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VERSE
ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజంచెను.
భూమి నిరాకారముగాను శూన్ాముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన్
కమిియండెను; దేవుని ఆత్ి జలములపైన్ అల్ల
ా డుచండెను.

English
In the beginning God created the heaven and the earth.
And the earth was without form and void, and darkness was upon the face
of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
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దేవుడు వెలుగు కమ్ిని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
వెలుగు మ్ంచిదైన్ట్ట
ు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని
వేరుపరచెను.
దేవుడు వెలుగున్కు పగలనియ, చీకటికి రాత్రి అనియ పేరు పట్టును.
అసతమ్యమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దిన్మ్యయెను.
మ్రియ దేవుడుజలముల మ్ధా నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ
జలములను వేరుపరచను గాకని పలికెను.
దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిరంది జలములను విశాలము మీది
జలములను వేరుపరపగా ఆ పరకారమ్యయెను.

And God said, "Let there be light"; and there was light.
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పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీక టిని వేరుపరచటకును దేవుడు
ఆకాశ విశాలమ్ందు వాటి నుంచెను; అది మ్ంచిదని దేవుడు చూచెను.

And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters
called He Seas; and God saw that it was good.
And God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and
the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the
earth"; and it was so.
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and
the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind; and God saw
that it was good.
And the evening and the morning were the third day.
And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide
the day from the night; and let them be for signs and for seasons, and for
days and years;
and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon
the earth"; and it was so.
And God made two great lights: the greater light to rule the day, and the
lesser light to rule the night. He made the stars also.
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the
earth,
and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the
darkness. And God saw that it was good.
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అసతమ్య మును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దిన్మ్యయెను.

And the evening and the morning were the fourth day.

దేవుడు ఆ విశాలమున్కు ఆకాశమ్ని పేరు పట్టును. అసతమ్యమును
ఉదయమును కలుగగా రండవ దిన్మ్యయెను.
దేవుడుఆకాశము కిరందనున్న జలము లొకచోటనే కూరచబడి ఆరిన్ నేల
కన్బడును గాకని పలుకగా ఆ పరకారమ్యయెను.
దేవుడు ఆరిన్ నేలకు భూమి అని పేరు పట్టును, జలరాశికి ఆయన్
సముదరములని పేరు పట్టును, అది మ్ంచిదని దేవుడు చూచెను.
దేవుడుగడిిని విత్తన్ములిచచ చెటాను భూమిమీద త్మ్ త్మ్ జాత్ర పరకారము
త్మ్లో విత్తన్ములుగల ఫలమిచచ ఫలవృక్షములను భూమి
మొలిపంచగాకని పలుకగా ఆ పరకార మ్యయెను.
భూమి గడిిని త్మ్ త్మ్ జాత్ర పరకారము విత్తన్ములిచచ చెటాను, త్మ్ త్మ్
జాత్ర పరకారము త్మ్లో విత్తన్ములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపంపగా అది
మ్ంచిదని దేవుడు చూచెను
అసతమ్యమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దిన్మ్యయెను.
దేవుడుపగటిని రాత్రిని వేరుపరచన్ట్ట
ా ఆకాశవిశాల మ్ందు జ్యాతులు
కలుగును గాకనియ, అవి సూచన్లను కాలములను దిన్ సంవత్సరములను
సూచించటకెై యండు గాకనియ,
భూమిమీద వెలుగిచచటకు అవి ఆకాశ విశాలమ్ందు జ్యాతులై యండు
గాకనియ పలికెను; ఆ పరకారమ్యయెను.
దేవుడు ఆ రండు గొపప జ్యాతులను, అన్గా పగటిని ఏలుటకు పదద జ్యాత్రని
రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యాత్రని న్క్షత్ిములను చేసెను.
భూమిమీద వెలు గిచచటకును

And God called the light Day, and the darkness He called Night. And the
evening and the morning were the first day.
And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let
it divide the waters from the waters."
And God made the firmament, and divided the waters which were under
the firmament from the waters which were above the firmament; and it was
so.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning
were the second day.
And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto
one place, and let the dry land appear"; and it was so.
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దేవుడుజీవముకలిగి చలించవాటిని జలములు సమ్ృ దిిగా పుటిుంచను
గాకనియ, పకు
ు లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియ
పలికెను.
దేవుడు జల ములలో వాటి వాటి జాత్ర పరకారము జలములు సమ్ృదిిగా
పుటిుంచిన్ మ్హా మ్త్సాములను, జీవముకలిగి చలించ వాటిన్నినటిని, దాని
దాని జాత్ర పరకారము రకకలుగల పరత్ర పకిుని సృజంచెను. అది మ్ంచిదని
దేవుడు చూచెను.
దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిిపంది సముదర జలములలో నిండి
యండుడనియ, పకు
ు లు భూమిమీద విసతరించను గాకనియ, వాటిని ఆశీరవ
దించెను.
అసతమ్యమును ఉదయమును కలుగగా అయి దవ దిన్మ్యయెను.
దేవుడు వాటి వాటి జాత్ర పరకారము జీవముగల వాటిని, అన్గా వాటి వాటి
జాత్ర పరకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి
పుటిుంచగాకని పలి కెను; ఆపరకారమ్యయెను.
దేవుడు ఆ యా జాతుల పరకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల
పరకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పరకారము నేలను ప్ర
ర కు పరత్ర
పురుగును చేసెను. అదిమ్ంచిదని దేవుడు చూచెను.
దేవుడు మ్న్ సవరూపమ్ందు మ్న్ పోలికె చొపుపన్ న్రులను చేయదము;
వారుసముదరపు చేపలను ఆకాశ పకు
ు లను పశువులను సమ్సత భూమిని
భూమిమీద ప్ర
ర కు పరత్ర జంతువును ఏలుదురుగాకనియ పలికెను.

And God said, "Let the waters bring forth abundantly the moving creature
that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament
of heaven."
And God created great whales and every living creature that moveth, which
the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl
after his kind; and God saw that it was good.

దేవుడు వారిని ఆశీరవ దించెను; ఎటాన్గామీరు ఫలించి అభివృదిిపంది
విసతరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచకొనుడి; సముదరపు చేపలను
ఆకాశ పకు
ు లను భూమిమీద ప్ర
ర కు పరత్ర జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో
చెపపను.
దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తన్ములిచచ పరత్ర చెట్ట
ు ను
విత్తన్ములిచచ వృక్షఫలముగల పరత్ర వృక్ష మును మీ కిచిచ యనానను;
అవి మీ కాహారమ్గును.
భూమిమీదనుండు జంతువులనినటికిని ఆకాశ పకు
ు లనినటికిని భూమిమీద
ప్ర
ర కు సమ్సత జీవులకును పచచని చెటానినయ ఆహారమ్గున్ని పలికెను. ఆ
పరకారమ్యయెను.
దేవుడు తాను చేసిన్ది యావతు
త ను చూచిన్పుపడు అది చాలమ్ంచిదిగ
నుండెను. అసతమ్యమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దిన్మ్యయెను.

And God blessed them, and God said unto them, "Be fruitful and multiply,
and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of
the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth
upon the earth."
And God said, "Behold, I have given you every herb bearing seed which is
upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree
yielding seed; to you it shall be for meat.
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every
thing that creepeth upon the earth wherein there is life, I have given every
green herb for meat"; and it was so.
And God saw every thing that He had made, and behold, it was very good.
And the evening and the morning were the sixth day.

ఆకాశమును భూమియ వాటిలోనున్న సమ్సత సమూ హమును సంపూరిి
చేయబడెను.
దేవుడు తాను చేసిన్ త్న్పని యేడవదిన్ములోగా సంపూరిిచేసి, తాను చేసిన్
త్న్ పని యంత్టినుండి యేడవ దిన్మున్ విశర మించెను.

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters
in the seas, and let fowl multiply on the earth."
And the evening and the morning were the fifth day.
And God said, "Let the earth bring forth the living creature after his kind:
cattle and creeping thing and beast of the earth after his kind"; and it was so.

And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their
kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind; and God
saw that it was good.
And God said, "Let Us make man in Our image, after Our likeness; and let
them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air,
and over the cattle, and over all the earth and over every creeping thing that
creepeth upon the earth."
దేవుడు త్న్ సవరూపమ్ందు న్రుని సృజంచెను; దేవుని సవరూపమ్ందు వాని So God created man in His own image, in the image of God created He him;
సృజంచెను; స్త్తీనిగాను పురు షునిగాను వారిని సృజంచెను.
male and female created He them.

And on the seventh day God ended His work which He had made; and He
rested on the seventh day from all His work which He had made.
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కాబటిు దేవుడు ఆ యేడవ దిన్మును ఆశీరవదించి పరిశుదిపరచెను;
ఏలయన్గా దానిలో దేవుడు తాను చేసిన్టిుయ, సృజంచి న్టిుయ త్న్ పని
అంత్టినుండి విశర మించెను.
దేవుడెైన్ యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన్ దిన్మ్ందు
భూమ్యాకాశములు సృజంచబడిన్పుపడు వాటి వాటి ఉత్పత్రతకరమ్ము ఇదే.

And God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He had
rested from all His work which God created and made.

అదివరకు పలమ్ందలియే పదయ భూమిమీద నుండలేదు. పలమ్ందలి యే
చెట్ట
ు ను మొలవలేదు; ఏలయన్గా దేవుడెైన్ యెహోవా భూమిమీద వాన్
కురిపంచలేదు, నేలను సేదాపరచటక
అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంత్ టిని త్డిపను.
దేవుడెైన్ యెహోవా నేలమ్ంటితో న్రుని నిరిించి వాని నాసికా రంధరములలో
జీవవాయవును ఊదగా న్రుడు జీవాత్ి ఆయెను.

and before every plant of the field was in the earth, and before every herb
of the field grew; for the LORD God had not caused it to rain upon the earth,
and there was not a man to till the ground.
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the
ground.
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into
his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

దేవుడెైన్ యెహోవా తూరుపన్ ఏదనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిించిన్ న్రుని
దానిలో ఉంచెను.
మ్రియ దేవుడెైన్ యెహోవా చూపు న్కు రమ్ామైన్దియ ఆహారమున్కు
మ్ంచిదియనైన్ పరత్ర వృక్షమును, ఆ తోటమ్ధాను జీవవృక్షమును, మ్ంచి
చెడిల తెలివినిచచ వృక్షమును నేలనుండి మొలిపంచెను.

And the LORD God planted a garden eastward in Eden, and there He put the
man whom He had formed.
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is
pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of
the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

మ్రియ ఆ తోటను త్డుపుటకు ఏదనులోనుండి ఒక న్ది బయలు దేరి
అకకడనుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖల్లయెను.
మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీల్ల దేశమ్ంత్టి చట్ట
ు ప్రరుచన్నది;
అకకడ బంగారమున్నది.
ఆ దేశపు బంగారము శ్రరష్ఠమైన్ది; అకకడ బోళమును గోమేధికము లును
దొరుకును.
రండవ న్ది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమ్ంత్టి చట్ట
ు ప్రరుచన్నది.

And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was
parted and became four heads.
The name of the first is Pishon; that is it which compasseth the whole land
of Havilah, where there is gold.
And the gold of that land is good, and there is bdellium and the onyx stone.

మూడవ న్ది పేరు హిదదకెలు; అది అష్ష
ు రు తూరుప వెైపున్ ప్రరుచన్నది.
నాలుగవ న్ది యూఫరటీసు
మ్రియ దేవుడెైన్ యెహోవా న్రుని తీసికొని ఏదను తోటను
సేదాపరచటకును దాని కాచటకును దానిలో ఉంచెను.
మ్రియ దేవుడెైన్ యెహోవాఈ తోటలోనున్న పరత్ర వృక్ష ఫలములను నీవు
నిరభ్ాంత్రముగా త్రన్వచచను;
అయితే మ్ంచి చెడిల తెలివినిచచ వృక్ష ఫలములను త్రన్కూడదు; నీవు
వాటిని త్రను దిన్మున్ నిశచయముగా చచెచదవని న్రుని కాజా
ా పంచెను.

These are the generations of the heavens and of the earth when they were
created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,

And the name of the second river is Gihon; the same is it that compasseth
the whole land of Cush.
And the name of the third river is Hiddekel; that is it which goeth toward the
east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
And the LORD God took the man and put him into the Garden of Eden to
dress it and to keep it.
And the LORD God commanded the man, saying, "Of every tree of the
garden thou mayest freely eat;
but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it.
For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die."

మ్రియ దేవుడెైన్ యెహోవాన్రుడు ఒంటరిగా నుండుట మ్ంచిది కాదు; వానికి And the LORD God said, "It is not good that the man should be alone; I will
సాటియె
ై న్ సహాయ మును వానికొరకు చేయదున్నుకొనను.
make him a helper meet for him."
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దేవుడెైన్ యెహోవా పరత్ర భూజంతువును పరత్ర ఆకాశపకిుని నేలనుండి నిరిించి,
ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పట్ట
ు నో చూచటకు అత్ని యొదదకు వాటిని
రపపంచెను. జీవముగల పరత్రదానికి ఆదాము ఏ పేరు పట్టునో ఆ పేరు దానికి
కలిగెను.
అపుపడు ఆదాము సమ్సత పశువులకును ఆకాశ పకు
ు లకును సమ్సత
భూజంతువులకును పేరులు పట్టును. అయిన్ను ఆదామున్కు సాటియె
ై న్
సహాయము అత్నికి లేక పోయెను.
అపుపడు దేవుడెైన్ యెహోవా ఆదామున్కు గాఢనిదర కలుగజేసి అత్డు
నిదిరంచిన్పుపడు అత్ని పరకక టముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోట్టను
మ్యంసముతో పూడిచ వేసెను.
త్రువాత్ దేవుడెైన్ యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన్ పరకకట్టముకను
స్త్తీనిగా నిరిించి ఆమను ఆదాము నొదదకు తీసికొనివచెచను.

And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and
every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would
call them; and whatsoever Adam called every living creature, that was the
name thereof.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every
beast of the field; but for Adam there was not found a helper meet for him.
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అపుపడు ఆదాము ఇటానను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మ్యంసములో
మ్యంసము ఇది న్రునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అన్ బడును.

And Adam said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh; she
shall be called Woman, because she was taken out of Man."
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Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto
his wife; and they shall be one flesh.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
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కాబటిు పురుషుడు త్న్ త్ండిరని త్న్ త్లిాని విడిచి త్న్ భారాను హతు
త కొనును;
వారు ఏక శరీరమైయందురు.
అపుపడు ఆదామును అత్ని భారాయ వారిదదరు దిగం బరులుగా నుండిరి;
అయితే వారు సిగు
ు ఎరుగక యండిరి.
దేవుడెైన్ యెహోవా చేసిన్ సమ్సత భూజంతు వులలో సరపము యకిిగలదై
యండెను. అది ఆ స్త్తీతోఇది నిజమ్య? ఈ తోట చెటాలో దేని ఫలముల నైన్ను
మీరు త్రన్కూడదని దేవుడు చెపపనా? అని అడి గెను.
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అందుకు స్త్తీఈ తోట చెటా ఫలములను మేము త్రన్వచచను;
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అయితే తోట మ్ధావున్న చెట్ట
ు ఫలము లనుగూరిచ దేవుడుమీరు
చావకుండున్ట్ట
ా వాటిని త్రన్ కూడదనియ, వాటిని ముటుకూడదనియ
చెపపన్ని సరప ముతో అనను.
అందుకు సరపముమీరు చావనే చావరు;
ఏలయన్గా మీరు వాటిని త్రను దిన్మున్ మీ కనునలు తెరవబడున్నియ,
మీరు మ్ంచి చెడిలను ఎరిగిన్ వారై దేవత్లవల ఉందురనియ దేవునికి
తెలియన్ని స్త్తీతో చెపపగా
స్త్తీ ఆ వృక్షము ఆహారమున్కు మ్ంచి దియ, కనునలకు అందమైన్దియ,
వివేకమిచచ రమ్ామై న్దియనై యండుట చూచిన్పుపడు ఆమ దాని
ఫలము లలో కొనిన తీసికొని త్రని త్న్తోప్రట్ట త్న్ భ్రికును ఇచెచను,
అత్డుకూడ త్రనను;
అపుపడు వారిదదరి కనునలు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమ్ని
తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిు త్మ్కు కచచడములను చేసికొనిరి.

And the woman said unto the serpent, "We may eat of the fruit of the trees
of the garden,
but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath
said, `Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it,lest ye die.'"
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And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept; and
He took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof.
And the rib which the LORD God had taken from man, made He a woman
and brought her unto the man.

Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the
LORD God had made. And he said unto the woman, "Yea, hath God said, `Ye
shall not eat of every tree of the garden'?"

And the serpent said unto the woman, "Ye shall not surely die;
for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be
opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil."

And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was
pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of
the fruit thereof and ate, and gave also unto her husband with her; and he
ate.
And the eyes of them both were opened, and they knew that they were
naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves things to
gird about.
చలాపూటను ఆదామును అత్ని భారాయ తోటలో సంచ రించచన్న
And they heard the voice of the LORD God, walking in the garden in the cool
దేవుడెైన్ యెహోవా సవరమును విని, దేవుడెైన్ యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ
of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the
తోటచెటా మ్ధాను దాగు కొన్గా
LORD God amongst the trees of the garden.
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Genesis

3

9

దేవుడెైన్ యెహోవా ఆదామును పలిచినీవు ఎకకడ ఉనానవనను.

And the LORD God called unto Adam and said unto him, "Where art thou?"
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అందు కత్డునేను తోటలో నీ సవరము వినిన్పుపడు దిగంబరినిగా
నుంటినిగనుక భ్య పడి దాగుకొంటిన్నను.
అందుకాయన్నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపన్వాడెవడు? నీవు త్రన్కూడదని
నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ వృక్షఫలములు త్రంటివా? అని అడిగెను.

And he said, "I heard Thy voice in the garden, and I was afraid because I was
naked; and I hid myself."
And He said, "Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the
tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?"
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అందుకు ఆదామునాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచన్ ఈ స్త్తీయే ఆ
వృక్షఫలములు కొనిన నా కియాగా నేను త్రంటిన్నను.
అపుపడు దేవుడెైన్ యెహోవా స్త్తీతోనీవు చేసిన్ది యేమిటని అడుగగా
స్త్తీసరపము న్నున మోసపుచిచ న్ందున్ త్రంటిన్నను.

And the man said, "The woman whom Thou gavest to be with me, she gave
me of the tree, and I ate."
And the LORD God said unto the woman, "What is this that thou hast
done?" And the woman said, "The serpent beguiled me, and I ate."
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అందుకు దేవుడెైన్ యెహోవా సరపముతో నీవు దీని చేసిన్ందున్
పశువులనినటిలోను భూజంతువు లనినటిలోను నీవు శపంచ బడిన్దానివెై నీ
కడుపుతో ప్ర
ర కుచ నీవు బరదుకు దిన్ములనిన

And the LORD God said unto the serpent, "Because thou hast done this,
thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon
thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life.

Genesis

3

15

And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed
and her Seed; It shall bruise thy head, and thou shalt bruise His heel."
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మ్రియ నీకును స్త్తీకిని నీ సంతాన్ మున్కును ఆమ సంతాన్మున్కును
వెైరము కలుగజేసెదను. అది నినున త్లమీద కొట్ట
ు ను; నీవు దానిని మ్డిమ
మీద కొట్ట
ు దువని చెపపను.
ఆయన్ స్త్తీతో నీ పరయాసమును నీ గరభవేదన్ను నేను మికికలి హెచిచంచె
దను; వేదన్తో పలాలను కందువు; నీ భ్రియెడల నీకు వాంఛ కలుగును;
అత్డు నినున ఏలున్ని చెపపను.
ఆయన్ ఆదాముతోనీవు నీ భారామ్యట వినిత్రన్వదదని నేను నీ కాజా
ా పంచిన్
వృక్షఫలములు త్రంటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపంపబడియన్నది;
పరయాసముతోనే నీవు బరదుకు దిన్ములనినయ దాని పంట త్రందువు;
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Unto the woman He said, "I will greatly multiply thy sorrow and thy
conception. In sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be
to thy husband, and he shall rule over thee."
And unto Adam He said, "Because thou hast hearkened unto the voice of
thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying,
`Thou shalt not eat of it,' cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt
thou eat of it all the days of thy life.
అది ముండా తుపపలను గచచపదలను నీకు మొలిపంచను; పలములోని
Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the
పంట త్రందువు;
herb of the field.
నీవు నేలకు త్రరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమ్ట కారిచ ఆహారము త్రందువు; In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the
ఏల యన్గా నేలనుండి నీవు తీయబడిత్రవి; నీవు మ్నేన గనుక త్రరిగి
ground, for out of it wast thou taken; for dust thou art, and unto dust shalt
మ్నైనపోదువని చెపపను.
thou return."
ఆదాము త్న్ భారాకు హవవ అని పేరు పట్టును. ఏలయన్గా ఆమ జీవముగల And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all
పరత్రవానికిని త్లిా.
living.
దేవుడెైన్ యెహోవా ఆదామున్కును అత్ని భారాకును చరిపు చొకాకయిలను Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and
చేయించి వారికి తొడిగించెను.
clothed them.
అపుపడు దేవుడెైన్ యెహోవాఇదిగో మ్ంచి చెడి లను ఎరుగున్ట్ట
ా , ఆదాము
And the LORD God said, "Behold, the man has become as one of Us, to
మ్న్లో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిు అత్డు ఒక వేళ త్న్ చెయిా చాచి జీవ know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the
వృక్షఫలమును కూడ తీసికొని త్రని నిరంత్ం
tree of life, and eat and live for ever"-దేవుడెైన్ యెహోవా అత్డు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదాపరచటకు therefore the LORD God sent him forth from the Garden of Eden to till the
ఏదను తోటలోనుండి అత్ని పంపవేసెను.
ground from whence he was taken.
అపుపడాయన్ ఆదామును వెళాగొటిు ఏదను తోటకు తూరుపదికుకన్
So He drove out the man; and He placed at the east of the Garden of Eden
కెరూబులను, జీవవృక్షమున్కు పోవు మ్యరుమును కాచటకు ఇట్ట అట్ట
cherubims and a flaming sword which turned every way, to keep the way of
త్రరుగుచన్న ఖడుజావలను నిలువబెట్టును.
the tree of life.
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ఆదాము త్న్ భారాయె
ై న్ హవవను కూడిన్పుపడు ఆమ గరభవత్రయె
ై
కయీనును కనియెహోవా దయవలన్ నేనొక మ్నుషుాని
సంప్రదించకొనానన్నను.
త్రువాత్ ఆమ అత్ని త్ముిడగు హేబెలును కనను. హేబెలు గొఱ్ఱల కాపరి;
కయీను భూమిని సేదాపరచవాడు.
కొంత్కాలమైన్ త్రువాత్ కయీను పలముపంటలో కొంత్ యెహోవాకు
అరపణగా తెచెచను.
హేబెలు కూడ త్న్ మ్ందలో తొలుచూలున్ పుటిున్ వాటిలో కొరవివన్ వాటిని
కొనిన తెచెచను. యెహోవా హేబెలును అత్ని యరపణను లక్షా పట్టును;

And Adam knew Eve his wife; and she conceived and bore Cain, and said, "I
have gotten a man from the LORD."

5

కయీనును అత్ని యరపణను ఆయన్ లక్షాపటులేదు. కాబటిు కయీనుకు
మికికలి కోపము వచిచ అత్డు త్న్ ముఖము చిన్నబుచచకొన్గా

but unto Cain and to his offering He had not respect. And Cain was very
wroth, and his countenance fell.
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యెహోవా కయీనుతోనీకు కోపమేల? ముఖము చిన్నబుచచ కొని
యనానవేమి?
నీవు సత్రకీయ చేసిన్ యెడల త్లనతు
త కొన్వా? సత్రకీయ చేయనియెడల
వాకిట ప్రపము పంచియండును; నీ యెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు
దానిని ఏలుదువనను.
కయీను త్న్ త్ముిడెైన్ హేబెలుతో మ్యటల్లడెను. వారు పలములో
ఉన్నపుపడు కయీను త్న్ త్ముిడెైన్ హేబెలు మీద పడి అత్నిని చంపను.

And the LORD said unto Cain, "Why art thou wroth? And why is thy
countenance fallen?
If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well,
sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule
over him."
And Cain talked with Abel his brother; and it came to pass, when they were
in the field, that Cain rose up against Abel his brother and slew him.
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యెహోవానీ త్ముిడెైన్ హేబెలు ఎకకడునానడని కయీను న్డుగగా అత్డునే
నరుగను; నా త్ముినికి నేను కావలివాడనా అనను.
అపుపడాయన్నీవు చేసిన్పని యేమిటి? నీ త్ముిని రకిము యొకక సవరము
నేలలోనుండి నాకు మొరపట్ట
ు చన్నది.
కావున్ నీ త్ముిని రకిమును నీ చేత్రలోనుండి పుచచకొనుటకు నోరు తెరచిన్
యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపంప బడిన్వాడవు;
నీవు నేలను సేదాపరుచన్పుపడు అది త్న్ సారమును ఇక మీదట
నీకియాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచ దేశదిమ్ిరివెై యందువనను.

And the LORD said unto Cain, "Where is Abel thy brother?" And he said, "I
know not. Am I my brother's keeper?"
And He said, "What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth
unto Me from the ground.
And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to
receive thy brother's blood from thy hand.
When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her
strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be on the earth."
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అందుకు కయీనునా దోష్శిక్ష నేను భ్రింపలేన్ంత్ గొపపది.

And Cain said unto the LORD, "My punishment is greater than I can bear.
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నేడు ఈ పరదేశమునుండి న్నున వెళాగొటిుత్రవి; నీ సనినధికి రాకుండ
వెలివేయబడి దిగులుపడుచ భూమిమీద దేశదిమ్ిరినై యందును. కావున్
న్నున కనుగొనువాడెవడో వాడు న్నున చంపున్ని యెహోవాతో అనను.
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And she again bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but
Cain was a tiller of the ground.
And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the
ground an offering unto the LORD.
And Abel also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And
the LORD had respect unto Abel and to his offering;

Behold, Thou hast driven me out this day from the face of the earth, and
from Thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond on the
earth. And it shall come to pass that every one who findeth me shall slay
me."
అందుకు యెహోవా అత్నితోకాబటిు యెవడెైన్ను కయీనును చంపన్యెడల
And the LORD said unto him, "Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance
వానికి పరత్రదండన్ యేడంత్లు కలుగున్నను. మ్రియ ఎవడెైన్ను కయీనును shall be taken on him sevenfold." And the LORD set a mark upon Cain, lest
కనుగొని అత్నిని చంపక యండున్
any finding him should kill him.
అపుపడు కయీను యెహోవా సనినధిలోనుండి బయలుదేరివెళ్లా ఏదనుకు
And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of
తూరుపదికుకన్ నోదు దేశములో కాపురముండెను.
Nod to the east of Eden.
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కయీను త్న్ భారాను కూడిన్పుపడు ఆమ గరభవత్రయె
ై హనోకును కనను.
అపుపడత్డు ఒక ఊరు కటిుంచి ఆ ఊరికి త్న్ కుమ్యరుని పేరునుబటిు
హనోకను పేరు పట్టును.
హనోకుకు ఈరాదు పుట్టును. ఈరాదు మ్హూయాయేలును కనను.
మ్హూయాయేలు మ్తూషా యేలును కనను. మ్తూషాయేలు లమకును
కనను.
లమకు ఇదదరు స్త్తీలను పండిా చేసికొనను; వారిలో ఒక దాని పేరు ఆదా
రండవదానిపేరు సిల్ల
ా .
ఆదా యా బాలును కనను. అత్డు పశువులు గలవాడెై గుడారములలో
నివసించవారికి మూలపురుషుడు.
అత్ని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇత్డు సితారాను సానికను వాడుక
చేయవారికందరికిని మూలపురుషుడు.
మ్రియ సిల్ల
ా తూబలకయీనును కనను. అత్డు పదునుగల రాగి పని
ముటానినటిని ఇనుప పనిముటానినటిని చేయవాడు. తూబలకయీను
సహోదరి పేరు న్యమ్య.
లమకు త్న్ భారాలతో ఓ ఆదా ఓ సిల్ల
ా , నా పలుకు వినుడి లమకు
భారాల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి న్నున గాయపరచిన్ందుకెై ఒక మ్నుషుాని
చంపత్రని న్నున దబబ కొటిున్ందుకెై ఒక పడుచవాని చంపత్రని

And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. And he built a
city, and called the name of the city after the name of his son, Enoch.

ఏడంత్లు పరత్ర దండన్ కయీను కోసము, వచిచన్ యెడల లమకు కోసము
డెబబది యేడంత్లు వచచన్నను.
ఆదాము మ్రల త్న్ భారాను కూడిన్పుపడు ఆమ కుమ్యరుని కనికయీను
చంపన్ హేబెలున్కు పరత్రగా దేవుడు నాకు మ్రియొక సంతాన్మును
నియమించెన్ను కొని అత్నికి షేతు అను పేరు పట్టును.
మ్రియ షేతున్కుకూడ కుమ్యరుడు పుట్టును; అత్నికి ఎనోష్ను పేరు పట్టును.
అపుపడు యెహోవా నామ్మున్ ప్ర
ర రథన్ చేయట ఆరంభ్మైన్ది.

If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold."

And unto Enoch was born Irad; and Irad begot Mehujael, and Mehujael
begot Methushael, and Methushael begot Lamech.
And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and
the name of the other Zillah.
And Adah bore Jabal; he was the father of those who dwell in tents, and of
those who have cattle.
And his brother's name was Jubal; he was the father of all those who handle
the harp and organ.
And Zillah, she also bore Tubalcain, an instructor of every artificer in brass
and iron; and the sister of Tubalcain was Naamah.
And Lamech said unto his wives, "Adah and Zillah, hear my voice; ye wives
of Lamech, hearken unto my speech! For I have slain a man for my
wounding, and a young man for my hurt.

And Adam knew his wife again; and she bore a son and called his name
Seth. "For God," said she, "hath appointed me another seed instead of Abel,
whom Cain slew."
And to Seth also there was born a son, and he called his name Enosh. Then
began men to call upon the name of the LORD.

ఆదాము వంశావళ్ల గరంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజంచిన్ దిన్మున్
This is the book of the generations of Adam. In the day that God created
దేవుని పోలికెగా అత్ని చేసెను;
man, in the likeness of God made He him.
మ్గవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజంచి వారు సృజంచబడిన్ దిన్మున్ Male and female created He them, and blessed them and called their name
వారిని ఆశీరవదించి వారికి న్రులని పేరు పట్టును.
Adam in the day when they were created.
ఆదాము నూట ముపపది యేండు
ా బరదికి త్న్ పోలికెగా త్న్ సవరూపమున్
And Adam lived a hundred and thirty years, and begot a son in his own
కుమ్యరుని కని అత్నికి షేతు అను పేరు పట్టును.
likeness, after his image, and called his name Seth.
షేతును కనిన్ త్రువాత్ ఆదాము బరదికిన్ దిన్ములు ఎనిమిదివందల ఏండు
ా ; And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years;
అత్డు కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
and he begot sons and daughters.
ఆదాము బరదికిన్ దిన్ ములనినయ తొమిిదివందల ముపపది యేండు
ా ;
And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years; and he
అపుపడత్డు మ్ృత్రబందను.
died.
షేతు నూట అయిదేండు
ా బరదికి ఎనోషును కనను.
And Seth lived a hundred and five years, and begot Enosh.
ఎనోషును కనిన్ త్రువాత్ షేతు ఎనిమిదివందల ఏడండు
ా బరదికి కుమ్యరులను And Seth lived after he begot Enosh eight hundred and seven years, and
కుమ్యరిలను కనను.
begot sons and daughters.
షేతు బరదికిన్ దిన్ ములనినయ తొమిిదివందల పండెరండండు
ా ; అపుపడత్డు And all the days of Seth were nine hundred and twelve years; and he died.
మ్ృత్రబందను.
ఎనోషు తొంబది సంవత్సరములు బరదికి, కేయినానును కనను.
And Enosh lived ninety years, and begot Cainan.
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కేయినానును కనిన్ త్రువాత్ ఎనోషు ఎనిమిది వందల పదునైదేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
ఎనోషు దిన్ములనినయ తొమిిదివందల అయి దేండు
ా ; అపుపడత్డు
మ్ృత్రబందను.
కేయినాను డెబబది యేండు
ా బరదికి మ్హలలేలును కనను.
మ్హలలేలును కనిన్త్రువాత్ కేయినాను ఎనిమిది వందల న్లువది యేండు
ా
బరదికి కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
కేయినాను దిన్ములనినయ తొమిిదివందల పది యేండు
ా ; అపుపడత్డు
మ్ృత్రబందను.
మ్హలలేలు అరువది యె
ై దేండు
ా బరదికి యెరదును కనను.
యెరదును కనిన్త్రువాత్ మ్హలలేలు ఎనిమిది వందల ముపపదియేండు
ా
బరదికి కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
మ్హలలేలు దిన్ములనినయ ఎనిమిదివందల తొంబదియె
ై దేండు
ా ;
అపుపడత్డు మ్ృత్రబందను.
యెరదు నూట అరువది రండండు
ా బరదికి హనోకును కనను.
హనోకును కనిన్ త్రువాత్ యెరదు ఎనిమిది వందలయేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
యెరదు దిన్ములనినయ తొమిిదివందల అరువదిరండండు
ా ; అపుపడత్డు
మ్ృత్రబందను.
హనోకు అరువది యె
ై దేండు
ా బరదికి మతూషెలను కనను.
హనోకు మతూషెలను కనిన్ త్రువాత్ మూడు వందలయేండు
ా దేవునితో
న్డుచచ కుమ్యరులను కుమ్యరి లను కనను.
హనోకు దిన్ములనినయ మూడువందల అరువదియె
ై దేండు
ా .
హనోకు దేవునితో న్డిచిన్ త్రువాత్ దేవుడత్ని తీసికొనిపోయెను గనుక
అత్డు లేకపోయెను.
మతూషెల నూట ఎనుబదియేడండు
ా బరదికి లమకును కనను.
మతూషెల లమకును కనిన్ త్రువాత్ ఏడు వందల ఎనుబది రండండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
మతూషెల దిన్ములనినయ తొమిిదివందల అరువది తొమిిదియేండు
ా ;
అపుపడత్డు మ్ృత్రబందను.
లమకు నూట ఎనుబది రండండు
ా బరదికి ఒక కుమ్య రుని కని
భూమిని యెహోవా శపంచిన్ందువలన్ కలిగిన్ మ్న్ చేతుల కష్ుము
విష్యములోను మ్న్ పని విష్యము లోను ఇత్డు మ్న్కు నమ్ిది
కలుగజేయన్నుకొని అత్నికి నోవహు అని పేరు
లమకు నోవహును కనిన్ త్రువాత్ ఏనూట తొంబదియె
ై దేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
లమకు దిన్ములనినయ ఏడువందల డెబబది యేడండు
ా ; అపుపడత్డు
మ్ృత్రబందను.
నోవహు ఐదువందల యేండు
ా గలవాడెై షేమును హామును యాపతును కనను.

And Enosh lived after he begot Cainan eight hundred and fifteen years, and
begot sons and daughters.
And all the days of Enosh were nine hundred and five years; and he died.
And Cainan lived seventy years, and begot Mahalaleel.
And Cainan lived after he begot Mahalaleel eight hundred and forty years,
and begot sons and daughters.
And all the days of Cainan were nine hundred and ten years; and he died.
And Mahalaleel lived sixty and five years, and begot Jared.
And Mahalaleel lived after he begot Jared eight hundred and thirty years,
and begot sons and daughters.
And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years;
and he died.
And Jared lived a hundred sixty and two years, and he begot Enoch.
And Jared lived after he begot Enoch eight hundred years, and begot sons
and daughters.
And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years; and he
died.
And Enoch lived sixty and five years, and begot Methuselah.
And Enoch walked with God after he begot Methuselah three hundred
years, and begot sons and daughters.
And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years.
And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.
And Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begot Lamech.

And Methuselah lived after he begot Lamech seven hundred eighty and two
years, and begot sons and daughters.
And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years; and
he died.
And Lamech lived a hundred eighty and two years, and begot a son.
And he called his name Noah, saying, "This same shall comfort us
concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the
LORD hath cursed."
And Lamech lived after he begot Noah five hundred ninety and five years,
and begot sons and daughters.
And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years;
and he died.
And Noah was five hundred years old; and Noah begot Shem, Ham, and
Japheth.
న్రులు భూమిమీద విసతరింప నారంభించిన్ త్రువాత్ కుమ్యరిలు వారికి
And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth
పుటిున్పుపడు
and daughters were born unto them,
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దేవుని కుమ్యరులు న్రుల కుమ్యరిలు చకకనివారని చూచి వారందరిలో
త్మ్కు మ్న్సుసవచిచన్ స్త్తీలను వివాహము చేసికొనిరి.
అపుపడు యెహోవానా ఆత్ి న్రులతో ఎలాపుపడును వాదించదు; వారు త్మ్
అకరమ్ విష్యములో న్రమ్యతు
ి లై యనానరు; అయిన్ను వారి దిన్ములు
నూట ఇరువది యేండాగున్నను.
ఆ దిన్ములలో నఫీలులను వారు భూమి మీదనుండిరి; త్రువాత్ను ఉండిరి.
దేవుని కుమ్యరులు న్రుల కుమ్యరిలతో పోయిన్పుపడు వారికి పలాలను కనిరి.
పూరవ కాలమ్ందు పేరు పందిన్ శూరులు వీరే.

that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair; and
they took for themselves wives of all whom they chose.
And the LORD said, "My Spirit shall not always strive with man, for he also is
flesh; yet his days shall be a hundred and twenty years."

న్రుల చెడు త్న్ము భూమిమీద గొపపదనియ, వారి హృదయము యొకక
త్లంపులలోని ఊహ అంత్య ఎలాపుపడు కేవలము చెడిదనియ యెహోవా
చూచి
తాను భూమిమీద న్రులను చేసిన్ందుకు యెహోవా సంతాపము నొంది త్న్
హృద యములో నొచచకొనను.
అపుపడు యెహోవా నేను సృజంచిన్ న్రులును న్రులతోకూడ జంతువులును
పురుగులును ఆకాశ పకాుాదులును భూమిమీద నుండకుండ
తుడిచివేయదును; ఏలయన్గా నేను వారిని సృష్ుంచి
అయితే నోవహు యెహోవా దృష్ుయందు కృప పందిన్వాడాయెను.
నోవహు వంశావళ్ల యిదే. నోవహు నీత్రపరుడును త్న్ త్రములో
నిందారహితుడునై యండెను. నోవహు దేవునితో కూడ న్డచిన్వాడు.
షేము, హాము, యాపత్ను ముగు
ు రు కుమ్యరులను నోవహు కనను.
భూలోకము దేవుని సనినధిని చెడిపోయియండెను; భూలోకము
బల్లతాకరముతో నిండియండెను.
దేవుడు భూలోకమును చూచిన్పుపడు అది చెడిపోయి యండెను; భూమిమీద
సమ్సత శరీరులు త్మ్ మ్యరుమును చెరిపవేసుకొని యండిరి.

And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that
every imagining of the thoughts of his heart was only evil continually.

దేవుడు నోవహుఱోసమ్సత శరీరుల మూలముగా భూమి బల్లతాకరముతో
నిండియన్నది గనుక నా సనినధిని వారి అంత్ము వచిచయన్నది; ఇదిగో
వారిని భూమితోకూడ నాశన్ము చేయదును.
చిత్రసారకపు మ్య
ా నుతో నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పటిు ఆ ఓడను
చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయ వలను.
నీవు దాని చేయవలసిన్ విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల పడుగును
ఏబది మూరల వెడలుపను ముపపది మూరల యెతు
త ను గలదై యండ వలను.

And God said unto Noah, "The end of all flesh has come before Me, for the
earth is filled with violence through them; and behold, I will destroy them
with the earth.
Make thee an ark of gopherwood; rooms shalt thou make in the ark, and
shalt cover it within and without with pitch.
And this is the fashion which thou shalt make it of: the length of the ark
shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of
it thirty cubits.
A window shalt thou make for the ark, and to a cubit shalt thou finish it
above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower,
second, and third stories shalt thou make it.
And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy
all flesh wherein is the breath of life from under heaven; and every thing
that is on the earth shall die.
But with thee will I establish My covenant; and thou shalt come into the ark,
thou and thy sons, and thy wife and thy sons' wives with thee.

ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరడు కిరందికి దాని ముగించవలను; ఓడ
త్లుపు దాని పరకకను ఉంచవలను; కిరంది అంత్సు
థ రండవ అంత్సు
థ మూడవ
అంత్సు
థ గలదిగా దాని చేయవలను.
ఇదిగో నేనే జీవ వాయవుగల సమ్సత శరీరులను ఆకాశము కిరంద నుండ కుండ
నాశము చేయటకు భూమిమీదికి జలపరవాహము రపపంచచనానను.
లోకమ్ందున్న సమ్సతమును చని పోవును;
అయితే నీతో నా నిబంధన్ సిథరపరచదును; నీవును నీతోకూడ నీ
కుమ్యరులును నీ భారాయ నీ కోడండు
ర ను ఆ ఓడలో పరవేశింపవలను.

There were giants on the earth in those days; and also after that, when the
sons of God came in unto the daughters of men and they bore children to
them, the same became mighty men who were of old, men of renown.

And the LORD repented that He had made man on the earth, and it grieved
Him in His heart.
And the LORD said, "I will destroy man whom I have created from the face
of the earth, both man and beast, and the creeping thing and the fowls of
the air, for I repent that I have made them."
But Noah found grace in the eyes of the LORD.
These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his
generations, and Noah walked with God.
And Noah begot three sons: Shem, Ham, and Japheth.
The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with
violence.
And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt; for all flesh had
corrupted his way upon the earth.
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మ్రియ నీతోకూడ వాటిని బరదికించి యంచకొనుటకు సమ్సత జీవులలో,
అన్గా సమ్సత శరీరులయొకక పరత్ర జాత్రలో నివి రండసి చొపుపన్ నీవు
ఓడలోనికి తేవలను; వాటిలో మ్గదియ ఆడుదియ నుండవలను.

And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into
the ark to keep them alive with thee; they shall be male and female.
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Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping
thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee to
keep them alive.
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నీవు వాటిని బరది కించి యంచకొనుటకెై వాటి వాటి జాతుల పరకారము
పకు
ు లలోను, వాటి వాటి జాతుల పరకారము జంతువుల లోను, వాటి వాటి
జాతుల పరకారము నేలను ప్ర
ర కు వాటనినటిలోను, పరత్ర జాత్రలో రండసి చొపుపన్
నీ యొదదకు అవి వచచను.
మ్రియ త్రనుటకు నానావిధములైన్ ఆహారపదారథములను కూరుచకొని
నీదగుర ఉంచ కొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమ్గున్ని చెపపను.
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నోవహు అట్ట
ా చేసెను; దేవుడు అత్ని కాజా
ా పంచిన్ పరకారము యావతు
త చేసెను. Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
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యెహోవాఈ త్రమువారిలో నీవే నా యెదుట నీత్ర మ్ంతుడవెై యండుట
చూచిత్రని గనుక నీవును నీ యింటి వారును ఓడలో పరవేశించడి.

And the LORD said unto Noah, "Come thou and all thy house into the ark,
for thee have I seen righteous before Me in this generation.
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పవిత్ి జంతువులలో పరత్ర జాత్ర పోతులు ఏడును పంట్టలు ఏడును,
పవిత్ిములు కాని జంతువులలో పరత్ర జాత్ర పోతును పంటియ రండును

Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his
female; and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
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ఆకాశ పకు
ు లలో పరత్ర జాత్ర మ్గవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి
అంత్టిమీద సంత్త్రని జీవ ముతో కాప్రడున్ట్ట
ా నీయొదద ఉంచకొనుము;

Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed
alive upon the face of all the earth.
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ఎందుకన్గా ఇంకను ఏడు దిన్ములకు నేను న్లుబది పగళ్ల
ా ను న్లుబది
రాతు
ి లును భూమిమీద వరుము కురిపంచి, నేను చేసిన్ సమ్సత జీవరాసులను
భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేయదున్ని నోవహుతో చెపపను.

For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and
forty nights, and every living substance that I have made will I destroy from
off the face of the earth."
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And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the
earth.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him
into the ark, because of the waters of the flood.
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త్న్కు యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ పరకారము నోవహు యావతు
త చేసెను.
ఆ జలపరవాహము భూమిమీదికి వచిచన్పుపడు నోవహు ఆరువందల
యేండావాడు.
అపుపడు నోవహును అత్నితోకూడ అత్ని కుమ్యరులును అత్ని భారాయ
అత్ని కోడండు
ర ను ఆ పరవాహజలములను త్పపంచకొనుటకెై ఆ ఓడలో
పరవేశించిరి.
దేవుడు నోవహు న్కు ఆజా
ా పంచిన్ పరకారము పవిత్ి జంతువులలోను అపవిత్ి
జంతువులలోను, పకు
ు లలోను నేలను ప్ర
ర కు వాటనినటిలోను,
మ్గది ఆడుది జత్జత్లుగా ఓడలోనున్న నోవహు నొదదకు చేరను.
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ఏడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆ పరవాహజలములు భూమిమీదికి వచెచను.
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నోవహు వయసుయొకక ఆరువందల సంవత్సరము రండవ నల పదియేడవ
దిన్మున్ మ్హాగాధజలముల ఊటలనినయ ఆ దిన్మ్ందే విడబడెను,
ఆకాశపు తూములు విపపబడెను.

And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to
thee; and it shall be food for thee and for them."

Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls and of every
thing that creepeth upon the earth,
there went in two by two unto Noah into the ark, the male and the female
as God had commanded Noah.
And it came to pass after seven days that the waters of the flood were upon
the earth.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the
seventeenth day of the month, that same day were all the fountains of the
great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
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న్లుబది పగళ్ల
ా ను న్లుబది రాతు
ి లును పరచండ వరుము భూమిమీద కురిసెను. And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
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In the selfsame day entered Noah, and Shem and Ham and Japheth, the
sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them,
into the ark-they, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and
every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every
fowl after his kind, every bird of every sort.
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ఆ దిన్మ్ందే నోవహును నోవహు కుమ్యరులగు షేమును హామును
యాపతును నోవహు భారాయ వారితోకూడ అత్ని ముగు
ు రు కోడండు
ర ను ఆ
ఓడలో పరవేశించిరి.
వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పరకారము పరత్ర మ్ృగమును, ఆ యా జాతుల
పరకారము పరత్ర పశువును, ఆ యా జాతుల పరకారము నేలమీద ప్ర
ర కు పరత్ర
పురుగును, ఆ యా జాతుల పరకారము పరత్ర పకిుయ, నానావిధములైన్
రకకలుగల పరత్ర పటుయ పరవేశించెను.
జీవాత్ిగల సమ్సత శరీరులలో రండసి రండసి ఓడలోనున్న నోవహు నొదద
పరవేశించెను.
పరవేశించిన్వనినయ దేవుడు అత్ని కాజా
ా పంచిన్ పరకారము సమ్సత శరీరులలో
మ్గదియ ఆడుదియ పరవేశించెను; అపుపడు యెహోవా ఓడలో అత్ని
మూసివేసెను.
ఆ జలపరవాహము న్లుబది దిన్ములు భూమిమీద నుండగా, జలములు
విసతరించి ఓడను తేలచేసిన్ందున్ అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను.
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జలములు భూమిమీద పరచండముగా పరబలి మికికలి విసతరించిన్పుపడు ఓడ
నీళామీద న్డిచెను.
ఆ పరచండ జలములు భూమిమీద అత్ాధికముగా పరబలిన్ందున్
ఆకాశమ్ంత్టి కిరందనున్న గొపప పరవత్ములనినయ మునిగిపోయెను.

And the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and
the ark went upon the face of the waters.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills
that were under the whole heaven were covered.
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పదిహేను మూరల యెతు
త న్ నీళ్ల
ా పరచండముగా పరబలను గనుక
పరవత్ములును మునిగి పోయెను.
అపుపడు పకు
ు లేమి పశువులేమి మ్ృగములేమి భూమిమీద ప్ర
ర కు పురుగులేమి
భూమిమీద సంచరించ సమ్సత శరీరులేమి సమ్సత న్రులేమి చచిచపోయిరి.
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Fifteen cubits upward did the waters prevail, and the mountains were
covered.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl and of cattle and
of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and
every man:
all in whose nostrils was the breath of life, all that was on the dry land, died.
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నూట ఏబది దిన్ముల వరకు నీళ్ల
ా భూమిమీద పరచండముగా పరబలను.
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దేవుడు నోవహును అత్నితోకూడ ఓడలోనున్న సమ్సత జంతువులను సమ్సత
And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that
పశువులను జా
ా పకము చేసికొనను. దేవుడు భూమిమీద వాయవు విసరున్ట్ట
ా
were with him in the ark; and God made a wind to pass over the earth, and
చేయటవలన్ నీళ్ల
ా త్గిుపోయెను.
the waters were assuaged.
అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; ఆకా
The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped,
శమునుండి కురియచన్న పరచండ వరుము నిలిచి పోయెను.
and the rain from heaven was restrained.
అపుపడు నీళ్ల
ా భూమిమీదనుండి కరమ్ కరమ్ ముగా తీసి పోవుచండెను; నూట
And the waters returned from off the earth continually, and after the end of
ఏబది దిన్ము లైన్త్రు వాత్ నీళ్ల
ా త్గిుపోగా
the hundred and fifty days the waters were abated.
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పడి నేలమీదనున్న వాటనినటిలోను నాసికారంధరములలో జీవాత్ి
సంబంధమైన్ ఊపరిగలవనినయ చని పోయెను.
న్రులతో కూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకు
ు లును నేలమీదనున్న
జీవరాసులనినయ తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ
తుడిచివేయబడెను. నోవహును అత్నితో కూడ ఆ ఓడలో నున్నవియ
మ్యత్ిము మిగిలియండెను.

And they went in unto Noah into the ark, two by two of all flesh wherein is
the breath of life.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had
commanded him; and the LORD shut him in.
And the flood was forty days upon the earth, and the waters increased and
bore up the ark, and it was lifted up above the earth.

And every living substance was destroyed which was upon the face of the
ground, both man and cattle, and the creeping things and the fowl of the
heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained
alive, and they that were with him in the ark.
And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days.
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ఏడవ నల పదియేడవ దిన్మున్ ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను.
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నీళ్ల
ా పదియవ నలవరకు కరమ్ముగా త్గు
ు చవచెచను. పదియవ నల మొదటి
దిన్మున్ కొండల శిఖరములు కన్బడెను.

Genesis

8

6

న్లుబది దిన్ములైన్ త్రువాత్ నోవహు తాను చేసిన్ ఓడకిటికీ తీసి
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ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళ్లా భూమిమీదనుండి నీళ్ల
ా
ఇంకిపోవువరకు ఇట్ట అట్ట త్రరుగుచండెను.
మ్రియ నీళ్ల
ా నేలమీదనుండి త్గిున్వో లేదో చూచటకు అత్డు త్న్
యొదదనుండి న్లాప్రవుర మొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను.
నీళ్ల
ా భూమి అంత్టి మీద నున్నందున్ త్న్ అరకాలు నిలుపుటకు దానికి
సథలము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనున్న అత్నియొదదకు త్రరిగి వచెచను.
అపుపడత్డు చెయిా చాప దాని పట్ట
ు కొని ఓడలోనికి తీసికొనను.
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అత్డు మ్రి యేడుదిన్ములు తాళ్ల మ్రల ఆ న్లా ప్రవురమును
ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను.
సాయంకాలమున్ అది అత్నియొదదకు వచిచ న్పుపడు తు
ి ంచబడిన్ ఓలీవచెట్ట
ు
ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళ్ల
ా భూమిమీదనుండి త్గిుపోయెన్ని
నోవహున్కు తెలిసెను.
అత్డింక మ్రి యేడు దిన్ములు తాళ్ల ఆ ప్రవురమును వెలుపలికి విడిచెను.
ఆ త్రువాత్ అది అత్ని యొదదకు త్రరిగి రాలేదు.
మ్రియ ఆరువందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటినల తొలిదిన్మున్ నీళ్ల
ా
భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కపుప తీసి చూచిన్పుపడు నేల
ఆరియండెను.

And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the
month, upon the mountains of Ararat.
And the waters decreased continually until the tenth month. In the tenth
month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window
of the ark which he had made.
And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters
were dried up from off the earth.
Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off
the face of the ground;
but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto
him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then
he put forth his hand and took her, and pulled her in unto him into the ark.

And he stayed yet another seven days, and again he sent forth the dove out
of the ark.
And the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an
olive leaf plucked off; so Noah knew that the waters were abated from off
the earth.
And he stayed yet another seven days and sent forth the dove, which
returned not again unto him any more.
And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month,
the first day of the month, the waters were dried up from off the earth; and
Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of
the ground was dry.
రండవ నల యిరువది యేడవ దిన్మున్ భూమియెండి యండెను.
And in the second month, on the seven and twentieth day of the month,
was the earth dried.
అపుపడు దేవుడు
And God spoke unto Noah, saying,
నీవును నీతోకూడ నీ భారాయ నీ కుమ్యరులును నీ కోడండు
ర ను ఓడలోనుండి "Go forth from the ark, thou and thy wife, and thy sons and thy sons' wives
బయటికి రండి.
with thee.
పకు
ు లు పశువులు భూమిమీద ప్ర
ర కు పరత్ర జాత్ర పురుగులు మొదలైన్
Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both of
సమ్సతశరీరులలో నీతోకూడ నున్న పరత్రజంతువును వెంటబెట్ట
ు కొని వెలుపలికి fowl and of cattle and of every creeping thing that creepeth upon the earth,
రావలను. అవి భూమిమీద బహుగా విసతరించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిి
that they may breed abundantly on the earth, and be fruitful and multiply
పందవలన్ని నోవహుతో చెపపను.
upon the earth."
కాబటిు నోవహును అత్నితో కూడ అత్ని కుమ్యరులును అత్ని భారాయ
And Noah went forth, and his sons and his wife and his sons' wives with him.
అత్ని కోడండు
ర ను బయటికి వచిచరి.
పరత్ర జంతువును ప్ర
ర కు పరత్ర పురుగును పరత్ర పటుయ భూమిమీద
Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth
సంచరించన్వనినయ వాటి వాటి జాతుల చొపుపన్ ఆ ఓడలోనుండి బయటికి upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
వచెచను.
అపుపడు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిు, పవిత్ి పశువు లనినటిలోను And Noah built an altar unto the LORD, and took of every clean beast and of
పవిత్ి పకు
ు లనినటిలోను కొనిన తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహన్బలి
every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
అరిపంచెను.
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అపుపడు యెహోవా ఇంపయిన్ సువాసన్ నాఘ్ర
ా ణంచిఇక మీదట న్రులనుబటిు And the LORD smelled a sweet savor; and the LORD said in His heart, "I will
భూమిని మ్రల శపంచను. ఎందు కన్గా న్రుల హృదయాలోచన్ వారి
not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of
బాలామునుండి చెడిది. నేనిపుపడు చేసిన్
man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every
thing living, as I have done.
భూమి నిలిచియన్నంత్వరకు వెదకాలమును కోత్కాలమును శీతోష్ణములును While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and
వేసవి శీత్ కాలములును రాత్రింబగళ్ల
ా ను ఉండక మ్యన్వని త్న్ హృద
summer and winter, and day and night shall not cease."
యములో అనుకొనను.
మ్రియ దేవుడు నోవహును అత్ని కుమ్యరులను ఆశీరవదించిమీరు ఫలించి And God blessed Noah and his sons, and said unto them, "Be fruitful and
అభివృదిి పంది భూమిని నింపుడి.
multiply, and replenish the earth.
మీ భ్యమును మీ బెదురును అడవి జంతువు లనినటికిని
And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the
ఆకాశపకు
ు లనినటికిని నేలమీద ప్ర
ర కు పరత్ర పురుగుకును సముదరపు
earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth,
చేపలనినటికిని కలుగును; అవి మీ చేత్ర కపపగింపబడి యన్నవి.
and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
ప్ర
ర ణముగల సమ్సత చరములు మీకు ఆహారమ్గును; పచచని కూర మొకకల
నిచిచన్ట్ట
ా వాటిని మీకిచిచయనానను.
అయిన్ను మ్యంస మును దాని రకిముతో మీరు త్రన్కూడదు; రకిమే దాని
ప్ర
ర ణము.
మ్రియ మీకు ప్ర
ర ణమైన్ మీ రకిమును గూరిచ విచారణ చేయదును;
దానిగూరిచ పరత్రజంతువును న్రులను విచారణ చేయదును; పరత్ర న్రుని
ప్ర
ర ణమును గూరిచ వాని సహోదరుని విచారణ చేయదును.
న్రుని రకిమును చిందించ వాని రకిము న్రునివలన్నే చిందింప బడును;
ఏలయన్గా దేవుడు త్న్ సవరూపమ్ందు న్రుని చేసెను.
మీరు ఫలించి అభివృదిి నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమ్ృదిిగా సంతాన్ము
కని విసతరించడని వారితో చెపపను.
మ్రియ దేవుడు నోవహు అత్ని కుమ్యరులతో
ఇదిగో నేను మీతోను మీ త్దన్ంత్రము మీ సంతాన్ ముతోను
మీతోకూడనున్న పరత్ర జీవితోను,
పకు
ు లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమ్సతమైన్ భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి
బయటికి వచిచన్ సమ్సత భూజంతువులతోను నా నిబంధన్
సిథరపరచచనానను.
నేను మీతో నా నిబంధన్ సిథరపరచదును; సమ్సత శరీరులు పరవాహ
జలములవలన్ ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశన్ము చేయటకు
ఇకను జలపరవాహము కలుగదని పలికెను.
మ్రియ దేవుడునాకును మీకును మీతోకూడనున్న సమ్సత జీవరాసులకును
మ్ధా నేను త్రత్రములకు ఏరప రచచన్న నిబంధన్కు గురుతు ఇదే.

Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb
have I given you all things.
"But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
And surely your blood of your lives will I require. At the hand of every beast
will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother
will I require the life of man.
Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed; for in the
image of God made He man.
And you, be ye fruitful and multiply; bring forth abundantly in the earth,
and multiply therein."
And God spoke unto Noah and to his sons with him, saying,
"And I, behold, I establish My covenant with you and with your seed after
you,
and with every living creature that is with you -- of the fowl, of the cattle,
and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to
every beast of the earth.
And I will establish My covenant with you: Neither shall all flesh be cut off
any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood
to destroy the earth."
And God said, "This is the token of the covenant which I make between Me
and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:

మేఘములో నా ధనుసుసను ఉంచిత్రని; అది నాకును భూమికిని మ్ధా నిబంధ I do set My rainbow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant
న్కు గురుతుగా నుండును.
between Me and the earth.
భూమిపైకి నేను మేఘమును రపపంచన్పుపడు ఆ ధనుసుస మేఘములో
And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the
కన్బడును.
rainbow shall be seen in the cloud.
అపుపడు నాకును మీకును సమ్సత జీవరాసులకును మ్ధానున్న నా
And I will remember My covenant which is between Me and you and every
నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొందును గనుక సమ్సత శరీరులను నాశన్ము
living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to
చేయటకు ఆల్లగు పరవాహముగా నీళ్ల
ా రావు
destroy all flesh.
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ఆ ధనుసుస మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని
భూమిమీదనున్న సమ్సత శరీరులలో ప్ర
ర ణముగల పరత్ర దానికిని మ్ధానున్న
నిత్ా నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొందున్నను.
మ్రియ దేవుడు నాకును భూమిమీదనున్న సమ్సతశరీరులకును మ్ధా నేను
సిథరపరచిన్ నిబంధన్కు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపపను.

And the rainbow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may
remember the everlasting covenant between God and every living creature
of all flesh that is upon the earth."
And God said unto Noah, "This is the token of the covenant which I have
established between Me and all flesh that is upon the earth."

ఓడలోనుండి వచిచన్ నోవహు కుమ్యరులు షేము హాము యాపత్నువారు;
హాము కనానుకు త్ండిర.
ఈ ముగు
ు రు నోవహు కుమ్యరులు; వీరి సంతాన్ము భూమియందంత్ట
వాాపంచెను.
నోవహు వావసాయము చేయనారంభించి, దా
ర క్షతోట వేసెను.
పమ్ిట దా
ర కాురసము తా
ి గి మ్తు
త డెై త్న్ గుడారములో వసతీహీనుడుగా
నుండెను.
అపుపడు కనానుకు త్ండిరయె
ై న్ హాము త్న్ త్ండిర వసతీహీనుడెై యండుట
చూచి బయటనున్న త్న్ యిదదరు సహోదరులకు ఆ సంగత్ర తెలిపను.

And the sons of Noah who went forth from the ark were Shem and Ham and
Japheth; and Ham is the father of Canaan.
These are the three sons of Noah, and from them was the whole earth
overspread.
And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard.
And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within
his tent.
And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his
two brethren outside.

అపుపడు షేమును యాపతును వసతీమొకటి తీసికొని త్మ్ యిదదరి
భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు న్డిచి వెళ్లా త్మ్ త్ండిర దిసమొలను కపపరి;
వారి ముఖములు వెనుకత్ట్ట
ు ఉండుట

And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their
shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father;
and their faces were turned away, and they saw not their father's
nakedness.
అపుపడు నోవహు మ్తు
త నుండి మేలుకొని త్న్ చిన్నకుమ్యరుడు చేసిన్దానిని And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done
తెలిసికొని
unto him.
కనాను శపంపబడిన్వాడెై త్న్ సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనను.
And he said, "Cursed be Canaan! A servant of servants shall he be unto his
brethren."
మ్రియ అత్డు షేము దేవుడెైన్ యెహోవా సు
త త్రంపబడునుగాక కనాను
And he said, "Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his
అత్నికి దాసుడగును.
servant.
దేవుడు యాపతును విశాలపరచను అత్డు షేము గుడారములలో
God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and
నివసించను అత్నికి కనాను దాసుడగును అనను.
Canaan shall be his servant."
ఆ జలపరవాహము గత్రంచిన్ త్రువాత్ నోవహు మూడువందల ఏబది యేండు
ా
And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
బరదికెను.
నోవహు బరదికిన్ దిన్ములనినయ తొమిిదివందల ఏబది యేండు
ా ; అపుప
And all the days of Noah were nine hundred and fifty years, and he died.
డత్డు మ్ృత్రబందను.
ఇది నోవహు కుమ్యరుడగు షేము హాము యాప త్ను వారి వంశావళ్ల.
Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and
జలపరళయము త్రువాత్ వారికి కుమ్యరులు పుటిురి.
Japheth; and unto them were sons born after the flood.
యాపతు కుమ్యరులు గోమరు మ్యగోగు మ్యదయి యావాను తుబాలు
The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal,
మషెకు తీరసు అనువారు.
and Meshech, and Tiras.
గోమరు కుమ్యరులు అష్కన్జు రీఫతు తోగరాి అనువారు.
And the sons of Gomer: Ashkenaz and Riphath and Togarmah.
యావాను కుమ్యరులు ఏలీషా త్రీుషు కితీతము దాదోనీము అనువారు.
And the sons of Javan: Elishah and Tarshish, Kittim and Dodanim.
వీరినుండి సముదర తీరమ్ందుండిన్ జన్ములు వాాపంచెను. వారివారి జాతుల By these were the isles of the Gentiles divided into their lands, every one
పరకారము, వారివారి భాష్లపరకారము, వారివారి వంశముల పరకారము, ఆ యా after his own tongue, according to their families, into their nations.
దేశములలో వారు వేరైపోయిరి.
హాము కుమ్యరులు కూషు మిసారయిము పూతు కనాను అనువారు.
And the sons of Ham: Cush and Mizraim, and Put and Canaan.
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కూషు కుమ్యరులు సెబా హవీల్ల సబా
త రాయమ్య సబతకా అనువారు.
రాయమ్య కుమ్యరులు షేబ దదాను అనువారు.
కూషు నిమో
ా దును కనను. అత్డు భూమిమీద పరాకరమ్శాలియె
ై యండుటకు
ఆరంభించెను.
అత్డు యెహోవాయెదుట పరాకరమ్ముగల వేటగాడు. కాబటిుయెహోవా
యెదుట పరా కరమ్ముగల వేటగాడెైన్ నిమో
ా దువల అను లోకోకిికలదు.

And the sons of Cush: Seba and Havilah, and Sabtah and Raamah and
Sabtechah; and the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.
And Cush begot Nimrod; he began to be a mighty one on the earth.

షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరకు అకకదు కలేన అను పటుణములు అత్ని
రాజామున్కు మొదలు.
ఆ దేశములోనుండి అష్ష
ు రుకు బయలుదేరి వెళ్లా నీనవెను రహోబోతీరును
కాలహును
నీనవెకును కాలహుకును మ్ధానున్న రసెనును కటిుంచెను; ఇదే ఆ మ్హా పటు
ణము.
మిసారయిము లూదీయలను అనామీయలను లహాబీయలను
న్పు
త హీయలను
పతు
ి స్త్యలను కసూ
ా హీయలను కఫ్తతరీయలను కనను. ఫిలిషీతయలు కసూ
ా
హీయలలోనుండి వచిచన్ వారు.
కనాను త్న్ పరథమ్ కుమ్యరుడగు స్త్దోనును హేతును యెబూస్త్యలను
అమోరీయలను గిరా
ు షీయలను
హివీవయలను అరీకయలను సినీయలను
అరావదీయ లను సెమ్యరీయలను హమ్యతీయలను కనను.
త్రువాత్ కనానీయల వంశములు వాాపంచెను.

And the beginning of his kingdom was Babel and Erech, and Accad, and
Calneh, in the land of Shinar.
Out of that land he went forth to Assyria, and built Nineveh and the city
Rehoboth, and Calah,
and Resen between Nineveh and Calah; the same is a great city.

He was a mighty hunter before the LORD; therefore it is said, "Even as
Nimrod the mighty hunter before the LORD."

And Mizraim begot Ludim and Anamim and Lehabim, and Naphtuhim
and Pathrusim and Casluhim (out of whom came the Philistines) and
Caphtorim.
And Canaan begot Sidon his firstborn, and Heth;

కనానీయల సరిహదు
ద స్త్దోనునుండి గెరారుకు వెళ్ల
ా మ్యరుములో గాజా
వరకును, సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ అదాి సెబోయిము లకు వెళ్ల
ా మ్యరుములో
ల్లషావరకును ఉన్నది.
వీరు త్మ్త్మ్ వంశముల పరకారము త్మ్త్మ్ భాష్ల పరకారము త్మ్త్మ్
దేశములనుబటిుయ జాతులను బటిుయ హాము కుమ్యరులు.

and the Jebusite and the Amorite, and the Girgashite
and the Hivite, and the Arkite and the Sinite,
and the Arvadite and the Zemarite and the Hamathite; and afterward were
the families of the Canaanites spread abroad.
And the border of the Canaanites was from Sidon as thou comest to Gerar,
unto Gaza; and as thou goest unto Sodom and Gomorrah, and Admah and
Zeboiim, even unto Lasha.
These are the sons of Ham, according to their families, according to their
tongues, in their countries and in their nations.

21

మ్రియ ఏబెరుయొకక కుమ్యరులందరికి పత్రుడును, పదదవాడయిన్
యాపతు సహోదరుడున్గు షేముకు కూడ సంతాన్ము పుట్టును.

Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth
the elder, even to him were children born.

10
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షేము కుమ్యరులు ఏల్లము అష్ష
ు రు అరపక్షదు లూదు అరామ్ను వారు.

The children of Shem: Elam and Asshur, and Arphaxad and Lud and Aram.
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And the children of Aram: Uz and Hul, and Gether and Mash.
And Arphaxad begot Salah, and Salah begot Eber.
And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg, for in his
days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.
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అరాము కుమ్యరులు ఊజు హూలు గెతెరు మ్యష్నువారు.
అరపక్షదు షేలహును కనను. షేలహు ఏబెరును కనను.
ఏబెరుకు ఇదదరు కుమ్యరులు పుటిురి. వారిలో ఒకనిపేరు పలగు, ఏలయన్గా
అత్ని దిన్ములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అత్ని సహోదరుని
పేరు యొకాిను.
యొకాిను అలోిదాదును షెలపును హసరాి వెతును యెరహును
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హదోరమును ఊజాలును దికాాను
ఓబాలును అబీమ్యయెలును షేబను

And Joktan begot Almodad and Sheleph, and Hazarmaveth and Jerah,

and Hadoram and Uzal and Diklah,
and Obal and Abimael and Sheba,
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ఓఫీరును హవీల్లను యోబాబును కనను. వీరందరు యొకాిను కుమ్యరులు.

and Ophir and Havilah and Jobab; all these were the sons of Joktan.
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మేషానుండి సప్రరాకు వెళ్ల
ా మ్యరుములోని తూరుప కొండలు వారి
నివాససథలము.
వీరు త్మ్త్మ్ వంశముల పరకారము త్మ్త్మ్ భాష్లపరకారము త్మ్త్మ్
దేశ ములనుబటిుయ త్మ్త్మ్ జాతులనుబటిుయ షేము కుమ్యరులు.

And their dwelling was from Mesha as thou goest unto Sephar, a mount of
the east.
These are the sons of Shem, according to their families, according to their
tongues, in their lands, according to their nations.
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These are the families of the sons of Noah, according to their generations, in
their nations; and by these were the nations divided on the earth after the
flood.
And the whole earth was of one language, and of one speech.
And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a
plain in the land of Shinar, and they dwelt there.
And they said one to another, "Come, let us make bricks and burn them
thoroughly." And they had brick for stone, and slime had they for mortar.
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వారివారి జన్ములలో వారివారి సంత్తుల పరకారము, నోవహు కుమ్యరుల
వంశములు ఇవే. జలపరవాహము గత్రంచిన్ త్రువాత్ వీరిలోనుండి జన్ములు
భూమిమీద వాాపంచెను.
భూమియందంత్ట ఒకక భాష్య ఒకక పలుకును ఉండెను.
వారు తూరుపన్ పరయాణమై పోవుచండగా షీనారు దేశమ్ందొక మైదాన్ము
వారికి కన్బడెను. అకకడ వారు నివసించి
మ్న్ము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచదము రండని ఒకనితో ఒకడు
మ్యటల్లడుకొనిరి. రాళాకు పరత్రగా ఇటికలును, అడుసున్కు పరత్రగా
మ్టిుకీలును వారికుండెను.
మ్రియ వారుమ్న్ము భూమియందంత్ట చెదిరిపోకుండ ఒక పటుణమును
ఆకాశమున్ంట్ట శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్ట
ు కొని, పేరు
సంప్రదించకొందము రండని మ్యటల్లడుకొన్గా
యెహోవా న్రుల కుమ్యరులు కటిున్ పటుణమును గోపురమును చూడ దిగి
వచెచను.
అపుపడు యెహోవాఇదిగో జన్ము ఒకకటే; వారికందరికి భాష్ ఒకకటే; వారు
ఈ పని ఆరంభించి యనానరు. ఇకమీదట వారు చేయ దలచ ఏపని
యె
ై న్ను చేయకుండ వారికి ఆటంకమేమియ నుండద
గనుక మ్న్ము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మ్యట ఒకనికి తెలియకుండ అకకడ
వారి భాష్ను తారుమ్యరు చేయదము రండని అనుకొనను.
ఆల్లగు యెహోవా అకకడ నుండి భూమియందంత్ట వారిని చెదరగొట్టును
గనుక వారు ఆ పటుణమును కట్ట
ు ట మ్యనిరి.
దానికి బాబెలు అను పేరు పటిురి; ఎందు కన్గా అకకడ యెహోవా
భూజనులందరి భాష్ను తారుమ్యరుచేసెను. అకకడ నుండి యెహోవా
భూమియందంత్ట వారిని చెదరగొట్టును.
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And they said, "Come, let us build us a city and a tower whose top may
reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad
upon the face of the whole earth."
And the LORD came down to see the city and the tower which the children
of men built.
And the LORD said, "Behold, the people are one and they have all one
language, and this they begin to do; and now nothing will be withheld from
them which they have imagined to do.
Come, let Us go down, and there confound their language, that they may
not understand one another's speech."
So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the
earth; and they left off building the city.
Therefore is the name of it called Babel [that is, Confusion], because the
LORD did there confound the language of all the earth; and from thence did
the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.

షేము వంశావళ్ల ఇది. షేము నూరేండు
ా గలవాడెై జలపరవాహము గత్రంచిన్
These are the generations of Shem: Shem was a hundred years old and
రండండాకు అరపక్షదును కనను.
begot Arphaxad two years after the flood;
షేము అరపక్షదును కనిన్త్రువాత్ ఐదువందలయేండు
ా బరదికి కుమ్యరులను
and Shem lived after he begot Arphaxad five hundred years, and begot sons
కుమ్యరిలను కనను.
and daughters.
అరపక్షదు ముపపది యె
ై దేండు
ా బరదికి షేలహును కనను.
And Arphaxad lived five and thirty years and begot Salah;
అరపక్షదు షేలహును కనిన్త్రువాత్ నాలుగు వందలమూడండు
ా బరదికి
and Arphaxad lived after he begot Salah four hundred and three years, and
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
begot sons and daughters.
షేలహు ముపపది యేండు
ా బరదికి ఏబెరును కనను.
And Salah lived thirty years and begot Eber;
షేలహు ఏబెరును కనిన్త్రువాత్ నాలుగు వందల మూడండు
ా బరదికి
and Salah lived after he begot Eber four hundred and three years, and begot
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
sons and daughters.
ఏబెరు ముపపది నాలుగండు
ా బరదికి పలగును కనను.
And Eber lived four and thirty years and begot Peleg;
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ఏబెరు పలగును కనిన్త్రువాత్ నాలుగువందల ముపపది యేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
పలగు ముపపది యేండు
ా బరదికి రయూను కనను.
పలగు రయూను కనిన్త్రువాత్ రండువందల తొమిిది యేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
రయూ ముపపది రండండు
ా బరదికి సెరూగును కనను.
రయూ సెరూగును కనిన్త్రువాత్ రండు వందల ఏడండు
ా బరదికి కుమ్యరులను
కుమ్యరిలను కనను.
సెరూగు ముపపది యేండు
ా బరదికి నాహోరును కనను.
సెరూగు నాహోరును కనిన్త్రువాత్ రండువందల యేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
నాహోరు ఇరువది తొమిిది యేండు
ా బరదికి తెరహును కనను.
నాహోరు తెరహును కనిన్త్రు వాత్ నూటపం దొమిిది యేండు
ా బరదికి
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
తెరహు డెబబది యేండు
ా బరదికి అబా
ర మును నాహో రును హారానును కనను.

and Eber lived after he begot Peleg four hundred and thirty years, and begot
sons and daughters.
And Peleg lived thirty years and begot Reu;
and Peleg lived after he begot Reu two hundred and nine years, and begot
sons and daughters.
And Reu lived two and thirty years and begot Serug;
and Reu lived after he begot Serug two hundred and seven years, and begot
sons and daughters.
And Serug lived thirty years and begot Nahor;
and Serug lived after he begot Nahor two hundred years, and begot sons
and daughters.
And Nahor lived nine and twenty years and begot Terah;
and Nahor lived after he begot Terah one hundred and nineteen years, and
begot sons and daughters.
And Terah lived seventy years and begot Abram, Nahor, and Haran.

తెరహు వంశావళ్ల ఇది; తెరహు అబా
ర మును నాహో రును హారానును కనను.
హారాను లోతును కనను.
హారాను తాను పుటిున్ దేశమ్ందలి కలీదయల ఊరను పటుణ ములో త్న్
త్ండిరయె
ై న్ తెరహు కంట్ట ముందుగా మ్ృత్ర బందను.
అబా
ర మును నాహోరును వివాహము చేసి కొనిరి. అబా
ర ము భారా పేరు
శారయి; నాహోరు భారా పేరు మిల్లక, ఆమ మిల్లకకును ఇసాకకును
త్ండిరయె
ై న్ హారాను కుమ్యరి.
శారయి గొడా
ర లై యండెను. ఆమకు సంతాన్ములేదు.
తెరహు త్న్ కుమ్యరుడగు అబా
ర మును, త్న్ కుమ్యరుని కుమ్యరుడు, అన్గా
హారాను కుమ్యరుడగు లోతును, త్న్ కుమ్యరుడగు అబా
ర ము భారాయయిన్
శారయి అను త్న్ కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళ్లుటకు కలీదయల ఊరను
పటుణములో నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను మ్ట్ట
ు కు వచిచ అకకడ
నివసించిరి.
తెరహు బరదికిన్ దిన్ములు రండువందల యె
ై దేండు
ా . తెరహు హారానులో మ్ృత్ర
బందను.
యెహోవానీవు లేచి నీ దేశమునుండియ నీ బంధువుల యొదదనుండియ నీ
త్ండిర యింటి నుండియ బయలుదేరి నేను నీకు చూపంచ దేశమున్కు
వెళ్ల
ా ము.
నినున గొపప జన్ముగా చేసి నినున ఆశీరవదించి నీ నామ్ మును గొపప
చేయదును, నీవు ఆశీరావదముగా నుందువు.
నినున ఆశీరవదించవారిని ఆశీరవదించెదను; నినున దూష్ంచవాని
శపంచెదను; భూమియొకక సమ్సతవంశ ములు నీయందు ఆశీరవదించబడున్ని
అబా
ర ముతో అన్గా
యెహోవా అత్నితో చెపపన్పరకారము అబా
ర ము వెళ్లాను. లోతు అత్నితో కూడ
వెళ్లాను. అబా
ర ము హారానునుండి బయలుదేరిన్పుపడు డెబబదియె
ై దేండా యీడు
గలవాడు.

Now these are the generations of Terah: Terah begot Abram, Nahor, and
Haran; and Haran begot Lot.
And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of
the Chaldeans.
And Abram and Nahor took for themselves wives: the name of Abram's wife
was Sarai, and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the
father of Milcah, and the father of Iscah.
But Sarai was barren; she had no child.
And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and
Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth with
them from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan; and they
came unto Haran and dwelt there.
And the days of Terah were two hundred and five years, and Terah died in
Haran.
Now the LORD had said unto Abram, "Get thee out of thy country, and from
thy kindred and from thy father's house, unto a land that I will show thee.
And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy
name great; and thou shalt be a blessing.
And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee; and in
thee shall all families of the earth be blessed."
So Abram departed as the LORD had spoken unto him, and Lot went with
him; and Abram was seventy and five years old when he departed out of
Haran.
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అబా
ర ము త్న్ భారాయయిన్ శారయిని త్న్ సహోదరుని కుమ్యరుడయిన్
లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజంచిన్ యావదాసితని వారు సంప్ర
దించిన్ సమ్సతమైన్వారిని తీసికొని కనాన్ను ద
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And Abram took Sarai his wife and Lot his brother's son, and all their
substance that they had gathered, and the souls whom they had gotten in
Haran; and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land
of Canaan they came.
అపుపడు అబా
ర ము షెకెమున్ందలి యొక సథలముదాక ఆ దేశ సంచారముచేసి
And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the
మోరేదగురనున్న సింధూరవృక్షము నొదదకు చేరను. అపుపడు కనానీయలు ఆ plain of Moreh. And the Canaanites were then in the land.
దేశములో నివసించిరి.
యెహోవా అబా
ర మున్కు పరత్ాక్షమ్యినీ సంతాన్మున్కు ఈ దేశ మిచెచదన్ని And the LORD appeared unto Abram and said, "Unto thy seed will I give this
చెపపగా అత్డు త్న్కు పరత్ాక్షమైన్ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టును.
land." And there built he an altar unto the LORD, who appeared unto him.
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అకకడనుండి అత్డు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుపన్నున్న కొండకు చేరి
And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel and
పడమ్టనున్న బేతేలున్కును తూరుపన్నున్న హాయికిని మ్ధాను గుడారము pitched his tent, having Bethel on the west and Ai on the east; and there he
వేసి అకకడ యెహోవాకు బలిపీఠవ
built an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD.
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అబా
ర ము ఇంకా పరయాణము చేయచ దకిుణ దికుకకు వెళ్లాను.
అపుపడు ఆ దేశములో కరవు వచెచను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా
నున్నందున్ అబా
ర ము ఐగుపు
త దేశ ములో నివసించటకు అకకడికి వెళ్లాను.

And Abram journeyed, going on still toward the south.
And there was a famine in the land; and Abram went down into Egypt to
sojourn there, for the famine was grievous in the land.
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అత్డు ఐగుపు
త లో పరవేశించటకు సమీపంచిన్పుపడు అత్డు త్న్
భారాయయిన్ శారయితోఇదిగో నీవు చకకనిదానివని యెరుగుదును.
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ఐగుపీతయలు నినున చూచి యీమ అత్ని భారా అని చెపప న్నున చంప
నినున బరదుక నిచెచదరు.

And it came to pass, when he had come near to enter into Egypt, that he
said unto Sarai his wife, "Behold now, I know that thou art a fair woman to
look upon.
Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they
shall say, `This is his wife'; and they will kill me, but they will save thee alive.
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నీవలన్ నాకు మేలుకలుగు న్ట్ట
ా ను నినునబటిు నేను బరదుకు న్ట్ట
ా ను నీవు నా
సహోదరివని దయచేసి చెపుపమ్నను.
అబా
ర ము ఐగుపు
త లో చేరిన్పుపడు ఐగుపీతయలు ఆ స్త్తీ మికికలి
సందరావత్రయయి యండుట చూచిరి
ఫరోయొకక అధిపతులు ఆమను చూచి ఫరోయెదుట ఆమను పగడిరి గనుక
ఆ స్త్తీ ఫరో యింటికి తేబడెను.
అత్డామనుబటిు అబా
ర మున్కు మేలుచేసెను; అందువలన్ అత్నికి గొఱ్ఱలు
గొడు
ా మ్గ గాడిదలు దాసులు పనికతెతలు ఆడుగాడిదలు ఒంట్టలు
ఇయాబడెను.
అయితే యెహోవా అబా
ర ము భారాయయిన్ శారయినిబటిు ఫరోను అత్ని
యింటివారిని మ్హావేద న్లచేత్ బాధించెను.
అపుపడు ఫరో అబా
ర మును పలిపంచినీవు నాకు చేసిన్ది యేమిటి? ఈమ నీ
భారా అని నాకెందుకు తెలుపలేదు?
ఈమ నా సహోదరి అని యేల చెపపత్రవి? నేనామను నా భారాగా
చేసికొందునేమో అయితే నేమి, ఇదిగో నీ భారా; ఈమను తీసికొనిపమ్ిని
చెపపను.
మ్రియ ఫరో అత్ని విష్యమై త్న్ జనుల కాజా
ా పంచిన్ందున్ వారు అత్నిని
అత్ని భారాను అత్నికి కలిగిన్ సమ్సతమును పంపవేసిరి.

Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake,
and my soul shall live because of thee."
And it came to pass, when Abram had come into Egypt, that the Egyptians
beheld the woman, that she was very fair.
The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh;
and the woman was taken into Pharaoh's house.
And he treated Abram well for her sake; and he had sheep and oxen and
heasses, and menservants and maidservants, and sheasses and camels.
And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of
Sarai, Abram's wife.
And Pharaoh called Abram and said, "What is this that thou hast done unto
me? Why didst thou not tell me that she was thy wife?
Why saidst thou, `She is my sister,' so I might have taken her to me for a
wife? Now therefore behold thy wife; take her and go thy way."
And Pharaoh commanded his men concerning him; and they sent him away
with his wife and all that he had.
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అబా
ర ము త్న్కు కలిగిన్ సమ్సతమును త్న్ భారాను త్న్తోకూడనున్న
లోతును వెంటబెట్ట
ు కొని ఐగుపు
త లో నుండి నగెబున్కు వెళ్లాను.

And Abram went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and
Lot with him, into the south.
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అబా
ర ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధన్వంతుడెై యండెను.

And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
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And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place
where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai,
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అత్డు పరయాణము చేయచ దకిుణమునుండి బేతేలువరకు, అన్గా
బేతేలుకును హాయికిని మ్ధా త్న్ గుడారము మొదట ఉండిన్ సథలమువరకు
వెళ్లా
తాను మొదట బలి పీఠమును కటిున్చోట చేరను. అకకడ అబా
ర ము యెహోవా
నామ్మున్ ప్ర
ర రథన్ చేసెను.
అబా
ర ముతో కూడ వెళ్లాన్ లోతుకును గొఱ్ఱలు గొడు
ా గుడారములు ఉండెను
గనుక
వారు కలిసి నివసించటకు ఆ పరదేశము చాలక పోయెను; ఎందు కన్గా వారి
ఆసిత వారు కలిసి నివ సించలేన్ంత్ విసాతరమైయండెను.
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అపుపడు అబా
ర ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును
కలహము పుట్టును. ఆ కాలమ్ందు కనానీయలు పరిజీజ యలు ఆ దేశములో
కాపురముండిరి.
కాబటిు అబా
ర ముమ్న్ము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల
కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహ ముండకూడదు.
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And there was strife between the herdsmen of Abram's cattle and the
herdsmen of Lot's cattle; and the Canaanites and the Perizzites dwelled then
in the land.
And Abram said unto Lot, "Let there be no strife, I pray thee, between me
and thee and between my herdsmen and thy herdsmen; for we are
brethren.
Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If
thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to
the right hand, then I will go to the left."
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అబా
ర ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదాన్మ్ందున్న పటుణముల
పరదేశములలో కాపుర ముండి సొదొమ్దగుర త్న్ గుడారము వేసికొనను.
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సొదొమ్ మ్నుషుాలు దుషు
ు లును, యెహోవా దృష్ుకి బహు ప్రపులునై యండిరి. But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD
exceedingly.
లోతు అబా
ర మును విడిచి పోయిన్త్రువాత్ యెహోవాఇదిగో నీ కనునలత్రత నీవు And the LORD said unto Abram after Lot was separated from him, "Lift up
ఉన్నచోటనుండి ఉత్తరపుత్ట్ట
ు దకిుణపుత్ట్ట
ు తూరుప త్ట్ట
ు పడమ్రత్ట్ట
ు ను now thine eyes, and look from the place where thou art, northward and
చూడుము;
southward and eastward and westward;
ఎందుకన్గా నీవు చూచచన్న యీ దేశమ్ంత్టిని నీకును నీ
for all the land which thou seest, to thee will I give it and to thy seed for
సంతాన్మున్కును సదాకాలము ఇచెచదను.
ever.

ఈ దేశమ్ంత్య నీ యెదుట నున్నదిగదా, దయచేసి న్నున విడిచి
వేరుగానుండుము. నీవు ఎడమ్త్ట్ట
ు న్కు వెళ్లాన్ యెడల నేను కుడిత్ట్ట
ు కును,
నీవు కుడిత్ట్ట
ు న్కు వెళ్లాన్యెడల నేను యెడ మ్త్ట్ట
ు న్కును వెళ్ల
ా దున్ని
లోతుతో చెపపగా
లోతు త్న్ కనునలత్రత యొరా
ద ను ప్ర
ర ంత్మ్ంత్టిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ్
గొమొఱ్ఱ
ఱ అను పటుణములను నాశన్ము చేయకమునుపు సోయరుకు
వచచవరకు అదంత్య యెహోవా తోటవలను ఐగుపు
ా
త దేశమువలను నీళ్ల
ప్రరు దేశమైయండెను.
కాబటిు లోతు త్న్కు యొరా
ద ను ప్ర
ర ంత్మ్ంత్టిని ఏరపరచకొని తూరుపగా
పరయాణముచేసెను. అట్ట
ా వారు ఒకరి కొకరు వేరై పోయిరి.

unto the place of the altar which he had made there at the first; and there
Abram called on the name of the LORD.
And Lot also, who went with Abram, had flocks and herds and tents.
And the land was not able to bear them, that they might dwell together; for
their substance was great, so that they could not dwell together.

And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well
watered everywhere (before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah),
even as the garden of the LORD, like the land of Egypt as thou comest unto
Zoar.
Then Lot chose for himself all the plain of Jordan; and Lot journeyed east,
and they separated themselves the one from the other.
Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the
plain, and pitched his tent toward Sodom.
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మ్రియ నీ సంతాన్మును భూమిమీదనుండు రేణు వులవల విసతరింప
చేసెదను; ఎటాన్గా ఒకడు భూమిమీదనుండు రేణువులను లకికంప
గలిగిన్యెడల నీ సంతాన్మునుకూడ లకికంపవచచను.
నీవు లేచి యీ దేశముయొకక పడుగున్ వెడలుపన్ దానిలో సంచరించము;
అది నీకిచెచదన్ని అబా
ర ముతో చెపపను.
అపుపడు అబా
ర ము త్న్ గుడారము తీసిహెబో
ర ను లోని మ్మేా దగురనున్న
సింధూరవృక్షవన్ ములోదిగి అకకడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టును.

And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can
number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.

1

షీనారు రాజైన్ అమ్య
ా పేలు, ఎల్ల
ా సరు రాజైన్ అరోాకు, ఏల్లము రాజైన్
కదొరా
ా యోమరు, గోయీ యల రాజైన్ త్రదాలు అనువారి దిన్ములలో

And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of
Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations,
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వారు సొదొమ్ రాజైన్ బెరాతోను, గొమొఱ్ఱ
ఱ రాజైన్ బిరా
ు తోను, అదాి రాజైన్
ష్నాబుతోను, సెబోయీయల రాజైన్ షెమేబెరుతోను, సోయరను
బెలరాజుతోను యదిము చేసిరి.
వీరందరు ఉపుప సముదరమైన్ సిదీదములోయలో ఏకముగా కూడి

that these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of
Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the
king of Bela, which is Zoar.
All these were joined together in the Vale of Siddim, which is the Salt Sea.
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పండెరండు సంవత్సరములు కదొరా
ా యోమరుకు లోబడి పదమూడవ
సంవత్సరమున్ త్రరుగు బాట్ట చేసిరి.
పదునాలుగవ సంవత్సరమున్ కదొరా
ా యోమరును అత్నితో కూడనున్న
రాజులును వచిచ అషా
త రోత్కరానయిములో రఫాయీయలను హాములో
జూజీయలను షావే కిరాతాయిము మైదాన్ములో

Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they
rebelled.
And in the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were
with him, and smote the Rephaim in Ashteroth Karnaim, and the Zuzim in
Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim,
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and the Horites in their Mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.
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ఏమీయలను కొటిురి. మ్రియ హోరీయలను అరణాము దగురనున్న
ఏల్లపరాను వరకు త్రిమి శ్రయీరు పరవత్ పరదేశములో వారిని కొటిున్
త్రువాత్
త్రరిగి కాదేష్ను ఏనిిష్పతుకువచిచ అమ్యలేకీయల దేశమ్ంత్టిని హససోన్
తామ్యరులో కాపురమున్న అమోరీయలనుకూడ కొటిురి.
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అపుపడు సొదొమ్ రాజును గొమొఱ్ఱ
ఱ రాజును అదాి రాజును సెబోయీము
రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీదము లోయలో వారితో,
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అన్గా ఏల్లము రాజైన్ కదొరా
ా యోమరు గోయీయల రాజైన్ త్రదాలు,
షీనారు రాజైన్ అమ్య
ా పేలు, ఎల్ల
ా సరు రాజైన్ అరోాకు అను న్లుగురితో ఆ
యె
ై దుగురు రాజులు యదిము చేసిరి.
ఆ సిదీదము లోయలో విసాతరమైన్ మ్టిుకీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ్
గొమొఱ్ఱ
ఱ ల రాజులు ప్రరిపోయి వాటిలో పడిరి. శ్రష్ంచిన్ వారు కొండకు
ప్రరిపోయిరి.
అపుపడు వారు సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ ల ఆసిత యావతు
త ను వారి భోజన్
పదారథములనినయ పట్ట
ు కొని పోయిరి.
మ్రియ అబా
ర ము సహోదరుని కుమ్యరుడెైన్ లోతు సొదొమ్లో కాపుర
ముండెను గనుక అత్నిని అత్ని ఆసితని పట్ట
ు కొనిపోగా
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Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it, for I
will give it unto thee."
Then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre,
which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.

And they returned and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all
the country of the Amalekites and also the Amorites, who dwelt in
Hazezontamar.
And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the
king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is
Zoar), and they joined battle with them in the Vale of Siddim,
against Chedorlaomer the king of Elam, and against Tidal king of nations,
and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar -- four kings against
five.
And the Vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and
Gomorrah fled and fell there, and those who remained fled to the mountain.
And they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their victuals,
and went their way.
And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his
goods and departed.
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త్పపంచకొనిన్ యొకడు వచిచ హెబీరయడెైన్ అబా
ర మున్కు ఆ సంగత్ర
తెలిపను. అపుపడత్డు ఎషోకలు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన్
మ్మేా అను అమోరీయని ఏలోను వన్ములో కాపురముండెను. వీరు
అబా
ర ముతో నిబంధన్ చేసికొనిన్వారు.
అబా
ర ము త్న్ త్ముిడు చెరపటుబడెన్ని విని త్న్ యింట పుటిు
అలవరచబడిన్ మూడువందల పదునన్మ్ండుగురిని వెంటబెట్ట
ు కొని
దానుమ్ట్ట
ు కు ఆ రాజులను త్రిమను.
రాత్రివేళ అత్డును అత్ని దాసులును వారికెదురుగా మొన్లు తీరిచ వారిని
కొటిు దమ్సుకన్కు ఎడమ్త్ట్ట
ు న్న హోబా మ్ట్ట
ు కు త్రిమి
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న్ని ఆకాశమున్కు భూమికిని సృష్ుకరియను సరోవన్నతు డును దేవుడునైన్
యెహోవాయెదుట నా చెయిాయెత్రత పరమ్యణము చేసియనానను.
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అయితే ఈ పడుచవారు భుజంచిన్ది త్పప నాతోకూడ వచిచన్ ఆనేరు
ఎషోకలు మ్మేా అను వారికి ఏయే భాగములు రావలనో ఆయా భాగములు
మ్యత్ిము వారిని తీసికొన్నిమ్ిని సొదొమ్ రాజుతో చెపపను.
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ఇవి జరిగిన్త్రువాత్ యెహోవా వాకాము అబా
ర మున్కు దరశన్మ్ందు వచిచ After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision,
అబా
ర మ్య, భ్యపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమ్యన్ము
saying, "Fear not, Abram. I am thy shield and thy exceeding great reward."
అత్ాధికమ్గున్ని చెపపను.
అందుకు అబా
ర ముపరభువెైన్ యెహోవా నాకేమి యిచిచన్నేమి? నేను
And Abram said, "Lord GOD, what wilt Thou give me, seeing I go childless
సంతాన్ము లేనివాడనై పోవుచనాననే; దమ్సుక ఎలీయెజరే నాయింటి ఆసిత
and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?"
కరియగును గదా
మ్రియ అబా
ర ముఇదిగో నీవు నాకు సంతాన్మియాలేదు గనుక నా
And Abram said, "Behold, to me Thou hast given no seed; and lo, one born
పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగున్ని చెపపగా
in my house is mine heir."
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ఆసిత యావతు
త త్రరిగి తెచిచ త్న్ త్ముిడెైన్ లోతును అత్ని ఆసితని స్త్తీలను
పరజలను త్రరిగి తీసికొని వచెచను.
అత్డు కదొరా
ా యోమరును అత్నితో కూడనున్న రాజులను ఓడించి త్రరిగి
వచిచన్పుపడు సొదొమ్ రాజు అత్నిని ఎదుర్కకనుటకు, రాజులోయ అను షావే
లోయ మ్ట్ట
ు కు బయలుదేరి వచెచను.
మ్రియ షాలేము రాజైన్ మలీకసెదకు ర్కట్టును దా
ర కాురసమును
తీసికొనివచెచను. అత్డు సరోవన్నతుడగు దేవునికి యాజకుడు.
అపుప డత్డు అబా
ర మును ఆశీరవదించిఆకాశమున్కు భూమి కిని
సృష్ుకరియను సరోవన్నతుడునైన్ దేవునివలన్ అబా
ర ము ఆశీరవ
దింపబడునుగాక అనియ,
నీ శతు
ి వులను నీ చేత్ర కపపగించిన్ సరోవన్నతుడగు దేవుడు సు
త త్రంపబడును
గాక అనియ చెపపను. అపుపడత్డు అనిన టిలో ఇత్నికి పదియవవంతు
ఇచెచను.
సొదొమ్ రాజుమ్నుషుాలను నాకిచిచ ఆసితని నీవే తీసికొనుమ్ని అబా
ర ముతో
చెపపగా
అబా
ర ము నేనే అబా
ర మును ధన్వంతునిగా చేసిత్రన్ని నీవు చెపపకుండున్ట్ట
ా ఒక
నూలు పోగెైన్ను చెపుపల వారైన్ను నీవాటిలో ఏదైన్ను తీసికొన్

And there came one who had escaped, and told Abram the Hebrew, for he
dwelt on the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol and brother of
Aner; and these were confederate with Abram.
And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his
trained servants, born in his own house (three hundred and eighteen), and
pursued them unto Dan.
And he divided himself against them, he and his servants by night, and
smote them and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of
Damascus.
And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot
and his goods, and the women also and the people.
And the king of Sodom went out to meet him at the Valley of Shaveh (which
is the King's Dale) after his return from the slaughter of Chedorlaomer and
of the kings who were with him.
And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine; and he was
the priest of the Most High God.
And he blessed him and said, "Blessed be Abram of the Most High God,
possessor of heaven and earth;
and blessed be the Most High God, who hath delivered thine enemies into
thy hand." And he gave him tithes of all.
And the king of Sodom said unto Abram, "Give me the persons, and take the
goods for thyself."
And Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up mine hand unto the
LORD, the Most High God, the possessor of heaven and earth,
that I will not take from a thread even to a shoe strap, and that I will not
take any thing that is thine, lest thou shouldest say,`I have made Abram
rich'"
except only that which the young men have eaten and the portion of the
men who went with me: Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their
portion."
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యెహోవా వాకాము అత్ని యొదదకు వచిచ ఇత్డు నీకు వారసుడు కాడు; నీ
గరభవాసమున్ పుటుబోవుచన్నవాడు నీకు వారసుడగున్ని చెపపను.
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మ్రియ ఆయన్ వెలుపలికి అత్ని తీసికొని వచిచనీవు ఆకాశమువెైపు
తేరిచూచి న్క్షత్ిములను లకికంచటకు నీ చేత్నైతే లకికంచమ్ని చెపపనీ
సంతాన్ము ఆల్లగవున్ని చెపపను.
అత్డు యెహోవాను న్మిను; ఆయన్ అది అత్నికి నీత్రగా ఎంచెను.
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అత్డు అవనినయ తీసికొని వాటిని న్డుమ్కు ఖండించి దేని ఖండమును
దాని ఖండమున్కు ఎదురుగా నుంచెను; పకు
ు లను అత్డు ఖండింపలేదు

Genesis

15

11

గదదలు ఆ కళేబరముల మీద వాలిన్పుపడు అబా
ర ము వాటిని తోలివేసెను.
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పరదు
ద గు
ర మున్కు గాఢనిదరపట్టును. భ్యంకరమైన్
ర ంక బోయిన్పుపడు అబా
కటికచీకటి అత్ని కమ్ిగా
ఆయన్నీ సంత్త్రవారు త్మ్ది కాని పరదేశమ్ందు నివసించి ఆ దేశపువారికి
దాసులుగా నుందురు.
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మ్రియ ఆయన్నీవు ఈ దేశమును సవత్ం త్రించ కొనున్ట్ట
ా దాని
నీకిచచటకు కలీదయల ఊరను పటుణములోనుండి నినున ఇవత్లకు తీసికొని
వచిచన్ యెహోవాను నేనే అని చెపపన్పుపడు
అత్డు పరభువెైన్ యెహోవా, నేను దీని సవత్ంత్రించ కొనదన్ని నాకెట్ట
ా
తెలియన్న్గా
ఆయన్ మూడండా పయాను మూడండా మేకను మూడండా పటేులును ఒక తెలా
గువవను ఒక ప్రవురపు పలాను నా యొదదకు తెమ్ిని అత్నితో చెపపను.

వారు నాలుగు వందల యేండు
ా వీరిని శర మ్ పట్ట
ు దురు; వీరు ఎవరికి
దాసులవుదురో ఆ జన్మున్కు నేనే తీరుప తీరుచదును. త్రువాత్ వారు
మికికలి ఆసితతో బయలుదేరి వచెచదరు.
నీవు కేుమ్ముగా నీ పత్రుల యొదదకు పోయె దవు; మ్ంచి వృదా
ి పామ్ందు
ప్రత్రపటుబడుదువు.
అమోరీయల అకరమ్ము ఇంకను సంపూరణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ
త్రమువారు ఇకకడికి మ్రల వచెచదరని నిశచయముగా తెలిసికొనుమ్ని
అబా
ర ముతో చెపపను.
మ్రియ పరదు
ద గు
ర ంకి కటిక చీకటి పడిన్పుపడు రాజుచన్నపయిాయ
అగినజావలయను కన్బడి ఆ ఖండముల మ్ధా న్డిచిపోయెను.

And behold, the word of the LORD came unto him, saying, "This shall not be
thine heir, but he that shall come forth out of thine own loins shall be thine
heir."
And He brought him forth outdoors and said, "Look now toward heaven and
count the stars, if thou be able to number them." And He said unto him, "So
shall thy seed be."
And he believed in the LORD; and He accounted it to him for righteousness.
And He said unto him, "I am the LORD who brought thee out of Ur of the
Chaldeans, to give thee this land to inherit it."
And he said, "Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?"
And He said unto him, "Take Me a heifer of three years old, and a shegoat of
three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young
pigeon."
And he took unto Him all these, and divided them in the midst and laid each
piece one against another; but the birds divided he not.
And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them
away.
And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and lo, a
horror of great darkness fell upon him.
And He said unto Abram, "Know of a surety that thy seed shall be a stranger
in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them
four hundred years.
And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall
they come out with great substance.
And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried at a good old
age.
But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of
the Amorites is not yet full."
And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a
smoking furnace and a burning lamp passed between those pieces.

ఆ దిన్మ్ందే యెహోవాఐగుపు
ై న్ యూఫరటీసు On the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, "Unto thy
త న్ది మొదలుకొని గొపప న్దియె
న్దివరకు ఈ దేశమును, అన్గా
seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the
River Euphrates:
కేనీయ లను కనిజీజయలను కదోినీయలను
the Kenites and the Kenizzites and the Kadmonites,
హితీతయలను పరి జీజయలను రఫాయీయలను
and the Hittites and the Perizzites and the Rephaim,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అమోరీయలను కనా నీయలను గిరా
ు షీయలను యెబూస్త్యలను నీ
సంతాన్ మున్ కిచిచయనానన్ని అబా
ర ముతో నిబంధన్ చేసెను.
అబా
ర ము భారాయె
ై న్ శారయి అత్నికి పలాలు కన్లేదు. ఆమకు హాగరు అను
ఐగుపీతయరాలైన్ దాసి యండెను.
కాగా శారయిఇదిగో నేను పలాలు కన్కుండ యెహోవా చేసి యనానడు. నీవు
దయచేసి నా దాసితో పముి; ఒకవేళ ఆమవలన్ నాకు సంతాన్ము
కలుగవచచన్ని అబా
ర ముతో చెపపను; అబా
ర ము శారయి మ్యట వినను.
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and the Amorites and the Canaanites and the Girgashites and the Jebusites."
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కాబటిు అబా
ర ము కనాను దేశములో పదియేండు
ా కాపురమున్న త్రువాత్
And Sarai, Abram's wife, took Hagar her maid, the Egyptian, after Abram
అబా
ర ము భారాయె
ై న్ శారయి త్న్ దాసియె
ై న్ హాగరను ఐగుపీతయ రాలిని
had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband
తీసికొని త్న్ పనిమిటియె
ై న్ అబా
ర మున్కు భారాగా ఉండున్ట్ట
ా అత్నికిచెచను. Abram to be his wife.
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And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she
had conceived, her mistress was despised in her eyes.
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అత్డు హాగరుతో పోయిన్పుపడు అది గరభవత్ర ఆయెను. అది తాను
గరభవత్ర నైత్రన్ని తెలిసికొనిన్పుపడు దాని యజమ్యనురాలు దానిదృష్ుకి
నీచమైన్దాయెను.
అపుపడు శారయినా ఉసురు నీకు త్గులును; నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటి కిచిచన్
త్రువాత్ తాను గరభవత్రనైత్రన్ని తెలిసికొనిన్పుపడు నేను దానిదృష్ుకి
నీచమైన్దాన్నైత్రని; నాకును నీకును యెహ
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But Abram said unto Sarai, "Behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it
pleaseth thee." And when Sarai dealt harshly with her, she fled from her
face.
And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the
wilderness, by the fountain on the way to Shur.
And he said, "Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? And whither wilt
thou go?" And she said, "I flee from the face of my mistress Sarai."
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అందుకు అబా
ర ముఇదిగో నీ దాసి నీ చేత్రలో ఉన్నది; నీ మ్న్సుస వచిచన్ట్ట
ా
దాని చేయమ్ని శారయితో చెపపను. శారయి దాని శర మ్ పటిున్ందున్ ఆమ
యొదదనుండి అది ప్రరిపోగా
యెహోవా దూత్ అరణా ములో నీటిబుగుయొదద, అన్గా ష్షరు మ్యరుములో
బుగు యొదద, ఆమను కనుగొని
శారయి దాసివెైన్ హాగరూ, ఎకకడనుండి వచిచత్రవి, ఎకకడికి వెళ్లుచనానవని
అడిగి న్ందుకు అదినా యజమ్యనురాలైన్ శారయియొదదనుండి
ప్రరిపోవుచనానన్నను.
అపుపడు యెహోవా దూత్నీ యజమ్యనురాలి యొదదకు త్రరిగి వెళ్లా ఆమ చేత్ర
కిరంద అణగియండుమ్ని దానితో చెపపను.
మ్రియ యెహోవా దూత్నీ సంతాన్మును నిశచయముగా విసత రింపజేసెదను;
అది లకికంప వీలులేన్ంత్గా విసాతరమ్వున్ని దానితో చెపపను.
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Now Sarai, Abram's wife, bore him no children; and she had a handmaid, an
Egyptian, whose name was Hagar.
And Sarai said unto Abram, "Behold now, the LORD hath restrained me from
bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain
children by her." And Abram hearkened to the voice of Sarai.

And Sarai said unto Abram, "My wrong be upon thee. I have given my maid
into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in
her eyes. The LORD judge between me and thee."

And the angel of the LORD said unto her, "Return to thy mistress, and
submit thyself under her hands."
And the angel of the LORD said unto her, "I will multiply thy seed
exceedingly, that it shall not be numbered for multitude."

మ్రియ యెహోవా దూత్ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినను. నీవు
And the angel of the LORD said unto her, "Behold, thou art with child, and
గరభవత్రవెై యనానవు; నీవు కుమ్యరుని కని అత్నికి ఇషాియేలు అను పేరు shalt bear a son and shalt call his name Ishmael [that is, God shall hear],
పట్ట
ు దువు;
because the LORD hath heard thy affliction.
అత్డు అడవిగాడిదవంటి మ్నుషుాడు. అత్ని చెయిా అందరికిని అందరి
And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every
చేతులు అత్నికిని విరోధముగా ఉండును. అత్డు త్న్ సహోదరులందరి
man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his
యెదుట నివసించన్ని దానితో చెపపగా
brethren."
అదిచూచచన్న దేవుడవు నీవే అను పేరు త్న్తో మ్యటల్లడిన్ యెహోవాకు And she called the name of the LORD who spoke unto her: "Thou God seest
పట్టును ఏలయన్గా న్నున చూచిన్వాని నేనికకడ చూచిత్రని గదా అని
me." For she said, "Have I also here looked upon Him that seeth me?"
అనుకొనను.
అందుచేత్ ఆ నీటిబుగుకు బెయేర్లహాయిరోయి అను పేరు పటుబడెను. అది Therefore the well was called Beerlahairoi [that is, The well of Him that
కాదేషుకును బెరదుకును మ్ధా నున్నది.
liveth and seeth me]. Behold, it is between Kadesh and Bered.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

త్రువాత్ హాగరు అబా
ర మున్కు కుమ్యరుని కనను. అబా
ర ము హాగరు కనిన్ త్న్
కుమ్యరునికి ఇషాి యేలను పేరు పట్టును.
హాగరు అబా
ర మున్కు ఇషాి యేలును కనిన్పుపడు అబా
ర ము ఎనుబదియారు
ఏండా వాడు.
అబా
ర ము తొంబదితొమిిది యేండావాడెైన్పుపడు యెహోవా అత్నికి
పరత్ాక్షమైనేను సరవశకిిగల దేవుడను; నా సనినధిలో న్డుచచ
నిందారహితుడవెై యండుము.
నాకును నీకును మ్ధా నా నిబంధన్ను నియమించి నినున అత్ాధికముగా
అభివృదిి పందించెద న్ని అత్నితో చెపపను.
అబా
ర ము సాగిలపడియండగా దేవుడత్నితో మ్యటల్లడి ఇదిగో నేను
నియమించిన్ నా నిబంధన్ నీతో చేసియనానను;
నీవు అనేక జన్ములకు త్ండిరవగుదువు.
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And Hagar bore Abram a son; and Abram called his son's name, whom
Hagar bore, Ishmael.
And Abram was fourscore and six years old when Hagar bore Ishmael to
Abram.
And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to
Abram and said unto him, "I am the Almighty God. Walk before Me, and be
thou perfect.
And I will make My covenant between Me and thee, and will multiply thee
exceedingly."
And Abram fell on his face; and God talked with him, saying,
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మ్రియ ఇకమీదట నీ పేరు అబా
ర ము అన్బడదు; నినున అనేక జన్ములకు
త్ండిరనిగా నియమించిత్రని గనుక నీ పేరు అబా
ర హాము అన్ బడును.

"As for Me, behold, My covenant is with thee, and thou shalt be a father of
many nations.
Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be
Abraham; for a father of many nations have I made thee.
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నీకు అత్ాధికముగా సంతాన్వృదిి కలుగజేసి నీలోనుండి జన్ములు
వచచన్ట్ట
ా నియమించదును, రాజు లును నీలోనుండి వచెచదరు.
నేను నీకును నీ త్రువాత్ నీ సంతాన్మున్కును దేవుడనై యండున్ట్ట
ా ,
నాకును నీకును, నీ త్రువాత్ వారి త్రములలో నీ సంత్త్రకిని మ్ధా నా
నిబంధన్ను నిత్ానిబంధన్గా సిథరపరచెదను.
నీకును నీత్రు వాత్ నీ సంత్త్రకిని నీవు పరదేశివెైయన్న దేశమును, అన్గా
కనాన్ను దేశమ్ంత్టిని నిత్ాసావసథాముగా ఇచిచ వారికి దేవుడనై యందున్ని
అత్నితో చెపపను.
మ్రియ దేవుడునీవును, నీవు మ్యత్ిమే గాక నీ త్రువాత్ వారి త్రములలో నీ
సంత్త్రయ నా నిబంధన్ను గెైకొన్ వలను.
నాకును నీకును నీ త్రువాత్ నీ సంత్త్రకిని మ్ధా మీరు గెైకొన్వలసిన్ నా
నిబంధన్ యేదన్గామీలో పరత్ర మ్గవాడును సున్నత్ర పంద వలను.

And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and
kings shall come out of thee.
And I will establish My covenant between Me and thee and thy seed after
thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee
and to thy seed after thee.
And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou
art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I
will be their God."
And God said unto Abraham, "Thou shalt keep My covenant, therefore, thou
and thy seed after thee in their generations.
This is My covenant which ye shall keep between Me and you and thy seed
after thee: every manchild among you shall be circumcised.
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మీరు మీ గోప్రాంగచరిమున్ సున్నత్ర పందవలను. అది నాకు నీకు
మ్ధానున్న నిబంధన్కు సూచన్గా ఉండును.
ఎనిమిది దిన్ముల వయసుసగలవాడు, అన్గా నీ యింట పుటిున్వాడెైన్ను, నీ
సంతాన్ము కాని అనుానియొదద వెండితో కొన్బడిన్వాడెైన్ను, మీ త్రములలో
పరత్ర మ్గవాడు మీలో సున్నత్ర పందవలను.

And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of
the covenant between Me and you.
And he that is eight days old shall be circumcised among you, every
manchild in your generations, he that is born in the house or bought with
money from any stranger who is not of thy seed.
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నీ యింట పుటిున్వాడును నీ వెండితో కొన్బడిన్వాడును, త్పపక సున్నత్ర
పందవలను. అపుపడు నా నిబంధన్ మీ శరీర మ్ందు నిత్ా నిబంధన్గా
ఉండును.
సున్నత్ర పందని మ్గవాడు, అన్గా ఎవని గోప్రాంగచరిమున్ సున్నత్ర
చేయబడదో అటిువాడు త్న్ జనులలోనుండి కొటిు వేయ బడును. వాడు నా
నిబంధన్ను మీరియనానడని అబా
ర హాముతో చెపపను.

He that is born in thy house and he that is bought with thy money must be
circumcised; and My covenant shall be in your flesh for an everlasting
covenant.
And the uncircumcised manchild whose flesh of his foreskin is not
circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken My
covenant."
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మ్రియ దేవుడునీ భారాయె
ై న్ శారయి పేరు శారయి అన్వదు
ద ; ఏలయన్గా
ఆమ పేరు శారా
నేనామను ఆశీరవదించి ఆమవలన్ నీకు కుమ్యరుని కలుగజేసెదను; నేనామను
ఆశీరవదించెదను; ఆమ జన్ములకు త్లిాయె
ై యండును; జన్ముల రాజులు
ఆమవలన్ కలు గుదురని అబా
ర హాముతో చెపపను.
అపుపడు అబా
ర హాము సాగిలపడి న్విి్వనూరేండా వానికి సంతాన్ము
కలుగునా? తొంబదియేండా శారా కనునా? అని మ్న్సుసలో అను కొనను.
అబా
ర హాముఇషాియేలు నీ సనినధిని బరదుక న్నుగరహించము అని దేవునితో
చెపపగా
దేవుడునీ భారాయె
ై న్ శారా నిశచయముగా నీకు కుమ్యరుని కనును; నీవత్నికి
ఇసాసకు అను పేరు పట్ట
ు దువు; అత్ని త్రువాత్ అత్ని సంతాన్ముకొరకు
నిత్ానిబంధన్గా నా నిబంధన్ను అత్నితో సిథరపర చెదను.
ఇషాియేలునుగూరిచ నీవు చేసిన్ మ్న్వి నేను వింటిని. ఇదిగో నేన్త్నిని
ఆశీరవదించి అత్నికి సంతానాభివృదిి కలుగజేసి అత్ాధిక ముగా అత్ని
విసతరింపజేసెదను; అత్డు పండెరండు మ్ంది రాజులను కనును; అత్నిని గొపప
జన్ముగా చేసెదను;
అయితే వచచ సంవత్సరము ఈ కాల మ్ందు శారా నీకు కన్బోవు ఇసాసకుతో
నా నిబంధన్ను సిథరపరచెదన్ని చెపపను.
దేవుడు అబా
ర హాముతో మ్యటల్లడుట చాలించిన్ త్రువాత్ అత్ని
యొదదనుండి పరమున్కు వెళ్లాను.
అపుపడు అబా
ర హాము త్న్ కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలును, త్న్ యింట పుటిున్
వారిన్ందరిని, త్న్ వెండితో కొన్బడిన్ వారిన్ందరిని, అబా
ర హాము ఇంటి
మ్నుషుాలలో పరత్రవానిని పట్ట
ు కొని దేవుడు త్న్
అబా
ర హాము గోప్రాంగ చరిము సున్నత్ర చేయబడిన్పుపడు అత్డు తొంబది
తొమిిది యేండావాడు.
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు గోప్రాంగచరిము సున్నత్ర
చేయబడిన్పుపడు అత్డు పదుమూడండావాడు.
ఒకకదిన్మ్ందే అబా
ర హామును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలును సున్నత్ర
పందిరి.
అత్ని యింట పుటిున్వారును అనుానియొదద వెండితో కొన్బడిన్వారును
అత్ని యింటిలోని పురుషు లందరును అత్నితో కూడ సున్నత్ర పందిరి.

And God said unto Abraham, "As for Sarai thy wife, thou shalt not call her
name Sarai, but Sarah shall her name be.
And I will bless her and give thee a son also by her. Yea, I will bless her, and
she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her."
Then Abraham fell upon his face and laughed, and said in his heart, "Shall a
child be born unto him that is a hundred years old? And shall Sarah, who is
ninety years old, bear?"
And Abraham said unto God, "O that Ishmael might live before Thee!"
And God said, "Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt
call his name Isaac; and I will establish My covenant with him for an
everlasting covenant, and with his seed after him.
And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him, and will
make him fruitful and will multiply him exceedingly. Twelve princes shall he
beget, and I will make him a great nation.
But My covenant will I establish with Isaac, whom Sarah shall bear unto thee
at this set time in the next year."
And He left off talking with him, and God went up from Abraham.
And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and
all that were bought with his money, every male among the men of
Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame
day, as God had said unto him.
And Abraham was ninety years old and nine when he was circumcised in the
flesh of his foreskin.
And Ishmael his son was thirteen years old when he was circumcised in the
flesh of his foreskin.
In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
And all the men of his house, born in the house, and bought with money
from the stranger, were circumcised with him.

మ్రియ మ్మేాదగురనున్న సింధూరవన్ములో అబా
ర హాము ఎండవేళ
And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre, as he sat in the
గుడారపు దావరమ్ందు కూరుచని యన్నపుపడు యెహోవా అత్నికి కన్
tent door in the heat of the day.
బడెను.
అత్డు కనునలత్రత చూచిన్పుపడు ముగు
ు రు మ్నుషుాలు అత్ని యెదుట
And he lifted up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And
నిలువబడి యండిరి. అత్డు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని
when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed
ఎదుర్కకనుటకు పరుగెత్రత, నేలమ్ట్ట
ు కు వంగి
himself toward the ground
పరభువా, నీ కటాక్షము నామీద నున్న యెడల ఇపుపడు నీ దాసుని దాటి
and said, "My lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I
పోవదు
ద .
pray thee, from thy servant.
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నేను కొంచెము నీళ్ల
ా తెపపంచెదను; దయచేసి కాళ్ల
ా కడుగు కొని ఈ చెట్ట
ు కిరంద
అలసట తీరుచకొనుడి.
కొంచెము ఆహారము తెచెచదను; మీ ప్ర
ర ణములను బలపరచ కొనుడి;
త్రువాత్ మీరు వెళావచచను; ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొదదకు
వచిచత్రరనను. వారునీవు చెపప న్ట్ట
ా చేయమ్న్గా
అబా
ర హాము గుడారములో నున్న శారాయొదదకు త్వరగా వెళ్లానీవు త్వరపడి
మూడు మ్యనికల మత్తనిపండి తెచిచ పసికి ర్కట్టులు చేయమ్ని చెపపను.
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మ్రియ అబా
ర హాము పశువుల మ్ందకు పరుగెత్రత ఒక మ్ంచి లేత్ దూడను
తెచిచ ఒక పనివాని కపప గించెను. వాడు దాని త్వరగా సిదిపరచెను.
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And he took butter and milk and the calf which he had dressed, and set it
before them; and he stood by them under the tree, and they ate.
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త్రువాత్ అత్డు వెన్నను ప్రలను తాను సిదిము చేయించిన్ దూడను తెచిచ
వారియెదుట పటిు వారు భోజన్ము చేయ చండగా వారియొదద ఆ చెట్ట
ు కిరంద
నిలుచండెను.
వారత్నితో నీ భారాయె
ై న్ శారా ఎకకడ నున్నదని అడుగగా అత్డు అదిగో
గుడారములో నున్నదని చెపపను.
అందుకాయన్మీదటికి ఈ కాలమున్ నీయొదదకు నిశచ యముగా మ్రల
వచెచదను. అపపడు నీ భారాయె
ై న్ శారాకు ఒక కుమ్యరుడు కలుగున్ని
చెపపను. శారా ఆయన్ వెనుక నుండిన్ గుడారపు దావం
అబా
ర హామును శారాయను బహుకాలము గడచిన్ వృదు
ి లై యండిరి. స్త్తీ
ధరిము శారాకు నిలిచి పోయెను గనుక
శారానేను బలము ఉడిగిన్ దాన్నైన్ త్రువాత్ నాకు సుఖము కలుగునా? నా
యజమ్యను డును వృదు
ి డెై యనానడు గదా అని త్న్లో న్వువకొనను.
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And the LORD said unto Abraham, "Why did Sarah laugh, saying, `Shall I of a
surety bear a child, who am old?'
Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto
thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son."
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అంత్ట యెహోవా అబా
ర హాముతోవృదు
ి రాలనైన్ నేను నిశచయముగా
పరసవించెదనా అని శారా న్వవనేల?
యెహోవాకు అసాధామైన్ది ఏదైన్ నున్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున్
నిరణయకాలమ్ందు నీ యొదదకు త్రరిగి వచెచదను. అపుపడు శారాకు
కుమ్యరుడు కలుగున్నను.
శారా భ్యపడినేను న్వవలేదని చెపపగా ఆయన్ అవును నీవు న్విి్వత్రవనను.
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అపుపడా మ్నుషుాలు అకకడనుండి లేచి సొదొమ్ త్ట్ట
ు చూచిరి. అబా
ర హాము
వారిని సాగన్ంపుటకు వారితోకూడ వెళ్లాను.
అపుపడు యెహోవానేను చేయబోవు కారాము అబా
ర హామున్కు దాచెదనా?

Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet and rest
yourselves under the tree;
and I will fetch a morsel of bread and comfort ye your hearts. After that ye
shall pass on, for therefor are ye come to your servant." And they said, "So
do, as thou hast said."
And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, "Make ready
quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the
hearth."
And Abraham ran unto the herd and fetched a calf, tender and good, and
gave it unto a young man, and he hastened to dress it.

And they said unto him, "Where is Sarah thy wife?" And he said, "Behold, in
the tent."
And he said, "I will certainly return unto thee according to the time of life;
and lo, Sarah thy wife shall have a son." And Sarah heard it from the tent
door, which was behind him.
Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to
be with Sarah after the manner of women.
Therefore Sarah laughed within herself, saying, "After I have waxed old shall
I have pleasure, my lord being old also?"

Then Sarah denied, saying, "I laughed not," for she was afraid. And He said,
"Nay, but thou didst laugh."
And the men rose up from thence, and looked toward Sodom; and Abraham
went with them to bring them on the way.
And the LORD said, "Shall I hide from Abraham that thing which I do,

అబా
ర హాము నిశచయముగా బలముగల గొపప జన్మ్గును. అత్ని
seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all
మూలముగా భూమిలోని సమ్సత జన్ములును ఆశీరవదింపబడును.
the nations of the earth shall be blessed in him?
ఎటాన్గా యెహోవా అబా
ర హామును గూరిచ చెపపన్ది అత్నికి కలుగ
For I know him, that he will command his children and his household after
జేయన్ట్ట
ా త్న్ త్రువాత్ త్న్ పలాలును త్న్ యింటి వారును నీత్ర
him, and they shall keep the way of the LORD to do justice and judgment,
నాాయములు జరి గించచ, యెహోవా మ్యరుమును గెైకొనుటకు అత్డు వారి that the LORD may bring upon Abraham that which He hath spoken of him."
కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నేన్త్ని నరిగియనానన్నను.
మ్రియ యెహోవాసొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ లను గూరిచన్ మొర గొపపది గనుకను
And the LORD said, "Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and
వాటి ప్రపము బహు భారమైన్ది గనుకను
because their sin is very grievous,
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నేను దిగిపోయి నాయొదదకు వచిచన్ ఆ మొర చొపుపన్నే వారు సంపూరణముగా
చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందున్నను.

I will go down now and see whether they have done altogether according to
the cry of it, which has come unto Me; and if not, I will know."
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And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom; but
Abraham stood yet before the LORD.
And Abraham drew near and said, "Wilt Thou also destroy the righteous
with the wicked?
Perhaps there be fifty righteous within the city; wilt Thou also destroy and
not spare the place for the fifty righteous that are therein?
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ఆ మ్నుషుాలు అకకడనుండి త్రరిగి సొదొమ్ వెైపుగా వెళ్లారి. అబా
ర హాము ఇంక
యెహోవా సనినధిని నిలుచండెను.
అపపడు అబా
ర హాము సమీపంచి యిటాననుదుషు
ు లతోకూడ నీత్ర మ్ంతులను
నాశన్ము చేయదువా?
ఆ పటుణములో ఒకవేళ ఏబదిమ్ంది నీత్రమ్ంతులుండిన్యెడల దానిలోనున్న
యేబదిమ్ంది నీత్ర మ్ంతుల నిమిత్తము ఆ సథలమును నాశన్ము చేయక
కాయవా?
ఆ చొపుపన్ చేసి దుషు
ు లతో కూడ నీత్ర మ్ంతులను చంపుట నీకు
దూరమ్వునుగాక. నీత్రమ్ంతుని దుషు
ు నితో సమ్ముగా ఎంచట నీకు
దూరమ్వు గాక. సరవలోకమున్కు తీరుప తీరుచవాడు నాాయము చేయడా
అని చెపపన్పుపడు
యెహోవాసొదొమ్ పటుణములో ఏబదిమ్ంది నీత్రమ్ంతులు నాకు
కన్బడిన్యెడల వారినిబటిు ఆ సథలమ్ంత్టిని కాయదున్నను
అందుకు అబా
ర హాముఇదిగో ధూళ్లయ బూడిదయనైన్ నేను పరభువుతో
మ్యటల్లడ తెగించచనానను.
ఏబదిమ్ంది నీత్రమ్ంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు త్కుకవెైతే ఐదుగురు త్కుకవెై
న్ందున్ ఆ పటుణమ్ంత్య నాశన్ము చేయదువా అని మ్రల అడిగెను.
అందుకాయన్ అకకడ న్లుబది యె
ై దు గురు నాకు కన్బడిన్యెడల
నాశన్ము చేయన్నను;
అత్డింక ఆయన్తో మ్యటల్లడుచఒకవేళ అకకడ న్లుబదిమ్ందియే
కన్బడుదురేమో అనిన్పుపడు ఆయన్ఆ న్లుబదిమ్ందిని బటిు
నాశన్ముచేయక యందున్ని చెపపగా
అత్డు పరభువు కోపపడనియెడల నేను మ్యటల్లడెదను; ఒకవేళ అకకడ
ముపపదిమ్ందియే కన్ బడుదురేమో అనిన్పుపడు ఆయన్ అకకడ
ముపపదిమ్ంది నాకు కన్బడిన్యెడల నాశన్ము చె
అందు కత్డుఇదిగో పరభువుతో మ్యటల్లడ తెగించిత్రని; ఒకవేళ అకకడ
ఇరువదిమ్ంది కన్బడుదురేమో అని న్పుపడు ఆయన్ ఆ
యిరువదిమ్ందినిబటిు నాశన్ము చేయ కుందున్న్గా
అత్డు పరభువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమ్యరే మ్యటల్లడెదను; ఒకవేళ
అకకడ పదిమ్ంది కన్బడుదురేమో అనిన్పుపడు ఆయన్ ఆ పదిమ్ందినిబటిు
నాశన్ము చేయక యందున్నను.
యెహోవా అబా
ర హాముతో మ్యటల్లడుట చాలించి వెళ్లాపోయెను. అబా
ర హాము
త్న్ యింటికి త్రరిగి వెళ్లాను.
ఆ సాయంకాలమ్ందు ఆ ఇదదరు దేవదూత్లు సొదొమ్ చేరున్పపటికి లోతు
సొదొమ్ గవినియొదద కూరుచండియండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదు
ర్కకనుటకు లేచి సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరముచేసి
నా పరభువుల్లరా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ రాత్రి వెళాబుచిచ కాళ్ల
ా
కడుగుకొనుడి, మీరు పందలకడ లేచి మీ తో
ి వను వెళువచచన్నను. అందుకు
వారుఆల్లగు కాదు, న్డివీధిలో రాత్రి

That be far from Thee to do in this manner -- to slay the righteous with the
wicked; and that the righteous should be as the wicked, that be far from
Thee! Shall not the Judge of all the earth do right?"
And the LORD said, "If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I
will spare all the place for their sakes."
And Abraham answered and said, "Behold now, I have taken upon me to
speak unto the Lord, I, who am but dust and ashes.
Perhaps there shall lack five of the fifty righteous; wilt Thou destroy all the
city for lack of five?" And He said, "If I find there forty and five, I will not
destroy it."
And he spoke unto Him yet again and said, "Perhaps there shall be forty
found there?" And He said, "I will not do it for forty's sake."

And he said unto Him, "Oh let not the Lord be angry, and I will speak:
Perhaps there shall thirty be found there." And He said, "I will not do it if I
find thirty there."
And he said, "Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord:
Perhaps there shall be twenty found there." And He said, "I will not destroy
it for twenty's sake."
And he said, "Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once:
Perhaps ten shall be found there." And He said, "I will not destroy it for ten's
sake."
And the LORD went His way, as soon as He had finished communing with
Abraham; and Abraham returned unto his place.
And there came two angels to Sodom at evening, and Lot sat in the gate of
Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself
with his face toward the ground;
and he said, "Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's
house and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early and
go on your ways." And they said, "Nay, but we will remain in the street all
night."
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అయిన్ను అత్డు మికికలి బలవంత్ము చేసిన్పుపడు వారు అత్ని త్ట్ట
ు
త్రరిగి అత్ని యింట పరవే శించిరి. అత్డు వారికి విందుచేసి పంగని ర్కట్టులు
కాలచగా వారు భోజన్ము చేసిరి.
వారు పండుకొన్క ముందు ఆ పటుణసు
థ లు, అన్గా సొదొమ్ మ్నుషుాలు,
బాలురును వృదు
ి లును పరజలందరును న్లుదికుకలనుండి కూడివచిచ ఆ
యిలు
ా చటువేసి
లోతును పలిచిఈ రాత్రి నీ యొదదకు వచిచన్ మ్నుషుాలు ఎకకడ ? మేము
వారిని కూడున్ట్ట
ా మ్య యొదదకు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమ్ిని అత్నితో
చెపపగా
లోతు వెలుపల దావరము నొదదనున్న వారి దగురకు వెళ్లా త్న్ వెనుక త్లుపువేసి

And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him and
entered into his house; and he made them a feast and baked unleavened
bread, and they ate.
But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom -both young and old, all the people from every quarter --compassed the
house around.
And they called unto Lot and said unto him, "Where are the men who came
in to thee this night? Bring them out unto us, that we may know them."

7
8

అన్నల్లరా, ఇంత్ ప్రత్కము కట్ట
ు కొన్కుడి;
ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదదరు కుమ్యరిలు నాకునానరు. సెల వెైతే వారిని
మీ యొదదకు వెలుపలికి తీసికొని వచెచదను, వారిని మీ మ్న్సుస వచిచన్ట్ట
ా
చేయడి.

19

9

ఈ మ్నుషుాలు నా యింటినీడకు వచిచయనానరు గనుక వారిని మీరేమి
చేయకూడదని చెపపన్పుపడు వారునీవు అవ త్లికి పమ్ినిరి. మ్రియ
వారువీడెవడో మ్న్లోనికి పరదేశిగావచిచ తీరపరిగానుండ చూచచనానడు;
కాగా వారికంట్ట నీకు ఎకుకవ కీడు చేసెదమ్ని చెపప లోతు అను ఆ
మ్నుషుానిమీద దొమిిగాపడి త్లుపు పగులగొట్ట
ు టకు సమీపంచిరి.

and said, "I pray you, brethren, do not so wickedly.
Behold now, I have two daughters who have not known a man. Let me, I
pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your
eyes. Only unto these men do nothing, for therefore came they under the
shadow of my roof."
And they said, "Stand back." And they said again, "This one fellow came in
to sojourn, and he will become a judge! Now will we deal worse with thee
than with them." And they pressed sore upon the man, even Lot, and came
near to break the door.
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అయితే ఆ మ్నుషుాలు త్మ్ చేతులు చాప లోతును ఇంటిలోపలికి త్మ్
యొదదకు తీసికొని త్లుపు వేసిరి.
అపుపడు వారు పన్నలు మొదలుకొని పదదలవరకు ఆ ఇంటి దావరము
దగురనున్న వారికి కనుమ్బుబ కలుగజేయగా వారు దావరము కనుగొన్లేక
విసికిరి.
అపుపడామ్నుషుాలు లోతుతోఇకకడ నీకు మ్రియెవ రునానరు? నీ అలు
ా ని నీ
కుమ్యరులను నీ కుమ్యరిలను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగిన్వారిన్ందరిని వెలుపలికి
తీసికొనిరముి;
మేము ఈ చోట్ట నాశన్ము చేయవచిచత్రవిిు; వారినిగూరిచన్ మొర యెహోవా
సనినధిలో గొపపదాయెను గనుక దాని నాశన్ము చేయటకు యెహోవా
మ్ముిను పంపన్ని చెపపగా
లోతు బయటికి వెళ్లా త్న్ కుమ్యరిలను పండా
ా డ నైయన్న త్న్ అలు
ా ళాతో
మ్యటల్లడిలండి, ఈ చోట్ట విడిచిపటిు రండి; యెహోవా ఈ పటుణమును
నాశన్ము చేయబోవు చనానడని చెపపను. అయితే అత్డు త్న్
అలు
ా ళాదృష్ుకి ఎగతాళ్ల చేయవానివల నుండెను.
తెలావారిన్పుపడు ఆ దూత్లు లోతును త్వరపటిులముి; ఈ ఊరి దోష్శిక్షలో
న్శించిపోకుండ నీ భారాను ఇకకడనున్న నీ యిదదరు కుమ్యరిలను తీసికొని
రమ్ిని చెపపరి.
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And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him

But the men put forth their hands, and pulled Lot into the house to them,
and shut the door.
And they smote the men who were at the door of the house with blindness,
both small and great, so that they wearied themselves to find the door.
And the men said unto Lot, "Hast thou here any besides? Soninlaw, and thy
sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city -- bring
them out of this place.
For we will destroy this place, because the cry of them has waxed great
before the face of the LORD, and the LORD hath sent us to destroy it."
And Lot went out and spoke unto his sons-in-law, who married his
daughters, and said, "Up, get ye out of this place; for the LORD will destroy
this city!" But he seemed as one who mocked unto his sons-in-law.
And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, "Arise,
take thy wife and thy two daughters who are here, lest thou be consumed in
the iniquity of the city."
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అత్డు త్డవు చేసెను. అపుపడు అత్నిమీద యెహోవా కనికరపడుటవలన్ ఆ And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand
మ్నుషుాలు అత్నిచేత్రని అత్ని భారాచేత్రని అత్ని యిదదరు కుమ్యరిల
of his wife and upon the hand of his two daughters, the LORD being merciful
చేతులను పట్ట
ు కొని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ ఆ ఊం
unto him; and they brought him forth and set him outside the city.
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And it came to pass, when they had brought them forth outside, that he
said, "Escape for thy life! Look not behind thee, neither stay thou in all the
plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed!"
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ఆ దూత్లు వారిని వెలు పలికి తీసికొని వచిచన్ త్రువాత్ ఆయన్నీ
ప్ర
ర ణమును దకికంచకొనున్ట్ట
ా ప్రరిపముి, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ
మైదాన్ములో ఎకకడను నిలువక నీవు న్శించి పోకుండ ఆ పరవత్మున్కు
ప్రరిపమ్ిని చెపపగా
లోతు పరభువా ఆల్లగు కాదు.
ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచన్ది; నా ప్ర
ర ణము రకిుంచటవలన్
నీవు నాయెడల కనుపరచిన్ నీ కృపను ఘన్పర చిత్రవి; నేను ఆ
పరవత్మున్కు త్పపంచకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభ్వించి
చచిచపోవుదు నేమో
ఇదిగో ప్రరిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది, అది చిన్నది,
న్న్నకకడికి త్పపంచకొని పోనిముి అది చిన్నది గదా, నేను బరదుకుదున్ని
చెపపన్పుపడు
ఆయన్ ఇదిగో నీవు చెపపన్ ఈ ఊరు నాశన్ము చేయను. ఈ విష్యములో నీ
మ్న్వి అంగీకరించిత్రని;
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Hasten thee, escape thither; for I cannot do any thing till thou hast come
thither." Therefore the name of the city was called Zoar.
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నీవు త్వరపడి అకకడికి త్పపంచకొని పముి; నీ వకకడ చేరువరకు
నేనేమియ చేయలేన్నను. అందుచేత్ ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు
పటుబడెను.
లోతు సోయరుకు వచిచన్పుపడు ఆ దేశమున్ సూరుాడు ఉదయించెను.
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అపుపడు యెహోవా సొదొమ్మీదను గొమొఱ్ఱ
ఱ మీదను యెహోవాయొదద నుండి
గంధకమును అగినని ఆకాశమునుండి కురిపంచి

Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire,
from the LORD out of heaven;
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ఆ పటుణములను ఆ మైదాన్మ్ంత్టిని ఆ పటుణములలో
నివసించిన్వారిన్ందరిని నేల మొలకలను నాశన్ము చేసెను.
అయితే లోతు భారా అత్ని వెనుకనుండి త్రరిగి చూచి ఉపుపసథంభ్మ్యయెను.

and He overthrew those cities, and all the plain and all the inhabitants of
the cities, and that which grew upon the ground.
But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
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తెలావారిన్పుపడు అబా
ర హాము లేచి తాను యెహోవా సనినధిని నిలిచిన్ చోటికి
వచిచ
సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ ల త్ట్ట
ు ను ఆ మైదాన్పు పరదేశము యావతు
త ను చూడగా
అదిగో ఆ పరదేశపు పగ ఆవము పగవల లేచచండెను.
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And Abraham got up early in the morning to the place where he stood
before the LORD;
and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the
plain, and beheld. And lo, the smoke of the country went up as the smoke of
a furnace.
And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God
remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow
when He overthrew the cities in which Lot dwelt.

దేవుడు ఆ మైదాన్పు పటుణములను ప్రడుచేసిన్పుపడు దేవుడు
అబా
ర హామును జా
ా పకము చేసికొని, లోతు కాపురమున్న పటుణములను
నాశన్ము చేసిన్పుపడు ఆ నాశన్ముమ్ధాన్ లోతు న్శించకుండ అత్ని
త్పపంచెను.

And Lot said unto them, "Oh, not so, my lord.
Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast
magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life; and
I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die.
Behold now, this city is near enough to flee unto, and it is a little one. Oh, let
me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live."
And he said unto him, "See, I have accepted thee concerning this thing also,
that I will not overthrow this city for which thou hast spoken.

The sun had risen upon the earth when Lot entered into Zoar.
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లోతు సోయరులో నివసించటకు భ్యపడి, త్న్ యిదదరు కుమ్యరిలతో కూడ
సోయరునుండి పోయి ఆ పరవత్మ్ందు నివసించెను. అత్డును అత్ని
యిదదరు కుమ్యరిలును ఒక గుహలో నివసించిరి.
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అట్ట
ా ండగా అకక త్న్ చెలాలితోమ్న్ త్ండిర ముసలి వాడు; సరవ లోకమ్రాాద And the firstborn said unto the younger, "Our father is old, and there is not
చొపుపన్ మ్న్తో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు.
a man on the earth to come in unto us after the manner of all the earth.
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మ్న్ త్ండిరకి దా
ర కాురసము తా
ి గించి అత్నితో శయనించి మ్న్ త్ండిరవలన్
సంతాన్ము కలుగచేసికొందము రమ్ిని చెపపను.
ఆ రాత్రి వారు త్మ్ త్ండిరకి దా
ర కాురసము తా
ి గించిన్ త్రువాత్ అత్ని
పదదకుమ్యరి లోపలికి వెళ్లా త్న్ త్ండిరతో శయనించెను. కాని ఆమ ఎపుపడు
శయనించెనో యెపుపడు లేచిపోయెనో అత్నికి తెలియలేదు.
మ్రునాడు అకక త్న్ చెలాలిని చూచినిన్నటి రాత్రి నా త్ండిరతో నేను శయ
నించిత్రని; ఈ రాత్రి అత్నికి దా
ర కాురసము తా
ి గించిన్ త్రువాత్ నీవు లోపలికి
వెళ్లా అత్నితో శయనించము; ఆల్ల గున్ మ్న్ త్ండిరవలన్ సంతాన్ము
కలుగజేసికొందమ్ని చెపపను.
ఆ రాత్రియ వారు త్మ్ త్ండిరకి దా
ర కాు రసము తా
ి గించిరి. అపుపడా చిన్నది
లేచి అత్నితో శయనించెను. ఆమ యెపుపడు శయనించెనో యెపుపడు
లేచిపోయెనో అత్నికి తెలియలేదు.
ఆల్లగున్ లోతు యొకక యిదదరు కుమ్యరిలు త్మ్ త్ండిరవలన్ గరభవతులైరి.

Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we
may preserve seed of our father."
And they made their father drink wine that night, and the firstborn went in
and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when
she arose.
And it came to pass on the morrow that the firstborn said unto the younger,
"Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this
night also, and go thou in and lie with him, that we may preserve seed of
our father."
And they made their father drink wine that night also. And the younger
arose and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when
she arose.
Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
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వారిలో పదదది కుమ్యరుని కని వానికి మోయాబను పేరు పట్టును. అత్డు
నేటివరకు మోయాబీయలకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును.

And the firstborn bore a son and called his name Moab; the same is the
father of the Moabites unto this day.

Genesis

19

38

చిన్నదికూడ కుమ్యరుని కని వానికి బెన్నమిి అను పేరు పట్టును. అత్డు
నేటివరకు అమోినీయలకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును.

And the younger, she also bore a son and called his name Benammi; the
same is the father of the children of Ammon unto this day.
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అకకడనుండి అబా
ర హాము దకిుణ దేశమున్కు త్రిాపోయి కాదేషుకును
ష్షరుకును మ్ధా పరదేశములో నివసించి గెరారులో కొనానళ్ల
ా ఉండెను.

And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt
between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar.
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And Abraham said of Sarah his wife, "She is my sister." And Abimelech king
of Gerar sent and took Sarah.
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అపుపడు అబా
ర హాము త్న్ భారాయె
ై న్ శారానుగూరిచ ఈమ నా చెలాలని
చెపపను గనుక గెరారు రాజైన్ అబీమలకు శారాను పలిపంచి త్న్ యింట
చేరుచకొనను.
అయిన్ను రాత్రివేళ దేవుడు సవపనమ్ందు అబీమలకు నొదదకు వచిచనీవు నీ
యింట చేరుచకొనిన్ స్త్తీ ఒక పురుషునికి భారా గనుక ఆమ నిమిత్తము నీవు
చచిచన్వాడవు సుమ్య అని చెపపను.
అయితే అబీమలకు ఆమతో పోలేదు గనుక అత్డుపరభువా ఇటిు నీత్రగల జన్
మును హత్ము చేయదువా?
ఈమ నా చెలాలని అత్డు నాతో చెపపలేదా? మ్రియ ఆమ కూడ అత్డు నా
అన్న అనను. నేను చేతులతో ఏ దోష్ము చేయక యధారథ హృదయముతో
ఈ పని చేసిత్రన్నను.

And Lot went up out of Zoar and dwelt on the mountain, and his two
daughters with him, for he feared to dwell in Zoar; and he dwelt in a cave,
he and his two daughters.

But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, "Behold,
thou art but a dead man, because of the woman whom thou hast taken; for
she is a man's wife."
But Abimelech had not come near her; and he said, "Lord, wilt Thou slay
also a righteous nation?
Said he not unto me, `She is my sister'? And she, even she herself said, `He is
my brother.' In the integrity of my heart and innocency of my hands have I
done this."
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అందుకు దేవుడు అవును, యధారథహృదయముతో దీని చేసిత్రవని
నేనరుగుదును; మ్రియ నీవు నాకు విరోధముగా ప్రపము చేయకుండ నేను
నినున అడిగించిత్రని; అందుకే నేను నినున ఆ
కాబటిు ఆ మ్నుషుాని భారాను త్రరిగి అత్ని కపపగించము; అత్డు పరవకి,
అత్డు నీ కొరకు ప్ర
ర రథన్చేయను, నీవు బరదుకు దువు. నీవు ఆమను అత్ని
కపపగించని యెడల నీవును నీవారందరును నిశచయముగా చచెచదరని
తెలిసికొనుమ్ని సవపనమ్ందు అత్నితో చెపపను.

And God said unto him in a dream, "Yea, I know that thou didst this in the
integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against Me.
Therefore I suffered thee not to touch her.
Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall
pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou
that thou shalt surely die, thou and all that are thine."

8

తెలావారిన్పుపడు అబీమలకు లేచి త్న్ సేవకులందరిని పలిపంచి ఈ సంగతు
లనినయ వారికి వినిపంచిన్పుపడు ఆ మ్నుషుాలు మిగుల భ్య పడిరి.

Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants,
and told all these things in their hearing; and the men were sore afraid.

20

9

అబీమలకు అబా
ర హామును పలిపంచినీవు మ్యకు చేసిన్ పని యేమిటి? నీవు
నా మీదికిని నా రాజాము మీదికిని మ్హాప్రత్కము తెపపంచన్ట్ట
ా నేను
నీయెడల చేసిన్ ప్రపమేమిటి? చేయరాని క
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మ్రియ అబీమలకునీవేమి చూచి ఈ కారాము చేసిత్రవని అబా
ర హాము
న్డుగగా
అబా
ర హాముఈ సథలమ్ందు దేవుని భ్యము ఏమ్యత్ిమును లేదు గనుక నా
భారా నిమిత్తము న్నున చంపుదు రనుకొని చేసిత్రని.
అంతేకాకఆమ నా చెలాలనుమ్యట నిజమే; ఆమ నా త్ండిర కుమ్యరిగాని నా
త్లిా కుమ్యరి కాదు; ఆమ నాకు భారాయె
ై న్ది.
దేవుడు న్నున నా త్ండిరయిలు
ా విడిచి దేశాంత్రము పోవున్ట్ట
ా చేసిన్పుపడు
నేను ఆమను చూచిమ్న్ము పోవు పరత్ర సథలమ్ందుఇత్డు నా సహోదరుడని
న్నున గూరిచ చెపుపము; నీవు నాకు చేయవలసిన్ ఉపకారమిదేయని
చెపపత్రన్నను.
అబీమలకు గొఱ్ఱలను గొడాను దాసదాస్త్ జనులను రపపంచి, అబా
ర హాముకిచిచ
అత్ని భారాయె
ై న్ శారాను అత్నికి త్రరిగి అపపగించెను.

Then Abimelech called Abraham and said unto him, "What hast thou done
unto us? And how have I offended thee, that thou hast brought on me and
on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not
to be done."
And Abimelech said unto Abraham, "What sawest thou, that thou hast done
this thing?"
And Abraham said, "Because I thought surely the fear of God is not in this
place, and they will slay me for my wife's sake.
And yet indeed she is my sister: she is the daughter of my father, but not
the daughter of my mother, and she became my wife.
And it came to pass, when God caused me to wander from my father's
house, that I said unto her, `This is thy kindness which thou shalt show unto
me: at every place whither we shall come, say of me, "He is my brother."'"
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అపుపడు అబీమలకుఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నున్నది. నీకిష్ుమైన్
సథలమ్ందు కాపురముండుమ్ నను.
మ్రియ అత్డు శారాతోఇదిగో నీ అన్నకు నేను వెయిా
రూప్రయలిచిచయనానను. ఇది నీ యొదద నున్న వారందరి దృష్ుకి
ప్ర
ర యశిచత్తముగా నుండుటకెై యిది నీ పక్షముగా ఇచిచయనానను. ఈ విష్య
మ్ంత్టిలో నీకు నాాయము తీరిపోయిన్దనను.
అబా
ర హాము దేవుని ప్ర
ర రిథంపగాదేవుడు అబీమలకును అత్ని భారాను అత్ని
దాస్త్లను బాగుచేసెను; వారు పలాలుకనిరి.
ఏలయన్గా అబా
ర హాము భారాయె
ై న్ శారానుబటిు దేవుడు అబీమలకు ఇంటిలో
పరత్ర గరభమును మూసియండెను.
యెహోవా తాను చెపపన్ పరకారము శారాను దరిశంచెను. యెహోవా తానిచిచన్
మ్యటచొపుపన్ శారానుగూరిచ చేసెను.
ఎటాన్గా దేవుడు అబా
ర హా ముతో చెపపన్ నిరణయ కాలములో శారా
గరభవత్రయె
ై అత్ని ముసలిత్న్మ్ందు అత్నికి కుమ్యరుని కనను.

And Abimelech took sheep and oxen, and menservants and womenservants,
and gave them unto Abraham, and restored to him Sarah his wife.
And Abimelech said, "Behold, my land is before thee. Dwell where it
pleaseth thee."
And unto Sarah he said, "Behold, I have given thy brother a thousand pieces
of silver; behold, he is to thee a covering of the eyes unto all who are with
thee and with all other." Thus she was reproved.
So Abraham prayed unto God. And God healed Abimelech, and his wife and
his maidservants; and they bore children,
for the LORD had closed up fast all the wombs of the house of Abimelech
because of Sarah, Abraham's wife.
And the LORD visited Sarah as He had said, and the LORD did unto Sarah as
He had spoken.
For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time
of which God had spoken to him.
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అపుపడు అబా
ర హాము త్న్కు పుటిున్వాడును త్న్కు శారా కనిన్వాడునైన్ త్న్
కుమ్యరునికి ఇసాసకు అను పేరుపట్టును.
మ్రియ దేవుడు అబా
ర హాము కాజా
ా పంచిన్ పరకారము అత్డు ఎనిమిది
దిన్ముల వాడెైన్ ఇసాసకు అను త్న్ కుమ్యరునికి సున్నత్ర చేసెను.
అబా
ర హాము కుమ్యరుడెైన్ ఇసాసకు అత్నికి పుటిు న్పుపడు అత్డు
నూరేండావాడు.
అపుపడు శారా దేవుడు నాకు న్వువ కలుగజేసెను. వినువారలా నా విష్యమై
న్వువదురనను.
మ్రియ శారా పలాలకు సతన్ామిచచన్ని యెవరు అబా
ర హాముతో చెపుపను
నేను అత్ని ముసలిత్న్మ్ందు కుమ్యరుని కంటిని గదా? అనను.

And Abraham called the name of his son who was born unto him, whom
Sarah bore to him, Isaac.
And Abraham circumcised his son Isaac, being eight days old, as God had
commanded him.
And Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born unto
him.
And Sarah said, "God hath made me laugh, so that all who hear will laugh
with me."
And she said, "Who would have said unto Abraham that Sarah should have
given children suck? For I have borne him a son in his old age."

ఆ పలావాడు పరిగి ప్రలు విడిచెను. ఇసాసకు ప్రలు విడిచిన్ దిన్మ్ందు
అబా
ర హాము గొపప విందు చేసెను.
అపుపడు అబా
ర హామున్కు ఐగుపీతయరాలైన్ హాగరు కనిన్ కుమ్యరుడు
పరిహసించట శారా చూచి
ఈ దాసిని దీని కుమ్యరుని వెళాగొట్ట
ు ము; ఈ దాసి కుమ్యరుడు నా
కుమ్యరుడెైన్ ఇసాసకుతో వారసుడెై యండడని అబా
ర హాముతో అనను.

And the child grew, and was weaned; and Abraham made a great feast the
same day that Isaac was weaned.
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto
Abraham, mocking.
Therefore she said unto Abraham, "Cast out this bondwoman and her son;
for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with
Isaac."
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.

అత్ని కుమ్యరునిబటిు ఆ మ్యట అబా
ర హామున్కు మికికలి దుుఃఖము
కలుగజేసెను.
అయితే దేవుడు ఈ చిన్న వానిబటిుయ నీ దాసినిబటిుయ నీవు
దుుఃఖపడవదు
ద . శారా నీతో చెపుప పరత్ర విష్యములో ఆమ మ్యట వినుము;
ఇసాసకువలన్ అయిన్దియే నీ సంతాన్మ్న్బడును.
అయిన్ను ఈ దాసి కుమ్యరుడును నీ సంతా న్మే గనుక అత్నికూడ ఒక
జన్ముగా చేసెదన్ని అబా
ర హాముతో చెపపను.
కాబటిు తెలావారిన్పుపడు అబా
ర హాము లేచి ఆహారమును నీళా త్రత్రతని తీసికొని
ఆ పలావానితోకూడ హాగరున్కు అపపగించి ఆమ భుజము మీద వాటిని పటిు
ఆమను పంపవేసెను. ఆమ వెళ్లా బెయేరుబా అరణాములో ఇట్ట అట్ట
త్రరుగుచండెను.
ఆ త్రత్రతలోని నీళ్ల
ా అయిపోయిన్ త్రువాత్ ఆమ ఒక పదకిరంద ఆ చిన్నవాని
పడవేసి
యీ పలావాని చావు నేను చూడలేన్ని అనుకొని, వింటి వేత్దూరము వెళ్లా
అత్ని కెదురుగా కూరుచండెను. ఆమ యెదురుగా కూరుచండి యెలుగెత్రత
యేడెచను.
దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినను. అపుపడు దేవుని దూత్ ఆకాశమునుండి
హాగరును పలిచిహాగరూ నీకేమివచిచన్ది? భ్యపడకుము; ఆ చిన్నవాడున్న
చోట దేవుడు వాని సవరము విని యనానడు;

And God said unto Abraham, "Let it not be grievous in thy sight because of
the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah hath said unto
thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is
thy seed."
And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of
water; and he gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child,
and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of
Beersheba.
And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of
the shrubs.
And she went and sat down apart from him a good way off, as it were, a
bowshot; for she said, "Let me not see the death of the child." And she sat
opposite him, and lifted up her voice and wept.
And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar
out of heaven and said unto her, "What aileth thee, Hagar? Fear not, for
God hath heard the voice of the lad where he is.

నీవు లేచి ఆ చిన్నవాని లేవనత్రత నీ చేత్ పట్ట
ు కొనుము; వానిని గొపప
Arise; lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great
జన్ముగా చేసెదన్ని ఆమతో అనను.
nation."
మ్రియ దేవుడు ఆమ కనునలు తెరచిన్ందున్ ఆమ నీళా ఊట చూచి
And God opened her eyes and she saw a well of water; and she went and
వెళ్లా ఆ త్రత్రతని నీళాతో నింప చిన్నవానికి తా
ి గనిచెచను.
filled the bottle with water, and gave the lad drink.
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దేవుడు ఆ చిన్నవానికి తోడెైయండెను. అత్డు పరిగి పదదవాడెై ఆ
అరణాములో కాపురముండి విలుకాడాయెను.
అత్డు ప్రరాను అరణాములో నున్నపుపడు అత్ని త్లిా ఐగుపు
త దేశమునుండి
ఒక స్త్తీని తెచిచ అత్నికి పండిాచేసెను.
ఆ కాలమ్ందు అబీమలకును అత్ని సేనాధిపత్రయె
ై న్ ఫీకోలును
అబా
ర హాముతో మ్యటల్లడినీవు చేయ పనులనినటిలోను దేవుడు నీకు
తోడెైయనానడు గనుక.
నీవు న్నైనన్ను నా పుత్ి పౌతా
ి దులనైన్ను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన్
ఉపకారము చొపుపన్ నాకును నీవు పరదేశివెైయన్న యీ దేశమున్కు
చేసెదన్ని దేవుని పేరట ఇకకడ నాతో పరమ్యణము చేయమ్ని చెపపను.
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ఆఆ సంగతులు జరిగిన్త్రువాత్ దేవుడు అబా
ర హామును పరిశోధించెను.
And it came to pass after these things, that God tested Abraham and said
ఎటాన్గా ఆయన్ అబా
ర హామ్య, అని పలువగా అత్డుచిత్తము పరభువా అనను. unto him, "Abraham!" And he said, "Behold, here I am."
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అపుపడాయన్నీకు ఒకకడెైయన్న నీ కుమ్యరుని, అన్గా నీవు పేరమించ
ఇసాసకును తీసికొని మోరీయా దేశమున్కు వెళ్లా అకకడ నేను నీతో చెపపబోవు
పరవత్ములలో ఒకదానిమీద దహన్బలిగా అత్

అందుకు అబా
ర హాముపరమ్యణము చేసెదన్నను.
అబీమలకు దాసులు బల్లతాకరముగా తీసికొనిన్ నీళా బావివిష్యమై
అబా
ర హాము అబీమలకును ఆకేుపంపగా అబీమలకుఈ పని యెవరు చేసిరో
నేనరుగను;
నీవును నాతో చెపపలేదు; నేను నేడ గాని యీ సంగత్ర విన్లేదని చెపపగా.
అబా
ర హాము గొఱ్ఱలను గొడాను తెపపంచి అబీమలకుకిచెచను. వారిదదరు ఇట్ట
ా
ఒక నిబంధన్ చేసికొనిరి.
త్రువాత్ అబా
ర హాము త్న్ గొఱ్ఱల మ్ందలో నుండి యేడు పంటిపలాలను
వేరుగా నుంచెను గనుక
అబీమలకు అబా
ర హాముతోనీవు వేరుగా ఉంచిన్ యీ యేడు గొఱ్ఱపలాలు
ఎందుకని యడిగెను. అందు కత్డు
నేనే యీ బావిని త్ివివంచిన్ందుకు నా సాకాుారథముగా ఈ యేడు గొఱ్ఱ పలాలను
నీవు నాచేత్ పుచచకొన్వలన్ని చెపపను.
అకకడ వారిదదరు అట్ట
ా పరమ్యణము చేసికొనిన్ందున్ ఆ చోట్ట బెయేరుబా
అన్బడెను.
బెయేరుబాలో వారు ఆల్లగు ఒక నిబంధన్ చేసికొనిన్ త్రువాత్ అబీమలకు
లేచి త్న్ సేనాధిపత్రయె
ై న్ ఫీకోలుతో ఫిలిషీతయల దేశమున్కు త్రరిగి వెళ్లాను.
అబా
ర హాము బెయేరుబాలో ఒక పచల వృక్షమునాటి అకకడ నిత్ాదేవుడెైన్
యెహోవా పేరట ప్ర
ర రథన్చేసెను.
అబా
ర హాము ఫిలిషీతయల దేశములో అనేక దిన్ములు పరదేశిగా నుండెను.

And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and
became an archer.
And he dwelt in the Wilderness of Paran, and his mother took him a wife
out of the land of Egypt.
And it came to pass at that time that Abimelech and Phichol, the chief
captain of his host, spoke unto Abraham, saying, "God is with thee in all that
thou doest.
Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely
with me, nor with my son, nor with my son's son; but according to the
kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me and to the land
wherein thou hast sojourned."
And Abraham said, "I will swear."
And Abraham reproved Abimelech because of a well of water which
Abimelech's servants had violently taken away.
And Abimelech said, "I know not who hath done this thing; neither didst
thou tell me, neither yet heard I of it until today."
And Abraham took sheep and oxen and gave them unto Abimelech, and
both of them made a covenant.
And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
And Abimelech said unto Abraham, "What mean these seven ewe lambs,
which thou hast set by themselves?"
And he said, "These seven ewe lambs shalt thou take from my hand, that
they may be a witness unto me that I have dug this well."
Therefore he called that place Beersheba [that is, The well of the oath],
because there they swore, both of them.
Thus they made a covenant at Beersheba. Then Abimelech rose up, and
Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the
Philistines.
And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name
of the LORD, the Everlasting God.
And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.

And He said, "Take now thy son, thine only son Isaac whom thou lovest, and
get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering
upon one of the mountains which I will tell thee of."
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తెలావారిన్పుపడు అబా
ర హాము లేచి త్న్ గాడిదకు గంత్ కటిు త్న్ పనివారిలో
And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took
ఇదదరిని త్న్ కుమ్యరుడగు ఇసాసకును వెంటబెట్ట
ు కొని దహన్బలికొరకు కట్టులు two of his young men with him and Isaac his son; and he cleaved the wood
చీలిచ, లేచి దేవుడు త్న్తో చెపపన్ చోటికి వెళ్లాను.
for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God
had told him.
మూడవ నాడు అబా
ర హాము కనునలత్రత దూరమునుండి ఆ చోట్ట చూచి
Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.
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త్న్ పని వారితోమీరు గాడిదతో ఇకకడనే ఉండుడి; నేనును ఈ చిన్నవాడును And Abraham said unto his young men, "Abide ye here with the ass; and I
అకకడికి వెళ్లా (దేవునికి) మొ
ా కిక మ్రల మీయొదదకు వచెచదమ్ని చెపప
and the lad will go yonder and worship, and come again to you."
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దహన్బలికి కట్టులు తీసికొని త్న్ కుమ్యరుడగు ఇసాసకుమీద పటిు త్న్చేత్రతో
నిపుపను కత్రతని పట్ట
ు కొని పోయెను. వారిదదరు కూడి వెళ్ల
ా చండగా
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And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his
son; and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of
them together.
ఇసాసకు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాముతో నా త్ండ్రర అని పలిచెను; అందుకత్డు And Isaac spoke unto Abraham his father and said, "My father!" And he
ఏమి నా కుమ్యరుడా అనను. అపుపడత్డు నిపుపను కట్టులును ఉన్నవిగాని
said, "Here am I, my son." And he said, "Behold the fire and the wood; but
దహన్బలికి గొఱ్ఱపలా ఏది అని అడుగగా
where is the lamb for a burnt offering?"
అబా
ర హాము నాకుమ్య రుడా, దేవుడ దహన్బలికి గొఱ్ఱపలాను చూచకొనున్ని And Abraham said, "My son, God will provide Himself a lamb for a burnt
చెపపను.
offering." So they went both of them together.
ఆల్లగు వారిదదరు కూడి వెళ్లా దేవుడు అత్నితో చెపపన్చోటికి వచిచన్పుపడు
And they came to the place which God had told him of; and Abraham built
అబా
ర హాము అకకడ బలి పీఠమును కటిు కట్టులు చకకగా పేరిచ త్న్
an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son and laid
కుమ్యరుడగు ఇసాసకును బంధించి ఆ పీఠముపైనున్న కట్టులమీద ఉంచెను.
him on the altar upon the wood.
అపుపడు అబా
ర హాము త్న్ కుమ్యరుని వధించ టకు త్న్ చెయిా చాప కత్రత
పట్ట
ు కొన్గా
యెహోవా దూత్ పరలోకమునుండి అబా
ర హామ్య అబా
ర హామ్య అని అత్ని పలి
చెను; అందుకత్డుచిత్తము పరభువా అనను.
అపుపడు ఆయన్ ఆ చిన్నవానిమీద చెయిా వేయకుము; అత్ని నేమియ
చేయకుము; నీకు ఒకకడెైయన్న నీ కుమ్యరుని నాకియా వెనుతీయ
లేదుగనుక నీవు దేవునికి భ్యపడువాడవని యింద
అపుపడు అబా
ర హాము కనున లత్రత చూడగా పదలో
కొముిలుత్గులుకొనియన్న ఒక పటేులు వెనుక త్ట్ట
ు న్ కన్బడెను.
అబా
ర హాము వెళ్లా ఆ పటేులును పట్ట
ు కొని త్న్ కుమ్యరునికి మ్యరుగా పటిు దహన్

And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.

అబా
ర హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పట్టును.
అందుచేత్యెహోవా పరవత్ము మీద చూచకొనును అని నేటి వరకు
చెపపబడును.
యెహోవా దూత్ రండవ మ్యరు పరలోకమునుండి అబా
ర హామును పలిచి
యిటానను
నీవు నీకు ఒకకడ అయాన్న నీ కుమ్యరుని ఇయా వెనుకతీయక యీ
కారాము చేసిన్ందున్
నేను నినున ఆశీరవదించి ఆకాశ న్క్షత్ిములవలను సముదరతీరమ్ందలి
యిసుకవలను నీ సంతాన్మును నిశచయముగా విసతరింప చేసెదను; నీ సంత్త్ర
వారు త్మ్ శతు
ి వుల గవిని సావధీన్పరచకొందురు.

And Abraham called the name of that place Jehovahjireh [that is, The LORD
will provide]; as it is said to this day, "In the mount of the LORD it shall be
seen."
And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second
time
and said, "By Myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast
done this thing and hast not withheld thy son, thine only son,
in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the
stars of the heaven and as the sand which is upon the seashore; and thy
seed shall possess the gate of his enemies.

And the angel of the LORD called unto him out of heaven and said,
"Abraham, Abraham!" And he said, "Here am I."
And He said, "Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing
unto him; for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not
withheld thy son, thine only son, from Me."
And Abraham lifted up his eyes and looked; and behold, behind him a ram
caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and
offered him up for a burnt offering in the stead of his son.
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మ్రియ నీవు నా మ్యట వినిన్ందున్ భూలోకములోని జన్ములనినయ నీ
సంతాన్మువలన్ ఆశీరవదించబడును నాతోడని పరమ్యణము చేసియనానన్ని
యెహోవా సెలవిచెచన్ నను.
త్రువాత్ అబా
ర హాము త్న్ పనివారి యొదదకు త్రరిగి రాగా వారు లేచి
అందరును కలిసి బెయేరుబాకు వెళ్లారి. అబా
ర హాము బెయేరుబాలో నివసించెను.

And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou
hast obeyed My voice."

ఆ సంగతులు జరిగిన్ త్రువాత్ అబా
ర హామున్కు తెలుప
బడిన్దేమ్న్గామిల్లక అను ఆమయ నీ సహోదరుడగు నాహోరున్కు
పలాలను కనను.
వారు ఎవరవరన్గా అత్ని జేాష్ుకుమ్యరుడెైన్ ఊజు, ఇత్ని త్ముిడెైన్ బూజు,
అరాము త్ండిరయె
ై న్ కెమూయేలు,
కెసెదు, హజ్య, ష్ల్ల
ద షు, యిదా
ా పు, బెతూ యేలు. బెతూయేలు రిబాకను కనను.

And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying,
"Behold Milcah, she hath also borne children unto thy brother Nahor:

So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went
together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba.

Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,
and Chesed and Hazo, and Pildash and Jidlaph and Bethuel."

ఆ యెనిమిదిమ్ందిని మిల్లక అబా
ర హాము సహోదరుడగు నాహోరున్కు కనను. And Bethuel begot Rebekah. These eight Milcah bore to Nahor, Abraham's
brother.
మ్రియ రయూమ్య అను అత్ని, ఉపపత్రనయ తెబహును, గహమును
And his concubine, whose name was Reumah, she bore also Tebah and
త్హషును మ్యకాను కనను.
Gaham, and Thahash and Maachah.
శారా జీవించిన్ కాలము, అన్గా శారా బరదికిన్యేండు
ా నూట ఇరువది యేడు. And Sarah was a hundred and seven and twenty years old; these were the
years of the life of Sarah.
శారా కనాను దేశమ్ందలి హెబో
ర న్ను కిరాత్రాబలో మ్ృత్రబందను; అపుపడు
And Sarah died in Kirjatharba (the same is Hebron) in the land of Canaan;
అబా
ర హాము శారా నిమిత్తము అంగల్లరుచ టకును ఆమను గూరిచ
and Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her.
యేడుచటకును వచెచను.
త్రువాత్ అబా
ర హాము మ్ృత్రబందిన్ త్న్ భారా యెదుటనుండి లేచి హేతు
And Abraham stood up from before his dead, and spoke unto the sons of
కుమ్యరులను చూచి
Heth, saying,
మీ మ్ధా నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనానను. మ్ృత్రబందిన్ నా
"I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession for a
భారా నా కనునలయెదుట ఉండకుండ, ఆమను ప్రత్ర పట్ట
ు టకు మీ తావున్
burying place with you, that I may bury my dead out of my sight."
నా కొక శిశాన్భూమిని సావసథాముగా ఇయాడని అడుగ
And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,

6

హేతు కుమ్యరులు అయాా మ్య మ్యట వినుము. నీవు మ్య మ్ధాను
మ్హారాజవెై యనానవు;
మ్య శిశాన్ భూములలో అత్ర శ్రరష్ుమైన్ దానియందు మ్ృత్రబందిన్ నీ భారాను
ప్రత్రపట్ట
ు ము; నీవు మ్ృత్రబందిన్ నీ భారాను ప్రత్ర పట్ట
ు న్ట్ట
ా మ్యలో త్న్
శిశాన్భూమి ఇయానొలానివాడు ఎవడును లేడని అబా
ర హాము కుత్తరమిచిచరి.

23

7

అపుపడు అబా
ర హాము లేచి ఆ దేశపు పరజలైన్ హేతు కుమ్యరులకు సాగిలపడి

23

8

మ్ృత్రబందిన్ నా భారాను నా యెదుట ఉండకుండ నేను ప్రత్ర పట్ట
ు ట
మీకిష్ుమైతే నా మ్యట వినుడి.

And Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, even
to the children of Heth.
And he communed with them, saying, "If it be in your mind that I should
bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me Ephron the son
of Zohar,

"Hear us, my lord: Thou art a mighty prince among us; in the choicest of our
sepulchers bury thy dead. None of us shall withhold from thee his
sepulcher, that thou mayest bury thy dead."
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సోహరు కుమ్యరుడెైన్ ఎఫ్తరను త్న్ పలము చివరను త్న్కు కలిగియన్న
మ్కేపల్ల గుహను నాకిచచన్ట్ట
ా నా పక్షముగా అత్నితో మ్న్విచేయడి. మీ
మ్ధాను శిశాన్ భూమిగా నుండుటకు నిండు వెలకు అత్డు దానిని నాకు
సావసథాముగా ఇయావలన్ని వారితో చెపపను.

that he may give me the cave of Machpelah which he hath, which is in the
end of his field. For as much money as it is worth he shall give it to me as a
possession for a burying place amongst you."

Genesis

23

10

Genesis

23

11

అపుపడు ఎఫ్తరను హేతు కుమ్యరుల మ్ధాను కూరుచండి యండెను.
హితీతయడెైన్ ఎఫ్తరను త్న్ ఊరి గవిని పరవేశించవారందరి యెదుట హేతు
కుమ్యరులకు విన్బడు న్ట్ట
ా అబా
ర హాముతో చె
అయాా అట్ట
ా కాదు నా మ్న్వి నాలకించము, ఆ పలమును
నీకిచచచనానను; దానిలోనున్న గుహను నీకిచచ చనానను; నా పరజల
యెదుట అది నీకిచచచనానను; మ్ృత్రబందిన్ నీ భారాను ప్రత్ర పట్ట
ు మ్నన్

And Ephron dwelt among the children of Heth; and Ephron the Hittite
answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all who
went in at the gate of his city, saying,
"Nay, my lord, hear me: The field give I thee; and the cave that is therein, I
give it to thee. In the presence of the sons of my people give I it to thee;
bury thy dead."

Genesis
Genesis
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అపుపడు అబా
ర హాము ఆ దేశపు పరజల యెదుట సాగిలపడి
సరేకాని నా మ్న్వి ఆలకించము. ఆ పలమున్కు వెల యిచెచదను; అది
నాయొదద పుచచ కొనిన్యెడల మ్ృత్రబందిన్ నా భారాను ప్రత్ర పట్టుదన్ని ఆ
దేశ పరజలకు విన్బడు న్ట్ట
ా ఎఫ్తరనుతో చెపపను.

And Abraham bowed himself down before the people of the land.
And he spoke unto Ephron in the audience of the people of the land, saying,
"But if thou wilt give it, I pray thee, hear me. I will give thee money for the
field. Take it from me, and I will bury my dead there."
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And Ephron answered Abraham, saying unto him,
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అందుకు ఎఫ్తరను అయాా నా మ్యట వినుము; ఆ భూమి నాలుగు వందల
తులముల వెండి చేయను;
నాకు నీకు అది యెంత్? మ్ృత్రబందిన్ నీ భారాను ప్రత్రపట్ట
ు మ్ని
అబా
ర హామున్ కుత్తరమిచెచను;
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అబా
ర హాము ఎఫ్తరను మ్యట వినను. కాబటిు హేతు కుమ్యరులకు విన్బడున్ట్ట
ా
ఎఫ్తరను చెపపన్ వెల అన్గా వరికులలో చెలు
ా నాలుగు వందల తులముల
వెండి అబా
ర హాము తూచి అత్ని కిచెచను.

And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed the silver for
Ephron which he had named in the audience of the sons of Heth: four
hundred shekels of silver, current money with the merchant.
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ఆల్లగున్ మ్మేా యెదుటనున్న మ్కేపల్ల యందలి ఎఫ్తరను పలము, అన్గా ఆ And the field of Ephron which was in Machpelah, which was before Mamre,
పలమును దానియందలి గుహయ దాని పలిమేర అంత్టి లోనున్న ఆ
the field and the cave which was therein, and all the trees that were in the
పలము చెటానినయ,
field that were in all the borders round about, were secured
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అత్ని ఊరి గవిని పరవేశించ వారందరిలో హేతు కుమ్యరుల యెదుట
అబా
ర హామున్కు సావసథాముగా సిథరపరచబడెను.
ఆ త్రువాత్ అబా
ర హాము కనాను దేశములో హెబో
ర న్ను మ్మేాయెదుట నున్న
మ్కేపల్ల పలము గుహలో త్న్ భారాయె
ై న్ శారాను ప్రత్రపట్టును.

unto Abraham as a possession in the presence of the children of Heth,
before all who went in at the gate of his city.
And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of
Machpelah, before Mamre (the same is Hebron) in the land of Canaan.
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ఆ పలమును దానిలోనున్న గుహయ హేతు కుమ్యరులవలన్
శిశాన్ముకొరకు అబా
ర హామున్కు సావసథాముగా సిథరపరచబడెను.
అబా
ర హాము బహు కాలము గడిచిన్ వృదు
ి డెై యండెను. అనిన
విష్యములలోను యెహోవా అబా
ర హామును ఆశీరవదించెను.
అపుపడు అబా
ర హాము త్న్కు కలిగిన్ సమ్సతమును ఏలుచండిన్ త్న్ యింటి
పదదదాసునితో నీ చెయిా నా తొడకిరంద పట్ట
ు ము;

And the field and the cave that is therein were secured unto Abraham as a
possession for a burying place by the sons of Heth.
And Abraham was old and well stricken in age; and the LORD had blessed
Abraham in all things.
And Abraham said unto his eldest servant of his house, who ruled over all
that he had, "Put, I pray thee, thy hand under my thigh;

"My lord, hearken unto me: The land is worth four hundred shekels of silver.
What is that between me and thee? Bury therefore thy dead."
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నేను ఎవరి మ్ధా కాపురమునాననో ఆ కనానీయల కుమ్యరిలలో ఒక దానిని
నా కుమ్యరునికి పండిాచేయక
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నా సవదేశమ్ందున్న నా బంధువులయొదదకు వెళ్లా ఇసాసకను నా కుమ్యరునికి
భారాను తెచచన్ట్ట
ా ఆకాశముయొకక దేవుడును భూమియొకక దేవుడు నైన్
యెహోవా తోడని నీ చేత్ పరమ్యణము చేయిం చెదన్నను.
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ఆ దాసుడుఈ దేశమున్కు నా వెంట వచచటకు ఒకవేళ ఆ స్త్తీ ఇష్ుపడని
యెడల నీవు బయలుదేరి వచిచన్ ఆ దేశమున్కు నేను నీ కుమ్యరుని తీసికొని
పోవలనా అని అడుగగా
అబా
ర హాము అకకడికి నా కుమ్యరుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ.
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నా త్ండిర యింటనుండియ నేను పుటిున్ దేశము నుండియ న్నున తెచిచ
నాతో మ్యటల్లడినీ సంతాన్మున్కు ఈ దేశము నిచెచదన్ని పరమ్యణము చేసి
నాతో చెపపన్ పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా త్న్ దూత్ను నీకు ముందుగా
పంపును; అకకడనుండి నీవు నా కుమ్యరునికి భారాను తీసికొనివచెచదవు.
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And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear
from this my oath; only bring not my son thither again."
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అయితే నీ వెంట వచచటకు ఆ స్త్తీ ఇష్ుపడని యెడల ఈ పరమ్యణము నుండి
విడుదల పందదవు గాని నీవు నా కుమ్యరుని అకకడికి తీసికొని పోకూడదని
అత్నితో చెపపను.
ఆ దాసుడు త్న్ యజమ్యనుడగు అబా
ర హాము తొడకిరంద త్న్ చెయిా పటిు
యీ సంగత్ర విష్యమై పరమ్యణము చేసెను.
అత్డు త్న్ యజమ్యనుని ఒంట్టలలో పది ఒంట్టలను త్న్ యజమ్య నుని
ఆసితలో శ్రరష్ుమైన్ నానా విధములగు వసు
త వులను తీసికొని పోయెను. అత్డు
లేచి అరామ్నహరాయిము లోనున్న నాహోరు పటుణ
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సాయంకాలమ్ందు స్త్తీలు నీళ్ల
ా చేదుకొన్వచచ వేళకు ఆ ఊరి బయటనున్న
నీళాబావియొదద త్న్ ఒంట్టలను మోక రింపచేసి యిటానను

And he made his camels to kneel down outside the city by a well of water at
the time of the evening, even the time that women go out to draw water.
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And he said, "O LORD God of my master Abraham, I pray Thee, send me
good speed this day, and show kindness unto my master Abraham.
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నా యజమ్యనుడగు అబా
ర హాము దేవుడవెైన్ యెహోవా, నేనువచిచన్
కారామును త్వరలో సఫలముచేసి నా యజమ్యనుడగు అబా
ర హాము మీద
అనుగరహము చూపుము.
చిత్త గించము, నేను ఈ నీళా ఊటయొదద నిలుచ చనానను; ఈ ఊరివారి
పలాలు నీళ్ల
ా చేదుకొనుటకు వచచచనానరు.
కాబటిు నేను తా
ి గున్ట్ట
ా నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచమ్ని నేను
చెపపగానీవు తా
ి గుము నీ ఒంట్టలకును నీళ్ల
ా పట్టుదన్ని యే చిన్నది చెపుపనో
ఆమయే నీ సేవకుడెైన్ ఇసాసకుకొరకు నీవు నియమించిన్దై యండును గాక,
అందువలన్ నీవు నా యజమ్యనునిమీద అనుగరహము చూపత్రవని
తెలిసికొందు న్నను.
అత్డు మ్యటల్లడుట చాలింపకముందే అబా
ర హాము సహోదరుడెైన్ నాహోరు
భారాయగు మిల్లక కుమ్యరుడెైన్ బెతూయేలుకు పుటిున్ రిబాక కడవ
భుజము మీద పట్ట
ు కొనివచెచను.

and I will make thee swear by the LORD, the God of heaven and the God of
the earth, that thou shalt not take a wife for my son from the daughters of
the Canaanites, among whom I dwell.
But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife for
my son Isaac."

And the servant said unto him, "Perhaps the woman will not be willing to
follow me unto this land. Must I bring thy son again unto the land from
whence thou camest?"
And Abraham said unto him, "Beware thou that thou bring not my son
thither again.
The LORD God of heaven, who took me from my father's house and from
the land of my kindred, and who spoke unto me and who swore unto me,
saying, `Unto thy seed will I give this land,' He shall send His angel before
thee, and thou shalt take a wife for my son from thence.

And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and
swore to him concerning that matter.
And the servant took ten camels from the camels of his master and
departed, for all the goods of his master were in his hand. And he arose and
went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.

Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of
the city come out to draw water.
And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, `Let down thy
pitcher, I pray thee, that I may drink,' and she shall say, `Drink, and I will give
thy camels drink also' -- let the same be she whom Thou hast appointed for
Thy servant Isaac; and thereby shall I know that Thou hast shown kindness
unto my master."
And it came to pass, before he had done speaking, that behold, Rebekah
came out, who was born to Bethuel son of Milcah, the wife of Nahor,
Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.
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ఆ చిన్నది మికికలి చకకనిది; ఆమ కన్ాక, ఏ పురుషుడును ఆమను
కూడలేదు; ఆమ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళాతో నింపుకొనియెకిక
రాగా
ఆ సేవకుడు ఆమను ఎదుర్కకనుటకు పరుగెత్రత నీ కడవలో నీళ్ల
ా కొంచెము
దయచేసి న్నున తా
ి గ నిమ్ిని అడిగెను.
అందుకామ అయాా తా
ి గు మ్ని చెపప త్వరగా త్న్ కడవను చేత్రమీదికి
దించకొని అత్నికి దాహమిచెచను.
మ్రియ ఆమ అత్నికి దాహ మిచిచన్ త్రువాత్నీ ఒంట్టలు తా
ి గుమ్ట్ట
ు కు
వాటికిని నీళ్ల
ా చేదిపోయదున్ని చెపప
త్వరగా గాడిలో త్న్ కడవ కుమ్ిరించి త్రరిగి చేదుటకు ఆ బావికి పరుగెతు
త
కొని పోయి అత్ని ఒంట్టలనినటికి నీళ్ల
ా చేదిపోసెను.
ఆ మ్నుషుాడు ఆమను తేరి చూచి త్న్ పరయాణమును యెహోవా
సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొన్వ లన్ని ఊర కుండెను.
ఒంట్టలు తా
ి గుటయె
ై న్ త్రువాత్ ఆ మ్నుషుాడు అరతులము ఎతు
త గల
బంగారపు ముకుక కమిిని, ఆమ చేతులకు పది తులముల ఎతు
త గల రండు
బంగారు కడియములను తీసి
నీవు ఎవరి కుమ్యరివు? దయచేసి నాతో చెపుపము; నీ త్ండిర యింట మేము
ఈ రాత్రి బసచేయటకు సథలమున్నదా అని అడిగెను.
అందుకామ నేను నాహోరుకు మిల్లకకనిన్ కుమ్యరుడగు బెతూయేలు
కుమ్యరిన్నను.
మ్రియ ఆమమ్య యొదద చాల్ల గడిియ మేత్య రాత్రి బసచేయటకు
సథలమును ఉన్న వన్గా
ఆ మ్నుషుాడు త్న్ త్లవంచి యెహోవాకు మొ
ా కిక
అబా
ర హామ్ను నా యాజమ్యనుని దేవుడెైన్ యెహోవా సు
త త్రంపబడునుగాక;
ఆయన్ నా యజమ్యనునికి త్న్ కృపను త్న్ సత్ామును చూపుట
మ్యన్లేదు; నేను తో
ి వలో నుండగానే యెహోవా నా యజవ

And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man
known her; and she went down to the well and filled her pitcher and came
up.
And the servant ran to meet her and said, "Let me, I pray thee, drink a little
water from thy pitcher."
And she said, "Drink, my lord"; and she hastened and let down her pitcher
upon her hand, and gave him drink.
And when she had done giving him drink, she said, "I will draw water for thy
camels also, until they have done drinking."
And she hastened and emptied her pitcher into the trough, and ran again
unto the well to draw water, and drew for all his camels.
And the man, wondering at her, held his peace to learn whether the LORD
had made his journey prosperous or not.
And it came to pass, as the camels were done drinking, that the man took a
golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of
ten shekels weight of gold,
and said, "Whose daughter art thou? Tell me, I pray thee, is there room in
thy father's house for us to lodge in?"
And she said unto him, "I am the daughter of Bethuel the son of Milcah,
whom she bore unto Nahor."
She said moreover unto him, "We have both straw and provender enough,
and room to lodge in."
And the man bowed down his head, and worshiped the LORD.
And he said, "Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath
not left destitute my master from His mercy and His truth. I, being on the
way, the LORD led me to the house of my master's brethren."

అంత్ట ఆ చిన్నది పరుగెత్రతకొనిపోయి యీ మ్యటలు త్న్ త్లిా యింటి వారికి
తెలిపను.
రిబాకకు ల్లబాన్ను నొక సహోదరు డుండెను. అపుపడు ల్లబాను ఆ
బావిదగుర వెలు పటనున్న ఆ మ్నుషుాని యొదదకు పరుగెత్రతకొని పోయెను.

And the damsel ran and told those of her mother's house these things.
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అత్డు ఆ ముకుక కమిిని త్న్ సహోదరి చేతులనున్న ఆ కడియములను
చూచిఆ మ్నుషుాడు ఈల్లగు నాతో మ్యటల్లడెన్ని త్న్ సహోదరియె
ై న్
రిబాక చెపపన్ మ్యటలు విని ఆ మ్నుషుాని యొదదకు వచె
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ల్లబాను యెహోవావలన్ ఆశీరవదింపబడిన్ వాడా, లోపలికి రముి; నీవు
బయట నిలువనేల? ఇలు
ా ను ఒంట్టలకు సథలమును నేను సిదిము
చేయించిత్రన్నను.
ఆ మ్నుషుాడు ఇంటికి వచిచ న్పుపడు ల్లబాను ఒంట్టల గంత్లు విపప
ఒంట్టలకు గడిియ మేత్య కాళ్ల
ా కడుగు కొనుటకు అత్నికిని అత్నితో
కూడ నున్నవారికిని నీళ్ల
ా ఇచిచ

And it came to pass, when he saw the earring, and bracelets upon his
sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying,
"Thus spoke the man unto me," that he came unto the man; and behold, he
stood by the camels at the well.
And he said, "Come in, thou blessed of the LORD. Why standest thou
outside? For I have prepared the house, and room for the camels."
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And Rebekah had a brother, and his name was Laban; and Laban ran out
unto the man by the well.

And the man came into the house; and he ungirded his camels, and gave
straw and provender to the camels, and water to wash his feet and the feet
of the men who were with him.
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అత్నికి భోజన్ము పటిుంచెను గాని అత్డునేను వచిచన్ పనిచెపపక మునుపు
భోజన్ము చేయన్న్గా ల్లబాను చెపుపమ్నను.
అంత్ట అత్డిటాననునేను అబా
ర హాము దాసుడను,
యెహోవా నా యజమ్యనుని బహుగా ఆశీరవదించెను గనుక అత్డు
గొపపవాడాయెను; అత్నికి గొఱ్ఱలను గొడాను వెండి బంగారములను దాస దాస్త్
జన్మును ఒంట్టలను గాడిదలను దయచేసెను.
నా యజ మ్యనుని భారాయె
ై న్ శారా వృదా
ి పాములో నా యజ మ్యనునికి
కుమ్యరుని కనను; నా యజమ్యనుడు త్న్కు కలిగిన్ది యావతు
త ను
అత్నికిచిచ యనానడు;
మ్రియ నా యజమ్యనుడు నాతోనేను ఎవరి దేశమ్ందు నివ సించచనాననో
ఆ కనానీయల పలాలలో ఒక పలాను నా కుమ్యరునికి పండిాచేయవదు
ద .

And there was meat set before him to eat; but he said, "I will not eat until I
have told mine errand." And he said, "Speak on."
And he said, "I am Abraham's servant.
And the LORD hath blessed my master greatly, and he is become great; and
He hath given him flocks and herds, and silver and gold, and menservants
and maidservants, and camels and asses.
And Sarah my master's wife bore a son to my master when she was old, and
unto him hath he given all that he hath.

అయితే నా త్ండిర యింటికిని నా వంశసు
థ ల యొదదకును వెళ్లా నా కుమ్యరునికి
పండిా చేయటకు ఒక పలాను తీసి కొని రావలన్ని నాచేత్ పరమ్య ణము
చేయించెను.
అపుపడు నేను నా యజమ్యనునితో ఆ స్త్తీ నావెంట రాదేమో అని
చెపపన్ందుకు
అత్డు ఎవని సనినధిలో నేను జీవించచనాననో ఆ యెహోవా నీతో కూడ
త్న్ దూత్ను పంప నీ పరయాణము సఫలము చేయను గనుక నీవు నా
వంశసు
థ లలో నా త్ండిర యింటనుండి నా కుమ్యరు
నీవు నా వంశసు
థ లయొదదకు వెళ్లాత్రవా యీ పరమ్యణము విష్యములో ఇక నీకు
బాధాత్ ఉండదు, వారు ఆమను ఇయానియెడలకూడ ఈ పరమ్యణము
విష్యములో నీకు బాధాత్ ఉండదని చెపపను.
నేను నేడు ఆ బావి యొదదకు వచిచ అబా
ర హామ్ను నా యజమ్యనుని దేవుడవెైన్
యెహోవా, నా పరయాణ మును నీవు సఫలము చేసిన్ యెడల

but thou shalt go unto my father's house and to my kindred, and take a wife
for my son.'

నేను ఈ నీళా బావియొదద నిలిచియండగా నీళ్ల
ా చేదుకొనుటకు వచిచన్
చిన్నదానితో నేనునీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళ్ల
ా కొంచెము న్నున
తా
ి గనిమ్ిని చెపుప న్పుపడు
నీవు తా
ి గుము నీ ఒంట్టలకును చేది పోయదున్ని యెవతె చెపుపనో ఆమయే
నా యజమ్యనుని కుమ్యరునికి యెహోవా నియమించిన్ పలాయె
ై యండును
గాకని మ్న్విచేసికొంటిని.
నేను నా హృదయములో అట్ట
ా అనుకొనుట చాలింపక ముందే రిబాక
భుజముమీద త్న్ కడవను పట్ట
ు కొనివచిచ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళ్ల
ా
చేదుకొని వచెచను; అపుపడునాకు దాహమిమ్ిని నేనామను అడుగగా

behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass that when the
virgin cometh forth to draw water, and I say to her, "Give me, I pray thee, a
little water of thy pitcher to drink,"
and she say to me, "Both drink thou, and I will also draw for thy camels," let
the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my
master's son.'
And before I was done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth
with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well and
drew water. And I said unto her, `Let me drink, I pray thee.'
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ఆమ త్వరగా త్న్ కడవను దించితా
ి గుము, నీ ఒంట్టలకును నీళ్ల
ా పట్టుదన్ని
చెపపను గనుక నేను తా
ి గిత్రని; ఆమ ఒంట్టలకును నీళ్ల
ా పట్టును.
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అపుపడు నేను నీవు ఎవరికుమ్యరివని యడిగిన్ందుకు ఆమ మిల్లక
నాహోరున్కు కనిన్ కుమ్యరుడగు బెతూయేలు కుమ్యరిన్ని చెపపన్పుపడు, నే
నామ ముకుకకు కమిియను ఆమ చేతుల

And she made haste and let down her pitcher from her shoulder, and said,
`Drink, and I will give thy camels drink also'; so I drank, and she made the
camels drink also.
And I asked her and said, `Whose daughter art thou?' And she said, `The
daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bore unto him'; and I put
the earring upon her face and the bracelets upon her hands.
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And my master made me swear, saying, `Thou shalt not take a wife for my
son from the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell;

And I said unto my master, `Perhaps the woman will not follow me.'
And he said unto me, `The LORD, before whom I walk, will send His angel
with thee and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son from
my kindred and from my father's house.
Then shalt thou be clear from this my oath when thou comest to my
kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath.'
And I came this day unto the well and said, `O LORD God of my master
Abraham, if now Thou do prosper my way which I go,
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నా త్లవంచి యెహోవాకు మొ
ా కిక, అబా
ర హామ్ను నా యజమ్యనుని దేవుడెైన్
యెహోవాను సోతత్ిము చేసిత్రని; ఏలయన్గా ఆయన్ నా యజమ్యనుని యొకక
సహోదరుని కుమ్యరిను అత్ని కుమ్యరునికి తీసికొనున్ట్ట
ా సరియె
ై న్
మ్యరుమ్ందు న్నున న్డి పంచెను.
కాబటిు నా యజమ్యనునియెడల మీరు దయను న్మ్ికమును
కనుపరచిన్యెడల అదియె
ై న్ను నాకు తెలియచెపుపడి, లేనియెడల
అదియె
ై న్ను తెలియ చెపుపడి; అపుపడు నేనట్ట పోవలనో అట్ట పోయెదన్న్గా

And I bowed down my head and worshiped the LORD, and blessed the LORD
God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my
master's brother's daughter for his son.

ల్లబానును బెతూయేలునుఇది యెహోవావలన్ కలిగిన్ కారాము; మేమైతే
అవున్ని గాని కాదనిగాని చెపప జాలము;
ఇదిగో రిబాక నీ యెదుట నున్నది, ఆమను తీసికొని పముి; యెహోవా
సెలవిచిచన్ పరకారము ఈమ నీ యజ మ్యనుని కుమ్యరునికి భారా
అగునుగాకని ఉత్తర మిచిచరి.
అబా
ర హాము సేవకుడు వారి మ్యటలు విని యెహోవాకు సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము
చేసెను.
త్రువాత్ ఆ సేవకుడు వెండి న్గలను బంగారు న్గలను, వసతీ ములను తీసి
రిబాకకు ఇచెచను; మ్రియ అత్డు ఆమ సహోదరునికి త్లిాకిని విలువగల
వసు
త వులు ఇచెచను.
అత్డును అత్నితోకూడనున్న మ్నుషుాలును అన్నప్రన్ ములు పుచచకొని
అకకడ ఆ రాత్రియంత్య నుండిరి. ఉదయమున్ వారు లేచి న్పుపడు
అత్డునా యజమ్యనుని యొదదకు న్నున పంపంచడని
ఆమ సహో దరుడును ఆమ త్లిాయఈ చిన్నదాని పదిదిన్ములైన్ను
మ్యయొదద ఉండ నిముి, ఆ త్రువాత్ ఆమ వెళావచచ న్నిరి.

Then Laban and Bethuel answered and said, "The thing proceedeth from the
LORD; we cannot speak unto thee bad or good.
Behold, Rebekah is before thee; take her and go, and let her be thy master's
son's wife, as the LORD hath spoken."

అపుపడత్డు యెహోవా నా పరయాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు
త్డవు కానీయక న్నున పంపంచడి, నా యజమ్యనుని యొదదకు వెళ్లాదన్ని
చెపప న్పుపడు
వారు ఆ చిన్న దానిని పలిచి, ఆమ యేమ్నునో తెలిసికొందమ్ని చెపుపకొని

And he said unto them, "Hinder me not, seeing the LORD hath prospered
my way. Send me away, that I may go to my master."

రిబాకను పలిచిఈ మ్నుషుానితోకూడ వెళ్లాదవా అని ఆమ
న్డిగిన్పుపడువెళ్లాదన్నను.
కాబటిు వారు త్మ్ సహోదరియె
ై న్ రిబాకను ఆమ దాదిని అబా
ర హాము సేవకుని
అత్నితో వచిచన్ మ్నుషుాలను సాగన్ంపన్పుపడు
వారు రిబాకతో మ్య సహోదరీ, నీవు వేల వేలకు త్లిా వగుదువు గాక, నీ
సంత్త్రవారు త్మ్ పగవారి గవినిని సావధీన్పరచకొందురు గాక అని ఆమను
దీవింపగా
రిబాకయ ఆమ పని కతెతలును లేచి ఒంట్టల నకిక ఆ మ్నుషుాని
వెంబడివెళ్లారి. అట్ట
ా ఆ సేవకుడు రిబాకను తోడుకొని పోయెను.

And they called Rebekah and said unto her, "Wilt thou go with this man?"
And she said, "I will go."
And they sent away Rebekah their sister and her nurse, and Abraham's
servant and his men.
And they blessed Rebekah and said unto her, "Thou art our sister; be thou
the mother of thousands of millions; and let thy seed possess the gate of
those who hate them."
And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels and
followed the man; and the servant took Rebekah and went his way.

And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me; and if not,
tell me, that I may turn to the right hand or to the left."

And it came to pass, when Abraham's servant heard their words, that he
worshiped the LORD, bowing himself to the earth.
And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and
raiment, and gave them to Rebekah; he gave also to her brother and to her
mother precious things.
And they ate and drank, he and the men who were with him, and tarried all
night; and they arose up in the morning, and he said, "Send me away unto
my master."
And her brother and her mother said, "Let the damsel abide with us a few
days, at the least ten. After that she shall go."

And they said, "We will call the damsel, and inquire from her mouth."

ఇసాసకు బెయేర్లహాయిరోయి మ్యరుమున్ వచిచ దకిుణ దేశమ్ందు
And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south
కాపురముండెను.
country.
సాయంకాలమున్ ఇసాసకు పలములో ధాానింప బయలువెళ్లా కనునలత్రత
And Isaac went out to meditate in the field at the eventide; and he lifted up
చూచిన్పుపడు ఒంట్టలు వచచచండెను,
his eyes and saw, and behold, the camels were coming.
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మ్న్ల నదుర్కకనుటకు పలములో న్డుచచన్న ఆ మ్నుషుా డెవరని
దాసుని న్డుగగా అత్డుఇత్డు నా యజమ్యను డని చెపపను గనుక ఆమ
ముసుకు వేసికొనను.
అపుపడా దాసుడు తాను చేసిన్ కారాములనినయ ఇసాసకుతో వివరించి
చెపపను.
ఇసాసకు త్లిాయె
ై న్ శారా గుడారములోనికి ఆమను తీసికొని పోయెను. అట్ట
ా
అత్డు రిబాకను పరిగరహింపగా ఆమ అత్నికి భారా ఆయెను; అత్డు
ఆమను పేరమించెను. అపుపడు ఇసాసకు త్న్ త్లిా విష్యమై
దుుఃఖనివారణపందను.
అబా
ర హాము మ్రల ఒక స్త్తీని వివాహము చేసికొనను, ఆమ పేరు కెతూరా.
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అబా
ర హాము నిండు వృదా
ి పా మున్కు వచిచన్వాడెై మ్ంచి ముసలిత్న్మున్
ప్ర
ర ణమువిడిచి మ్ృత్రబంది త్న్ పత్రులయొదదకు చేరచబడెను.
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హితీతయడెైన్ సోహరు కుమ్యరుడగు ఎఫ్తరను పలమ్ందలి మ్కేపల్ల గుహలో
అత్ని కుమ్యరులగు ఇసాసకును ఇషాియేలును అత్నిని ప్రత్రపటిురి; అది
మ్మేా యెదుట నున్నది.
అబా
ర హాము హేతు కుమ్యరులయొదద కొనిన్ పలములోనే అబా
ర హామును అత్ని
భారాయె
ై న్ శారాయను ప్రత్ర పటుబడిరి.
అబా
ర హాము మ్ృత్రబందిన్ త్రువాత్ దేవుడు అత్ని కుమ్యరుడగు ఇసాసకును
ఆశీరవ దించెను; అపుపడు ఇసాసకు బేయేర్లహాయిరోయి దగుర
కాపురముండెను.
ఐగుపీతయరాలును శారా దాసియనైన్ హాగరు అబా
ర హామున్కు కనిన్
అబా
ర హాము కుమ్యరుడగు ఇషాి యేలు వంశావళ్ల యిదే.
ఇషాియేలు జేాష్ఠకుమ్యరుడెైన్ నేబాయోతు కేదారు అదబయేలు మిబాశము
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మిషాి దూమ్యన్మ్శాశ

ఆమ అత్నికి జమ్య
ా ను, యొకాును, మదాను, మిదాాను, ఇషాబకు, ష్షవహు
అనువారిని కనను.
యొకాును షేబను దదానును కనను. అష్ష
ు రీయలు లతూషీయలు
లయమీయలు అనువారు ఆ దదాను సంత్త్రవారు.
ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎల్ల
ద యా అనువారు ఆ మిదాాను
సంత్త్రవారు.
వీరందరు కెతూరా సంత్త్రవారు. అబా
ర హాము త్న్కు కలిగిన్ది యావతు
త
ఇసాసకు కిచెచను.
అబా
ర హాము త్న్ ఉపపతునల కుమ్యరులకు బహుమ్యన్ము లిచిచ, తాను
సజీవుడెై యండగానే త్న్ కుమ్యరుడగు ఇసాసకు నొదదనుండి తూరుపత్ట్ట
ు గా
తూరుప దేశమున్కు వారిని పంపవేసెను.
అబా
ర హాము బరదికిన్ సంవత్సరములు నూట డెబబదియె
ై దు.

And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac she alighted from
the camel.
For she had said unto the servant, "What man is this who walketh in the
field to meet us?" And the servant had said, "It is my master"; therefore she
took a veil and covered herself.
And the servant told Isaac all things that he had done.
And Isaac brought her into his mother Sarah's tent; and he took Rebekah
and she became his wife, and he loved her. And Isaac was comforted after
his mother's death.
Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah.
And she bore him Zimran and Jokshan and Medan, and Midian and Ishbak
and Shuah.
And Jokshan begot Sheba and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim
and Letushim and Leummim.
And the sons of Midian: Ephah and Epher, and Hanoch and Abidah and
Eldaah. All these were the children of Keturah.
And Abraham gave all that he had unto Isaac.
But unto the sons of the concubines whom Abraham had, Abraham gave
gifts; and while he yet lived he sent them away from Isaac his son, eastward
unto the east country.
And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, a
hundred threescore and fifteen years.
Then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man
and full of years, and was gathered to his people.
And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the
field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre,
the field which Abraham purchased from the sons of Heth. There was
Abraham buried, and Sarah his wife.
And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son
Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi.

Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the
Egyptian, Sarah's handmaid, bore unto Abraham.
And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according
to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar and
Adbeel and Mibsam,
and Mishma and Dumah and Massa,
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హదరు తేమ్య యెతూరు నాపీషు కెదమ్య
ఇవి వారి వారి వంశావళ్లల పరకారము వారి వారి పేరుల చొపుపన్ ఇషాియేలు
కుమ్యరులయొకక పేరులు వారి వారి గా
ర మ్ములలోను వారి వారి కోటలలోను
ఇషాియేలు కుమ్యరులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జన్ముల
పరకారము వారు పండెరండుగురు రాజులు.
ఇషాియేలు బరదికిన్ సంవత్సరములు నూట ముపపది యేడు. అపుపడత్డు
ప్ర
ర ణమువిడిచి మ్ృత్రబంది త్న్ పత్రుల యొదదకు చేరచబడెను.
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ఆ చిన్నవారు ఎదిగిన్పుపడు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరపరియె
ై
And the boys grew. And Esau was a cunning hunter, a man of the field; and
అరణావాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువెై గుడారములలో నివసించచండెను. Jacob was a plain man, dwelling in tents.
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ఇసాసకు ఏశావు తెచిచన్ వేటమ్యంసమును త్రనుచండెను గనుక అత్ని
పేరమించెను; రిబాక యాకోబును పేరమిం చెను.
ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొను చండగా ఏశావు
అలసిన్వాడెై పలములోనుండి వచిచ

వారు అష్ష
ు రున్కు వెళ్ల
ా మ్యరుమున్ హవీల్ల మొదలుకొని ఐగుపు
త
ఎదుటనున్న ష్షరువరకు నివ సించవారు అత్డు త్న్ సహోదరులందరి
యెదుట నివాస మేరపరచకొనను.
అబా
ర హాము కుమ్యరుడగు ఇసాసకు వంశావళ్లయిదే. అబా
ర హాము ఇసాసకును
కనను.
ఇసాసకు పదదన్రాములో నివసించ సిరియావాడెైన్ బెతూయేలు కుమ్యరియను
సిరియావాడెైన్ ల్లబాను సహోదరి యనైన్ రిబాకను పండిాచేసికొన్నపుపడు
న్లుబది సంవత్సరములవాడు.
ఇసాసకు భారా గొడా
ర లు గనుక అత్డు ఆమ విష్యమై యెహోవాను
వేడుకొనను. యెహోవా అత్ని ప్ర
ర రథన్ వినను గనుక అత్ని భారా యె
ై న్ రిబాక
గరభవత్ర ఆయెను.
ఆమ గరభములో శిశువులు ఒకనితో నొకడు పనుగుల్లడిరి గనుక
ఆమఈల్లగెైతే నేను బరదుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విష్యమై
యెహోవాను అడుగ వెళ్లాను. అపుపడు యెహోవా ఆమతో నిటానను
రండు జన్ములు నీ గరభములో కలవు.రండు జన్పదములు నీ కడుపులోనుండి
పరతేాకముగా వచచను. ఒక జన్పదముకంట్ట ఒక జన్పదము బలిష్ుమై
యండును. పదదవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అనను.
ఆమ పరసూత్ర కావలసిన్ దిన్ములు నిండిన్పుపడు ఆమ గరభమ్ందు
కవలవారు ఉండిరి.
మొదటివాడు ఎఱ్ఱనివాడుగా బయటికివచెచను. అత్ని ఒళాంత్య రోమ్
వసతీమువల నుండెను గనుక అత్నికి ఏశావు అను పేరు పటిురి.
త్రువాత్ అత్ని సహోదరుడు బయటికి వచిచ న్పుపడు అత్ని చెయిా
ఏశావు మ్డిమను పట్ట
ు కొని యండెను గనుక అత్నికి యాకోబు అను పేరు
పటు బడెను. ఆమ వారిని కనిన్పుపడు ఇసాసకు అరువదియేండావాడు.

Hadar and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah.
These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns
and by their castles, twelve princes according to their nations.

And these are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and
seven years; and he gave up the ghost and died, and was gathered unto his
people.
And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt as thou goest
toward Assyria; and he died in the presence of all his brethren.
And these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begot
Isaac.
And Isaac was forty years old when he took Rebekah for a wife, the
daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister of Laban the Syrian.
And Isaac entreated the LORD for his wife, because she was barren; and the
LORD was entreated by him, and Rebekah his wife conceived.
And the children struggled together within her; and she said, "If it be so,
why am I thus?" And she went to inquire of the LORD.
And the LORD said unto her, "Two nations are in thy womb, and two
manner of people shall be separated from thy body; and the one people
shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the
younger."
And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins
in her womb.
And the first came out red, all over like a hairy garment; and they called his
name Esau.
And after that came his brother out, and his hand took hold of Esau's heel;
and his name was called Jacob. And Isaac was threescore years old when
she bore them.

And Isaac loved Esau, because he ate of his venison; but Rebekah loved
Jacob.
And Jacob boiled pottage; and Esau came from the field, and he was faint.
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నేను అలసియనానను; ఆ యెఱ్ఱయెఱ్ఱగా నున్న దానిలో కొంచెము దయచేసి
నాకు పట్ట
ు మ్ని అడిగెను; అందుచేత్ అత్ని పేరు ఎదోము అన్బడెను.

And Esau said to Jacob, "Feed me, I pray thee, with that same red pottage,
for I am faint"; therefore was his name called Edom.
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అందుకు యాకోబునీ జేాష్ఠత్వము నేడు నాకిమ్ిని అడుగగా
ఏశావు నేను చావబోవుచనానను గదా జేాష్ఠత్వము నాకెందుకనను

Genesis

25

33

Genesis

25

34

Genesis

26

1

Genesis

26

2

Genesis

26

3

యాకోబు నేడు నాతో పరమ్యణము చేయమ్నను. అత్డు యాకోబుతో
పరమ్యణముచేసి అత్నికి జేాష్ఠత్వమును అమిివేయగా
యాకోబు ఆహార మును చికుకడుకాయల వంటకమును ఏశావు కిచెచను;
అత్డు త్రని తా
ి గి లేచిపోయెను. అట్ట
ా ఏశావు త్న్ జేాష్ఠత్వమును
త్ృణీకరించెను.
అబా
ర హాము దిన్ములలో వచిచన్ మొదటి కరవు గాక మ్రియొక కరవు ఆ
దేశములో వచెచను. అపపడు ఇసాసకు గెరారులోనున్న ఫిలిషీతయల రాజైన్
అబీమలకు నొదదకు వెళ్లాను.
అకకడ యెహోవా అత్నికి పరత్ాక్షమైనీవు ఐగుపు
త లోనికి వెళాక నేను నీతో చెపుప
దేశమ్ందు నివసించము.
ఈ దేశమ్ందు పరవాసివెై యండుము. నేను నీకు తోడెైయండి నినున ఆశీరవ
దించెదను;

And Jacob said, "Sell me this day thy birthright."
And Esau said, "Behold, I am at the point of dying. And what profit shall this
birthright be to me?"
And Jacob said, "Swear to me this day." And he swore unto him, and he sold
his birthright unto Jacob.
Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils; and he ate and drank,
and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright.
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ఏలయన్గా నీకును నీ సంతాన్మున్కును ఈ దేశములనినయ ఇచిచ, నీ
త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాముతో నేను చేసిన్ పరమ్యణము నరవేరిచ, ఆకాశ
న్క్షత్ిములవల నీ సంతాన్మును విసతరింపచేసి ఈ దేశములనినయ నీ
సంతాన్మున్కు ఇచెచదను. నీ సంతాన్మువలన్ సమ్సత భూలోకములోని
సమ్సత జనులు ఆశీరవదింపబడుదురు.
ఏలయన్గా అబా
ర హాము నా మ్యట విని నేను విధించిన్ దాని నా ఆజా లను నా
కటుడలను నా నియమ్ములను గెైకొనన్ని చెపపను.
ఇసాసకు గెరారులో నివసించెను.
ఆ చోటి మ్నుషుాలు అత్ని భారాను చూచిఆమ యెవరని అడిగిన్పుపడు
అత్డుఆమ నా సహోదరి అని చెపపను; ఎందుకన్గా రిబాక చకకనిది గనుక
ఈ చోటి మ్నుషుాలు ఆమ నిమిత్తము న్నున చంపుదురేమో అనుకొని త్న్
భారా అని చెపుపటకు భ్యపడెను.
అకకడ అత్డు చాల్ల దిన్ము లుండిన్ త్రువాత్ ఫిలిషీతయల రాజైన్
అబీమలకు కిటికీలో నుండి చూచిన్పుపడు ఇసాసకు త్న్ భారాయె
ై న్ రిబాకతో
సరసమ్యడుట కన్బడెను.
అపుపడు అబీమలకు ఇసాసకును పలిపంచిఇదిగో ఆమ నీ భారాయేఆమ నా
సహోదరి అని యేల చెపపత్రవని అడుగగా ఇసాసకుఆమను బటిు నేను
చనిపోవుదు నేమో అనుకొంటిన్ని అత్నితో చెపపను.

And there was a famine in the land, besides the first famine that was in the
days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines,
unto Gerar.
And the LORD appeared unto him, and said, "Go not down into Egypt; dwell
in the land which I shall tell thee of.
Sojourn in this land, and I will be with thee and will bless thee. For unto thee
and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath
which I swore unto Abraham thy father.
And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give
unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the
earth be blessed,

because Abraham obeyed My voice, and kept My charge, My
commandments, My statutes, and My laws."
And Isaac dwelt in Gerar.
And the men of the place asked him concerning his wife. And he said, "She
is my sister"; for he feared to say, "She is my wife," lest, said he, "the men of
the place should kill me for Rebekah, because she was fair to look upon."
And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech
king of the Philistines looked out a window and saw, and behold, Isaac was
frolicking with Rebekah his wife.
And Abimelech called Isaac and said, "Behold, of a surety she is thy wife;
and how saidst thou, `She is my sister'?" And Isaac said unto him, "Because I
said, `Lest I die for her.'"

అందుకు అబీమలకునీవు మ్యకు చేసిన్ యీ పని యేమి? ఈ జనులలో
And Abimelech said, "What is this thou hast done unto us? One of the
ఎవడెైన్ ఆమతో నిరభయముగా శయ నించవచచనే. అపుపడు నీవు మ్యమీదికి people might lightly have lain with thy wife, and thou shouldest have
ప్రత్కము తెచిచపట్ట
ు వాడవుగదా అనను.
brought guiltiness upon us."
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అబీమలకుఈ మ్నుషుాని జ్యలికెైన్ను ఇత్ని భారా జ్యలికెైన్ను వెళ్ల
ా వాడు
నిశచయముగా మ్రణశిక్ష పందున్ని త్న్ పరజల కందరికి ఆజా
ా పంపగా

And Abimelech charged all his people, saying, "He that toucheth this man or
his wife shall surely be put to death."
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Then Isaac sowed in that land, and received in the same year a hundredfold;
and the LORD blessed him.
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ఇసాసకు ఆ దేశమ్ందున్నవాడెై విత్తన్ము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంత్లు
ఫలము పందను. యెహోవా అత్నిని ఆశీరవదించెను గనుక ఆ మ్నుషుాడు
గొపపవాడాయెను.
అత్డు మికికలి గొపపవాడగువరకు కరమ్ కరమ్ముగా అభివృదిి పందుచ
వచెచను.
అత్నికి గొఱ్ఱల ఆసితయ గొడా ఆసితయ దాసులు గొపప సమూహ మును
కలిగిన్ందున్ ఫిలిషీతయలు అత్నియందు అసూయ పడిరి.
అత్ని త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము దిన్ములలో అత్ని త్ండిర దాసులు త్ివివన్
బావులనినటిని ఫిలిషీతయలు మ్నున పోసి పూడిచవేసిరి.
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And the man waxed great, and went forward, and grew until he became
very great.
For he had possession of flocks and possession of herds, and great store of
servants; and the Philistines envied him.
For all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham
his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth.

అబీమలకునీవు మ్యకంట్ట బహు బలము గలవాడవు గనుక మ్యయొదదనుండి
వెళ్లాపమ్ిని ఇసాస కుతో చెపపగా
ఇసాసకు అకకడనుండి వెళ్లా గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకకడ
నివసించెను.
అపుపడు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము దిన్ములలో త్ివివన్ నీళా బావులు
ఇసాసకు త్రరిగి త్ివివంచెను; ఏలయన్గా అబా
ర హాము మ్ృత్రబందిన్ త్రువాత్
ఫిలిషీతయలు వాటిని పూడిచవేసిరి. అత్డు త్న్

And Abimelech said unto Isaac, "Go from us, for thou art much mightier
than we."
And Isaac departed from thence, and pitched his tent in the Valley of Gerar
and dwelt there.
And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of
Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of
Abraham; and he called their names after the names by which his father had
called them.
మ్రియ ఇసాసకు దాసులు ఆ లోయలో త్ివవగా జలలుగల నీళాబావి దొరికెను. And Isaac's servants dug in the valley, and found there a well of springing
water.
అపుపడు గెరారు కాపరులు ఇసాసకు కాపరులతో జగడమ్యడిఈ నీరు మ్యదే
And the herdsmen of Gerar strove with Isaac's herdsmen, saying, "The
అని చెపపరి గనుక వారు త్న్తో కలహించిన్ందున్ అత్డు ఆ బావికి ఏశెకు
water is ours." And he called the name of the well Esek [that is, Contention],
అను పేరు పట్టును.
because they strove with him.
వారు మ్రియొక బావి త్ివివన్పుపడు దానికొరకును జగడమ్యడిరి గనుక
And they dug another well, and strove for that also; and he called the name
దానికి శితాన అను పేరు పట్టును.
of it Sitnah [that is, Hatred].
అత్డు అకకడనుండి వెళ్లా మ్రియొక బావి త్ివివంచెను. దాని విష్యమై
And he removed from thence, and dug another well, and for that they
వారు జగడ మ్యడలేదు గనుక అత్డుఇపుపడు యెహోవా మ్న్కు ఎడము
strove not; and he called the name of it Rehoboth [that is, Room]. And he
కలుగజేసియనానడు గనుక యీ దేశ మ్ంద
said, "For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in
the land."
అకకడనుండి అత్డు బెయేరుబాకు వెళ్లాను.
And he went up from thence to Beersheba.
ఆ రాత్రియే యెహోవా అత్నికి పరత్ాక్షమైనేను నీ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము
And the LORD appeared unto him the same night and said, "I am the God of
దేవుడను, నేను నీకు తోడెైయనానను గనుక భ్యపడకుము; నా దాసుడెైన్
Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee, and
అబా
ర హామును బటిు నినున ఆశీరవదించి నీ సంతాన్మును విసతరింపచేసెదన్ని
multiply thy seed for My servant Abraham's sake."
చెపపను.
అకకడ అత్డొక బలిపీఠము కటిుంచి యెహోవా నామ్మున్ ప్ర
ర రథన్చేసి అకకడ And he built an altar there, and called upon the name of the LORD, and
త్న్ గుడారము వేసెను. అపుపడు ఇసాసకు దాసులు అకకడ బావి త్ివివరి.
pitched his tent there; and there Isaac's servants dug a well.
అంత్ట అబీమలకును అత్ని సేనహితుడెైన్ అహుజతును అత్ని
సేనాధిపత్రయె
ై న్ ఫీకోలును గెరారునుండి అత్నియొదదకు వచిచరి.

Then Abimelech went to him from Gerar with Ahuzzath one of his friends
and Phichol the chief captain of his army.
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ఇసాసకుమీరు నామీద పగపటిు మీయొదదనుండి న్నున పంపవేసిన్ త్రువాత్
ఎందునిమిత్తము నా యొదదకు వచిచయనానరని వారిన్డుగగా

And Isaac said unto them, "Why come ye to me, seeing ye hate me and have
sent me away from you?"
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వారు నిశచ యముగా యెహోవా నీకు తోడెైయండుట చూచిత్రవిిు గనుక
మ్న్కు, అన్గా మ్యకును నీకును మ్ధా నొక పరమ్యణముండవల న్నియ
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మేము నినున ముటుక నీకు మేలే త్పప మ్రేమియ చేయక నినున
సమ్యధాన్ముగా పంప వేసిత్రవిిు గనుక నీవును మ్యకు కీడుచేయకుండున్ట్ట
ా
నీతో నిబంధన్చేసికొందుమ్నియ అనుకొంటిమి; ఇపుపడు నీవు యెహోవా
ఆశీరావదము పందిన్ వాడవనిరి.

And they said, "We saw certainly that the LORD was with thee; and we said,
`Let there be now an oath between us, even between us and thee, and let
us make a covenant with thee,
that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have
done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace. Thou
art now the blessed of the LORD.'"
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అత్డు వారికి విందుచేయగా వారు అన్నప్రన్ములు పుచచ కొనిరి.
And he made them a feast, and they ate and drank.
తెలావారిన్పుపడు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పరమ్యణము చేసికొనిరి; త్రువాత్ And they rose up early in the morning and swore one to another; and Isaac
ఇసాసకు వారిని సాగ న్ంపగా వారు అత్ని యొదదనుండి సమ్యధాన్ముగా వెళ్లారి. sent them away, and they departed from him in peace.
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ఆ దిన్మ్ందే ఇసాసకు దాసులు వచిచ తాము త్ివివన్ బావినిగూరిచ అత్నికి
తెలియచేసిమ్యకు నీళ్ల
ా కన్బడిన్వని చెపపరి గనుక
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దానికి షేబ అను పేరు పట్టును. కాబటిు నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరుబా.
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ఏశావు న్లువది సంవత్సరములవాడెైన్పుపడు హితీతయ డెైన్ బేయేరీ
కుమ్యరియగు యహూదీతును హితీతయ డెైన్ ఏలోను కుమ్యరియగు
బాశెమ్తును పండిాచేసి కొనను.
వీరు ఇసాసకున్కును రిబాకకును మ్నోవేదన్ కలుగజేసిరి.
ఇసాసకు వృదు
ి డెై అత్ని కనునలకు మ్ందదృష్ు కలిగిన్పుపడు అత్డు త్న్
పదద కుమ్యరుడెైన్ ఏశావుతో నా కుమ్యరుడా, అని అత్ని పలువగా
అత్డుచిత్తము నాయనా అని అత్నితో న్నను.
అపుపడు ఇసాసకుఇదిగో నేను వృదు
ి డను, నా మ్రణదిన్ము నాకు తెలి యదు.
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And it came to pass the same day, that Isaac's servants came and told him
concerning the well which they had dug, and said unto him, "We have found
water."
And he called it Shebah [that is, An oath]; therefore the name of the city is
Beersheba [that is, The well of the oath] unto this day.
And Esau was forty years old when he took for a wife Judith the daughter of
Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite,
who were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.
And it came to pass that when Isaac was old, and his eyes were dim so that
he could not see, he called Esau his eldest son and said unto him, "My son."
And he said unto him, "Behold, here am I."
And he said, "Behold now, I am old; I know not the day of my death.

కాబటిు నీవు దయచేసి నీ ఆయధములైన్ నీ అంబుల పదిని నీ విలు
ా ను
తీసికొని అడవికి పోయి నాకొరకు వేటాడి మ్యంసము తెముి.
నేను చావక మునుపు నినున నేను ఆశీరవదించన్ట్ట
ా నాకిష్ుమైన్ రుచిగల
భోజాములను సిదిపరచి నేను త్రనుటకెై నాయొదదకు తెమ్ిని చెపపను.

Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and
go out to the field and take me some venison.
And make me savory meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat,
that my soul may bless thee before I die."

ఇసాసకు త్న్ కుమ్య రుడగు ఏశావుతో ఇట్ట
ా చెపుపచండగా రిబాక
వినుచండెను. ఏశావు వేటాడి మ్యంసము తెచచటకు అడవికి వెళ్లాను.
అపుపడు రిబాక త్న్ కుమ్యరుడగు యాకోబును చూచిఇదిగో నీ త్ండిర నీ
అన్నయె
ై న్ ఏశావుతో
మ్ృత్ర బందకమునుపు నేను త్రని యెహోవా సనినధిని నినున
ఆశీరవదించన్ట్ట
ా నాకొరకు మ్యంసము తెచిచ నాకు రుచిగల భోజాములను
సిది పరచమ్ని చెపపగా వింటిని.
కాబటిు నా కుమ్యరుడా, నా మ్యట విని నేను నీకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ు చేయము.

And Rebekah heard when Isaac spoke to Esau his son. And Esau went to the
field to hunt for venison, and to bring it.
And Rebekah spoke unto Jacob her son, saying, "Behold, I heard thy father
speak unto Esau thy brother, saying,
`Bring me venison, and make me savory meat, that I may eat and bless thee
before the LORD before my death.'

Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command
thee.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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నీవు మ్ందకు వెళ్లా రండు మ్ంచి మేక పలాలను అకకడనుండి నాయొదదకు
Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats,
తెముి. వాటితో నీ త్ండిర కిష్ుమైన్ రుచిగల భోజాములను అత్నికి చేసె దను. and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth;
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నీ త్ండిర మ్ృత్రబందక ముందు అత్డు వాటిని త్రని నినున ఆశీరవదించన్ట్ట
ా
నీవు వాటిని నీ త్ండిర యొదదకు తీసికొనిపోవలన్నను.

and thou shalt bring it to thy father, that he may eat and that he may bless
thee before his death."
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And Jacob said to Rebekah his mother, "Behold, Esau my brother is a hairy
man, and I am a smooth man.
My father perhaps will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I
shall bring a curse upon myself and not a blessing."
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అందుకు యాకోబునా సహో దరుడెైన్ ఏశావు రోమ్ము గలవాడు, నేను
నున్ననివాడను గదా.
ఒకవేళ నాత్ండిర న్నున త్డవిచూచను, అపుపడు నేను అత్ని దృష్ుకి
వంచకుడనుగా తోచిన్యెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావదము తెచచ
కొన్న్ని చెపపను.
అయిన్ను అత్ని త్లిానా కుమ్యరుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచచనుగాక.
నీవు నా మ్యటమ్యత్ిము విని, పోయి వాటిని నాయొదదకు తీసికొని రమ్ిని
చెపపగా
అత్డు వెళ్లా వాటిని త్న్ త్లిాయొదదకు తీసికొనివచెచను. అత్ని త్లిా అత్ని
త్ండిర కిష్ుమైన్ రుచిగల భోజాములను సిదిపఱ్చెను.
మ్రియ త్న్ జేాష్ఠ కుమ్యరుడగు ఏశావున్కు సొగసెైన్ వసతీములు ఇంట త్న్
యొదద నుండెను గనుక
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and she put the skins of the kids of the goats upon his hands and upon the
smooth of his neck.
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రిబాక వాటిని తీసి త్న్ చిన్న కుమ్యరుడగు యాకోబున్కు తొడిగించి ఆ
మేకపలాల చరిములతో అత్ని చేతులను అత్ని మడమీద నునుపు
భాగమును కపప
తాను సిదిపరచిన్ రుచిగల భోజాములను ర్కట్టును త్న్ కుమ్యరుడగు
యాకోబు చేత్ర కియాగా
అత్డు త్న్ త్ండిరయొదదకు వచిచనా త్ండ్రర, అని పలువగా అత్డుఏమి నా
కుమ్యరుడా, నీ వెవరవని అడిగెను
అందుకు యాకోబునేను ఏశావు అను నీ జేాష్ఠకుమ్యరుడను, నీవు నాతో
చెపపన్పరకారము చేసియనానను. నీవు న్నున దీవించటకెై దయచేసి
లేచికూరుచండి, నేను వేటాడి తెచిచన్దానిని త్రనువ
అపుపడు ఇసాసకు నా కుమ్యరుడా, ఇంత్ శీఘాముగా అది నీ కెట్ట
ా దొరికెన్ని
అడుగగా అత్డునీ దేవుడెైన్యెహోవా నా యెదుటికి దాని రపపంచటచేత్నే
అని చెపపను.
అపుపడు ఇసాసకు నా కుమ్యరుడా, నీవు ఏశా వను నా కుమ్యరుడవో కావో
నేను నినున త్డవి చూచె దను దగురకు రమ్ిని చెపపను.
యాకోబు త్న్త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు దగురకు వచిచన్పుపడు అత్డు అత్ని
త్డవిచూచిసవరము యాకోబు సవరము గాని చేతులు ఏశావు చేతులే అనను.
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And his mother said unto him, "Upon me be thy curse, my son; only obey
my voice, and go, fetch me them."
And he went, and fetched and brought them to his mother; and his mother
made savory meat, such as his father loved.
And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with
her in the house, and put them upon Jacob her younger son;

And she gave the savory meat and the bread, which she had prepared, into
the hand of her son Jacob.
And he came unto his father, and said, "My father." And he said, "Here am I.
Who art thou, my son?"
And Jacob said unto his father, "I am Esau thy firstborn; I have done
according as thou badest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison,
that thy soul may bless me."
And Isaac said unto his son, "How is it that thou hast found it so quickly, my
son?" And he said, "Because the LORD thy God brought it to me."
And Isaac said unto Jacob, "Come near, I pray thee, that I may feel thee, my
son, whether thou be my very son Esau or not."
And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him and said, "The
voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau."

యాకోబు చేతులు అత్ని అన్నయె
ై న్ ఏశావు చేతులవల రోమ్ము
And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother
గలవెైన్ందున్ ఇసాసకు అత్నిని గురుతు పటులేక అత్నిని దీవించి
Esau's hands; so he blessed him.
ఏశావు అను నా కుమ్యరుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబునేనే అనను. And he said, "Art thou my very son Esau?" And he said, "I am."
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అంత్ట అత్డు అది నాయొదదకు తెముి; నేను నినున దీవించన్ట్ట
ా నా
కుమ్యరుడు వేటాడి తెచిచన్ది త్రందు న్నను; అత్డు తెచిచన్పుపడు అత్డు
త్రనను; దా
ర కాురసము తేగా అత్డు తా
ి గెను.
త్రువాత్ అత్ని త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు నా కుమ్యరుడా, దగురకువచిచ న్నున
ముదు
ద పట్ట
ు కొమ్ిని అత్నితో చెపపను.
అత్డు దగురకు వచిచ అత్ని ముదు
ద పట్ట
ు కొనను. అపుపడత్డు అత్ని
వసతీములను వాసన్చూచి అత్ని దీవించి యిటానను. ఇదిగో నా కుమ్యరుని
సువాసన్ యెహోవా దీవించిన్ చేని సువాసన్వల నున్
ఆకాశపుమ్ంచను భూసారమును విసాతరమైన్ ధాన్ామును దా
ర కాురసమును
దేవుడు నీ కనుగరహించగాక
జన్ములు నీకు దాసులగుదురు జన్ములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ
బంధుజనులకు నీవు ఏలికవెై యండుము నీ త్లిా పుతు
ి లు నీకు
సాగిలపడుదురు నినున శపంచవారు శపంపబడుదురు నినున దీవించవారు
దీవింపబడుదురుగాక
ఇసాసకు యాకోబును దీవించటయె
ై న్ త్రువాత్ యాకోబు త్న్ త్ండిరయె
ై న్
ఇసాసకు ఎదుటనుండి బయలు దేరి వెళ్లాన్ త్క్షణమే అత్ని సహోదరుడెైన్
ఏశావు వేటాడి వచెచను.
అత్డును రుచిగల భోజాములను సిదిపరచి త్న్ త్ండిరయొదదకు తెచిచనా
త్ండ్రర న్నున దీవించన్ట్ట
ా లేచి నీ కుమ్యరుడు వేటాడి తెచిచన్దాని త్రనుమ్ని
త్న్ త్ండిరతోన్నను.
అత్ని త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకునీ వెవర వని అత్ని న్డిగి న్పుపడు అత్డునేను నీ
కుమ్యరుడను ఏశావు అను నీ జేాష్ఠకుమ్యరుడన్న్గా
ఇసాసకు మికుక టముగా గడగడ వణకుచ అటాయితే వేటాడిన్ భోజా మును
నాయొదదకు తెచిచన్వారవరు? నీవు రాకమునుపు నేను వాటనినటిలో త్రని
అత్నిని నిజముగా దీవించిత్రని, అత్డు దీవింపబడిన్వాడ యనను.
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And he said, "Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my
soul may bless thee." And he brought it near to him, and he ate; and he
brought him wine, and he drank.
And his father Isaac said unto him, "Come near now, and kiss me, my son."
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అందుకు ఇసాసకు ఇదిగో అత్ని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అత్ని
బంధుజను లందరిని అత్నికి దాసులుగా ఇచిచత్రని; ధాన్ామును దా
ర కాురస
మును ఇచిచ అత్ని పోష్ంచిత్రని గనుక నా కుమ్యరుడా, నీకేమి చే¸
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ఏశావు నా త్ండ్రర, నీయొదద ఒక దీవెన్యే ఉన్నదా? నా త్ండ్రర, న్నున, న్నున And Esau said unto his father, "Hast thou but one blessing, my father? Bless
కూడ దీవించమ్ని త్న్ త్ండిరతో చెపప ఏశావు ఎలుగెత్రత యేడవగా అత్ని
me, even me also, O my father!" And Esau lifted up his voice and wept.
త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And he came near, and kissed him; and he smelled the smell of his raiment,
and blessed him and said, "See, the smell of my son is as the smell of a field
which the LORD hath blessed.
Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth,
and plenty of corn and wine.
Let people serve thee, and nations bow down to thee; be lord over thy
brethren, and let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every one
that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee!"
And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob,
and Jacob was yet scarcely gone out from the presence of Isaac his father,
that Esau his brother came in from his hunting.
And he also had made savory meat, and brought it unto his father and said
unto his father, "Let my father arise and eat of his son's venison, that thy
soul may bless me."
And Isaac his father said unto him, "Who art thou?" And he said, "I am thy
son, thy firstborn, Esau."
And Isaac trembled exceedingly and said, "Who? Where is he that hath
taken venison and brought it me, and I have eaten of all before thou
camest, and have blessed him? Yea, and he shall be blessed."

ఏశావు త్న్ త్ండిర మ్యటలు వినిన్పుపడు దుుఃఖాకారంతుడెై పదదకేక వేసిఓ నా
త్ండ్రర, న్నునను దీవించమ్ని త్న్ త్ండిరతో చెపపను.

And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and
exceeding bitter cry, and said unto his father, "Bless me, even me also, O my
father!"
అత్డునీ సహోదరుడు కపటోప్రయ ముతో వచిచ నీకు రావలసిన్ దీవెన్
And he said, "Thy brother came with subtlety, and hath taken away thy
తీసికొనిపోయెను.
blessing."
ఏశావు యాకోబు అను పేరు అత్నికి సరిగానే చెలిాన్ది; అత్డు న్నున ఈ
And he said, "Is not he rightly named Jacob [that is, A supplanter]? For he
రండు మ్యరులు మోస పుచెచను. నా జేాష్ఠత్వము తీసికొనను, ఇదిగో ఇపుపడు hath supplanted me these two times: he took away my birthright, and
వచిచ నాకు రావలసిన్ దీవెన్ను తీసికొనన్ని చెపపనాకొరకు మ్రి యే
behold, now he hath taken away my blessing." And he said, "Hast thou not
దీవెన్య మిగిలిచ యంచలేదా అని అడిగెను.
reserved a blessing for me?"
And Isaac answered and said unto Esau, "Behold, I have made him thy lord,
and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine
have I sustained him. And what shall I do now unto thee, my son?"
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నీ నివాసము భూసారము లేకయ పైనుండిపడు ఆకాశపు మ్ంచ లేకయ
నుండును.

And Isaac his father answered and said unto him, "Behold, thy dwelling shall
be of the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above.
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నీవు నీకత్రతచేత్ బరదుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు
త్రరుగుల్లడు చండగా నీ మడమీదనుండి అత్నికాడి విరిచివేయదువు అని
అత్ని కుత్తరమిచెచను.
త్న్ త్ండిర యాకోబుకిచిచన్ దీవెన్ నిమిత్తము ఏశావు అత్నిమీద పగపట్టును.
మ్రియ ఏశావునా త్ండిరని గూరిచన్ దుుఃఖదిన్ములు సమీపముగా నున్నవి;
అపుపడు నా త్ముిడెైన్ యాకోబును చంపదన్నుకొనను.

And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall
come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his
yoke from off thy neck."
And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed
him. And Esau said in his heart, "The days of mourning for my father are at
hand. Then will I slay my brother Jacob."
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And these words of Esau her elder son were told to Rebekah; and she sent
and called Jacob her younger son, and said unto him, "Behold, thy brother
Esau doth comfort himself concerning thee, purposing to kill thee.
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రిబాక త్న్ పదదకుమ్యరుడెైన్ ఏశావు మ్యటలనుగూరిచ వినిన్పుపడు ఆమ త్న్
చిన్న కుమ్యరుడెైన్ యాకోబును పలువన్ంప అత్నితో ఇటాననుఇదిగో నీ
అన్నయె
ై న్ ఏశావు నినున చంప దన్ని చెపప నినున గూరిచ త్నునతాను
ఓదారుచకొను చనానడు.
కాబటిు నా కుమ్యరుడా, నీవు నా మ్యట విని లేచి హారానులోనున్న నా
సహోదరుడగు ల్లబాను నొదదకు ప్రరిపోయి నీ అన్నకోపము చల్ల
ా రువరకు
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and tarry with him a few days until thy brother's fury turn away--
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నీ అన్న కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అత్నికి చేసిన్ వాటిని అత్డు
మ్రచవరకు ల్లబానునొదద కొనానళ్ల
ా ఉండుము;
అపుపడు నేను అకకడనుండి నినున పలిపంచె దను. ఒకకనాడ మీ యిదదరిని
నేను పోగొట్ట
ు కొన్ నేల అనను.
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And Isaac called Jacob and blessed him, and charged him and said unto him,
"Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.
Arise, go to Padanaram to the house of Bethuel thy mother's father, and
take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's
brother.
And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee,
that thou mayest be a multitude of people;
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ఇసాసకు యాకోబును పలిపంచినీవు కనాను కుమ్యరిలలో ఎవతెను వివాహము
చేసికొన్కూడదు.
నీవు లేచి పదదన్రాములోనున్న నీ త్లిాకి త్ండిరయె
ై న్ బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్లా
అకకడ నీ త్లిా సహోదరుడగు ల్లబాను కుమ్యరిలలో ఒకదానిని వివాహము
చేసికొనుమ్ని యత్నికి ఆజా
ా పంచి
సరవశకిిగల దేవుడు నినున ఆశీరవదించి నీవు అనేక జన్ములగున్ట్ట
ా నీకు
సంతానాభి వృదిి కలుగజేసి నినున విసతరింపజేసి నీవు పరవాసివెైన్ దేశ మును,
అన్గా దేవుడు అబా
ర హామ్
ఆయన్ నీకు, అన్గా నీకును నీతో కూడ నీ సంతాన్మున్కును
అబా
ర హామున్కు అనుగరహించిన్ ఆశీరావదమును దయచేయనుగాక అని
అత్ని దీవించి
యాకోబును పంపవేసెను. అత్డు పదదన్ రాములోనున్న సిరియావాడగు
బెతూయేలు కుమ్యరుడును, యాకోబు ఏశావుల త్లిాయగు రిబాక
సహోదరుడునైన్ ల్లబానునొదదకు వెళ్లాను.

Now therefore my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my
brother in Haran,

until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which
thou hast done to him. Then I will send and fetch thee from thence. Why
should I be deprived also of you both in one day?"
మ్రియ రిబాక ఇసాసకుతోహేతు కుమ్యరిలవలన్ నా ప్ర
ర ణము విసికిన్ది. ఈ
And Rebekah said to Isaac, "I am weary of my life because of the daughters
దేశసు
థ రాండరయిన్ హేతు కుమ్యరిలలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పండిా చేసి of Heth. If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these who are
కొనిన్యెడల నా బరదుకువలన్ నాకేమి పరయోజన్మ్నను.
of the daughters of the land, what good shall my life do me?"

and give thee the blessing of Abraham to thee and to thy seed with thee,
that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God
gave unto Abraham."
And Isaac sent away Jacob; and he went to Padanaram unto Laban, son of
Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.
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ఇసాసకు యాకోబును దీవించి, పదదన్రాములో పండిాచేసికొని వచచటకెై అత్ని When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to
న్కకడికి పంపన్నియ, అత్ని దీవించిన్పుపడునీవు కనాను దేశపు కుమ్యరిలలో Padanaram to take him a wife from thence, and that as he blessed him he
ఎవరిని పండిా చేసికొన్వదదని అత్నికి ఆజా
ా పంచెన్నియ
gave him a charge, saying, "Thou shalt not take a wife of the daughters of
Canaan,"
యాకోబు త్న్ త్లిాదండు
ర ల మ్యట విని పదదన్రామున్కు వెళ్లా పోయెన్నియ
and that Jacob obeyed his father and his mother and had gone to
ఏశావు తెలిసికొని న్పుపడు,
Padanaram,
ఇదిగాక కనాను కుమ్యరిలు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకున్కు ఇషు
ు రాండు
ర కారని
and Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father-ఏశావున్కు తెలిసి న్పుపడు
ఏశావు ఇషాియేలు నొదదకు వెళ్లా, త్న్కున్న భారాలుగాక అబా
ర హాము
then went Esau unto Ishmael, and added unto the wives which he had
కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు కుమ్య రియ నబాయోతు సహోదరియనైన్
Mahalath the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebajoth, to
మ్హలతును కూడ పండిా చేసికొనను.
be his wife.
యాకోబు బెయేరుబానుండి బయలుదేరి హారాను వెైపు వెళ్ల
ా చ
And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran.
ఒకచోట చేరి పరదు
ద గు
ర ంకిన్ందున్ అకకడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళాలో And he alighted upon a certain place, and tarried there all night, because
ఒకటి తీసికొని త్న్కు త్లగడగా చేసికొని, అకకడ పండు కొనను.
the sun was set; and he took of the stones of that place and put them for his
pillows, and lay down in that place to sleep.
అపుపడత్డు ఒక కల కనను. అందులో ఒక నిచెచన్ భూమిమీద
And he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and the top
నిలుపబడియండెను; దాని కొన్ ఆకాశమున్ంట్టను; దానిమీద దేవుని దూత్లు of it reached to heaven; and behold, the angels of God were ascending and
ఎకుకచ దిగుచనుండిరి.
descending on it.
మ్రియ యెహోవా దానికి పైగా నిలిచినేను నీ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము
And behold, the LORD stood above it and said, "I am the LORD God of
దేవుడను ఇసాసకు దేవుడెైన్ యెహోవాను; నీవు పండుకొనియన్న యీ
Abraham thy father and the God of Isaac: The land whereon thou liest, to
భూమిని నీకును నీ సంతాన్మున్కును ఇచెచదను.
thee will I give it, and to thy seed.
నీ సంతాన్ము భూమిమీద లకకకు ఇసుక రేణువులవలన్గును; నీవు పడమ్టి And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad
త్ట్ట
ు ను తూరుపత్ట్ట
ు ను ఉత్తరపు త్ట్ట
ు ను దకిుణపు త్ట్ట
ు ను వాాపంచెదవు,
to the west and to the east, and to the north and to the south; and in thee
భూమియొకక వంశములనినయ నీ మూలముగాను నీ సంతాన్ము
and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
మూలముగాను ఆశీరవదింపబడును.
ఇదిగో నేను నీకు తోడెై యండి, నీవు వెళ్ల
ా పరత్ర సథలమ్ందు నినున కాప్రడుచ And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou
ఈ దేశమున్కు నినున మ్రల రపపంచెదను; నేను నీతో చెపపన్ది
goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I
నరవేరుచవరకు నినున విడువన్ని చెపపగా
have done that which I have spoken to thee of."
యాకోబు నిదర తెలిసినిశచయముగా యెహోవా ఈ సథలమ్ందునానడు; అది
నాకు తెలియక పోయెన్నుకొని
భ్యపడిఈ సథలము ఎంతో భ్యంకరము. ఇది దేవుని మ్ందిరమే గాని
వేర్కకటికాదు;
పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనను. తెలావారిన్పుపడు యాకోబు లేచి తాను
త్లగడగా చేసికొనిన్ రాయితీసి దానిని సతంభ్ముగా నిలిప దాని కొన్మీద
నూన పోసెను.
మ్రియ అత్డు ఆ సథలమున్కు బేతేలను పేరు పట్టును. అయితే మొదట ఆ
ఊరి పేరు లూజు.
అపుపడు యాకోబునేను త్రరిగి నా త్ండిర యింటికి కేుమ్ముగా వచచన్ట్ట
ా
దేవుడు నాకు తోడెైయండి, నేను వెళ్ల
ా చన్న యీ మ్యరుములో న్నున కాప్రడి,

And Jacob awaked out of his sleep, and he said, "Surely the LORD is in this
place, and I knew it not."
And he was afraid and said, "How fearsome is this place! This is none other
than the house of God, and this is the gate of heaven."
And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put
for his pillows, and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it.
And he called the name of that place Bethel [that is, The house of God]; but
the name of that city was called Luz at the first.
And Jacob vowed a vow, saying, "If God will be with me and will keep me in
this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on,

త్రనుటకు ఆహారమును ధరించకొనుటకు వసతీములను నాకు దయచేసిన్
so that I come again to my father's house in peace, then shall the LORD be
యెడల యెహోవా నాకు దేవుడెై యండును.
my God.
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అత్డు చూచిన్పుపడు పలములో ఒక బావి కన్బడెను. అకకడ దానియొదద
గొఱ్ఱల మ్ందలు మూడు పండుకొని యండెను; కాపరులు మ్ందలకు ఆ బావి
నీళ్ల
ా పట్ట
ు దురు; ఒక పదద రాయి ఆ బావిమీద మూత్

Genesis

29

3

అకకడికి మ్ందలనినయ కూడి వచచ న్పుపడు బావిమీదనుండి ఆ రాత్రని
పరిాంచి, గొఱ్ఱలకు నీళ్ల
ా పటిు త్రరిగి బావిమీది రాత్రని దాని చోటనుంచ దురు.

Genesis

29

4

Genesis

29

5

Genesis

29

6

Genesis

29

7

Genesis

29

8

Genesis

29

9

Genesis

29

10

Genesis
Genesis

29
29

11
12

Genesis

29

13

Genesis

29

14

And this stone which I have set for a pillar shall be God's house; and of all
that Thou shalt give me I will surely give a tenth unto Thee."
Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the
east.
And he looked, and behold, a well in the field, and lo, there were three
flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks; and a
great stone was upon the well's mouth.

And thither were all the flocks gathered; and they rolled the stone from the
well's mouth and watered the sheep, and put the stone again upon the
well's mouth in his place.
యాకోబు వారిని చూచి అన్నల్లరా, మీ రకకడివారని అడుగగా వారుమేము And Jacob said unto them, "My brethren, from whence be ye?" And they
హారానువార మ్నిరి.
said, "Of Haran are we."
అత్డునాహోరు కుమ్యరుడగు ల్లబానును మీ రరుగుదురా అని
And he said unto them, "Know ye Laban the son of Nahor?" And they said,
వారిన్డుగగా వారు ఎరుగుదుమ్నిరి.
"We know him."
మ్రియ అత్డు అత్డు కేుమ్ముగా ఉనానడా అని అడుగగా
And he said unto them, "Is he well?" And they said, "He is well; and behold,
వారుకేుమ్ముగానే ఉనానడు; ఇదిగో అత్ని కుమ్యరియె
ై న్ రాహేలు గొఱ్ఱలవెంట Rachel his daughter cometh with the sheep."
వచచచన్నదని చెపపరి.
అత్డు ఇదిగో ఇంక చాల్ల పరదు
ద ఉన్నది, పశువు లను పోగుచేయ వేళకాలేదు, And he said, "Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be
గొఱ్ఱలకు నీళ్ల
ా పటిు, పోయి వాటిని మేపుడని చెపపగా
gathered together. Water ye the sheep, and go and feed them."
వారుమ్ంద లనినయ పోగుకాకమునుపు అది మ్యవలన్ కాదు, త్రువాత్
బావిమీదనుండి రాయి పరిాంచదురు; అపుపడ మేము గొఱ్ఱలకు నీళ్ల
ా
పట్ట
ు దుమ్నిరి.
అత్డు వారితో ఇంక మ్యటల్లడుచండగా రాహేలు త్న్ త్ండిర గొఱ్ఱల
మ్ందను తోలుకొని వచెచను; ఆమ వాటిని మేపున్ది.
యాకోబు త్న్ త్లిా సహోదరుడెైన్ ల్లబాను కుమ్యరియగు రాహేలును, త్న్
త్లిా సహోదరుడగు ల్లబాను గొఱ్ఱలను చూచిన్పుపడు అత్డు దగురకు వెళ్లా
బావిమీదనుండి రాత్రని పరిాంచి త్న్ త్లిా సహోదరుడగు ల్లబాను గొఱ్ఱలకు
నీళ్ల
ా పట్టును. యాకోబు రాహేలును ముదు
ద పట్ట
ు కొని యెలుగెత్రత యేడెచను.

And they said, "We cannot until all the flocks are gathered together, and
until they roll the stone from the well's mouth. Then we water the sheep."

మ్రియ యాకోబు తాను ఆమ త్ండిర బంధువుడనియ,
రిబాక కుమ్యరుడనియ రాహేలుతో చెపపన్పుపడు ఆమ పరుగెత్రతపోయి త్న్
త్ండిరతో చెపపను.
ల్లబాను త్న్ సహోదరి కుమ్యరుడెైన్ యాకోబు సమ్యచారము వినిన్పుపడు
అత్నిని ఎదు ర్కకనుటకు పరుగెత్రతకొని వచిచ అత్ని కౌగలించి ముదు
ద
పట్ట
ు కొని త్న్ యింటికి తోడుకొని పోయెను. అత్డు ఈ సంగతులనినయ
ల్లబానుతో చెపపను.
అపుపడు ల్లబానునిజముగా నీవు నా ఎముకయ నా మ్యంసమునై
యనానవు అనను. అత్డు నల దిన్ములు అత్నియొదద నివసించిన్ త్రువాత్

And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice and wept.
And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was
Rebekah's son; and she ran and told her father.
And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son,
that he ran to meet him, and embraced him and kissed him, and brought
him to his house. And he told Laban all these things.

And while he yet spoke with them, Rachel came with her father's sheep, for
she kept them.
And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban, his
mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob
went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock
of Laban, his mother's brother.

And Laban said to him, "Surely thou art my bone and my flesh." And he
abode with him the space of a month.
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ల్లబాను కిదదరు కుమ్యరిలుండిరి. వారిలో పదదదాని పేరు లేయా; చిన్నదాని
And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the
పేరు రాహేలు.
name of the younger was Rachel.
లేయా జబుబ కండు
ా గలది; రాహేలు రూపవత్రయ సుందరియనై యండెను. Leah was tendereyed, but Rachel was beautiful and wellfavored.
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And Laban said unto Jacob, "Because thou art my brother, shouldest thou
therefore serve me for nought? Tell me, what shall thy wages be?"

యాకోబు రాహేలును పేరమించినీ చిన్న కుమ్యరియె
ై న్ రాహేలు కోసము నీకు
ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెదన్నను.
అందుకు ల్లబానుఆమను అనుానికిచచటకంట్ట నీకిచచట మేలు; నాయొదద
ఉండుమ్ని చెపపగా
యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెను. అయిన్ను
అత్డు ఆమను పేరమించటవలన్ అవి అత్నికి కొదిద దిన్ములుగా తోచెను.

And Jacob loved Rachel, and said, "I will serve thee seven years for Rachel
thy younger daughter."
And Laban said, "It is better that I give her to thee, than that I should give
her to another man. Abide with me."
And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a
few days, for the love he had for her.

త్రువాత్ యాకోబునా దిన్ములు సంపూరణమైన్వి గనుక నేను నా
భారాయొదదకు పోవున్ట్ట
ా ఆమను నాకిమ్ిని ల్లబాను న్డుగగా
ల్లబాను ఆ సథలములోనున్న మ్నుషుాల న్ందరిని పోగుచేసి విందు చేయించి

And Jacob said unto Laban, "Give me my wife, for my days are fulfilled, that
I may go in unto her."
And Laban gathered together all the men of the place and made a feast.

రాత్రి వేళ త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ లేయాను అత్నియొదదకు తీసికొని పోగా
యాకోబు ఆమను కూడెను.
మ్రియ ల్లబాను త్న్ దాసియె
ై న్ జల్లపను త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ లేయాకు
దాసిగా ఇచెచను.
ఉదయమ్ందు ఆమను లేయా అని యెరిగి అత్డు ల్లబానుతో నీవు నాకు
చేసిన్ పని యేమిటి? రాహేలు కోసమేగదా నీకు కొలువు చేసిత్రని? ఎందుకు
న్నున మోసపుచిచత్రవనను.
అందుకు ల్లబానుపదద దానికంట్ట ముందుగా చిన్న దాని నిచచట మ్యదేశ
మ్రాాదకాదు.
ఈమ యొకక వారము సంపూరణము చేయము; నీవిక యేడు సంవత్సరములు
నాకు కొలువు చేసిన్యెడల అందుకెై ఆమను కూడ నీకిచెచదమ్ని చెపపగా

And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter and
brought her to him; and he went in unto her.
And Laban gave unto his daughter Leah, Zilpah his maid for a handmaid.

యాకోబు అల్లగు చేసి ఆమ వారము సంపూరిియె
ై న్ త్రు వాత్ అత్డు త్న్
కుమ్యరియె
ై న్ రాహేలును అత్నికి భారాగా ఇచెచను.
మ్రియ ల్లబాను త్న్ దాసియగు బిల్ల
ా ను త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ రాహేలుకు
దాసిగా ఇచెచను.
యాకోబు రాహేలును కూడెను, మ్రియ అత్డు లేయాకంట్ట రాహేలును
బహుగా పేరమించి అత్నికి మ్రియేడండు
ా కొలువు చేసెను.
లేయా దేవష్ంపబడుట యెహోవా చూచి ఆమ గరభము తెరిచెను, రాహేలు
గొడా
ర లై యండెను.
లేయా గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కని, యెహోవా నా శర మ్ను చూచియ నానడు
గనుక నా పనిమిటి న్నున పేరమించను గదా అనుకొని అత్నికి రూబేను అను
పేరు పట్టును.

And Jacob did so, and fulfilled her week; and he gave him Rachel his
daughter for a wife also.
And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.

And it came to pass that in the morning, behold, it was Leah; and he said to
Laban, "What is this thou hast done unto me? Did not I serve with thee for
Rachel? Why then hast thou beguiled me?"
And Laban said, "It must not be so done in our country, to give the younger
before the firstborn.
Fulfill her week, and we will give thee this other also, for which service thou
shalt serve with me yet seven other years."

And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah,
and served with him yet seven other years.
And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb; but
Rachel was barren.
And Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben [that
is, See a son]; for she said, "Surely the LORD hath looked upon my affliction.
Now therefore my husband will love me."
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ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కనినేను దేవష్ంపబడిత్రన్న్న సంగత్ర
యెహోవా వినానడు గనుక ఇత్నికూడ నాకు దయచేసె న్నుకొని అత్నికి
ష్మోాను అను పేరు పట్టును.
ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కనితుదకు ఈ సారి నా పనిమిటి నాతో
హతు
త కొని యండును; అత్నికి ముగు
ు రు కుమ్యరులను కంటిన్ను కొనను.
అందుచేత్ అత్నికి లేవి అను పేరు పట్టును

And she conceived again and bore a son, and said, "Because the LORD hath
heard that I was hated, He hath therefore given me this son also." And she
called his name Simeon [that is, Hearing].
And she conceived again and bore a son, and said, "Now this time will my
husband be joined unto me, because I have borne him three sons."
Therefore was his name called Levi [that is, Joined].

ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కనిఈ సారి యెహోవాను
సు
త త్రంచెదన్నుకొని యూదా అను పేరు పట్టును. అపుపడామకు కానుపు
ఉడిగెను.
రాహేలు తాను యాకోబున్కు పలాలు కన్క పోవుట చూచి త్న్ అకకయందు
అసూయపడి యాకోబుతోనాకు గరభఫలము నిముి; లేనియెడల నేను
చచెచదన్నను.
యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొన్గా అత్డునేను నీకు
గరభఫలమును ఇయాక పోయిన్ దేవునికి పరత్రగా నునాననా అనను.
అందు కామనా దాసియె
ై న్ బిల్ల
ా ఉన్నది గదా; ఆమతో పముి; ఆమ నా
కొరకు పలాలను కనును; ఆల్లగున్ ఆమ వలన్ నాకును పలాలు కలుగుదురని
చెపప
త్న్ దాసియె
ై న్ బిల్ల
ా ను అత్నికి భారాగా ఇచెచను. యాకోబు ఆమతో పోగా

And she conceived again and bore a son; and she said, "Now will I praise the
LORD." Therefore she called his name Judah [that is, Praise], and ceased
bearing.
And when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her
sister, and said unto Jacob, "Give me children, or else I die."
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బిల్ల
ా గరభవత్రయె
ై యాకోబున్కు కుమ్యరుని కనను.
అపుపడు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుపతీరచను; ఆయన్ నా మొరను విని
నాకు కుమ్యరుని దయ చేసెన్నుకొని అత్నికి దాను అని పేరు పట్టును.
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రాహేలు దాసియె
ై న్ బిల్ల
ా త్రరిగి గరభవత్రయె
ై యాకోబుకు రండవ కుమ్యరుని And Bilhah, Rachel's maid, conceived again and bore Jacob a second son.
కనను.
అపుపడు రాహేలుదేవుని కృప విష్యమై నా అకకతో పోరాడి గెలిచిత్రన్నుకొని And Rachel said, "With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I
అత్నికి న్ఫా
త లి అను పేరు పట్టును.
have prevailed." And she called his name Naphtali [that is, My wrestling].
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లేయా త్న్కు కానుపు ఉడుగుట చూచి త్న్ దాసియె
ై న్ జల్లపను తీసికొని
యాకోబున్కు ఆమను భారాగా ఇచెచను.
లేయా దాసియె
ై న్ జల్లప యాకోబున్కు కుమ్యరుని కన్గా
లేయాఇది అదృష్ుమేగదా అనుకొని అత్నికి గాదు అను పేరుపట్టును.
లేయా దాసియె
ై న్ జల్లప యాకోబున్కు రండవ కుమ్యరుని కన్గా
లేయా నేను భాగావంతురా లనుస్త్తీలు న్నున భాగావత్ర అందురు గదా అని
అత్నికి ఆషేరు అను పేరు పట్టును.
గోధుమ్ల కోత్కాలములో రూబేను వెళ్లా పలములో పుత్ిదాత్ వృక్షపు పండు
ా
చూచి త్న్ త్లిాయె
ై న్ లేయాకు తెచిచ యిచెచను. అపుపడు రాహేలునీ
కుమ్యరుని పుత్ి దాత్వృక్షపు పండాలో కొనిన నాకు దయచేయమ్ని
లేయాతో అన్గా

And Jacob's anger was kindled against Rachel; and he said, "Am I in God's
stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?"
And she said, "Behold my maid Bilhah. Go in unto her, and she shall bear
upon my knees, that I may also have children by her."
And she gave him Bilhah her handmaid for a wife; and Jacob went in unto
her.
And Bilhah conceived and bore Jacob a son.
And Rachel said, "God hath judged me, and hath also heard my voice and
hath given me a son." Therefore she called his name Dan [that is, Judging].

When Leah saw that she had ceased bearing, she took Zilpah her maid and
gave her to Jacob for a wife;
and Zilpah, Leah's maid, bore Jacob a son.
And Leah said, "A troop cometh." And she called his name Gad [that is, A
troop or company].
And Zilpah, Leah's maid, bore Jacob a second son.
And Leah said, "Happy am I, for the daughters will call me blessed." And she
called his name Asher [that is, Happy].
And Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the
field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah,
"Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes."
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ఆమనా భ్రిను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుపడు నా కుమ్యరుని పుత్ిదాత్
వృక్షపు పండాను తీసికొందువా అని చెపపను. అందుకు రాహేలుకాబటిు నీ
కుమ్యరుని పుత్ిదాత్వృక్షపు పండా నిమిత్తము అత్డు ఈ రాత్రి నీతో
శయనించన్ని చెపపను.
సాయంకాలమ్ందు యాకోబు పలము నుండి వచచన్పుపడు లేయా అత్నిని
ఎదుర్కకన్ బోయినీవు నా యొదదకు రావలను, నా కుమ్యరుని
పుత్ిదాత్వృక్షపు పండాతో నినున కొంటిన్ని చెపపను. కాబటిు అత్డు ఆ రాత్రి
ఆమతో శయనించెను.
దేవుడు లేయా మ్న్వి వినను గనుక ఆమ గరభ వత్రయె
ై యాకోబున్కు
అయిదవ కుమ్యరుని కనను.
లేయా నేను నా పనిమిటికి నా దాసి నిచిచన్ందున్ దేవుడు నాకు పరత్రఫలము
దయచేసెన్నుకొని అత్నికి ఇశాశ ఖారు అను పేరు పట్టును.

But she said unto her, "Is it a small matter that thou hast taken my
husband? And wouldest thou take away my son's mandrakes also?" And
Rachel said, "Therefore he shall lie with thee tonight, for thy son's
mandrakes."
And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet
him and said, "Thou must come in unto me, for surely I have hired thee with
my son's mandrakes." And he lay with her that night.

లేయా మ్రల గరభవత్రయె
ై యాకోబున్కు ఆరవ కుమ్యరుని కనను.
అపుపడు లేయాదేవుడు మ్ంచి బహుమ్త్ర నాకు దయచేసెను; నా పనిమిటికి
ఆరుగురు కుమ్యరులను కనియనానను గనుక అత్డికను నాతో కాపురము
చేయన్నుకొని అత్నికి జబూలూను అను పేం
ఆ త్రువాత్ ఆమ కొమ్యరిను కని ఆమకు దీనా అను పేరు పట్టును.

And Leah conceived again and bore Jacob the sixth son.
And Leah said, "God hath endued me with a good dowry. Now will my
husband dwell with me, because I have borne him six sons." And she called
his name Zebulun [that is, Dwelling].
And afterwards she bore a daughter, and called her name Dinah [that is,
Judgment].
And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her
womb.
And she conceived and bore a son, and said, "God hath taken away my
reproach."
And she called his name Joseph [that is, Adding], and said, "The LORD shall
add to me another son."
And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto
Laban, "Send me away, that I may go unto mine own place and to my
country.
Give me my wives and my children for whom I have served thee, and let me
go; for thou knowest my service which I have done thee."

దేవుడు రాహేలును జా
ా పకము చేసికొని ఆమ మ్న్వి విని ఆమ గరభము
తెరిచెను.
అపుపడామ గరభవత్రయె
ై కుమ్య రుని కనిదేవుడు నా నింద
తొలగించెన్నుకొనను.
మ్రియ ఆమ--యెహోవా మ్రియొక కుమ్యరుని నాకు దయచేయనుగాక
అనుకొని అత్నికి యోసేపు అను పేరు పట్టును.
రాహేలు యోసేపును కనిన్ త్రువాత్ యాకోబు ల్లబానుతోన్నున
పంపవేయము; నా చోటికిని నా దేశమున్కును వెళ్లాదను.
నా భారాలను నా పలాలను నా కపపగించము; అపుపడు నేను వెళ్లాదను; వారి
కోసము నీకు కొలువుచేసిత్రని; నేను నీకు కొలువు చేసిన్ విధమును నీ
వెరుగుదువుగదా అని చెపపను.
అందుకు ల్లబాను అత్నితోనీ కటాక్షము నా మీదనున్న యెడల నా మ్యట
వినుము; నినున బటిు యెహోవా న్నున ఆశీరవదించెన్ని శకున్ము చూచి
తెలిసికొంటిన్ని చెపపను.
మ్రియ అత్డునీ జీత్ మింత్యని నాతో సపష్ుముగా చెపుపము అది
యిచెచదన్నను.
అందుకు యాకోబు అత్ని చూచినేను నీకెట్ట
ా కొలువు చేసిత్రనో నీ మ్ందలు
నాయొదద ఎట్ట
ా ండెనో అది నీకు తెలియను;
నేను రాకమునుపు నీకుండిన్ది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభి వృదిి
పందను; నేను ప్రదముపటిున్ చోట్టలా యెహోవా నినున ఆశీరవదించెను; నేను
నా యింటి వారికొరకు ఎపుపడు సంప్రదాము చేసికొందు న్నను.

And God hearkened unto Leah, and she conceived and bore Jacob the fifth
son.
And Leah said, "God hath given me my hire, because I have given my
maiden to my husband." And she called his name Issachar [that is, A hire].

And Laban said unto him, "I pray thee, if I have found favor in thine eyes,
tarry; for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for
thy sake."
And he said, "Appoint me thy wages, and I will give it."
And he said unto him, "Thou knowest how I have served thee and how thy
flocks have been with me.
For it was little which thou had before I came, and it is now increased unto a
multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming. And now,
when shall I provide for mine own house also?"
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అపుపడ త్డునేను నీకేమి ఇయావలన్ని యడిగి న్ందుకు యాకోబునీవు
నాకేమియ ఇయావదు
ద ; నీవు నాకొరకు ఈ విధముగా చేసిన్యెడల నేను
త్రరిగి నీ మ్ందను మేప కాచెదను.
నేడు నేను నీ మ్ంద అంత్ టిలో న్డచి చూచి పడలైన్ను మ్చచలైన్ను గల
పరత్ర గొఱ్ఱను, గొఱ్ఱపలాలలో న్లాని పరత్రదానిని, మేకలలో మ్చచలైన్ను
పడలైన్ను గలవాటిని వేరుపరచెదను; అటిువి నాకు జీత్మ్గును.

And he said, "What shall I give thee?" And Jacob said, "Thou shalt not give
me any thing. If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy
flock:
I will pass through all thy flock today, removing from thence all the speckled
and spotted animals, and all the brown animals among the sheep, and the
spotted and speckled among the goats; and of such shall be my hire.

33

ఇకమీదట నాకు రావలసిన్ జీత్మును గూరిచ నీవు చూడవచిచ న్పుపడు నా
నాాయపరవరిన్యే నాకు సాక్షామ్గును; మేకలలో పడలైన్ను మ్చచలైన్ను
లేనివనినయ, గొఱ్ఱపలాలలో న్లుపు లేనివనినయ నా యొదదనున్నయెడల
నేను దొంగిలిత్రన్ని చెపపవచచన్నను.

So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall
come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted
among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen
with me."
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అందుకు ల్లబాను మ్ంచిది, నీ మ్యటచొపుపన్నే కాని మ్ినను.

And Laban said, "Behold, I would it might be according to thy word."
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ఆ దిన్మున్ ల్లబాను చారయె
ై న్ను మ్చచ యె
ై న్ను గల మేకపోతులను,
పడలైన్ను మ్చచలైన్ను గల పంటిమేకలనినటిని కొంచెము తెలుపుగల
పరత్రదానిని గొఱ్ఱపలాలలో న్లావాటి న్నినటిని వేరుచేసి త్న్ కుమ్యరుల చేత్ర
కపపగించి
త్న్కును యాకోబున్కును మ్ధా మూడు దిన్ముల పరయాణమ్ంత్ దూరము
పట్టును; ల్లబానుయొకక మిగిలిన్ మ్ందను యాకోబు మేపు చండెను.

And he removed that day the hegoats that were ringstreaked and spotted,
and all the shegoats that were speckled and spotted, and every one that had
some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into
the hand of his sons.
And he set three days' journey between himself and Jacob; and Jacob fed
the rest of Laban's flocks.
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యాకోబు చినారు జంగి సాలు అను చెటా చవవలను తీసికొని ఆ చవవలలో
తెలాచారలు కన్బడున్ట్ట
ా అకకడకకడ వాటి తొకకలు ఒలిచి

And Jacob took rods of green poplar and of the hazel and chestnut tree, and
peeled white strips in them and made the white appear which was in the
rods.
మ్ందలు నీళ్ల
ా తా
ి గ వచిచన్పుపడు అవి చూలు కట్ట
ు టకు అత్డు తాను
And he set the rods which he had peeled before the flocks in the gutters, in
ఒలిచిన్ చవవలను మ్ందలు తా
ి గుటకు వచచ కాలువలలోను నీళాగాళాలోను the watering troughs when the flocks came to drink, that they should
వాటియెదుట పటుగా
conceive when they came to drink.
మ్ందలు ఆ చవవల యెదుట చూలు కటిు చారలైన్ను పడలైన్ను
And the flocks conceived before the rods, and brought forth animals
మ్చచలైన్ను గల పలాలను ఈనను.
ringstreaked, speckled and spotted.
యాకోబు ఆ గొఱ్ఱపలాలను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి త్ట్ట
ు ను ల్లబాను
And Jacob separated the lambs, and set the faces of the flocks toward the
మ్ందలలో న్లాని వాటి త్ట్ట
ు ను మ్ందల ముఖములు త్రిపప త్న్ మ్ందలను ringstreaked and all the brown in the flock of Laban; and he put his own
ల్లబాను మ్ందలతో నుంచక వాటిని వేరుగా ఉంచెను.
flocks by themselves, and put them not with Laban's flocks.
మ్ందలో బలమైన్వి చూలు కటిున్పుపడెలాను అవి ఆ చవవల యెదుట చూలు And it came to pass, whensoever the stronger animals conceived, that Jacob
కట్ట
ు న్ట్ట
ా యాకోబు మ్ంద కనునల యెదుట కాలువలలో ఆ చవవలు పట్టును. laid the rods before the eyes of the animals in the gutters, that they might
conceive among the rods.
మ్ంద బలహీన్మైన్పుపడు పటులేదు. అట్ట
ా బలహీన్మైన్వి ల్లబానుకును
But when the animals were feeble, he put them not in; so the feebler were
బల మైన్వి యాకోబు న్కును వచెచను.
Laban's, and the stronger Jacob's.
ఆ పరకారము ఆ మ్నుషుాడు అత్ాధి కముగా అభివృదిిపంది విసాతర మైన్
And the man increased exceedingly and had large flocks, and maidservants
మ్ందలు దాస్త్లు దాసులు ఒంట్టలు గాడిదలు గలవాడాయెను.
and menservants, and camels and asses.
ల్లబాను కుమ్యరులుమ్న్ త్ండిరకి కలిగిన్ది యావతు
త ను యాకోబు తీసికొని, And he heard the words of Laban's sons, saying, "Jacob hath taken away all
మ్న్ త్ండిరకి కలిగిన్ దానివలన్ ఈ యావదాసిత సంప్రదించెన్ని చెపుపకొనిన్
that was our father's; and from that which was our father's hath he gotten
మ్యటలు యాకోబు వినను.
all this glory."
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మ్రియ అత్డు ల్లబాను ముఖము చూచిన్పుపడు అది నిన్న మొన్న
ఉండిన్ట్ట
ా అత్నియెడల ఉండలేదు.
అపుపడు యెహోవానీ పత్ రుల దేశమున్కు నీ బంధువుల యొదదకు త్రరిగి
వెళ్ల
ా ము; నేను నీకు తోడెైయండెదన్ని యాకోబుతో చెపపగా
యాకోబు పలములో త్న్ మ్ందయొదదకు రాహేలును లేయాను పలువన్ంప
వారితో యిటానను.
మీ త్ండిర కటాక్షము నిన్న మొన్న నామీద ఉండిన్ట్ట
ా ఇపుపడు నామీద
నుండలేదని నాకు కన్బడుచన్నది; అయితే నా త్ండిరయొకక దేవుడు నాకు
తోడెై యనానడు;
మీ త్ండిరకి నా యావచఛ కిితో కొలువు చేసిత్రన్ని మీకు తెలిసే యన్నది.

And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward
him as before.
And the LORD said unto Jacob, "Return unto the land of thy fathers and to
thy kindred, and I will be with thee."
And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
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మీ త్ండిర న్నున మోసపుచిచ పదిమ్యరు
ా నా జీత్ము మ్యరచను;
అయిన్నుదేవుడు అత్ని నాకు హానిచేయ నియాలేదు.
అత్డుపడలు గలవి నీ జీత్మ్గున్ని చెపపన్యెడల అపుపడు
మ్ందలనినయ పడలుగల పలాలనీనను. చారలుగలవి నీ జీత్మ్గున్ని
చెపపన్యెడల అపుపడు మ్ందలనినయ చారలుగల పలాల నీనన్

And your father hath deceived me, and changed my wages ten times, but
God did not suffer him to hurt me.
If he said thus: `The speckled shall be thy wages,' then all the animals bore
speckled; and if he said thus: `The ringstreaked shall be thy hire,' then all the
animals bore ringstreaked.

31
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అట్ట
ా దేవుడు మీ త్ండిర పశువులను తీసి నాకిచెచను.

Thus God hath taken away the flocks of your father, and given them to me.
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మ్ందలు చూలుకట్ట
ు కాలమున్ నేను సవపన మ్ందు కనునలత్రత చూడగా
And it came to pass at the time that the animals conceived, that I lifted up
గొఱ్ఱలను దాట్ట పటేుళ్ల
ా చారలైన్ను పడలైన్ను మ్చచలైన్ను గలవెై యండెను. mine eyes and saw in a dream, and behold, the rams which leaped upon the
animals were ringstreaked, speckled, and grizzled.
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మ్రియ ఆ సవపనమ్ందు దేవుని దూత్ యాకోబూ అని న్నున
పలువగాచిత్తము పరభువా అని చెపపత్రని.
అపుపడు ఆయన్నీ కనునలత్రత చూడుము; గొఱ్ఱలను దాట్ట చన్న
పటేుళానినయ చారలైన్ను పడలైన్ను మ్చచలైన్ను గలవి; ఏలయన్గా
ల్లబాను నీకు చేయచన్నది యావతు
త ను చూచిత్రని
నీ వెకకడ సతంభ్ముమీద నూన పోసిత్రవో, యెకకడ నాకు మొ
ా కుకబడి చేసిత్రవో
ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుపడు నీవు లేచి యీ దేశ ములోనుండి
బయలుదేరి నీవు పుటిున్ దేశమున్కు త్రరిగి వెళ్ల
ా మ్ని నాతో చెపపన్నను.

And the angel of God spoke unto me in a dream, saying, `Jacob!' And I said,
`Here am I.'
And he said, `Lift up now thine eyes and see: all the rams which leap upon
the animals are ringstreaked, speckled, and grizzled; for I have seen all that
Laban doeth unto thee.
I am the God of Bethel, where thou anointed the pillar, and where thou
vowed a vow unto Me. Now arise, get thee out from this land, and return
unto the land of thy kindred.'"
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అందుకు రాహేలును లేయాయయింక మ్య త్ండిర యింట మ్యకు ప్రలు పంపు
లకకడివి? అత్డు మ్ముిను అనుాలుగా చూచటలేదా?

And Rachel and Leah answered and said unto him, "Is there yet any portion
or inheritance for us in our father's house?
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Are we not counted by him strangers? For he hath sold us, and hath quite
devoured also our money.
For all the riches which God hath taken from our father, that is ours and our
children's. Now then, whatsoever God hath said unto thee, do."
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అత్డు మ్ముిను అమిివేసి, మ్యకు రావలసిన్ దరవామును బతు
త గా
త్రనివేసెను.
దేవుడు మ్య త్ండిర యొదదనుండి తీసివేసిన్ ధన్మ్ంత్య మ్యదియ మ్య
పలాలదియనైయన్నది గదా? కాబటిు దేవుడు నీతో చెపపన్ట్టాలా చేయమ్ని
అత్నికుత్తర మియాగా
యాకోబు లేచి త్న్ కుమ్యరులను త్న్ భారాలను ఒంట్టలమీద నకికంచి
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and said unto them, "I see your father's countenance, that it is not toward
me as before; but the God of my father hath been with me.
And ye know that with all my power I have served your father.

Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels.
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కనానుదేశమున్కు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు నొదదకు వెళ్ల
ా టకు త్న్ పశువు
లనినటిని, తాను సంప్రదించిన్ సంపద యావతు
త ను, పదదన్ రాములో తాను
సంప్రదించిన్ ఆసిత యావతు
త ను తీసికొని పోయెను.
ల్లబాను త్న్ గొఱ్ఱలబచచ కత్రతరించటకు వెళ్లాయండగా రాహేలు త్న్ త్ండిర
యింటనున్న గృహ దేవత్లను దొంగిలను.
యాకోబు తాను ప్రరిపోవు చనానన్ని సిరియావాడెైన్ ల్లబానుకు
తెలియచేయక పోవుటవలన్ అత్ని మోసపుచిచన్వాడాయెను.
అత్డు త్న్కు కలిగిన్ దంత్య తీసికొని ప్రరిపోయెను. అత్డు లేచి న్ది
దాటి గిల్లదను కొండత్ట్ట
ు అభిముఖుడెై వెళ్లాను.
యాకోబు ప్రరిపోయెన్ని మూడవ దిన్మున్ ల్లబానుకు తెలుపబడెను.

And he carried away all his flocks and all his goods which he had gotten, the
flocks of his getting which he had gotten in Padanaram, to go to Isaac his
father in the land of Canaan.
And Laban went to shear his sheep; and Rachel had stolen the images that
were her father's.
And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not
that he fled.
So he fled with all that he had; and he rose up and passed over the river,
and set his face toward the mount of Gilead.
And it was told Laban on the third day that Jacob had fled.

23

అత్డు త్న్ బంధువులను వెంటబెట్ట
ు కొని, యేడు దిన్ముల పరయాణమ్ంత్
దూరము అత్ని త్రుముకొని పోయి, గిల్లదుకొండ మీద అత్ని కలిసికొనను.

And he took his brethren with him, and pursued after him seven days'
journey; and they overtook him on the mount of Gilead.
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And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him,
"Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad."
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ఆ రాత్రి సవపనమ్ందు దేవుడు సిరియావాడెైన్ ల్లబాను నొదదకు వచిచనీవు
యాకోబుతో మ్ంచిగాని చెడిగాని పలుకకుము జాగరత్త సుమీ అని అత్నితో
చెపపను.
ల్లబాను యాకోబును కలిసికొనను. యాకోబు త్న్ గుడారము ఆ కొండమీద
వేసికొనియండెను; ల్లబానును త్న్ బంధువులతో గిల్లదు కొండమీద
గుడారము వేసి కొనను.
అపుపడు ల్లబాను యాకోబుతోనీవేమి చేసిత్రవి? న్నున మోసపుచిచ, కత్రతతో
చెరపటుబడిన్ వారిని వల నా కుమ్యరిలను కొనిపోవనేల?
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నీవు నాకు చెపపక రహసాముగా ప్రరిపోయి న్నున మోసపుచిచత్రవేల?
సంభ్రమ్ముతోను ప్రటలతోను మ్దదలతోను సితారాలతోను నినున
సాగన్ంపుదునే.
అయితే నీవు నా కుమ్యరులను నా కుమ్యరిలను న్నున ముదు
ద పట్ట
ు
కొన్నియాక పచిచపటిు యిట్ట
ా చేసిత్రవి.
మీకు హాని చేయటకు నా చేత్న్వును; అయితే పోయిన్ రాత్రి మీ
త్ండిరయొకక దేవుడునీవు యాకోబుతో మ్ంచి గాని చెడిగాని పలుక కుము
జాగరత్త సుమీ అని నాతో చెపపను.
నీ త్ండిర యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవెై వెళాగోరిన్యెడల వెళ్ల
ా ము, నా
దేవత్ల నేల దొంగిలిత్రవన్గా
యాకోబు నీవు బలవంత్ముగా నా యొదదనుండి నీ కుమ్యరిలను
తీసికొందువేమో అనుకొని భ్యపడిత్రని
ఎవరియొదద నీ దేవత్లు కన్బడునో వారు బరదుకకూడదు. నీవు నా
యొదదనున్న వాటిని మ్న్ బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమ్ని
ల్లబానుతో చెపపను. రాహేలు వాటిని దొంగిలన్ని యాకోబున్కు
తెలియలేదు.
ల్లబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారము లోనికి ఇదదరి దాస్త్ల
గుడారములలోనికి వెళ్లాను గాని అత్ని కేమియ దొరకలేదు. త్రువాత్ అత్డు
లేయా గుడారములోనుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి వెళ్లాను.

Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent on the mount;
and Laban with his brethren pitched on the mount of Gilead.
And Laban said to Jacob, "What hast thou done, that thou hast stolen away
unawares to me, and carried away my daughters as captives taken with the
sword?
Why didst thou flee away secretly, and steal away from me and didst not
tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with
taboret and with harp,
and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? Thou hast now
done foolishly in so doing.
It is in the power of my hand to do you hurt; but the God of your father
spoke unto me yesternight, saying, `Take thou heed that thou speak not to
Jacob either good or bad.'
And now, though thou wouldest be gone, because thou sorely longed after
thy father's house, yet why hast thou stolen my gods?"
And Jacob answered and said to Laban, "Because I was afraid; for I said,
`Perhaps thou wouldest take by force thy daughters from me.'
With whomsoever thou findest thy gods, let him not live. Before our
brethren, discern thou what is thine with me, and take it with thee." For
Jacob knew not that Rachel had stolen them.
And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two
maidservants' tents, but he found them not. Then went he out of Leah's
tent, and entered into Rachel's tent.
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రాహేలు ఆ విగరహములను తీసికొని ఒంట్ట సామ్గిరలో పటిు వాటిమీద
కూరుచండెను. కాగా ల్లబాను ఆ గుడారమ్ందంత్టను త్డవి చూచి
న్పపటికిని అవి దొరకలేదు.
ఆమ త్న్ త్ండిరతోత్మ్ యదుట నేను లేవలేన్ందున్ తాము కోపపడకూడదు;
నేను కడగానునానన్ని చెపపను. అత్ డెంత్ వెదకిన్ను ఆ విగరహములు
దొరకలేదు.
యాకోబు కోపపడి ల్లబా నుతో వాదించి అత్నితోనీవిట్ట
ా మ్ండిపడి న్నున
త్రుమ్ నేల? నేను చేసిన్ దోరహమేమి? ప్రపమేమి?
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Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's saddle and
sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not.
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నీవు నా సమ్సత సామ్గిర త్డివి చూచిన్ త్రువాత్ నీ యింటి వసు
త వులనినటిలో
ఏది దొరికెను? నా వారి యెదుటను నీ వారియెదు టను అది యిట్ట
ా
తెచిచపట్ట
ు ము; వారు మ్న్ ఉభ్యల మ్ధా తీరుప తీరుచదురు.
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ఈ యిరువది యేండు
ా నేను నీయొదదనుంటిని. నీ గొఱ్ఱలైన్ను మేక లైన్ను ఈచ These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy shegoats have
కొని పోలేదు, నీ మ్ంద పటేుళాను నేను త్రన్లేదు.
not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
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దుష్ు మ్ృగములచేత్ చీలచబడిన్దానిని నీ యొదదకు తేక ఆ న్ష్ుము నేనే
పట్ట
ు కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన్ దాని నేమి రాత్రియందు దొంగి
లింపబడిన్దాని నేమి నాయొదద పుచచకొంటివి; నేను ఈల్లగుంటిని.

That which was torn by beasts I brought not unto thee; I bore the loss of it.
From my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by
night.
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పగటి యెండకును రాత్రి మ్ంచకును నేను కీుణంచిపోత్రని; నిదర నా కనునలకు
దూర మ్యయెను.
ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండు
ా ఉంటిని. నీ యిదదరి కుమ్యరిల
నిమిత్తము పదునాలు గండు
ా ను, నీ మ్ంద నిమిత్తము ఆరేండు
ా ను నీకు కొలువు
చేసిత్రని. అయిన్ను నీవు నా జీత్ము పదిమ్యరులు మ్యరిచత్రవి.

Thus I was: in the day the drought consumed me, and the frost by night, and
my sleep departed from mine eyes.
Thus have I been twenty years in thy house. I served thee fourteen years for
thy two daughters, and six years for thy flocks; and thou hast changed my
wages ten times.
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నా త్ండిర దేవుడు, అబా
ర హాము దేవుడు, ఇసాసకు భ్యపడిన్ దేవుడు నాకు
తోడెైయండనియెడల నిశచయముగా నీవు న్నున వటిు చేతులతోనే పంపవేసి
యందువు. దేవుడు నా పరయాసమును నా చేతుల కష్ుమును చూచి, పోయిన్
రాత్రి నినున గదిదంచెన్ని ల్లబానుతో చెపపను.

Unless the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac, had
been with me, surely thou would have sent me away now empty. God hath
seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee
yesternight."
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అందుకు ల్లబాను ఈ కుమ్యరిలు నా కుమ్యరిలు, ఈ కుమ్యరులు నా
కుమ్యరులు, ఈ మ్ంద నా మ్ంద, నీకు కన్బడుచన్నది అంత్య నాది, ఈ
నా కుమ్యరిలనైన్ను వీరు కనిన్ కుమ్యరుల నైన్ను నే

And Laban answered and said unto Jacob, "These daughters are my
daughters, and these children are my children, and these flocks are my
flocks, and all that thou seest is mine. And what can I do this day unto these
my daughters, or unto their children whom they have borne?
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కావున్ నేనును నీవును నిబంధన్ చేసికొందము రముి, అది నాకును నీకును
మ్ధా సాకిుగా ఉండున్ని యాకోబుతో ఉత్తరమియాగా
యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సతంభ్ముగా నిలువబెట్టును.
మ్రియ యాకోబు రాళ్ల
ా కూరుచడని త్న్ బంధువులతో చెపపను. వారు
రాళ్ల
ా తెచిచ కుపప వేసిరి; అకకడ వారు ఆ కుపప యొదద భోజన్ము చేసిరి.

Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be a
witness between me and thee."
And Jacob took a stone and set it up as a pillar.
And Jacob said unto his brethren, "Gather stones"; and they took stones and
made a heap, and they ate there upon the heap.

And she said to her father, "Let it not displease my lord that I cannot rise up
before thee, for the custom of women is upon me." And he searched, but
found not the images.
And Jacob was wroth, and chided Laban; and Jacob answered and said to
Laban, "What is my trespass? What is my sin, that thou hast so hotly
pursued after me?
Whereas thou hast searched all my goods, what hast thou found of all thy
household things? Set it here before my brethren and thy brethren, that
they may judge between us both.
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ల్లబాను దానికి యగర్శాహదూతా అను పేరు పట్టును. అయితే యాకోబు
దానికి గలేదు అను పేరు పట్టును.
ల్లబాను నేడు ఈ కుపప నాకును నీకును మ్ధా సాకిుగా ఉండున్ని చెపపను.
కాబటిు దానికి గలేదను పేరుపట్టును. మ్రియమ్న్ము ఒకరికొకరము
దూరముగా నుండగా యెహోవా నాకును నీకును మ్ధా జరుగున్ది
కనిపట్ట
ు న్ని చెపపను గనుక దానికి మిసాప అను పేరు పటుబడెను.

And Laban called it Jegarsahadutha [that is, The heap of witness], but Jacob
called it Galeed.
And Laban said, "This heap is a witness between me and thee this day."
Therefore was the name of it called Galeed,
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అంత్ట ల్లబానునీవు నా కుమ్యరిలను బాధ పటిున్ను, నా కుమ్యరిలను గాక
యిత్ర స్త్తీలనుపండిా చేసికొనిన్ను,

and Mizpah [that is, A beacon or watchtower]; for he said, "The LORD watch
between me and thee when we are absent one from another.
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చూడుము, మ్న్యొదద ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడ సాకిు అని If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives besides
చెపపను.
my daughters, no man is with us--see, God is witness between me and
thee!"
మ్రియ ల్లబానునాకును నీకును మ్ధా నేను నిలిపన్ యీ సతంభ్మును
And Laban said to Jacob, "Behold this heap and behold this pillar, which I
చూడుము ఈ కుపప చూడుము.
have cast between me and thee.
హానిచేయవలన్ని నేను ఈ కుపప దాటి నీ యొదదకు రాకను, నీవు ఈ కుపపను This heap is a witness, and this pillar is a witness, that I will not pass beyond
ఈ సతంభ్మును దాటి నా యొదదకు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప సాకిు యీ
this heap to thee, and that thou shalt not pass beyond this heap and this
సతంభ్మును సాకిు.
pillar unto me, for harm.
అబా
ర హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి త్ండిర దేవుడు మ్న్ మ్ధా
The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge
నాాయము తీరుచన్ని చెపపను. అపుపడు యాకోబు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు between us." And Jacob swore by the fear of his father Isaac.
భ్యపడిన్ దేవునితోడని పరమ్యణము చేసె
యాకోబు ఆ కొండమీద బలి యరిపంచి భోజన్ము చేయటకు త్న్
Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat
బంధువులను పలువగా వారు భోజ న్ముచేసి కొండమీద ఆ రాత్రి వెళాబుచిచరి. bread; and they ate bread, and tarried all night on the mount.
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తెలావారిన్పుపడు ల్లబాను లేచి త్న్ కుమ్యరులను త్న్ కుమ్యరిలను ముదు
ద
పట్ట
ు కొని వారిని దీవించి బయలు దేరి త్న్ ఊరికి వెళ్లా పోయెను.
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యాకోబు త్న్ తో
ి వను వెళ్ల
ా చండగా దేవదూత్లు అత్నిని ఎదుర్కకనిరి.

And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his
daughters and blessed them. And Laban departed, and returned unto his
place.
And Jacob went on his way, and the angels of God met him.
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యాకోబు వారిని చూచిఇది దేవుని సేన్ అని చెపప ఆ చోటికి మ్హన్యీము
అను పేరు పట్టును.

And when Jacob saw them, he said, "This is God's host." And he called the
name of that place Mahanaim [that is, Two hosts or camps].
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యాకోబు ఎదోము దేశమున్, అన్గా శ్రయీరు దేశమున్నున్న త్న్
సహోదరుడెైన్ ఏశావునొదదకు దూత్లను త్న్కు ముందుగా పంప
మీరు నా పరభువెైన్ ఏశావుతో ఇంత్వరకు నేను ల్లబానునొదద నివసించి
యంటిని;
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And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of
Seir, the country of Edom.
And he commanded them, saying, "Thus shall ye speak unto my lord Esau,
`Thy servant Jacob saith thus: I have sojourned with Laban and stayed there
until now,
and I have oxen and asses, flocks and menservants and womenservants; and
I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight.'"

Genesis

31

47

Genesis

31

48

Genesis

31

Genesis

నాకు పశువులు గాడిదలు మ్ందలు దాసదాస్త్జన్మును కలరు; నీ కటాక్షము
నాయందు కలుగున్ట్ట
ా గా నా పరభువున్కిది తెలియచేయన్ంపత్రన్ని నీ
సేవకుడెైన్ యాకోబు అనన్ని చెపుపడని వారి కాజా
ా పంచెను.
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ఆ దూత్లు యాకోబునొదదకు త్రరిగివచిచమేము నీ సహోదరుడెైన్
ఏశావునొదదకు వెళ్లాత్రవిిు; అత్డు నాలుగువందలమ్ందితో నినున ఎదుర్కకన్
వచచచనానడని చెపపగా
యాకోబు మికికలి భ్యపడి తొందరపడి

And the messengers returned to Jacob, saying, "We came to thy brother
Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him."

ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ దాని హత్ము చేసిన్యెడల మిగిలిన్ గుంపు
త్పపంచకొనిపోవున్నుకొని, త్న్తోనున్న జనులను మ్ందలను పశువులను
ఒంట్టలను రండు గుంపులుగా విభాగిం
అపుపడు యాకోబునా త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము దేవా, నా త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు
దేవా, నీ దేశమున్కు నీ బంధు వులయొదదకు త్రరిగి వెళ్ల
ా ము, నీకు మేలు
చేసెదన్ని నాతో చెపపన్ యెహోవా,
నీవు నీ సేవకునికి చేసిన్ సమ్సతమైన్ ఉపకారములకును సమ్సత
సత్ామున్కును అప్రతు
ి డను, ఎటాన్గా నా చేత్ర కఱ్ఱతో మ్యత్ిమే యీ
యొరా
ద నుదాటిత్రని; ఇపుపడు నేను రండు గుంపులైత్రని.
నా సహో దరుడెైన్ ఏశావు చేత్రనుండి దయచేసి న్నున త్పపంచము; అత్డు
వచిచ పలాలతో త్లిాని, న్నున చంపునేమో అని అత్నికి భ్యపడుచనానను.

And he said, "If Esau come to the one company and smite it, then the other
company which is left shall escape."

నీవు నేను నీకు తోడెై నిశచయముగా మేలు చేయచ, విసాతరమ్గుటవలన్
లకికంపలేని సముదరపు ఇసుకవల నీ సంతాన్ము విసత రింపజేయదున్ని
సెలవిచిచత్రవే అనను.
అత్డు అకకడ ఆ రాత్రి గడిప తాను సంప్రదించిన్ దానిలో త్న్ అన్నయె
ై న్
ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను
అన్గా రండువందల మేకలను ఇరువది మేక పోతులను రండువందల గొఱ్ఱలను
ఇరువది పటేుళాను
ముపపది ప్రడి ఒంట్టలను వాటి పలాలను న్లుబది ఆవులను పది ఆబోతులను
ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పలాలను తీసికొని మ్ందమ్ందను వేరు
వేరుగా
త్న్ దాసులచేత్ర కపపగించిమీరు మ్ంద మ్ందకు న్డుమ్ ఎడముంచి నాకంట్ట
ముందుగా సాగిపండని త్న్ దాసులతో చెపపను.
మ్రియ వారిలో మొదటివానితోనా సహోదరుడెైన్ ఏశావు నినున
ఎదుర్కకనినీవెవరివాడవు? ఎకకడికి వెళ్ల
ా చనానవు? నీ ముందరనున్నవి
యెవరివని నినున అడిగిన్యెడల
నీవు ఇవి నీ సేవకుడెైన్ యాకో బువి, ఇది నా పరభువెైన్ ఏశావుకొరకు
పంపబడిన్ కానుక; అదిగో అత్డు మ్య వెనుక వచచచనానడని చెపుపమ్ని
ఆజా
ా పంచెను.
అటాత్డు నేను ముందుగా పంపుచన్న కానుకవలన్ అత్ని సమ్యధాన్పరచిన్
త్రువాత్ నేను అత్ని ముఖము చూచెదను; అపుపడత్డు ఒకవేళ న్నున
కటా కిుంచన్నుకొనిమీరు ఏశావును చూచి

Then Jacob was greatly afraid and distressed; and he divided the people
who were with him, and the flocks and herds and the camels into two bands.

And Jacob said, "O God of my father Abraham and God of my father Isaac,
the LORD who saidst unto me, `Return unto thy country and to thy kindred,
and I will deal well with thee'-I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which
Thou hast shown unto Thy servant; for with my staff I passed over this
Jordan, and now I have become two bands.
Deliver me, I pray Thee, from the hand of my brother, from the hand of
Esau; for I fear him, lest he will come and smite me and the mother with the
children.
And Thou saidst, `I will surely do thee good, and make thy seed as the sand
of the sea, which cannot be numbered for multitude.'"
And he lodged there that same night, and took from that which came to his
hand a present for Esau his brother:
two hundred shegoats and twenty hegoats, two hundred ewes and twenty
rams,
thirty milk camels with their colts, forty cows and ten bulls, twenty sheasses
and ten foals.
And he delivered them into the hand of his servants, every drove by itself,
and said unto his servants, "Pass over before me, and put a space between
drove and drove."
And he commanded the foremost, saying, "When Esau my brother meeteth
thee and asketh thee, saying, `Whose art thou? And whither goest thou?
And whose are these before thee?'
then thou shalt say, `They are thy servant Jacob's. It is a present sent unto
my lord Esau; and behold also, he is behind us.'"
And so commanded he the second, and the third, and all who followed the
droves, saying, "In this manner shall ye speak unto Esau when ye find him.
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మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడెైన్ యాకోబు మ్య వెనుక వచచచనానడని చెపప
వలన్నియ రండవవానికిని మూడవవానికిని మ్ందల వెంబడి వెళ్లాన్
వారికందరికిని ఆజా
ా పంచెను.
అత్డు కానుకను త్న్కు ముందుగా పంపంచి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి
నిలిచెను.
ఆ రాత్రి అత్డు లేచి త్న్ యిదదరు భారాలను త్న్ యిదదరు దాస్త్లను త్న్
పదకొండుమ్ంది పలాలను తీసికొని యబోబకు రేవు దాటిపోయెను.

And say ye moreover, `Behold, thy servant Jacob is behind us.'" For he said,
"I will appease him with the presents that goeth before me, and afterward I
will see his face. Perhaps he will accept me."
So went the presents over before him, and he himself lodged that night in
the company.
And he rose up that night, and took his two wives and his two
womenservants and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok.

యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి త్న్కు కలిగిన్దంత్య పంప
వేసెను.
యాకోబు ఒకకడు మిగిలి పోయెను; ఒక న్రుడు తెలావారు వరకు అత్నితో
పనుగుల్లడెను.
తాను అత్ని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అత్నిని కొట్టును.
అపుపడత్డు ఆయన్తో పనుగుల్లడుటవలన్ యాకోబు తొడ గూడువసిలను.

And he took them and sent them over the brook, and sent over what he had.

And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the
breaking of the day.
And when the man saw that he prevailed not against him, he touched the
hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he
wrestled with him.
ఆయన్తెలావారు చన్నది గనుక న్నున పోనిమ్ిన్గా అత్డునీవు న్నున
And the man said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not
ఆశీరవ దించితేనే గాని నినున పోనియాన్నను.
let thee go, unless thou bless me."
ఆయన్నీ పేరేమ్ని యడుగగా అత్డుయాకోబు అని చెపపను.
And he said unto him, "What is thy name?" And he said, "Jacob."
అపుపడు ఆయన్నీవు దేవునితోను మ్నుషుాలతోను పోరాడి గెలిచిత్రవి గనుక And he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel; for as a
ఇకమీదట నీ పేరు ఇశారయేలే గాని యాకోబు అన్బడదని చెపపను.
prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed."
అపుపడు యాకోబునీ పేరు దయచేసి తెలుపుమ్నను. అందు కాయన్నీవు
ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగిత్రవని చెపప అకకడ అత్ని నాశీరవదించెను.

And Jacob asked him, and said, "Tell me, I pray thee, thy name." And he
said, "Why is it that thou dost ask after my name?" And he blessed him
there.
యాకోబునేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచిత్రని అయిన్ను నా ప్ర
ర ణము
And Jacob called the name of the place Peniel [that is, The face of God]: "For
దకికన్దని ఆ సథలమున్కు పనూయేలు అను పేరు పట్టును.
I have seen God face to face, and my life is preserved."
అత్డు పనూయేలునుండి సాగిపోయిన్పుపడు సూరోాదయమ్యయెను;
And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he limped upon
అపుపడత్డు తొడకుంట్టచ న్డి చెను.
his thigh.
అందుచేత్ ఆయన్ యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటిన్రము కొటిున్ందున్
Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is
నేటివరకు ఇశారయేలీయలు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటిన్రము త్రన్రు.
upon the hollow of the thigh, unto this day, because he touched the hollow
of Jacob's thigh in the sinew that shrank.
యాకోబు కనునలత్రత చూచిన్పుపడు ఏశావును . అత్నితో
And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came and with
నాలుగువందలమ్ంది మ్నుషుాలును వచచ చండిరి.
him four hundred men. And he divided the children among Leah and Rachel
and the two handmaids.
అపుపడత్డు త్న్ పలాలను లేయా రాహేలుల కును ఇదదరు దాస్త్లకును పంచి And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her
అపపగించెను. అత్డు ముందర దాస్త్లను, వారి పలాలను వారి వెనుక
children after, and Rachel and Joseph hindmost.
లేయాను ఆమ పలాలను ఆ వెనుక రాహేలును ¸
తాను వారి ముందర వెళ్ల
ా చ త్న్ సహోదరుని సమీపంచ వరకు ఏడుమ్యరు
ా
And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven
నేలను సాగిలపడెను.
times until he came near to his brother.
అపుపడు ఏశావు అత్నిని ఎదుర్కకన్ పరుగెత్రత అత్నిని కౌగలించకొని అత్ని And Esau ran to meet him, and embraced him and fell on his neck and
మడమీద పడి ముదు
ద పట్ట
ు కొనను; వారిదదరు కనీనరు విడిచిరి.
kissed him; and they wept.
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ఏశావు కనునలత్రత ఆ స్త్తీలను పలాలను చూచివీరు నీకేమి కావలన్ని
అడిగిన్ందుకు అత్డు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన్ పలాలే అని
చెపపను.
అపుపడు ఆ దాస్త్లును వారి పలాలును దగురకువచిచ సాగిలపడిరి.
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లేయాయ ఆమ పలాలును దగురకువచిచ సాగిలపడిరి. ఆ త్రువాత్
యోసేపును రాహేలును దగురకు వచిచ సాగిల పడిరి.

And he lifted up his eyes, and saw the women and the children, and said,
"Who are those with thee?" And he said, "The children which God hath
graciously given thy servant."
Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed
themselves.
And Leah also with her children came near and bowed themselves; and
after these came Joseph and Rachel near, and they bowed themselves.
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ఏశావునాకు ఎదురుగావచిచన్ ఆ గుంపంత్య ఎందుకని అడుగగా
అత్డునా పరభువు కటాక్షము నా మీద వచచటకే అని చెపపను.
అపుపడు ఏశావుసహోదరుడా, నాకు కావలసిన్ంత్ ఉన్నది, నీది నీవే
ఉంచకొమ్ిని చెపపను.
అపుపడు యాకోబు అట్ట
ా కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల
చిత్తగించి నాచేత్ ఈ కానుక పుచచకొనుము, దేవుని ముఖము చూచిన్ట్ట
ా నీ
ముఖము చూచిత్రని; నీ కటాక్షము నామీద వచిచన్ది గద

And he said, "What meanest thou by all this drove which I met?" And he
said, "These are to find grace in the sight of my lord."
And Esau said, "I have enough, my brother. Keep what thou hast unto
thyself."
And Jacob said, "Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then
receive my present at my hand; for therefore I have seen thy face as though
I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.

Genesis

33

11

Genesis

33

12

నేను నీయొదదకు తెచిచన్ కానుకను చిత్త గించి పుచచకొనుము; దేవుడు న్నున
కనికరించెను; మ్రియ నాకు కావలసిన్ంత్ ఉన్నదని చెపప అత్ని బల
వంత్ము చేసెను గనుక అత్డు దాని పుచచకొని
మ్న్ము వెళ్ల
ా దము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదు న్ని చెపపగా
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అత్డునాయొదద నున్న పలాలు పసిపలా లనియ, గొఱ్ఱలు మేకలు పశువులు
ప్రలిచచన్వి అనియ నా పరభువుకు తెలియను. ఒకకదిన్మే వాటిని వడిగా
తోలిన్యెడల ఈ మ్ంద అంత్య చచచను.

Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee, because God hath
dealt graciously with me, and because I have enough." And he urged him,
and he took it.
And he said, "Let us take our journey; and let us go, and I will go before
thee."
And he said unto him, "My lord knoweth that the children are tender, and
the flocks and herds with young are with me; and if men should overdrive
them one day, all the flock will die.
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నా పరభువు దయచేసి త్న్ దాసునికి ముందుగా వెళావలను. నేను నా
పరభువునొదదకు శ్రయీరున్కు వచచవరకు, నా ముందర నున్న మ్ందలు
న్డువగలిగిన్ కొలదిని ఈ పలాలు న్డువగలిగిన్కొలదిని వాటిని మలాగా
న్డిపంచకొని వచెచద న్ని అత్నితో చెపపను.
అపుపడు ఏశావునీ కిష్ుమైన్ యెడల నాయొదదనున్న యీ జనులలో కొందరిని
నీ యొదద విడిచిపట్ట
ు దున్ని చెపపగా అత్డు అదియేల? నా పరభువు కటాక్షము
నామీద నుండనిమ్ినను.
ఆ దిన్మున్ ఏశావు త్న్ తో
ి వను శ్రయీరున్కు త్రరిగిపోయెను.
అపుపడు యాకోబు సుకోకతుకు పరయాణమై పోయి త్న్కొకయిలు
ా
కటిుంచకొని త్న్ పశువులకు ప్రకలు వేయించెను. అందుచేత్ ఆ చోటికి
సుకోకతు అను పేరు పటుబడెను.
అట్ట
ా యాకోబు పదదన్రాములో నుండి వచిచన్ త్రువాత్ కనాను
దేశములోనున్న షెకెమ్ను ఊరికి సురకిుత్ముగా వచిచ ఆ ఊరిముందర త్న్
గుడారములు వేసెను.
మ్రియ అత్డు త్న్ గుడారములు వేసిన్ పలముయొకక భాగమును షెకెము
త్ండిరయె
ై న్ హమోరు కుమ్యరులయొదద నూరు వరహాలకు కొని

Let my lord, I pray thee, pass over before his servant; and I will lead on
gently, according as the cattle that goeth before me and the children are
able to endure, until I come unto my lord unto Seir."
And Esau said, "Let me now leave with thee some of the folk who are with
me." And he said, "What need is there? Let me find grace in the sight of my
lord."
So Esau returned that day on his way unto Seir.
And Jacob journeyed to Succoth, and built him a house, and made booths
for his cattle. Therefore the name of the place is called Succoth [that is,
Booths].
And Jacob came to Shalem, a city of Shechem which is in the land of Canaan,
when he came from Padanaram, and pitched his tent before the city.
And he bought a parcel of a field where he had spread his tent, at the hand
of the children of Hamor, Shechem's father, for a hundred pieces of money.
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అకకడ ఒక బలిపీఠము కటిుంచి దానికి ఏల్ ఎలోహేయి ఇశారయేలు అను
పేరు పట్టును.
లేయా యాకోబున్కు కనిన్ కుమ్యరియె
ై న్ దీనా.ఆ దేశపు కుమ్యరిలను చూడ
వెళ్లాను.
ఆ దేశము నేలిన్ హివీవయడెైన్ హమోరు కుమ్యరుడగు షెకెము ఆమను చూచి
ఆమను పట్ట
ు కొని ఆమతో శయనించి ఆమను అవమ్యన్ పరచెను.

And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel [that is, God, the
God of Israel].
And Dinah the daughter of Leah, whom she bore unto Jacob, went out to
see the daughters of the land.
And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw
her, he took her and lay with her, and defiled her.

అత్ని మ్న్సుస యాకోబు కుమ్యరియె
ై న్ దీనా మీదనే ఉండెను; అత్డు ఆ
చిన్నదాని పేరమించి ఆమతో పీరత్రగా మ్యటల్లడి
ఈ చిన్నదాని నాకు పండిాచేయమ్ని త్న్ త్ండిరయె
ై న్ హమోరును అడిగెను.

And his soul cleaved unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the
damsel and spoke kindly unto the damsel.
And Shechem spoke unto his father Hamor, saying, "Get me this damsel for
a wife."
And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter. Now his sons were
with his cattle in the field, and Jacob held his peace until they had come.
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త్న్ కుమ్యరిను అత్డు చెరిపన్ని యాకోబు విని, త్న్ కుమ్యరులు పశువు
లతో పలములలో నుండిన్ందున్ వారు వచచవరకు ఊరకుండెను.
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And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with
him.
And the sons of Jacob came out of the field when they heard it; and the men
were grieved and they were very wroth, because he had wrought folly in
Israel by lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done.
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షెకెము త్ండిరయగు హమోరు యాకోబుతో మ్యటల్లడుటకు అత్నియొదదకు
వచెచను.
యాకోబు కుమ్యరులు ఆ సంగత్ర విని పలములోనుండి వచిచరి. అత్డు
యాకోబు కుమ్యరితో శయనించి ఇశారయేలు జన్ములో అవమ్యన్కరమైన్
కారాము చేసెను; అది చేయరాని పని గనుక ఆ మ్నుషుాలు సంతా పము
పందిరి, వారికి మిగుల కోపమువచెచను.
అపుపడు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమ్యరుని మ్న్సుస మీ కుమ్యరి
మీదనే ఉన్నది; దయచేసి ఆమను అత్ని కిచిచ పండిాచేయడి.
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and make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take
our daughters unto you.
And ye shall dwell with us, and the land shall be before you. Dwell and trade
ye therein, and get you possessions therein."
And Shechem said unto her father and unto her brethren, "Let me find grace
in your eyes, and what ye shall say unto me, I will give.
Ask me ever so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say
unto me; but give me the damsel for a wife."
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మీ పలాలను మ్యకిచిచ మ్య పలాలను మీరు పుచచకొని మ్యతో వియామ్ంది
మ్య మ్ధా నివ సించడి.
ఈ దేశము మీ యెదుట ఉన్నది; ఇందులో మీరు నివసించి వాాప్రరముచేసి
ఆసిత సంప్రదించకొను డని చెపపను.
మ్రియ షెకెముమీ కటాక్షము నా మీద రానీయడి; మీరేమి అడుగుదురో అది
యిచెచ దను.
ఓలియ కటనమును ఎంతెై న్ను అడుగుడి; మీరు అడిగిన్ంత్ యిచెచదను;
మీరు ఆ చిన్నదాని నాకు ఇయా డని ఆమ త్ండిరతోను ఆమ
సహోదరులతోను చెపపను.
అయితే త్మ్ సహో దరియె
ై న్ దీనాను అత్డు చెరిపన్ందున్ యాకోబు
కుమ్యరులు షెకెముతోను అత్ని త్ండిరయె
ై న్ హమోరుతోను కపటముగా
ఉత్తరమిచిచ అనిన్దేమ్న్గా
మేము ఈ కారాము చేయలేము, సున్నత్ర చేయించ కొన్నివానికి మ్య
సహోదరిని ఇయాలేము, అది మ్యకు అవ మ్యన్ మ్గును.
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మీలో పరత్ర పురుషుడు సున్నత్ర పంది మ్యవల నుండిన్యెడల సరి;

Genesis

34

16

But in this will we consent unto you: If ye will be as we are, that every male
of you be circumcised,
then will we give our daughters unto you; and we will take your daughters
to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

ఆ పక్షమ్ందు మీ మ్యట కొపుపకొని, మ్య పలాలను మీ కిచిచ మీ పలాలను
మేము పుచచకొని, మీ మ్ధా నివసించెదము, అపుపడు మ్న్ము
ఏకజన్మ్గుదుము.
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And Hamor communed with them, saying, "The soul of my son Shechem
longeth for your daughter. I pray you give her to him for a wife;

And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully,
and said -- because he had defiled Dinah their sister"
and they said unto them, "We cannot do this thing, to give our sister to one
who is uncircumcised, for that would be a reproach unto us.
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మీరు మ్య మ్యట విని సున్నత్ర పందని యెడల మ్య పలాను తీసికొని
పోవుదుమ్ని చెపపగా
వారి మ్యటలు హమోరుకును హమోరు కుమ్యరుడెైన్ షెకెముకును ఇష్ుముగా
నుండెను.
ఆ చిన్నవాడు యాకోబు కుమ్యరి యందు పీరత్రగలవాడు గనుక అత్డు ఆ
కారాము చేయ టకు త్డవుచేయలేదు. అత్డు త్న్ త్ండిర యింటి
వారందరిలో ఘనుడు
హమోరును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ షెకెమును త్మ్ ఊరిగవిని యొదదకు వచిచ
త్మ్ ఊరి జను లతో మ్యటల్లడుచ
ఈ మ్నుషుాలు మ్న్తో సమ్య ధాన్ముగా నునానరు గనుక వారిని ఈ
దేశమ్ందు ఉండ నిచిచ యిందులో వాాప్రరము చేయనియాడి; ఈ భూమి
వారికిని చాలిన్ంత్ విశాలమైయన్నదిగదా, మ్న్ము వారి పల

But if ye will not hearken unto us to be circumcised, then will we take our
daughter and we will be gone."
And their words pleased Hamor, and Shechem, Hamor's son.

అయితే ఒకటి, ఆ మ్నుషుాలు సున్నత్ర పందున్ట్ట
ా మ్న్లో పరత్ర పురుషుడు
సున్నత్ర పందిన్యెడలనే మ్న్ మ్యటకు వారు ఒపుపకొని మ్న్లో నివసించి
యేక జన్ముగా నుందురు.
వారి మ్ందలు వారిఆసిత వారి పశువు లనినయ మ్న్వగునుగదా; ఎటాయిన్ను
మ్న్ము వారి మ్యటకు ఒపుపకొందము, అపుపడు వారు మ్న్లో నివ
సించెదరన్గా
హమోరును అత్ని కుమ్యరుడగు షెకెమును చెపపన్ మ్యట అత్ని
ఊరిగవినిదావరా వెళ్ల
ా వారందరు వినిరి. అపుపడత్ని ఊరి గవినిదావరా వెళ్ల
ా
వారిలో పరత్ర పురుషుడు సున్నత్ర పందను.
మూడవ దిన్మున్ వారు బాధపడుచండగా యాకోబు కుమ్యరులలో నిదదరు,
అన్గా దీనా సహోదరులైన్ ష్మోానును లేవియ, త్మ్ కతు
త లు చేత్పట్ట
ు కొని
యెవరికి తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పరత్ర పురు షుని చంపరి.

Only herein will the men consent unto us to dwell with us, to be one people:
if every male among us be circumcised, as they are circumcised.

And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in
Jacob's daughter; and he was more honorable than all the house of his
father.
And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and
communed with the men of their city, saying,
"These men are peaceable with us. Therefore let them dwell in the land and
trade therein; for the land, behold, it is large enough for them. Let us take
their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours?
Only let us consent unto them, and they will dwell with us."
And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all who went out of
the gate of his city; and every male was circumcised, all who went out of the
gate of his city.
And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the
sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword,
and came upon the city boldly and slew all the males.

వారు హమో రును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ షెకెమును కత్రతవాత్ చంప షెకెము
ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళ్లాపోయిరి
త్మ్ సహోదరిని చెరిపన్ందున్ యాకోబు కుమ్యరులు చంపబడిన్వారు
ఉన్నచోటికి వచిచ ఆ ఊరు దోచకొని
వారి గొఱ్ఱలను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోని దేమి పలములోని దేమి

And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and
took Dinah out of Shechem's house, and went out.
The sons of Jacob came upon the slain and despoiled the city, because they
had defiled their sister.
They took their sheep and their oxen and their asses, and that which was in
the city, and that which was in the field;
వారి ధన్ము యావతు
త ను తీసికొని, వారి పలాలన్ందరిని వారి స్త్తీలను చెరపటిు, and all their wealth, and all their little ones and their wives took they
యిండాలోనున్న దంత్య దోచకొనిరి.
captive, and despoiled even all that was in the house.
అపుపడు యాకోబు ష్మోానును లేవీని చూచి మీరు న్నున బాధపటిు యీ దేశ And Jacob said to Simeon and Levi, "Ye have troubled me to make me a
నివాసులైన్ కనానీయలలోను పరిజీజయలలోను అసహుానిగా చేసిత్రరి; నా
stench among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the
జన్సంఖా కొంచెమే; వారు నామీదికి గుంప
Perizzites. And I being few in number, they shall gather themselves together
against me and slay me; and I shall be destroyed, I and my house."
అందుకు వారువేశాయెడల జరిగించిన్ట్ట
ా మ్య సహోదరియెడల
పరవరిింపవచచనా అనిరి.

And they said, "Should he deal with our sister as with a harlot?"
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దేవుడు యాకోబుతోనీవు లేచి బేతేలున్కు వెళ్లా అకకడ నివసించి, నీ
సహోదరుడెైన్ ఏశావు ఎదుట నుండి నీవు ప్రరిపోయిన్పుపడు నీకు కన్బడిన్
దేవునికి అకకడ బలిపీఠమును కట్ట
ు మ్ని చెపపగా
యాకోబు త్న్ యింటివారితోను త్న్యొదద నున్న వారందరి తోనుమీ
యొదదనున్న అన్ాదేవత్లను ప్రరవేసి మిముిను మీరు శుచిపరచకొని మీ
వసతీములను మ్యరుచకొనుడి.
మ్న్ము లేచి బేతేలున్కు వెళ్ల
ా దము; నాశర మ్ దిన్మున్ నాకుత్తర మిచిచ నేను
వెళ్లాన్ మ్యరుమున్ నాకు తోడెైయండిన్ దేవునికి బలిపీఠమును అకకడ
కట్టుదన్ని చెపపను.
వారు త్మ్యొదదనున్న అన్ాదేవత్లనినటిని త్మ్ చెవు లనున్న పోగులను
యాకోబున్కు అపపగింపగా యాకోబు షెకెము దగురనున్న మ్సతకి వృక్షము
కిరంద వాటిని దాచిపట్టును.
వారు పరయాణమై పోయిన్పుపడు, దేవునిభ్యము వారి చట్ట
ు న్న
పటుణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమ్యరులను త్రుమ్లేదు.

And God said unto Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there; and make
there an altar unto God, who appeared unto thee when thou fleddest from
the face of Esau thy brother."
Then Jacob said unto his household and to all that were with him, "Put away
the strange gods that are among you, and be clean and change your
garments.
And let us arise and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God,
who answered me in the day of my distress, and was with me in the way
which I went."
And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and
all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak
which was by Shechem.
And they journeyed; and the terror of God was upon the cities that were
round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.

యాకోబును అత్ నితో నున్న జనులందరును కనానులో లూజుకు, అన్గా
బేతేలున్కు వచిచరి.
అత్డు త్న్ సహోదరుని యెదుట నుండి ప్రరిపోయిన్పుపడు దేవుడకకడ
అత్నికి పరత్ాక్ష మ్యయెను గనుక అకకడ బలిపీఠమును కటిు ఆ చోటికి ఏల్
బేతేలను పేరుపటిురి.
రిబాక దాదియె
ై న్ దబోరా చనిపోయి బేతేలున్కు దిగువనున్న
సింధూరవృక్షము కిరంద ప్రత్రపటుబడెను, దానికి అలో
ా ను బాకూత్ అను పేరు
పటుబడెను.
యాకోబు పదదన్రామునుండి వచచచండగా దేవుడు త్రరిగి అత్నికి పరత్ాక్షమై
అత్ని నాశీరవ దించెను.
అపుపడు దేవుడు అత్నితోనీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు
అన్బడదు; నీ పేరు ఇశారయేలు అని చెపప అత్నికి ఇశారయేలు అను
పేరుపట్టును.
మ్రియ దేవుడునేను సరవశకిిగల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిి
పందుము. జన్మును జన్ముల సమూహ మును నీవలన్ కలుగును;
రాజులును నీ గరభవాసమున్ పుట్టుదరు.
నేను అబా
ర హామున్కును ఇసాసకున్కును ఇచిచన్ దేశము నీకిచెచదను; నీ
త్రువాత్ నీ సంతాన్మున్కు ఈ దేశము నిచెచదన్ని అత్నితో చెపపను.

So Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and
all the people that were with him.
And he built there an altar and called the place Elbethel [that is, The God of
Bethel], because there God appeared unto him when he fled from the face
of his brother.
But Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried below Bethel under
an oak; and the name of it was called Allonbachuth [that is, The oak of
weeping].
And God appeared unto Jacob again when he came out of Padanaram, and
blessed him.
And God said unto him, "Thy name is Jacob; thy name shall not be called
Jacob any more, but Israel shall be thy name"; and He called his name Israel.

దేవుడు అత్నితో మ్యటల్లడిన్ సథలమునుండి పరమున్కు వెళ్లాను.
ఆయన్త్న్తో మ్యటల్లడిన్చోట యాకోబు ఒక సతంభ్ము, అన్గా
రాత్రసతంభ్ము కటిుంచి దానిమీద ప్రనారపణము చేసి నూనయ దానిమీద
పోసెను.
త్న్తో దేవుడు మ్యటల్లడిన్చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పట్టును. వారు
బేతేలునుండి పరయాణమై పోయిరి.
ఎఫా
ర తాకు వెళ్ల
ా మ్యరుములో మ్రికొంత్ దూరము ఉన్నపుపడు రాహేలు
పరసవించచ పరసవవేదన్తో పరయాసపడెను.

And God went up from him in the place where He talked with him.
And Jacob set up a pillar in the place where He talked with him, even a pillar
of stone; and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.

And God said unto him, "I am God Almighty. Be fruitful and multiply; a
nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out
of thy loins.
And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to
thy seed after thee will I give the land."

And Jacob called the name of the place where God spoke with him Bethel.
And they journeyed from Bethel. And there was but a little way to come to
Ephrath; and Rachel travailed, and she had hard labor.
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ఆమ పరసవమువలన్ పరయాసపడుచన్నపుపడు మ్ంత్ిసాని
ఆమతోభ్యపడకుము; ఇదియ నీకు కుమ్యరుడగున్ని చెపపను.
ఆమ మ్ృత్రబందను; ప్ర
ర ణము పోవుచండగా ఆమ అత్ని పేరు బెనోని అనను;
అత్ని త్ండిర అత్నికి బెనాామీను అను పేరు పట్టును.

And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto
her, "Fear not. Thou shalt have this son also."
And it came to pass as her soul was in departing (for she died), that she
called his name Benoni [that is, The son of my sorrow], but his father called
him Benjamin [that is, The son of the right hand].
అట్ట
ా రాహేలు మ్ృత్రబంది బేతెాహేమ్ను ఎఫా
ర తా మ్యరుమున్ ప్రత్ర పటుబడెను. And Rachel died, and was buried on the way to Ephrath, which is Bethlehem.
యాకోబు ఆమ సమ్యధిమీద ఒక సతంభ్ము కటిుంచెను. అది నేటి వరకు
రాహేలు సమ్యధి సతంభ్ము.
ఇశారయేలు పరయాణమై పోయి మిగదల్ ఏదరు కవత్ల త్న్ గుడారము వేసెను.

And Jacob set a pillar upon her grave; that is the pillar of Rachel's grave unto
this day.
And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Eder.

ఇశారయేలు ఆ దేశములో నివసించచన్నపుపడు రూబేను వెళ్లా త్న్ త్ండిర ఉప
పత్రనయె
ై న్ బిల్ల
ా తో శయనించెను; ఆ సంగత్ర ఇశారయేలున్కు విన్బడెను.

And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and
lay with Bilhah, his father's concubine; and Israel heard it. Now the sons of
Jacob were twelve.
యాకోబు కుమ్యరులు పండెరండుగురు, యాకోబు జేాష్ఠకుమ్యరుడగు రూబేను, The sons of Leah: Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon and Levi, and Judah
ష్మోాను, లేవి, యూదా, ఇశాశఖారు, జబూలూను; వీరు లేయా కుమ్యరులు. and Issachar and Zebulun;
రాహేలు కుమ్యరులు యోసేపు, బెనాామీను.
రాహేలు దాసియె
ై న్ బిల్ల
ా కుమ్యరులు దాను, న్ఫా
త లి.
లేయా దాసియె
ై న్ జల్లప కుమ్యరులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదదన్రాములో
యాకోబున్కు పుటిున్ కుమ్యరులు.
అబా
ర హామును ఇసాసకును పరదేశులైయండిన్ మ్మేాలో కిరా త్రాబకు త్న్
త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకునొదదకు యాకోబు వచెచను. అదే హెబో
ర ను.
ఇసాసకు బరదికిన్ దిన్ములు నూట ఎనుబది సంవత్సర ములు.
ఇసాసకు కాలము నిండిన్ వృదు
ి డెై ప్ర
ర ణము విడిచి మ్ృత్రబంది త్న్ పత్రుల
యొదదకు చేరచబడెను. అత్ని కుమ్యరులైన్ ఏశావు యాకోబులు అత్ని
ప్రత్రపటిురి.
ఎదోమ్ను ఏశావు వంశావళ్ల ఇదే,
ఏశావు కనాను కుమ్యరిలలో హితీతయడెైన్ ఏలోను కుమ్యరియగు ఆదాను,
హివీవయడెైన్ సిబోాను కుమ్యరియె
ై న్ అనా కుమ్యరియగు అహోలీబామ్యను,
ఇషాియేలు కుమ్యరియ నబాయోతు సహోదరియ నైన్ బాశెమ్తును
పండిాయాడెను.
ఆదా ఏశావున్కు ఎలీఫజును కనను. బాశెమ్తు రగూయేలును కనను.
అహోలీబామ్య యూషును యాల్లమును కోరహును కనను. కనాను దేశములో
ఏశావున్కు పుటిున్ కుమ్యరులు వీరే.
ఏశావు త్న్ భారాలను త్న్ కుమ్యరులను త్న్ కుమ్యరి లను త్న్
యింటివారిన్ందరిని త్న్ మ్ంద లను త్న్ సమ్సత పశువులను తాను కనాను
దేశములో సంప్రదించిన్ ఆసిత యావతు
త ను తీసికొని త్న్ త్ముిడెైన్ యాకోబు
ఎదుటనుండి మ్రియొక దేశమున్కు వెళ్లాపోయెను;

the sons of Rachel: Joseph and Benjamin;
and the sons of Bilhah, Rachel's handmaid: Dan and Naphtali;
and the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad and Asher. These are the sons
of Jacob, who were born to him in Padanaram.
And Jacob came unto Isaac his father at Mamre, unto the city of Arbah
(which is Hebron) where Abraham and Isaac sojourned.
And the days of Isaac were a hundred and fourscore years.
And Isaac gave up the ghost and died, and was gathered unto his people,
being old and full of days; and his sons Esau and Jacob buried him.
Now these are the generations of Esau, who is Edom.
Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of
Elon the Hittite; and Aholibamah the daughter of Anah, the daughter of
Zibeon the Hivite;
and Basemath, Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.
And Adah bore to Esau, Eliphaz; and Basemath bore Reuel;
and Aholibamah bore Jeush and Jaalam and Korah. These are the sons of
Esau, who were born unto him in the land of Canaan.
And Esau took his wives, and his sons and his daughters, and all the persons
of his house, and his cattle and all his beasts, and all his substance which he
had gotten in the land of Canaan, and went into the country from the face
of his brother Jacob.
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వారు విసాతరమ్యిన్ సంపదగలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక పోయిరి.
వారి పశువులు విశ్రష్మైయన్నందున్ వారు పరదేశులై యండిన్ భూమి
వారిని భ్రింపలేక పోయెను.
అపుపడు ఏశావు శ్రయీరు మ్న్ాములో నివసించెను. ఏశావు అన్గా ఎదోము.

For their riches were more than that they might dwell together, and the
land wherein they were strangers could not bear them because of their
cattle.
Thus dwelt Esau in Mount Seir. Esau is Edom.

శ్రయీరు మ్న్ాములో నివసించిన్ ఎదోమీయల త్ండిరయె
ై న్ ఏశావు వంశావళ్ల
ఇదే,
ఏశావు కుమ్య రుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారాయె
ై న్ ఆదా కుమ్యరుడగు
ఎలీఫజును ఏశావు భారాయె
ై న్ బాశెమ్తు కుమ్యరుడగు రగూయేలును.

And these are the generations of Esau, the father of the Edomites in Mount
Seir.
These are the names of Esau's sons: Eliphaz the son of Adah the wife of
Esau, Reuel the son of Basemath the wife of Esau.

ఎలీఫజు కుమ్యరులు తేమ్యను ఓమ్యరు సెపో గాతాము కన్జు. త్రమ్యన ఏశావు
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీఫజున్కు ఉపపత్రన.
ఆమ ఎలీఫజుకు అమ్యలేకును కనను. వీరు ఏశావు భారాయె
ై న్ ఆదా
కుమ్యరులు.
రగూయేలు కుమ్యరులు న్హతు జరహు ష్మ్యి మిజజ; వీరు ఏశావు
భారాయె
ై న్ బాశెమ్తు కుమ్యరులు.
ఏశావు భారాయ సిబోాను కుమ్యరియగు అనా కుమ్యరియనైన్
అహొలీబామ్య కుమ్యరులు ఎవరన్గా ఆమ ఏశావున్కు కనిన్ యూషు
యాల్లము కోరహు.
ఏశావు కుమ్యరులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పరథమ్ కుమ్యరుడెైన్ ఎలీఫజు
కుమ్యరులు, తేమ్యను నాయకుడు, ఓమ్యరు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు,
కన్జు నాయకుడు,
కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమ్యలేకు నాయకుడు. వీరు
ఎదోము దేశమ్ందు ఎలీఫజు నాయ కులు. వీరు ఆదా కుమ్యరులు.

And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.

వీరు ఏశావు కుమ్యరుడెైన్ రగూయేలు కుమ్యరులు, న్హతు నాయకుడు
జరహు నాయకుడు ష్మ్యి నాయకుడు మిజజ నాయకుడు; వీరు ఎదోము
దేశమ్ందు రగూయేలు సంతాన్పు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారాయె
ై న్
బాశెమ్తు కుమ్యరులు.
వీరు ఏశావు భారాయె
ై న్ అహొలీబామ్య కుమ్యరులు, యూషు నాయకుడు
యగా
ా ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమ్యరియ ఏశావు
భారాయనైన్ అహొలీ బామ్య పుత్ిసంతాన్పు నాయకులు.

And these are the sons of Reuel, Esau's son: Chief Nahath, Chief Zerah, Chief
Shammah, Chief Mizzah: these are the chiefs who came of Reuel in the land
of Edom; these are the sons of Basemath, Esau's wife.
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ఎదోమ్ను ఏశావు కుమ్యరులు వీరు. వారి వారి సంతాన్పు నాయకులు వీరు.

These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their chiefs.
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ఆ దేశ నివాసులైన్ హోరీయడెైన్ శ్రయీరు కుమ్య రులు, లోతాను శోబాలు
సిబోాను అనా
దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమ్ందు శ్రయీరు పుతు
ి లైన్
హోరీయల నాయకులు.
లోతాను కుమ్యరులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి త్రమ్యన
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And Timna was concubine to Eliphaz, Esau's son, and she bore to Eliphaz,
Amalek: these were the sons of Adah, Esau's wife.
And these are the sons of Reuel: Nahath and Zerah, Shammah and Mizzah:
these were the sons of Basemath, Esau's wife.
And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter
of Zibeon, Esau's wife; and she bore to Esau: Jeush and Jaalam and Korah.
These were chiefs of the sons of Esau. The sons of Eliphaz the firstborn son
of Esau: Chief Teman, Chief Omar, Chief Zepho, Chief Kenaz,
Chief Korah, Chief Gatam, and Chief Amalek: these are the chiefs who came
of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.

And these are the sons of Aholibamah, Esau's wife: Chief Jeush, Chief
Jaalam, Chief Korah: these were the chiefs who came of Aholibamah the
daughter of Anah, Esau's wife.

These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land: Lotan and
Shobal, and Zibeon and Anah,
and Dishon and Ezer and Dishan: these are the chiefs of the Horites, the
children of Seir in the land of Edom.
And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was
Timna.
శోబాలు కుమ్యరులు అల్లవను మ్యన్హదు ఏబాలు ష్పో ఓనాము.
And the children of Shobal were these: Alvan and Manahath and Ebal,
Shepho and Onam.
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సిబోాను కుమ్యరులు అయాా అనా; ఆ అనా త్న్ త్ండిరయె
ై న్ సిబోాను
గాడిదలను మేపుచండి అరణా ములో ఉష్ణధారలు కనుగొనిన్ వాడు.
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And these are the children of Zibeon: both Ajah and Anah; this was that
Anah that found the mules in the wilderness as he fed the asses of Zibeon
his father.
అనా సంతాన్ము దిషోను అనా కుమ్యరియె
ై న్ అహొలీబామ్య.
And the children of Anah were these: Dishon, and Aholibamah the daughter
of Anah.
దిషోను కుమ్యరులు హెవ్ద
ను
ఎషాబను
ఇతా
ి
ను
కెరాను
And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban, and Ithran and
ద
Cheran.
ఏసెరు కుమ్యరులు బిల్ల
ా ను జవాను అకాను.
The children of Ezer are these: Bilhan and Zaavan and Akan.
దీషాను కుమ్యరులు ఊజు అరాను.
The children of Dishan are these: Uz and Aran.
హోరీయల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు సిబోాను These are the chiefs who came of the Horites: Chief Lotan, Chief Shobal,
నాయకుడు అనా నాయకుడు
Chief Zibeon, Chief Anah,
దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శ్రయీరు
Chief Dishon, Chief Ezer, Chief Dishan: these are the chiefs who came of the
దేశమ్ందలి వారి నాయకుల చొపుపన్ వీరు హోరీయల నాయకులు.
Horites, among their chiefs in the land of Seir.
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మ్రియ ఏ రాజైన్ను ఇశారయేలీయల మీద రాజా పరిప్రలన్
చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజాపరి ప్రలన్ చేసిన్రాజు లవరన్గా

And these are the kings who reigned in the land of Edom, before there
reigned any king over the children of Israel.
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And Bela the son of Beor reigned in Edom; and the name of his city was
Dinhabah.
And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
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బెయారు కుమ్యరుడెైన్ బెల ఎదోములో రాజాపరిప్రలన్ చేసెను. అత్ని ఊరి
పేరు దినా
ా బా
బెల చనిపోయిన్ త్రువాత్ బసార వాడెైన్ జరహు కుమ్యరుడగు యోబాబు
అత్ నికి పరత్రగా రాజాయెను.
యోబాబు చనిపోయిన్ త్రువాత్ తేమ్నీయల దేశసు
థ డెైన్ హుషాము అత్నికి
పరత్రగా రాజాయెను.
హుషాము చనిపోయిన్ త్రువాత్ మోయాబు దేశమ్ందు మిదాానును
కొటిువేసిన్ బదదు కుమ్యరుడెైన్ హదదు అత్నికి పరత్రగా రాజాయెను. అత్ని
ఊరి పేరు అవీతు.
హదదు చనిపోయిన్ త్రువాత్ మ్శ్రరకావాడెైన్ శవ్ద
ా అత్నికి పరత్రగా రాజాయెను.
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And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
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శవ్ద
ా చనిపోయిన్ త్రువాత్ న్దీతీర మ్ందలి రహెబోతువాడెైన్ షావ్దలు
అత్నికి పరత్రగా రాజాయెను.
షావ్దలు చనిపోయిన్ త్రువాత్ అకోబరు కుమ్యరుడెైన్ బయల్ హానాను
అత్నికి పరత్రగా రాజాయెను.
అకోబరు కుమ్యరుడెైన్ బయల్ హానాను చనిపోయిన్త్రువాత్ హదరు అత్నికి
పరత్రగా రాజాయెను. అత్ని ఊరి పేరు ప్రయ. అత్ని భారా పేరు మ్హేత్బేలు.
ఆమ మేజాహాబు కుమ్యరియె
ై న్ మ్తేిదు క
మ్రియ వారివారి వంశముల పరకారము వారివారి సథలములలో వారివారి
పేరుల చొపుపన్ ఏశావు సంతాన్పు నాయకుల పేరు లేవన్గా త్రమ్యన
నాయకుడు అల్లవ నాయకుడు యతేతు నాయకుడు
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అహొలీబామ్య నాయకుడు ఏల్ల నాయకుడు పీనోను నాయకుడు
కన్జు నాయకుడు తేమ్యను నాయకుడు మిబాసరు నాయకుడు

Chief Aholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,
Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,

And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his
stead.
And Husham died, and Hadad the son of Bedad (who smote Midian in the
field of Moab) reigned in his stead; and the name of his city was Avith.
And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead; and
the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the
daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
And these are the names of the chiefs who came of Esau, according to their
families, after their places, by their names: Chief Timnah, Chief Alvah, Chief
Jetheth,
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మ్గీదయేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు త్మ్ త్మ్ సావసథామైన్
దేశమ్ందు త్మ్త్మ్ నివాస సథలముల పరకారము ఎదోము నాయకులు.
ఏశావు ఎదోమీయలకు మూల పురుషుడు.
యాకోబు త్న్ త్ండిర పరదేశవాసిగ ఉండిన్ కనాను దేశములో నివసించెను.
యాకోబువంశావళ్ల యిది. యోసేపు పదునేడండావాడెై త్న్ సహో దరులతో
కూడ మ్ందను మేపుచండెను. అత్డు చిన్నవాడెై త్న్ త్ండిర భారాలైన్ బిల్ల
ా
కుమ్యరుల యొదదను జల్లప కుమ్యరుల యొదదను ఉండెను. అపుపడు
యోసేపు వారి చెడుత్న్మును గూరిచన్ సమ్యచారము వారి త్ండిరయొదదకు
తెచచచండు వాడు.
మ్రియ యోసేపు ఇశారయేలు వృదా
ి పామ్ందు పుటిున్ కుమ్యరుడు గనుక త్న్
కుమ్యరులందరికంట్ట ఎకుక వగా అత్ని పేరమించి అత్నికొరకు విచిత్ిమైన్
నిలువు టంగీ కుటిుంచెను.
అత్ని సహోదరులు త్మ్ త్ండిర అత్నిని త్మ్ అందరికంట్ట ఎకుకవగా
పేరమించట చూచిన్పుపడు వారు అత్ని మీద పగపటిు, అత్నిని కేుమ్
సమ్యచారమైన్ను అడుగలేక పోయిరి.
యోసేపు ఒక కల కని త్న్ సహోదరులతో అది తెలియచెపపగా వారు
అత్నిమీద మ్రి పగపటిురి.
అత్డు వారినిచూచినేను కనిన్ యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి.

Chief Magdiel, Chief Iram: these are the chiefs of Edom, according to their
habitations in the land of their possession; he is Esau, the father of the
Edomites.
And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of
Canaan.
These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was
feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah,
and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his
father an evil report about them.
Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son
of his old age; and he made him a coat of many colors.
And when his brethren saw that their father loved him more than all his
brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him.
And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren; and they hated
him yet the more.
And he said unto them, "Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:

అదేమ్న్గా మ్న్ము చేనిలో పన్లు కట్ట
ు చంటిమి; నా పన్ లేచినిలుచండగా
మీ పన్లు నా పన్ను చట్ట
ు కొని నా పన్కు సాషా
ు ంగపడెన్ని చెపపను.

For, behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose
and also stood upright; and behold, your sheaves stood round about, and
made obeisance to my sheaf."
అందుకత్ని సహోదరులు నీవు నిశచయముగా మ్ముి నేలదవా? మ్యమీద
And his brethren said to him, "Shalt thou indeed reign over us? Or shalt
నీవు అధి కారి వగుదువా అని అత్నితో చెపప, అత్ని కలలనుబటిుయ అత్ని thou indeed have dominion over us?" And they hated him yet the more for
మ్యటలనుబటిుయ అత్నిమీద మ్రింత్ పగపటు
his dreams and for his words.
అత్డింకొక కల కని త్న్ సహోదరులకు తెలియచేసిఇదిగో నేను మ్రియొక
కలకంటిని; అందులో సూరా చందు
ర లును పదకొండు న్క్షత్ిములును నాకు
సాషా
ు ంగ పడెన్ని చెపపను.
అత్డు త్న్ త్ండిరతోను త్న్ సహోదరుల తోను అది తెలియచెపపన్పుపడు
అత్ని త్ండిర అత్ నితో నీవు కనిన్ యీ కల యేమిటి? నేను నీ త్లిాయ నీ
సహోదరులును నిశచయముగా వచిచ నీకు స

And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren and said,
"Behold, I have dreamed one dream more; and behold, the sun and the
moon and the eleven stars made obeisance to me."
And he told it to his father and to his brethren; and his father rebuked him
and said unto him, "What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and
thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee
to the earth?"
And his brethren envied him, but his father observed the saying.

అత్ని సహోదరులు అత్ని యందు అసూయపడిరి. అయితే అత్ని త్ండిర ఆ
మ్యట జా
ా పకముంచకొనను.
అత్ని సహోదరులు షెకెములో త్మ్ త్ండిర మ్ందను మేపుటకు వెళ్లారి.
And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.
అపుపడు ఇశారయేలు యోసేపును చూచినీ సహోదరులు షెకెములో మ్ంద
And Israel said unto Joseph, "Do not thy brethren feed the flock in
మేపుచనానరు. నినున వారియొదదకు పంపదను రమ్ిన్నపుపడు
Shechem? Come, and I will send thee unto them." And he said to him, "Here
అత్డుమ్ంచిదని అత్నితో చెపపను.
am I."
అపుపడత్డునీవు వెళ్లు నీ సహోదరుల కేుమ్మును మ్ంద కేుమ్మును
And he said to him, "Go, I pray thee, see whether it be well with thy
తెలిసికొని నాకు వరిమ్యన్ము తెమ్ిని అత్రనితో చెపప హెబో
ర ను
brethren and well with the flocks, and bring me word again." So he sent him
లోయలోనుండి అత్ని పంపను. అత్డు షెకెమున్కు వ
out of the Vale of Hebron, and he came to Shechem.
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అత్డు పలములో ఇట్ట అట్ట త్రరుగు చండగా ఒక మ్నుషుాడు అత్నిని
చూచినీవేమి వెదకుచనానవని అత్ని న్డిగెను.
అందుకత్డునేను నా సహోదరులను వెదుకుచనానను, వారు ఎకకడ
మ్ందను మేపుచనానరో అది దయచేసి నాకు తెలుపు మ్ని అడిగెను.

And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field;
and the man asked him, saying, "What seekest thou?"
And he said, "I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their
flocks."

అందుకు ఆ మ్నుషుాడుఇకకడనుండి వారు సాగి వెళ్లారి. వారుదోతానుకు
వెళ్ల
ా దము రండని చెపుపకొనుట వింటిన్ని చెపపను. అపుపడు యోసేపు త్న్
సహోదరుల కోసము వెళ్లా దోతానులో వారిని క
అత్డు దగురకు రాకమునుపు వారు దూరము నుండి అత్ని చూచి అత్ని
చంపుటకు దురాలోచన్ చేసిరి.
వారుఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచచ చనానడు;
వీని చంప యికకడనున్న ఒక గుంటలో ప్రరవేసి, దుష్ుమ్ృగము వీని
త్రనివేసెన్ని చెపుపదము, అపుపడు వీని కలలేమ్గునో చూత్ము రండని
ఒకనితో ఒకడు మ్యటల్లడుకొనిరి.
రూబేను ఆ మ్యట వినిమ్న్ము వానిని చంపరాదని చెపప వారి చేతులలో
పడకుండ అత్ని విడిపంచెను.
ఎటాన్గా రూబేను అత్ని త్ండిరకి అత్ని న్పపగించటకెై వారి చేతులలో
పడకుండ అత్ని విడిపంప దలచిరకిము చిందింపకుడి; అత్నికి హాని ఏమియ
చేయక అడవిలోనున్న యీ గుంటలో అత్ని పడదోరయడని వారితో చెపపను.

And the man said, "They have departed hence, for I heard them say, `Let us
go to Dothan.'" And Joseph went after his brethren, and found them in
Dothan.
And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they
conspired against him to slay him.
And they said one to another, "Behold, this dreamer cometh.
Come now therefore and let us slay him, and cast him into some pit, and we
will say, `Some evil beast hath devoured him'; and we shall see what will
become of his dreams."
And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands and said, "Let
us not kill him."
And Reuben said unto them, "Shed no blood, but cast him into this pit that
is in the wilderness, and lay no hand upon him" -- that he might rid him out
of their hands to deliver him to his father again.
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యోసేపు త్న్ సహోదరుల యొదదకు వచిచన్పుపడు వారు యోసేపు అంగీని
అత్డు తొడుగుకొని యండిన్ ఆ విచిత్ిమైన్ నిలువుటంగీని తీసివేసి,

And it came to pass, when Joseph had come unto his brethren, that they
stripped Joseph of his coat, his coat of many colors that was on him;

37
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అత్ని పట్ట
ు కొని ఆ గుంటలో పడదోరసిరి. ఆ గుంట వటిుది అందులో నీళ్ల
ా లేవు.
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వారు భోజన్ముచేయ కూరుచండి, కనునలత్రత చూడగా ఐగుపు
త న్కు తీసికొని
పోవుటకు గుగిులము మ్సతకియ బోళ మును మోయచన్న ఒంట్టలతో
ఇషాియేలీయలైన్ మ్యరుసు
థ లు గిల్లదునుండి వచచచండిరి.

and they took him and cast him into a pit. And the pit was empty; there was
no water in it.
And they sat down to eat bread; and they lifted up their eyes and looked,
and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels,
bearing spices and balm and myrrh, going to carry them down to Egypt.
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అపుపడు యూదా మ్న్ము మ్న్ సహోదరుని చంప వాని మ్రణ మును దాచి
పటిున్ందువలన్ ఏమి పరయో జన్ము?
ఈ ఇషాియేలీయలకు వానిని అమిి వేయదము రండి; వాడు మ్న్
సహోదరుడు మ్న్ రకి సంబంధిగదా? వానికి హాని యేమియ చేయరాదని త్న్
సహోదరులతో చెపపను. అందుకత్ని సహోద రులు సమ్ిత్రంచిరి.
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And Judah said unto his brethren, "What profit is it if we slay our brother
and conceal his blood?
Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon
him; for he is our brother and our flesh." And his brethren were content.

మిదాానీయ లైన్ వరికులు ఆ మీదుగా వెళ్ల
ా చండగా, వారు ఆ
Then there passed by Midianite merchantmen; and they drew and lifted up
గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషాియేలీ యలకు ఇరువది
Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces
తులముల వెండికి అత్నిని అమిివేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపు
of silver. And they brought Joseph into Egypt.
త న్కు
తీసికొనిపోయిరి.
రూబేను ఆ గుంటకు త్రరిగివచిచన్పుపడు యోసేపు గుంటలో లేక పోగా అత్డు And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit;
త్న్ బటులు చింపుకొని
and he rent his clothes.
త్న్ సహోదరుల యొదదకు త్రరిగివెళ్లాచిన్నవాడు లేడ; అయోా నేనకక డికి
And he returned unto his brethren and said, "The child is no more; and I,
పోదున్న్గా
whither shall I go?"
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపలాను చంప, దాని రకిములో ఆ
అంగీముంచి
ఆ విచిత్ిమైన్ నిలువు టంగీని పంపగా వారు త్ండిరయొదదకు దానిని తెచిచఇది
మ్యకు దొరికెను, ఇది నీ కుమ్యరుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపట్ట
ు మ్ని
చెపపరి
అత్డు దానిని గురుతుపటిు ఈ అంగీ నా కుమ్యరునిదే; దుష్ు మ్ృగము వానిని
త్రనివేసెను; యోసేపు నిశచయముగా చీలచబడెన్నను.

And they took Joseph's coat, and killed a kid from the goats, and dipped the
coat in the blood.
And they sent the coat of many colors, and they brought it to their father
and said, "This have we found. Know now whether it be thy son's coat or
not?"
And he knew it, and said, "It is my son's coat. An evil beast hath devoured
him. Joseph is without doubt rent in pieces."

యాకోబు త్న్ బటులు చింపుకొని త్న్ న్డుమున్ గోనపటు కట్ట
ు కొని అనేక
దిన్ములు త్న్ కుమ్యరుని నిమిత్తము అంగల్లరుచ చండగా
అత్ని కుమ్యరు లందరును అత్ని కుమ్యరి లందరును అత్నిని ఓదారుచటకు
యత్నము చేసిరి; అయితే అత్డు ఓదారుప పందనొలాకనేను అంగల్లరుచచ
మ్ృతుల లోకమున్కు నా కుమ్యరుని యొదదకు

And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned
for his son many days.
And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused
to be comforted, and he said, "For I will go down into the grave unto my
son, mourning." Thus his father wept for him.

మిదాానీయలు ఐగుపు
త న్కు అత్ని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక
ఉదోాగసు
థ డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపత్రయనైన్ పోతీఫరున్కు అత్నిని
అమిి వేసిరి.
ఆ కాలమ్ందు యూదా త్న్ సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక
అదుల్ల
ా మీయనియొదద ఉండుటకు వెళ్లాను.

And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of
Pharaoh's and captain of the guard.

3

అకకడ ష్షయ అను ఒక కనానీయని కుమ్యరిను యూదా చూచి ఆమను
తీసికొని ఆమతో పోయెను.
ఆమ గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కన్గా అత్డు వానికి ఏరు అను పేరు పట్టును.

And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was
Shua; and he took her, and went in unto her.
And she conceived and bore a son, and he called his name Er.

38
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ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పట్టును.

And she conceived again and bore a son, and she called his name Onan.
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And she yet again conceived and bore a son, and called his name Shelah.
And he was at Chezib when she bore him.
And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar.
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ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కని వానికి షేల్ల అను పేరు పట్టును. ఆమ
వీని కనిన్పుపడు అత్డు కజీ బులోనుండెను.
యూదా త్న్ జేాష్ఠకుమ్యరుడెైన్ ఏరున్కు తామ్యరు అను దానిని పండిా
చేసెను.
యూదా జేాష్ఠ కుమ్యరుడెైన్ ఏరు యెహోవా దృష్ుకి చెడివాడు గనుక
యెహోవా అత్ని చంపను.
అపుపడు యూదా ఓనానుతోనీ అన్నభారాయొదదకు వెళ్లా మ్రిది ధరిము
జరిగించి నీ అన్నకు సంతాన్ము కలుగ జేయమ్ని చెపపను.
ఓనాను ఆ సంతా న్ము త్న్ది కానేరదని యెరిగి ఆమతో పోయిన్పుపడు త్న్
అన్నకు సంతాన్ము కలుగజేయకుండున్ట్ట
ా త్న్ రేత్సుసను నేలను విడిచెను.
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అత్డు చేసిన్ది యెహోవా దృష్ుకి చెడిది గనుక ఆయన్ అత్నికూడ చంపను.
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అపుపడు యూదాఇత్డు కూడ ఇత్ని అన్నలవల చని పోవు నేమో
అనుకొనినా కుమ్యరుడెైన్ షేల్ల పదదవాడగువరకు నీ త్ండిరయింట
విధవరాలుగా నుండుమ్ని త్న్ కోడలైన్ తామ్యరుతో చెపపను. కాబట
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And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren,
and turned unto a certain Adullamite, whose name was Hirah.

And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD
slew him.
And Judah said unto Onan, "Go in unto thy brother's wife and marry her,
and raise up seed to thy brother."
And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when
he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest he
should give seed to his brother.
And the thing which he did displeased the LORD; therefore He slew him also.

Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, "Remain a widow at thy
father's house, until Shelah my son is grown"; for he said, "Lest perhaps he
die also, as his brethren did." And Tamar went and dwelt in her father's
house.
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చాల్ల దిన్ములైన్ త్రువాత్ ష్షయ కుమ్యరియె
ై న్ యూదా భారా చని
పోయెను. త్రువాత్ యూదా దుుఃఖనివారణ పంది, అదుల్ల
ా మీయడెైన్ హీరా
అను త్న్ సేనహితునితో త్రమ్యనతున్కు త్న్ గొఱ్ఱల బచచ కత్రతరించ
వారియొదదకు వెళ్లాను
దాని మ్యమ్ త్న్ గొఱ్ఱల బచచ కత్రతరించటకు త్రమ్యనతున్కు
వెళ్ల
ా చనానడని తామ్యరున్కు తెలుపబడెను.
అపుపడు షేల్ల పదదవాడెై న్పపటికిని తాను అత్నికియాబడకుండుట చూచి
త్న్ వెైధవావసతీములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమ్ంత్య కపుపకొని,
త్రమ్యనతున్కు పోవు మ్యరుములోన్

And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died; and Judah
was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnah, he and his
friend Hirah the Adullamite.
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అందుకత్డునేను మ్ందలోనుండి మేక పలాను పంపదన్ని చెపపన్పుపడు ఆమ
అది పంపువరకు ఏమైన్ కుదువ పటిున్యెడల సరే అని చెపపను.

And he said, "I will send thee a kid from the flock." And she said, "Wilt thou
give me a pledge until thou send it?"
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అత్డునేను నీయొదద ఏమి కుదువ పటువలన్ని అడిగిన్పుపడు ఆమనీ
ముదరయ దాని దారమును నీ చేత్రకఱ్ఱయన్ని చెపపను. అత్డు వాటిని
ఆమకిచిచ ఆమతో పోయెను; ఆమ అత్నివలన్ గరభవత్ర

And he said, "What pledge shall I give thee?" And she said, "Thy signet and
thy bracelets and thy staff that is in thine hand." And he gave it to her and
came in unto her, and she conceived by him.
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And she arose and went away, and laid aside her veil from her, and put on
the garments of her widowhood.
And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite to receive
his pledge from the woman's hand, but he found her not.
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అపుపడామ లేచిపోయి త్న్ ముసుకు తీసివేసి త్న్ వెైధవావసతీములను
వేసికొనను.
త్రువాత్ యూదా ఆ స్త్తీ యొదదనుండి ఆ కుదువను పుచచకొనుటకు త్న్
సేనహితుడగు అదుల్ల
ా మీయనిచేత్ మేకపలాను పంపన్పుపడు ఆమ అత్నికి
కన్ బడలేదు.
కాబటిు అత్డుమ్యరుమ్ందు ఏనాయిము నొదద నుండిన్ ఆ వేశా
యెకకడనున్నదని ఆ చోటి మ్నుషుాలను అడుగగా వారుఇకకడ వేశా
యెవతెయ లేదని చెపపరి.
కాబటిు అత్డు యూదా యొదదకు త్రరిగి వెళ్లాఆమ నాకు కన్బడలేదు; మ్రియ
ఆ చోటి మ్నుషుాలుఇకకడికి వేశా యెవతెయ రాలేదని చెపపరని అని
న్పుపడు
యూదామ్న్లను అపహాసాము చేసెదరేమో; ఆమ వాటిని ఉంచ కొన్నిముి;
ఇదిగో నేను ఈ మేక పలాను పంపత్రని, ఆమ నీకు కన్బడలేదు అనను.
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రమ్యరమి మూడు నలలైన్ త్రువాత్నీ కోడలగు తామ్యరు జారత్వము
చేసెను; అంతేకాక ఆమ జారత్వమువలన్ గరభవత్రయె
ై న్దని యూదాకు
తెలుపబడెను. అపుపడు యూదాఆమను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమను
కాలిచ వేయవలన్ని చెపపను.

And it came to pass about three months after that it was told Judah, saying,
"Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot; and also, behold, she is
with child by whoredom." And Judah said, "Bring her forth, and let her be
burned."
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And it was told Tamar, saying, "Behold, thy father-in-law goeth up to
Timnah to shear his sheep."
And she put her widow's garments off from her and covered herself with a
veil, and wrapped herself, and sat in an open place which is on the way to
Timnah; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him
as wife.
యూదా ఆమను చూచి, ఆమ త్న్ ముఖము కపుపకొనిన్ందున్ వేశా అనుకొని When Judah saw her, he thought her to be a harlot, because she had
covered her face.
ఆ మ్యరుమున్ ఆమ దగురకు బోయి, ఆమ త్న్ కోడలని తెలియకనీతో
And he turned unto her on the wayside and said, "Come, I pray thee, let me
పోయెదను రమ్ిని చెపపను. అందు కామనీవు నాతో వచిచన్యెడల నా కేమి come in unto thee" (for he knew not that she was his daughter-in-law). And
యిచెచదవని అడిగెను.
she said, "What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?"

Then he asked the men of that place, saying, "Where is the harlot who was
openly by the wayside?" And they said, "There was no harlot in this place."
And he returned to Judah and said, "I cannot find her, and also the men of
the place said that there was no harlot in this place."
And Judah said, "Let her take them for herself, lest we be shamed; behold, I
sent this kid, and thou hast not found her."
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ఆమను బయటికి తీసికొని వచిచ న్పుపడు ఆమ త్న్ మ్యమ్యొదదకు ఆ
వసు
త వులను పంపఇవి యెవరివో ఆ మ్నుషుానివలన్ నేను గరభవత్రనైత్రని. ఈ
ముదర యీ దారము ఈ కఱ్ఱ యెవరివో దయచేసి గురుతు పట్ట
ు మ్ని
చెపపంచెను.
యూదా వాటిని గురుతు పటిునేను నా కుమ్యరుడెైన్ షేల్లను ఆమకు
ఇయాలేదు గనుక ఆమ నాకంట్ట నీత్రమ్ంతురాలని చెపప మ్రి యెపుప డును
ఆమను కూడలేదు.
ఆమ పరసవకాలమ్ందు కవల వారు ఆమ గరభమ్ందుండిరి.

When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, "By the
man whose these are, am I with child." And she said, "Discern, I pray thee,
whose are these -- the signet, and bracelets, and staff."

త్రువాత్ త్న్ చేత్రని తొగరుగల అత్ని సహోదరుడు బయటికివచెచను.
అత్నికి జరహు అను పేరు పటుబడెను.
యాసేపును ఐగుపు
థ డును
త న్కు తీసికొని వచిచన్పుపడు ఫరో యొకక ఉదోాగసు
రాజసంరక్షక సేనాధిపత్రయ నైన్ పోతీఫరను నొక ఐగుపీతయడు, అకకడికి
అత్ని తీసికొని వచిచన్ ఇషాియేలీయలయొదద న్త్ని కొనను.

And afterward came out his brother who had the scarlet thread upon his
hand, and his name was called Zerah.
And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh,
captain of the guard, an Egyptian, bought him from the hands of the
Ishmaelites, who had brought him down thither.

యెహోవా యోసేపున్కు తోడెైయండెను గనుక అత్డు వరిిలు
ా చ త్న్
యజమ్యనుడగు ఆ ఐగుపీతయని యింట నుండెను.
యెహోవా అత్నికి తోడెై యండెన్నియ, అత్డు చేసిన్దంత్య అత్ని
చేత్రలో యెహోవా సఫలము చేసెన్నియ అత్ని యజమ్యనుడు చూచిన్పుపడు

And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was
in the house of his master the Egyptian.
And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made
all that he did to prosper in his hand.
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యోసేపుమీద అత్నికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అత్ని యొదద పరిచరా
చేయవాడాయెను. మ్రియ అత్డు త్న్ యింటిమీద విచారణకరిగా అత్ని
నియమించి త్న్కు కలిగిన్దంత్య అత్నిచేత్ర కపపగించెను.

And Joseph found grace in his sight, and he served him. And he made him
overseer over his house, and all that he had he put into his hand.

39
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అత్డు త్న్ యింటిమీదను త్న్కు కలిగిన్దంత్టిమీదను అత్ని విచారణ
కరిగా నియమించిన్కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ
ఐగుపీతయని యింటిని ఆశీరవదిం చెను. యెహోవా
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అత్డు త్న్కు కలిగిన్ దంత్య యోసేపు చేత్ర కపపగించి, తాను ఆహారము
త్రనుట త్పప త్న్కేమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించిన్వాడు కాడు. యోసేపు
రూపవంతుడును సుందరుడునై యండెన్

And it came to pass from the time that he had made him overseer in his
house and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house
for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in
the house and in the field.
And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not anything he
had, save the bread which he ate. And Joseph was a goodly person, and
wellfavored.
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అట్టత్రువాత్ అత్ని యజ మ్యనుని భారా యోసేపుమీద కనునవేసిత్న్తో
శయ నించమ్ని చెపపను

And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes
upon Joseph; and she said, "Lie with me."
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And Judah acknowledged them and said, "She hath been more righteous
than I, because I gave her not to Shelah my son." And he knew her again no
more.
And it came to pass in the time of her travail that, behold, twins were in her
womb.
ఆమ పరసవించచన్నపుపడు ఒకడు త్న్ చెయిా బయటికి చాచెను గనుక
And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand; and
మ్ంత్ిసాని ఎఱ్ఱనూలు తీసి వాని చేత్రకి కటిుఇత్డు మొదట బయటికి వచెచన్ని the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, "This
చెపపను.
came out first."
అత్డు త్న్ చెయిా వెనుకకు తీసిన్పుపడు అత్ని సహోదరుడు బయటికి
And it came to pass as he drew back his hand that, behold, his brother came
వచెచను. అపుపడామనీవేల భేదించకొని వచిచత్రవనను. అందు చేత్ అత్నికి out; and she said, "How hast thou broken forth? This breach be upon thee."
పరసు అను పేరు పటుబడెను.
Therefore his name was called Perez [that is, A breach].
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అయితే అత్డు ఒపపకనా యజ మ్యనుడు త్న్కు కలిగిన్దంత్య నా
చేత్రకపపగించెనుగదా, నా వశమున్ త్న్ యింటిలో ఏమి ఉన్నదో
అత్డెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంట్ట పైవాడు ఎవడును లేడు.
నీవు అత్ని భారావెైన్ందున్ నినున త్పప మ్రి దేనిని నా కపప గింపక
యండలేదు. కాబటిు నేనట్ట
ా ఇంత్ ఘోరమైన్ దుషాకరాము చేసి దేవునికి
విరోధముగా ప్రపము కట్ట
ు కొందున్ని త్న్ యజమ్యనుని భారాతో అనను.

But he refused, and said unto his master's wife, "Behold, my master
knoweth not what is with me in the house, and he hath committed all that
he hath to my hand.
There is none greater in this house than I, neither hath he kept back any
thing from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this
great wickedness, and sin against God?"

10

దిన్ దిన్ము ఆమ యోసేపుతో మ్యటల్లడుచండెను గాని అత్డు ఆమతో
శయనించటకెైన్ను ఆమతో నుండుటకెైన్ను ఆమ మ్యట విన్నవాడుకాడు.

And it came to pass, as she spoke to Joseph day by day, that he hearkened
not unto her to lie by her or to be with her.

39
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అట్ట
ా ండగా ఒక నాడు అత్డు త్న్ పనిమీద ఇంటిలోపలికి వెళ్లాన్పుపడు ఇంటి
మ్నుషుాలలో ఎవరును అకకడ లేరు.

And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do
his business, and there were none of the men of the house there within.
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And she caught him by his garment, saying, "Lie with me." And he left his
garment in her hand and fled, and got himself out.
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అపుపడామ ఆత్ని వసతీము పట్ట
ు కొని త్న్తో శయనింపుమ్ని చెపపగా అత్డు
త్న్ వసతీమును ఆమ చేత్రలో విడిచి పటిు త్పపంచకొని బయటికి
ప్రరిపోయెను.
అత్డు త్న్ వసతీమును ఆమ చేత్రలో విడిచి త్పపంచ కొనిపోవుట ఆమ
చూచిన్పుపడు
త్న్ యింటి మ్ను షుాలను పలిచిచూడుడి, అత్డు మ్న్లను ఎగతాళ్ల
చేయటకు ఒక హెబీరయని మ్న్యొదదకు తెచిచ యనానడు. నాతో
శయనింపవలన్ని వీడు నా యొదదకురాగా నేను పదదకేక వేసిత్రని.
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నేను బిగురగా కేకవేయట వాడు విని నా దగుర త్న్ వసతీమును విడిచిపటిు
త్పపంచకొని బయటికి ప్రరిపోయెన్ని వారితో చెపప

And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that
he left his garment with me and fled, and got himself out."
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And she laid aside his garment by her until his lord came home.
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అత్ని యజమ్యనుడు ఇంటికి వచచవరకు అత్ని వసతీము త్న్దగుర
ఉంచకొనను.
అపుపడామ త్న్ భ్రితో ఈ మ్యటల చొపుపన్ చెపపను నీవు మ్న్యొదదకు
తెచిచన్ ఆ హెబీరదాసుడు
న్నున ఎగతాళ్ల చేయటకు నాయొదదకు
వచెచను.
నేను బిగురగా కేక వేసిన్పుపడు వాడు త్న్ వసతీము నా దగుర విడిచిపటిు
త్పపంచకొని బయటికి ప్రరి పోయెన్నను
కాబటిు అత్ని యజమ్యనుడుఇట్ట
ా నీ దాసుడు న్నున చేసెన్ని త్న్ భారా
త్న్తో చెపపన్ మ్యటలు విన్నపుపడు కోపముతో మ్ండిపడి
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అత్నిని పట్ట
ు కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను.
అత్డకకడ చెర సాలలో ఉండెను.

And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his
garment with me and fled out."
And it came to pass, when his master heard the words of his wife which she
spoke unto him, saying, "After this manner did thy servant to me," that his
wrath was kindled.
And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where
the king's prisoners were bound; and he was there in the prison.
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అయితే యెహోవా యోసేపున్కు తోడెైయండి, అత్ని యందు కనికరపడి
అత్నిమీద ఆ చెరసాలయొకక అధిపత్రకి కటాక్షము కలుగున్ట్ట
ా చేసెను.

But the LORD was with Joseph and showed him mercy, and gave him favor
in the sight of the keeper of the prison.
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And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand
and had fled forth,
that she called unto the men of her house and spoke unto them, saying,
"See, he hath brought in a Hebrew unto us to mock us. He came in unto me
to lie with me, and I cried with a loud voice.

And she spoke unto him according to these words, saying, "The Hebrew
servant whom thou hast brought unto us came in unto me to mock me.
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చెరసాల అధిపత్ర ఆ చెరసాలలోనున్న ఖైదీల న్ందరిని యోసేపు చేత్ర
కపపగించెను. వారకకడ ఏమి చేసిరో అదంత్య అత్డ చేయించవాడు.
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యెహోవా అత్నికి తోడెైయండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపత్ర అత్ని చేత్రకి
అపపగింపబడిన్ దేనిగూరిచయ విచారణ చేయక యండెను. అత్డు
చేయన్ది యావతు
త యెహోవా సఫలమ్గున్ట్ట
ా చేసెను.
అట్టపమ్ిట ఐగుపు
త రాజుయొకక ప్రన్దాయకుడును భ్క్షాకారుడును త్మ్
పరభువెైన్ ఐగుపు
త రాజు ఎడల త్పుపచేసిరి
గనుక ఫరో ప్రన్దాయకుల అధిపత్రయ భ్క్షాకారుల అధిపత్రయనైన్ త్న్
యిదదరు ఉదోాగసు
థ ల మీద కోపపడి
వారిని చెరసాలలో నుంచటకెై రాజసంరక్షక సేనాధిపత్రకి అపపగించెను. అది
యోసేపు బంధింపబడిన్ సథలము.
ఆ సేనాధిపత్ర వారిని యోసేపు వశము చేయగా అత్డు వారికి ఉపచారము
చేసెను. వారు కొనినదిన్ములు కావలిలో నుండిన్త్రువాత్

And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners
who were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of
it.
The keeper of the prison looked not into any thing that was under his hand,
because the LORD was with him; and that which he did, the LORD made it to
prosper.
And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt
and his baker had offended their lord the king of Egypt.
And Pharaoh was wroth against two of his officers--against the chief of the
butlers and against the chief of the bakers.
And he put them under guard in the house of the captain of the guard, into
the prison, the place where Joseph was bound.
And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served
them; and they continued a season under guard.
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వారిదదరు, అన్గా చెరసాలలో బంధింపబడిన్ ఐగుపు
త రాజు యొకక
ప్రన్దాయకుడును, భ్క్షాకారుడును ఒకకటే రాత్రియందు కలలు కనిరి;
ఒకొకకకడు వేరు వేరు భావముల కల కనను.

And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night,
each man according to the interpretation of his dream, the butler and the
baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.
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తెలావారిన్పుపడు యోసేపు వారి యొదదకు వచిచ వారిని చూడగా వారు చింతా
కారంతులై యండిరి.
అత్డుఎందుచేత్ నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయి యన్నవని త్న్
యజమ్యనుని యింట త్న్తో కావలి యందున్న ఫరో ఉదోాగసు
థ ల న్డిగెను.

And Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and
behold, they were sad.
And he asked Pharaoh's officers who were with him in the guard of his lord's
house, saying, "Why look ye so sadly today?"
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అందుకు వారుమేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపపగలవారవరును
లేరని అత్నితో న్న్గా యోసేపు వారిని చూచిభావములు చెపుపట దేవుని
అధీన్మే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు

And they said unto him, "We have dreamed a dream, and there is no
interpreter of it." And Joseph said unto them, "Do not interpretations
belong to God? Tell me them, I pray you."
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అపుపడు ప్రన్దాయకుల అధిపత్ర యోసే పును చూచినా కలలో ఒక దా
ర కాువలిా
నా యెదుట ఉండెను;
ఆ దా
ర కాువలిాకి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించిన్ట్ట
ు ఉండెను; దాని
పువువలు వికసించెను; దాని గెలలు పండి దా
ర క్షఫలముల్లయెను.

And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, "In my
dream, behold, a vine was before me.
And in the vine were three branches; and it was as though it budded and
her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes.
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And Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes and pressed them
into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand."
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మ్రియ ఫరో గినన నా చేత్రలో ఉండెను; ఆ దా
ర క్షఫలములు నేను పట్ట
ు కొని
ఫరో గిననలో వాటిని పండి ఆ గినన ఫరో చేత్రకిచిచత్రన్ని త్న్ కలను అత్నితో
వివరించి చెపపను.
అపుపడు యోసేపుదాని భావ మిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దిన్ములు;
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ఇంక మూడు దిన్ములలోగా ఫరో నీ త్లను పైకెత్రత నీ ఉదోాగము నీకు మ్రల
ఇపపంచను. నీవు అత్నికి ప్రన్ దాయకుడవెై యన్ననాటి మ్రాాద చొపుపన్
ఫరో గిననను అత్ని చేత్రకపపగించెదవు

And Joseph said unto him, "This is the interpretation of it: The three
branches are three days.
Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto
thy place; and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the
former manner when thou wast his butler.
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కాబటిు నీకు కేుమ్ము కలిగిన్పుపడు న్నున జా
ా పకము చేసికొని నాయందు కరు
ణంచి ఫరోతో న్నునగూరిచ మ్యటల్లడి యీ యింటిలోనుండి న్నున బయటికి
రపపంచము.
ఏలయన్గా నేను హెబీరయల దేశములోనుండి దొంగిలబడిత్రని, అది నిశచ
యము. మ్రియ ఈ చెరసాలలో న్నున వేయటకు ఇకకడ సహా నేనేమియ
చేయలేదని అత్నితో చెపపను.
అత్డు తెలిపన్ భావము మ్ంచిదని భ్క్షాకారుల అధిపత్ర చూచి అత్నితో
నిటాననునేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలాని పండివంటలు గల మూడు గంపలు
నా త్లమీద ఉండెను.
మీదిగంపలో ఫరో నిమిత్తము సమ్సతవిధము లైన్ పండివంటలు ఉండెను.
పకు
ు లు నా త్లమీదనున్న ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని త్రనుచండెను.

But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray
thee, unto me; and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of
this house.
For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews; and here also
have I done nothing that they should put me into the dungeon."
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అందుకు యోసేపుదాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దిన్ములు
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ఇంక మూడు దిన్ముల లోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ త్లను పైకెత్రత మ్య
ా నుమీద
నినున వేరల్లడదీయించను. అపుపడు పకు
ు లు నీ మీద నుండి నీ మ్యంసమును
త్రనివేయన్ని ఉత్తర మిచెచను.
మూడవ దిన్మ్ందు జరిగిన్దేమ్న్గా, ఆ దిన్ము ఫరో జన్ిదిన్ము గనుక
అత్డు త్న్ సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి న్డుమ్ ప్రన్దాయకుల
అధిపత్ర త్లను భ్క్షాకారుల అధిపత్ర త్లను పైకెత్రత
ప్రన్దాయకుల అధిపత్ర ఉదోాగము మ్రల అత్నికిచెచను గనుక అత్డు
ఫరోచేత్రకి గినన నిచెచను.
మ్రియ యోసేపు వారికి తెలిపన్ భావముచొపుపన్ భ్క్షాకారుల అధిపత్రని
వేరల్లడదీయించెను.
అయితే ప్రన్దాయకుల అధిపత్ర యోసేపును జా
ా పకము చేసికొన్క అత్ని
మ్రచిపోయెను.
రండండు
ా గడిచిన్ త్రువాత్ ఫరో ఒక కల కనను. అందులో అత్డు ఏటిదగుర
నిలిచియండగా
చూపున్కు అందమైన్వియ బలిసిన్వియనైన్ యేడు ఆవులు యేటిలో నుండి
పైకి వచచచ జముిలో మేయచండెను.
వాటి త్రువాత్ చూపున్కు వికారమై చికిక పోయిన్ మ్రి యేడు ఆవులు
ఏటిలోనుండి పైకి వచచచ ఏటి యొడు
ి న్ ఆ ఆవులదగుర నిలుచండెను.

And Joseph answered and said, "This is the interpretation thereof: The three
baskets are three days.
Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall
hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee."
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అపుపడు చూపున్కు వికా రమై చికికపోయిన్ ఆ ఆవులు చూపున్కు అందమై
బలిసిన్ ఆవులను త్రనివేయచండెను. అంత్లో ఫరో మేలుకొనను.

And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed; and
behold, he stood by the river.
And behold, there came up out of the river seven wellfavored cows, and
fatfleshed; and they fed in a meadow.
And behold, seven other cows came up after them out of the river,
illfavored and leanfleshed, and stood by the other cows upon the brink of
the river.
And the illfavored and leanfleshed cows ate up the seven wellfavored and
fat cows. So Pharaoh awoke.
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అత్డు నిదిరంచి రండవసారి కల కనను. అందులో మ్ంచి పుష్ుగల యేడు
వెనునలు ఒకక దంట్టన్ పుట్ట
ు చండెను.
మ్రియ తూరుప గాలిచేత్ చెడి పోయిన్ యేడు పీల వెనునలు వాటి
త్రువాత్ మొలి చెను.
అపుపడు నిండెైన్ పుష్ుగల ఆ యేడు వెనునలను ఆ పీలవెనునలు మింగివేసెను.
అంత్లో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గరహించెను.

And he slept and dreamed the second time; and behold, seven ears of corn
came up upon one stalk, rank and good.
And behold, seven thin ears, blasted with the east wind sprang up after
them.
And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh
awoke, and behold, it was a dream.
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When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto
Joseph, "I also was in my dream, and behold, I had three white baskets on
my head.
And in the uppermost basket there were all manner of baked meats for
Pharaoh, and the birds ate them out of the basket upon my head."

And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he
made a feast unto all his servants. And he lifted up the head of the chief
butler and of the chief baker among his servants.
And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the
cup into Pharaoh's hand;
but he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them.
Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Genesis

41

8

Genesis

41

9

Genesis

41

10

Genesis

41

11

Genesis

41

12

Genesis

41

13

Genesis

41

14

Genesis

41

15

Genesis

41

16

Genesis

41

17

Genesis

41

18

Genesis

41

19

Genesis

41

20

Genesis

41

21

Genesis

41

22

Genesis

41

23

తెలావారిన్పుపడు అత్ని మ్న్సుస కలవరపడెను గనుక అత్డు ఐగుపు
త శకున్
గాండర న్ందరిని అకకడి విదావంసులన్ందరిని పలువన్ంప ఫరో త్న్ కలలను
వివరించి వారితో చెపపను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును
లేక పోయెను.
అపుపడు ప్రన్దాయకుల అధిపత్రనేడు నా త్పపదములను జా
ా పకము
చేసికొనుచనానను.
ఫరో త్న్ దాసులమీద కోపగించి న్నునను భ్క్షాకారుల అధిపత్రని మ్య
ఉభ్యలను రాజసంరక్షక సేనాధిపత్రయింట కావలిలో ఉంచెను.
ఒక రాత్రి నేను అత్డు మేమిదదరము కలలు కంటిమి. ఒకొకకడు వేరువేరు
భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి.
అకకడ రాజ సంరక్షక సేనాధిపత్రకి దాసుడెైయండిన్ యొక హెబీర పడుచవాడు
మ్యతో కూడ ఉండెను. అత్నితో మ్య కలలను మేము వివరించి చెపపన్పుపడు
అత్డు వాటి భావమును మ్యకు తెలిప
అత్డు మ్యకు ఏ యే భావము తెలిపనో ఆయా భావముల చొపుపన్ జరిగెను.
నా ఉదోాగము నాకు మ్రల ఇపపంచి భ్క్షాకారుని వేరల్లడదీయించెన్ని ఫరోతో
చెపపగా
ఫరో యోసేపును పలువన్ంపను. కాబటిు చెరసాలలోనుండి అత్ని త్వరగా
రపపంచిరి. అత్డు కౌురము చేయించకొని మ్ంచి బటులు కట్ట
ు కొని
ఫరోయొదదకు వచెచను.
ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును తెలుపగలవారవరును
లేరు. నీవు కలను విన్నయెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినునగూరిచ
వింటిన్ని అత్నితో చెపపన్ందుకు

And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent
and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof. And
Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret them
unto Pharaoh.
Then spoke the chief butler unto Pharaoh, saying, "I do remember my faults
this day.
Pharaoh was wroth with his servants, and put me under guard in the
captain of the guard's house, both me and the chief baker.
And we dreamed a dream one night, I and he; we dreamed each man
according to the interpretation of his dream.
And there was there with us a young man, a Hebrew, servant to the captain
of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams. To each
man according to his dream he did interpret.
And it came to pass, as he interpreted to us, so it was: me he restored unto
mine office, and him he hanged."

యోసేపునావలన్ కాదు, దేవుడ ఫరోకు కేుమ్కరమైన్ ఉత్తరమిచచన్ని ఫరోతో
చెపపను.
అందుకు ఫరోనా కలలో నేను ఏటియొడు
ి న్ నిలుచంటిని.

And Joseph answered Pharaoh, saying, "It is not in me: God shall give
Pharaoh an answer of peace."
And Pharaoh said unto Joseph, "In my dream, behold, I stood upon the bank
of the river.
And behold, there came up out of the river seven cows, fatfleshed and
wellfavored, and they fed in a meadow.
And behold, seven other cows came up after them, poor and very illfavored
and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness.

బలిసిన్వియ, చూపున్ కంద మైన్వియనైన్, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి
పైకివచిచ జముిలో మేయచండెను.
మ్రియ నీరసమై బహు వికార రూపము కలిగి చికిక పోయిన్ మ్రి యేడు
ఆవులు వాటి త్రువాత్ పైకి వచెచను. వీటి అంత్ వికారమైన్వి ఐగుపు
త
దేశమ్ందు ఎకకడను నాకు కన్బడలేదు.
చికికపోయి వికారముగానున్న ఆవులు బలిసిన్ మొదటి యేడు ఆవులను
త్రనివేసెను.
అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడిన్ట్ట
ు కన్బడలేదు,
మొదట ఉండిన్టేా అవి చూపు న్కు వికారముగా నుండెను. అంత్లో నేను
మేలుకొంటిని.
మ్రియ నా కలలో నేను చూడగా పుష్ుగల యేడు మ్ంచి వెనునలు
ఒకకదంట్టన్ పుట్టును.
మ్రియ తూరుప గాలిచేత్ చెడి పోయి యెండిన్ యేడు పీలవెనునలు వాటి
త్రువాత్ మొలిచెను.

Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of
the dungeon; and he shaved himself and changed his raiment, and came in
unto Pharaoh.
And Pharaoh said unto Joseph, "I have dreamed a dream, and there is none
that can interpret it; and I have heard say of thee, that thou canst
understand a dream to interpret it."

And the lean and the illfavored cows ate up the first seven fat cows;
and when they had eaten them up, it could not be known that they had
eaten them, but they were still illfavored, as at the beginning. So I awoke.
And I saw in my dream, and behold, seven ears came up in one stalk, full
and good;
and behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind
sprang up after them.
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ఈ పీలవెనునలు ఆ మ్ంచి వెనునలను మింగివేసెను. ఈ కలను జా
ా నులకు
తెలియ చెపపత్రని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారవరును లేరని
అత్నితో చెపపను.
అందుకు యోసేపుఫరో కనిన్ కల ఒకకటే. దేవుడు తాను చేయబోవుచన్నది
ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మ్ంచి ఆవులు ఏడు సంవత్సరములు

And the thin ears devoured the seven good ears. And I told this unto the
magicians, but there was none that could declare it to me."
And Joseph said unto Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one. God hath
shown Pharaoh what He is about to do.

ఆ యేడు మ్ంచి వెనునలును ఏడు సంవత్స రములు.

The seven good cows are seven years, and the seven good ears are seven
years: the dreams are one.
కల ఒకకటే. వాటి త్రువాత్, చికికపోయి వికారమై పైకివచిచన్ యేడు
And the seven thin and illfavored cows that came up after them are seven
ఆవులును ఏడు సంవత్సర ములు; తూరుప గాలిచేత్ చెడిపోయిన్ యేడు
years, and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven
పీలవెనునలు కరవుగల యేడు సంవత్సర ములు.
years of famine.
నేను ఫరోతో చెపుప మ్యట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచన్నది ఫరోకు
This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: what God is about to do
చూపంచెను.
He showeth unto Pharaoh.
ఇదిగో ఐగుపు
Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of
త దేశమ్ందంత్టను బహు సమ్ృదిిగా పంటపండు ఏడు
సంవత్సరములు వచచచన్నవి.
Egypt.
మ్రియ కరవు గల యేడు సంవత్సరములు వాటి త్రువాత్ వచచను;
And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty
అపుపడు ఐగుపు
త ను మ్రువబడును, ఆ shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the
త దేశమ్ందు ఆ పంట సమ్ృదిి యావతు
కరవు దేశ మును ప్రడుచేయను.
land.
దాని త్రువాత్ కలుగు కరవుచేత్ దేశమ్ందు ఆ పంట సమ్ృదిి
And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine
తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికికలి భారముగా నుండును.
following, for it shall be very grievous.
ఈ కారాము దేవునివలన్ నిరణయింపబడి యన్నది. ఇది దేవుడు శీఘా ముగా And for that the dream was repeated unto Pharaoh twice; it is because the
జరిగించను. అందుచేత్నే ఆ కల ఫరోకు రటిుంప బడెను.
thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.
కాబటిు ఫరో వివేక జా
ా న్ములుగల ఒక మ్నుషుాని చూచకొని ఐగుపు
Now therefore let Pharaoh seek out a man discreet and wise, and set him
త
దేశముమీద అత్ని నియ మింపవలను.
over the land of Egypt.
ఫరో అట్ట
ా చేసి యీ దేశముపైన్ అధిపతులను నియమించి సమ్ృదిిగా
Let Pharaoh do this, and let him appoint overseers over the land, and take
పంటపండు ఏడు సంవత్సరములలో ఐగుపు
దేశమ్ందంత్టను
అయిదవ
up a fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
త
భాగము తీసికొన్వలను.
రాబోవు ఈ మ్ంచి సంవత్సర ములలో దొరుకు ఆహార మ్ంత్య సమ్కూరిచ And let them gather all the food of those good years that come, and lay up
ఆ ధాన్ాము ఫరో చేత్రకపపగించి ఆయా పటుణములలో ఆహారమున్కెై భ్దరము corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
చేయవలను.
కరవుచేత్ ఈ దేశము న్శించి పోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపు
త దేశములో రాబోవు And that food shall be for store for the land against the seven years of
కరవు సంవత్సరములు ఏడింటికి ఈ దేశమ్ందు సంగరహముగా నుండున్ని
famine which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through
ఫరోతో చెపపను.
the famine."
ఆ మ్యట ఫరోదృష్ుకిని అత్ని సమ్సత సేవకుల దృష్ుకిని యకిమైయండెను
And the counsel was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his
గనుక
servants.
అత్డు త్న్ సేవకులను చూచిఇత్నివల దేవుని ఆత్ిగల మ్నుషుాని
And Pharaoh said unto his servants, "Can we find such a one as this is, a
కనుగొన్గలమ్య అని యనను.
man in whom the Spirit of God is?"
మ్రియ ఫరోదేవుడు ఇదంత్య నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవల వివేక
And Pharaoh said unto Joseph, "Inasmuch as God hath shown thee all this,
జా
ా న్ములు గలవారవరును లేరు.
there is none so discreet and wise as thou art.
నీవు నా యింటికి అధికారివెై యండవలను, నా పరజలందరు నీకు విధేయలై
Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my
యందురు; సింహాసన్ విష్యములో మ్యత్ిమే నేను నీకంట్ట పైవాడనై
people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou."
యందున్ని యోసేపుతో చెపపను.
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మ్రియ ఫరోచూడుము, ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టి మీద నినున నియమించి
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And Pharaoh said unto Joseph, "See, I have set thee over all the land of
Egypt."
And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand,
and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his
neck.
త్న్ రండవ రథముమీద అత్ని నకికంచెను. అపుపడువంద న్ము చేయడని And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried
అత్ని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అట్ట
ా ఐగుపు
before him, "Bow the knee!" And he made him ruler over all the land of
త దేశమ్ంత్టిమీద అత్ని
నియమించెను.
Egypt.
మ్రియ ఫరో యోసేపుతోఫరోను నేనే; అయిన్ను నీ సెలవు లేక ఐగుపు
And Pharaoh said unto Joseph, "I am Pharaoh, and without thee shall no
త
దేశమ్ందంత్టను ఏ మ్నుషుాడును త్న్ చేత్రనైన్ను కాలినైన్ను ఎత్తకూడదని man lift up his hand or foot in all the land of Egypt."
చెపపను.
మ్రియ ఫరో యోసేపున్కు జపనత్ప నేహు అను పేరు పటిు, అత్నికి
And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him for a
ఓనుయొకక యాజకుడెైన్ పోతీఫెర కుమ్యరియగు ఆసెన్తు నిచిచ పండిా చేసెను. wife Asenath the daughter of Potipherah, priest of On. And Joseph went out
over all the land of Egypt.
యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపు
And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of
త దేశమ్ందంత్ట సంచరించెను. యోసేపు ఐగుపు
త
రాజైన్ ఫరో యెదుట నిలిచిన్పుపడు ముపపది సంవత్సరములవాడెై
Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went
యండెను. అపుపడు యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళ్లా ఐగుపు
throughout all the land of Egypt.
త
దేశమ్ందంత్ట సంచారము చేసెను.
సమ్ృదిిగా పంటపండిన్ యేడు సంవత్సరములలో భూమి బహు విరివిగా
And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
పండెను.
ఐగుపు
And he gathered up all the food of the seven years which were in the land of
త దేశమ్ందున్న యేడు సంవత్సరముల ఆహారమ్ంత్య అత్డు
సమ్కూరిచ, ఆయా పటుణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటుణము
Egypt, and laid up the food in the cities; the food of the field, which was
చట్ట
ు నుండు పలముయొకక ధాన్ాము ఆ పటుణమ్ందే నిలువచేసెను.
round about every city, laid he up in the same.
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యోసేపు సముదరపు ఇసుకవల అత్ర విసాతరముగా ధాన్ాము పోగుచేసెను.
కొలుచట అసాధా మ్యయెను గనుక కొలుచట మ్యనివేసెను.

And Joseph gathered corn as the sand of the sea -- very much, until he left
off numbering; for it was without number.
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And unto Joseph were born two sons before the years of famine came,
whom Asenath the daughter of Potipherah, priest of On, bore unto him.
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కరవు సంవత్సరములు రాకమునుపు యోసేపుకిదదరు కుమ్యరులు పుటిురి.
ఓనుయొకక యాజకుడెైన్ పోతీఫెర కుమ్యరియగు ఆసెన్తు అత్నికి వారిని
కనను.
అపుపడు యోసేపుదేవుడు నా సమ్సత బాధను నా త్ండిరయింటి వారిన్ందరిని
నేను మ్రచి పోవున్ట్ట
ా చేసెన్ని చెపప త్న్ జేాష్ఠకుమ్యరునికి మ్న్షేు అను పేరు
పట్టును.
త్రువాత్ అత్డునాకు బాధ కలిగిన్ దేశమ్ందు దేవుడు న్నున అభివృదిి
పందించెన్ని చెపప, రండవవానికి ఎఫా
ర యిము అను పేరు పట్టును.
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ఐగుపు
త దేశమ్ందు సమ్ృదిిగా పంటపండిన్ సంవత్సర ములు గడచిన్
త్రువాత్
యోసేపు చెపపన్ పరకారము ఏడు కరవు సంవత్సరములు ఆరంభ్మ్యయెను
గాని ఐగుపు
త దేశమ్ందంత్టను ఆహార ముండెను.

And the seven years of plenteousness, which were in the land of Egypt,
were ended.
And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said;
and the dearth was in all lands, but in all the land of Egypt there was bread.

And Joseph called the name of the firstborn Manasseh [that is, Forgetting],
"For God," said he, "hath made me forget all my toil and all my father's
house."
And the name of the second called he Ephraim [that is, Fruitful], "For God
hath caused me to be fruitful in the land of my affliction."
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ఐగుపు
థ లు ఆహారము
త దేశమ్ందంత్ టను కరవు వచిచ న్పుపడు ఆ దేశసు
కోసము ఫరోతో మొరపట్ట
ు కొనిరి, అపుపడు ఫరోమీరుయోసేపు దదకు వెళ్లా
అత్డు మీతో చెపుపన్ట్ట
ా చేయడని ఐగుపీతయలందరితో చెపపను.

And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh
for bread; and Pharaoh said unto all the Egyptians, "Go unto Joseph. What
he saith to you, do."
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And the famine was over all the face of the earth; and Joseph opened all the
storehouses and sold unto the Egyptians. And the famine waxed sore in the
land of Egypt.
And all countries came into Egypt to Joseph to buy corn, because the famine
was so sore in all lands.
Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons,
"Why do ye look one upon another?"
And he said, "Behold, I have heard that there is corn in Egypt. Go down
thither and buy for us from thence, that we may live and not die."
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కరవు ఆ దేశమ్ం దంత్టను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటానినయ విపపంచి
ఐగుపీతయలకు ధాన్ామ్మ్ికము చేసెను. ఐగుపు
త దేశ మ్ందు ఆ కరవు
భారముగా ఉండెను;
మ్రియ ఆ కరవు పరత్ర దేశమ్ందు భారమైన్ందున్ సమ్సత దేశసు
థ లు
యోసేపునొదద ధాన్ాము కొనుటకు ఐగుపు
త న్కు వచిచరి.
ధాన్ాము ఐగుపు
త లో నున్నదని యాకోబు తెలిసి కొనిన్పుపడుమీరేల ఒకరి
ముఖము ఒకరు చూచ చనానరని త్న్ కుమ్యరులతో అనను.
మ్రియ అత్డుచూడుడి, ఐగుపు
త లో ధాన్ామున్నదని వింటిని, మ్న్ము
చావక బరదుకున్ట్ట
ా మీరు అకకడికి వెళ్లా మ్న్కొరకు అకకడనుండి ధాన్ాము
కొనుకొకని రండని చెపపగా
యోసేపు పదిమ్ంది అన్నలు ఐగుపు
త లో ధాన్ాము కొన్ బోయిరి.
అయిన్నుఇత్నికి హాని సంభ్వించనేమో అని యాకోబు యోసేపు త్ముిడగు
బెనాామీనును అత్ని అన్న లతో పంపన్ వాడు కాడు.
కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధాన్ాము కొన్వచిచన్వారితో కూడ
ఇశారయేలు కుమ్యరులును వచిచరి.
అపుపడు యోసేపు ఆ దేశమ్ంత్టిమీద అధికారియె
ై యండెను. అత్డ ఆ దేశ
పరజలందరికిని ధాన్ామ్మ్ికము చేయవాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు
వచిచ ముఖములు నేలను మోప అత్
యోసేపు త్న్ సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిు వారికి అనుానివల
కన్బడి వారితో కఠిన్ముగా మ్యటల్లడిమీరకకడనుండి వచిచత్రరని అడిగెను.
అందుకు వారుఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచత్ర మ్నిరి.
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వారులేదు పరభువా, నీ దాసులమైన్ మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచత్రవిిు;
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మేమ్ందరము ఒకక మ్నుషుాని కుమ్యరులము; మేము
యథారథవంతులమేగాని నీ దాసులమైన్ మేము వేగులవారము కామ్ని
అత్నితో చెపపరి.
అయితే అత్డులేదు, ఈ దేశము గుట్ట
ు తెలిసి కొనుటకెై వచిచత్రరని వారితో
అనను.
అందుకు వారునీ దాసులమైన్ మేము పండెరండుమ్ంది సహోదరులము, కనాను
దేశములో నున్న ఒకక మ్నుషుాని కుమ్యరులము; ఇదిగో కనిషు
ఠ డు నేడు మ్య
త్ండిరయొదద ఉనానడు; ఒకడు ల

యోసేపు త్న్ సహోదరులను గురుతు పట్టును గాని వారత్ని గురుతు
పటులేదు.
యోసేపు వారిని గూరిచ తాను కనిన్ కలలు జా
ా పకము చేసికొనిమీరు
వేగులవారు ఈ దేశముగుట్ట
ు తెలిసికొన్ వచిచత్రరని వారితో న్న్గా

And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt.
But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren, for he
said, "Lest perhaps mischief befall him."
And the sons of Israel came to buy corn among those who came, for the
famine was in the land of Canaan.
And Joseph was the governor over the land, and he it was who sold to all
the people of the land; and Joseph's brethren came and bowed down
themselves before him with their faces to the earth.
And Joseph saw his brethren, and he recognized them, but made himself as
a stranger unto them and spoke roughly unto them; and he said unto them,
"From whence come ye?" And they said, "From the land of Canaan to buy
food."
And Joseph knew his brethren, but they knew not him.
And Joseph remembered the dreams which he dreamed about them, and
said unto them, "Ye are spies! To see the nakedness of the land ye have
come!"
And they said unto him, "Nay, my lord, but to buy food have thy servants
come.
We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies."

And he said unto them, "Nay, but to see the nakedness of the land ye have
come."
And they said, "Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in
the land of Canaan; and behold, the youngest is this day with our father,
and one is no more."
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అయితే యోసేపుమీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపపన్మ్యట నిజమే.
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దీనివలన్ మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ త్ముిడు
ఇకకడికి వచిచతేనే గాని మీరికకడనుండి వెళాకూడదు.
మీ త్ముిని తీసికొని వచచటకు మీలోn ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు
బంధింపబడి యందురు. అట్ట
ా మీలో సత్ామున్నదో లేదో మీ మ్యటలు
శోధింపబడును; లేనియెడల ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపప
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And Joseph said unto them, "That is it that I spoke unto you, saying, `Ye are
spies!'
Hereby ye shall be tested: by the life of Pharaoh ye shall not go forth hence,
unless your youngest brother come hither.
Send one of you and let him fetch your brother; and ye shall be kept in
prison, that your words may be tested, whether there be any truth in you;
or else by the life of Pharaoh surely ye are spies!"

వారిని మూడు దిన్ములు చెరసాలలో వేయించెను.
మూడవ దిన్మున్ యోసేపు వారిని చూచినేను దేవునికి భ్యపడువాడను;
మీరు బరదుకున్ట్ట
ా దీని చేయడి.
మీరు యథారథవంతులైత్రరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో
బంధింపబడవలను; మీరు వెళ్లా మీ కుట్టంబముల కరవు తీరుటకు ధాన్ాము
తీసికొని పోవుడి.
మీ త్ముిని నా యొదదకు తీసికొని రండి; అట్ట
ా మీ మ్యటలు సత్ామైన్ట్ట
ు
కన్బడును గనుక మీరు చావరని చెపపను. వారట్ట
ా చేసిరి.

And he put them all together into custody three days.
And Joseph said unto them the third day, "This do, and live, for I fear God:

21

అపుపడు వారునిశచ యముగా మ్న్ సహోదరుని యెడల మ్న్ము చేసిన్ అప
రాధమున్కు శిక్ష పందుచనానము. అత్డు మ్న్లను బత్రమ్యలు
కొనిన్పుపడు మ్న్ము అత్ని వేదన్ చూచియ విన్కపో

And they said one to another, "We are verily guilty concerning our brother,
in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would
not hear. Therefore has this distress come upon us."
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మ్రియ రూబేను ఈ చిన్నవానియెడల ప్రపము చేయకుడని నేను మీతో
చెపపలేదా? అయిన్ను మీరు విన్రైత్రరి గనుక అత్ని రకాిప రాధము మ్న్మీద
మోపబడుచన్నదని వారి కుత్తర మిచెచను.
అయితే దివభాష్ వారి మ్ధా నుండెను గనుక త్న్ మ్యట యోసేపు గరహించెన్ని
వారు తెలిసికొన్లేదు.
అత్డు వారియొదదనుండి అవత్లకు పోయి యేడిచ, మ్రల వారియొదదకు
వచిచ వారితో మ్యటల్లడి, వారిలో ష్మోా నును పట్ట
ు కొని వారి కనునల
ఎదుట అత్ని బంధించెను.
మ్రియ యోసేపు వారి గోనలను ధాన్ాముతో నింపుట కును, ఎవరి రూకలు
వారి గోనలో త్రరిగి ఉంచటకును, పరయాణముకొరకు భోజన్పదారథములు
వారికిచచటకును ఆజా ఇచెచను. అత్డు వారియెడల నిట్ట
ా జరిగించెను.

And Reuben answered them, saying, "Spoke I not unto you, saying, `Do not
sin against the child'; and ye would not hear? Therefore, behold, also his
blood is required."
And they knew not that Joseph understood them, for he spoke unto them
by an interpreter.
And he turned himself away from them and wept; and returned to them
again and communed with them, and took from them Simeon and bound
him before their eyes.
Then Joseph commanded to fill their sacks with corn and to restore every
man's money into his sack, and to give them provision for the way; and thus
did he unto them.

Genesis

42

26

And they laded their asses with the corn and departed thence.
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వారు తాము కొనిన్ ధాన్ామును త్మ్ గాడిదలమీద ఎకికంచకొని
అకకడనుండి వెళ్లాపోయిరి.
అయితే వారు దిగిన్ చోట ఒకడు త్న్ గాడిదకు మేత్పట్ట
ు టకెై త్న్ గోన
విపపన్పుపడు అత్ని రూకలు కన్బడెను, అవి అత్ని గోనమూత్రలో ఉండెను.
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అపుపడత్డునా రూకలు త్రరిగి యిచిచవేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోన లోనే
ఉన్నవని త్న్ సహోదరులతో చెపపను. అంత్ట వారు గుండె
చెదిరిపోయిన్వారై జడిసిఇదేమిటి? దేవుడు మ్న్కిట్ట
ా చేసెన్

And he said unto his brethren, "My money is restored; and lo, it is even in
my sack." And their heart failed them and they were afraid, saying one to
another, "What is this that God hath done unto us?"

If ye be true men, let one of your brethren be bound in the prison house. Go
ye, carry corn for the famine of your houses.
But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified,
and ye shall not die." And they did so.

And as one of them opened his sack to give his ass provender at the inn, he
espied his money; for behold, it was in the mouth of his sack.
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వారు కనాను దేశమ్ందున్న త్మ్ త్ండిరయె
ై న్ యాకోబునొదదకు వచిచ త్మ్కు
సంభ్వించిన్ది యావతు
త ను అత్నికి తెలియ చేసిరి.
ఎటాన్గాఆ దేశమున్కు పరభువెైన్వాడు మ్యతో కఠిన్ముగా మ్యటల్లడి, మేము
ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచన్వారమ్ని అనుకొనను.

And they came unto Jacob their father, unto the land of Canaan, and told
him all that befell them, saying,
"The man who is the lord of the land spoke roughly to us, and took us for
spies of the country.

అపుపడుమేము యథారథ వంతులము, వేగులవారము కాము.
పండెరండుమ్ంది సహోదరులము, ఒకకత్ండిర కుమ్యరులము, ఒకడు లేడు, మ్య
త్ముిడు నేడు కనాను దేశమ్ందు మ్య త్ండిరయొదద ఉనానడని అత్నితో
చెపపత్రవిిు.
అందుకు ఆ దేశపు పరభువు మ్ముిను చూచిమీరు యథారథవంతులని
దీనివలన్ నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద
విడిచిపటిు మీ కుట్టంబములకు కరవు తీరున్ట్ట
ా
నాయొదదకు ఆ చిన్నవాని తోడుకొనిరండి. అపుపడు మీరు యథారథవంతులే
గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపపగించెదను;
అపుపడు మీరు ఈ దేశమ్ందు వాాప్ర రము చేసికొన్వచచన్ని చెపపన్నిరి.

And we said unto him, `We are true men; we are no spies.
We are twelve brethren, sons of our father. One is no more, and the
youngest is this day with our father in the land of Canaan.'
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అయితే అత్డునా కుమ్యరుని మీతో వెళానియాను; ఇత్ని అన్న చనిపోయెను, And he said, "My son shall not go down with you, for his brother is dead,
ఇత్డు మ్యత్ిమే మిగిలియనానడు. మీరు పోవు మ్యరుమున్ ఇత్నికి హాని
and he is left alone. If mischief befall him by the way in which ye go, then
సంభ్వించిన్యెడల నరసిన్ వెండు
ర కలు గల న్
shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave."

Genesis
Genesis

43
43

1
2

ఆ దేశమ్ందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక
వారు ఐగుపు
త నుండి తెచిచన్ ధాన్ాము త్రనివేసిన్ త్రువాత్ వారి త్ండిరమీరు
మ్రల వెళ్లా మ్న్కొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అన్గా
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And the man, the lord of the country, said unto us, `Hereby shall I know that
ye are true men: Leave one of your brethren here with me, and take food
for the famine of your households, and be gone;
and bring your youngest brother unto me. Then shall I know that ye are not
spies, but that ye are true men; so will I deliver you your brother, and ye
shall traffic in the land.'"

వారు త్మ్ గోనలను కుమ్ిరించిన్పుపడు ఎవరి రూకల మూట వారి గోనలో
ఉండెను. వారును వారి త్ండిరయ ఆ రూకల మూటలు చూచి భ్యపడిరి.

And it came to pass as they emptied their sacks, that behold, every man's
bundle of money was in his sack; and when both they and their father saw
the bundles of money, they were afraid.
అపుపడు వారి త్ండిరయె
ై న్ యాకోబు వారిని చూచిమీరు న్నున పుత్ిహీనునిగా And Jacob their father said unto them, "Me have ye bereaved of my
చేయచనానరు; యోసేపు లేడు; ష్మోాను లేడు; మీరు బెనాామీనును కూడ children: Joseph is no more, and Simeon is no more, and ye will take
తీసికొన్పోవుదురు; ఇవనినయ నాకు పర
Benjamin away. All these things are against me."
అందుకు రూబేనునేన్త్ని నీయొదదకు తీసికొని రానియెడల నా యిదదరు
And Reuben spoke unto his father, saying, "Slay my two sons if I bring him
కుమ్యరులను నీవు చంపవచచను; అత్ని నా చేత్రకపపగించము, అత్ని
not to thee. Deliver him into my hand, and I will bring him to thee again."
మ్రల నీయొదదకు తీసికొని వచిచ అపపగించెదన్

And the famine was sore in the land.
And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had
brought out of Egypt, their father said unto them, "Go again, buy us a little
food."
యూదా అత్ని చూచిఆ మ్నుషుాడు మీ త్ముిడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు And Judah spoke unto him, saying, "The man did solemnly declare unto us,
నా ముఖము చూడకూడదని మ్యతో గటిుగా చెపపను.
saying, `Ye shall not see my face, unless your brother be with you.'
కాబటిు నీవు మ్యత్ముిని మ్యతో కూడ పంపన్ యెడల మేము వెళ్లా నీకొరకు
If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food.
ఆహారము కొందుము.
నీవు వానిని పంపనొలానియెడల మేము వెళాము; ఆ మ్ను షుాడుమీ త్ముిడు But if thou wilt not send him, we will not go down, for the man said unto us,
మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మ్యతో చెపపన్నను.
`Ye shall not see my face, unless your brother be with you.'"
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అందుకు ఇశారయేలుమీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మ్నుషుానితో
చెపప నాకు ఇంత్ శర మ్ కలుగజేయనేల అన్గా
వారు ఆ మ్నుషుాడుమీ త్ండిర యింక సజీవుడెై యనానడా? మీకు
సహోదరుడు ఉనానడా అని మ్ముిను గూరిచయ మ్య బంధువులను
గూరిచయ ఖండిత్ ముగా అడిగిన్పుపడు మేము ఆ పరశనలకు త్గిన్ట్ట
ు
అత్నికి వాసతవము తెలియచెపపత్రవిిుమీ సహోదరుని తీసికొని రండని అత్డు
చెపుపన్ని మ్యకెట్ట
ా తెలియన్నిరి.

And Israel said, "Why dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye
had yet a brother?"
And they said, "The man asked us strictly about our state, and about our
kindred, saying, `Is your father yet alive? Have ye another brother?' And we
told him according to the tenor of these words. Could we certainly know
that he would say, `Bring your brother down'?"

యూదా త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇశారయేలును చూచిఆ చిన్న వానిని నాతో కూడ
పంపుము, మేము లేచి వెళ్ల
ా దుము, అపుపడు మేమే కాదు నీవును మ్య
పలాలును చావక బరదుకుదుము;
నేను అత్నిగూరిచ పూటపడుదును, నీవు అత్నిగూరిచ న్నున అడుగవలను;
నేను అత్ని త్రరిగి నీయొదదకు తీసికొనివచిచ నీయెదుట నిలువబెటునియెడల
ఆ నింద నా మీద ఎలాపుపడును ఉండును.
మ్యకు త్డవు కాక పోయిన్యెడల ఈప్రటికి రండవ మ్యరు త్రరిగి వచిచ
యందుమ్ని చెపపగా
వారి త్ండిరయె
ై న్ ఇశారయేలు వారితొ అటాయిన్ మీ రీల్లగు చేయడి; ఈ
దేశమ్ందు పరసిదిములైన్వి, అన్గా కొంచెము మ్సతకి కొంచెము తేన సుగంధ
దరవాములు బోళము పసాతచకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనలలో వేసికొని
ఆ మ్నుషుానికి కానుకగా తీసికొని పోవుడి.
రటిుంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనల మూత్రలో ఉంచబడి
త్రరిగివచిచన్ రూకలు కూడ చేత్ పట్ట
ు కొనిపోయి మ్రల ఇచిచవేయడి;
ఒకవేళ అది పరబాట్టై యండును;
మీ త్ముిని తీసికొని లేచి ఆ మ్నుషుాని యొదదకు త్రరిగి వెళ్ల
ా డి.
ఆ మ్నుషుాడు మీ యిత్ర సహోదరుని బెనాామీనును మీ కపపగించన్ట్ట
ా
సరవశకు
ి డెైన్ దేవుడు ఆ మ్నుషుాని యెదుట మిముిను కరుణంచను గాక.
నేను పుత్ిహీను డనై యండవలసిన్ యెడల పుత్ిహీనుడన్గుదున్ని వారితో
చెపపను.
ఆ మ్నుషుాలు ఆ కానుకను తీసికొని, చేతులలో రటిుంపు రూకలను త్మ్వెంట
బెనాామీనును తీసికొని లేచి ఐగుపు
త న్కు వెళ్లా యోసేపు యెదుట నిలిచిరి.

And Judah said unto Israel his father, "Send the lad with me, and we will
arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our
little ones.
I will be surety for him; from my hand shalt thou require him. If I bring him
not unto thee and set him before thee, then let me bear the blame for ever;
for had we not lingered, surely now we would have returned this second
time."
And their father Israel said unto them, "If it must be so now, do this: Take of
the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present,
a little balm and a little honey, spices and myrrh, nuts and almonds.
And take double money in your hand; and the money that was brought
again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand. Perhaps it was
an oversight.
Take also your brother, and arise, go again unto the man;
and God Almighty give you mercy before the man, that he may send away
your other brother and Benjamin. If I am bereaved of my children, I am
bereaved!"

And the men took that present, and they took double money in their hand,
and Benjamin; and they rose up, and went down to Egypt, and stood before
Joseph.
యోసేపు వారితో నున్న బెనాామీనును చూచి త్న్ గృహనిరావహ కునితో ఈ And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house,
మ్నుషుాలను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదిము
"Bring these men home, and slay a beast and make ready; for these men
చేయించము; మ్ధాాహనమ్ందు ఈ మ్నుషుాలు నాతో భోజన్ము
shall dine with me at noon."
చేయదురని చెపపను.
యోసేపు చెపపన్ట్ట
ా అత్డు చేసి ఆ మ్నుషుా లను యోసేపు ఇంటికి
And the man did as Joseph bade, and the man brought the men into
తీసికొనిపోయెను.
Joseph's house.
ఆ మ్నుషుాలు యోసేపు ఇంటికి రపపంపబడిన్ందున్ వారు భ్యపడిమొదట And the men were afraid because they were brought into Joseph's house;
మ్న్ గోనలలో త్రరిగి పటుబడిన్ రూకల నిమిత్తము అత్డు మ్న్ మీదికి
and they said, "Because of the money that was returned in our sacks the
అకసాితు
త గా వచిచ మీదపడి మ్న్లను దాసులుగా చెరపటిు మ్న్ గాడిదలను first time are we brought in, that he may seek occasion against us and fall
తీసికొనుటకు లోపలికి తెపపంచెన్నుకొనిరి.
upon us, and take us for bondmen, and also our asses."
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వారు యోసేపు గృహనిరావహకునియొదదకు వచిచ యింటి దావరమున్
అత్నితో మ్యటల్లడి
అయాా ఒక మ్న్వి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచత్రవిిు.
అయితే మేము దిగిన్చోటికి వచిచ మ్య గోనలను విపప న్పుపడు, ఇదిగో మ్య
మ్య రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనమూత్రలో నుండెను. అవి
చేత్పట్ట
ు కొని వచిచత్రవిిు.

And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed
with him at the door of the house
and said, "O sir, we came indeed down the first time to buy food.
And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks,
and behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in
full weight; and we have brought it again in our hand.

ఆహారము కొనుటకు మ్రి రూకలను తీసికొని వచిచత్రవిిు; మ్య రూకలను మ్య
గోనలలో నవరు వేసిరో మ్యకు తెలియదని చెపపరి.
అందుకత్డుమీకు కేుమ్మ్గును గాక భ్యపడకుడి; మీ పత్రుల దేవుడెైన్ మీ
దేవుడు మీకు మీ గోనలలో ధన్మిచెచను. మీ రూకలు నాకు ముటిున్వని చెపప
ష్మోానును వారియొదద
ఆ మ్నుషుాడు వారిని యోసేపు
ఇంటికి తీసికొని వచిచ వారికి నీళ్లాయాగా
వారు కాళ్ల
ా కడుగుకొనిరి. మ్రియ అత్డు వారి గాడిదలకు మేత్ వేయించెను.

And other money have we brought down in our hands to buy food. We
cannot tell who put our money in our sacks."
And he said, "Peace be to you, fear not; your God and the God of your
father hath given you treasure in your sacks. I had your money." And he
brought Simeon out unto them.
And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water
and they washed their feet; and he gave their asses provender.

25

అకకడ తాము భోజన్ము చేయవలన్ని వినిరి గనుక మ్ధాాహనమ్ందు
యోసేపు వచచ వేళకు త్మ్ కానుకను సిదిముచేసిరి.

And they made ready the present for Joseph's coming at noon, for they
heard that they should eat bread there.

43
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యోసేపు ఇంటికి వచిచ న్పుపడు వారు త్మ్ చేతులలోనున్న కానుకను
ఇంటిలోనికి తెచిచ అత్నికిచిచ, అత్నికి నేలను సాగిలపడిరి.

And when Joseph came home, they brought him the present which was in
their hand into the house, and bowed themselves before him to the earth.
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అపుపడుమీరు చెపపన్ ముసలివాడెైన్ మీ త్ండిర కేుమ్ముగా ఉనానడా? అత్డు And he asked them of their welfare and said, "Is your father well, the old
ఇంక బరత్రకి యనానడా? అని వారి కేుమ్సమ్యచారము అడిగి న్ందుకు వారు
man of whom ye spoke? Is he yet alive?"
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And they answered, "Thy servant our father is in good health; he is yet
alive." And they bowed down their heads and made obeisance.
And he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son,
and said, "Is this your younger brother of whom ye spoke unto me?" And he
said, "God be gracious unto thee, my son."
And Joseph made haste, for his heart yearned for his brother, and he sought
somewhere to weep; and he entered into his chamber and wept there.

Genesis

43

31

Genesis

43

32

నీ దాసుడెైన్ మ్య త్ండిర ఇంక బరదికియనానడు కేుమ్ముగానునానడని చెపప
వంగి సాగిలపడిరి.
అపుపడత్డు కనునలత్రత త్న్ త్లిా కుమ్యరుడును త్న్ త్ముిడెైన్
బెనాామీనును చూచిమీరు నాతో చెపపన్ మీ త్ముిడు ఇత్డనా? అని అడిగి
నా కుమ్యరుడా, దేవుడు నినున కరుణంచను గాక
అపుపడు త్న్ త్ముినిమీద యోసేపు న్కు పేరమ్ పరు
ా కొని వచెచను గనుక
అత్డు త్వరపడి యేడుచటకు చోట్ట వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లా అకకడ
ఏడెచను.
అపుపడు అత్డు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచిచ త్నున తాను
అణచకొని, భోజన్ము వడిించడని చెపపను.
అత్నికిని వారికిని అత్నితో భోజన్ము చేయచన్న ఐగుపీతయలకును వేరు
వేరుగా వడిించిరి. ఐగుపీతయలు హెబీరయలతో కలిసి భోజన్ము చేయరు; అది
ఐగుపీత యలకు హేయము.
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జేాషు
ఠ డు మొదలుకొని కనిషు
ఠ ని వరకు వారు అత్ని యెదుట త్మ్ త్మ్
యీడు చొపుపన్ కూరుచండిరి గనుక ఆ మ్నుషుాలు ఒకనివెైపు ఒకడు చూచి
ఆశచరా పడిరి.

And they sat before him, the firstborn according to his birthright and the
youngest according to his youth; and the men marveled one at another.
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And he washed his face and went out, and restrained himself, and said, "Set
on the bread."
And they served him by himself, and them by themselves, and the Egyptians
who ate with him by themselves, because the Egyptians might not eat bread
with the Hebrews, for that is an abomination unto the Egyptians.
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మ్రియ అత్డు త్న్యెదుటనుండి వారికి వంతులత్రత పంపను. బెనాామీను
వంతు వారందరి వంతులకంట్ట అయిదంత్లు గొపపది. వారు విందు ఆరగించి
అత్నితో కలిసి సంతుష్ుగా తా
ి గిరి.
యోసేపు ఆ మ్నుషుాల గోనలు పటిున్ంత్ ఆహార పదారథములతో వాటిని నింప
ఎవరి రూకలు వారి గోనమూత్రలో పట్ట
ు మ్నియ,
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వారు ఆ పటుణమునుండి బయలు దేరి యెంతో దూరము వెళాక మునుపు,
యోసేపు త్న్ గృహనిరావహకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మ్నుషుాల వెంటబడి
వెళ్లా వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు కీడు చేయనేల?
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దేనితో నా పరభువు ప్రన్ము చేయనో దేనివలన్ అత్డు శకున్ములు
చూచనో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయటవలన్ కాని పని చేసిత్రరని
వారితో చెపుపమ్నను.
అత్డు వారిని కలిసికొని ఆ మ్యటలు వారితో చెపపన్పుపడు
వారు మ్య పరభువు ఇట్ట
ా మ్యట ల్లడనేల? ఇటిు పని చేయట నీ దాసులకు
దూరమ్వును గాక.
ఇదిగో మ్య గోనలమూతులలో మ్యకు దొరికిన్ రూకలను కనాను
దేశములోనుండి త్రరిగి తీసికొనివచిచత్రవిిు; నీ పరభువు ఇంటిలోనుండి మేము
వెండినైన్ను బంగారము నైన్ను ఎట్ట
ా దొంగిలుదుము?
నీ దాసులలో ఎవరియొదద అది దొరుకునో వాడు చచచను గాక; మ్రియ
మేము మ్య పరభువున్కు దాసులముగా నుందుమ్ని అత్నితో అనిరి.
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కనిషు
ఠ ని గోన మూత్రలో త్న్ వెండి గిననను అత్ని ధాన్ాపు రూకలను
పట్ట
ు మ్నియ, త్న్ గృహ నిరావహకునికి ఆజా
ా పంపగా యోసేపు చెపపన్
మ్యట చొపుపన్ అత్డు చేసెను.
తెలావారిన్పుపడు ఆ మ్నుషుాలు త్మ్ గాడిదలతో కూడ పంపవేయబడిరి.

And he took and sent portions unto them from before him, but Benjamin's
portion was five times as much as any of theirs. And they drank and were
merry with him.
And he commanded the steward of his house, saying, "Fill the men's sacks
with food, as much as they can carry, and put every man's money in the
mouth of his sack.
And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his
corn money." And he did according to the word that Joseph had spoken.
As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their
asses.
And when they had gone out of the city, and not yet far off, Joseph said
unto his steward, "Up, follow after the men; and when thou dost overtake
them, say unto them, `Why have ye rewarded evil for good?
Is not this that from which my lord drinketh, and whereby indeed he
divineth? Ye have done evil in so doing.'"
And he overtook them, and he spoke unto them these same words.
And they said unto him, "Why saith my lord these words? God forbid that
thy servants should do according to this thing!
Behold, the money which we found in the mouths of our sacks we brought
again unto thee out of the land of Canaan. How then would we steal out of
thy lord's house silver or gold?
With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also
will be my lord's bondmen."

అందుకత్డుమ్ంచిది, మీరు చెపపన్టేు కానీ యడి; ఎవరియొదద అది
And he said, "Now also let it be according unto your words: he with whom it
దొరుకునో అత్డ నాకు దాసు డగును, అయితే మీరు నిరోదషులగుదురని
is found shall be my servant, and ye shall be blameless."
చెపపను.
అపుపడు వారు త్వర పడి పరత్రవాడు త్న్ గోనను కిరందికి దించి దానిని విపపను. Then every man speedily took down his sack to the ground, and opened
every man his sack.
అత్డు పదదవాడు మొదలుకొని చిన్న వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ
And he searched, and began with the eldest and ended with the youngest;
గినన బెనాామీను గోనలో దొరికెను.
and the cup was found in Benjamin's sack.
కావున్ వారు త్మ్ బటులు చింపుకొని పరత్రవాడు త్న్ గాడిదమీద గోనలు
Then they rent their clothes; and every man loaded his ass, and returned to
ఎకికంచ కొని త్రరిగి పటుణమున్కు వచిచరి.
the city.
అపుపడు యూదా యను అత్ని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచరి.
And Judah and his brethren came to Joseph's house (for he was yet there),
అత్డింక అకకడనే ఉండెను గనుక వారు అత్ని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. and they fell before him on the ground.
అపుపడు యోసేపుమీరు చేసిన్ యీ పని యేమిటి? నావంటి మ్నుషుాడు
శకున్ము చూచి తెలిసికొనున్ని మీకు తెలియదా అని వారితో అన్గా

And Joseph said unto them, "What deed is this that ye have done? Know ye
not that such a man as I can certainly divine?"
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యూదా యిటాననుఏలిన్ వారితో ఏమి చెపపగలము? ఏమ్ందుము? మేము
నిరోదషులమ్ని యెట్ట
ా కనుపరచగలము? దేవుడ నీ దాసుల నేరము కనుగొనను.
ఇదిగో మేమును ఎవని యొదద ఆ గినన దొరికెనో వాడును ఏలిన్ వారికి దాసుల
మ్గుదుమ్నను.
అందుకత్డు అట్ట
ా చేయట నాకు దూరమ్వునుగాక; ఎవనిచేత్రలో ఆ గినన
దొరికెనో వాడ నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ త్ండిర యొదదకు
సమ్యధాన్ముగా వెళ్ల
ా డని చెపపగా
యూదా అత్ని సమీపంచిఏలిన్వాడా ఒక మ్న్వి; ఒక మ్యట యేలిన్ వారితో
త్మ్ దాసుని చెపుపకొన్నిముి; త్మ్ కోపము త్మ్ దాసునిమీద
రవులుకొన్నీయకుము; త్మ్రు ఫరో అంత్వారుగదా
ఏలిన్వాడుమీకు త్ండిరయె
ై న్ను సహోదరుడెైన్ను ఉనానడా అని త్మ్
దాసులన్డిగెను.
అందుకు మేముమ్యకు ముసలివాడెైన్ త్ండిరయ అత్ని ముసలిత్న్మున్
పుటిున్ యొక చిన్న వాడును ఉనానరు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని
త్లిాకి వాడొకకడ మిగిలియనానడు, వాని త్ండిర

And Judah said, "What shall we say unto my lord? What shall we speak? Or
how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy
servants; behold, we are my lord's servants, both we and he also with whom
the cup was found."
And he said, "God forbid that I should do so; but the man in whose hand the
cup is found, he shall be my servant; and as for you, go up in peace unto
your father."
Then Judah came near unto him and said, "Oh my lord, let thy servant, I
pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn
against thy servant; for thou art even as Pharaoh.
My lord asked his servants, saying, `Have ye a father or a brother?'

అపుపడు త్మ్రునేన్త్ని చూచటకు అత్ని నా యొదదకు తీసికొని రండని
త్మ్ దాసులతో చెపప త్రరి.
అందుకు మేము ఆ చిన్నవాడు త్న్ త్ండిరని విడువలేడు. వాడు త్న్ త్ండిరని
విడిచిన్యెడల వాని త్ండిర చనిపోవున్ని యేలిన్వారితో చెపపత్రవిిు.

And thou saidst unto thy servants, `Bring him down unto me, that I may set
mine eyes upon him.'
And we said unto my lord, `The lad cannot leave his father; for if he should
leave his father, his father would die.'

అందుకు త్మ్రుమీ త్ముిడు మీతో రానియెడల మీరు మ్రల నా ముఖము
చూడకూడదని త్మ్ దాసులతో చెపపత్రరి.
కాబటిు నా త్ండిరయె
ై న్ త్మ్ దాసుని యొదదకు మేము వెళ్లా యేలిన్వారి
మ్యటలను అత్నికి తెలియచేసిత్రవిిు.
మ్య త్ండిరమీరు త్రరిగి వెళ్లా మ్న్కొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొకని రండని
చెపపన్పుపడు
మేము అకకడికి వెళాలేము; మ్య త్ముిడు మ్యతో కూడ ఉండిన్యెడల
వెళ్ల
ా దుము; మ్య త్ముిడు మ్యతో నుంటేనే గాని ఆ మ్ను షుాని ముఖము
చూడలేమ్ని చెపపత్రవిిు.
అందుకు త్మ్ దాసుడెైన్ నా త్ండిరనాభారా నాకిదదరిని కనన్ని మీరరుగుదురు.

And thou saidst unto thy servants, `Unless your youngest brother come
down with you, ye shall see my face no more.'
And it came to pass, when we came up unto thy servant, my father, we told
him the words of my lord.
And our father said, `Go again, and buy us a little food.'

వారిలో ఒకడు నా యొదదనుండి వెళ్లా పోయెను. అత్డు నిశచయముగా
దుష్ుమ్ృగములచేత్ చీలచ బడెన్నుకొంటిని, అపపటినుండి అత్డు నాకు
కన్బడలేదు.
మీరు నా యెదుటనుండి ఇత్ని తీసికొనిపోయిన్ త్రువాత్ ఇత్నికి హాని
సంభ్వించిన్యెడల నరసిన్ వెండు
ర కలుగల న్నున మ్ృతుల లోకములోనికి
దుుఃఖముతో దిగిపోవున్ట్ట
ా చేయదురని మ్యతో చెపపను.
కావున్ త్మ్ దాసుడెైన్ నా త్ండిరయొదదకు నేను వెళ్లాన్పుపడు ఈ చిన్నవాడు
మ్యయొదద లేనియెడల

And we said unto my lord, `We have a father, an old man, and a child of his
old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his
mother, and his father loveth him.'

And we said, `We cannot go down. If our youngest brother be with us, then
will we go down, for we may not see the man's face unless our youngest
brother is with us.'
And thy servant, my father, said unto us, `Ye know that my wife bore me
two sons;
and the one went out from me, and I said, "Surely he is torn in pieces"; and I
saw him not since.
And if ye take this also from me, and harm befall him, ye shall bring down
my gray hairs with sorrow to the grave.'

Now therefore when I come to thy servant my father and the lad be not
with us, seeing that his life is bound up in the lad's life,
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అత్ని ప్ర
ర ణము ఇత్ని ప్ర
ర ణ ముతో పన్వేసికొని యన్నది గనుక ఈ
చిన్నవాడు మ్యయొదద లేకపోవుట అత్డు చూడగానే చనిపోవును. అట్ట
ా త్మ్
దాసులమైన్ మేము నరసిన్ వెండు
ర కలు గల త్మ్ దా
త్మ్ దాసుడనైన్ నేను ఈ చిన్న వానినిగూరిచ నా త్ండిరకి పూటపడి నీ
యొదదకు నేన్త్ని తీసికొని రానియెడల నా త్ండిర దృష్ు యందు ఆ నింద నా
మీద ఎలాపుపడు ఉండున్ని చెపపత్రని.
కాబటిు త్మ్ దాసుడనైన్ న్నున ఈ చిన్నవానికి పరత్రగా ఏలిన్వారికి దాసునిగా
నుండనిచిచ యీ చిన్నవాని త్న్ సహోదరులతో వెళానిముి.
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it shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will
die; and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our
father with sorrow to the grave.
For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, `If I bring
him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.'
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ఈ చిన్నవాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా త్ండిరయొదదకు నేనట్ట
ా వెళాగలను? For how shall I go up to my father and the lad be not with me, lest perhaps I
వెళ్లాన్యెడల నా త్ండిరకి వచచ అప్రయము చూడవలసి వచచన్ని చెపపను. see the evil that shall come upon my father?"
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అపుపడు యోసేపు త్న్ యొదద నిలిచిన్వారందరి యెదుట త్నున తాను
Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him;
అణచకొన్జాలకనా యొదదనుండి పరత్ర మ్నుషుాని వెలుపలికి పంప వేయడని and he cried, "Cause every man to go out from me!" And there stood no
బిగురగా చెపపను. యోసేపు త్న్ సహోదరుల
man with him while Joseph made himself known unto his brethren.
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అత్డు ఎలుగెత్రత యేడవగా ఐగుపీతయలును ఫరో యింటివారును వినిరి.

And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.
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అపుపడు యోసేపునేను యోసే పును; నా త్ండిర యింక బరదికియనానడా అని
అడిగి న్పుపడు అత్ని సహోదరులు అత్ని సముఖమ్ందు తొందరపడి
అత్నికి ఉత్తరము ఇయాలేక పోయిరి.
అంత్ట యోసేపునా దగురకు రండని త్న్ సహోదరులతో చెపపన్పుపడు వారు
అత్ని దగురకు వచిచరి. అపుపడత్డుఐగుపు
ా న్ట్ట
ా మీరు అమిివేసిన్
త న్కు వెళ్ల
మీ సహోదరుడెైన్ యోసేపున్

And Joseph said unto his brethren, "I am Joseph. Doth my father yet live?"
And his brethren could not answer him, for they were troubled at his
presence.
And Joseph said unto his brethren, "Come near to me, I pray you." And they
came near; and he said, "I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
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Now therefore be not grieved nor angry with yourselves that ye sold me
hither, for God sent me before you to preserve life.
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అయిన్ను నేనికకడికి వచచ న్ట్ట
ా మీరు న్నున అమిివేసిన్ందుకు
దుుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిుంప నియాకుడి; ప్ర
ర ణరక్షణ కొరకు
దేవుడు మీకు ముందుగా న్నున పంపంచె
రండు సంవత్సరములనుండి కరవు దేశములో నున్నది. సేదామైన్ను
కోత్యె
ై న్ను లేని సంవత్సరములు ఇంక అయిదు వచచను. మిముిను
ఆశచరాముగ రకిుంచి దేశ ములో మిముిను శ్రష్ముగా నిలుపుటకును
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ప్ర
ర ణముతో కాప్రడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా న్నున పంపం చెను.
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And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to
save your lives by a great deliverance.
So now it was not you that sent me hither, but God; and He hath made me a
father to Pharaoh, and lord of all his house and a ruler throughout all the
land of Egypt.
Hasten ye, and go up to my father and say unto him, `Thus saith thy son
Joseph: God hath made me lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not;
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కాబటిు దేవుడగాని మీరు న్నినకకడికి పంపలేదు. ఆయన్ న్నున ఫరోకు
త్ండిరగాను అత్ని యింటివారి కందరికి పరభువుగాను ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టిమీద
ఏలికగాను నియమించెను.
మీరు త్వరగా నా త్ండిర యొదదకు వెళ్లా అత్నితోనీ కుమ్యరుడెైన్
యోసేపుదేవుడు న్నున ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టికి పరభువుగా నియ మించెను, నా
యొదదకు రముి, అకకడ ఉండవదు
ద ;
నీవు గోషెను దేశమ్ందు నివసించెదవు, అపుపడు నీవును నీ పలాలును నీ పలాల and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me పలాలును నీ గొఱ్ఱలమ్ందలును నీ పశువు లును నీకు కలిగిన్ది యావతు
త ను
- thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks and thy
నాకు సమీపముగా నుండును.
herds and all that thou hast.
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Now therefore, I pray thee, let thy servant remain instead of the lad as a
bondman to my lord, and let the lad go up with his brethren.

For these two years hath the famine been in the land, and yet there are five
years in which there shall neither be planting nor harvest.

ఇకను అయిదు కరవు సంవత్సరములు వచచను గనుక నీకును నీ యింటి
వారికిని నీకు కలిగిన్దంత్టికిని పేదరికము రాకుండ అకకడ నినున
పోష్ంచెదన్నానడని చెపుపడి.
ఇదిగో మీతో మ్యటల్లడుచన్నది నా నోరే అని మీ కనునలును నా త్ముిడెైన్
బెనాామీను కనునలును చూచచన్నవి.
ఐగుపు
త నా
త లో నాకు కలిగిన్ సమ్సత ఘన్త్ను, మీరు చూచిన్ది యావతు
త్ండిరకి తెలియచేసి త్వరగా నా త్ండిరని ఇకకడికి తీసి కొనిరండని త్న్
సహోదరులతో చెపప
త్న్ త్ముి డెైన్ బెనాామీను మడమీద పడి యేడెచను; బెనాామీను అత్ని
మడమీదపడి యేడెచను.
అత్డు త్న్ సహోదరులందరిని ముదు
ద పట్ట
ు కొని వారిమీద పడి యేడిచన్
త్రువాత్ అత్ని సహోదరులు అత్నితో మ్యటల్లడిరి.
యోసేపుయొకక సహోదరులు వచిచన్ వరిమ్యన్ము ఫరో యింటిలో విన్బడెను.
అది ఫరోకును అత్ని సేవకు లకును ఇష్ుముగా నుండెను.

And there will I nourish thee (for yet there are five years of famine), lest
thou and thy household and all that thou hast come to poverty.'

17

అపుపడు ఫరో యోసేపుతో ఇటాననునీవు నీ సహోదరులను చూచిమీరీల్లగు
చేయడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిు కనాను దేశమున్కు వెళ్లా

And Pharaoh said unto Joseph, "Say unto thy brethren, `This do ye: Load
your beasts and go, get you unto the land of Canaan.
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And take your father and your households, and come unto me; and I will
give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.'

Genesis

45

19

మీ త్ండిరని మీ యింటివారిని వెంట బెట్ట
ు కొని నా యొదదకు రండి; ఐగుపు
త
దేశమ్ందలి మ్ంచి వసు
త వులను మీకెచెచదను, ఈ దేశముయొకక సారమును
మీరు అనుభ్వించెదరు.
నీకు ఆజాయె
ై న్ది గదా? దీని చేయడి, మీ పలాలకొరకును మీ భారాలకొరకును
ఐగుపు
ు కొని రండి.
త లోనుండి బండాను తీసికొనిపోయి మీ త్ండిరని వెంటబెట్ట
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అత్డు వారికి రండసి దుసు
త ల బటులు ఇచెచను; బెనాా మీనుకు మూడువందల To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he
తులముల వెండియను ఐదు దుసు
త ల బటులు ఇచెచను,
gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.
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అత్డు త్న్ త్ండిర నిమిత్తము ఐగుపు
త వులను
త లో నున్న మ్ంచి వసు
మోయచన్న పది గాడిదలను, మ్యరుమున్కు త్న్ త్ండిర నిమిత్తము
ఆహారమును, ఇత్ర ధాన్ామును త్రను బండములను
అపుపడత్డు త్న్ సహోదరులను సాగన్ంప వారు
బయలుదేరుచండగామ్యరుమ్ందు కలహ పడకుడని వారితో చెపపను.
వారు ఐగుపు
ై న్
త నుండి బయలు దేరి కనాను దేశమున్కు త్న్ త్ండిరయె
యాకోబు నొదదకు వచిచ
యోసేపు ఇంక బరదికియండి ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టిని ఏలుచనానడని అత్నికి
తెలియచేసిరి. అయితే అత్డు వారి మ్యట న్మ్ిలేదు గనుక అత్డు
నిశ్రచషు
ు డాయెను.
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And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is
my mouth that speaketh unto you.
And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have
seen; and ye shall make haste and bring down my father hither."
And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept
upon his neck.
Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them; and after that his
brethren talked with him.
And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, "Joseph's
brethren have come"; and it pleased Pharaoh well, and his servants.

Now thou art commanded, this do ye: `Take with you wagons out of the
land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father,
and come.
ఐగుపు
త వులు మీవే అగును గనుక మీ
Also, regard not your possessions, for the good of all the land of Egypt is
త దేశమ్ంత్టిలోనున్న మ్ంచి వసు
సామ్గిరని లక్షాపటుకుడని చెపుపమ్న్గా
yours.'"
ఇశారయేలు కుమ్యరులు ఆల్లగున్నే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమ్యట చొపపన్ వారికి And the children of Israel did so; and Joseph gave them wagons, according
బండాను ఇపపంచెను; మ్యరుమున్కు ఆహారము ఇపపంచెను.
to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.

And to his father he sent in this manner: ten asses laden with the good
things of Egypt, and ten sheasses laden with corn and bread and meat for
his father on the way.
So he sent his brethren away, and they departed; and he said unto them,
"See that ye fall not out on the way."
And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto
Jacob their father,
and told him, saying, "Joseph is yet alive, and he is governor over all the
land of Egypt." And Jacob's heart fainted, for he believed them not.
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అపుపడు వారు యోసేపు త్మ్తో చెపపన్ మ్యటలనినటిని అత్నితో చెపపరి.
అత్డు త్నున ఎకికంచకొని పోవుటకు యోసేపు పంపన్బండు
ా చూచి
న్పుపడు వారి త్ండిరయె
ై న్ యాకోబు ప్ర
ర ణము తెపప రిలాన్

And they told him all the words of Joseph which he had said unto them; and
when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of
Jacob their father revived.
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అపుపడు ఇశారయేలుఇంతే చాలును, నా కుమ్యరుడెైన్ యోసేపు ఇంక
బరదికియనానడు, నేను చావకమునుపు వెళ్లా అత్ని చూచెదన్ని చెపపను.

And Israel said, "It is enough; Joseph my son is yet alive! I will go and see
him before I die."
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అపుపడు ఇశారయేలు త్న్కు కలిగిన్దంత్య తీసికొని పరయాణమై
బెయేరుబాకు వచిచ త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు దేవునికి బలులన్రిపంచెను.

And Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba, and
offered sacrifices unto the God of his father Isaac.

Genesis

46

2

Genesis

46

3

Genesis

46

4

And God spoke unto Israel in the visions of the night and said, "Jacob,
Jacob." And he said, "Here am I."
And He said, "I am God, the God of thy father. Fear not to go down into
Egypt, for I will there make of thee a great nation.
I will go down with thee into Egypt, and I will also surely bring thee up again;
and Joseph shall put his hand upon thine eyes."
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అపుపడు రాత్రి దరశన్ములయందు దేవుడుయాకోబూ యాకోబూ అని
ఇశారయేలును పలిచెను. అందుక త్డుచిత్తము పరభువా అనను.
ఆయన్నేనే దేవుడను, నీ త్ండిర దేవుడను, ఐగుపు
ా టకు
త న్కు వెళ్ల
భ్యపడకుము, అకకడనినున గొపప జన్ముగా చేసెదను.
నేను ఐగుపు
త న్కు నీతోగూడ వచెచ దను, అంతేకాదు నేను నిశచయముగా
నినున త్రరిగి తీసి కొని వచెచదను, యోసేపు నీ కనునలమీద త్న్ చెయిా
యంచన్ని సెలవియాగా
యాకోబు లేచి బెయేరుబా నుండి వెళ్లాను. ఫరో అత్ని నకికంచి తీసికొని
వచచటకు పంపన్ బండామీద ఇశారయేలు కుమ్యరులు త్మ్ త్ండిర యె
ై న్
యాకోబును త్మ్ పలాలను త్మ్ భారాలను ఎకికంచిరి.
వారు, అన్గా యాకోబును అత్ని యావతు
త సంతాన్మును, త్మ్ పశువులను
తాము కనానులో సంప్ర దించిన్ సంపద యావతు
త ను తీసికొని ఐగుపు
త న్కు
వచిచరి.
అత్డు త్న్ కుమ్యరులను త్న్ కుమ్యరుల కుమ్యరులను త్న్ కుమ్యరిలను
త్న్ కుమ్యరుల కుమ్యరిలను త్న్ యావతు
త సంతాన్మును ఐగుపు
త న్కు
త్న్తోకూడ తీసికొనివచెచను.
యాకోబును అత్ని కుమ్యరులును ఐగుపు
త న్కు వచిచరి. ఇశారయేలు
కుమ్యరుల పేళ్ల
ా ఇవే;
యాకోబు జేాష్ఠ కుమ్యరుడు రూబేను. రూబేను కుమ్యరులైన్ హనోకు పలు
ా
హెసోరను కరీి.
ష్మోాను కుమ్యరులైన్ యెమూ యేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు
కనానీయ రాలి కుమ్యరుడెైన్ షావ్దలు.
లేవి కుమ్యరులైన్ గెరోును కహాతు మరారి
యూదా కుమ్యరులైన్ ఏరు ఓనాను షేల్ల పరసు జరహు. ఆ ఏరును
ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పరసు కుమ్యరులైన్ హెసోరను
హామూలు.
ఇశాశఖారు కుమ్యరులైన్ తోల్ల పువావ యోబు ష్మో
ా ను.
జబూలూను కుమ్యరులైన్ సెరదు ఏలోను యహ లేలు.
వీరు లేయా కుమ్యరులు. ఆమ పదదన్రాములో యాకోబు వారిని అత్ని
కుమ్యరియె
ై న్ దీనాను కనను. అత్ని కుమ్యరులును అత్ని కుమ్యరిలును
అందరును ముపపది ముగు
ు రు.
గాదు కుమ్యరులైన్ సిపోాను హగీు ష్షనీ ఎసోబను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ.

And Jacob rose up from Beersheba; and the sons of Israel carried Jacob their
father, and their little ones and their wives, in the wagons which Pharaoh
had sent to carry him.
And they took their cattle and their goods which they had gotten in the land
of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:
his sons and his sons' sons with him, his daughters and his sons' daughters;
and all his seed brought he with him into Egypt.
And these are the names of the children of Israel who came into Egypt,
Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn.
And the sons of Reuben: Hanoch and Pallu, and Hezron and Carmi.

And the sons of Simeon: Jemuel and Jamin and Ohad and Jachin and Zohar
and Shaul the son of a Canaanite woman.
And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
And the sons of Judah: Er and Onan, and Shelah and Perez and Zerah (but Er
and Onan died in the land of Canaan). And the sons of Perez were Hezron
and Hamul.
And the sons of Issachar: Tola, and Puvah and Job, and Shimron.
And the sons of Zebulun: Sered and Elon and Jahleel.
These are the sons of Leah, whom she bore unto Jacob in Padanaram, with
his daughter Dinah. All the souls of his sons and his daughters were thirty
and three.
And the sons of Gad: Ziphion and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi,
and Areli.
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ఆషేరు కుమ్యరులైన్ ఇమ్యన ఇషావ ఇషీవ బెరీయా; వారి సహోదరి యె
ై న్
శెరహు. ఆ బెరీయా కుమ్యరులైన్ హెబెరు మ్లీకయేలు.
ల్లబాను త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ లేయా కిచిచన్ జల్లప కుమ్యరులు వీరే. ఆమ
యీ పదునారు మ్ందిని యాకోబున్కు కనను.
యాకోబు భారాయె
ై న్ రాహేలు కుమ్యరులైన్ యోసేపు బెనాామీను.
యోసేపున్కు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిములు పుటిురి. వారిని ఐగుపు
త దేశమ్ందు ఓనుకు
యాజకుడగు పోతీఫెర కుమ్యరియె
ై న్ ఆసెన్తు అత్నికి కనను.
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And the sons of Asher: Jimnah and Ishuah, and Isui and Beriah, and Serah
their sister. And the sons of Beriah: Heber and Malchiel.
These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and
these she bore unto Jacob, even sixteen souls.
The sons of Rachel, Jacob's wife: Joseph and Benjamin.
And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim,
whom Asenath the daughter of Potipherah, priest of On, bore unto him.
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ఐగుపు
త లో అత్నికి పుటిున్ యోసేపు కుమ్యరులిదదరు; ఐగుపు
త న్కు వచిచన్
యాకోబు కుట్టంబపు వారందరు డెబబది మ్ంది.
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అత్డు గోషెనుకు తో
ి వ చూపుటకు యోసేపు నొదదకు త్న్కు ముందుగా
యూదాను పంపను. వారు గోషెను దేశమున్కు రాగా
యోసేపు త్న్ రథమును సిదిము చేయించి త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇశారయేలును
ఎదుర్కకనుటకు గోషెనుకు వెళ్లా అత్నికి కన్బడెను. అపుపడత్డు అత్ని
మడమీద పడి అత్ని మడ పట్ట
ు కొని యెంతో ఏడెచను.

And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two souls; all
the souls of the house of Jacob who came into Egypt, were threescore and
ten.
And he sent Judah before him unto Joseph to direct his face unto Goshen,
and they came into the land of Goshen.
And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father in
Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept
on his neck a good while.
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అపుపడు ఇశారయేలు యోసేపుతోనీవింక బరదికియనానవు; నీ ముఖము
చూచిత్రని గనుక నేనికను చనిపోవుదున్ని చెపపను.
యోసేపు త్న్ సహోదరులను త్న్ త్ండిర కుట్టంబపు వారినిచూచినేను వెళ్లా
యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన్ నా సహోదరులును నా
త్ండిర కుట్టంబపువారును నాయొదదకు వచిచరి;

And Israel said unto Joseph, "Now let me die, since I have seen thy face,
because thou art yet alive."
And Joseph said unto his brethren and unto his father's house, "I will go up
and show Pharaoh, and say unto him, `My brethren and my father's house,
who were in the land of Canaan, have come unto me.
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And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and
they have brought their flocks and their herds, and all that they have.'
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ఆ మ్నుషుాలు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ్ఱల కాపరులు. వారు త్మ్
గొఱ్ఱలను పశువులను త్మ్కు కలిగిన్దంత్య తీసికొనివచిచరని అత్నితో
చెపప దను.
గొఱ్ఱల కాపరియె
ై న్ పరత్రవాడు ఐగుపీతయలకు హేయడు గనుక ఫరో మిముిను
పలిపంచి మీ వృత్రత యేమిటని అడిగిన్యెడల
మీరు గోషెను దేశమ్ందు కాపురముండున్ట్ట
ా మ్య చిన్నత్న్మునుండి ఇదివరకు
నీ దాసులమైన్ మేమును మ్య పూరివకులును పశువులు గల వారమై
యనానమ్ని ఉత్తరమియాడని చెపపను.

బెనాామీను కుమ్యరులైన్ బెల బేకెరు అషేబలు గెరా న్యమ్యను ఏహీరోషు
ముపీపము హుపీపము ఆరు
ద .
యాకోబున్కు రాహేలు కనిన్ కుమ్యరులగు వీరందరు పదున్లుగురు.

And the sons of Benjamin were Belah and Becher and Ashbel, Gera and
Naaman, Ehi and Rosh, Muppim and Huppim and Ard.
These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; all the souls were
fourteen.
దాను కుమ్యరుడెైన్ హుషీము.
And the son of Dan: Hushim.
న్ఫా
త లి కుమ్యరులైన్ యహనేలు గూనీ యేసెరు ష్లేాము.
And the sons of Naphtali: Jahzeel and Guni, and Jezer and Shillem.
ల్లబాను త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ రాహేలున్కు ఇచిచన్ బిల్ల
ా కుమ్యరులు వీరే. ఆమ These are the sons of Bilhah, whom Laban gave unto Rachel his daughter,
వారిని యాకోబున్కు కనను. వారందరు ఏడుగురు.
and she bore these unto Jacob; all the souls were seven.
యాకోబు కోడండరను వినాయించి అత్ని గరభవాసమున్ పుటిు యాకోబుతో
All the souls who came with Jacob into Egypt, who came out of his loins,
ఐగుపు
besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six.
త న్కు వచిచన్ వారందరు అరువది ఆరుగురు.

And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you and shall say, `What
is your occupation?'
that ye shall say, `Thy servants' trade hath been about cattle from our youth
even until now, both we and also our fathers,' that ye may dwell in the land
of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians."
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యోసేపు వెళ్లా ఫరోను చూచినా త్ండిరయ నా సహోదరులును వారి గొఱ్ఱల
మ్ందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగిన్దంత్టితోను కనాను దేశము
నుండి వచిచ గోషెనులో నునానరని తెలియచేసి

Then Joseph came and told Pharaoh, and said, "My father and my brethren,
and their flocks and their herds and all that they have, have come out of the
land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen."
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త్న్ సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెట్ట
ు కొని పోయి వారిని ఫరో
సమ్క్షమ్ందు ఉంచెను.
ఫరో అత్ని సహో దరులను చూచిమీ వృత్రత యేమిటని అడిగిన్పుపడు వారునీ
దాసులమైన్ మేమును మ్య పూరివకులును గొఱ్ఱల కాపరులమ్ని ఫరోతో
చెపపరి.
మ్రియ వారుకనాను దేశమ్ందు కరవు భారముగా ఉన్నందున్ నీ దాసులకు
కలిగియన్న మ్ందలకు మేత్ లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత్
కాలముండుటకు వచిచత్రవిిు. కాబటిు గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప
సెలవిమ్ిని ఫరోతో అన్గా
ఫరో యోసేపును చూచినీ త్ండిరయ నీ సహోదరులును నీయొదదకు
వచిచయనానరు.
ఐగుపు
త దేశము నీ యెదుట ఉన్నది, ఈ దేశములోని మ్ంచి పరదేశమ్ందు నీ
త్ండిరని నీ సహోదరులను నివసింప చేయము, గోషెను దేశములో వారు
నివసింప వచచను, వారిలో ఎవరైన్ పరజాగలవారని నీకు తోచిన్ యెడల నా
మ్ందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించ మ్ని చెపపను

And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto
Pharaoh.
And Pharaoh said unto his brethren, "What is your occupation?" And they
said unto Pharaoh, "Thy servants are shepherds, both we and also our
fathers."
They said moreover unto Pharaoh, "To sojourn in the land have we come,
for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the
land of Canaan. Now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the
land of Goshen."
And Pharaoh spoke unto Joseph, saying, "Thy father and thy brethren have
come unto thee.
The land of Egypt is before thee. In the best of the land make thy father and
brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell; and if thou knowest
any industrious men among them, then make them rulers over my cattle."
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మ్రియ యోసేపు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ ఫరో
సమ్క్షమ్ందు అత్ని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను.
ఫరోనీవు జీవించిన్ సంవత్సరములనిన అని యాకోబు న్డిగి న్ందుకు
యాకోబునేను యాత్ిచేసిన్ సంవత్సరములు నూట ముపపది, నేను జీవించిన్
సంవత్సరములు కొంచెము గాను దుుఃఖసహిత్మైన్విగా ఉన్నవి. అవి నా
పత్రులు యాత్ిచేసిన్ దిన్ములలో వారు జీవించిన్ సంవత్సరము లనిన
కాలేదని ఫరోతో చెపప

And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh; and
Jacob blessed Pharaoh.
And Pharaoh said unto Jacob, "How old art thou?"
And Jacob said unto Pharaoh, "The days of the years of my pilgrimage are a
hundred and thirty years. Few and evil have the days of the years of my life
been, and have not attained unto the days of the years of the life of my
fathers in the days of their pilgrimage."
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And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh.
And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession
in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as
Pharaoh had commanded.
And Joseph nourished his father and his brethren and all his father's
household with bread, according to their families.
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ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళ్లాపోయెను.
ఫరో ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా యోసేపు త్న్ త్ండిరని త్న్ సహోదరులను ఐగుపు
త
దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామసేసను మ్ంచి పరదేశములో వారికి
సావసథాము నిచెచను.
మ్రియ యోసేపు త్న్ త్ండిరని త్న్ సహోదరులను త్న్ త్ండిర
కుట్టంబపువారిన్ందరిని వారివారి పలాల లకకచొపుపన్ వారికి ఆహారమిచిచ
సంరకిుంచెను.
కరవు మికికలి భారమైన్ందున్ ఆ దేశమ్ందంత్టను ఆహారము లేకపోయెను.
కరవువలన్ ఐగుపు
త దేశమును కనాను దేశమును కీుణంచెను.
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And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that
the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.

వచిచన్వారికి ధాన్ా మ్ముిటవలన్ ఐగుపు
త దేశములోను కనాను దేశములోను And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt
దొరికిన్ దరవామ్ంత్ యోసేపు సమ్కూరచను. ఆ దరవా మ్ంత్టిని యోసేపు ఫరో and in the land of Canaan for the corn which they bought; and Joseph
న్గరులోనికి తెపపంచెను.
brought the money into Pharaoh's house.
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ఐగుపు
త దేశమ్ందును కనాను దేశమ్ందును దరవాము వాయమైన్ త్రువాత్
ఐగుపీతయలందరు యోసేపునొదదకు వచిచమ్యకు ఆహా రము ఇపపంచము, నీ
సముఖమ్ందు మేమేల చావవలను? దరవాము వాయమైన్ది గదా అనిరి.

And when money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all
the Egyptians came unto Joseph and said, "Give us bread; for why should
we die in thy presence? For the money faileth."
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అందుకు యోసేపుమీ పశువులను ఇయాడి; దరవాము వాయమైపోయిన్
యెడల మీ పశువులకు పరత్రగా నేను మీకు ధాన్ామిచెచదన్ని చెపపను, కాబటిు
వారు త్మ్ పశువులను యోసేపునొదదకు

And Joseph said, "Give your cattle; and I will give to you for your cattle, if
money fail."
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ఆ సంవత్సరమ్ందు వారి మ్ందలనినటికి పరత్రగా అత్డు వారికి ఆహారమిచిచ
సంరకిుంచెను.

And they brought their cattle unto Joseph; and Joseph gave them bread in
exchange for horses and for the flocks, and for the cattle of the herds and
for the asses; and he fed them with bread for all their cattle for that year.
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When that year was ended, they came unto him the second year, and said
unto him, "We will not hide it from my lord that our money is spent; my lord
also hath our herds of cattle. There is not anything left in the sight of my
lord but our bodies and our lands.
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ఆ సంవత్సరము గత్రంచిన్ త్రువాత్ రండవ సంవత్సరమున్ వారు అత్ని
యొదదకు వచిచ ఇది మ్య యేలిన్వారికి మ్రుగుచేయము; దరవాము వాయమై
పోయెను, పశువుల మ్ందలును ఏలిన్వారి వశమ్యయెను, ఇపుపడు మ్య
దేహములును మ్య పలములును త్పప మ్రి ఏమియ ఏలిన్వారి
సముఖమున్ మిగిలియండలేదు.
నీ కనునల యెదుట మ్య పలములును మేమును న్శింపనేల? ఆహారమిచిచ
మ్ముిను మ్య పలములను కొనుము; మ్య పలములతో మేము ఫరోకు
దాసులమ్గుదుము; మేము చావక బరదుకున్ట్ట
ా ను పలములు
ప్రడెైపోకుండున్ట్ట
ా ను మ్యకు విత్తన్ము లిమ్ిని అడిగిరి.
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అట్ట
ా యోసేపు ఐగుపు
త భూములనినటిని ఫరోకొరకు కొనను. కరవు వారికి
భారమైన్ందున్ ఐగుపీతయలందరు త్మ్ త్మ్ పలములను అమిివేసిరి
గనుక, భూమి ఫరోది ఆయెను.
అత్డు ఐగుపు
త పలిమేరలయొకక యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును
జనులను ఊళాలోనికి రపపంచెను.
యాజకుల భూమి మ్యత్ిమే అత్డు కొన్లేదు, యాజకులకు ఫరో బతెతములు
నియమించెను. ఫరో ఇచిచన్ బతెతములవలన్ వారికి భోజన్ము జరిగెను గనుక
వారు త్మ్ భూములను అమ్ిలేదు.
యోసేపుఇదిగో నేడు మిముిను మీ భూములను ఫరోకొరకు కొనియనానను.
ఇదిగో మీకు విత్తన్ములు; పలములలో వితు
త డి.

And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold
every man his field, because the famine prevailed over them; so the land
became Pharaoh's.
And as for the people, he removed them to cities, from one end of the
borders of Egypt even to the other end thereof.
Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion
assigned them by Pharaoh, and ate their portion which Pharaoh gave them.
Therefore they sold not their lands.
Then Joseph said unto the people, "Behold, I have bought you this day and
your land for Pharaoh. Lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
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పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయావలను. నాలుగు భాగములు
పలములలో వితు
త టకును మీకును మీ కుట్టంబపువారికిని ఆహారమున్కును
మీ పలాలకు ఆహారమున్కును మీవెై యండున్ని పరజలతో చెపపగా

And it shall come to pass in the harvest, that ye shall give a fifth part unto
Pharaoh, and four parts shall be your own for seed of the field and for your
food, and for those of your households and for food for your little ones."
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వారునీవు మ్ముి బరదికించిత్రవి, ఏలిన్వారి కటాక్షము మ్య మీదనుండనిముి;
ఫరోకు దాసులమ్గుదుమ్ని చెపపరి.
అపుపడు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపు
త
భూములను గూరిచ కటుడ నియమించెను, యాజకుల భూములు మ్యత్ిమే
వినాయింపబడెను. అవి ఫరోవి కావు.

And they said, "Thou hast saved our lives. Let us find grace in the sight of my
lord, and we will be Pharaoh's servants."
And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh
should have a fifth part, except the land of the priests only, which became
not Pharaoh's.

Why shall we die before thine eyes, both we and our land? Buy us and our
land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh; and give
us seed, that we may live and not die, that the land be not desolate."
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ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త దేశమ్ందలి గోషెను పరదేశములో నివసించిరి. అందులో And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had
వారు ఆసిత సంప్రదించకొని సంతా నాభివృదిి పంది మిగుల విసతరించిరి.
possessions therein, and grew and multiplied exceedingly.
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యాకోబు ఐగుపు
త దేశములో పదునేడు సంవత్సరములు బరదికెను. యాకోబు
దిన్ములు, అన్గా అత్డు జీవించిన్ సంవత్సరములు నూటన్లుబదియేడు.

And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years; so the whole age of
Jacob was a hundred forty and seven years.
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ఇశారయేలు చావవలసిన్ దిన్ములు సమీపంచిన్పుపడు అత్డు త్న్
కుమ్యరుడెైన్ యోసేపును పలిపంచినా యెడల నీకు కటాక్షమున్నయెడల
దయచేసి నీ చెయిా నాతొడకిరంద ఉంచి నా యెడల దయను న్మ్ికమును
కనుపరచము; ఎటాన్గా న్నున ఐగుపు
త లో ప్రత్రపటుకుము.

And the time drew nigh that Israel must die, and he called his son Joseph
and said unto him, "If now I have found grace in thy sight, put, I pray thee,
thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me: bury me not, I
pray thee, in Egypt.
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నా పత్రులతో కూడ నేను పండుకొనున్ట్ట
ా ఐగుపు
త లోనుండి న్నున
తీసికొనిపోయి వారి సమ్యధిలో న్నున ప్రత్రపట్ట
ు మ్ని అత్నితో చెపపను.

But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt and bury
me in their burying place." And he said, "I will do as thou hast said."
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And he said, "Swear unto me." And he swore unto him. And Israel bowed
himself upon the bed's head.
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అందుకత్డునేను నీ మ్యట చొపుపన్ చేసెదన్నను. మ్రియ అత్డునాతో
పరమ్యణము చేయమ్న్నపుపడు యోసేపు అత్నితో పరమ్యణము చేసెను.
అపుపడు ఇశారయేలు త్న్ మ్ంచపు త్ల్లపమీద వ
ఈ సంగతులైన్ త్రువాత్ఇదిగో నీ త్ండిర కాయిల్లగా ఉనానడని ఒకడు
యోసేపుతో చెపపను. అపుపడత్డు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిములు అను త్న్ యిదదరు
కుమ్యరులను వెంటబెట్ట
ు కొని పోగా,
ఇదిగో నీ కుమ్యరుడెైన్ యోసేపు నీ యొదదకు వచచచనానడని యాకోబున్కు
తెలుపబడెను. అంత్ట ఇశారయేలు బలము తెచచకొని త్న్ మ్ంచముమీద
కూరుచండెను.
యోసేపును చూచికనాను దేశమ్ందలి లూజులో సరవశకిిగల దేవుడు నాకు
కన్బడి న్నున ఆశీరవదించి
ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిి పందించి నినున విసత రింపచేసి నీవు జన్ముల
సమూహ మ్గున్ట్ట
ా చేసి, నీ త్రువాత్ నీ సంతాన్మున్కు ఈ దేశమును
నిత్ాసావసథాముగా ఇచెచదన్ని సెలవిచెచన్
ఇదిగో నేను ఐగుపు
త న్కు నీ యొదదకు రాకమునుపు ఐగుపు
త దేశములో నీకు
పుటిున్ నీ యిదదరు కుమ్యరులు నా బిడిలే; రూబేను ష్మోానులవల
ఎఫా
ర యిము మ్న్షేు నా బిడిలై యందురు.
వారి త్రువాత్ నీవు కనిన్ సంతాన్ము నీదే; వారు త్మ్ సహోదరుల
సావసథామునుబటిు వారి పేళా చొపుపన్ పలువబడుదురు.
పదదన్రామునుండి నేను వచచచన్నపుపడు, ఎఫా
ర తాకు ఇంక కొంత్ దూరమున్
నుండగా మ్యరుమున్ రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మ్ృత్ర పందను.
అకకడ బేతెాహేమ్ను ఎఫా
ర తా మ్యరుమున్ నేను ఆమను ప్రత్ర పటిుత్రన్ని
యోసేపుతో చెపపను.
ఇశారయేలు యోసేపు కుమ్య రులను చూచివీరవరని అడుగగా
యోసేపు వీరు నా కుమ్యరులు, వీరిని ఈ దేశమ్ందు దేవుడు నా కనుగర
హించెన్ని త్న్ త్ండిరతో చెపపను. అందుకత్డునేను వారిని దీవించటకు నా
దగురకు వారిని తీసికొని రమ్ినను.

And it came to pass after these things that one told Joseph, "Behold, thy
father is sick"; and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
And one told Jacob and said, "Behold, thy son Joseph cometh unto thee";
and Israel strengthened himself and sat upon the bed.
And Jacob said unto Joseph, "God Almighty appeared unto me at Luz in the
land of Canaan, and blessed me
and said unto me, `Behold, I will make thee fruitful and multiply thee; and I
will make of thee a multitude of people, and will give this land to thy seed
after thee for an everlasting possession.'
And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, who were born unto thee in
the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben
and Simeon, they shall be mine.
And thy issue whom thou begettest after them shall be thine, and shall be
called after the name of their brethren in their inheritance.
And as for me, when I came from Padan, Rachel died beside me in the land
of Canaan on the way, when yet there was but a little way to come unto
Ephrath; and I buried her there on the way to Ephrath" (the same is
Bethlehem).
And Israel beheld Joseph's sons, and said, "Who are these?"
And Joseph said unto his father, "They are my sons, whom God hath given
me in this place." And he said, "Bring them, I pray thee, unto me, and I will
bless them."
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ఇశారయేలు కనునలు వృదా
ి పామువలన్ మ్ందముగా ఉండెను గనుక అత్డు
చూడలేక పోయెను. యోసేపువారిని అత్నిదగురకు తీసికొనివచిచన్పుపడు
అత్డు వారిని ముదు
ద పట్ట
ు కొని కౌగిలించకొనను.

(Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see.) And he
brought them near unto him; and he kissed them and embraced them.
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And Israel said unto Joseph, "I had not thought to see thy face; and lo, God
hath shown me also thy seed."
And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed
himself with his face to the earth.
And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left
hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought
them near unto him.
And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head, who
was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his
hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.
And he blessed Joseph and said, "God, before whom my fathers Abraham
and Isaac walked, the God who fed me all my life long unto this day,
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ఇశారయేలు యోసే పుతోనీ ముఖము చూచెదన్ని నేను అనుకొన్లేదు గాని నీ
సంతాన్మును దేవుడు నాకు కనుపరచియనానడన్గా
యోసేపు అత్ని మోకాళా మ్ధానుండి వారిని తీసికొని అత్నికి సాషా
ు ంగ
న్మ్సాకరము చేసెను.
త్రువాత్ యోసేపు ఇశారయేలు ఎడమ్చేత్ర త్ట్ట
ు న్ త్న్ కుడిచేత్
ఎఫా
ర యిమును, ఇశారయేలు కుడిచేత్ర త్ట్ట
ు న్ త్న్ యెడమ్ చేత్ మ్న్షేును
పట్ట
ు కొని వారినిదదరిని అత్ని దగురకు తీసి కొనివచెచను.
మ్న్షేు పదదవాడెైన్ందున్ ఇశారయేలు త్న్ చేతులను యకిిగా చాచి చిన్నవాడెైన్
ఎఫా
ర యిము త్ల మీద త్న్ కుడిచేత్రని మ్న్షేు త్లమీద త్న్ యెడమ్చేత్రని
ఉంచెను.
అత్డు యోసేపును దీవించినా పత్రులైన్ అబా
ర హాము ఇసాసకులు
ఎవనియెదుట న్డుచచండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిున్ది మొదలుకొని
నేటివరకును ఎవడు న్నున పోష్ంచెనో ఆ దేవుడు,
అన్గా సమ్సతమైన్ కీడులలోనుండి న్నున త్పపంచిన్ దూత్ యీ పలాలను
ఆశీరవదించనుగాక; నా పేరును అబా
ర హాము ఇసాసకు లను నా పత్రుల
పేరును వారికి పటుబడునుగాక; భూమియందు వాం
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యోసేపు ఎఫా
ర యిము త్లమీద త్న్ త్ండిర కుడిచెయిా పట్ట
ు ట చూచిన్పుపడు And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of
అది అత్ని కిష్ుము కాకపోయెను గనుక అత్డు మ్న్షేు త్లమీద పటిుంచవలన్ని Ephraim, it displeased him; and he held up his father's hand to remove it
త్న్ త్ండిర చెయిా ఎఫా
ర యిము త్లమీదనుండియెత్రత
from Ephraim's head unto Manasseh's head.
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నా త్ండ్రర అట్ట
ా కాదు; ఇత్డ పదదవాడు, నీ కుడిచెయిా యిత్ని త్లమీద
పట్ట
ు మ్ని చెపపను.
అయిన్ను అత్ని త్ండిర ఒపపక అది నాకు తెలియను, నా కుమ్యరుడా అది
నాకు తెలియను; ఇత్డును ఒక జన్ సమూహమై గొపపవాడగును గాని
యిత్ని త్ముిడు ఇత్ని కంట్ట గొపపవాడగును, అత్ని సం

And Joseph said unto his father, "Not so, my father, for this is the firstborn.
Put thy right hand upon his head."
And his father refused and said, "I know it, my son, I know it. He also shall
become a people, and he also shall be great; but truly his younger brother
shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations."
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ఆ దిన్మ్ందు అత్డు వారిని దీవించిఎఫా
ర యిమువలను మ్న్షేువలను దేవుడు
నినున చేయను గాకని ఇశారయేలీయలు నీ పేరు చెపప దీవిం చెదరనను.
ఆల్లగు అత్డు మ్న్షేుకంట్ట ఎఫా
ర యిమును ముందుగా ఉంచెను.

And he blessed them that day, saying, "In thee shall Israel bless, saying,
`God make thee as Ephraim and as Manasseh.'" And he set Ephraim before
Manasseh.
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మ్రియ ఇశారయేలుఇదిగో నేను చనిపోవుచనానను, అయిన్ను దేవుడు మీకు And Israel said unto Joseph, "Behold, I die; but God shall be with you, and
తోడెైయండి మీ పత్రుల దేశమున్కు మిముిను మ్రల తీసికొని పోవును.
bring you again unto the land of your fathers.
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నేను నీ సహోదరులకంట్ట నీకు ఒక భాగము ఎకుకవగా ఇచిచత్రని. అది నా
కత్రతతోను నా వింటితోను అమోరీయల చేత్రలోనుండి తీసికొంటిన్ని
యోసేపుతో చెపపను.

the Angel who redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name
be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let
them grow into a multitude in the midst of the earth."

Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took
out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow."
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యాకోబు త్న్ కుమ్యరులను పలిపంచి యిటానను. మీరుకూడి రండి, అంత్ా
దిన్ములలో మీకు సంభ్ వింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను.

And Jacob called unto his sons and said, "Gather yourselves together, that I
may tell you that which shall befall you in the last days.
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యాకోబు కుమ్యరుల్లరా, కూడివచిచ ఆలకించడి మీ త్ండిరయె
ై న్ ఇశారయేలు
మ్యట వినుడి.
రూబేనూ, నీవు నా పదద కుమ్యరుడవు నా శకిియ నా బలముయొకక
పరథమ్ఫలమును ఔన్నతాాత్రశయమును బల్లత్రశయమును నీవే.
నీళావల చంచలుడవెై నీవు అత్రశయము పందవు నీ త్ండిర మ్ంచముమీది
కెకికత్రవి దానిని అపవిత్ిము చేసిత్రవి అత్డు నా మ్ంచముమీది కెకెకను.

"Gather yourselves together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto
Israel your father:
"Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength,
the excellency of dignity, and the excellency of power.
Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy
father's bed; then defiledst thou it; he went up to my couch.
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ష్మోాను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడుములు బల్లతాకరపు
ఆయధములు.
నా ప్ర
ర ణమ్య, వారి ఆలోచన్లో చేరవదు
ద నా ఘన్మ్య, వారి సంఘముతో
కలిసికొన్వదు
ద వారు, కోపమువచిచ మ్నుషుాలను చంపరి త్మ్ సేవచఛచేత్
ఎదు
ద ల గుదికాలి న్రములను తెగ గొటిురి.
వారికోపము వేండరమైన్ది వారి ఉగరత్య కఠిన్మైన్ది అవి శపంపబడును
యాకోబులో వారిని విభ్జంచెదను ఇశారయేలులో వారిని చెదరగొట్టుదను.

"Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their
habitations.
O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine
honor, be not thou united; for in their anger they slew a man, and in their
selfwill they dug down a wall.
Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel! I
will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
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యూదా, నీ సహోదరులు నినున సు
త త్రంచెదరు నీ చెయిా నీ శతు
ి వుల
మడమీద ఉండును నీ త్ండిర కుమ్యరులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.

"Judah, thou art he whom thy brethren shall praise; thy hand shall be on the
neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
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Judah is a lion's whelp; from the prey, my son, thou art gone up. He stooped
down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
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యూదా కొదమ్ సింహము నా కుమ్యరుడా, నీవు పటిున్దాని త్రని వచిచత్రవి
సింహమువలను గరిజంచ ఆడు సింహమువలను అత్డు కాళ్ల
ా ముడుచకొని
పండుకొనను అత్ని లేపువాడెవడు?
ష్లోహు వచచవరకు యూదా యొదదనుండి దండము తొలగదు అత్ని కాళా
మ్ధానుండి రాజదండము తొలగదు పరజలు అత్నికి విధేయలై యందురు.
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దా
ర కాువలిాకి త్న్ గాడిదను ఉత్తమ్ దా
ర కాువలిాకి త్న్ గాడిదపలాను కటిు
దా
ర కాురసములో త్న్ బటులను దా
ర క్షల రకిములో త్న్ వసతీమును ఉదుకును.

Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine, he
washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes.
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His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
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అత్ని కనునలు దా
ర కాురసముచేత్ ఎఱ్ఱగాను అత్ని పళ్ల
ా ప్రలచేత్ తెలాగాను
ఉండును.
జబూలూను సముదరపు రేవున్ నివసించను అత్డు ఓడలకు రేవుగా ఉండును
అత్ని పలిమేర స్త్దోనువరకు నుండును.
ఇశాశఖారు రండు దొడా మ్ధాను పండుకొనియన్న బలమైన్ గారదభ్ము.
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అత్డు విశారంత్ర మ్ంచిదగుటయ ఆ భూమి రమ్ామైన్దగుటయ చూచెను
గనుక అత్డు మోయటకు భుజము వంచకొని వెటిుచేయ దాసుడగును.

And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant, and
bowed his shoulder to bear, and became a servant to tribute.
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దాను ఇశారయేలు గోత్రికులవల త్న్ పరజలకు నాాయము తీరుచను.
దాను తో
ి వలో సరపముగాను దారిలో కటాప్రముగాను ఉండును. అది గుఱ్ఱపు
మ్డిమలు కరచను అందువలన్ ఎకుకవాడు వెనుకకు పడును.

"Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the
horse's heels, so that his rider shall fall backward.

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his
feet until Shiloh come; and unto Him shall the gathering of the people be.

"Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for a haven of
ships, and his border shall be unto Sidon.
"Issachar is a strong ass, couching down between two burdens.
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యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపటిు యనానను.
బంట్టల గుంపు గాదును కొట్ట
ు ను అత్డు మ్డిమను కొట్ట
ు ను.

I have waited for Thy salvation, O LORD!
"Gad, a troop shall overcome him; but he shall overcome at the last.
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"Out of Asher, his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
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ఆషేరునొదద శ్రరష్ఠమైన్ ఆహారము కలదు రాజులకు త్గిన్ మ్ధుర పదారథములను
అత్డిచచను.
న్ఫా
త లి విడువబడిన్ లేడి అత్డు ఇంపైన్మ్యటలు పలుకును.
యోసేపు ఫలించెడి కొమ్ి ఊట యొదద ఫలించెడి కొమ్ిదాని రమ్ిలు
గోడమీదికి ఎకిక వాాపంచను.
విలుకాండు
ర అత్ని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అత్ని హింసించిరి.
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యాకోబు కొలుచ పరాకరమ్శాలియె
ై న్వాని హసతబలమువలన్ అత్ని విలు
ా
బలమైన్దగును. ఇశారయేలున్కు బండయ మేపడివాడును ఆయనే. నీకు
సహాయము చేయ నీ త్ండిర దేవునివలన్ను పైనుండి మింటి దీవెన్లతోను

But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong
by the hands of the mighty God of Jacob, from thence is the Shepherd, the
Stone of Israel,
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కిరంద దాగియన్న అగాధజలముల దీవెన్లతోను సతన్ముల దీవెన్లతోను
గరభముల దీవెన్లతోను నినున దీవించ సరవశకు
ి ని దీవెన్వలన్ను అత్ని
బాహుబలము దిటుపరచబడును

even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty,
who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep
that lieth under, blessings of the breasts and of the womb.
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నీ త్ండిర దీవెన్లు నా పూరివకుల దీవెన్లపైని చిరకాల పరవత్ములకంట్ట
హెచచగ పరబలమ్గును. అవి యోసేపు త్లమీదను త్న్ సహోదరులనుండి
వేరుపరచబడిన్ వాని న్డినత్రతమీదను ఉండును.
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బెనాామీను చీలుచన్టిు తోడలు అత్డు ఉదయమ్ందు ఎరను త్రని
అసతమ్యమ్ందు దోపుడుసొముి పంచకొనును.
ఇవి అనినయ ఇశారయేలు పండెరండు గోత్ిములు. వారి త్ండిర వారిని
దీవించచ వారితో చెపపన్ది యిదే. ఎవరి దీవెన్ చొపుపన్ వారిని దీవించెను.
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త్రువాత్ అత్డు వారి కాజా
ా పంచచ ఇటాననునేను నా సవజనులయొదదకు
చేరచబడుచనానను.
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హితీతయడెైన్ ఎఫ్తరను భూమియం దున్న గుహలో నా త్ండు
ర ల యొదద న్నున
ప్రత్రపట్ట
ు డి. ఆ గుహ కనాను దేశమ్ందలి మ్మేా యెదుటనున్న మ్కేపల్ల
పలములో ఉన్నది. అబా
ర హాము దానిని ఆ పలమును హితీతయడగు
ఎఫ్తరనుయొదద శిశాన్ భూమి కొరకు సావసథాముగా కొనను.

The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my
progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills; they shall be on
the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate
from his brethren.
"Benjamin shall raven as a wolf; in the morning he shall devour the prey,
and at night he shall divide the spoil."
All these are the twelve tribes of Israel, and this is it that their father spoke
unto them and blessed them; every one according to his blessing he blessed
them.
And he charged them and said unto them, "I am to be gathered unto my
people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the
Hittite,
in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the
land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite
for a possession as a burying place.
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అకకడనే వారు అబా
ర హామును అత్ని భారాయె
ై న్ శారాను ప్రత్ర పటిురి;
అకకడనే ఇసాసకును అత్ని భారాయె
ై న్ రిబాకను ప్రత్ర పటిురి; అకకడనే నేను
లేయాను ప్రత్రపటిుత్రని.
ఆ పలమును అందులోనున్న గుహయ హేతుకుమ్యరుల యొదద
కొన్బడిన్దనను.
యాకోబు త్న్ కుమ్యరుల కాజా
ా పంచట చాలించి మ్ంచముమీద త్న్ కాళ్ల
ా
ముడుచకొని ప్ర
ర ణమువిడిచి త్న్ సవజనులయొదదకు చేరచ బడెను.

"Naphtali is a hind let loose; he giveth goodly words.
"Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches
run over the wall.
The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him.

There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and
Rebekah his wife, and there I buried Leah.

The purchase of the field and of the cave that is therein was from the
children of Heth."
And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up
his feet into the bed and yielded up the ghost, and was gathered unto his
people.
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యోసేపు త్న్ త్ండిర ముఖముమీద పడి అత్ని గూరిచ యేడిచ అత్ని
ముదు
ద పట్ట
ు కొనను.
త్రువాత్ యోసేపు సుగంధ దరవాములతో త్న్ త్ండిర శవమును
సిదిపరచవలన్ని త్న్ దాసులైన్ వెైదుాలకు ఆజా
ా పంచెను గనుక ఆ వెైదుాలు
ఇశారయేలును సుగంధ దరవాములతో సిదిపరచిరి.
సుగంధ దరవాములతో సిదిపరచబడువారి కొరకు దిన్ములు
సంపూరణమ్గున్ట్ట
ా అత్నికొరకు న్లుబది దిన్ములు సంపూరణమ్యయెను.
అత్నిగూరిచ ఐగుపీతయలు డెబబది దిన్ములు అంగల్లరిచరి.

And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.

అత్నిగూరిచన్ అంగ ల్లరుప దిన్ములు గడచిన్ త్రువాత్ యోసేపు ఫరో
యింటి వారితో మ్యటల్లడిమీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల మీరు
అనుగరహించి నా మ్న్వి ఫరో చెవిని వేసిఒ
నా త్ండిర నాచేత్ పరమ్యణము చేయించిఇదిగో నేను చనిపోవుచనానను,
కనానులో నా నిమిత్తము సమ్యధి త్ివివంచిత్రని గదా, అందులోనే న్నున
ప్రత్రపటు వలన్ని చెపపను. కాబటిు సెలవెైతే నేన్కకడికి వెళ్లా నా త్ండిరని ప్రత్రపటిు
మ్రల వచెచదన్ని చెపుపడనను.
అందుకు ఫరో అత్డు నీచేత్ చేయించిన్ పరమ్యణము చొపుపన్ వెళ్లా నీ త్ండిరని
ప్రత్రపట్ట
ు మ్ని సెలవిచెచను.
కాబటిు యోసేపు త్న్ త్ండిరని ప్రత్రపట్ట
ు టకు పోయెను; అత్నితో ఫరో యింటి
పదదలైన్ అత్ని సేవకులందరును ఐగుపు
త దేశపు పదదలందరును

And when the days of his mourning were past, Joseph spoke unto the house
of Pharaoh, saying, "If now I have found grace in your eyes, speak, I pray
you, in the ears of Pharaoh, saying,
`My father made me swear, saying, "Lo, I die; in my grave which I have dug
for myself in the land of Canaan, there shalt thou bury me." Now therefore
let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.'"

And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father;
and the physicians embalmed Israel.
And forty days were fulfilled for him (for so are fulfilled the days of those
who are embalmed), and the Egyptians mourned for him threescore and ten
days.

యోసేపు యింటివారంద రును అత్ని సహోదరులును అత్ని త్ండిర
ఇంటివారును వెళ్లారి. వారు త్మ్ పలాలను త్మ్ గొఱ్ఱల మ్ందలను త్మ్
పశువులను మ్యత్ిము గోషెను దేశములో విడిచిపటిురి.
మ్రియ రథములును రౌతులును అత్నితో వెళ్లాన్ందున్ ఆ సమూహము
బహు విసాతర మ్యయెను.
యెరా
ద నున్కు అవత్లనున్న ఆఠదు కళామునొదదకు చేరి అకకడ బహు
ఘోరముగా అంగల్లరిచరి. అత్డు త్న్ త్ండిరనిగూరిచ యేడు దిన్ములు
దుుఃఖము సలిపను.
ఆ దేశమ్ందు నివసించిన్ కనానీయలు ఆఠదు కళాము నొదద ఆ దుుఃఖము
సలుపుట చూచిఐగుపీతయలకు ఇది మికకటమైన్ దుుఃఖమ్ని చెపుపకొనిరి
గనుక దానికి ఆబేల్ మిసారయిము అను పేరు పటుబడెను, అది యొరా
ద నున్కు
అవత్ల నున్నది.

And Pharaoh said, "Go up, and bury thy father, according as he made thee
swear."
And Joseph went up to bury his father; and with him went up all the
servants of Pharaoh, the elders of his house and all the elders of the land of
Egypt,
and all the house of Joseph, and his brethren, and his father's house. Only
their little ones, and their flocks and their herds, they left in the land of
Goshen.
And there went up with him both chariots and horsemen; and it was a very
great company.
And they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan,
and there they mourned with a great and very sore lamentation; and he
made a mourning for his father seven days.
And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at
the floor of Atad, they said, "This is a grievous mourning of the Egyptians."
Therefore the name of it was called Abelmizraim [that is, The mourning of
the Egyptians], which is beyond the Jordan.

12

అత్ని కుమ్యరులు త్న్ విష్యమై అత్డు వారి కాజా
ా పంచి న్ట్ట
ా చేసిరి.

And his sons did unto him according as he commanded them.
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అత్ని కుమ్యరులు కనాను దేశమున్కు అత్ని శవమును తీసి కొనిపోయి
మ్కేపల్ల పలమ్ందున్న గుహలో ప్రత్ర పటిురి. దానిని ఆ పలమును
అబా
ర హాము త్న్కు శిశా న్ముకొరకు సావసథాముగానుండు ని

For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave
of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a
possession as a burying place from Ephron the Hittite, before Mamre.
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యోసేపు త్న్ త్ండిరని ప్రత్రపటిున్ త్రువాత్ అత్డును అత్ని సహోదరులును And Joseph returned into Egypt, he and his brethren and all who went up
అత్ని త్ండిరని ప్రత్రపటు వెళ్లాన్ వారందరును త్రరిగి ఐగుపు
with him to bury his father, after he had buried his father.
త న్కు వచిచరి.
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యోసేపు సహోదరులు త్మ్ త్ండిర మ్ృత్రపందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు
మ్న్యందు పగపటిు మ్న్ మ్త్ నికి చేసిన్ కీడంత్టి చొపుపన్ మ్న్కు
నిశచయముగా కీడు జరిగించన్నుకొని
యోసేపున్కు ఈల్లగు వరిమ్యన్ మ్ంపరి

Genesis

50

15

Genesis

50

16

Genesis

50

17

నీ త్ండిర తాను చావక మునుపు ఆజా
ా పంచిన్ దేమ్న్గామీరు యోసేపుతో నీ
సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి
ప్రపమును క్షమించమ్ని అత్నితో
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మ్రియ అత్ని సహోదరులు పోయి అత్ని యెదుట సాగిలపడిఇదిగో మేము
నీకు దాసులమ్ని చెపపగా
యోసేపుభ్యపడకుడి, నేను దేవుని సాథన్మ్ం దునాననా?
మీరు నాకు కీడుచేయ నుదేదశించిత్రరి గాని నేటిదిన్మున్ జరుగుచన్నట్ట
ా ,
అన్గా బహు పరజలను బరదికించన్ట్ట
ా గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేదశించెను.
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And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said,
"Joseph will perhaps hate us, and will certainly requite us all the evil which
we did unto him."
And they sent a messenger unto Joseph, saying, "Thy father did command
before he died, saying,
`So shall ye say unto Joseph, "Forgive, I pray thee now, the trespass of thy
brethren and their sin, for they did unto thee evil."' And now, we pray thee,
forgive the trespass of the servants of the God of thy father." And Joseph
wept when they spoke unto him.
And his brethren also went and fell down before his face, and they said,
"Behold, we are thy servants."
And Joseph said unto them, "Fear not; for am I in the place of God?
But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good to
bring to pass as it is this day, to save many people alive.

కాబటిు భ్యపడకుడి, నేను మిముిను మీ పలాలను పోష్ంచెదన్ని చెపప వారిని
ఆదరించి వారితో పీరత్రగా మ్యటల్లడెను.
యోసేపు అత్ని త్ండిర కుట్టంబపువారును ఐగుపు
త లో నివసించిరి, యోసేపు
నూటపది సంవత్సరములు బరదికెను.
యోసేపు ఎఫా
ర యిముయొకక మూడవత్రము పలాలను చూచెను; మ్రియ
మ్న్షేు కుమ్యరుడెైన్ మ్యకీరు న్కు కుమ్యరులు పుటిు యోసేపు ఒడిలో
ఉంచబడిరి.
యోసేపు త్న్ సహోదరులను చూచినేను చనిపోవు చనానను; దేవుడు
నిశచయముగా మిముిను చూడవచిచ, యీ దేశములోనుండి తాను
అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులతో పరమ్యణము చేసియిచిచన్ దేశమున్కు
మిముిను తీసికొని పోవున్ని చెపపను
మ్రియ యోసేపు దేవుడు నిశచయముగా మిముిను చూడవచచను;
అపుపడు మీరు నా యెముకలను ఇకకడనుండి తీసికొని పోవలన్ని చెపప
ఇశారయేలు కుమ్యరులచేత్ పరమ్యణము చేయించ కొనను.

Now therefore fear ye not; I will nourish you and your little ones." And he
comforted them, and spoke kindly unto them.
And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house; and Joseph lived a
hundred and ten years.
And Joseph saw Ephraim's children of the third generation. The children
also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph's knees.

యోసేపు నూటపది సంవత్సరములవాడెై మ్ృత్ర పందను. వారు సుగంధ
దరవాములతో అత్ని శవమును సిదిపరచి ఐగుపు
త దేశమ్ందు ఒక పట్టులో
ఉంచిరి.
ఐగుపు
త లోనికి యాకోబుతో వచిచన్ ఇశారయేలీయల పేరులు ఏవన్గా, రూబేను
ష్మోాను లేవి యూదా ఇశాశఖారు జబూలూను బెనాామీను.

So Joseph died, being a hundred and ten years old. And they embalmed
him, and he was put in a coffin in Egypt.

2
3
4
5

దాను న్ఫా
త లి గాదు ఆషేరు.
వీరిలో పరత్రవాడును త్న్ త్న్ కుట్టంబముతో వచెచను.
యాకోబు గరభమున్ పుటిున్వారందరు డెబబదిమ్ంది.
అపపటికి యోసేపు ఐగుపు
త లో ఉండెను.

6

Reuben, Simeon, Levi and Judah,
Issachar, Zebulun and Benjamin,
Dan and Naphtali, Gad and Asher.
And all the souls who came out of the loins of Jacob were seventy souls, for
Joseph was in Egypt already.
And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.

యోసేపును అత్ని అన్నదముిలందరును ఆ త్రము వారంద రును
చనిపోయిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And Joseph said unto his brethren, "I die; and God will surely visit you, and
bring you out of this land unto the land which He swore to Abraham, to
Isaac, and to Jacob."
And Joseph took an oath from the children of Israel, saying, "God will surely
visit you, and ye shall carry up my bones from hence."

Now these are the names of the children of Israel who came into Egypt;
every man and his household came with Jacob:
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ఇశారయేలీయలు బహు సంతాన్ము గలవారై అభివృదిి పంది విసతరించి
అత్ాధికముగా పరబలిరి; వారున్న పరదేశము వారితో నిండి యండెను.

And the children of Israel were fruitful and increased abundantly, and
multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them.
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అపుపడు యోసేపును ఎరుగని కొరత్తరాజు ఐగు పు
త ను ఏల నారంభించెను.

Now there arose up a new king over Egypt, who knew not Joseph.
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And he said unto his people, "Behold, the people of the children of Israel are
more and mightier than we.
Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply and it come to
pass, when there befalleth any war, that they join also unto our enemies
and fight against us, and so get them up out of the land."
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అత్డు త్న్ జనులతో ఇటానను ఇదిగో ఇశారయేలు సంత్త్రయె
ై న్ యీ జన్ము
మ్న్కంట్ట విసాతరముగాను బలిష్ఠముగాను ఉన్నది.
వారు విసతరింప కుండున్ట్ట
ా మ్న్ము వారియెడల యకిిగా జరిగించదము
రండి; లేనియెడల యదిము కలుగున్పుపడుకూడ మ్న్ శతు
ి వులతో చేరి
మ్న్కు విరోధముగా యదిముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళ్లాపోదురేమో
అనను.
కాబటిు వారిమీద పటిున్ భారములలో వారిని శర మ్పట్ట
ు టకు వెటిు పనులు
చేయించ అధికారులను వారిమీద నియ మింపగా వారు ఫరోకొరకు
ధానాాదులను నిలువచేయ పీతోము రామసేసను పటుణములను కటిురి.
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అయిన్ను ఐగుపీతయలు వారిని శర మ్పటిున్కొలది వారు విసతరించి పరబలిరి
గనుక వారు ఇశారయేలీయల యెడల అసహా పడిరి.
ఇశారయేలీయలచేత్ ఐగుపీతయలు కఠిన్ముగా సేవ చేయించకొనిరి;
వారు ఇశారయేలీయలచేత్ చేయించకొనిన్ పరత్ర పనియ కఠిన్ముగా ఉండెను.
వారు జగటమ్ంటి పనిలోను, ఇట్టకల పనిలోను, పలములో చేయ
పరత్రపనిలోను కఠిన్సేవ చేయించి వారి ప్ర
ర ణములను విసికించిరి.
మ్రియ ఐగుపు
ర పూయా అను హెబీర యల మ్ంత్ిసానులతో
త రాజు ష్ఫా
మ్యటల్లడి
మీరు హెబీర స్త్తీలకు మ్ంత్ిసానిపని చేయచ వారిని కానుపపీటల మీద
చూచిన్పుపడు మ్గవాడెైన్యెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైన్యెడల దాని
బరదుకనియాడని వారితో చెపపను.
అయితే ఆ మ్ంత్ిసానులు దేవునికి భ్యపడి, ఐగుపు
త రాజు త్మ్
కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేయక మ్గపలాలను బరదుకనియాగా
ఐగుపు
త రాజు ఆ మ్ంత్ి సానులను పలి పంచిమీరందుకు మ్గపలాలను
బరదుకనిచిచత్రరి? ఈ పని యేల చేసిత్రరి అని అడిగెను.

But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew; and
they were grieved because of the children of Israel.
And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor.
And they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and in brick
and in all manner of service in the field; all their service wherein they made
them serve was with rigor.
And the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of
one was Shiphrah, and the name of the other Puah.
And he said, "When ye do the office of a midwife to the Hebrew women and
see them upon the birthstools, if it be a son then ye shall kill him; but if it be
a daughter then she shall live."
But the midwives feared God, and did not do as the king of Egypt
commanded them, but saved the men children alive.
And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, "Why
have ye done this thing, and have saved the men children alive?"
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అందుకు ఆ మ్ంత్ి సానులుహెబీర స్త్తీలు ఐగుపు
త స్త్తీలవంటివారు కారు; వారు
చరుకెైన్వారు. మ్ంత్ిసాని వారియొదదకు వెళాక మునుపే వారు పరసవించి
యందురని ఫరోతో చెపపరి.
దేవుడు ఆ మ్ంత్ి సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జన్ము విసతరించి మికికలి
పరబలను.
ఆ మ్ంత్ిసానులు దేవునికి భ్యపడిన్ందున్ ఆయన్ వారికి వంశాభివృదిి
కలుగజేసెను.
అయితే ఫరోహెబీరయలలో పుటిున్ పరత్ర కుమ్యరుని న్దిలో ప్రరవేయడి, పరత్ర
కుమ్యరిను బరదుకనియాడి అని త్న్ జనులందరికి ఆజా
ా పంచెను.

And the midwives said unto Pharaoh, "Because the Hebrew women are not
as the Egyptian women; for they are lively, and are delivered ere the
midwives come in unto them."
Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and
waxed very mighty.
And it came to pass, because the midwives feared God, that He made them
houses.
And Pharaoh charged all his people, saying, "Every son who is born ye shall
cast into the river, and every daughter ye shall save alive."
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లేవి వంశసు
థ డొకడు వెళ్లా లేవి కుమ్యరిను వివాహము చేసికొనను.

Therefore they set over them taskmasters to afflict them with their burdens.
And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.

And there went a man of the house of Levi, and took for a wife a daughter
of Levi.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆ స్త్తీ గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కని, వాడు సుందరుడెై యండుట చూచి
మూడునలలు వానిని దాచెను.
త్రువాత్ ఆమ వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముిపట్టు తీసికొని, దానికి
జగటమ్నునను కీలును పూసి, అందులో ఆ పలావానిని పటిుయేటియొడు
ి న్
జముిలో దానిని ఉంచగా,
వానికేమి సంభ్వించనో తెలిసికొనుటకు వాని అకక దూరముగా
నిలిచియండెను.
ఫరో కుమ్యరి సానన్ము చేయటకు ఏటికి వచెచను. ఆమ పనికతెతలు
ఏటియొడు
ి న్ న్డుచచండగా ఆమ నాచలోని ఆ పట్టును చూచి, త్న్ పనికతెత
నొకతెను పంప దాని తెపపంచి
తెరచి ఆ పలావాని చూచిన్పుపడు ఆ పలావాడు ఏడుచచండగా చూచి
వానియందు కనికరించి వీడు హెబీరయల పలాలలో నొకడనను.
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And the woman conceived and bore a son; and when she saw that he was a
goodly child, she hid him three months.
And when she could no longer hide him, she took for him an ark of
bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child
therein; and she laid it in the reeds by the river's brink.
And his sister stood afar off to learn what would be done to him.
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అపుపడు వాని అకక ఫరో కుమ్యరితో నీకొరకు ఈ పలావాని పంచటకు నేను
వెళ్లా హెబీర స్త్తీలలో ఒక దాదిని పలుచకొని వతు
త నా అనను.

And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and
her maidens walked along by the riverside; and when she saw the ark
among the reeds, she sent her maid to fetch it.
And when she had opened it, she saw the child; and behold, the babe wept.
And she had compassion on him and said, "This is one of the Hebrews'
children."
Then said his sister to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call to thee a
nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee?"

Exodus

2

8

Exodus

2

9

Exodus

2

10

అందుకు ఫరో కుమ్యరివెళ్ల
ా మ్ని చెపపగా ఆ చిన్నది వెళ్లా ఆ బిడి త్లిాని
పలుచకొని వచెచను.
ఫరో కుమ్యరి ఆమతోఈ బిడిను తీసికొని పోయి నాకొరకు వానికి ప్రలిచిచ
పంచము, నేను నీకు జీత్మిచెచదన్ని చెపపగా, ఆ స్త్తీ ఆ బిడిను తీసికొని
పోయి ప్రలిచిచ పంచెను.
ఆ బిడి పదదవాడెైన్ త్రువాత్ ఆమ ఫరో కుమ్యరి యొదదకు అత్ని తీసికొని
వచెచను, అత్డు ఆమకు కుమ్యరుడాయెను. ఆమనీటిలోనుండి ఇత్ని
తీసిత్రన్ని చెపప అత్నికి మోషే అను పేరు పట్టును.

And Pharaoh's daughter said to her, "Go." And the maid went and called the
child's mother.
And Pharaoh's daughter said unto her, "Take this child away and nurse it for
me, and I will give thee thy wages." And the woman took the child, and
nursed it.
And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he
became her son. And she called his name Moses [that is, Drawn out], and
she said, "Because I drew him out of the water."
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ఆ దిన్ములలో మోషే పదదవాడెై త్న్ జనులయొదదకు పోయి వారి భారములను
చూచెను. అపుపడత్డు త్న్ జనులలో ఒక హెబీరయని ఒక ఐగుపీతయడు
కొటుగా చూచెను.
అత్డు ఇట్ట అట్ట త్రరిగి చూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీతయని చంప
యిసుకలో వాని కపప పట్టును.
మ్రునాడు అత్డు బయట న్డిచి వెళ్ల
ా చండగా హెబీరయలైన్
మ్నుషుాలిదదరు పోటా
ా డుచండిరి.
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అపుప డత్డు అనాాయము చేసిన్వాని చూచినీ వేల నీ పరుగు వాని
కొట్ట
ు చనానవని అడుగగా అత్డుమ్యమీద నినున అధికారినిగాను
తీరపరినిగాను నియమించిన్వాడె వడు? నీవు ఆ ఐగుపీతయని చంపన్టా

And it came to pass in those days, when Moses was grown, that he went out
unto his brethren and looked on their burdens; and he spied an Egyptian
smiting a Hebrew, one of his brethren.
And he looked this way and that way, and when he saw that there was no
man, he slew the Egyptian and hid him in the sand.
And when he went out the second day, behold, two men of the Hebrews
strove together; and he said to him that did the wrong, "Why smitest thou
thy fellow?"
And he said, "Who made thee a prince and a judge over us? Intendest thou
to kill me as thou killed the Egyptian?" And Moses feared and said, "Surely
this thing is known."
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ఫరో ఆ సంగత్ర విని మోషేను చంప చూచెనుగాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి
ప్రరిపోయి మిదాాను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద కూరుచండెను.
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మిదాాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమ్యరిలుండిరి. వారు వచిచ త్మ్ త్ండిర
మ్ందకు పట్ట
ు టకు నీళ్ల
ా చేది తొటాను నింపుచండగా

Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses
fled from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian; and he sat
down by a well.
Now the priest of Midian had seven daughters; and they came and drew
water, and filled the troughs to water their father's flock.
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మ్ందకాపరులు వచిచ వారిని తోలివేసిరి. అపుపడు మోషే లేచి వారికి
సహాయము చేసి మ్ందకు నీళ్ల
ా పట్టును.
వారు త్మ్ త్ండిరయె
ై న్ రగూయేలు నొదదకు వచిచన్పుపడు అత్డు నేడు మీ
రింత్ త్వరగా ఎట్ట
ా వచిచత్రరనను.
అందుకు వారుఐగుపీతయడొకడు మ్ందకాపరుల చేత్రలోనుండి మ్ముిను
త్పపంచి వడిగా నీళ్ల
ా చేది మ్న్ మ్ందకు పట్టున్న్గా

And the shepherds came and drove them away; but Moses stood up and
helped them, and watered their flock.
And when they came to Reuel their father, he said, "How is it that ye have
come so soon today?"
And they said, "An Egyptian delivered us out of the hand of the shepherds,
and also drew water enough for us and watered the flock."

అత్డు త్న్ కుమ్యరిలతొ అత్డెకకడ? ఆ మ్నుషుాని ఏల విడిచి వచిచత్రరి?
భోజన్మున్కు అత్ని పలుచకొని రండనను.
మోషేఆ మ్నుషుానితో నివసించటకు సమ్ిత్రంచెను. అత్డు త్న్
కుమ్యరియె
ై న్ సిపోపరాను మోషే కిచెచను.
ఆమ ఒక కుమ్యరుని కనిన్పుపడు మోషేనేను అన్ా దేశములో పర దేశినై
యంటిన్నుకొని వానికి గెరోుము అనుపేరు పట్టును.

And he said unto his daughters, "And where is he? Why is it that ye have left
the man? Call him, that he may eat bread."
And Moses was content to dwell with the man; and he gave Moses Zipporah
his daughter.
And she bore him a son, and he called his name Gershom [that is, A stranger
there]; for he said, "I have been a stranger in a strange land."

ఆల్లగున్ అనేక దిన్ములు జరిగిన్మీదట ఐగుపు
త రాజు చనిపోయెను.
ఇశారయేలీయలు తాము చేయ చన్న వెటిు పనులనుబటిు నిట్ట
ు రుపలు
విడుచచ మొరపట్ట
ు చండగా, త్మ్ వెటిు పనులనుబటిు వారుపటిున్ మొర
దేవునియొదదకు చేరను.
కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులతో
తాను చేసిన్ నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొనను.
దేవుడు ఇశారయేలీ యలను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్షాముంచెను.

And it came to pass in process of time that the king of Egypt died. And the
children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried; and their
cry came up unto God by reason of the bondage.

మోషే మిదాాను యాజకుడెైన్ యితో
ి అను త్న్ మ్యమ్ మ్ందను మేపుచ, ఆ
మ్ందను అరణాము అవత్లకు తోలుకొని దేవుని పరవత్మైన్ హోరేబుకు
వచెచను.
ఒక పద న్డిమిని అగినజావలలో యెహోవా దూత్ అత్నికి పరత్ాక్షమ్యయెను.
అత్డు చూచిన్పుపడు అగిన వలన్ ఆ పద మ్ండుచండెను. గాని పద
కాలిపోలేదు.
అపుపడు మోషేఆ పద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ త్ట్ట
ు వెళ్లా యీ గొపపవింత్
చూచెదన్నుకొనను.
దానిని చూచటకు అత్డు ఆ త్ట్ట
ు వచచట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ
పద న్డుమ్నుండిమోషే మోషే అని అత్నిని పలిచెను. అందుకత్డుచిత్తము
పరభువా అనను.
అందుకాయన్దగురకు రావదు
ద , నీ ప్రదముల నుండి నీ చెపుపలు విడువుము,
నీవు నిలిచియన్న సథలము పరిశుది పరదేశము అనను.
మ్రియ ఆయన్నేను నీ త్ండిర దేవుడను, అబా
ర హాము దేవుడను ఇసాసకు
దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపపగా మోషే త్న్ ముఖ మును కపుపకొని
దేవునివెైపు చూడ వెరచెను.
మ్రియ యెహోవా యిటాననునేను ఐగుపు
త లోనున్న నా పరజల బాధను
నిశచయముగా చూచిత్రని, పనులలో త్ముిను కష్ుపట్ట
ు వారినిబటిు వారు
పటిున్ మొరను వింటిని, వారి దుుఃఖములు నాకు తెలిసే యన్నవి.

Now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian;
and he led the flock to the back side of the desert and came to the
mountain of God, even to Horeb.
And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the
midst of a bush; and he looked and, behold, the bush burned with fire, and
the bush was not consumed.
And Moses said, "I will now turn aside and see this great sight, why the bush
is not burnt."
And when the LORD saw that he turned aside to see, God called unto him
out of the midst of the bush and said, "Moses, Moses." And he said, "Here
am I."
And He said, "Draw not nigh hither. Put off thy shoes from off thy feet, for
the place whereon thou standest is holy ground."
Moreover He said, "I am the God of thy father, the God of Abraham, the
God of Isaac, and the God of Jacob." And Moses hid his face, for he was
afraid to look upon God.
And the LORD said, "I have surely seen the affliction of My people who are
in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know
their sorrows.

And God heard their groaning, and God remembered His covenant with
Abraham, with Isaac, and with Jacob.
And God looked upon the children of Israel, and God took heed of them.
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కాబటిు ఐగుపీతయల చేత్రలోనుండి వారిని విడిపంచటకును, ఆ
దేశములోనుండి విశాలమైన్ మ్ంచి దేశమున్కు, అన్గా కనానీయలకు
హితీతయలకు అమోరీయలకు పరిజీజయ లకు హివీవయలకు
యెబూస్త్యలకు నివాససాథన్మై , ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్కు వారిని
న్డిపంచ టకును దిగివచిచ యనానను.

And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and
to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land
flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the
Hittites, and the Amorites and the Perizzites, and the Hivites and the
Jebusites.
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ఇశారయేలీయల మొర నిజముగా నాయొదదకు చేరిన్ది, ఐగుపీతయలు
వారినిపట్ట
ు చన్న హింస చూచిత్రని.

Now therefore behold, the cry of the children of Israel hath come unto Me,
and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.
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కాగా రముి, నినున ఫరోయొదదకు పంపదను; ఇశారయేలీయలైన్ నా పరజలను
నీవు ఐగుపు
త లోనుండి తోడుకొని పోవలన్నను.
అందుకు మోషేనేను ఫరో యొదదకు వెళ్ల
ా టకును, ఇశారయేలీయ లను ఐగుపు
త
లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంత్టివాడ న్ని దేవునితో అన్గా

Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest
bring forth My people, the children of Israel, out of Egypt."
And Moses said unto God, "Who am I, that I should go unto Pharaoh, and
that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?"
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ఆయన్నిశచయముగా నేను నీకు తోడెై యందును, నేను నినున
పంపత్రన్నుటకు ఇది నీకు సూచన్; నీవు ఆ పరజలను ఐగుపు
త లోనుండి తోడు
కొని వచిచన్ త్రువాత్ మీరు ఈ పరవత్ముమీద దేవుని సేవించెదరనను.

And He said, "Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto
thee that I have sent thee: when thou hast brought forth the people out of
Egypt, ye shall serve God upon this mountain."
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మోషేచిత్తగించము; నేను ఇశారయేలీయలయొదదకు వెళ్లా వారిని చూచిమీ
And Moses said unto God, "Behold, when I come unto the children of Israel
పత్రుల దేవుడు మీ యొదదకు న్నున పంపన్ని వారితో చెపపగా వారుఆయన్ and shall say unto them, `The God of your fathers hath sent me unto you,'
పేరేమి అని అడిగిన్ యెడల వారితో నే నేమి చెపపవలన్ని దేవుని న్డిగెను.
and they shall say to me, `What is His name?' what shall I say unto them?"
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And God said unto Moses, "I AM THAT I AM." And He said, "Thus shalt thou
say unto the children of Israel, `I AM hath sent me unto you.'"
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అందుకు దేవుడునేను ఉన్నవాడను అను వాడనైయనానన్ని మోషేతో
చెపపను. మ్రియ ఆయన్ఉండున్నువాడు మీయొదదకు న్నున పంపన్ని నీవు
ఇశారయేలీయలతో చెపపవలన్నను.
మ్రియ దేవుడు మోషేతో నిటాననుమీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా, అన్గా
అబా
ర హాము దేవుడు ఇసాసకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నైన్ యెహోవా మీ
యొదదకు న్నున పంపన్ని నీవు ఇశారయేలీయలతో చెపపవలను. నిరంత్రము
నా నామ్ము ఇదే, త్రత్రములకు ఇది నా జా
ా పకారథక నామ్ము.
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నీవు వెళ్లా ఇశారయేలీయల పదదలను పోగు చేసిమీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా,
అన్గా అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పరత్ాక్షమై యిటానను
నేను మిముిను, ఐగుపు
దానిని, నిశచయముగా
త లో మీకు సంభ్వించిన్
చూచిత్రని,
ఐగుపు
త బాధలోనుండి ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్కు, అన్గా
కనానీయలు హితీతయలు అమోరీయలు పరిజీజయలు హివీవయలు
యెబూస్త్యలున్న దేశమున్కు మిముి రపపంచెదన్ని సెలవిచిచత్రన్ని
వారితో చెపుపము.

Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, `The LORD
God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob appeared
unto me, saying, "I have surely visited you and seen that which is done to
you in Egypt;
and I have said I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land
of the Canaanites and the Hittites, and the Amorites and the Perizzites, and
the Hivites and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey."'

And God said moreover unto Moses, "Thus shalt thou say unto the children
of Israel: `The LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of
Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you.' This is My name for
ever, and this is My memorial unto all generations.
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వారు నీ మ్యట విందురు గనుక నీవును ఇశారయేలీయల పదదలును ఐగుపు
త
రాజు నొదదకు వెళ్లా అత్ని చూచిహెబీరయల దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యకు
పరత్ాక్షమ్యయెను గనుక మేము అరణామున్కు మూడుదిన్ముల పరయాణ
మ్ంత్ దూరము పోయి మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలిని సమ్రిపంచదుము
సెలవిమ్ిని అత్నితో చెపప వలను.

And they shall hearken to thy voice; and thou shalt come, thou and the
elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, `The LORD
God of the Hebrews hath met with us; and now let us go, we beseech thee,
three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD
our God.'
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And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty
hand.
And I will stretch out My hand and smite Egypt with all My wonders which I
will do in the midst thereof; and after that he will let you go.
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ఐగుపు
త రాజు మ్హాబలముతో మీ మీదికి వచిచ మిముి పోనియాడని
నేనరుగుదును;
కాని, నేను నా చెయిా చాప ఐగుపు
త మ్ధామున్ నేను చేయ దలచియన్న నా
అదుభ త్ములనినటిని చూప దాని ప్రడుచేసెదను. అట్టత్రువాత్ అత్డు
మిముి పంపవేయను.
జనుల యెడల ఐగుపీతయలకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు
వెళ్ల
ా న్పుపడు వటిుచేతులతో వెళారు.
పరత్ర స్త్తీయ త్న్ పరుగుదానిని త్న్ యింటనుండు దానిని వెండి న్గలను
బంగారున్గలను వసతీములను ఇమ్ిని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ
కుమ్యరులకును మీ కుమ్యరిలకును ధరింపచేసి ఐగుపీతయలను
దోచకొందురనను.
అందుకు మోషేచిత్తగించము; వారు న్నున న్మ్ిరు నా మ్యట
విన్రుయెహోవా నీకు పరత్ాక్షము కాలేదందురు అని ఉత్తరమియాగా
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మ్రియ ఆయన్వారు నినున న్మ్ిక, మొదటి సూచన్నుబటిు విన్కపోయిన్
యెడల రండవ దానిబటిు విందురు.

"And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to
the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.

And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And it shall
come to pass that, when ye go, ye shall not go empty,
but every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in
her house jewels of silver and jewels of gold and raiment; and ye shall put
them upon your sons and upon your daughters, and ye shall despoil the
Egyptians."
And Moses answered and said, "But, behold, they will not believe me, nor
hearken unto my voice; for they will say, `The LORD hath not appeared unto
thee.'"
యెహోవానీ చేత్రలోనిది ఏమిటి అని అత్ని న్డిగెను. అందుకత్డుకఱ్ఱ అనను. And the LORD said unto him, "What is that in thine hand?" And he said, "A
rod."
అపుపడాయన్ నేలను దాని పడవేయమ్నను. అత్డు దాని నేల
And He said, "Cast it on the ground." And he cast it on the ground, and it
పడవేయగానే అది ప్రమ్యయెను. మోషే దానినుండి ప్రరిపోయెను.
became a serpent; and Moses fled from before it.
అపుపడు యెహోవానీ చెయిా చాప దాని తోక పట్ట
ు కొనుమ్న్గా, అత్డు త్న్ And the LORD said unto Moses, "Put forth thine hand and take it by the
చెయిా చాప దాని పట్ట
ు కొన్గానే అది అత్ని చేత్రలో కఱ్ఱ ఆయెను.
tail." And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his
hand-ఆయన్దానిచేత్ వారు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా, అన్గా అబా
ర హాము "that they may believe that the LORD God of their fathers, the God of
దేవుడు ఇసాసకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పరత్ాక్ష మ్యయెన్ని
Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath appeared unto thee."
న్ముిదురనను.
మ్రియ యెహోవానీ చెయిా నీ ర్కముిన్ ఉంచకొను మ్న్గా, అత్డు త్న్
And the LORD said furthermore unto him, "Put now thine hand into thy
చెయిా ర్కముిన్ ఉంచకొని దాని వెలుపలికి తీసిన్పుపడు ఆ చెయిా
bosom." And he put his hand into his bosom; and when he took it out,
కుష్ఠముగలదై హిమ్మువల తెలాగా ఆయెను.
behold, his hand was leprous as snow.
త్రువాత్ ఆయన్నీ చెయిా మ్రల నీ ర్కముిన్ ఉంచకొనుమ్న్గా, అత్డు
And He said, "Put thine hand into thy bosom again." And he put his hand
త్న్ చెయిా మ్రల త్న్ ర్కముిన్ ఉంచకొని త్న్ ర్కముినుండి వెలుపలికి
into his bosom again and plucked it out of his bosom, and behold, it was
తీసిన్పుపడు అది అత్ని మిగిలిన్ శరీరమువల ఆయెను.
turned again as his other flesh.
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వారు ఈ రండు సూచన్లనుబటిు న్మ్ిక నీమ్యట విన్కపోయిన్ యెడల నీవు
కొంచెము ఏటి నీళ్ల
ా తీసి యెండిన్ నేలమీద పోయవలను. అపుపడు నీవు
ఏటిలోనుండి తీసిన్ నీళ్ల
ా పడినేలమీద రకిమ్గున్నను.

And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs,
neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river
and pour it upon the dry land; and the water which thou takest out of the
river shall become blood upon the dry land."
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And Moses said unto the LORD, "O my Lord, I am not eloquent, neither
heretofore nor since Thou hast spoken unto Thy servant; but I am slow of
speech and of a slow tongue."
And the LORD said unto him, "Who hath made man's mouth? Or who
maketh the dumb or deaf, or the seeing or the blind? Have notI, the LORD?
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అపుపడు మోషేపరభువా, ఇంత్కు మునుపైన్ను, నీవు నీ దాసునితో మ్యటల్లడి
న్పపటినుండి యె
ై న్ను, నేను మ్యట నేరపరిని కాను, నేను నోటి మ్యందాము
నాలుక మ్యందాము గలవాడన్ని యెహొ
యెహోవామ్యన్వున్కు నోరిచిచన్వాడు ఎవడు? మూగ వానినేగాని
చెవిటివానినేగాని దృష్ుగలవానినేగాని గు
ర డిి వానినేగాని పుటిుంచిన్వాడెవడు?
యెహోవానైన్ నేనే గదా.
కాబటిు వెళ్ల
ా ము, నేను నీ నోటికి తోడెైయండి, నీవు ఏమి పలుకవలసిన్ది నీకు
బోధించెదన్ని అత్నితో చెపపను.
అందుకత్డు అయోా పరభువా, నీవు పంప త్లంచిన్ వానినే పంపుమ్న్గా
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ఈ కఱ్ఱను చేత్పట్ట
ు కొనిదానితో ఆ సూచక కిరయలు చేయవలన్నిచెపపను.

And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs."
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అట్టత్రువాత్ మోషే బయలుదేరి త్న్ మ్యమ్యె
ై న్ యితో
ి యొదదకు త్రరిగి
వెళ్లాసెలవెైన్యెడల నేను ఐగుపు
త లోనున్న నా బంధువులయొదదకు మ్రల
పోయి వారింక సజీవులై యనానరేమో చూచె
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అంత్ట యెహోవానీ ప్ర
ర ణమును వెదకిన్ మ్నుషుాలందరు చనిపోయిరి గనుక
ఐగుపు
ా మ్ని మిదాానులో మోషేతో చెపపగా,
త కు త్రరిగి వెళ్ల

And Moses went and returned to Jethro his father-in-law, and said unto
him, "Let me go, I pray thee, and return unto my brethren who are in Egypt
and see whether they are yet alive." And Jethro said to Moses, "Go in
peace."
And the LORD said unto Moses in Midian, "Go, return into Egypt; for all the
men are dead who sought thy life."
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మోషే త్న్ భారాను త్న్ కుమ్యరులను తీసికొని గాడిదమీద నకికంచ కొని
ఐగుపు
ు కొని పోయెను.
త కు త్రరిగి వెళ్లాను. మోషే దేవుని కఱ్ఱను త్న్ చేత్ పట్ట

And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and he
returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand.
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అపుపడు యెహోవామోషేతో ఇటాననునీవు ఐగుపు
త న్ందు త్రరిగి చేరిన్
త్రువాత్, చేయటకు నేను నీకిచిచన్ మ్హతాకరాము లనినయ ఫరో
యెదుట చేయవలను సుమీ అయితే నేను అత్ని హ

And the LORD said unto Moses, "When thou goest to return into Egypt, see
that thou do all those wonders before Pharaoh which I have put in thine
hand; but I will harden his heart, that he shall not let the people go.
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అపుపడు నీవు ఫరోతోఇశారయేలు నా కుమ్యరుడు, నా జేాష్ఠపుతు
ి డు;

Now therefore go, and I will be with thy mouth and teach thee what thou
shalt say."
And he said, "O my Lord, send, I pray Thee, by the hand of him whom Thou
wilt send."
And the anger of the LORD was kindled against Moses, and He said, "Is not
Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also,
behold, he cometh forth to meet thee; and when he seeth thee, he will be
glad in his heart.
And thou shalt speak unto him and put words in his mouth; and I will be
with thy mouth and with his mouth, and will teach you what ye shall do.

ఆయన్ మోషేమీద కోపపడిలేవీయడగు నీ అన్నయె
ై న్ అహరోను లేడా?
అత్డు బాగుగా మ్యటల్లడగలడని నేనరుగుదును, ఇదిగో అత్డు నినున
ఎదుర్కకన్వచచచనానడు, అత్డు నినున చూచి త్న్ హృదయమ్ందు
సంతోష్ంచను;
నీవు అత్నితో మ్యటల్లడి అత్ని నోటికి మ్యటలు అందించవలను, నేను నీ
నోటికి అత్ని నోటికి తోడెై యండి, మీరు చేయ వలసిన్దానిని మీకు బోధించె
దను.
అత్డ నీకు బదులు జనులతో మ్యటల్లడును, అత్డ నీకు నోరుగానుండును, And he shall be thy spokesman unto the people; and he shall be, even he
నీవు అత్నికి దేవుడవుగా ఉందువు.
shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God.

And thou shalt say unto Pharaoh, `Thus saith the LORD: Israel is My son,
even My firstborn.
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న్నున సేవించన్ట్ట
ా నా కుమ్యరుని పోనిమ్ిని నీకు ఆజా
ా పంచ చనానను;
వాని పంప నొలానియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమ్యరుని, నీ జేాష్ఠ పుతు
ి ని
చంపదన్ని యెహోవా సెల విచచచనానడని అత్నితో చెపుపమ్నను.

And I say unto thee, "Let My son go, that he may serve Me." And if thou
refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn.'"
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అత్డు పోవు మ్యరుమున్ సత్ిములో యెహోవా అత్నిని ఎదుర్కకని అత్ని
చంపచూడగా
సిపోపరా వాడిగల రాయి తీసికొని త్న్ కుమ్యరునికి సున్నత్రచేసి అత్ని
ప్రదములయొదద అది పడవేసినిజముగా నీవు నాకు రకిసంబంధమైన్
పనిమిటివెైత్రవనను; అంత్ట ఆయన్ అత్నిని విడిచెను.

And it came to pass, on the way at the inn, that the LORD met him and
sought to kill him.
Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, and
cast it at his feet and said, "Surely a bloody husband art thou to me."
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So He let him go; then she said, "A bloody husband thou art, because of the
circumcision."
And the LORD said to Aaron, "Go into the wilderness to meet Moses." And
he went and met him on the mount of God, and kissed him.
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అపుపడు ఆమఈ సున్నత్రనిబటిు నీవు నాకు రకిసంబంధమైన్
పనిమిటివెైత్రవనను.
మ్రియ యెహోవామోషేను ఎదుర్కకనుటకు అరణాములోనికి వెళ్ల
ా మ్ని
అహరోనుతో చెపపగా అత్డు వెళ్లా దేవుని పరవత్మ్ందు అత్ని కలిసికొని
అత్ని ముదు
ద పట్ట
ు కొనను.
అపుపడు మోషే త్నున పంపన్ యెహోవా పలుకుమ్న్న మ్యటలనినటిని,
ఆయన్ చేయనాజా
ా పంచిన్ సూచక కిరయలనినటిని అహరోనుకు తెలిపను.
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త్రువాత్ మోషే అహరోనులు వెళ్లా ఇశారయేలీయల పదదలన్ందరిని పోగుచేసి,
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యెహోవా మోషేతో చెపపన్ మ్యటలనినయ అహరోను వివరించి,
జనులయెదుట ఆ సూచక కిరయలను చేయగా జనులు న్మిిరి.
మ్రియయెహోవా ఇశారయేలీయలను చూడవచిచ త్మ్ బాధను కనిపట్టున్ను
మ్యట జనులు విని త్లవంచకొని న్మ్సాకరము చేసిరి.
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And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the
children of Israel.
And Aaron spoke all the words which the LORD had spoken unto Moses, and
did the signs in the sight of the people.
And the people believed; and when they heard that the LORD had visited
the children of Israel, and that He had looked upon their affliction, then they
bowed their heads and worshiped.
And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus saith the
LORD God of Israel: `Let My people go, that they may hold a feast unto Me
in the wilderness.'"
And Pharaoh said, "Who is the LORD, that I should obey his voice to let
Israel go? I know not the LORD, neither will I let Israel go."
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అపుపడు వారుహెబీరయల దేవుడు మ్ముిను ఎదుర్కకనను, సెలవెైన్ యెడల And they said, "The God of the Hebrews hath met with us. Let us go, we
మేము అరణాములోనికి మూడు దిన్ముల పరయాణమ్ంత్ దూరముపోయి మ్య pray thee, three days' journey into the desert and sacrifice unto the LORD
దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలి అరిపంచద
our God, lest He fall upon us with pestilence or with the sword."
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అందుకు ఐగుపు
త రాజుమోషే అహరోనూ, ఈ జనులు త్మ్ పనులను
చేయకుండ మీరేల ఆపు చనానరు? మీ బరువులు మోయటకు పండనను.
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మ్రియ ఫరోఇదిగో ఈ జన్ము ఇపుపడు విసతరించియన్నది; వారు త్మ్
And Pharaoh said, "Behold, the people of the land now are many, and ye
బరువులను విడిచి తీరికగా నుండున్ట్ట
ా మీరు చేయచనానరని వారితో
make them rest from their burdens!"
అనను.
ఆ దిన్మున్ ఫరో పరజలపైనున్న కారానియామ్కులకును వారి
And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people and
నాయకులకును ఇట్ట
ా ఆజా
ా పంచెను
their officers, saying,
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త్రువాత్ మోషే అహరోనులు వచిచ ఫరోనుచూచిఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా అరణాములో నాకు ఉత్సవము చేయటకు నా జన్మును
పోనిమ్ిని ఆజా
ా పంచచనానడనిరి.
ఫరోనేను అత్ని మ్యట విని ఇశారయేలీయలను పోనిచచటకు యెహోవా
ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశారయేలీయలను పోనీయ న్నను.

And Moses told Aaron all the words of the LORD who had sent him, and all
the signs which He had commanded him.

And the king of Egypt said unto them, "Why do ye, Moses and Aaron, delay
the people from their work? Get you unto your burdens!"

ఇట్టకలు చేయటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిి ఇయా కూడదు,
వారు వెళ్లా తామే గడిి కూరుచకొన్వలను.
అయిన్ను వారు ఇదివరకు చేసిన్ యిట్టకల లకకనే వారి మీద మోపవలను,
దానిలో ఏమ్యత్ిమును త్కుకవ చేయవదు
ద ; వారు సోమ్రులు గనుకమేము వెళ్లా
మ్య దేవునికి బలి న్రిపంచటకు
ఆ మ్నుషుాలచేత్ ఎకుకవ పని చేయింపవలను, దానిలో వారు కష్ుపడవలను,
అబదిపుమ్యటలను వారు లక్షాపటుకూడదనను.
కాబటిు పరజలు కారా నియామ్కులును వారి నాయకులును పోయి పరజలను
చూచినేను మీకు గడిి ఇయాను;
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"Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore. Let
them go and gather straw for themselves.
And the tally of bricks which they made heretofore, ye shall lay upon them;
ye shall not diminish any thereof. For they are idle; therefore they cry,
saying, `Let us go and sacrifice to our God.'
Let there more work be laid upon the men, that they may labor therein, and
let them not regard vain words."
And the taskmasters of the people went out, and their officers, and they
spoke to the people, saying, "Thus saith Pharaoh: `I will not give you straw.
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మీరు వెళ్లా మీకు గడిి యెకకడ దొరకునో అకకడ మీరే సంప్రదించ కొనుడి,
Go ye, get you straw where ye can find it; yet not any of your work shall be
అయితే మీ పనిలో నేమ్యత్ిమును త్కుకవ చేయబడదని ఫరో సెలవిచెచన్నిరి. diminished.'"
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అపుపడు పరజలు గడిికి మ్యరుగా కొయా కాలు కూరుచటకు ఐగుపు
త దేశమ్ం
దంత్టను చెదిరి పోయిరి.
మ్రియ కారానియామ్కులు వారిని త్వరపటిు గడిి ఉన్నపపటివలనే
యేనాటిపని ఆనాడ ముగించడనిరి.
ఫరో కారా నియామ్కులు తాము ఇశారయేలీయలలో వారి మీద ఉంచిన్
నాయకులను కొటిుఎపపటివల మీ లకక చొపుపన్ ఇట్టకలను నిన్న నేడు మీరు
ఏల చేయించలేదని అడుగగా

So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to
gather stubble instead of straw.
And the taskmasters hastened them, saying, "Fulfill your works, your daily
tasks, as when there was straw."
And the officers of the children of Israel, whom Pharaoh's taskmasters had
set over them, were beaten and were demanded, "Why have ye not fulfilled
your task in making brick both yesterday and today, as heretofore?"

Exodus

5

15

Exodus

5

16

ఇశారయేలీయల నాయకులు ఫరో యొదదకు వచిచత్మ్ దాసుల యెడల త్మ్
రందుకిట్ట
ా జరిగించచనానరు?
త్మ్ దాసులకు గడిినియారు అయితే ఇట్టకలు చేయడని మ్యతో
చెపుపచనానరు; చిత్తగించము, వారు త్మ్రి దాసులను కొట్ట
ు చనానరు;
అయితే త్పపదము త్మ్రి పరజలయందే యన్నదని మొఱ్పటిురి.

Then the officers of the children of Israel came and cried unto Pharaoh,
saying, "Why dealest thou thus with thy servants?
There is no straw given unto thy servants, and they say to us, `Make brick!'
And behold, thy servants are beaten, but the fault is in thine own people."
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అందుకత్డుమీరు సోమ్రులు మీరు సోమ్రులు అందుచేత్ మేము వెళ్లా
యెహోవాకు బలిన్రిపంచటకు సెలవిమ్ిని మీరడుగు చనానరు.

But he said, "Ye are idle, ye are idle! Therefore ye say, `Let us go and do
sacrifice to the LORD.'
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మీరు పండి, పనిచేయడి, గడిి మీకియా బడదు, అయితే ఇట్టకల లకక
మీరపపగింపక త్పపదని చెపపను.
మీ ఇట్టకల లకకలో నేమ్యత్ిమును త్కుకవ చేయవదు
ద , ఏనాటి పని ఆనాడ
చేయవలన్ని రాజు సెలవియాగా, ఇశారయేలీయల నాయకులు తాము
దురవసథలో పడియన్నట్ట
ా తెలిసికొనిరి.
వారు ఫరో యొదదనుండి బయలుదేరి వచచచ, త్ముిను ఎదుర్కకను టకు
దారిలో నిలిచియన్న మోషే అహరోనులను కలిసికొని

Go therefore now and work; for there shall no straw be given you, yet shall
ye deliver the tally of bricks."
And the officers of the children of Israel saw that they were in evil straits
after it was said, "Ye shall not diminish any from your bricks of your daily
task."
And they met Moses and Aaron, who stood in the way as they came forth
from Pharaoh.
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యెహోవా మిముి చూచి నాాయము తీరుచను గాక; ఫరో యెదుటను అత్ని
దాసుల యెదుటను మ్ముిను అసహుాలనుగా చేసి మ్ముి చంపుటకెై
వారిచేత్రకి ఖడు మిచిచత్రరని వారితో అన్గా

And they said unto them, "The LORD look upon you and judge, because ye
have made our savor to be abhorred in the eyes of Pharaoh and in the eyes
of his servants, to put a sword in their hand to slay us."
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మోషే యెహోవా యొదదకు త్రరిగి వెళ్లాపరభువా, నీవేల ఈ పరజలకు కీడు
చేసిత్రవి? న్నేనల పంపత్రవి?
నేను నీ పేరట మ్యటల్లడుటకు ఫరో యొదదకు వచిచన్పపటినుండి అత్డు ఈ
జనులకు కీడ చేయచనానడు, నీ జనులను నీవు విడి పంపను లేదనను.

And Moses returned unto the LORD and said, "Lord, why hast Thou so evilly
treated this people? Why is it that Thou hast sent me?
For since I came to Pharaoh to speak in Thy name, he hath done evil to this
people; neither hast Thou delivered Thy people at all."

అందుకు యెహోవాఫరోకు నేను చేయబోవు చన్న దానిని నీవు నిశచయముగా
చూచెదవు; బలమైన్ హసతముచేత్ అత్డు వారిని పోనిచచను, బలమైన్
హసతము చేత్నే అత్డు త్న్ దేశముల
మ్రియ దేవుడు మోషేతో ఇటాననునేనే యెహోవాను;
నేను సరవశకిిగల దేవుడను పేరున్ అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులకు
పరత్ాక్షమైత్రని కాని, యెహోవా అను నా నామ్మున్ నేను వారికి
తెలియబడలేదు.
మ్రియ వారు పరవాసము చేసిన్ దేశ మ్గు కనానుదేశమును వారికిచచటకు
నా నిబంధన్ను వారితో సిథరపరచిత్రని.

Then the LORD said unto Moses, "Now shalt thou see what I will do to
Pharaoh; for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand
shall he drive them out of his land."
And God spoke unto Moses and said unto him, "I am the LORD.
And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of
God Almighty, but by My name JEHOVAH was I not known to them.

5

ఐగుపీతయలు దాసత్వమున్కు లోపరచియన్న ఇశారయేలీయల
మూలుగును విని నా నిబంధన్ను జా
ా పకముచేసికొని యనానను.

And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the
Egyptians keep in bondage; and I have remembered My covenant.
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కాబటిు నీవు ఇశారయేలీయలతో ఈల్లగు చెపుపమునేనే యెహోవాను; నేను
ఐగుపీతయలు మోయించ బరువుల కిరంద నుండి మిముిను వెలుపలికి
రపపంచి, వారి దాసత్వములో నుండి మిముిను విడిపంచి, నా బాహువు చాప
గొపప తీరుపలుతీరిచ మిముిను విడిపంచి,
మిముిను నాకు పరజ లగా చేరుచకొని మీకు దేవుడనై యందును. అపుపడు
ఐగుపీతయల బరువు కిరందనుండి మిముిను వెలుపలికి రపపం చిన్ మీ
దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసి కొందురు.

Therefore say unto the children of Israel: `I am the LORD, and I will bring you
out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out from
their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with
great judgments.
And I will take you to Me for a people, and I will be to you a God; and ye
shall know that I am the LORD your God, who bringeth you out from under
the burdens of the Egyptians.
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And I will bring you in unto the land, concerning which I swore to give to
Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it to you for a heritage: I am
the LORD.'"
And Moses spoke so unto the children of Israel, but they hearkened not
unto Moses from anguish of spirit and from cruel bondage.
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నేను అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులకు ఇచెచదన్ని చెయిా యెత్రత
పరమ్యణముచేసిన్ దేశము లోనికి మిముిను రపపంచి దాని మీకు సావసథాముగా
ఇచెచదను; నేను యెహోవాన్ని చెపుపమ్న్గా
మోషే ఇశారయేలీయలతో ఆల్లగు చెపపను. అయితే వారు
మ్నోవాాకులమునుబటిుయ కఠిన్ దాసత్వమును బటిుయ మోషే మ్యట
విన్రైరి.
మ్రియ యెహోవా మోషేతోనీవు లోపలికి వెళ్లా,
ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోతోఇశారయేలీయలను త్న్ దేశములోనుండి వెలుపలికి
పోనియావలన్ని అత్నితో చెపుపమ్నను.
అపుపడు మోషేచిత్తగించము, ఇశార యేలీయలే నా మ్యట విన్లేదు;
మ్యటమ్యందాము గలవాడ న్గు నా మ్యట ఫరో యెట్ట
ా వినున్ని యెహోవా
సనినధిని పలికెను.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులతో నిటానను ఇశార యేలీయలను
ఐగుపు
త దేశములోనుండి తాము వెలుపలికి రపపంచటకెై ఇశారయేలీయల
యొదద కును ఫరో యొదదకును వెళావలన్ని వారి కాజా
ా పంచెను.
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And I have also established My covenant with them, to give them the land
of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Go in, speak unto Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go
out of his land."
And Moses spoke before the LORD, saying, "Behold, the children of Israel
have not hearkened unto me. How then shall Pharaoh hear me, who am of
uncircumcised lips?"
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, and gave them a charge
unto the children of Israel and unto Pharaoh king of Egypt to bring the
children of Israel out of the land of Egypt.
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వారి పత్రుల కుట్టంబముల మూలపురుషులు ఎవరన్గా, ఇశారయేలు జేాష్ఠ
కుమ్యరుడెైన్ రూబేను కుమ్యరులుహనోకు పలు
ా హెసోరను కరీి; వీరు రూబేను
కుట్టంబములు.
ష్మోాను కుమ్యరులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు
కనాను స్త్తీకి కుమ్యరుడెైన్ షావ్దలు; వీరు ష్మోాను కుట్టంబములు.

These are the heads of their fathers' houses. The sons of Reuben the
firstborn of Israel: Hanoch and Pallu, Hezron and Carmi; these are the
families of Reuben.
And the sons of Simeon: Jemuel and Jamin, and Ohad and Jachin and Zohar,
and Shaul the son of a Canaanite woman; these are the families of Simeon.
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లేవి కుమ్యరుల పేరులు వారి వారి వంశావళ్లల చొపుపన్ ఏవేవన్గా, గెరోును
కహాతు మరారి. లేవి నూట ముపపది యేడండు
ా బరదికెను.
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గెరోును కుమ్యరులు వారి వారి వంశావళ్లల చొపుపన్ లిబీన ష్మీ.
కహాతు కుమ్యరులు అమ్య
ా ము ఇసాారు హెబో
ర ను ఉజీజయేలు. కహాతు నూట
ముపపది మూడండు
ా బరదికెను.

And these are the names of the sons of Levi according to their generations:
Gershon and Kohath and Merari; and the years of the life of Levi were a
hundred thirty and seven years.
The sons of Gershon: Libni and Shimi, according to their families.
And the sons of Kohath: Amram and Izhar, and Hebron and Uzziel; and the
years of the life of Kohath were a hundred thirty and three years.
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మరారి కుమ్యరులు మ్హలి మూష్; వీరు త్మ్ త్మ్ వంశావళ్లల చొపుపన్
లేవి కుట్టంబములు.
అమ్య
ా ము త్న్ మేన్త్తయె
ై న్ యోకెబెదును పండిా చేసికొనను; ఆమ అత్నికి
అహరోనును మోషేను కనను. అమ్య
ా ము నూట ముపపది యేడండు
ా బరదికెను.
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ఇశారయేలీయలను ఐగుపు
త లోనుండి వెలుపలికి రపపంచ వలన్ని ఐగుపు
త రాజైన్ These are they who spoke to Pharaoh king of Egypt to bring out the children
ఫరోతో మ్యటల్లడిన్ వారు వీరు; ఆ మోషే అహరోనులు వీరే.
of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron.
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ఐగుపు
త దేశములో యెహోవా మోషేతో మ్యటల్లడిన్ దిన్మున్
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యెహోవానేను యెహోవాను; నేను నీతో చెపుపన్ది యావతు
త నీవు ఐగుపు
త
రాజైన్ ఫరోతో పలుకుమ్ని మోషేతో చెపపగా
మోషేచిత్తగించము; నేను మ్యట మ్యందాము గలవాడను, ఫరో నా మ్యట
యెట్ట
ా వినున్ని యెహోవా సనినధిని పలికెను.
కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటాననుఇదిగో నినున ఫరోకు దేవునిగా
నియమించిత్రని; నీ అన్న అహరోను నీకు పరవకిగా నుండును.
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ఇసాారు కుమ్యరులు కోరహు నపగు జఖ్రి
ఉజీజయేలు కుమ్యరులు మిషాయేలు ఎల్లసఫాను సితీి.
అహరోను అమీి్మ్నాదాబు కుమ్యరియ న్యసోసను సహో దరియనైన్
ఎలీషెబను పండిాచేసి కొనను. ఆమ అత్నికి నాదాబును అబీహును
ఎలియాజరును ఈతామ్యరును కనను.
కోరహు కుమ్యరులు అస్త్సరు ఎల్లకనా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయల
కుట్టంబములు.
అహరోను కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమ్యరిలలో ఒకతెను
పండిాచేసికొనను. ఆమ అత్నికి ఫీనహాసును కనను; వీరు త్మ్ త్మ్
కుట్టంబముల చొపుపన్ లేవీయల పత్రుల వ
ఇశారయేలీయలను వారి సేన్ల చొపుపన్ ఐగుపు
త దేశములోనుండి వెలుపలికి
రపపంచడని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ అహరోను మోషేలు వీరు.

And the sons of Merari: Mahali and Mushi; these are the families of Levi
according to their generations.
And Amram took Jochebed, his father's sister, for a wife; and she bore him
Aaron and Moses; and the years of the life of Amram were a hundred and
thirty and seven years.
And the sons of Izhar: Korah and Nepheg and Zichri.
And the sons of Uzziel: Mishael and Elzaphan and Zithri.
And Aaron took Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nahshon, for a
wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
And the sons of Korah: Assir and Elkanah and Abiasaph; these are the
families of the Korahites.
And Eleazar, Aaron's son, took one of the daughters of Putiel for a wife; and
she bore him Phinehas; these are the heads of the fathers of the Levites
according to their families.
These are that Aaron and Moses to whom the LORD said, "Bring out the
children of Israel from the land of Egypt according to their armies."

And it came to pass on the day when the LORD spoke unto Moses in the
land of Egypt,
that the LORD spoke unto Moses, saying, "I am the LORD. Speak thou unto
Pharaoh king of Egypt all that I say unto thee."
And Moses said before the LORD, "Behold, I am of uncircumcised lips, and
how shall Pharaoh hearken unto me?"
And the LORD said unto Moses, "See, I have made thee a god to Pharaoh,
and Aaron thy brother shall be thy prophet.
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నేను నీ కాజా
ా పంచన్ది యావతు
త నీవు పలుకవలను. ఫరో త్న్ దేశములోనుండి
ఇశారయేలీయలను పోనియావలన్ని నీ అన్నయె
ై న్ అహరోను అత్నితో
చెపుపను;
అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన్పరిచి, ఐగుపు
త దేశములో నా సూచక
కిరయలను నా మ్హతాకరాములను విసతరింపచేసెదను.
ఫరో మీ మ్యట విన్డు గాని నేను నా చెయిా ఐగుపు
త మీద వేసి గొపప
తీరుపలచేత్ నా సేన్లను ఇశారయేలీయలైన్ నా పరజలను ఐగుపు
త
దేశములోనుండి వెలుపలికి రపపంచెదను.
నేను ఐగుపు
త మీద నా చెయిా చాప ఇశార యేలీయలను వారి మ్ధానుండి
రపపంపగానే నేను యెహోవాన్ని ఐగుపీతయలు తెలిసికొందురనను.

Thou shalt speak all that I command thee; and Aaron thy brother shall speak
unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land.

మోషే అహరోనులు యెహోవా త్మ్కు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేసిరి, ఆల్లగున్నే
చేసిరి.
వారు ఫరోతో మ్యటల్లడిన్పుపడు మోషేకు ఎనుబదియేండు
ా , అహరోనుకు
ఎనుబది మూడు ఏండు
ా .
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటాననుఫరో మీ శకిి చూపుటకెై ఒక
మ్హతాకరాము కనుపరచడని మీతో చెపుపన్పుపడు
నీవు అహరోనును చూచినీ కఱ్ఱను పట్ట
ు కొని ఫరో యెదుట దాని పడ
వేయమ్నుము; అది సరపమ్గును.

And Moses and Aaron did as the LORD commanded them; so did they.

వారిలో పరత్రవాడును త్న్ కఱ్ఱను పడవేసిన్పుపడు అది సరపమ్యయెనుగాని
అహ రోను కఱ్ఱ వారి కఱ్ఱలను మింగివేయగా
యెహోవా చెపపన్ట్ట
ు ఫరో హృదయము కఠిన్మ్యయెను గనుక అత్డు వారి
మ్యట విన్కపోయెను.
త్రువాత్ యెహోవామోషేతో ఇటాననుఫరో హృదయము కఠిన్మైన్ది, అత్డు
ఈ పరజలను పోనియానొలాడాయెను
పరదు
ద న్ నీవు ఫరో యొదదకు వెళ్ల
ా ము, ఇదిగో అత్డు ఏటిదరికి పోవును. నీవు
అత్నిని ఎదుర్కకనుటకు ఏటియొడు
ి న్ నిలిచి ప్రముగా చేయబడిన్ కఱ్ఱను
చేత్పట్ట
ు కొని

For they cast down every man his rod, and they became serpents; but
Aaron's rod swallowed up their rods.
And He hardened Pharaoh's heart, that he hearkened not unto them, as the
LORD had said.
And the LORD said unto Moses, "Pharaoh's heart is hardened; he refuseth
to let the people go.
Get thee unto Pharaoh in the morning. Lo, he goeth out unto the water, and
thou shalt stand by the river's brink until he come; and the rod which was
turned to a serpent shalt thou take in thine hand.

అత్ని చూచి అరణామ్ందు న్నున సేవించటకెై నా పరజలను పోనిమ్ిని
ఆజా
ా పంచటకుగాను హెబీరయల దేవుడెైన్ యెహోవా న్నున నీ యొదదకు
పంపను. నీవుఇదివరకు విన్కపోత్రవి.

And thou shalt say unto him, `The LORD God of the Hebrews hath sent me
unto thee, saying, "Let My people go, that they may serve Me in the
wilderness"; and behold, hitherto thou wouldest not hear.

And I will harden Pharaoh's heart, and multiply My signs and My wonders in
the land of Egypt.
But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay My hand upon Egypt
and bring forth Mine armies and My people, the children of Israel, out of the
land of Egypt by great judgments.
And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth Mine
hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them."

And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years
old when they spoke unto Pharaoh.
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,

"When Pharaoh shall speak unto you, saying, `Show a miracle for
yourselves,' then thou shalt say unto Aaron, `Take thy rod and cast it before
Pharaoh, and it shall become a serpent.'"
కాబటిు మోషే అహరోనులు ఫరో యొదదకు వెళ్లా యెహోవా త్మ్ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the LORD
చేసిరి. అహరోను ఫరో యెదుటను అత్ని సేవకుల యెదుటను త్న్ కఱ్ఱను
had commanded; and Aaron cast down his rod before Pharaoh and before
పడవేయగానే అది సరప మ్యయెను.
his servants, and it became a serpent.
అపుపడు ఫరో త్న్ విదావంసులను మ్ంత్ిజుాలను పలిపంచెను. ఐగుపు
Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers. Now the
త
శకున్గాండు
ర కూడ త్మ్ మ్ంత్ిములచేత్ ఆల్లగ చేసిరి.
magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments.
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కాగా యెహోవా ఆజా ఏదన్గా నేను యెహోవాన్ని దీనిబటిు నీవు తెలిసి
కొందువని యెహోవా చెపుపచనానడు. ఇదిగో నా చేత్రలోనున్న యీ కఱ్ఱతో
నేను ఏటి నీటిని కొట్ట
ు దును అది రకిముగా మ్యరచబడును.

Thus saith the LORD: "In this thou shalt know that I am the LORD: Behold, I
will smite with the rod that is in mine hand upon the waters which are in the
river, and they shall be turned to blood.
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ఏటిలోని చేపలు చచచను, ఏరు కంపుకొట్ట
ు ను, ఏటి నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు
ఐగుపీతయలు అసహాపడుదురని చెపుప మ్నను.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు అహరోనుతోనీకఱ్ఱను పట్ట
ు కొని
ఐగుపు
త జలములమీద, అన్గా వారి న్దులమీదను వారి కాలువలమీదను,
వారి చెరువుల మీదను, వారి నీటిగుంటలనినటి మీదను నీ చెయిా చాపుము;
అవి రకిమ్గును; ఐగుపు
ా నుప్రత్ిలలోను
త దేశమ్ందంత్టను మ్య
రాత్రప్రత్ిలలోను రకిము ఉండున్ని అత్నితో చెపుపమ్నను.

And the fish that are in the river shall die, and the river shall stink; and the
Egyptians shall loathe to drink of the water of the river."'"
And the LORD spoke unto Moses, "Say unto Aaron, `Take thy rod and stretch
out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their
rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they
may become blood; and that there may be blood throughout all the land of
Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.'"
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యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే అహరోనులు చేసిరి. అత్డు ఫరో యెదుటను And Moses and Aaron did so, as the LORD commanded; and he lifted up the
అత్ని సేవకుల యెదుటను త్న్ కఱ్ఱను పైకెత్రత ఏటినీళాను కొటుగా ఏటి
rod and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh and
నీళానినయ రకిముగా మ్యరచబడెను.
in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were
turned to blood.
ఏటిలోని చేపలు చచెచను, ఏరు కంపుకొట్టును, ఐగుపీతయలు ఏటినీళ్ల
ా
And the fish that were in the river died; and the river stank, and the
తా
ి గలేక పోయిరి, ఐగుపు
Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood
త దేశమ్ం దంత్ట రకిము ఉండెను.
throughout all the land of Egypt.
ఐగుపు
ర కూడ త్మ్ మ్ంత్ిములవలన్ అట్ట
ా చేయగా యెహోవా
And the magicians of Egypt did so with their enchantments; and Pharaoh's
త శకున్గాండు
చెపపన్ట్ట
ు ఫరో హృదయము కఠిన్మ్యయెను, అత్డు మోషే అహరోనుల
heart was hardened, neither did he hearken unto them, as the LORD had
మ్యట విన్కపోయెను.
said.
జరిగిన్ దానిని మ్న్సుసన్ పటుక ఫరో త్రరిగి త్న్ యింటికి వెళ్లాను.
And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to
this also.
అయితే ఐగుపీత యలందరు ఏటినీళ్ల
ా తా
ి గలేక తా
ి గు నీళాకొరకు
And all the Egyptians dug round about the river for water to drink, for they
ఏటిపరకకలను త్ివివరి.
could not drink of the water of the river.
యెహోవా ఏటిని కొటిు యేడు దిన్ములైన్
And seven days were fulfilled after the LORD had smitten the river.
త్రువాత్ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ఫరో యొదదకు వెళ్లా అత్నితో
And the LORD spoke unto Moses, "Go unto Pharaoh and say unto him, `Thus
న్నున సేవించటకు నా జనులను పోనిముి;
saith the LORD: Let My people go, that they may serve Me.
నీవు వారిని పోనియానొలానియెడల ఇదిగో నేను నీ పలి మేరలనినటిని
కపపలచేత్ బాధించెదను.
ఏటిలో కపపలు విసాతరముగా పుట్ట
ు ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ
మ్ంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండాలోనికి నీ జనులమీదికి నీ పయిలలోనికి నీ
పండి పసుకు తొటాలోనికి ఎకిక వచచను;

And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with
frogs.
And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come
into thine house, and into thy bedchamber and upon thy bed, and into the
house of thy servants and upon thy people, and into thine ovens and into
thy kneading troughs.
ఆ కపపలు నీ మీదికి నీ జనుల మీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచచన్ని
And the frogs shall come up both on thee and upon thy people and upon all
యెహోవా సెలవిచచచనానడని చెపుపమ్ నను.
thy servants.'"
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు అహరోనును చూచినీ కఱ్ఱ పట్ట
ు కొని And the LORD spoke unto Moses, "Say unto Aaron, `Stretch forth thine hand
యేటిప్రయల మీదను కాలువలమీదను చెరువుల మీదను నీ చెయిా చాప
with thy rod over the streams, over the rivers and over the ponds, and cause
ఐగుపు
frogs to come up upon the land of Egypt.'"
త దేశముమీదికి కపపలను రాజేయమ్ని అత్నితో చెపుపమ్న్గా
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అహరోను ఐగుపు
త జలములమీద త్న్ చెయిా చాపను; అపుపడు కపపలు
ఎకికవచిచ ఐగుపు
త దేశమును కపపను.
శకున్గాండు
ర కూడ త్మ్ మ్ంత్ిములవలన్ అల్లగు చేసి ఐగుపు
త దేశము మీదికి
కపపలను రాజేసిరి.
అపుపడు ఫరో మోషే అహరోనులను పలిపంచినా యొదదనుండి నా
జనులయొదద నుండి ఈ కపపలను తొలగించమ్ని యెహోవాను వేడు కొనుడి,
అపుపడు యెహోవాకు బలి అరిపంచటకు ఈ పరజలను అగ

And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs
came up and covered the land of Egypt.
And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs
upon the land of Egypt.
Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, "Entreat the LORD, that
he may take away the frogs from me and from my people; and I will let the
people go, that they may do sacrifice unto the LORD."

9

అందుకు మోషేన్నున గెలిచిన్ట్ట
ు గా నీవు అత్రశయింపవచచను, ఈ కపపల
శ్రష్ము ఏటిలోనే ఉండున్ట్ట
ా ను అవి నీ మీదను నీ యిండాలోను ఉండకుండ
చంపబడున్ట్ట
ా ను నీ కొరకును నీ సేవక

And Moses said unto Pharaoh, "Glory over me: When shall I entreat for thee
and for thy servants and for thy people to destroy the frogs from thee and
thy houses, that they may remain in the river only?"

8

10

అందుకత్డుమ్య దేవుడెైన్ యెహోవా వంటి వారవరును లేరు అని నీవు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా నీ మ్యట చొపుపన్ జరుగును;

And he said, "Tomorrow." And Moses said, "Be it according to thy word, that
thou mayest know that there is none like unto the LORD our God.
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And the frogs shall depart from thee, and from thy houses and from thy
servants and from thy people. They shall remain in the river only."
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అన్గా కపపలు నీ యొదద నుండియ నీ యిండాలో నుండియ నీ సేవకుల
యొదద నుండియ నీ పరజలయొదదనుండియ తొలగి పోవును; అవి యేటిలోనే
ఉండున్నను.
మోషే అహరోనులు ఫరో యొదదనుండి బయలు వెళ్లాన్పుపడు యెహోవా ఫరో
మీదికి రాజేసిన్ కపపల విష్యములో మోషే అత్నికొరకు మొఱ్ పటుగా
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యెహోవా మోషే మ్యటచొపుపన్ చేసెను గనుక ఇండాలో నేమి వెలుపల నేమి
పలములలో నేమి కపపలు ఉండకుండ చచిచపోయెను.
జనులు వాటిని కుపపలుగా చేసిన్పుపడు భూమి కంపుకొట్టును.
ఫరో ఉపశమ్న్ము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ు త్న్
హృదయమును కఠిన్పరచకొని వారి మ్యట విన్క పోయెను.
అందుకు యెహోవా మోషేతో నీవు నీ కఱ్ఱ చాప యీ దేశపు ధూళ్లని కొట్ట
ు ము.
అది ఐగుపు
త దేశమ్ందంత్ టను పేలగున్ని అహరోనుతో చెపుపమ్న్గా వారు
అట్ట
ా చేసిరి.
అహరోను త్న్ కఱ్ఱను పట్ట
ు కొని చెయిా చాప ఆ దేశపు ధూళ్లని కొటిున్పుపడు
పేలు మ్నుషుాలమీదను జంతువులమీదను ఉండెను; ఐగుపు
త
దేశమ్ందంత్టను ఆ దేశపు ధూళ్ల అంత్య పేల్ల¸

And the LORD did according to the word of Moses; and the frogs died out of
the houses, out of the villages, and out of the fields.
And they gathered them together upon heaps, and the land stank.
But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and
hearkened not unto them, as the LORD had said.
And the LORD said unto Moses, "Say unto Aaron, `Stretch out thy rod and
smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land
of Egypt.'"
And they did so; for Aaron stretched out his hand with his rod and smote
the dust of the earth, and it became lice on man and on beast. All the dust
of the land became lice throughout all the land of Egypt.
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And the magicians so did with their enchantments to bring forth lice, but
they could not; so there were lice upon man and upon beast.
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శకున్గాండు
ర కూడ పేలను పుటిుంచవలన్ని త్మ్ మ్ంత్ిములచేత్ అట్ట
ా చేసిరి
గాని అది వారివలన్ కాకపోయెను. పేలు మ్ను షుాలమీదను
జంతువులమీదను ఉండగా
శకున్గాండు
ర ఇది దైవశకిి అని ఫరోతో చెపపరి. అయితే యెహోవా చెపపన్ట్ట
ు
ఫరో హృదయము కఠిన్మ్యయెను, అత్డు వారిమ్యట విన్కపోయెను.

Exodus

8

20

Exodus

8

6

Exodus

8

7

Exodus

8

8

Exodus

8

Exodus

And Moses and Aaron went out from Pharaoh; and Moses cried unto the
LORD because of the frogs which He had brought against Pharaoh.

Then the magicians said unto Pharaoh, "This is the finger of God." And
Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them, as the
LORD had said.
కాబటిు యెహోవా మోషేతొ నీవు పరదు
ద న్ లేచి ఫరో యెదుట నిలువుము, ఇదిగో And the LORD said unto Moses, "Rise up early in the morning and stand
అత్డు ఏటియొదదకు పోవును. నీవు అత్ని చూచిన్నున సేవించటకు నా
before Pharaoh. Lo, he cometh forth to the water, and say unto him, `Thus
పరజలను పోనిముి.
saith the LORD: Let My people go, that they may serve Me.
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నీవు నా పరజలను పోనియాని యెడల చూడుము నేను నీ మీదికిని నీ సేవకుల Else, if thou wilt not let My people go, behold, I will send swarms of flies
మీదికిని నీ పరజలమీదికిని నీ యిండాలోనికి ఈగల గుంపులను పంపదను; ఐగుపీత upon thee, and upon thy servants and upon thy people and into thy houses;
యల యిండు
ా ను వారున్న పరదేశమును ఈగల గుంపులతో నిండియండును. and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the
ground whereon they are.
మ్రియ భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనున్ట్ట
ా ,ఆ
And I will sever in that day the land of Goshen in which My people dwell,
దిన్మున్ నేను నా పరజలు నివసించచన్న గోషెనుదేశమును వినాయించెదను, that no swarms of flies shall be there, to the end thou mayest know that I
అకకడ ఈగలగుంపు లుండవు.
am the LORD in the midst of the earth.
నా పరజలను నీ పరజలనుండి పరతేాకపరచెదను, రేపు ఈ సూచక కిరయ
And I will put a division between My people and thy people. Tomorrow shall
జరుగున్ని యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ు నీవు చెపపవలన్నను.
this sign be.'"
యెహోవా ఆల్లగు చేసెను. బాధకరమైన్ ఈగలగుంపులు ఫరో యింటిలోకిని
And the LORD did so; and there came a grievous swarm of flies into the
అత్ని సేవకుల యిండాలోకిని వచిచ ఐగుపు
దేశమ్ంత్ట
వాాపంచెను.
ఆ
house of Pharaoh, and into his servants' houses and into all the land of
త
దేశము ఈగల గుంపులవలన్ చెడిపోయెను.
Egypt. The land was corrupted by reason of the swarm of flies.
అపుపడు ఫరో మోషే అహరోనులను పలిపంచిమీరు వెళ్లా ఈ దేశములో మీ
దేవునికి బలి అరిపంచడని వారితో చెపపగా
మోషే అట్ట
ా చేయత్గదు; మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాకు మేము అరిపంచవలసిన్
బలి ఐగుపీతయలకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీతయలకు హేయమైన్
బలిని వారి కనునల యెదుట అరిపంచిన్ యెడల వారు మ్ముి రాళాతో కొటిు
చంపుదురు గదా.
మేము అరణాములోనికి మూడు దిన్ముల పరయాణమ్ంత్ దూరముపోయి మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యకు సెలవిచిచన్ట్ట
ా ఆయన్కు బలి న్రిపంచదు మ్నను.

And Pharaoh called for Moses and for Aaron and said, "Go ye, sacrifice to
your God in the land."
And Moses said, "It is not meet so to do; for we shall sacrifice the
abomination of the Egyptians to the LORD our God. Lo, shall we sacrifice the
abomination of the Egyptians before their eyes, and will they not stone us?

అందుకు ఫరోమీరు అరణాములో మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలి న్రిపంచటకు
మిముిను పోనిచెచదను గాని దూరము పోవదు
ద ; మ్రియ నాకొరకు వేడు
కొనుడనను.
అందుకు మోషేనేను నీ యొదదనుండి వెళ్లా రేపు ఈ యీగల గుంపులు ఫరో
యొదదనుండియ అత్ని సేవకుల యొదదనుండియ అత్ని జనుల యొదద
నుండియ తొలగి పోవున్ట్ట
ా యెహోవాను వేడ

And Pharaoh said, "I will let you go, that ye may sacrifice to the LORD your
God in the wilderness; only ye shall not go very far away. Entreat for me."

ఫరో యొదదనుండి బయలువెళ్లా యెహోవాను వేడుకొనను.
యెహోవా మోషే మ్యట చొపుపన్ చేయగా ఈగల గుంపులు ఫరో యొదద
నుండియ అత్ని సేవకుల యొదద నుండియ అత్ని పరజల యొదదనుండియ
తొలగిపోయెను; ఒకకటియె
ై న్ను నిలువలేదు.
అయితే ఫరో ఆ సమ్యమున్కూడ త్న్ హృదయమును కఠిన్పరచకొని
జనులను పోనియాడాయెను.
త్రువాత్ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ఫరోయొదదకు వెళ్లాన్నున
సేవించటకు నా పరజలను పోనిముి.

And Moses went out from Pharaoh and entreated the LORD.
And the LORD did according to the word of Moses, and He removed the
swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people; there
remained not one.
And Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the
people go.
Then the LORD said unto Moses, "Go in unto Pharaoh and tell him, `Thus
saith the LORD God of the Hebrews: Let My people go, that they may serve
Me.
For if thou refuse to let them go and wilt hold them still,

నీవు వారిని పోనియానొలాక ఇంకను వారిని నిరబంధించిన్యెడల

We will go three days' journey into the wilderness and sacrifice to the LORD
our God, as He shall command us."

And Moses said, "Behold, I go out from thee, and I will entreat the LORD
that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants and
from his people tomorrow; but let not Pharaoh deal deceitfully any more in
not letting the people go to sacrifice to the LORD."
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ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పలములోనున్న నీ పశువులమీదికిని నీ
గుఱ్ఱములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంట్టలమీదికిని ఎదు
ద ల మీదికిని గొఱ్ఱల
మీదికిని వచచను, మికికలి బాధకరమైన్ తెగులు కలుగును.

behold, the hand of the LORD is upon thy cattle which are in the field, upon
the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the
sheep. There shall be a very grievous pestilence.

Exodus

9

4

Exodus

9

5

Exodus

9

6

అయితే యెహోవా ఇశారయేలీ యల పశువులను ఐగుపు
త పశువులను
వేరుపరచను; ఇశారయేలీయలకున్న వాటనినటిలో ఒకకట్టైన్ను చావదని
హెబీరయల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచచచనానడని
మ్రియ యెహోవా కాలము నిరణయించిరేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ
కారాము జరిగించన్నను.
మ్రునాడు యెహోవా ఆ కారాము చేయగా ఐగుపీతయల పశువులనినయ
చచెచను గాని ఇశారయేలీయల పశువులలో ఒకటియ చావలేదు.

And the LORD shall distinguish between the cattle of Israel and the cattle of
Egypt; and there shall nothing die of all that belong to the children of
Israel.'"
And the LORD appointed a set time, saying, "Tomorrow the LORD shall do
this thing in the land."
And the LORD did that thing on the morrow; and all the cattle of Egypt died,
but of the cattle of the children of Israel died not one.
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ఫరో ఆ సంగత్ర తెలిసికొన్ పంపన్పుపడు ఇశారయేలు పశువులలో ఒకటియ
చావలేదు; అయిన్ను అపపటికిని ఫరో హృదయము కఠిన్మై న్ందున్
జనులను పంపక పోయెను.
కాగా యెహోవామీరు మీ పడికిళానిండ ఆవపు బుగిు తీసికొనుడి, మోషే ఫరో
కనునలయెదుట ఆకాశమువెైపు దాని చలావలను.

And Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the
Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let
the people go.
And the LORD said unto Moses and unto Aaron, "Take to you handfuls of
ashes from the furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the
sight of Pharaoh.
అపుపడు అది ఐగుపు
ై ఐగుపు
And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil
త దేశ మ్ంత్ట సన్నపు ధూళ్లయె
త దేశమ్ంత్ట
మ్నుషుాల మీదను జంతువులమీదను పకుకలు పకుక దదు
ద రు లగున్ని
breaking forth with blains, upon man and upon beast throughout all the
మోషే అహరోనులతో చెపపను.
land of Egypt."
కాబటిు వారు ఆవపుబుగిు తీసికొనివచిచ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే
And they took ashes from the furnace and stood before Pharaoh, and
ఆకాశమువెైపు దాని చలాగానే అది మ్నుషుాలకును జంతువులకును పకుకలు Moses sprinkled it up toward heaven; and it became boils breaking forth
పకుక దదు
ద రుల్లయెను.
with blains upon man and upon beast.
ఆ దదు
ద రులవలన్ శకున్గాండు
ర మోషేయెదుట నిలువ లేకపోయిరి ఆ
And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for
దదు
ద రులు శకున్గాండరకును ఐగుపీతయ లందరికిని పుట్టును.
the boils were upon the magicians and upon all the Egyptians.
అయిన్ను యెహోవా మోషేతో చెపపన్ట్ట
ా యెహోవా ఫరో హృదయమును
కఠిన్పరచెను, అత్డు వారి మ్యట విన్కపోయెను.
త్రువాత్ యెహోవా మోషేతో ఇటాననుహెబీర యల దేవుడెైన్ యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు; నీవు తెలావారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట
నిలిచిన్నున సేవించటకు నా జనులను పోనిముి.

And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto
them, as the LORD had spoken unto Moses.
And the LORD said unto Moses, "Rise up early in the morning, and stand
before Pharaoh and say unto him, `Thus saith the LORD God of the
Hebrews: Let My people go, that they may serve Me.

సమ్సత భూమిలో నావంటివారవరును లేరని నీవు తెలిసికొన్వలన్ని ఈ సారి
నేను నా తెగుళునినయ నీ హృదయము నొచచన్ంత్గా నీ సేవకులమీదికిని
నీ పరజలమీదికిని పంపదను;
భూమిమీద నుండకుండ నీవు న్శించిపోవున్ట్ట
ా నేను నా చెయిా
చాపయంటినేని నినునను నీ జనులను తెగులుతో కొటిువేసియందును.

For I will at this time send all My plagues upon thine heart, and upon thy
servants and upon thy people, that thou mayest know that there is none
like Me in all the earth.
For now I will stretch out My hand, that I may smite thee and thy people
with pestilence, and thou shalt be cut off from the earth.

నా బలమును నీకు చూపున్ట్ట
ా ను, భూలోక మ్ందంత్ట నా నామ్మును
పరచరము చేయన్ట్ట
ా ను ఇందుకే నేను నినున నియ మించిత్రని.

And in very deed, for this cause have I raised thee up: to show in thee My
power, and that My name may be declared throughout all the earth.
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నీవు ఇంక నా పరజలను పోనియానొలాక వారిమీద ఆత్రశయపడుచనానవు.

As yet exaltest thou thyself against My people, that thou wilt not let them
go?
ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికికలి బాధ కరమైన్ వడగండాను కురిపంచె దను; Behold, tomorrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail,
ఐగుపు ్ి్త్రాజాము సాథపంచిన్ దిన్ము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో such as hath not been in Egypt since the foundation thereof even until now.
అటిు వడగండు
ా పడలేదు.
కాబటిు నీవు ఇపుపడు పంప నీ పశువులను పలములలో నీకు కలిగిన్ది
Send therefore now, and gather thy cattle and all that thou hast in the field,
యావతు
త ను త్వరగా భ్దరముచేయము. ఇంటికి రపపంపబడక పలములో
for upon every man and beast which shall be found in the field and shall not
ఉండు పరత్ర మ్నుషుానిమీదను జంతువు మీదను వడగండు
ా కురియను,
be brought home, the hail shallcome down upon them, and they shall die.'"
అపుపడు అవి చచచన్ని చెపుపమ్నను.
ఫరో సేవకులలో యెహోవా మ్యటకు భ్యపడిన్వాడు త్న్ సేవకులను త్న్
He that feared the word of the LORD among the servants of Pharaoh made
పశువులను ఇండాలోనికి త్వరగా రపపంచెను.
his servants and his cattle flee into the houses,
అయితే యెహోవా మ్యట లక్షాపటునివాడు త్న్ పనివారిని త్న్ పశువులను
and he that regarded not the word of the LORD left his servants and his
పలములో ఉండనిచెచను.
cattle in the field.
యెహోవానీ చెయిా ఆకాశమువెైపు చూపుము; ఐగుపు
And the LORD said unto Moses, "Stretch forth thine hand toward heaven,
త దేశమ్ందలి
మ్నుషుాలమీదను జంతువులమీదను పలముల కూరలనినటిమీదను
that there may be hail in all the land of Egypt, upon man and upon beast
వడగండు
ా ఐగుపు
దేశమ్ంత్ట
పడున్ని
మోషేతో
చెపపను.
and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt."
త
మోషే త్న్కఱ్ఱను ఆకాశమువెైపు ఎత్రతన్పుపడు యెహోవా ఉరుములను
వడగండాను కలుగజేయగా పడుగులు భూమిమీద పడుచండెను. యెహోవా
ఐగుపు
ా కురిపంచెను.
త దేశముమీద వడగండు
ఆల్లగు వడగండు
ా ను వడగండాతో కలిసిన్ పడుగులును బహు బలమైన్
వాయెను. ఐగుపు
త దేశమ్ం దంత్టను అది రాజామైన్ది మొదలుకొని
యెన్నడును అటిువి కలుగలేదు.
ఆ వడగండు
ా ఐగుపు
త దేశమ్ందంత్ట మ్నుషుాల నేమి జంతువుల నేమి
బయటనున్నది యావతు
త ను న్శింపచేసెను. వడగండు
ా పలములోని పరత్ర
కూరను చెడగొట్టును, పలములోని పరత్ర చెట్ట
ు ను విరుగ గొట్టును.

And Moses stretched forth his rod toward heaven; and the LORD sent
thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD
rained hail upon the land of Egypt.
So there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there
was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.
And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field,
both man and beast; and the hail smote every herb of the field and broke
every tree of the field.

అయితే ఇశారయేలీయలున్న గోషెను దేశములో మ్యత్ిము వడగండు
ా పడలేదు. Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no
hail.
ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పలువన్ంపనేను ఈసారి
And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron, and said unto them, "I
ప్రపముచేసియనానను; యెహోవా నాాయవంతుడు, నేనును నా జనులును have sinned this time. The LORD is righteous, and I and my people are
దురాిరు
ు లము;
wicked.
ఇంత్మ్ట్ట
ు కు చాలును; ఇకను బరహాిండమైన్ ఉరుములు వడగండు
ా
Entreat the LORD (for it is enough), that there be no more mighty
రాకుండున్ట్ట
ా యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముిను పోనిచెచదను, మిముిను thunderings and hail; and I will let you go, and ye shall stay no longer."
ఇకను నిలుపన్ని వారితో చెపపగా
మోషే అత్ని చూచినేను ఈ పటుణమునుండి బయలు వెళాగానే నా చేతులు
And Moses said unto him, "As soon as I have gone out of the city, I will
యెహోవావెైపు ఎతెతదను. ఈ ఉరుములు మ్యనును, ఈ వడగండు
ా ను ఇకమీదట spread abroad my hands unto the LORD; and the thunder shall cease,
పడవు. అందువలన్ భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును.
neither shall there be any more hail, that thou mayest know that the earth
is the LORD'S.
అయిన్ను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడెైన్ యెహో వాకు భ్యపడరని But as for thee and thy servants, I know that ye will not yet fear the LORD
నాకు తెలిసియన్నదనను.
God."
అపుపడు జనుపచెట్ట
ా పువువలు పూసెను, యవలచేలు వెనునలు వేసిన్వి
And the flax and the barley were smitten; for the barley was in the ear, and
గనుక జనుప యవలచేలును చెడగొటుబడెను గాని
the flax was in bolls.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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గోధుమ్లు మరపమొలకలు ఎదగన్ందున్ అవి చెడగొటు బడలేదు.

But the wheat and the rye were not smitten, for they were not grown up.
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And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands
unto the LORD; and the thunder and hail ceased, and the rain was not
poured upon the earth.
And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunder had
ceased, he sinned yet more and hardened his heart, he and his servants.
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మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటుణమునుండి బయలు వెళ్లా యెహోవావెైపు త్న్
చేతులు ఎత్రతన్పుపడు ఆ యరుములును వడగండు
ా ను నిలిచిపోయెను,
వరుము భూమి మీద కురియట మ్యనను.
అయితే ఫరో వరుమును వడ గండు
ా ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి,
అత్డును అత్ని సేవకులును ఇంక ప్రపము చేయచ త్మ్ హృదయ
ములను కఠిన్పరచకొనిరి.
యెహోవా మోషేదావరా పలికిన్ట్ట
ా ఫరో హృదయము కఠిన్మ్యయెను; అత్డు
ఇశారయేలీయలను పోనియాక పోయెను.
కాగా యెహోవా మోషేతోఫరోయొదదకు వెళ్ల
ా ము. నేనే యెహోవాన్ని మీరు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా ను, నేను చేయ సూచకకిరయలను ఐగుపీతయల యెదుట కను
పరచటకు, నేను వారియెడల జరిగించిన్ వాటిని వారి యెదుట కలుగజేసిన్
సూచకకిరయలను
నీవు నీ కుమ్యరునికి నీ కుమ్యరుని కుమ్యరునికి పరచరము చేయన్ట్ట
ా ను,
నేను అత్ని హృదయమును అత్ని సేవకుల హృదయములను కఠిన్
పరచిత్రన్నను.
కాబటిు మోషే అహరోనులు ఫరో యొదదకు వెళ్లా, అత్నిని చూచి యీల్లగు
చెపపరిహెబీరయల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచన్దేమ్న్గానీవు
ఎనానళావరకు నాకు లొంగనొలాక యందువు? న్నున సేవించటకు నా
జనులను పోనిముి.
నీవు నా జను లను పోనియా నొలానియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడత్లను నీ
ప్ర
ర ంత్ములలోనికి రపపంచెదను.
ఎవడును నేలను చూడలేన్ంత్గా అవి దాని కపుపను, త్పపంచకొనిన్ శ్రష్
మును, అన్గా వడగండాదబబను త్పపంచకొని మిగిలిన్ దానిని అవి
త్రనివేయను, పలములో మొలిచిన్ పరత్ర చెట్ట
ు ను త్రనును.
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మ్రియ అవి నీ యిండాలోను నీ సేవకులందరి యిండాలోను ఐగుపీతయలందరి
యిండాలోను నిండిపోవును. నీ పత్రులుగాని నీ పతామ్హులుగాని యీ
దేశములో నుండిన్ నాటనుండి నేటివరకు అటిు వాటిని చూడలేదని చెపప ఫరో
యెదుట నుండి బయలు వెళ్లాను.
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అపుపడు ఫరో సేవకులు అత్ని చూచిఎనానళావరకు వీడు మ్న్కు ఉరిగా
And Pharaoh's servants said unto him, "How long shall this man be a snare
నుండును? త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాను సేవించటకు ఈ మ్నుషుాలను
unto us? Let the men go, that they may serve the LORD their God. Knowest
పోనిముి; ఐగుపు
thou not yet that Egypt is destroyed?"
త దేశము న్శించిన్దని నీకింక
మోషే అహరోనులు ఫరోయొదదకు మ్రల రపపంపబడగా అత్డుమీరు వెళ్లా మీ And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh; and he said unto
దేవుడెైన్ యెహో వాను సేవించడి; అందుకు ఎవరవరు వెళ్ల
ా దురని వారి
them, "Go, serve the LORD your God. But who are they that shall go?"
న్డిగెను.
అందుకు మోషేమేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలను గనుక మ్య
And Moses said, "We will go with our young and with our old, with our sons
కుమ్యరులను మ్య కుమ్యరిలను మ్య మ్ందలను మ్య పశువులను
and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go, for
వెంటబెట్ట
ు కొని మ్య పన్న పదదలతోకూడ వెళ్లాదమ్న
we must hold a feast unto the LORD."
అందు కత్డుయెహోవా మీకు తోడెై యండునా? నేను మిముిను మీ పలాలను And he said unto them, "Let the LORD be so with you, as I will let you go,
పోనిచెచదనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచన్ గలవారు.
and your little ones. Look to it, for evil is before you.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children
of Israel go, as the LORD had spoken by Moses.
And the LORD said unto Moses, "Go in unto Pharaoh; for I have hardened
his heart and the heart of his servants, that I might show these My signs
before him;
and that thou mayest tell in the ears of thy son and of thy son's son what
things I have wrought in Egypt, and My signs which I have done among
them, that ye may know that I am the LORD."
And Moses and Aaron came in unto Pharaoh and said unto him, "Thus saith
the LORD God of the Hebrews: `How long wilt thou refuse to humble thyself
before Me? Let My people go, that they may serve Me.
Else, if thou refuse to let My people go, behold, tomorrow will I bring the
locusts into thy border.
And they shall cover the face of the earth, that one shall not be able to see
the earth; and they shall eat the residue of that which has escaped, which
remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth
for you out of the field.
And they shall fill thy houses and the houses of all thy servants and the
houses of all the Egyptians -- which neither thy fathers nor thy fathers'
fathers have seen since the day that they were upon the earth unto this
day.'" And he turned himself, and went out from Pharaoh.
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పురుషులైన్ మీరు మ్యత్ిము వెళ్లా యెహోవాను సేవించడి; మీరు కోరిన్ది అదే
గదా అని వారితో అన్గా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళాగొటుబడిరి.

Not so! Go now ye that are men, and serve the LORD, for that ye did desire."
And they were driven out from Pharaoh's presence.
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అపుపడు యెహోవా మోషేతోమిడత్లు వచచ న్ట్ట
ా ఐగుపు
త దేశముమీద నీ
చెయిా చాపుము; అవి ఐగుపు
త దేశముమీదకి వచిచ యీ దేశపు పైరులనినటిని,
అన్గా వడగండు
ా ప్రడుచేయని వాటిన్నినట

And the LORD said unto Moses, "Stretch out thine hand over the land of
Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt and eat
every herb of the land, even all that the hail hath left."
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మోషే ఐగుపు
త దేశముమీద త్న్ కఱ్ఱను చాపగా యెహోవా ఆ పగలంత్య ఆ
రాత్రి అంత్య ఆ దేశముమీద తూరుపగాలిని విసర జేసెను; ఉదయమ్ందు
ఆ తూరుప గాలికి మిడత్లు వచెచను.
ఆ మిడత్లు ఐగుపు
ర ంత్ములలో
త దేశమ్ంత్టి మీదికి వచిచ ఐగుపు
త సమ్సత ప్ర
నిలిచెను. అవి మికికలి బాధకర మైన్వి, అంత్కు మునుపు అటిు మిడత్లు
ఎపుపడును ఉండలేదు. త్రువాత్ అటిువి ఉండబోవు. అవి నేలంత్య కపపను.

And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the LORD
brought an east wind upon the land all that day and all that night; and when
it was morning, the east wind brought the locusts.
And the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the
borders of Egypt. Very grievous were they; before them there were no such
locusts as they, neither after them shall be such.
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ఆ దేశమున్ చీకటికమిను, ఆ దేశపు కూరగాయలనినటిని ఆ వడగండు
ా
ప్రడుచేయని వృక్షఫలములనినటిని అవి త్రనివేసెను. ఐగుపు
దేశమ్ంత్ట
త
చెటేాగాని పలముల కూరయే గాని పచచని దేదియ మిగిలియండలేదు.

For they covered the face of the whole earth, so that the land was
darkened; and they ate every herb of the land and all the fruit of the trees
which the hail had left, and there remained not any green thing in the trees
or in the herbs of the field through all the land of Egypt.
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కాబటిు ఫరో మోషే అహరోనులను త్వరగా పలిపంచి నేను మీ దేవుడెైన్
యెహోవాయెడలను మీ యెడలను ప్రపముచేసిత్రని.
మీరు దయచేసి, యీసారి మ్యత్ిమే నా ప్రపము క్షమించి, నా మీదనుండి యీ
చావు మ్యత్ిము తొల గించమ్ని మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను వేడుకొనుడన్గా

Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste, and he said, "I have
sinned against the LORD your God, and against you.
Now therefore forgive, I pray thee, my sin only this once, and entreat the
LORD your God, that he may take away from me this death only."
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అత్డు ఫరో యొదదనుండి బయలువెళ్లా యెహోవాను వేడు కొనను.
అపుపడు యెహోవా గాలిని త్రిపప మ్హాబలమైన్ పడమ్టిగాలిని విసరజేయగా
అది ఆ మిడత్లను కొంచపోయి ఎఱ్ఱసముదరములో పడవేసెను. ఐగుపు
త సమ్సత
ప్ర
ర ంత్ములలో ఒకక మిడత్యె
ై న్ను నిల
అయిన్ను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠిన్పరచెను; అత్డు
ఇశారయేలీయలను పోనియాడాయెను.
అందుకు యెహోవా మోషేతోఆకాశమువెైపు నీ చెయిా చాపుము.
ఐగుపు
త దేశముమీద చీకటి చేత్రకి తెలియన్ంత్ చికకని చీకటి కముిన్నను.

And he went out from Pharaoh and entreated the LORD.
And the LORD turned a mighty, strong west wind, which took away the
locusts and cast them into the Red Sea. There remained not one locust in all
the borders of Egypt.
But the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the
children of Israel go.
And the LORD said unto Moses, "Stretch out thine hand toward heaven, that
there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be
felt."
మోషే ఆకాశమువెైపు త్న్ చెయిా యెత్రతన్పుపడు ఐగుపు
And Moses stretched forth his hand toward heaven, and there was a thick
త దేశ మ్ంత్య
మూడు దిన్ములు గాఢంధకార మ్యయెను.
darkness in all the land of Egypt three days.
మూడు దిన్ములు ఒకని నొకడు కనుగొన్లేదు, ఎవడును తానున్న చోటనుండి They saw not one another, neither rose any from his place for three days;
లేవలేక పోయెను; అయిన్ను ఇశార యేలీయలకందరికి వారి నివాసములలో
but all the children of Israel had light in their dwellings.
వెలుగుండెను.
ఫరో మోషేను పలిపంచిమీరు వెళ్లా యెహోవాను సేవించడి. మీ మ్ందలు మీ
And Pharaoh called unto Moses and said, "Go ye, serve the LORD; only let
పశువులు మ్యత్ిమే ఇకకడఉండవలను, మీ బిడిలు మీతో వెళావచచన్న్గా
your flocks and your herds be stayed. Let your little ones also go with you."
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మోషేమేము మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాకు అరిపంపవలసిన్ బలుల నిమిత్తమును
హోమ్యరపణలనిమిత్తమును నీవు మ్యకు పశువులనియావలను.

And Moses said, "Thou must give us also sacrifices and burnt offerings, that
we may sacrifice unto the LORD our God.

Exodus

10

26

Our cattle also shall go with us. There shall not a hoof be left behind; for
thereof must we take to serve the LORD our God, and we know not with
what we must serve the LORD until we come thither."
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మ్య పశువులును మ్యతోకూడ రావలను. ఒక డెకకయె
ై న్ను విడువబడదు, మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవాను సేవించటకు వాటిలోనుండి తీసికొన్వలను. మేము
దేనితో యెహోవాను సేవింపవలనో అకకడ చేరకమునుపు మ్యకు
తెలియదనను.
అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠిన్పరపగా అత్డు వారిని పోనియా
నొలాక యండెను.
గనుక ఫరోనా యెదుటనుండి పముి భ్దరము సుమీ; నా ముఖము ఇకను
చూడవదు
ద , నీవు నా ముఖమును చూచ దిన్మున్ మ్రణమ్వుదువని
అత్నితో చెపపను.
అందుకు మోషేనీవన్నది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడన్నను.
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And the LORD said unto Moses, "Yet will I bring one plague more upon
Pharaoh and upon Egypt. Afterwards he will let you go hence. When he shall
let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
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మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననుఫరో మీదికిని ఐగుపు
త మీదికిని ఇంకొక
తెగులును రపపంచెదను. అట్టత్రువాత్ అత్డు ఇకకడనుండి మిముిను
పోనిచచను. అత్డు మిముిను పోనిచచన్పుపడు ఇకకడనుండి మిముిను
బత్రతగా వెళాగొట్ట
ు ను.
కాబటిు త్న్ చెలికానియొదద పరత్ర పురుషుడును త్న్ చెలి కతెతయొదద పరత్ర
స్త్తీయను వెండి న్గలను బంగారు న్గలను అడిగి తీసికొనుడని పరజలతో
చెపుపము.
యెహోవా పరజలయెడల ఐగుపీతయలకు కటాక్షము కలుగజేసెను; అదిగాక
ఐగుపు
త దేశములో మోషే అను మ్నుషుాడు ఫరో సేవకుల దృష్ుకిని పరజల
దృష్ుకిని మికికలి గొపపవాడాయెను.
మోషే ఫరోతో ఇటాననుయెహోవా సెలవిచిచన్ దేమ్న్గామ్ధారాత్రి నేను
ఐగుపు
త దేశములోనికి బయలు వెళ్లాదను.
అపుపడు సింహాసన్ముమీద కూరుచన్న ఫరో తొలిపలా మొదలుకొని త్రరగలి
విసురు దాసి తొలిపలావరకు ఐగుపు
త దేశమ్ందలి తొలిపలాలందరును
చచెచదరు; జంతు వులలోను తొలిపలాలనినయ చ
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అపుపడు ఐగుపు
ు ను. అటిు ఘోష్
త దేశమ్ందంత్ట మ్హా ఘోష్ పుట్ట
అంత్కుముందు పుటులేదు, అటిుది ఇకమీదట పుటుదు.
యెహోవా ఐగుపీతయలను ఇశారయేలీయలను వేరుపరచ న్ని మీకు
తెలియబడున్ట్ట
ా , మ్నుషుాలమీదగాని జంతు వులమీదగాని
ఇశారయేలీయలలో ఎవరిమీదనైన్ను ఒక కుకకయ త్న్ నాలుక ఆడించదు.

And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there
was none like it, nor shall be like it any more.
But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue,
against man or beast, that ye may know how the LORD doth put a difference
between the Egyptians and Israel.'
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But the LORD hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go.
And Pharaoh said unto him, "Get thee from me! Take heed to thyself! See
my face no more, for in that day thou seest my face thou shalt die!"
And Moses said, "Thou hast spoken well. I will see thy face again no more."

Speak now in the ears of the people, and let every man borrow from his
neighbor, and every woman from her neighbor, jewels of silver and jewels
of gold."
And the LORD gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover
the man Moses was very great in the land of Egypt in the sight of Pharaoh's
servants and in the sight of the people.
And Moses said, "Thus saith the LORD: `About midnight will I go out into the
midst of Egypt;
and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of
Pharaoh who sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the
maidservant who is behind the mill, and all the firstborn of beasts.

అపుపడు నీ సేవకులైన్ వీరందరు నా యొదదకు వచిచ నాకు న్మ్సాకరము
And all these thy servants shall come down unto me and bowdown
చేసినీవును, నినున ఆశర యించియన్న యీ పరజలంద రును బయలు వెళ్ల
ా డని themselves unto me, saying, `Get thee out, and all the people who follow
చెపుపదురు. ఆ త్రువాత్ నేను వెళ్ల
ా ద
thee!' And after that I will go out." And he went out from Pharaoh in a great
anger.
అపుపడు యెహోవాఐగుపు
ా And the LORD said unto Moses, "Pharaoh shall not hearken unto you, that
త దేశములో నా మ్హ తాకరాములు విసాతరమ్గున్ట్ట
ఫరో మీ మ్యట విన్డని మోషేతో చెపపను.
My wonders may be multiplied in the land of Egypt."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మోషే అహరోనులు ఫరో యెదుట ఈ మ్హతాకరాములను చేసిరి. అయిన్ను
యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠిన్పరపగా అత్డు త్న్ దేశములోనుండి
ఇశారయేలీయలను పోనియా డాయెను.
మోషే అహరోనులు ఐగుపు
త దేశములో ఉండగా యెహోవా వారితో ఈల్లగు
సెలవిచెచను
నలలలో ఈ నల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవత్సరమున్కు మొదటి నల.

And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh; and the LORD
hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go
out of his land.
And the LORD spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,

4

ఆ పలాను త్రనుటకు ఒక కుట్టంబము చాలక పోయిన్యెడల వాడును వాని
పరుగువాడును త్మ్ లకక చొపుపన్ దాని తీసికొన్ వలను.

And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next
unto his house take it according to the number of the souls; every man
according to his eating shall make your count for the lamb.
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ఆ గొఱ్ఱపలాను భుజంచటకు పరత్రవాని భోజన్ము పరిమిత్రనిబటిు వారిని
లకికంపవలను.
నిరోదష్మైన్ యేడాది మ్గపలాను తీసికొన్వలను. గొఱ్ఱలలో నుండి యె
ై న్ను
మేకలలో నుండియె
ై న్ను దాని తీసికొన్వచచను.

Your lamb shall be without blemish, a male of the first year; ye shall take it
out from the sheep, or from the goats.
And ye shall keep it up until the fourteenth day of the same month, and the
whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
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ఈ నల పదునాలుగవ దిన్మువరకు మీరు దాని నుంచ కొన్వలను; త్రువాత్ And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on
ఇశారయేలీయల సమ్యజపు వారందరు త్మ్ త్మ్ కూటములలో
the upper door post of the houses wherein they shall eat it.
సాయంకాలమ్ందు దాని చంప దాని రకిము కొంచెము తీసి, తాము దాని త్రని
యిండాదావరబంధపు రండు నిలువు కముిలమీదను పై కమిి మీదను చలిా
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ఆ రాత్రియే వారు అగినచేత్ కాలచబడిన్ ఆ మ్యంసమును పంగని ర్కట్టులను
త్రన్వలను. చేదుకూరలతో దాని త్రన్వలను
దాని త్లను దాని కాళాను దాని ఆంత్ి ములను అగినతో కాలిచ దాని
త్రన్వలను;
దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైన్ను నీళాతో వండబడిన్దైన్ను త్రన్నే త్రన్కూడదు;
ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియ మిగిలింపకూడదు.
ఉదయకాలమువరకు దానిలో మిగిలిన్ది అగినతో కాలిచ వేయవలను.

And they shall eat the flesh in that night, roasted with fire; and with
unleavened bread and with bitter herbs they shall eat it.
Eat not of it raw, nor boiled at all with water, but roasted with fire -- his
head with his legs and with the viscera thereof.
And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which
remaineth of it until the morning ye shall burn with fire.
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And thus shall ye eat it: with your loins girded, your shoes on your feet, and
your staff in your hand; and ye shall eat it in haste; it is the LORD'S Passover.
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మీరు దానిని త్రన్వలసిన్ విధమేదన్గా, మీ న్డుము కట్ట
ు కొని మీ చెపుపలు
తొడుగుకొని మీ కఱ్ఱలు చేత్ పట్ట
ు కొని, త్వరపడుచదాని త్రన్వలను; అది
యెహో వాకు పసాకబలి.
ఆ రాత్రి నేను ఐగుపు
త దేశమ్ందు సంచరించి, ఐగుపు
త దేశమ్ందలి
మ్నుషుాలలోనేగాని జంతు వులలోనేగాని తొలి సంత్త్రయంత్య
హత్ముచేసి, ఐగుపు
త దేవత్లకందరికిని తీరుప తీరచదను; నేను యెహో వాను.
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"This month shall be unto you the beginning of months; it shall be the first
month of the year to you.
మీరు ఇశారయేలీయల సరవ సమ్యజ ముతోఈ నల దశమినాడు వారు త్మ్ Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, `On the tenth day of this
త్మ్ కుట్టంబముల లకకచొపుపన్ ఒకొకకకడు గొఱ్ఱపలానైన్ను, మేకపలానైన్ను, month they shall take for themselves every man a lamb, according to the
అన్గా పరత్ర యింటికిని ఒక గొఱ్ఱపలానైన్ను ఒక మేకపలానైన్ను తీసికొన్వలను. house of their fathers, a lamb for a house.

For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the
firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods
of Egypt I will execute judgment: I am the LORD.
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మీరున్న యిండామీద ఆ రకిము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ రకిమును And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are;
చూచి మిముిను న్శింప చేయక దాటిపోయెదను. నేను ఐగుపు
త దేశమును ప్రడు and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be
చేయచండగా మిముి సంహరించటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు.
upon you to destroy you when I smite the land of Egypt.
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"`And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast
to the LORD throughout your generations; ye shall keep it a feast by an
ordinance for ever.
Seven days shall ye eat unleavened bread. Even the first day ye shall put
away leaven out of your houses; for whosoever eateth leavened bread from
the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.
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కాబటిు యీ దిన్ము మీకు జా
ా పకారథమైన్ దగును. మీరు యెహోవాకు
పండుగగా దాని నాచ రింపవలను; త్రత్రములకు నిత్ామైన్కటుడగా దాని
నాచ రింపవలను.
ఏడుదిన్ములు పులియని ర్కట్టులను త్రన్వలను. మొదటిదిన్మున్ మీ యిండా
లోనుండి పంగిన్ది ప్రర వేయవలను. మొదటి దిన్ము మొదలుకొని యేడవ
దిన్ము వరకు పులిసిన్ దానిని త్రను పరత్రమ్నుషుాడు ఇశారయేలీ
యలలోనుండి కొటిువేయబడును.
ఆ మొదటి దిన్మున్ మీరు పరిశుది సంఘముగాను, ఏడవ దిన్మున్ పరిశుది
సంఘము గాను కూడుకొన్వలను. ఆ దిన్ములయందు పరత్రవాడు
త్రన్వలసిన్ది మ్యత్ిమే మీరు సిదిపరచవచచను; అదియ గాక మ్రి ఏ
పనియ చేయ కూడదు.
పులియని ర్కట్టుల పండుగను మీరు ఆచ రింపవలను. ఈ దిన్మ్ందే నేను మీ
సమూహములను ఐగుపు
త దేశములోనుండి వెలుపలికి రపపంచిత్రని గనుక మీరు
మీ త్రములనినటిలో ఈ దిన్ము నాచరింపవలను; ఇది మీకు నిత్ామైన్
కటుడగా ఉండును.
మొదటి నల పదునాలుగవదిన్ము సాయం కాలము మొదలుకొని ఆ నల
యిరువది యొకటవదిన్ము సాయంకాలమువరకు మీరు పులియనిర్కట్టులను
త్రన్వలను.
ఏడు దిన్ములు మీ యిండాలో పంగిన్ దేదియను ఉండ కూడదు, పులిసిన్
దానిని త్రనువాడు అనుాడగాని దేశ ములో పుటిున్ వాడగాని ఇశారయేలీ యల
సమ్యజములో నుండక కొటిువేయబడును.

Exodus

12

20

Exodus

12

21

Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened
bread.'"
Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, "Draw out
and take you a lamb according to your families, and kill the Passover.
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మీరు పులిసిన్దేదియ త్రన్క మీ నివాసములనినటిలోను పులియని వాటినే
త్రన్వలన్ని చెపుపమ్నను.
కాబటిు మోషే ఇశారయేలీయల పదదల న్ందరిని పలిపంచి వారితో ఇటాననుమీరు
మీ కుట్టంబముల చొపుపన్ మ్ందలోనుండి పలాను తీసికొని పసాక పశువును
వధించడి.
మ్రియ హిసోసపు కుంచె తీసికొని పళ్లాములో నున్న రకిములో దాని ముంచి,
దావరబంధపు పైకమిికిని రండు నిలువు కముిలకును పళ్లాములోని రకిమును
తాకింప వలను. త్రువాత్ మీలో నవరును ఉదయమువరకు త్న్ యింటి
దావరమునుండి బయలు వెళాకూడదు.
యెహోవా ఐగుపీతయలను హత్ము చేయటకు దేశ సంచారము చేయచ,
దావరబంధపు పైకమిిమీదను రండు నిలువు కముిలమీదను ఉన్న రకిమును
చూచి యెహోవా ఆ త్లుపును దాటిపోవును; మిముి హత్ము చేయటకు మీ
యిండాలోనికి సంహారకుని చొరనియాడు.
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కాబటిు మీరు నిరంత్రము మీకును మీ కుమ్యరులకును దీనిని కటుడగా
ఆచరింపవలను.

And ye shall observe this thing as an ordinance to thee and to thy sons for
ever.

And in the first day there shall be a holy convocation, and in the seventh day
there shall be a holy convocation to you. No manner of work shall be done
in them, save that which every man must eat, that only may be done by you.
And ye shall observe the Feast of Unleavened Bread, for in this selfsame day
have I brought your armies out of the land of Egypt. Therefore shall ye
observe this day in your generations by an ordinance for ever.
In the first month, on the fourteenth day of the month at evening, ye shall
eat unleavened bread until the one and twentieth day of the month at
evening.
Seven days shall there be no leaven found in your houses; for whosoever
eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the
congregation of Israel, whether he be a stranger or born in the land.

And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the
basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in
the basin; and none of you shall go out from the door of his house until the
morning.
For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when He seeth
the blood upon the lintel and on the two side posts, the LORD will pass over
the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to
smite you.
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యెహోవా తాను సెలవిచిచన్ట్ట
ా మీ కిచచచన్న దేశమ్ందు మీరు పరవేశించిన్
త్రువాత్ మీరు దీని నాచరింపవలను.

And it shall come to pass, when ye come to the land which the LORD will
give you, according as He hath promised, that ye shall keep this service.
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మ్రియ మీకుమ్యరులుమీరు ఆచరించ ఈ ఆచారమేమిటని మిముి
న్డుగున్పుపడు
మీరు ఇది యెహోవాకు పసాకబలి; ఆయన్ ఐగుపీత యలను హత్ము
చేయచ మ్న్ యిండాను కాచిన్పుపడు ఆయన్ ఐగుపు
త లోనున్న
ఇశారయేలీయల యిండాను విడిచి పట్టును అన్వలన్ని చెపపను. అపుపడు
పరజలు త్లలు వంచి న్మ్సాక రముచేసిరి.

And it shall come to pass, when your children shall say unto you, `What
mean ye by this service?'
that ye shall say, `It is the sacrifice of the LORD'S Passover, who passed over
the houses of the children of Israel in Egypt when He smote the Egyptians
and delivered our houses.'" And the people bowed their heads and
worshiped.
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అపుపడు ఇశారయేలీయలు వెళ్లా ఆల్లగుచేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఆజా
ా పంచిన్టేా చేసిరి.
అరిరాత్రివేళ జరిగిన్దేమ్న్గా, సింహాసన్ముమీద కూరుచన్న ఫరో మొదలుకొని
చెరసాలలోనున్న ఖైదీ యొకక తొలిపలా వరకు ఐగుపు
త దేశమ్ందలి తొలిపలాల
న్ందరిని పశువుల తొలిపలాల

And the children of Israel went away, and did as the LORD had commanded
Moses and Aaron; so did they.
And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn in the
land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, unto the
firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of
cattle.
ఆ రాత్రి ఫరోయ అత్ని సేవకులందరును ఐగుపీతయలందరును లేచిన్పుపడు And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the
శవములేని ఇలు
ా ఒకట్టైన్ లేకపోయిన్ందున్ ఐగుపు
Egyptians; and there was a great cry in Egypt, for there was not a house
త లో మ్హాఘోష్ పుట్టును.
where there was not one dead.
ఆ రాత్రివేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పలిపంచివారితోమీరును
And he called for Moses and Aaron by night and said, "Rise up, and get you
ఇశారయేలీయలును లేచి నా పరజల మ్ధానుండి బయలు వెళ్ల
ా డి, మీరు
forth from among my people, both ye and the children of Israel! And go,
చెపపన్ట్ట
ా పోయి యెహో వాను సేవించడి.
serve the LORD, as ye have said.
మీరు చెపపన్ట్ట
ా మీ మ్ందలను మీ పశువులను తీసికొని పోవుడి; న్నున
Also take your flocks and your herds, as ye have said; and be gone, and bless
దీవించడని చెపపను.
me also."
ఐగుపీతయలు మ్న్మ్ందరము చచిచన్ వారమ్నుకొని, త్మ్ దేశములోనుండి And the Egyptians were urgent upon the people, that they might send them
పరజలను పంపుటకు త్వరపడి వారిని బల వంత్ముచేసిరి.
out of the land in haste; for they said, "We are all dead men."
కాబటిు పరజలు త్మ్ పండిముదదను తీసికొని, అది పులియక మునుపే పండి
పసుకు తొటాతో దానిని మూటకట్ట
ు కొని, త్మ్ భుజములమీద పట్ట
ు కొని
పోయిరి.
ఇశారయేలీయలు మోషే మ్యట చొపుపన్చేసి ఐగుపీతయలయొదద వెండి న్గలను
బంగారు న్గలను వసతీములను అడిగి తీసికొనిరి.

And the people took their dough before it was leavened, their kneading
troughs being bound up in their clothes upon their shoulders.
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యెహోవా పరజలయెడల ఐగుపీతయలకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక వారు
వారికి కావలసిన్ వాటిని ఇచిచరి. అట్ట
ా వారు ఐగుపీతయలను దోచకొనిరి.
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అపుపడు ఇశారయేలీయలు రామ్సేసునుండి సుకోక తుకు పరయాణమైపోయిరి
వారు పలాలు గాక కాలబలము ఆరులక్షల వీరులు.

And the LORD gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that
they lent unto them such things as they required. And they despoiled the
Egyptians.
And the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six
hundred thousand on foot who were men, besides children.
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అనేకులైన్ అన్ాజనుల సమూహమును, గొఱ్ఱలు ఎదు
ద లు మొదలైన్ పశువుల
గొపపమ్ంద యను వారితోకూడ బయలుదేరను.

And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even
very much cattle.

And the children of Israel did according to the word of Moses, and they
borrowed from the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment.
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వారు ఐగుపు
త లో నుండి తెచిచన్ పండి ముదదతో పంగని ర్కట్టులుచేసి కాలిచరి.
వారు ఐగుపు
త లోనుండి వెళాగొటుబడి త్డవుచేయ లేకపోయిరి గనుక అది పులిసి
యండలేదు, వారు త్మ్ కొరకు వేర్కక ఆహారమును సిదిపరచకొని
యండలేదు.
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త లో నివసించిన్ కాలము నాలుగు వందల ముపపది
సంవత్సరములు.
ఆ నాలుగు వందల ముపపది సంవత్సరములు గడచిన్ త్రువాత్ జరిగిన్
దేమ్న్గా, ఆ దిన్మ్ందే యెహోవా సేన్లనినయ ఐగుపు
త దేశములో నుండి
బయలుదేరిపోయెను.
ఆయన్ ఐగుపు
త దేశములో నుండి వారిని బయటికి రపపంచిన్ందుకు ఇది
యెహోవాకు ఆచరింపదగిన్ రాత్రి. ఇశారయేలీయలందరు త్మ్ త్మ్
త్రములలో యెహోవాకు ఆచరింపదగిన్ రాత్రి యిదే.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటాననుఇది పసాకపండుగను
గూరిచన్ కటుడ; అనుాడెవ డును దాని త్రన్కూడదు గాని

And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth
out of Egypt; for it was not leavened because they were thrust out of Egypt
and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual.
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వెండితో కొన్బడిన్ దాసుడు సున్నత్ర పందిన్వాడెైతే దాని త్రన్వచచను.
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పరదేశియ కూలికివచిచన్ దాసుడును దాని త్రన్కూడదు.
మీరు ఒకక యింటిలోనే దాని త్రన్వలను దాని మ్యంసములో కొంచెమైన్ను
ఇంటిలో నుండి బయటికి తీసికొని పోకూడదు, దానిలో ఒకక యెముకనైన్ను
మీరు విరువ కూడదు.
ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలను.
నీయొదద నివసించ పరదేశి యెహోవా పసాకను ఆచరింప గోరిన్యెడల అత్నికి
కలిగిన్ పరత్ర మ్గవాడు సున్నత్ర పందవలను; త్రువాత్ అత్డు సమ్యజములో
చేరి దానిని ఆచరింపవచచను. అటిు వాడు మీ దేశములో పుటిున్వానితో
సముడగును. సున్నత్ర పందనివాడు దానిని త్రన్కూడదు.

but every man's servant who is bought for money, when thou hast
circumcised him, then shall he eat thereof.
A foreigner and a hired servant shall not eat thereof.
In one house shall it be eaten; thou shalt not carry forth any of the flesh
abroad out of the house, neither shall ye break a bone thereof.
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దేశసు
థ నికిని మీలో నివసించ పరదేశికిని దీనిగూరిచ ఒకటే విధి యండవల
న్నను.
ఇశారయేలీయలందరు ఆల్లగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేసిరి.
యెహోవా ఇశారయేలీయలను వారివారి సమూహముల చొపుపన్ ఆనాడ
ఐగుపు
త దేశములోనుండి వెలుపలికి రపపంచెను.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఈల్లగు సెల విచెచను
ఇశారయేలీయలలో మ్నుషుాల యొకకయ పశువులయొకకయ పరథమ్
సంత్త్ర, అన్గా పరత్ర తొలి చూలు పలాను నాకు పరత్రష్ఠంచము; అది నాదని
చెపపను.
మోషే పరజలతో నిటాననుమీరు దాసగృహమైన్ ఐగుపు
త నుండి
బయలుదేరివచిచన్ దిన్మును జా
ా ప కము చేసికొనుడి. యెహోవా త్న్ బాహు
బలముచేత్ దానిలోనుండి మిముిను బయటికి రపపంచెను; పులిసిన్ దేదియ
త్రన్వదు
ద .
ఆబీబనునలలో ఈ దిన్మ్ందే మీరు బయలుదేరి వచిచత్రరిగదా.

Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was four
hundred and thirty years.
And it came to pass at the end of the four hundred and thirty years, even on
the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the LORD went out
from the land of Egypt.
It is a night to be much observed unto the LORD for bringing them out from
the land of Egypt. This is that night of the LORD to be observed by all the
children of Israel in their generations.
And the LORD said unto Moses and Aaron, "This is the ordinance of the
Passover: There shall no stranger eat thereof;

All the congregation of Israel shall keep it.
And when a stranger shall sojourn with thee and will keep the Passover to
the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and
keep it; and he shall be as one that is born in the land, for no uncircumcised
person shall eat thereof.
One law shall be for him that is homeborn and for the stranger who
sojourneth among you."
Thus did all the children of Israel; as the LORD commanded Moses and
Aaron, so did they.
And it came to pass the selfsame day that the LORD brought the children of
Israel out of the land of Egypt by their armies.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Sanctify unto Me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among
the children of Israel, both of man and of beast; it is Mine."
And Moses said unto the people, "Remember this day in which ye came out
from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD
brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten.
This day came ye out, in the month Abib.
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యెహోవానీ కిచెచదన్ని నీ పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా , కనానీయలకు
హితీతయలకు అమోరీయలకు హివీవయలకు యెబూస్త్య లకు
నివాససాథన్మై యండు, ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్కు నినున
రపపంచిన్ త్రువాత్ నీవు ఈ ఆచారమును ఈ నలలోనే జరుపుకొన్వలను.

"And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the
Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hivites and the
Jebusites, which He swore unto thy fathers to give thee, a land flowing with
milk and honey, that thou shalt keep this service in this month.
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Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be
a feast to the LORD.
Unleavened bread shall be eaten seven days; and there shall no leavened
bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee in all
thy quarters.
And thou shalt show thy son in that day, saying, `This is done because of
that which the LORD did unto me when I came forth out of Egypt.'
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ఏడు దిన్ములు నీవు పులియని ర్కట్టులను త్రన్వలను, ఏడవ దిన్మున్
యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలను.
పులియని వాటినే యేడు దిన్ములు త్రన్వలను. పులిసిన్దేదియ
నీయొదదకన్బడ కూడదు. నీ ప్ర
ర ంత్ము లనినటిలోను పంగిన్దేదియ నీయొదద
కన్బడకూడదు.
మ్రియ ఆ దిన్మున్ నీవునేను ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్పుపడు యెహోవా
నాకు చేసిన్దాని నిమిత్తము పంగని ర్కట్టులను త్రనుచనానన్ని నీ కుమ్యరునికి
తెలియచెపపవలను.
యెహోవా ధరి శాసతీము నీ నోట నుండున్ట్ట
ా బలమైన్ చేత్రతో యెహోవా
ఐగుపు
త లోనుండి నినున బయటికి రపపంచెన్ను టకు, ఈ ఆచారము నీ
చేత్రమీద నీకు సూచన్గాను నీ కనునల మ్ధా జా
ా పకారథముగా ఉండును.
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Thou shalt therefore keep this ordinance in his season from year to year.
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కాబటిు పరత్ర సంవత్సరము ఈ కటుడను దాని నియామ్క కాలమున్
ఆచరింపవలను.
యెహోవా నీతోను నీ పత్రులతోను పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా ఆయన్
కనానీయల దేశములోనికి నినున చేరిచ దానిని నీకిచిచన్ త్రువాత్
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పరత్ర తొలి చూలుపలాను, నీకు కలుగు పశువుల సంత్త్రలో పరత్ర తొలి పలాను
యెహోవాకు పరత్రష్ఠంపవలను. వానిలో మ్గసంతాన్ము యెహోవా దగును.
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పరత్ర గాడిద తొలి పలాను వెలయిచిచ విడిపంచి దానికి మ్యరుగా గొఱ్ఱపలాను
పరత్రష్ఠంపవలను. అట్ట
ా దానిని విడిపంచని యెడల దాని మడను విరుగదీయ
వలను. నీ కుమ్యరులలో తొలిచూలియె
ై న్ పరత్ర మ్గ వానిని వెలయిచిచ
విడిపంపవలను.
ఇకమీదట నీ కుమ్య రుడుఇది ఏమిటని నినున అడుగున్పుపడు నీవు వాని
చూచిబాహుబలముచేత్ యెహోవా దాసగృహమైన్ ఐగుపు
త లోనుండి మ్న్లను
బయటికి రపపంచెను.
ఫరో మ్న్లను పోనియాకుండ త్న్ మ్న్సుసను కఠిన్పరచకొన్గా యెహోవా
మ్నుషుాల తొలి సంతాన్మేమి జంతువుల తొలి సంతాన్మేమి
ఐగుపు
త దేశములో తొలి సంతాన్ మ్ంత్య సంహరించెను. ఆ హేతువు చేత్ను
నేను మ్గ దైన్ పరత్ర తొలిచూలు పలాను యెహోవాకు బలిగా అరిపంచదును;
అయితే నా కుమ్యరులలో పరత్ర తొలి సంతాన్ము వెలయిచిచ విడిపంచదున్ని
చెపపవలను.
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బాహు బలముచేత్ యెహోవా మ్న్లను ఐగుపు
త లోనుండి బయటికి
రపపంచెను గనుక ఆ సంగత్ర నీ చేత్రమీద సూచన్ గాను నీ కనునల మ్ధా
లల్లట పత్రికగాను ఉండవలను అని చెపపను.

And it shall be as a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial
between thine eyes, that the LORD'S law may be in thy mouth; for with a
strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt.

"And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the
Canaanites, as He swore unto thee and to thy fathers, and shall give it to
thee,
that thou shalt set apart unto the LORD all that openeth the womb, and
every firstling that cometh from a beast which thou hast; the males shall be
the LORD'S.
And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb; and if thou wilt
not redeem it, then thou shalt break his neck; and all the firstborn of man
among thy children shalt thou redeem.
And it shall be when thy son asketh thee in time to come, saying, `What is
this?' that thou shalt say unto him, `By strength of hand the LORD brought
us out from Egypt, from the house of bondage.
And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the LORD
slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the
firstborn of beast; therefore I sacrifice to the LORD all that openeth the
womb, being males; but all the firstborn of my children I redeem.'

And it shall be as a token upon thine hand, and as frontlets between thine
eyes; for by strength of hand the LORD brought us forth out of Egypt."
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మ్రియ ఫరో పరజలను పోనియాగా దేవుడుఈ పరజలు యదిము
చూచన్పుపడు వారు పశాచతా
త పపడి ఐగుపు
త కు త్రరుగుదురేమో అనుకొని,
ఫిలిషీతయలదేశము సమీపమైన్ను ఆ మ్యరుమున్ వారిని న్డిపంపలేదు.
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అయితే దేవుడు పరజలను చట్ట
ు దారియగు ఎఱ్ఱసముదరపు అరణామ్యరుమున్
న్డిపంచెను. ఇశారయేలీయలు యది సన్నదు
ి లై ఐగుపు
త లోనుండి వచిచరి.
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మ్రియ మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొని వచెచను. అత్డుదేవుడు
నిశచయముగా దరశన్మిచచను; అపుపడు మీరు నా ఎముక లను
ఇకకడనుండి తీసికొని పోవలన్ని ఇశారయేలీయల చేత్ రూఢిగా పరమ్యణము
చేయించకొని యండెను.
వారు సుకోకతునుండి పరయాణమై పోయి, అరణాము దగురనున్న ఏతాములో
దిగిరి.
వారు పగలు రాత్రియపరయాణము చేయన్ట్ట
ా గా యెహోవాతో
ి వలో వారిని
న్డిపంచటకెై పగటివేళ మేఘసతంభ్ములోను, వారికి వెలుగిచచటకు రాత్రివేళ
అగినసతంభ్ములోను ఉండి వారికి ముందుగా న్డచచ వచెచను.
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And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them
not through the way of the land of the Philistines, although that was near;
for God said, "Lest perhaps the people repent when they see war, and they
return to Egypt."
But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red
Sea; and the children of Israel went up by five in a rank out of the land of
Egypt.
And Moses took the bones of Joseph with him; for he had strictly sworn the
children of Israel, saying, "God will surely visit you, and ye shall carry up my
bones away hence with you."
And they took their journey from Succoth, and encamped in Etham on the
edge of the wilderness.
And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud to lead them
the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and
night.

ఆయన్ పగటివేళ మేఘసతంభ్మునైన్ను రాత్రివేళ అగినసతంభ్మునైన్ను
పరజలయెదుటనుండి తొలగింపలేదు.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఈల్లగు సెల విచెచను
ఇశారయేలీయలు త్రరిగి పీహహీరోతు ఎదుటను, అన్గా మిగోదలుకు
సముదరమున్కు మ్ధా నున్న బయలసఫ్తను నదుటను, దిగవలన్ని వారితో
చెపుపము; దాని యెదుటి సముదరమునొదద వారు
ఫరో ఇశారయేలీయలనుగూరిచవారు ఈ దేశములో చికుకబడి యనానరు;
అరణాము వారిని మూసి వేసెన్ని అను కొనును.
అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన్పరచె దను; అత్డు వారిని
త్రుమ్గా; నేను ఫరోవలన్ను అత్ని సమ్సత సేన్ వలన్ను మ్హిమ్
తెచచకొందును; నేను యెహోవాన్ని ఐగుపీతయల
పరజలు ప్రరిపోయిన్ట్ట
ు ఐగుపు
త రాజున్కు తెలుపబడిన్పుపడు ఫరో
హృదయమును అత్ని సేవకుల హృదయమును పరజలకు విరోధముగా త్రిపప
బడిమ్న్మందుకీల్లగు చేసిత్రవిిు? మ్న్ సేవలో నుండకుండ ఇశారయేలీయలను
ఎందుకు పోనిచిచ త్రవిిు అని చెపుప కొనిరి.

He took not away the pillar of the cloud by day nor the pillar of fire by night
from before the people.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before
Pihahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baalzephon; before it
shall ye encamp by the sea.
For Pharaoh will say of the children of Israel, `They are entangled in the
land, the wilderness hath shut them in.'
And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them; and I will
be honored above Pharaoh, and above all his host, that the Egyptians may
know that I am the LORD." And they did so.
And it was told the king of Egypt that the people fled; and the heart of
Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said,
"Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?"

అంత్ట అత్డు త్న్ రథమును సిదిపరచకొని, త్న్ జన్మును త్న్తోకూడ
తీసికొని పోయెను.
మ్రియ అత్డు శ్రరష్ఠమైన్ ఆరువందల రథములను ఐగుపు
త రథముల
న్నినటిని వాటిలో పరత్రదానిమీద అధిపతులను తోడు కొనిపోయెను.
యెహోవా ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో హృదయమును కఠిన్పరపగా అత్డు
ఇశారయేలీయలను త్రి మను. అట్ట
ా ఇశారయేలీయలు బలిమిచేత్ బయలు
వెళ్ల
ా చండిరి.

And he made ready his chariot and took his people with him,
and he took six hundred chosen chariots and all the chariots of Egypt and
captains over every one of them.
And the LORD hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued
after the children of Israel; and the children of Israel went out with a high
hand.
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ఐగుపీతయలు, అన్గా ఫరో రథముల గుఱ్ఱము లనినయ అత్ని గుఱ్ఱపు
రౌతులు అత్ని దండును వారిని త్రిమి, బయలసఫ్తను ఎదుటనున్న
పీహహీరోతున్కు సమీపమైన్ సముదరము దగుర వారు దిగియండగా వారిని
కలిసికొనిరి.
ఫరో సమీపంచచండగా ఇశార యేలీయలు కనునలత్రత ఐగుపీతయలు
త్మ్వెనుక వచచట చూచి మికికలి భ్యపడి యెహోవాకు మొఱ్పటిురి.

But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of
Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them encamping by
the sea beside Pihahiroth, before Baalzephon.

అంత్ట వారు మోషేతోఐగుపు
త లో సమ్యధులు లేవని యీ యరణాములో
చచచటకు మ్ముిను రపపంచిత్రవా? మ్ముిను ఐగుపు
త లోనుండి బయటికి
రపపంచి మ్ముిను ఇట్ట
ా చేయనేల?
మ్య జ్యలికి రావదు
ద , ఐగుపీతయలకు దాసుల మ్గుదుమ్ని ఐగుపు
త లో మేము
నీతో చెపపన్మ్యట యిదే గదా; మేము ఈ అరణామ్ందు చచచటకంట్ట్
ఐగుపీతయ లకు దాసుల మ్గుటయే మేలని చెపపరి.

And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and
behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid; and
the children of Israel cried out unto the LORD.
And they said unto Moses, "Because there were no graves in Egypt, hast
thou taken us away to die in the wilderness? Why hast thou dealt thus with
us, to carry us forth out of Egypt?
Is not this the word that we told thee in Egypt, saying, `Let us alone, that we
may serve the Egyptians'? For it had been better for us to serve the
Egyptians, than that we should die in the wilderness."

13

అందుకు మోషేభ్యపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయ రక్షణను
మీరు ఊరక నిలుచండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన్ ఐగుపీతయలను
ఇకమీదట మ్రి ఎన్నడును చూడరు.

And Moses said unto the people, "Fear ye not. Stand still, and see the
salvation of the LORD, which He will show to you today; for the Egyptians
whom ye have seen today, ye shall see them again no more for ever.
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The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace."
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యెహోవా మీ పక్షమున్ యదిము చేయను, మీరు ఊరకయే యండవలన్ని
పరజలతో చెపపను.
అంత్లో యెహోవా మోషేతోనీవేల నాకు మొఱ్ పట్ట
ు చనానవు? సాగిపోవుడి
అని ఇశారయేలీయలతో చెపుపము.
నీవు నీ కఱ్ఱను ఎత్రత ఆ సముదరమువెైపు నీ చెయిా చాప దాని ప్రయలుగా
చేయము, అపుపడు ఇశారయేలీయలు సముదరము మ్ధాను ఆరిన్ నేలమీద
న్డిచిపోవుదురు.
ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీతయల హృద యములను కఠిన్పరుచదును. వారు
వీరిని త్రుముదురు; నేను ఫరోవలన్ను అత్ని సమ్సత సేన్వలన్ను అత్ని
రథముల వలన్ను అత్ని గుఱ్ఱపు రౌతులవలన్ను నాకు మ్హిమ్ తెచచ
కొందును.
నేను ఫరోవలన్ను అత్ని రథములవలన్ను అత్ని గుఱ్ఱపు రౌతులవలన్ను
మ్హిమ్ తెచచకొనున్పుపడు నేను యెహోవాన్ని ఐగుపీతయలు
తెలిసికొందురనను.
అపుపడు ఇశారయేలీయల యెదుట సమూహమున్కు ముందుగా న్డిచిన్ దేవ
దూత్ వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసతంభ్ము వారి
యెదుటనుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచెను
అది ఐగుపీతయల సేన్కు ఇశారయేలీయల సేన్కు న్డుమ్ పరవేశించెను; అది
మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాత్రి అది వీరికి వెలుగిచెచను
గనుక ఆ రాత్రి అంత్య ఐగుపీతయల
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మోషే సము దరమువెైపు త్న్ చెయిా చాపగా యెహోవా ఆ రాత్రి అంత్య
బలమైన్ తూరుపగాలిచేత్ సముదరమును తొలగించి దానిని ఆరిన్ నేలగా
చేసెను.

And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused the
sea to go back by a strong east wind all that night and made the sea dry
land, and the waters were divided.

And the LORD said unto Moses, "Why criest thou unto Me? Speak unto the
children of Israel, that they go forward.
But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea and divide
it; and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the
sea.
And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow
them; and I will get Myself honor above Pharaoh and above all his host,
above his chariots and above his horsemen.
And the Egyptians shall know that I am the LORD when I have gotten Myself
honor above Pharaoh, above his chariots, and above his horsemen."
And the angel of God, who went before the camp of Israel, removed and
went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face
and stood behind them.
And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; and
it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these, so
that the one came not near the other all the night.
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నీళ్ల
ా విభ్జంపబడగా ఇశారయేలీయలు సముదరము మ్ధాను ఆరిన్ నేల మీద And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry
న్డిచిపోయిరి. ఆ నీళ్ల
ా వారి కుడి యెడమ్ పరకకలను వారికి గోడవల నుండెను. ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on
their left.
ఐగుపీతయలును ఫరో గుఱ్ఱములును రథములును రౌతులును వారిని త్రిమి And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea,
సముదర మ్ధామున్ చేరిరి.
even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen.
అయితే వేకువ జామున్ యెహోవా ఆ అగిన మేఘమ్యమైన్ సతంభ్మునుండి And it came to pass that in the morning watch the LORD looked unto the
ఐగుపీతయల దండు వెైపు చూచి ఐగుపీతయల దండును కలవరపరచి
host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and
troubled the host of the Egyptians.
వారి రథచకరములు ఊడిపడున్ట్ట
ా చేయగా వారు బహు కష్ుపడి
And He took off their chariot wheels, that they drove them heavily, so that
తోలుచండిరి. అపుపడు ఐగుపీతయలు ఇశార యేలీయల యెదుటనుండి
the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the LORD fighteth
ప్రరిపోదము రండి; యెహోవా వారిపక్షమున్ మ్న్తో యదిము
for them against the Egyptians."
చేయచనానడని చెపుపకొనిరి.
అంత్లో యెహోవా మోషేతోఐగుపీతయల మీది కిని వారి రథములమీదికిని
And the LORD said unto Moses, "Stretch out thine hand over the sea, that
వారి రౌతులమీదికిని నీళ్ల
ా త్రరిగి వచచన్ట్ట
ా సముదరముమీద నీ చెయిా
the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and
చాపుమ్నను.
upon their horsemen."
మోషే సముదరముమీద త్న్ చెయిా చాపగా పరదు
ద పడిచిన్పుపడు సముదరము And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to
అధిక బలముతో త్రరిగి పరాను గనుక ఐగుపీతయలు అది చూచి వెనుకకు
his strength when the morning appeared. And the Egyptians fled against it,
ప్రరిపోయిరి. అపుపడు యెహోవా సముదరముమ్ధాను ఐగుపీతయలను నాశము and the LORD overthrew the Egyptians in the midst of the sea.
చేసెను.
నీళ్ల
ా త్రరిగి వచిచ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక సముదరములోనికి
And the waters returned, and covered the chariots and the horsemen and
వచిచన్ ఫరోయొకక సరవసేన్ను కపపవేసెను; వారిలో ఒకకడెైన్ను మిగిలి
all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained
యండలేదు.
not so much as one of them.
అయితే ఇశారయేలీయలు ఆరిన్నేలను సముదరము మ్ధానున్నపుపడు ఆ
But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and
నీళ్ల
ా వారి కుడి యెడమ్ పరకకలను గోడవల నుండెను.
the waters were a wall unto them on their right hand and on their left.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఐగుపీతయల చేత్రలోనుండి ఇశారయేలీయలను
రకిుంచెను. ఇశారయేలీయలు చచిచన్ ఐగుపీత యలను సముదరతీరమున్
చూచిరి.
యెహోవా ఐగుపీతయలకు చేసిన్ గొపప కారా మును ఇశారయేలీ యలు
చూచిరి గనుక ఆ పరజలు యెహోవాకు భ్యపడి యెహోవాయందును ఆయన్
సేవకుడెైన్ మోషేయందును న్మ్ికముంచిరి.

Thus the LORD saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and
Israel saw the Egyptians dead upon the seashore.

1

అపుపడు మోషేయ ఇశారయేలీయలును యెహో వానుగూరిచ యీ కీరిన్
ప్రడిరి యెహోవానుగూరిచ గాన్ముచేసెదను ఆయన్ మిగుల అత్రశయించి
జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును ఆయన్ సముదరవ

Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and
spoke, saying, "I will sing unto the LORD, for He hath triumphed gloriously;
the horse and his rider hath He thrown into the sea.

15

2

15
15

3
4

యెహోవాయే నా బలము నా గాన్ము ఆయన్ నాకు రక్షణయ
ఆయెను.ఆయన్ నా దేవుడు ఆయన్ను వరిణంచెదను ఆయన్ నా పత్రుల
దేవుడు ఆయన్ మ్హిమ్ నుత్రంచెదను.
యెహోవా యదిశూరుడు యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు.
ఆయన్ ఫరో రథములను అత్ని సేన్ను సముదరములో పడదోరసెను అత్ని
అధిపతులలో శ్రరషు
ఠ లు ఎఱ్ఱసముదరములో మునిగిపోయిరి

The LORD is my strength and song, and He has become my salvation; He is
my God, and I will prepare Him a habitation; my father's God, and I will exalt
Him.
The LORD is a man of war; the LORD is His name.
Pharaoh's chariots and his host hath He cast into the sea; his chosen
captains also are drowned in the Red Sea.

And Israel saw that great work which the LORD did upon the Egyptians; and
the people feared the LORD, and believed the LORD and His servant Moses.
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అగాధజలములు వారిని కపపను వారు రాత్రవల అడుగంటిపోయిరి.

The depths have covered them; they sank into the bottom as a stone.
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యెహోవా, నీ దకిుణహసతము బలమొంది అత్రశయించను యెహోవా, నీ దకిుణ
హసతము శతు
ి వుని చిత్క గొట్ట
ు ను.
నీ మీదికి లేచవారిని నీ మ్హిమ్యత్రశయమువలన్ అణచివేయదువు నీ
కోప్రగినని రగులజేయదువు అది వారిని చెత్తవల దహించను.

Exodus

15

8

నీ నాసికారంధరముల ఊపరివలన్ నీళ్ల
ా రాశిగా కూరచబడెను పరవాహములు
కుపపగా నిలిచెను అగాధజలములు సముదరముమ్ధా గడికట్టును
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త్రిమదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముి పంచకొనియెదను వాటివలన్
నా ఆశ తీరుచకొనియెదను నా కత్రత దూసెదను నా చెయిా వారిని నాశన్ము
చేయన్ని శతు
ి వనుకొనను.
నీవు నీ గాలిని విసరజేసిత్రవి సముదరము వారిని కపపను వారు మ్హా
అగాధమైన్ నీళాలో స్త్సమువల మునిగిరి.
యెహోవా, వేలుపలలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదిత్నుబటిు నీవు
మ్హానీయడవు సు
త త్రకీరిన్లనుబటిు పూజుాడవు అదుభత్ములు
చేయవాడవు నీవంటివాడెవడు
నీ దకిుణహసతమును చాపత్రవి భూమి వారిని మింగివేసెను.
నీవు విమోచించిన్ యీ పరజలను నీ కృపచేత్ తోడుకొనిపోత్రవినీ బలముచేత్
వారిని నీ పరిశుదా
ి లయమున్కు న్డి పంచిత్రవి.

Thy right hand, O LORD, has become glorious in power; Thy right hand, O
LORD, hath dashed in pieces the enemy.
And in the greatness of Thine excellency Thou hast overthrown them that
rose up against Thee; Thou sentest forth Thy wrath, which consumed them
as stubble.
And with the blast of Thy nostrils the waters were gathered together, the
floods stood upright as a heap, and the depths were congealed in the heart
of the sea.
The enemy said, `I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust
shall be satisfied upon them. I will draw my sword; my hand shall destroy
them.'
Thou didst blow with Thy wind, the sea covered them; they sank as lead in
the mighty waters.
"Who is like unto Thee, O LORD, among the gods? Who is like Thee, glorious
in holiness, fearful in praises, doing wonders?
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జన్ములు విని దిగులుపడును ఫిలిష్తయ నివాసులకు వేదన్ కలుగును.
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ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు
ఠ లకు వణకు
పుట్ట
ు ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవు దురు.భ్యము
అధికభ్యము వారికి కలుగును.
యెహోవా, నీ పరజలు అదదరికి చేరువరకు నీవు సంప్రదించిన్ యీ పరజలు
అదదరికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత్ పగవారు రాత్రవల కదలకుందురు.
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నీవు నీ పరజను తోడుకొని వచెచదవు యెహోవా, నీ సావసథామైన్ కొండమీద నా
పరభువా, నీవు నివసించటకు నిరిించకొనిన్ చోటను
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నీ చేతులు సాథపంచిన్ పరిశుదా
ి లయమ్ందు వారిని నిలువ పట్టుదవు.యెహోవా
నిరంత్రమును ఏలువాడు.
ఫరో గుఱ్ఱములు అత్ని రథములు అత్ని రౌతులును సముదరములో దిగగా
యెహోవా వారి మీదికి సముదర జలములను మ్ళ్లాంచెను. అయితే
ఇశారయేలీయలు సము దరము మ్ధాను ఆరిన్ నేలమీద న్డిచిరి.
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Thou stretchedst out Thy right hand; the earth swallowed them.
Thou in Thy mercy hast led forth the people whom Thou hast redeemed;
Thou hast guided them in Thy strength unto Thy holy habitation.
"The people shall hear and be afraid; sorrow shall take hold on the
inhabitants of Palestina.
Then the chiefs of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab,
trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall
melt away.
Fear and dread shall fall upon them. By the greatness of Thine arm they
shall be as still as a stone, till Thy people pass over, O LORD, till the people
pass over, whom Thou hast purchased.
Thou shalt bring them in and plant them in the mountain of Thine
inheritance, in the place, O LORD, which Thou hast made for Thee to dwell
in, in the sanctuary, O Lord, which Thy hands have established.
The LORD shall reign for ever and ever."
For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen
into the sea, and the LORD brought again the waters of the sea upon them;
but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.

మ్రియ అహరోను సహోదరియ పరవకిిీయన్గు మిరాాము త్ంబురను చేత్ And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand;
పట్ట
ు కొనను. స్త్తీలందరు త్ంబురలతోను నాటాములతోను ఆమ వెంబడి
and all the women went out after her with timbrels and with dances.
వెళాగా
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మిరాాము వారితో కలిసి యిట్ట
ా పలావి యెత్రత ప్రడెను యెహోవాను గాన్ము
చేయడి ఆయన్ మిగుల అత్రశయించి జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును
సముదరములో ఆయన్ పడదోరసెను.
మోషే ఎఱ్ఱ సముదరమునుండి జనులను సాగ చేయగా వారు ష్షరు
అరణాములోనికి వెళ్లా దానిలో మూడు దిన్ ములు న్డిచిరి; అచచట వారికి
నీళ్ల
ా దొరకలేదు. అంత్లో వారు మ్యరాకు చేరిరి.
మ్యరా నీళ్ల
ా చేదైన్వి గనుక వారు ఆ నీళ్ల
ా తా
ి గలేకపోయిరి. అందువలన్ దానికి
మ్యరా అను పేరు కలిగెను.
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And Miriam answered them: "Sing ye to the LORD, for He hath triumphed
gloriously; the horse and his rider hath He thrown into the sea!"
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పరజలుమేమేమి తా
ి గుదుమ్ని మోషేమీద సణగు కొన్గా

So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the
Wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found
no water.
And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah,
for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah [that is,
Bitterness].
And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?"
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అత్డు యెహోవాకు మొఱ్పట్టును. అంత్ట యెహోవా అత్నికి ఒక చెట్ట
ు ను
చూపను. అది ఆ నీళాలో వేసిన్ త్రువాత్ నీళ్ల
ా మ్ధురము ల్లయెను. అకకడ
ఆయన్ వారికి కటుడను విధిని నిరణయించి, అక

And he cried unto the LORD; and the LORD showed him a tree, which when
he had cast into the waters, the waters were made sweet. There He made
for them a statute and an ordinance, and there He put them to the proof,
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా వాకుకను శర దిగా విని ఆయన్ దృష్ుకి నాాయమైన్ది
చేసి, ఆయన్ ఆజాలకు విధే యలై ఆయన్ కటుడ లనినటిని అనుసరించి
న్డచిన్యెడల, నేను ఐగుపీతయలకు కలు
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త్రువాత్ వారు ఏలీమున్కు వచిచరి; అకకడ పండెరండు నీటి బుగులును
డెబబది యీత్ చెట్ట
ా ను ఉండెను. వారు అకకడనే ఆ నీళాయొదద దిగిరి.

and said, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God,
and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His
commandments and keep all His statutes, I will put none of these diseases
upon thee which I have brought upon the Egyptians; for I am the LORD that
healeth thee."
And they came to Elim, where were twelve wells of water and threescore
and ten palm trees; and they encamped there by the waters.
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త్రువాత్ ఇశారయేలీయల సమ్యజమ్ంత్యను ఏలీమునుండి
పరయాణమైపోయి, వారు ఐగుపు
త దేశములో నుండి బయలుదేరిన్ రండవనల
పదునైదవ దిన్మున్ ఏలీమున్కును స్త్నాయికిని మ్ధానున్న స్త్ను
అరణామున్కు వచిచరి.
ఆ అరణాములో ఇశారయేలీయల సమ్యజ మ్ంత్య మోషే అహరోనులమీద
సణగెను.
ఇశార యేలీయలుమేము మ్యంసము వండుకొను కుండలయొదద కూరుచండి
త్ృపతగా ఆహారము త్రనున్పుపడు యెహోవా చేత్రవలన్ ఏల చావక పోత్రవిిు?
ఈ సరవసమ్యజమును ఆకలిచేత్ చంపుటకు ఈ అరణాములోనికి మ్ముిను
అకకడ నుండి తోడుకొని వచిచత్రరని వారితో న్న్గా

And they took their journey from Elim, and all the congregation of the
children of Israel came unto the Wilderness of Sin, which is between Elim
and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departing out
of the land of Egypt.
And the whole congregation of the children of Israel murmured against
Moses and Aaron in the wilderness.
And the children of Israel said unto them, "Would to God we had died by
the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and
when we ate bread to the full! For ye have brought us forth into this
wilderness to kill this whole assembly with hunger."
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Then said the LORD unto Moses, "Behold, I will rain bread from heaven for
you; and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I
may put them to the proof, whether they will walk in My law, or no.
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యెహోవా మోషేను చూచిఇదిగో నేను ఆకాశము నుండి మీ కొరకు ఆహారమును
కురిపంచెదను; వారు నా ధరిశాసతీము న్నుసరించి న్డుతురో లేదో అని నేను
వారిని పరీకిుంచన్ట్ట
ా ఈ పరజలు వెళ్లా ఏనాటి బతెతము ఆనాడ
కూరుచకొన్వలను.
మ్రియ ఆరవ దిన్మున్ వారు తెచచకొనిన్దానిని సిదిపరచకొన్వలను.
వారు దిన్దిన్మున్ కూరుచకొనుదానికంట్ట అది రండంత్లై యండవలన్నను.

And it shall come to pass that on the sixth day they shall prepare that which
they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily."
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అపుపడు మోషే అహరోనులు ఇశార యేలీయలందరితోయెహోవా ఐగుపు
త దేశ
ములోనుండి మిముిను బయటికి రపపంచెన్ని సాయంకాలమ్ందు మీకు
తెలియబడును.
యెహోవామీద మీరు సణగిన్ సణుగులను ఆయన్ వినుచనానడు;
ఉదయమున్ మీరు యెహోవా మ్హిమ్ను చూచెదరు, మేము ఏప్రటి
వారము? మ్యమీద సణుగనేల అనిరి.
మ్రియ మోషేమీరు త్రనుటకెై సాయంకాలమున్ మ్యంసమును ఉదయ మున్
చాలిన్ంత్ ఆహారమును యెహోవా మీకియాగాను, మీరు ఆయన్మీద సణుగు
మీ సణుగులను యెహోవాయే వినుచండగాను, మేము ఏప్రటివారము? మీ
సణుగుట యెహోవా మీదనేగాని మ్యమీద కాదనను
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And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, "At evening, then
ye shall know that the LORD hath brought you out from the land of Egypt;

Exodus

16

7

Exodus

16

8

Exodus

16

9

అంత్ట మోషే అహరోనుతోయెహోవా సనినధికి సమీపంచడి; ఆయన్ మీ
And Moses spoke unto Aaron, "Say unto all the congregation of the children
సణుగులను వినన్ని నీవు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజముతో చెపుపమ్నను. of Israel, `Come near before the LORD, for He hath heard your murmurings.'"
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And it came to pass, as Aaron spoke unto the whole congregation of the
children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the
glory of the LORD appeared in the cloud.
And the LORD spoke unto Moses, saying,

Exodus

16

12

అట్ట
ా అహరోను ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజముతో మ్యటల్లడుచండగా
వారు అరణామువెైపు చూచిరి, అపుపడు యెహోవా మ్హిమ్ ఆ మేఘములో
వారికి కన్బడెను.
అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఇటాననునేను ఇశారయేలీయల సణుగులను
వింటిని
నీవుసాయంకాలమున్ మీరు మ్యంసము త్రందురు, ఉదయమున్ ఆహారముచేత్
త్ృపతపందుదురు, అపుపడు మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే అని మీరు
తెలిసికొందురని వారితో చెపుపమ్నను.
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కాగా సాయంకాలమున్ పూరేడులువచిచ వారి ప్రళ్లమును కపపను, ఉదయమున్
మ్ంచవారి ప్రళ్లముచట్ట
ు పడియండెను.
పడిన్ ఆ మ్ంచ ఇగిరిపోయిన్ త్రువాత్ నూగుమ్ంచవల సన్నని కణములు
అరణాపు భూమిమీద కన్బడెను.
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ఇశారయేలీయలు దాని చూచిన్పుపడు అది ఏమైన్ది తెలియకఇదేమి అని
ఒకరితో ఒకరు చెపుపకొనిరి.
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మోషేఇది త్రనుటకు యెహోవా మీకిచిచన్ ఆహారము. యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్
దేమ్న్గాపరత్రవాడును త్న్వారి భోజన్మున్కు, పరత్రవాడు త్న్
కుట్టంబములోని త్లకు ఒకొకకక ఓమరుచొపుపన్ దాని కూరుచకొన్వలను,
ఒకొకకకడు త్న్ గుడారములో నున్నవారికొరకు కూరుచకొన్వ లన్నను.

And it came to pass that at evening the quails came up and covered the
camp, and in the morning the dew lay round about the host.
And when the dew that lay had gone up, behold, upon the face of the
wilderness there lay a small round thing, as small as the hoarfrost on the
ground.
And when the children of Israel saw it, they said one to another, "What is
this?" For they knew not what it was. And Moses said unto them, "This is
the bread which the LORD hath given you to eat.
This is the thing which the LORD hath commanded: `Gather of it every man
according to his eating, an omer for every man, according to the number of
your persons. Take ye every man for those who are in his tents.'"
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ఇశారయేలీయలు అట్ట
ా చేయగా కొందరు హెచచగాను కొందరు త్కుకవగాను
కూరుచ కొనిరి.
వారు ఓమరుతో కొలిచిన్పుపడు హెచచగా కూరుచ కొనిన్వానికి ఎకుకవగా
మిగులలేదు త్కుకవగా కూరుచకొనిన్వానికి త్కుకవకాలేదు. వారు త్మ్ త్మ్
యింటివారి భోజన్మున్కు సరిగా కూరుచకొనియండిరి.

and in the morning, then ye shall see the glory of the LORD, for He heareth
your murmurings against the LORD. And what are we, that ye murmur
against us?"
And Moses said, "This shall be when the LORD shall give you in the evening
flesh to eat and in the morning bread to the full, for the LORD heareth your
murmurings which ye murmur against Him. And what are we? Your
murmurings are not against us, but against the LORD."

"I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them,
saying, `At evening ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled
with bread; and ye shall know that I am the LORD your God.'"

And the children of Israel did so and gathered, some more, some less.
And when they measured it with an omer, he that gathered much had
nothing over, and he that gathered little had no lack; they gathered every
man according to his eating.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ మోషేదీనిలో ఏమియ ఉదయమువరకు ఎవ రును మిగులుచ
And Moses said, "Let no man leave any of it until the morning."
కొన్కూడదని వారితో చెపపను.
అయితే వారు మోషే మ్యట విన్క కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో కొంచెము Notwithstanding, they hearkened not unto Moses; but some of them left
మిగులుచకొన్గా అది పురుగుపటిు కంపు కొట్టును. మోషే వారిమీద కోపపడగా
part of it until the morning, and it bred worms and stank. And Moses was
wroth with them.
వారు అనుదిన్ము ఉదయమున్ ఒకొకకకడు త్న్ యింటివారి భోజన్మున్కు And they gathered it every morning, every man according to his eating; and
త్గిన్ట్ట
ు గా కూరుచకొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను.
when the sun waxed hot, it melted.
ఆరవ దిన్మున్ వారు ఒకొకకకనికి రండసి ఓమరుల చొపుపన్ రండంత్లు
And it came to pass that on the sixth day they gathered twice as much
ఆహారము కూరుచ కొనిన్పుపడు సమ్యజముయొకక అధికారులందరు వచిచ
bread, two omers for one man; and all the rulers of the congregation came
అది మోషేకు తెలిపరి.
and told Moses.
అందుకు అత్డుయెహోవా చెపపన్మ్యట యిది; రేపు విశారంత్రదిన్ము, అది
And he said unto them, "This is that which the LORD hath said: `Tomorrow is
యెహో వాకు పరిశుదిమైన్ విశారంత్రదిన్ము, మీరు కాలుచకొన్ వలసిన్ది
the rest of the holy Sabbath unto the LORD. Bake that which ye will bake
కాలుచకొనుడి, మీరు వండుకొన్వలసిన్ది వండ
today, and boil what ye will boil; and that which remaineth over lay up for
yourselves to be kept until the morning.'"

Exodus

16

19

Exodus

16

20

Exodus

16

21

Exodus

16

22

Exodus

16

23

Exodus

16

24

Exodus

16

25

Exodus

16

26

Exodus

16

27

Exodus

16

28

Exodus

16

29

Exodus
Exodus

16
16

30
31

కాబటిు యేడవ దిన్మున్ పరజలు విశర మించిరి.
So the people rested on the seventh day.
ఇశారయేలీయలు దానికి మ్నాన అను పేరు పటిురి. అది తెలాని కొత్ర
And the house of Israel called the name thereof manna; and it was like
మరగింజవల నుండెను. దాని రుచి తేనతో కలిపన్ అపూపములవల నుండెను. coriander seed, white; and the taste of it was like wafers made with honey.
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మ్రియ మోషే ఇటాననుయెహోవా ఆజా
ా పంచిన్దే మ్న్గానేను ఐగుపు
త దేశము
నుండి మిముిను బయటికి రపపంచిన్పుపడు అరణాములో త్రనుటకు నేను
మీకిచిచన్ ఆహారమును మీ వంశసు
థ లు చూచన్ట్ట
ా , వారు త్మ్యొదద
ఉంచకొనుటకు దానితో ఒక ఓమరు పట్ట
ు ప్రత్ిను నింపుడనను.

And Moses said, "This is the thing which the LORD commandeth: `Fill an
omer with it to be kept for your generations, that they may see the bread
wherewith I have fed you in the wilderness when I brought you forth from
the land of Egypt.'"
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కాబటిు మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గిననను తీసికొని, దానిలో ఒక ఓమరు
మ్నానను పోసి, మీ వంశసు
థ లు త్మ్ యొదద ఉంచకొనుటకు యెహోవా
సనినధిలో దాని ఉంచమ్నను.

And Moses said unto Aaron, "Take a pot, and put an omer full of manna
therein, and lay it up before the LORD to be kept for your generations."

మోషే ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచకొనిరి, అది
కంపుకొటులేదు, దానికి పురుగు పటులేదు.
మోషేనేడు దాని త్రనుడి, నేటి దిన్ము యెహోవాకు విశారంత్రదిన్ము, నేడు అది
బయట దొరకదు.
ఆరు దిన్ములు దాని కూరుచకొన్వలను, విశారంత్ర దిన్మున్ అన్గా ఏడవ
దిన్మున్ అది దొరకదనను.
అట్ట
ా జరిగెను; పరజలలో కొందరు ఏడవ దిన్మున్ దాని కూరుచకొన్ వెళాగా
వారికేమియ దొరకక పోయెను.
అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటాననుమీరు ఎనానళావరకు నా ఆజాలను నా
ధరి శాసతీ మును అనుసరించి న్డువనొలారు?
చూడుడి నిశచయముగా యెహోవా ఈ విశారంత్రదిన్మును ఆచరించటకు
సెలవిచెచను గనుక ఆరవ దిన్మున్ రండు దిన్ముల ఆహా రము మీ
కనుగరహించచనానడు. పరత్రవాడును త్న్ త్న్ చోట నిలిచి యండవలను.
ఏడవ దిన్మున్ ఎవడును త్న్ చోటనుండి బయలు వెళాకూడదనను.

And they laid it up until the morning, as Moses bade; and it did not stink,
neither was there any worm therein.
And Moses said, "Eat that today, for today is a Sabbath unto the LORD.
Today ye shall not find it in the field.
Six days ye shall gather it, but on the seventh day, which is the Sabbath, in it
there shall be none."
And it came to pass that there went out some of the people on the seventh
day to gather, and they found none.
And the LORD said unto Moses, "How long refuse ye to keep My
commandments and My laws?
See, for the LORD hath given you the Sabbath; therefore He giveth you on
the sixth day the bread for two days. Abide ye every man in his place. Let no
man go out of his place on the seventh day."
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యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఉంచబడుటకు సాక్షాపు మ్ందసము
ఎదుట అహరోను దాని పట్టును.
ఇశారయేలీయలు నివసింపవలసిన్ దేశము న్కు తాము వచచ న్లుబది
యేండు
ా మ్నాననే త్రను చండిరి; వారు కనానుదేశపు పలిమేరలు చేరువరకు
మ్నానను త్రనిరి.
ఓమరు అన్గా ఏప్రలో దశమ్ భాగము.
త్రువాత్ ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము యెహోవా మ్యట చొపుపన్ త్మ్
పరయాణములలో స్త్ను అరణామునుండి పరయాణమైపోయి రఫీదీములో దిగిరి.
పరజలు త్మ్కు తా
ి గ నీళ్ల
ా లేన్ందున్
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As the LORD commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony,
to be kept.
And the children of Israel ate manna forty years, until they came to a land
inhabited. They ate manna until they came unto the borders of the land of
Canaan.
Now an omer is a tenth part of an ephah.
And all the congregation of the children of Israel journeyed from the
Wilderness of Sin after their journeys, according to the commandment of
the LORD, and pitched camp in Rephidim; and there was no water for the
people to drink.
మోషేతో వాదించచతా
ి గుటకు మ్యకు నీళ్లామ్ిని అడుగగా మోషేమీరు నాతో Therefore the people chided Moses and said, "Give us water that we may
వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపపను.
drink." And Moses said unto them, "Why chide ye me? Why do ye tempt the
LORD?"
అకకడ పరజలు నీళ్ల
ా లేక దపపగొని మోషేమీద సణుగుచఇదందుకు? మ్ముిను And the people thirsted there for water; and the people murmured against
మ్య పలాలను మ్య పశువులను దపపచేత్ చంపుటకు ఐగుపు
త లో నుండి ఇకకడికి Moses and said, "Why is this that thou hast brought us up out of Egypt to
తీసి కొని వచిచత్రరనిరి.
kill us and our children and our cattle with thirst?"
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యెహోషువ మోషే త్న్తో చెపపన్ట్ట
ా చేసి అమ్యలేకీయలతో యదిమ్యడెను; So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek; and
మోషే అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖర మకికరి
Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
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మోషే త్న్ చెయిా పైకెత్రతన్పుపడు ఇశారయేలీయలు గెలిచిరి; మోషే త్న్ చెయిా And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed;
దింపన్పుపడు అమ్యలేకీయలు గెలిచిరి,
and when he let down his hand, Amalek prevailed.

అపుపడు మోషే యెహోవాకు మొఱ్పట్ట
ు చఈ పరజలను నేనేమి చేయదును?
కొంత్సేపటికి న్నున రాళాతో కొటిు చంపుదు రనను.
అందుకు యెహోవా నీవు ఇశారయేలీయల పదదలలో కొందరిని తీసికొని పరజలకు
ముందుగా పముి; నీవు న్దిని కొటిున్ నీ కఱ్ఱను చేత్ పట్ట
ు కొని పముి

And Moses cried unto the LORD, saying, "What shall I do unto this people?
They are almost ready to stone me!"
And the LORD said unto Moses, "Go on before the people, and take with
thee of the elders of Israel; and thy rod with which thou smotest the river,
take in thine hand and go.
Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt
smite the rock and there shall come water out of it, that the people may
drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel.

ఇదిగో అకకడ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; నీవు
ఆ బండను కొటుగా పరజలు తా
ి గుటకు దానిలోనుండి నీళ్ల
ా బయలుదేరున్ని
మోషేతో సెలవియాగా మోషే ఇశారయేలీయల పదదల కనునల యెదుట అట్ట
ా
చేసెను.
అపుపడు ఇశారయేలీయలు చేసిన్ వాదమును బటిుయ యెహోవా మ్న్ మ్ధా And he called the name of the place Massah [that is, Temptation], and
ఉనానడో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించటను బటిుయ అత్డు ఆ
Meribah [that is, Chiding], because of the chiding of the children of Israel,
చోటికి మ్సాస అనియ మరీబా అనియ పేరు
ా పట్టును.
and because they tempted the LORD, saying, "Is the LORD among us or not?"
త్రువాత్ అమ్యలేకీయలు వచిచ రఫీదీములో ఇశార యేలీయలతో
యదిముచేయగా
మోషే యెహోషువతోమ్న్కొరకు మ్నుషుాలను ఏరపరచి వారిని తీసికొని
బయలువెళ్లా అమ్యలేకీయలతో యదిముచేయము; రేపు నేను దేవుని
కఱ్ఱను చేత్పట్ట
ు కొని ఆ కొండ శిఖరముమీద నిలిచెదన్నను.

Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim.
And Moses said unto Joshua, "Choose us out men, and go out, fight with
Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in
mine hand."
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మోషే చేతులు బరువెకకగా వారు ఒక రాయి తీసికొని వచిచ అత్డు దానిమీద
కూరుచండుటకెై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పరకకను ఒకడు ఆ
పరకకను అత్ని చేతులను ఆదుకొన్గా అత్ని చేతులు సూరుాడు
అసతమించవరకు నిలుకడగా ఉండెను.
అట్ట
ా యెహోషువ కత్రతవాడిచేత్ అమ్యలేకు రాజును అత్ని జనులను గెలిచెను.

But Moses' hands were heavy; and they took a stone and put it under him,
and he sat thereon. And Aaron and Hur held up his hands, the one on the
one side and the other on the other side; and his hands were steady until
the going down of the sun.
And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.

అపుపడు యెహోవా మోషేతో నిటాననునేను అమ్యలేకీయల పేరు
ఆకాశముకిరంద నుండకుండ బత్రతగా తుడిచివేయదును గనుక జా
ా పకారథ ముగా
గరంధములో దీని వా
ర సి యెహోషువకు విని పం
త్రువాత్ మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిు దానికి యెహోవా నిస్త్స అని పేరు పటిు

And the LORD said unto Moses, "Write this for a memorial in a book, and
recount it in the ears of Joshua; for I will utterly put out the remembrance of
Amalek from under heaven."
And Moses built an altar, and called the name of it Jehovahnissi [that is, The
LORD my banner];
for he said, "Because the LORD hath sworn that the LORD will have war with
Amalek from generation to generation."
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మోషే మ్యమ్యె
ై న్ ఆ యితో
ి త్న్యొదదకు పంపబడిన్ మోషే భారాయె
ై న్
సిపోపరాను ఆమ యిదదరి కుమ్యరులను తోడుకొని వచెచను.

then Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after Moses
had sent her back

Exodus

18

3

అత్డు అన్ాదేశములో నేను పరదేశిన్నుకొని వారిలో ఒకనికి గరోుము అని
పేరుపట్టును.

and her two sons (of whom the name of the one was Gershom [that is, A
stranger there], for he said, "I have been an alien in a strange land";
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నా త్ండిర దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కత్రతవాత్నుండి న్నున
త్పపంచెన్నుకొని రండవవానికి ఎలీయెజరని పేరు పట్టును.
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యితో
ి అను నీ మ్యమ్నైన్ నేనును నీ భారాయ ఆమతో కూడ ఆమ యిదదరు And he said unto Moses, "I, thy father-in-law Jethro, have come unto thee
కుమ్యరులును నీయొదదకు వచిచయనానమ్ని మోషేకు వరిమ్యన్ము పంపగా and thy wife and her two sons with her."
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మోషే త్న్ మ్యమ్ను ఎదుర్కకన్ పోయి వందన్ము చేసి అత్ని ముదు
ద పట్ట
ు
కొనను. వారు ఒకరి కేుమ్ము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచరి.
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అమ్యలేకీ యలు త్మ్చేత్రని యెహోవా సింహాసన్మున్కు విరోధ ముగా
ఎత్రతరి గనుక యెహోవాకు అమ్యలేకీయలతో త్రత్రములవరకు
యదిమ్నను.
దేవుడు మోషేకును త్న్ పరజలైన్ ఇశారయేలీయలకును చేసిన్దంత్య,
When Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that
యెహోవా ఇశారయేలీయలను ఐగుపు
నుండి
వెలుపలికి
రపపంచిన్
సంగత్రయ,
God had done for Moses and for Israel His people, and that the LORD had
త
మిదాాను యాజకుడును మోషేమ్యమ్యనైన్ యితో
ి వినిన్పుపడు
brought Israel out of Egypt,

and the name of the other was Eliezer [that is, My God is a help], "For the
God of my father," said he, "was my help and delivered me from the sword
of Pharaoh");
మోషే మ్యమ్యె
ై న్ యితో
ి అత్ని కుమ్యరులనిదదరిని అత్ని భారాను తోడుకొని and Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife unto
అరణాములో దేవుని పరవత్ము దగుర దిగిన్ మోషేయొదదకు వచెచను.
Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God.

And Moses went out to meet his father-in-law, and did obeisance and kissed
him; and they asked each other of their welfare, and they came into the
tent.
త్రువాత్ మోషే యెహోవా ఇశారయేలీయలకొరకు ఫరోకును ఐగుపీతయలకును And Moses told his father-in-law all that the LORD had done unto Pharaoh
చేసిన్ దంత్య, తో
ి వలో త్మ్కు వచిచన్ కష్ుము యావతు
త ను, యెహోవా
and to the Egyptians for Israel's sake, and all the travail that had come upon
త్ముిను విడిపంచిన్ సంగత్రయ త్న్ మ్యమ్తో వివరించి చెపపను.
them by the way, and how the LORD delivered them.
యెహోవా ఐగుపీతయల చేత్రలొను్ ్ండి విడిపంచి ఇశారయేలీయలకు చేసిన్
మేలంత్టిని గూరిచ యితో
ి సంతోష్ంచెను.

And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel,
whom He had delivered out of the hand of the Egyptians.
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మ్రియ యితో
ి ఐగుపీతయల చేత్రలోనుండియ ఫరో చేత్రలోనుండియ
మిముిను విడిపంచి, ఐగుపీతయల చేత్రకిరందనుండి ఈ పరజలను విడిపంచిన్
యెహోవా సు
త త్రంపబడునుగాక.
ఐగుపీతయలు గరివంచి ఇశారయేలీయలమీద చేసిన్ దౌరజన్ా మునుబటిు
ఆయన్ చేసిన్దాని చూచి, యెహోవా సమ్సత దేవత్లకంట్ట గొపపవాడని
యిపుపడు నాకు తెలిసిన్ దనను.
మ్రియ మోషే మ్యమ్యె
ై న్ యితో
ి ఒక దహన్బలిని బలులను
దేవునికరిపంపగా అహరోనును ఇశార యేలీయల పదదలందరును మోషే
మ్యమ్తో దేవుని సనినధిని భోజన్ము చేయవచిచరి.
మ్రునాడు మోషే పరజలకు నాాయము తీరుచటకు కూరుచండగా, ఉదయము
మొదలుకొని సాయంకాల మువరకు పరజలు మోషేయొదద నిలిచియండిరి.

And Jethro said, "Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the
hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered
the people from under the hand of the Egyptians.
Now I know that the LORD is greater than all gods; for in the thing wherein
they dealt proudly, He was above them."

మోషే పరజలకు చేసిన్దంత్య అత్ని మ్యమ్ చూచినీవు ఈ పరజలకు
చేయచన్న యీ పని ఏమిటి? ఉదయము మొదలుకొని
సాయంకాలమువరకు నీవు మ్యత్ిము కూరుచండగా పరజలందరు నీయొదద నిలిచి
యండనేల అని అడుగగా
మోషేదేవుని తీరుప తెలిసి కొనుటకు పరజలు నా యొదదకు వచెచదరు.

And when Moses' father-in-law saw all that he did for the people, he said,
"What is this thing that thou doest for the people? Why sittest thou thyself
alone, and all the people stand by thee from morning unto evening?"
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And Moses said unto his father-in-law, "Because the people come unto me
to inquire of God.
వారికి వాాజాము ఏదైన్ను కలిగిన్యెడల నా యొదదకు వచెచదరు. నేను వారి When they have a matter, they come unto me, and I judge between one and
విష్యము నాాయము తీరిచ, దేవుని కటుడలను ఆయన్ ధరిశాసతీవిధులను another, and I make them know the statutes of God and His laws."
వారికి తెలుపుచనానన్ని త్న్ మ్యమ్తో చెపపను.
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అందుకు మోషే మ్యమ్ అత్నితో నీవు చేయచన్న పని మ్ంచిది కాదు;

Exodus

18

18

Exodus

18

19

Exodus

18

20

Exodus

18

21

మ్రియ నీవు పరజలందరిలో సామ్రథాము దైవభ్కిి సతాాసకిి కలిగి,
లంచగొండులుకాని మ్నుషుాలను ఏరపరచకొని, వేయిమ్ందికి ఒకనిగాను,
నూరుమ్ందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమ్ందికి ఒకనిగాను, పది మ్ందికి ఒకనిగాను,
వారిమీద నాాయాధిపతులను నియ మింపవలను.

Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear
God -- men of truth, hating covetousness -- and place such over them to be
rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of fifties and rulers of
tens.
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వారు ఎలాపుపడును పరజలకు నాాయము తీరచవలను. అయితే గొపప
వాాజాములనినటిని నీయొదదకు తేవలను. పరత్ర అలపవిష్యమును వారే
తీరచవచచను. అట్ట
ా వారు నీతో కూడ ఈ భారమును మోసిన్యెడల నీకు
సుళ్లవుగా ఉండును.

And let them judge the people at all seasons; and it shall be that every great
matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge.
So shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee.

And Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifices for
God; and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses'
father-in-law before God.
And it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and
the people stood by Moses from the morning unto the evening.

And Moses' father-in-law said unto him, "The thing that thou doest is not
good.
నీవును నీతో నున్న యీ పరజలును నిశచయ ముగా న్లిగిపోవుదురు; ఈ పని Thou wilt surely wear away, both thou and this people who are with thee.
నీకు మికికలి భారము, అది నీవు ఒకకడవే చేయచాలవు.
For this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself
alone.
కాబటిు నా మ్యట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన్ చెపపదను. దేవుడు నీకు
Hearken now unto my voice! I will give thee counsel, and God shall be with
తోడెైయండును, పరజల పక్షమున్ నీవు దేవుని సముఖమ్ందు ఉండి వారి
thee: Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes
వాాజాములను దేవుని యొదదకు తేవలను.
unto God.
నీవు వారికి ఆయన్ కటుడలను ధరిశాసతీవిధులను బోధించి, వారు
And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the
న్డవవలసిన్ తో
ి వను వారు చేయవలసిన్ కారాములను వారికి తెలుపవలను. way wherein they must walk and the work that they must do.
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దేవుడు ఈల్లగు చేయటకు నీకు సెలవిచిచన్యెడల నీవు ఈ పని చేయచ If thou shalt do this thing and God command thee so, then thou shalt be
దాని భార మును సహింపగలవు. మ్రియ ఈ పరజలందరు త్మ్ త్మ్ చోటాకు able to endure, and all this people shall also go to their place in peace."
సమ్యధాన్ముగా వెళ్ల
ా దురని చెపపను.
మోషే త్న్ మ్యమ్మ్యట విని అత్డు చెపపన్దంత్య చేసెను.
So Moses hearkened to the voice of his father-in-law, and did all that he had
said.
ఇశారయేలీయలందరిలో సామ్రథాముగల మ్ను షుాలను ఏరపరచకొని,
And Moses chose able men out of all Israel and made them heads over the
వెయిామ్ందికి ఒకనిగాను, నూరు మ్ందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమ్ందికి ఒకనిగాను, people: rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers
పదిమ్ందికి ఒకనిగాను, నాాయాధిపతులను ఏరాపట్ట చేసి వారిని పరజలమీద of tens.
పరధానులనుగా నియమించెను.
వారలాపుపడును పరజలకు నాాయము తీరుచవారు. వారు కఠిన్
వాాజాములను మోషేయొదదకు తెచచచ, సవలప వాాజా ములను తామే
తీరుచచవచిచరి.
త్రువాత్ మోషే త్న్ మ్యమ్ను పంపవేయగా అత్డు త్న్ సవదేశమున్కు
వెళ్లాను.
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త దేశమునుండి బయలుదేరిన్ మూడవనలలో, వారు
బయలు దేరిన్నాడ మూడవ నల ఆరంభ్దిన్మ్ందే, వారు స్త్నాయి
అరణామున్కు వచిచరి.
వారు రఫీదీమునుండి బయలుదేరి స్త్నాయి అరణామున్కు వచిచ ఆ
అరణామ్ందు దిగిరి. అకకడ ఆ పరవత్ము ఎదుట ఇశారయేలీయలు విడసిరి.
మోషే దేవునియొదదకు ఎకిక పోవగా యెహోవా ఆ పరవత్ము నుండి అత్ని
పలిచినీవు యాకోబు కుట్టంబికులతో ముచచటించి ఇశారయేలీయలకు
తెలుపవలసిన్ దేమ్న్గా
నేను ఐగుపీతయలకు ఏమి చేసిత్రనో, మిముిను గదద రకకలమీద మోసి నా
యొదదకు మిముి నట్ట
ా చేరుచ కొంటినో మీరు చూచిత్రరి.
కాగా మీరు నా మ్యట శర దిగా విని నా నిబంధన్ న్నుసరించి న్డిచిన్యెడల
మీరు సమ్సతదేశ జనులలో నాకు సవకీయ సంప్రదా మ్గు దురు.
సమ్సతభూమియ నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన్ రాజాముగాను
పరిశుదిమైన్ జన్ము గాను ఉందురని చెపుపము; నీవు ఇశారయేలీయలతో
పలుకవలసిన్ మ్యటలు ఇవే అని చెపపగా
మోషే వచిచ పరజల పదదలను పలిపంచి యెహోవా త్న్ కాజా
ా పంచిన్ ఆ
మ్యటలనినయ వారియెదుట తెలియపరచెను.
అందుకు పరజలందరుయెహోవా చెపపన్దంత్య చేసెద మ్ని యేకముగా
ఉత్తరమిచిచరి. అపుపడు మోషే త్రరిగి వెళ్లా పరజల మ్యటలను యెహోవాకు
తెలియచేసెను.
యెహోవా మోషేతోఇదిగో నేను నీతో మ్యటల్లడు న్పుపడు పరజలు విని
నిరంత్రము నీయందు న్మ్ిక ముంచ న్ట్ట
ా నేను కారు మ్బుబలలో
నీయొదదకు వచెచదన్ని చెపపను. మోషే పరజల మ్యటలను యెహోవాతో చెపపగా

And they judged the people at all seasons. The hard causes they brought
unto Moses, but every small matter they judged themselves.
And Moses let his father-in-law depart, and he went his way into his own
land.
In the third month after the children of Israel had gone forth out of the land
of Egypt, the same day came they into the Wilderness of Sinai.
For they had departed from Rephidim, and had come to the desert of Sinai
and had pitched camp in the wilderness; and there Israel camped before the
mount.
And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the
mountain, saying, "Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the
children of Israel:
`Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bore you on eagles'
wings and brought you unto Myself.
Now therefore, if ye will obey My voice indeed and keep My covenant, then
ye shall be a peculiar treasure unto Me above all people; for all the earth is
Mine.
And ye shall be unto Me a kingdom of priests and a holy nation.' These are
the words which thou shalt speak unto the children of Israel."
And Moses came and called for the elders of the people, and laid before
their faces all these words which the LORD commanded him.
And all the people answered together and said, "All that the LORD hath
spoken we will do." And Moses returned the words of the people unto the
LORD.
And the LORD said unto Moses, "Lo, I come unto thee in a thick cloud, that
the people may hear when I speak with thee, and believe thee for ever."
And Moses told the words of the people unto the LORD.
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యెహోవా మోషేతోనీవు పరజలయొదదకు వెళ్లా నేడును రేపును వారిని
పరిశుదిపరచము; వారు త్మ్ బటులు ఉదుకుకొని
మూడవనాటికి సిదిముగా నుండవలను; మూడవనాడు యెహోవా పరజలందరి
కనునల ఎదుట స్త్నాయి పరవత్ముమీదికి దిగివచచను.
నీవు చట్ట
ు పరజలకు మేరను ఏరపరచిమీరు ఈ పరవత్ము ఎకకవదు
ద , దాని
అంచను ముటువదు
ద , భ్దరము సుమీ ఈ పరవత్ము ముట్ట
ు పరత్రవానికి
మ్రణశిక్ష త్పపక విధింపబడవలను.

And the LORD said unto Moses, "Go unto the people and sanctify them
today and tomorrow, and let them wash their clothes
and be ready against the third day; for the third day the LORD will come
down in the sight of all the people upon Mount Sinai.
And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, `Take heed
to yourselves, that ye go not up into the mount or touch the border of it.
Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death.

13

ఎవడును చేత్రతో దాని ముటుకూడదు, ముటిున్వాడు రాళాతో కొటుబడవలను
లేక పడవబడవలను, మ్నుషుాడుగాని మ్ృగముగాని బరదుకకూడదు,
బూరధవని చేయన్పుపడు వారు పరవత్ముయొదదకు రావల న్నను.

There shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned or shot
through; whether it be beast or man, it shall not live.' When the trumpet
soundeth long, they shall come up to the mount."
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అపుపడు మోషే పరవత్ముమీదనుండి పరజల యొదదకు దిగి వచిచ పరజలను
పరిశుదిపరచగా వారు త్మ్ బటులను ఉదుకు కొనిరి.
అపుపడత్డుమూడవనాటికి సిదిముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు స్త్తీని
చేరకూడదని చెపపను.
మూడవనాడు ఉదయమైన్పుపడు ఆ పరవ త్ముమీద ఉరుములు మరుపులు
సాందరమేఘము బూర యొకక మ్హాధవనియ కలుగగా ప్రళ్లములోని
పరజలందరు వణకిరి.
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And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the
people; and they washed their clothes.
And he said unto the people, "Be ready against the third day. Come not at
your wives."
And it came to pass on the third day in the morning, that there were
thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount, and the voice of
the trumpet exceeding loud, so that all the people who were in the camp
trembled.
And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and
they stood at the nether part of the mount.
And Mount Sinai was altogether in smoke, because the LORD descended
upon it in fire; and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace,
and the whole mount quaked greatly.
And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and
louder, Moses spoke, and God answered him by a voice.
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దేవునిని ఎదుర్కకనుటకు మోషే ప్రళ్లము లోనుండి పరజలను అవత్లకు
రపపంపగా వారు పరవత్ము దిగువను నిలిచిరి.
యెహోవా అగినతో స్త్నాయి పరవత్ముమీదికి దిగి వచిచన్ందున్ అదంత్య
ధూమ్మ్యమై యండెను. దాని ధూమ్ము కొలిమి ధూమ్మువల లేచెను,
పరవత్మ్ంత్య మికికలి కంపంచెను.
ఆ బూరధవని అంత్కంత్కు బిగురగా మో
ా గెను. మోషే మ్యటల్లడుచండగా
దేవుడు కంఠసవరముచేత్ అత్నికి ఉత్తరమిచచచండెను.
యెహోవా స్త్నాయి పరవత్ముమీదికి, అన్గా ఆ పరవత్ శిఖరముమీదికి దిగి
వచెచను. యెహోవా పరవత్ శిఖరముమీదికి రమ్ిని మోషేను పలువగా మోషే
ఎకికపోయెను
అపుపడు యెహోవాపరజలు చూచటకు యెహోవా యొదదకు హదు
ద మీరి వచిచ
వారిలో అనేకులు న్శింపకుండున్ట్ట
ా నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండిత్ముగా
ఆజా
ా పంచము.
మ్రియ యెహోవా వారిమీద పడకుండున్ట్ట
ా యెహోవాయొదదకు చేరు
యాజకులు త్ముితామే పరిశుది పరచకొన్ వలన్ని మోషేతో చెపపగా

And the LORD came down upon Mount Sinai, on the top of the mount; and
the LORD called Moses up to the top of the mount, and Moses went up.
And the LORD said unto Moses, "Go down. Charge the people, lest they
break through to gaze unto the LORD, and many of them perish.
And let the priests also, who come near to the LORD, sanctify themselves,
lest the LORD break forth upon them."

మోషే యెహోవాతోపరజలు స్త్నాయి పరవత్ము ఎకకలేరు. నీవుపరవత్మున్కు And Moses said unto the LORD, "The people cannot come up to Mount
మేరలను ఏరపరచి దాని పరిశుదిపరచ వలన్ని మ్యకు ఖండిత్ముగా
Sinai; for Thou charged us, saying, `Set bounds about the mount and
ఆజా
ా పంచిత్రవనను.
sanctify it.'"

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Exodus

19

24

అందుకు యెహోవానీవు దిగి వెళ్ల
ా ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక
రావలను. అయితే యెహోవా వారి మీద పడకుండున్ట్ట
ా యాజకులును
పరజలును ఆయన్ యొదదకు వచచటకు మేరను

And the LORD said unto him, "Away! Get thee down, and thou shalt come
up, thou and Aaron with thee; but let not the priests and the people break
through to come up unto the LORD, lest He break forth upon them."
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మోషే పరజలయొదదకు వెళ్లా ఆ మ్యట వారితో చెపపను.
దేవుడు ఈ ఆజాలనినయ వివరించి చెపపను.
నీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన్
ఐగుపు
త దేశములోనుండి నినున వెలుపలికి రపపం చిత్రని;
నేను త్పప వేర్కక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.
పైన్ ఆకాశమ్ందేగాని కిరంది భూమియందేగాని భూమికిరంద నీళాయందేగాని
యండు దేని రూపము న్యిన్ను విగరహమున్యిన్ను నీవు చేసికొన్కూడదు;
వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజంపకూడదు.

So Moses went down unto the people and spoke unto them.
And God spoke all these words, saying:
"I am the LORD thy God, who have brought thee out of the land of Egypt,
out of the house of bondage.
"Thou shalt have no other gods before Me.
"Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of
anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in
the water under the earth.
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ఏలయన్గా నీ దేవుడనైన్ యెహోవాన్గు నేను రోష్ముగల దేవుడను; న్నున
దేవష్ంచవారి విష్యములో మూడు నాలుగు త్రముల వరకు, త్ండు
ర ల
దోష్మును కుమ్యరులమీదికి రపపంచచ

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them; for I, the LORD
thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation of them that hate Me,
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న్నున పేరమించి నా ఆజాలు గెైకొనువారిని వెయిాత్రములవరకు కరుణంచ
వాడనై యనానను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మును వారథముగా నుచచరింపకూడదు; యెహోవా
త్న్ నామ్మును వారథముగా నుచచరింపువానిని నిరోదష్గా ఎంచడు.

and showing mercy unto thousands of them that love Me and keep My
commandments.
"Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain, for the LORD
will not hold him guiltless that taketh His name in vain.
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విశారంత్రదిన్మును పరిశుదిముగా ఆచరించటకు జా
ా పక ముంచకొనుము.

"Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Exodus
Exodus

20
20

9
10

ఆరు దిన్ములు నీవు కష్ు పడి నీ పని అంత్య చేయవలను
ఏడవ దిన్ము నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు విశారంత్రదిన్ము. దానిలో నీవెైన్ను నీ
కుమ్యరుడెైన్ను నీ కుమ్యరియె
ై న్ను నీ దాసుడెైన్ను నీ దాసియె
ై న్ను నీ
పశువెైన్ను నీ యిండాలో నున్న పరదేశి యె
ై న్ను ఏపనియ చేయ కూడదు.

Six days shalt thou labor and do all thy work;
but the seventh day is the Sabbath of the LORD thy God. In it thou shalt not
do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy
maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates.
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ఆరు దిన్ములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియ సముదరమును వాటిలోని For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in
సమ్సతమును సృజంచి, యేడవ దిన్మున్ విశర మించెను; అందుచేత్ యెహోవా them is, and rested the seventh day. Therefore the LORD blessed the
విశారంత్రదిన్మును ఆశీరవదించి దాని పరిశుదిపరచెను.
Sabbath day and hallowed it.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకనుగరహించ దేశములో నీవు
దీరా
ా యష్ింతుడవగున్ట్ట
ా నీ త్ండిరని నీ త్లిాని సనాినించము.
న్రహత్ా చేయకూడదు.
వాభిచరింపకూడదు.
దొంగిలకూడదు.
నీ పరుగువానిమీద అబదిసాక్షాము పలుకకూడదు.
నీ పరుగువాని యిలు
ా ఆశింపకూడదు.నీ పరుగువాని భారానైన్ను అత్ని
దాసునైన్ను అత్ని దాసినైన్ను అత్ని యెదు
ద నైన్ను అత్ని గాడిదనైన్ను నీ
పరుగువానిదగు దేనినైన్ను ఆశింప కూడదు అని చెపపను.

"Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land
which the LORD thy God giveth thee.
"Thou shalt not kill.
"Thou shalt not commit adultery.
"Thou shalt not steal.
"Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
"Thou shalt not covet thy neighbor's house; thou shalt not covet thy
neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his
ass, nor anything that is thy neighbor's."
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పరజలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మరుపులు ఆ బూర ధవనియ ఆ పరవత్
ధూమ్మును చూచి, భ్యపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటానిరి

And all the people saw the thunderings and the lightnings, and the noise of
the trumpet and the mountain smoking; and when the people saw it, they
removed and stood afar off.
నీవు మ్యతో మ్యటల్లడుము మేము విందుము; దేవుడు మ్యతో మ్యటల్లడిన్ And they said unto Moses, "Speak thou with us and we will hear; but let not
యెడల మేము చనిపోవుదుము
God speak with us, lest we die."
అందుకు మోషేభ్యపడకుడి; మిముి పరీకిుంచట కును, మీరు ప్రపము
And Moses said unto the people, "Fear not; for God has come to test you,
చేయకుండున్ట్ట
ా ఆయన్ భ్యము మీకు కలు గుటకును, దేవుడు వేంచేసెన్ని and that His fear may be before your faces, that ye sin not."
పరజలతో చెపపను.
పరజలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడున్న ఆ గాఢంధకారమున్కు
And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness
సమీపంపగా
where God was.
యెహోవా మోషేతో ఇటాననుఇశారయేలీయలతో ఈల్లగు చెపుపమునేను
And the LORD said unto Moses, "Thus thou shalt say unto the children of
ఆకాశమునుండి మీతో మ్యటల్లడిత్రన్ని మీరు గరహించిత్రరి.
Israel: `Ye have seen that I have talked with you from heaven.
మీరు న్నున కొలుచచ, వెండి దేవత్లనైన్ను బంగారు దేవత్లనైన్ను చేసి
కొన్కూడదు.
మ్ంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన్ బలులను
సమ్యధాన్బలులను నీ గొఱ్ఱలను నీ యెదు
ద లను అరిపంపవలను. నేను నా
నామ్మును జా
ా పకారథముగానుంచ పరత్ర సథలములోను నీయొదదకు వచిచ నినున
ఆశీరవ దించెదను.
నీవు నాకు రాళాతో బలిపీఠమును చేయన్పుపడు మ్లిచిన్ రాళాతో దాని
కటుకూడదు; దానికి నీ పనిముట్ట
ు త్గలనిచిచన్ యెడల అది అపవిత్ిమ్గును.

Ye shall not make with Me gods of silver, neither shall ye make unto you
gods of gold.
An altar of earth thou shalt make unto Me, and shalt sacrifice thereon thy
burnt offerings and thy peace offerings, thy sheep and thine oxen. In all
places where I record My name I will come unto thee, and I will bless thee.

మ్రియ నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరత్వము కన్బడక యండున్ట్ట
ా
మటామీదుగా దానిని ఎకక కూడదు.
నీవు వారికి నియమింపవలసిన్ నాాయవిధులేవన్గా
నీవు హెబీరయడెైన్ దాసుని కొనిన్యెడల వాడు ఆరు సంవత్సరములు దాసుడెై
యండి యేడవ సంవత్సరమున్ ఏమియ ఇయాకయే నినున విడిచి
సవత్ంతు
ి డగును.
వాడు ఒంటిగా వచిచన్యెడల ఒంటిగానే వెళావచచను. వానికి భారా యండిన్
యెడల వాని భారా వానితోకూడ వెళావచచను.
వాని యజమ్యనుడు వానికి భారానిచిచన్ త్రువాత్ ఆమ వానివలన్
కుమ్యరులనైన్ను కుమ్యరిలనైన్ను కనిన్ యెడల ఆ భారాయ ఆమ
పలాలును ఆమ యజమ్యనుని సొత్తగుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలను.

Neither shalt thou go up by steps unto Mine altar, that thy nakedness be
not uncovered thereon.'
"Now these are the judgments which thou shalt set before them:
If thou buy a Hebrew servant, six years he shall serve; and in the seventh he
shall go out free for nothing.

అయితే ఆ దాసుడునేను నా యజమ్యనుని నా భారాను నా పలాలను
పేరమించచ నానను; నేను వారిని విడిచి సవత్ంతు
ి డనై పోనొలాన్ని నిజముగా
చెపపన్ యెడల
వాని యజమ్యనుడు దేవుని యొదదకు వానిని తీసి కొని రావలను, మ్రియ
వాని యజమ్యనుడు త్లుపునొదద కెైన్ను దావరబంధ మునొదదకెైన్ను వాని
తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని కదురుతో గుచచవలను. త్రువాత్ వాడు
నిరంత్రము వానికి దాసుడెైయండును.

And if the servant shall plainly say, `I love my master, my wife, and my
children; I will not go out free,'

And if thou wilt make Me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn
stone; for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it.

If he came in by himself, he shall go out by himself; if he was married, then
his wife shall go out with him.
If his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters,
the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by
himself.

then his master shall bring him unto the judges. He shall also bring him to
the door or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through
with an awl, and he shall serve him for ever.
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ఒకడు త్న్ కుమ్యరిను దాసిగా అమిిన్యెడల దాసు లైన్ పురుషులు
వెళ్లాపోవున్ట్ట
ా అది వెళ్లాపో కూడదు.
దానిని పరధాన్ము చేసికొనిన్ యజమ్యనుని దృష్ుకి అది
యిషు
ు రాలుకానియెడల అది విడిపంపబడున్ట్ట
ా అవకాశము నియావలను;
దాని వంచించి న్ందున్ అన్ాజనులకు దానిని అముిటకు వానికి అధికారము
లేదు.
త్న్ కుమ్యరునికి దాని పరధాన్ము చేసిన్యెడల కుమ్యరిల విష్యమైన్
నాాయవిధిని బటిు దానియెడల జరిగింపవలను.
ఆ కుమ్య రుడు వేర్కక దాని చేరుచకొనిన్ను, మొదటిదానికి ఆహార మును
వసతీమును సంసారధరిమును త్కుకవ చేయ కూడదు.
ఈ మూడును దానికి కలుగజేయని యెడల అది ఏమియ ఇయాక
సవత్ంతు
ి రాలై పోవచచను.
న్రుని చావగొటిున్వానికి నిశచయముగా మ్రణశిక్ష విధింపవలను.
అయితే వాడు చంపవలన్ని పంచి యండకయే దైవికముగా వానిచేత్ ఆ
హత్ా జరిగిన్ యెడల వాడు ప్రరిపోగల యొక సథలమును నీకు నిరణ
యించెదను.
అయితే ఒకడు త్న్ పరుగువానిమీద దౌరజన్ాముగా వచిచ కపటముగా చంప
లేచిన్యెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర యించిన్ను వాని ల్లగివేసి చంపవ
లను.
త్న్ త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను కొట్ట
ు వాడు నిశచయ ముగా మ్రణశిక్షనొందును.
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"And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as
the menservants do.
If she please not her master who hath betrothed her to himself, then shall
he let her be redeemed. To sell her unto a strange nation he shall have no
power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
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మ్నుషుాలు పోటా
ా డుచండగా ఒకడు త్న్ పరుగు వానిని రాత్రతోనైన్ను
పడికిటితోనైన్ను గుదు
ద టవలన్ వాడు చావక మ్ంచముమీద పడియండి

"And if men strive together and one smite another with a stone or with his
fist, and he die not but keepeth to his bed,
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త్రువాత్ లేచి త్న్ చేత్రకఱ్ఱతో బయటికి వెళ్లా త్రరుగుచండిన్ యెడల, వాని
కొటిున్ వానికి శిక్ష విధింపబడదుగాని అత్డు పనిచేయలేని కాలమున్కు త్గిన్
సొముి ఇచిచ వాడు అత్నిని పూరిిగా బాగుచేయింపవలను.

if he rise again and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him
be acquitted; he shall only pay for the loss of his time, and shall cause him
to be thoroughly healed.
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ఒకడు త్న్ దాసుడెైన్ను త్న్ దాసియె
ై న్ను చచచన్ట్ట
ా కఱ్ఱతో కొటిున్యెడల
అత్డు నిశచయముగా పరత్రదండన్ నొందును.
అయితే వాడు ఒకటి రండు దిన్ములు బరదికిన్యెడల ఆ పరత్రదండన్ అత్డు
పందడు, వాడు అత్ని సొమేిగదా.
న్రులు పోటా
ా డుచండగా గరభవత్ర యె
ై న్ స్త్తీకి దబబత్గిలి ఆమకు
గరభప్రత్మేగాక మ్రి ఏ హానియ రానియెడల హానిచేసిన్వాడు ఆ స్త్తీ
పనిమిటి వానిమీద మోపన్ న్ష్ుమును అచచకొన్వలను. నాాయాధి పతులు
తీరాినించిన్ట్ట
ా దాని చెలిాంపవలను.
హాని కలిగిన్ యెడల నీవు ప్ర
ర ణమున్కు ప్ర
ర ణము,
కంటికి కనున, పంటికి పలు
ా , చేత్రకి చెయిా, కాలికి కాలు,

"And if a man smite his servant or his maid with a rod, and he die under his
hand, he shall be surely punished.
Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished; for
he is his money.
"If men strive and hurt a woman with child, so that her fruit depart from
her, and yet no misfortune follow, he shall be surely punished according as
the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges
determine.
And if any misfortune follow, then thou shalt give life for life,
eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,

And if he has betrothed her unto his son, he shall deal with her after the
manner of daughters.
If he take for himself another wife, her food, her raiment, and her duty of
marriage shall he not diminish.
And if he does not do these three unto her, then shall she go out free,
without money.
"He that smiteth a man so that he die shall be surely put to death.
And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand, then I will
appoint thee a place whither he shall flee.
But if a man come presumptuously upon his neighbor to slay him with guile,
thou shalt take him from Mine altar, that he may die.
"And he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death.

ఒకడు న్రుని దొంగిలించి అమిిన్ను, త్న్యొదద నుంచ కొనిన్ను, వాడు
"And he that stealeth a man and selleth him, or if he shall be found in his
నిశచయముగా మ్రణశిక్ష నొందును.
hand, he shall surely be put to death.
త్న్ త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను శపంచవాడు నిశచయ ముగా మ్రణశిక్ష నొందును. "And he that curseth his father or his mother shall surely be put to death.
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వాత్కు వాత్, గాయమున్కు గాయము, దబబకు దబబయ నియమింపవలను. burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
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ఒకడు త్న్ దాసుని కనైనన్ను త్న్ దాసి కనైనన్ను పోగొటిున్యెడల ఆ కంటి
హానినిబటిు వారిని సవత్ంతు
ి నిగా పోనియావలను.
వాడు త్న్ దాసుని పలాయిన్ను త్న్ దాసి పలాయిన్ను ఊడగొటిున్యెడల ఆ
పంటి నిమిత్తము వారిని సవత్ంతు
ి లగా పోనియా వలను.

"And if a man smite the eye of his servant or the eye of his maid, that it
perish, he shall let him go free for his eye's sake.
And if he smite out his manservant's tooth or his maidservant's tooth, he
shall let him go free for his tooth's sake.
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ఎదు
ద పురుషునైన్ను స్త్తీనైన్ను చావపడిచిన్యెడల నిశచయముగా రాళాతో ఆ
యెదు
ద ను చావకొటువలను. దాని మ్యంసమును త్రన్కూడదు, అయితే ఆ యెదు
ద
యజ మ్యనుడు నిరోదష్యగును.
ఆ యెదు
ద అంత్కు ముందు పడుచన్ది అని దాని యజమ్యనునికి
తెలుపబడిన్ను, వాడు దాని భ్దరము చేయకుండుటవలన్ అది పురుషునైన్ను
స్త్తీనైన్ను చంపన్యెడల ఆ యెదు
ద ను రాళాతో చావగొటువలను; దాని
యజమ్యనుడు మ్రణశిక్ష నొంద వలను.
వానికి పరికరయధన్ము నియమింపబడిన్యెడల వానికి నియమింపబడిన్
అనినటి పరకారము త్న్ ప్ర
ర ణ విమోచన్ నిమిత్తము ధన్ము చెలిాంపవలను.

"If an ox gore a man or a woman, so that they die, then the ox shall be
surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall
be acquitted.
But if the ox were wont to push with his horn in times past, and it hath been
testified to his owner, and he hath not kept him in so that he hath killed a
man or a woman, the ox shall be stoned and his owner also shall be put to
death.
If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of
his life whatsoever is laid upon him.
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Whether he hath gored a son or hath gored a daughter, according to this
judgment shall it be done unto him.
If the ox shall push a manservant or a maidservant, he shall give unto their
master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
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అది కుమ్యరుని పడిచిన్ను కుమ్యరిను పడిచిన్ను ఈ విధి చొపుపన్ అత్డు
చేయవలను.
ఆ యెదు
ద దాసునినైన్ను దాసినైన్ను పడిచిన్ యెడల వారి యజమ్యనునికి
ముపపది తులములవెండి చెలిాంపవలను. మ్రియ ఆ యెదు
ద ను రాళాతో
చావకొటు వలను.
ఒకడు గోత్రమీది కపుప తీయటవలన్, లేక ఒకడు గొయిా త్ివివ దాని
కపపకపోవుటవలన్, దానిలో ఎదదయిన్ను గాడిదయె
ై న్ను పడిన్ యెడల
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the owner of the pit shall make it good and give money unto the owner of
them, and the dead beast shall be his.
And if one man's ox hurt another's, so that he die, then they shall sell the
live ox and divide the money from it, and the dead ox also they shall divide.
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ఆ గోత్ర ఖామ్ందులు ఆ న్ష్ుమును అచచకొన్వలను; వాటి యజమ్యనునికి
సొముి ఇయావలను; చచిచన్ది వానిదగును.
ఒకని యెదు
ద వేర్కకని యెదు
ద చచచన్ట్ట
ా దాని పడి చిన్యెడల బరదికియన్న
ఎదు
ద ను అమిి దాని విలువను పంచకొన్వలను, చచిచన్ యెదు
ద ను
పంచకొన్వలను.
అయితే అంత్కు ముందు ఆ యెదు
ద పడుచన్ది అని తెలియబడియ దాని
యజమ్యనుడు దాని భ్దరము చేయని వాడెైతే వాడు నిశచయముగా ఎదు
ద కు
ఎదు
ద నియావలను; చచిచన్ది వానిదగును.
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"And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit and not cover it, and
an ox or an ass fall therein,

Or if it be known that the ox used to push in times past and his owner hath
not kept him in, he shall surely pay ox for ox, and the dead shall be his own.

ఒకడు ఎదు
ద నైన్ను గొఱ్ఱనైన్ను దొంగిలించి దాని అమిిన్ను చంపన్ను ఆ
"If a man shall steal an ox or a sheep, and kill it or sell it, he shall restore five
యెదు
ద కు పరత్రగా అయిదు ఎదు
ద లను ఆ గొఱ్ఱకు పరత్రగా నాలుగు గొఱ్ఱలను
oxen for an ox and four sheep for a sheep.
ఇయా వలను.
దొంగ కన్నము వేయచండగా వాడు దొరికి చచచన్ట్ట
ా కొటుబడిన్యెడల
"If a thief be found breaking in and be smitten so that he die, there shall no
అందువలన్ రకాిపరాధ ముండదు.
blood be shed for him.
సూరుాడు ఉదయించిన్ త్రువాత్ వాని కొటిున్యెడల వానికి
If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he
రకాిపరాధముండును; వాడు సరిగా సొముి మ్రల చెలిాంపవలను.
should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his
వానికేమియ లేకపోయిన్ యెడల వాడు దొంగత్న్ము చేసిన్ందున్
theft.
అమ్ిబడవలను.
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వాడు దొంగిలిన్ది ఎదదయిన్ను గాడిదయె
ై న్ను గొఱ్ఱయె
ై న్ను సరే అది
ప్ర
ర ణముతో వానియొదద దొరికిన్యెడల రండం త్లు చెలిాంపవలను.
ఒకడు చేనునైన్ను దా
ర క్షతోటనైన్ను మేపుటకు త్న్ పశువును విడిపంచగా ఆ
పశువు వేర్కకని చేను మేసిన్యెడల అత్డు త్న్ చేలలోని మ్ంచిదియ దా
ర క్ష
తోటలోని మ్ంచిదియ దానికి పరత్రగా నియావలను.

If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox or ass or
sheep, he shall restore double.
"If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put in his
beast and shall feed in another man's field, of the best of his own field and
of the best of his own vineyard shall he make restitution.

అగిన రగిలి ముండా కంపలు అంట్టకొనుటవలన్ పంట కుపపయె
ై న్ను
పంటపైరైన్ను చేనైన్ను కాలి పోయిన్యెడల అగిన న్ంటించిన్వాడు ఆ
న్ష్ుమును అచచకొన్వలను.
ఒకడు సొమ్ియిన్ను సామ్యనై న్ను జాగరత్తపట్ట
ు టకు త్న్ పరుగువానికి
అపపగించిన్పుపడు అది ఆ మ్నుషుాని యింట నుండి దొంగి లింపబడి ఆ
దొంగ దొరికిన్యెడల వాడు దానికి రండంత్లు అచచకొన్వలను;

"If fire break out and catch in thorns, so that the stacks of corn or the
standing corn or the field be consumed therewith, he that kindled the fire
shall surely make restitution.
"If a man shall deliver unto his neighbor money or stuff to keep, and it be
stolen out of the man's house, if the thief be found, let him pay double.

8

ఆ దొంగ దొరకని యెడల ఆ యింటి యజమ్యనుడు త్న్ పరుగువాని
పదారథములను తీసికొననో లేదో పరిషాకరమ్గుటకెై దేవునియొదదకు రావలను.

If the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto
the judges to see whether he has put his hand unto his neighbor's goods.

22

9

"For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for
raiment, or for any manner of lost thing which another challengeth to be
his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the
judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbor.
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పరత్ర విధమైన్ దోరహమును గూరిచ, అన్గా ఎదు
ద నుగూరిచ గాడిదనుగూరిచ
గొఱ్ఱను గూరిచ బటునుగూరిచ పోయిన్దాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపపన్
దానిగూరిచ ఆ యిదదరి వాాజాము దేవుని యొదదకు తేబడవలను. దేవుడు
ఎవనిమీద నేరము సాథపం చనో వాడు త్న్ పరుగువానికి రండంత్లు
అచచకొన్ వలను.
ఒకడు గాడిదనైన్ను ఎదు
ద నైన్ను గొఱ్ఱనైన్ను మ్రి ఏ జంతువునైన్ను
కాప్రడుటకు త్న్ పరుగువానికి అపప గించిన్మీదట, అది చచిచన్ను హాని
పందిన్ను, ఎవడును చూడకుండగా తోలుకొని పోబడిన్ను,
వాడు త్న్ పరుగువాని సొముిను తీసికొన్లేదనుటకు యెహోవా పరమ్యణము
వారిదదరిమ్ధా నుండవలను. సొతు
త దారుడు ఆ పరమ్యణమును
అంగీకరింపవలను; ఆ న్ష్ుమును అచచకొన్న్కకరలేదు.
అది నిజముగా వానియొదదనుండి దొంగిలబడిన్యెడల సొతు
త దారునికి ఆ
న్ష్ుమును అచచ కొన్వలను.
అది నిజముగా చీలచబడిన్యెడల వాడు సాక్షాముకొరకు దాని తేవలను;
చీలచబడిన్దాని న్ష్ుమును అచచకొన్ న్కకరలేదు.
ఒకడు త్న్ పరుగువానియొదద దేనినైన్ను బదులు దీసి కొనిపోగా దాని
యజమ్యనుడు దానియొదద లేన్పుపడు, అది హానిపందిన్ను చచిచన్ను దాని
న్ష్ుమును అచచకొన్ వలను.
దాని యజమ్యనుడు దానితో నుండిన్ యెడల దాని న్ష్ుమును
అచచకొన్న్కకరలేదు. అది అదదదైన్ యెడల అది దాని అదదకు వచెచను.
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ఒకడు పరధాన్ము చేయబడని ఒక కన్ాకను మ్రులుకొలిప ఆమతో శయ
నించిన్యెడల ఆమ నిమిత్తము ఓలి ఇచిచ ఆమను పండిా చేసికొన్వలను.

"And if a man entice a maid who is not betrothed, and lie with her, he shall
surely endow her to be his wife.
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ఆమ త్ండిర ఆమను వానికి ఇయానొలాని యెడల వాడు కన్ాకల ఓలిచొపుపన్ If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money
సొముి చెలిాంపవలను.
according to the dowry of virgins.
శకున్ము చెపుపదానిని బరదుకనియాకూడదు.
"Thou shalt not suffer a witch to live.
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"If a man deliver unto his neighbor an ass, or an ox, or a sheep, or any beast
to keep, and it die or be hurt or driven away, no man seeing it,
then shall an oath of the LORD be between them both that he hath not put
his hand unto his neighbor's goods; and the owner of it shall accept thereof,
and he shall not make it good.
And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner
thereof.
If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make
good that which was torn.
"And if a man borrow aught from his neighbor, and it become hurt or die,
the owner thereof being not with it, he shall surely make it good.
But if the owner thereof be with it, he shall not make it good; if it be a hired
thing, it came for his hire.
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మ్ృగసంయోగముచేయ పరత్రవాడు నిశచయముగా మ్రణశిక్ష నొందవలను.
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యోహోవాకు మ్యత్ిమే గాక వేర్కక దేవునికి బలి అరిపంచవాడు శాపగరసు
త డు.
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నీవు ఎపుపడెైన్ను నీ పరుగువాని వసతీమును కుదవగా తీసికొనిన్యెడల
సూరుాడు అసతమించవేళకు అది వానికి మ్రల అపప గించము.

If thou at all take thy neighbor's raiment in pledge, thou shalt deliver it unto
him by the time the sun goeth down,
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వాడు కపుపకొనున్ది అదే. అది వాని దేహ మున్కు వసతీము; వాడు మ్రి ఏమి
కపుపకొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱ్పటిున్
యెడల నేను విందును.
నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పరజలలోని అధి కారిని శపంపకూడదు.
నీ మొదటి ససాదరవాములను అరిపంప త్డవు చేయ కూడదు. నీ
కుమ్యరులలో జేాషు
ఠ ని నాకు అరిపంపవలను.
అటేా నీ యెదు
ద లను నీ గొఱ్ఱలను అరిపంపవలను. ఏడు దిన్ములు అది దాని
త్లిాయొదద ఉండవలను. ఎనిమిదవ దిన్మున్ దానిని నాకియావలను.

for that is his only covering. It is his raiment for his skin. Wherein shall he
sleep? And it shall come to pass, when he crieth unto Me, that I will hear,
for I am gracious.
"Thou shalt not revile the judges, nor curse the ruler of thy people.
"Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors.
The firstborn of thy sons shalt thou give unto Me.
Likewise shalt thou do with thine oxen and with thy sheep: seven days it
shall be with his dam; on the eighth day thou shalt give it to Me.
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మీరు నాకు పరత్రష్ఠంపబడిన్వారు గనుక పలములో చీలచబడిన్ మ్యంసమును
త్రన్క కుకకలకు దాని ప్రరవేయ వలను.
లేనివారిను పుటిుంపకూడదు; అనాాయపు సాక్షా మును పలుకుటకెై దుషు
ు నితో
నీవు కలియకూడదు;
దుషాకరాము జరిగించటకెై సమూహమును వెంబడించవదు
ద , నాాయమును
త్రిపప వేయటకు సమూహముతో చేరి వాాజాములో సాక్షాము పలుకకూడదు;

"And ye shall be holy men unto Me; neither shall ye eat any flesh that is torn
by beasts in the field: ye shall cast it to the dogs.
"Thou shalt not raise a false report. Put not thine hand with the wicked to
be an unrighteous witness.
Thou shalt not follow the multitude to do evil; neither shalt thou speak in a
cause, following many, to divert judgment.
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వాాజామ్యడువాడు బీదవాడెైన్ను వానియెడల పక్షప్రత్ ముగా నుండకూడదు. Neither shalt thou countenance a poor man in his cause.
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నీ శతు
ి వుని యెదదయిన్ను గాడిదయె
ై న్ను త్పపపోవు చండగా అది నీకు
కన్బడిన్యెడల అగత్ాముగా దాని తోలుకొనివచిచ వాని కపపగింపవలను.

"If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely
bring it back to him again.

Exodus

23

5

If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and
wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him.
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23

6

నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిరంద పడియండుట చూచి, దానినుండి
త్పపంపకయందున్ని నీవు అనుకొనిన్ను అగత్ాముగా వానితో కలిసి దాని
విడిపంపవలను.
దరిదు
ర ని వాాజాములో నాాయము విడిచి తీరుప తీరచకూడదు

"Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.

"He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be
utterly destroyed.
పరదేశిని విసికింపవదు
ద , బాధింపవదు
ద ; మీరు ఐగుపు
"Thou shalt neither vex a stranger nor oppress him, for ye were strangers in
త దేశ ములో పరదేశులై
యంటిరి గదా.
the land of Egypt.
విధవరాలినైన్ను దికుకలేని పలానైన్ను బాధపటు కూడదు.
Ye shall not afflict any widow or fatherless child.
వారు నీచేత్ ఏ విధముగా నైన్ను బాధనొంది నాకు మొఱ్ పటిున్యెడల నేను If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto Me, I will surely hear
నిశచయముగా వారి మొఱ్ను విందును.
their cry;
నా కోప్రగిన రవులుకొని మిముిను కత్రతచేత్ చంపంచెదను, మీ భారాలు విధవ and My wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your
రాండరగుదురు, మీ పలాలు దికుక లేనివారగుదురు.
wives shall be widows, and your children fatherless.
నా పరజలలో నీయొదదనుండు ఒక బీదవానికి సొముి అపపచిచన్యెడల
"If thou lend money to any of My people who are poor among thee, thou
వడిికిచచవానివల వాని యెడల జరిగింప కూడదు, వానికి వడిికటుకూడదు.
shalt not be to him as a usurer, neither shalt thou lay upon him usury.

"Thou shalt not divert the judgment from thy poor in his cause.
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అబదిమున్కు దూరముగానుండుము; నిరప రాధినైన్ను నీత్రమ్ంతునినైన్ను
చంపకూడదు; నేను దుషు
ు ని నిరోదష్నిగా ఎంచను.
లంచము తీసి కొన్కూడదు; లంచము దృష్ుగలవానికి గు
ర డిిత్న్ము కలుగజేసి,
నీత్రమ్ంతుల మ్యట లకు అప్రరథము చేయిం చను.
పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మ్న్సుస ఎట్ట
ా ండునో మీరరుగుదురు;
మీరు ఐగుపు
దేశములో
పరదేశుల
ై
యంటిరిగదా.
త
ఆరు సంవత్సరములు నీ భూమిని విత్రత దాని పంట కూరుచకొన్వలను.

Keep thee far from a false matter, and the innocent and righteous slay thou
not; for I will not justify the wicked.
And thou shalt take no bribe, for the bribe blindeth the wise and perverteth
the words of the righteous.
"Also thou shalt not oppress a stranger; for ye know the heart of a stranger,
seeing ye were strangers in the land of Egypt.
"And six years thou shalt sow thy land and shalt gather in the fruits thereof,

ఏడవ సంవత్సరమున్ దానిని బీడు విడువవలను. అపుపడు నీ పరజలలోని
బీదలు త్రనిన్ త్రువాత్ మిగిలిన్ది అడవి మ్ృగములు త్రన్వచచను. నీ
దా
ర క్షతోట విష్యములోను నీ ఒలీవతోట విష్యములోను ఆల్లగున్నే
చేయవలను.
ఆరు దిన్ములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదు
ద ను నీ గాడిదయ నీ దాసి
కుమ్యరుడును పరదేశియ విశర మించన్ట్ట
ా ఏడవ దిన్మున్ ఊరక
యండవలను.
నేను మీతో చెపపన్వాటిన్నినటిని జాగరత్తగా గెైకొన్వలను; వేర్కక దేవుని పేరు
ఉచచరింప కూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియా త్గదు.

but the seventh year thou shalt let it rest and lie still, that the poor of thy
people may eat; and what they leave the beasts of the field shall eat. In like
manner thou shalt deal with thy vineyard and with thy olive trees.

సంవత్సరమున్కు మూడుమ్యరులు నాకు పండుగ ఆచ రింపవలను.
పులియని ర్కట్టుల పండుగ నాచరింపవలను. నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఆబీబు
నలలో నీవు ఐగుపు
లోనుండి
బయలుదేరి
వచిచత్రవి
గనుక
ఆ
నలలో
త
నియామ్క కాలమ్ందు ఏడు దిన్ములు పులియని ర్కట్టులను త్రన్వలను. నా
సనినధిని ఎవడును వటిుచేతులతో కన్బడకూడదు.
నీవు పలములో విత్రతన్ నీ వావసాయముల తొలిపంట యొకక కోత్పండుగను,
పలములోనుండి నీ వావసాయ ఫలములను నీవు కూరుచకొనిన్ త్రువాత్
సంవత్సరాంత్ మ్ందు ఫలసంగరహపు పండుగను ఆచరింపవలను.

"Three times thou shalt keep a feast unto Me in the year.
Thou shalt keep the Feast of Unleavened Bread (thou shalt eat unleavened
bread seven days, as I commanded thee, at the time appointed in the
month of Abib, for in it thou camest out from Egypt; and none shall appear
before Me empty),
and the Feast of Harvest, the firstfruits of thy labors which thou hast sown
in the field, and the Feast of Ingathering, which is at the end of the year
when thou hast gathered in thy labors out of the field.

సంవ త్సరమున్కు మూడుమ్యరులు పురుషులందరు పరభువెైన్ యెహోవా
సనినధిని కన్బడవలను.
నా బలుల రకిమును పులిసిన్ దరవాముతో అరిపంప కూడదు. నా పండుగలో
న్రిపంచిన్ కొరవువ ఉదయము వరకు నిలువ యండకూడదు.

Three times in the year all thy males shall appear before the Lord GOD.

19

నీ భూమి పరథమ్ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్ందిరమున్కు తేవలను. మేకపలాను దాని త్లిాప్రలతో ఉడకబెటుకూడదు.

"The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring into the house of the
LORD thy God. "Thou shalt not boil a kid in his mother's milk.
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ఇదిగో తో
ి వలో నినున కాప్రడి నేను సిదిపరచిన్ చోట్టకు నినున రపపంచటకు "Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way, and to bring
ఒక దూత్ను నీకు ముందుగా పంపుచనానను.
thee into the place which I have prepared.
ఆయన్ సనినధిని జాగరత్తగానుండి ఆయన్ మ్యట విన్వలను. ఆయన్ కోపము Have regard for him, and obey his voice. Provoke him not, for he will not
రేపవదు
ద ; మీ అత్రకరమ్ములను ఆయన్ పరిహరింపడు, నా నామ్ము
pardon your transgressions, for My name is in him.
ఆయన్కున్నది.
అయితే నీవు ఆయన్ మ్యటను జాగరత్తగా విని నేను చెపపన్ది యావతు
త
But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be
చేసిన్యెడల నేను నీ శతు
ి వులకు శతు
ి వును నీ విరోధులకు విరోధియనై
an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.
యందును.
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"Six days thou shalt do thy work, and on the seventh day thou shalt rest,
that thine ox and thine ass may rest, and the son of thy handmaid and the
stranger may be refreshed.
And in all things that I have said unto you be circumspect; and make no
mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth.

"Thou shalt not offer the blood of My sacrifice with leavened bread; neither
shall the fat of My sacrifice remain until the morning.
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ఎటాన్గా నా దూత్ నీకు ముందుగావెళ్ల
ా చ, అమోరీ యలు హితీతయలు
పరిజీజయలు కనా నీయలు హివీవయలు యెబూస్త్యలను వారున్న
చోట్టకు నినున రపపంచను, నేను వారిని సంహరించెదను.

For Mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites
and the Hittites, and the Perizzites and the Canaanites, the Hivites and the
Jebusites; and I will cut them off.
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వారి దేవత్లకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజంప కూడదు; వారి
కిరయలవంటి కిరయలు చేయక వారిని త్పపక నిరూిలము చేసి, వారి
విగరహములను బత్రతగా పగులగొటువలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవానే సేవింపవలను, అపుపడు ఆయన్ నీ ఆహారమును నీ
ప్రన్మును దీవించను. నేను నీ మ్ధానుండి రోగము తొలగించెదను.

Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to
their works; but thou shalt utterly overthrow them and quite break down
their images.
And ye shall serve the LORD your God, and He shall bless thy bread and thy
water; and I will take sickness away from the midst of thee.
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కడుపు దిగబడున్దియ గొడు
ి దియ నీ దేశము లోను ఉండదు. నీ దిన్ముల
లకక సంపూరిి చేసెదను.
న్నునబటిు మ్నుషుాలు నీకు భ్యపడున్ట్ట
ా చేసెదను. నీవు పోవు సరవ
దేశములవారిని ఓడ గొటిు నీ సమ్సత శతు
ి వులు నీ యెదుటనుండి ప్రరిపోవున్ట్ట
ా
చేసెదను.
మ్రియ, పదద కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపంచెదను, అవి నీ
యెదుటనుండి హివీవయలను కనానీయలను హితీతయలను వెళాగొటును.

None shall cast their young nor be barren in thy land; the number of thy
days I will fulfill.
"I will send My fear before thee and will destroy all the people to whom
thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto
thee.
And I will send hornets before thee which shall drive out the Hivite, the
Canaanite, and the Hittite from before thee.
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దేశము ప్రడెై అడవిమ్ృగములు నీకు విరోధముగా విసతరింపకుండున్ట్ట
ా వారిని
ఒకక సంవత్సరములోనే నీ యెదుటనుండి వెళాగొటును.

I will not drive them out from before thee in one year, lest the land become
desolate and the beast of the field multiply against thee.
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Little by little I will drive them out from before thee, until thou be increased
and inherit the land.
And I will set thy bounds from the Red Sea even unto the Sea of the
Philistines, and from the desert unto the river; for I will deliver the
inhabitants of the land into your hand, and thou shalt drive them out before
thee.
Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods.
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నీవు అభివృదిిపంది ఆ దేశమును సావధీన్పరచకొనువరకు కరమ్కరమ్ముగా
వారిని నీయెదుటనుండి వెళాగొట్టుదను.
మ్రియ ఎఱ్ఱ సముదరమునుండి ఫిలిషీతయల సముదరము వరకును
అరణామునుండి న్దివరకును నీ పలిమేరలను ఏరపరచెదను, ఆ దేశ
నివాసులను నీ చేత్ర కపపగించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని
వెళాగొట్టుదవు.
నీవు వారితో నైన్ను వారి దేవ త్లతోనైన్ను నిబంధన్ చేసికొన్వదు
ద . నీవు వారి
దేవత్లను సేవించిన్యెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక
వారు నీచేత్ నాకు విరోధముగా ప్రపము చేయింపకుండున్ట్ట
ా వారు నీ
దేశములో నివసింప కూడదు.
మ్రియ ఆయన్ మోషేతో ఇటాననునీవును, అహరోనును, నాదాబును,
అబీహును, ఇశారయేలీయల పదదలలో డెబబదిమ్ందియ యెహోవా యొదదకు
ఎకిక వచిచ దూరమున్ సాగిలపడుడి.
మోషే మ్యత్ిము యెహోవాను సమీపంపవలను, వారు సమీ పంపకూడదు,
పరజలు అత్నితో ఎకిక రాకూడదు.
మోషే వచిచ యెహోవా మ్యటలనినటిని విధులనినటిని పరజలతో వివరించి
చెపపను. పరజలందరుయెహోవా చెపపన్ మ్యట లనినటి పరకారము చేసెదమ్ని
యేక శబదముతో ఉత్తరమిచిచరి.
మ్రియ మోషే యెహోవా మ్యటలనినటిని వా
ర సి ఉదయమ్ందు లేచి ఆ కొండ
దిగువను బలిపీఠమును ఇశారయేలు పండెరండు గోత్ిములు చొపుపన్ పండెరండు
సతంభ్ములను కటిు

They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against Me; for if
thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee."
And He said unto Moses, "Come up unto the LORD, thou and Aaron, Nadab
and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and worship ye afar off.
And Moses alone shall come near the LORD; but they shall not come nigh,
neither shall the people go up with him."
And Moses came and told the people all the words of the LORD and all the
judgments; and all the people answered with one voice and said, "All the
words which the LORD hath said will we do."
And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the
morning and built an altar under the hill, and twelve pillars according to the
twelve tribes of Israel.
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ఇశారయేలీయలలో ¸యవన్సు
థ లను పంపగా వారు దహన్బలుల న్రిపంచి
యెహోవాకు సమ్య ధాన్బలులగా కోడెలను వధించిరి.

And he sent young men of the children of Israel, who offered burnt offerings
and sacrificed peace offerings of oxen unto the LORD.

Exodus

24

6

Exodus

24

7

అపుపడు మోషే వాటి రకిములో సగము తీసికొని పళ్లాములలో పోసి ఆ రకిములో
సగము బలిపీఠముమీద పోరకిుంచెను.
అత్డు నిబంధన్ గరంథమును తీసికొని పరజలకు వినిపంపగా వారుయెహోవా
చెపపన్వనినయ చేయచ విధేయలమై యందుమ్నిరి.
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అపుపడు మోషే రకిమును తీసికొని పరజలమీద పోరకిుంచిఇదిగో యీ
సంగతులనినటి విష్యమై యెహోవా మీతో చేసిన్ నిబంధన్ రకిము ఇదే అని
చెపపను.
త్రువాత్ మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశారయేలీయల పదదలలో
డెబబదిమ్ందియ ఎకిక పోయి
ఇశారయేలీయల దేవుని చూచిరి. ఆయన్ ప్రద ములకిరంద నిగనిగల్లడు
నీలమ్యమైన్ వసు
త వువంటిదియ ఆకాశ మ్ండలపు తేజమువంటిదియ
ఉండెను.
ఆయన్ ఇశారయేలీయలలోని పరధానులకు ఏ హానియ చేయలేదు; వారు
దేవుని చూచి అన్నప్రన్ములు పుచచకొనిరి.
అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు కొండయెకిక నాయొదదకు వచిచ
అచచటనుండుము; నీవు వారికి బోధించన్ట్ట
ా నేను వా
ర సిన్ ఆజాలను,
ధరిశాసతీమును, రాత్రపలకలను నీకిచెచదన్న్గా

And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood
he sprinkled on the altar.
And he took the Book of the Covenant and read in the audience of the
people; and they said, "All that the LORD hath said will we do, and be
obedient."
And Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, "Behold
the blood of the covenant which the LORD hath made with you concerning
all these words."
Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the
elders of Israel;
and they saw the God of Israel. And there was under His feet as it were a
paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his
clearness.
And upon the nobles of the children of Israel He laid not His hand. Also they
saw God, and ate and drank.
And the LORD said unto Moses, "Come up to Me onto the mount, and be
there; and I will give thee tablets of stone, and a law and commandments
which I have written, that thou mayest teach them."
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మోషేయ అత్ని పరిచారకుడెైన్ యెహోషువయ లేచిరి. మోషే దేవుని
కొండమీదికి ఎకెకను.
అత్డు పదదలను చూచిమేము మీ యొదదకు వచచవరకు ఇకకడనే యండుడి;
ఇదిగో అహరోనును హూరును మీతో ఉనానరు; ఎవనికెైన్ను
వాాజామున్నయెడల వారియొదదకు వెళావచచన్ని వాం
మోషే కొండమీదికి ఎకికన్పుపడు ఆ మేఘము కొండను కమిను.

And Moses rose up with his minister Joshua, and Moses went up onto the
mount of God.
And he said unto the elders, "Tarry ye here for us until we come again unto
you; and behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters
to arbitrate, let him come unto them."
And Moses went up onto the mount, and a cloud covered the mount.
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యెహోవా మ్హిమ్ స్త్నాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు దిన్ములు
దాని కముికొనను; ఏడవ దిన్మున్ ఆయన్ ఆ మేఘములోనుండి మోషేను
పలిచిన్పుపడు
యెహోవా మ్హిమ్ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించ అగినవల
ఇశారయేలీయల కనున లకు కన్బడెను.
అపుపడు మోషే ఆ మేఘములో పరవే శించి కొండమీదికి ఎకెకను. మోషే ఆ
కొండమీద రేయింబవళ్లు న్లుబది దిన్ములుండెను.

And the glory of the LORD abode upon Mount Sinai, and the cloud covered
it six days; and the seventh day He called unto Moses out of the midst of the
cloud.
And the sight of the glory of the LORD was like devouring fire on the top of
the mount in the eyes of the children of Israel.
And Moses went into the midst of the cloud, and got himself up onto the
mount; and Moses was on the mount forty days and forty nights.
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యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నాకు పరత్రషా
ఠ రపణ తీసికొనిరండని ఇశారయేలీయలతో చెపుపము.
మ్న్ుఃపూరవకముగా అరిపంచ పరత్ర మ్నుషుాని యొదద దాని తీసికొన్వలను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, that they bring Me an offering. From
every man who giveth it willingly with his heart ye shall take My offering.
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మీరు వారియొదద తీసికొన్ వలసిన్ అరపణలేవన్గా బంగారు, వెండి, ఇత్తడి,

And this is the offering which ye shall take from them: gold and silver and
brass;
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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నీల ధూమ్ా రకివరణములు, సన్నపునార, మేకవెండు
ర కలు,
ఎరుపురంగు వేసిన్ పటేుళాతోళ్ల
ా , సముదరవత్సల తోళ్ల
ా , తుమ్ికఱ్ఱలు,

and blue and purple and scarlet, and fine linen and goats' hair;
and rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood;
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oil for the light, spices for anointing oil and for sweet incense;
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పరదీపమున్కు తెైలము, అభిషేక తెైలమున్ కును పరిమ్ళ దరవాముల
ధూపమున్కు సుగంధ సంభార ములు,
లేత్పచచలు, ఏఫ్తదుకును పత్కమున్కును చెకుక రత్నములు అనున్వే.
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నేను వారిలో నివసించన్ట్ట
ా వారు నాకు పరిశుదిసథలమును నిరిింపవలను.

And let them make Me a sanctuary, that I may dwell among them.
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నేను నీకు కను పరచవిధముగా మ్ందిరముయొకక ఆ రూపమును దాని
ఉపకరణములనినటి రూపమును నిరిింపవలను.

According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the
pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
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వారు తుమ్ికఱ్ఱతో నొక మ్ందసమును చేయవలను. దాని పడుగు
రండుమూరలున్ర, దాని వెడలుప మూరడు న్ర, దానియెతు
త మూరడున్ర
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దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పదిగింపవలను; లోపలను వెలుపలను దానికి
పదిగింపవలను; దానిమీద బంగారు జవను చట్ట
ు కటు వలను.

"And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be
the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit
and a half the height thereof.
And thou shalt overlay it with pure gold; within and without shalt thou
overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
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దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోత్ పోసి, ఒక పరకకను రండు
ఉంగరములు ఎదుటి పరకకను రండు ఉంగరములు ఉండున్ట్ట
ా దాని నాలుగు
కాళాకు వాటిని వేయవలను.
తుమ్ికఱ్ఱతో మోత్కఱ్ఱలను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పదిగించి

And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners
thereof; and two rings shall be on the one side of it, and two rings on the
other side of it.
And thou shalt make staves of shittim wood and overlay them with gold.
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And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the
ark may be borne with them.
The staves shall be in the rings of the ark; they shall not be taken from it.
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వాటితో ఆ మ్ందసమును మోయటకు ఆ పరకకల మీది ఉంగరములలో ఆ
మోత్కఱ్ఱలను దూరచవలను.
ఆ మోత్కఱ్ఱలు ఆ మ్ందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలను. వాటిని
దానియొదదనుండి తీయకూడదు;
ఆ మ్ందసములో నేను నీకిచచ శాసన్ముల నుంచవలను.
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మ్రియ నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయ వలను. దాని
పడుగు రండు మూరలున్ర దాని వెడలుప మూరడున్ర.

"And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall
be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
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మ్రియ రండు బంగారు కెరూబులను చేయవలను. కరుణాపీఠము యొకక
రండు కొన్లను న్కిష్పనిగా చేయవలను.
ఈ కొన్ను ఒక కెరూబును ఆ కొన్ను ఒక కెరూబును చేయవలను.
కరుణాపీఠమున్ దాని రండు కొన్ల మీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా
చేయవలను
ఆ కెరూబులు పైకి విపపన్ రకకలుగలవెై కరుణాపీఠమును త్మ్ రకకలతో
కపుపచండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలను. ఆ
కెరూబుల ముఖములు కరుణా పీఠముత్ట్ట
ు నుండవలను. నీవు ఆ కరుణా
పీఠమును ఎత్రత ఆ మ్ందసముమీద నుంచ వలను.

And thou shalt make two cherubims of gold; of beaten work shalt thou
make them at the two ends of the mercy seat.
And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other
end; even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends
thereof.
And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the
mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another.
Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.

onyx stones, and stones to be set in the ephod and in the breastplate.

And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
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నేను నీకిచచ శాసన్ములను ఆ మ్ందసములో నుంచవలను.

And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou
shalt put the testimony that I shall give thee.
అకకడ నేను నినున కలిసికొని కరుణా పీఠముమీద నుండియ, శాసన్ములుగల And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above
మ్ందసము మీద నుండు రండు కెరూబుల మ్ధా నుండియ, నేను ఇశార
the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of
యేలీయల నిమిత్తము మీ కాజా
ా పంచ
the Testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the
children of Israel.
మ్రియ నీవు తుమ్ికఱ్ఱతో నొక బలా చేయవలను. దాని పడుగు రండు
"Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length
మూరలు దాని వెడలుప ఒక మూర దాని యెతు
త మూరడున్ర.
thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height
thereof.
మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పదిగించి దానికి చట్ట
ు బంగారు జవను
And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold
చేయింప వలను.
round about.
దానికి చట్ట
ు బెతెతడు బదదచేసి దాని బదదపైని చట్ట
ు ను బంగారు జవ
And thou shalt make unto it a border of a handbreadth round about, and
చేయవలను.
thou shalt make a golden crown for the border thereof round about.
దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళాకుండు
నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను త్గిలింపవలను
బలా మోయటకు మోత్కఱ్ఱలు ఉంగరములును బదదకు సమీపముగా
నుండవలను.
ఆ మోత్కఱ్ఱలు తుమ్ికఱ్ఱతో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు పదిగింపవలను;
వాటితో బలామోయబడును.
మ్రియ నీవు దాని పళ్లాములను ధూప్రరు
ి లను గిననలను ప్రనీయారపణముకు
ప్రత్ి లను దానికి చేయవలను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయ వలను.

And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four
corners that are on the four feet thereof.
Over against the border shall the rings be for places for the staves to bear
the table.
And thou shalt make the staves of shittim wood and overlay them with gold,
that the table may be borne with them.
And thou shalt make the dishes thereof and spoons thereof and covers
thereof and bowls thereof for pouring; of pure gold shalt thou make them.

నిత్ామును నా సనినధిని సనినధిర్కట్టులను ఈ బలామీద ఉంచవలను.
మ్రియ నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలను; న్కిష్పనిగా
ఈ దీపవృక్షము చేయవలను. దాని పరకాండమును దాని శాఖలను న్కిష్ పనిగా
చేయ వలను; దాని కలశములు దాని మొగులు దాని పువువలు దానితో
ఏకాండమైయండవలను.
దీప వృక్షముయొకక ఒక పరకకనుండి మూడుకొమ్ిలు, దీపవృక్షముయొకక
రండవ పరకకనుండి మూడు కొమ్ిలు, అన్గా దాని పరకకలనుండి ఆరుకొమ్ిలు
నిగుడవలను.
ఒక కొమ్ిలో మొగు పువువగల బాదము రూపమైన్ మూడు కలశములు,
రండవ కొమ్ిలో మొగు పువువగల బాదము రూపమైన్ మూడు కలశములు;
అట్ట
ా దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు కొమ్ిలలో నుండవలను.

And thou shalt set upon the table showbread before Me always.
"And thou shalt make a candlestick of pure gold; of beaten work shall the
candlestick be made: his shaft and his branches, his bowls, his buds, and his
flowers shall be of the same.

మ్రియ దీపవృక్ష పరకాండములో బాదము రూపమైన్ నాలుగు కలశములును
వాటి మొగులును వాటి పువువలును ఉండవలను,
దీపవృక్ష పరకాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమ్ిలకు దాని రండసి కొమ్ిల కిరంద
ఏకాండమైన్ ఒకొకకక మొగుచొపుపన్ ఉండవలను.

And on the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with
their buds and their flowers.
And there shall be a bud under two branches of the same, and a bud under
two branches of the same, and a bud under two branches of the same,
according to the six branches that proceed out of the candlestick.

And six branches shall come out of the sides of it: three branches of the
candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of
the other side.
Three bowls made like unto almonds with a bud and a flower on one
branch, and three bowls made like almonds on the other branch with a bud
and a flower -- so for the six branches that come out of the candlestick.
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వాటి మొగులు వాటి కొమ్ిలు దానితో ఏకాండమ్గును; అదంత్య మేలిమి
బంగారుతో చేయ బడిన్ ఏకాండమైన్ న్కిష్ పనిగా ఉండవలను.

Their buds and their branches shall be of the same. All of it shall be one
beaten work of pure gold.
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నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలను. దాని యెదుట వెలుగిచచన్ట్ట
ా
దాని దీపములను వెలిగింపవలను.
దాని కతెతర దాని కతెతరచిపపయ మేలిమి బంగారుతో చేయవలను.

And thou shalt make the seven lamps thereof; and they shall light the lamps
thereof, that they may give light over the face of it.
And the tongs thereof and the snuff dishes thereof shall be of pure gold;
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ఆ ఉపకరణములనిన న్లుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలను.

of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
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కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన్ వాటి రూపము చొపుపన్ వాటిని చేయటకు
జాగరత్తపడుము.
మ్రియ నీవు పది తెరలతో ఒక మ్ందిరమును చేయవలను. నీల ధూమ్ా
రకివరణములుగల పేనిన్ సన్నపు నారతో వాటిని చిత్ికారుని పనియె
ై న్
కెరూబులు గలవాటినిగా చేయవలను.
పరత్ర తెర పడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పరత్ర తెర వెడలుప నాలుగు
మూరలు. ఆ తెరలనినటికి ఒకటే కొలత్.
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And look that thou make them after their pattern, which was shown thee on
the mount.
"Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of finetwined
linen, and blue and purple and scarlet. With cherubims of the work of a
skilled embroiderer shalt thou make them.
The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth
of one curtain four cubits; and every one of the curtains shall have one
measure.
అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరపవలను. మిగిలిన్ అయిదు
The five curtains shall be coupled together one to another, and other five
తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరపవలను.
curtains shall be coupled one to another.
తెరల కూరుప చివరను మొదటి తెర అంచన్ నీలినూలుతో కొలుకులను
And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from
చేయవలను. రండవ కూరుపన్ందలి వెలుపలి తెర చివరను అట్ట
ా చేయవలను. the selvage in the coupling, and likewise shalt thou do on the uttermost
edge of another curtain, in the coupling of the second.
ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదాని నొకటి
త్గులుకొనున్ట్ట
ా ఆ రండవ కూరుపన్ందలి తెర అంచన్ ఏబది కొలుకులను
చేయ వలను.
మ్రియ ఏబది బంగారు గుండ్రలను చేసి ఆ గుండ్రలచేత్ ఆ తెరలను
ఒకదానితో ఒకటి కూరపవలను; అది ఒకటే మ్ందిరమ్గును.
మ్రియ మ్ందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండు
ర కలతో తెరలు చేయవలను;
పదకొండు తెరలను చేయవలను.
పరత్ర తెర పడుగు ముపపది మూరలు, వెడలుప నాలుగు మూరలు, పదకొండు
తెరల కొలత్ ఒకకటే.

Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou
make on the edge of the curtain that is in the coupling of the second, that
the loops may take hold one to another.
And thou shalt make fifty clasps of gold, and couple the curtains together
with the clasps; and it shall be one tabernacle.
"And thou shalt make curtains of goats' hair to be a covering upon the
tabernacle; eleven curtains shalt thou make.
The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one
curtain four cubits; and the eleven curtains shall be all the same measure.

9

అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒక దానికొకటి
కూరపవలను. ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున్ మ్డవవలను.

26

10

తెరల కూరుపన్కు వెలుపలనున్న తెర అంచన్ ఏబది కొలుకులను రండవ
కూరుపన్ందలి తెర అంచన్ ఏబది కొలుకులను చేయవలను.

26

11

మ్రియ ఏబది యిత్తడి గుండ్ర లను చేసి యొకటే గుడారమ్గున్ట్ట
ా ఆ
గుండ్రలను ఆ కొలు కులకు త్గిలించి దాని కూరపవలను.

And thou shalt couple five curtains by themselves and six curtains by
themselves, and shalt double the sixth curtain at the forefront of the
tabernacle.
And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is
outmost in the coupling, and fifty loops on the edge of the curtain which
coupleth the second.
"And thou shalt make fifty clasps of brass, and put the clasps into the loops,
and couple the tent together, that it may be one.
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ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేరల్లడుభాగము, అన్గా మిగిలిన్ సగము తెర,
మ్ందిరము వెనుక పరకకమీద వేరల్లడవలను.

And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain
that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.
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మ్రియ గుడారపు తెరల పడుగులో మిగిలిన్ది ఈ పరకకను ఒక మూరయ,
ఆ పరకకను ఒక మూరయ, మ్ందిరమును కపుపటకు ఈ పరకకను ఆ పరకకను
దాని పరకకలమీద వేరల్లడవలను.

And a cubit on the one side and a cubit on the other side, of that which
remaineth of the length of the curtains of the tent, shall hang over the sides
of the tabernacle on this side and on that side to cover it.
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మ్రియ ఎఱ్ఱరంగువేసిన్ పటేుళా తోళాతో పై కపుపను దానికిమీదుగా సముదర
వత్సల తోళాతో పై కపుపను చేయవలను.
మ్రియ మ్ందిరమున్కు తుమ్ికఱ్ఱతో నిలువు పలకలు చేయవలను.
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పలక పడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప మూరడున్ర యండవలను.
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పరత్ర పలకలో ఒకదాని కొకటి సరియె
ై న్ రండు కుసులుండవలను. అట్ట
ా
మ్ందిరపు పలకలనినటికి చేసిపటువలను.
ఇరువది పలకలు కుడివెైపున్, అన్గా దకిుణ దికుకన్ మ్ందిరమున్కు పలకలను
చేయవలను.
మ్రియ నొకొకకక పలకకిరంద దాని దాని రండు కుసులకు రండు దిమ్ిలను ఆ
యిరువది పలకల కిరంద న్లువది వెండి దిమ్ిలను చేయవలను.
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మ్ందిరపు రండవ పరకకను, అన్గా ఉత్తరదికుకన్,
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ఒకొకకక పలకకిరంద రండు దిమ్ిలు ఇరువది పలకలును వాటి న్లు వది వెండి
దిమ్ిలు ఉండవలను.
పడమ్టిత్ట్ట
ు మ్ందిరము యొకక వెనుక పరకకకు ఆరు పలకలను చేయవలను.

And thou shalt make a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a
covering above of badgers' skins.
"And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing
upright.
Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the
breadth of one board.
Two tenons shall there be in one board, set in order to join one to another.
Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.
And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards for the
south side southward.
And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards: two
sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another
board for his two tenons.
And for the second side of the tabernacle on the north side, there shall be
twenty boards
and their forty sockets of silver: two sockets under one board and two
sockets under another board.
And for the sides of the tabernacle westward, thou shalt make six boards.
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మ్రియ ఆ వెనుక పరకకను మ్ందిరము యొకక మూలలకు రండు పలకలను
చేయవలను.
అవి అడుగున్ కూరచబడి శిఖరమున్ మొదటి ఉంగరము దనుక ఒకదానితో
ఒకటి అత్రకింపబడవలను. అట్ట
ా ఆ రంటికి ఉండవలను, అవి రండు
మూలలకుండును.
పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండిదిమ్ిలు పదునారు; ఒకొకకక పలకకిరంద రండు
దిమ్ి లుండవలను.

And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle at the
two sides.
And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled
together above the head of it into one ring. Thus shall it be for them both;
they shall be for the two corners.
And there shall be eight boards with their sockets of silver, sixteen sockets:
two sockets under one board, and two sockets under another board.
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"And thou shalt make bars of shittim wood: five for the boards of the one
side of the tabernacle,
and five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars
for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.
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తుమ్ికఱ్ఱతో అడి కఱ్ఱలను చేయవలను. మ్ందిరము యొకక ఒక పరకక
పలకలకు అయిదు అడి కఱ్ఱలును
మ్ందిరముయొకక రండవ పరకక పలకలకు అయిదు అడి కఱ్ఱలును పడమ్టి
వెైపున్ మ్ందిరముయొకక పరకక పలకలకు అయిదు అడి కఱ్ఱలును
ఉండవలను;
ఆ పలకల మ్ధానుండు న్డిమి అడి కఱ్ఱ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు చేరి
యండవలను.

And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Exodus

26

29

ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పదిగించి వాటి అడి కఱ్ఱలుండు వాటి ఉంగర
ములను బంగారుతో చేసి అడి కఱ్ఱలకును బంగారురేకును పదిగింపవలను.

And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for
places for the bars; and thou shalt overlay the bars with gold.
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And thou shalt raise up the tabernacle according to the fashion thereof
which was shown thee on the mount.
"And thou shalt make a veil of blue and purple and scarlet, and finetwined
linen of skillful work; with cherubims shall it be made.
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అపుపడు కొండ మీద నీకు కనుపరచ బడిన్దాని పోలికచొపుపన్ మ్ందిరమును
నిలువబెటువలను.
మ్రియ నీవు నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల ఒక అడి తెరను పేనిన్ సన్న
నారతో చేయవలను. అది చిత్ి కారుని పనియె
ై న్ కెరూబులు గలదిగా
చేయవలను.
తుమ్ికఱ్ఱతో చేయబడి బంగారురేకు పదిగిన్ నాలుగు సతంభ్ములమీద దాని
వేయవలను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమ్ిలు వెండివి.
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ఆ అడితెరను ఆ కొలుకుల కిరంద త్గిలించి సాక్షాపు మ్ందసము
అడితెరలోపలికి తేవలను. ఆ అడితెర పరిశుదిసథలమును
అత్రపరిశుదిసథలమును వేరుచేయను.

And thou shalt hang up the veil under the clasps, that thou mayest bring in
thither within the veil the ark of the Testimony; and the veil shall divide
unto you between the holy place and the Most Holy.
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అత్రపరిశుదిసథలములో సాక్షాపు మ్ందసము మీద కరుణాపీఠము నుంచవలను. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the Testimony in the
Most Holy Place.
అడితెర వెలుపల బలాను ఆ బలాయెదుట దకిుణపు వెైపున్నున్న
And thou shalt set the table outside the veil, and the candlestick opposite
మ్ందిరముయొకక యత్తరదికుకన్ దీపవృక్షమును ఉంచ వలను.
the table on the side of the tabernacle toward the south; and thou shalt put
the table on the north side.
మ్రియ నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల పేనిన్ సన్న నారతో
"And thou shalt make a hanging for the door of the tent of blue and purple
చిత్ికారునిపనియె
ై న్ తెరను గుడారపు దావరమున్కు చేయవలను.
and scarlet and finetwined linen, wrought with needlework.
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And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold;
their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.

ఆ తెరకు అయిదు సతంభ్ములను తుమ్ికఱ్ఱతో చేసి వాటికి బంగారురేకు
పదిగింప వలను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇత్తడి దిమ్ిలు
పోత్పోయవలను.
మ్రియ అయిదు మూరల పడుగు అయిదు మూరల వెడలుపగల
బలిపీఠమును తుమ్ికఱ్ఱతో నీవు చేయ వలను. ఆ బలిపీఠము చచ్చచకముగా
నుండవలను; దాని యెతు
త మూడు మూరలు.
దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముిలను చేయవలను; దాని కొముిలు
దానితో ఏకాండముగా ఉండవలను; దానికి ఇత్తడి రేకు పదిగింప వలను.

And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and
overlay them with gold, and their hooks shall be of gold; and thou shalt cast
five sockets of brass for them.
"And thou shalt make an altar of shittim wood, five cubits long and five
cubits broad; the altar shall be foursquare, and the height thereof shall be
three cubits.
And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof. His horns
shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass.

దాని బూడిద ఎతు
త టకు కుండలను గరిట్టలను గిననలను ముండాను
అగినప్రత్ిలను చేయవలను. ఈ ఉప కరణములనినయ ఇత్తడితో
చేయవలను.
మ్రియ వలవంటి ఇత్తడి జలాడ దానికి చేయవలను.

And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels and his
basins and his fleshhooks and his firepans. All the vessels thereof thou shalt
make of brass.
And thou shalt make for it a grate, a network of brass; and upon the
network shalt thou make four brazen rings at the four corners thereof.

ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇత్తడి ఉంగరములను చేసి ఆ And thou shalt put it under the rim of the altar beneath, that the network
వల బలిపీఠము న్డిమివరకు చేరున్ట్ట
ా దిగువను బలిపీఠము గట్ట
ు కిరంద దాని may be even to the middle of the altar.
నుంచవలను.
మ్రియ బలిపీఠముకొరకు మోత్కఱ్ఱలను చేయవలను. ఆ మోత్కఱ్ఱలను
And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and
తుమ్ికఱ్ఱతో చేసి వాటికి ఇత్తడి రేకు పదిగింపవలను.
overlay them with brass.
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ఆ మోత్కఱ్ఱలను ఆ ఉంగరములలో చొన్పవలను. బలిపీఠమును మోయటకు
ఆ మోత్కఱ్ఱలు దాని రండుపరకకల నుండ వలను.
పలకలతో గులాగా దాని చేయవలను; కొండమీద నీకు చూపబడిన్ పోలికగానే
వారు దాని చేయవలను.
మ్రియ నీవు మ్ందిరమున్కు ఆవరణము ఏరపరచవలను. కుడివెైపున్,
అన్గా దకిుణదికుకన్ ఆవరణముగా నూరు మూరల పడుగుగలదై పేనిన్ సన్న
నార యవనికలు ఒక పరకకకు ఉండవలను.
దాని యిరువది సతంభ్ములును వాటి యిరువది దిమ్ిలును ఇత్తడివి; ఆ
సతంభ్ముల వంకులును వాటి పండెబదదలును వెండివి.
అటేా పడుగులో ఉత్తర దికుకన్ నూరు మూరల పడుగుగల యవనికలుండ
వలను. దాని యిరువది సతంభ్ములును వాటి యిరువది దిమ్ిలును ఇత్తడివి.
ఆ సతంభ్ముల వంకులును వాటి పండె

And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the
two sides of the altar to bear it.
Hollow with boards shalt thou make it. As it was shown thee on the mount,
so shall they make it.
"And thou shalt make the court of the tabernacle: For the south side
southward there shall be hangings for the court of finetwined linen of a
hundred cubits long for one side.
And the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be of brass; the
hooks of the pillars and their fillets shall be of silver.
And likewise for the north side, in length there shall be hangings of a
hundred cubits long, and his twenty pillars with their twenty sockets of
brass, and the hooks of the pillars and their fillets of silver.

పడమ్టి దికుకన్ ఆవరణపు వెడలుప కొరకు ఏబది మూరల
యవనికలుండవలను; వాటి సతంభ్ ములు పది వాటి దిమ్ిలు పది.
తూరుపవెైపున్, అన్గా ఉదయదికుకన్ ఆవరణపు వెడలుప ఏబది మూరలు.

And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of fifty
cubits, their pillars ten and their sockets ten.
And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.

ఒక పరకకను పదునైదు మూరల యవనికలుండవలను; వాటి సతంభ్ములు
మూడు వాటి దిమ్ిలు మూడు.
రండవ పరకకను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలను; వాటి సతంభ్ములు
మూడు వాటి దిమ్ిలును మూడు.
ఆవరణపు దావరమున్కు నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల యిరువది మూరల
తెర యండవలను. అవి పేనిన్ సన్ననారతో చిత్ికారుని పనిగా ఉండవలను;
వాటి సతంభ్ములు నాలుగు వాటి దిమ్ిలు నాలుగు.

The hangings on one side of the gate shall be fifteen cubits, their pillars
three and their sockets three.
And on the other side shall be hangings of fifteen cubits, their pillars three
and their sockets three.
And for the gate of the court shall be a hanging of twenty cubits of blue and
purple and scarlet, and finetwined linen wrought with needlework; and
their pillars shall be four and their sockets four.

ఆవరణముచట్ట
ు న్న సతంభ్ములనినయ వెండి పండెబదదలు కలవి; వాటి
వంకులు వెండివి వాటి దిమ్ిలు ఇత్తడివి.
ఆవరణపు పడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప ఏబదిమూరలు దాని
యెతు
త అయిదు మూరలు; అవి పేనిన్ సన్ననారవి వాటి దిమ్ిలు ఇత్తడివి.
మ్ందిరసంబంధమైన్ సేవోపకర ణములనినయ మేకులనినయ ఆవరణపు
మేకులనినయ ఇత్తడివెై యండవలను.
మ్రియ దీపము నిత్ాము వెలిగించన్ట్ట
ా పరదీపమున్కు దంచి తీసిన్
అచచము ఒలీవల నూన తేవలన్ని ఇశారయేలీ యల కాజా
ా పంచము.

All the pillars round about the court shall be filleted with silver; their hooks
shall be of silver and their sockets of brass.
The length of the court shall be a hundred cubits, and the breadth fifty
everywhere, and the height five cubits of finetwined linen, and their sockets
of brass.
All the vessels of the tabernacle for all the service thereof, and all the pins
thereof, and all the pins of the court, shall be of brass.
"And thou shalt command the children of Israel that they bring thee pure oil
of beaten olives for the light to cause the lamp to burn always.

సాక్షాపు మ్ందసము ఎదుటనున్న తెరకు వెలుపల పరత్ాక్షపు గుడారములో
అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును సాయంకాలము మొదలుకొని
ఉదయమువరకు యెహోవా సనినధిని దాని సవరింపవలను. అది
ఇశారయేలీయలకు వారి త్రత్రములవరకు నిత్ామైన్ కటుడ.

In the tabernacle of the congregation outside the veil, which is before the
Testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening to morning before
the LORD. It shall be a statute for ever unto their generations on the behalf
of the children of Israel.
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మ్రియ నాకు యాజకత్వము చేయటకెై నీ సహోదరుడెైన్ అహరోనును
అత్ని కుమ్యరులను, అన్గా అహరోనును, అహరోను కుమ్యరులైన్
నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును ఈతామ్యరును ఇశారయేలీయలలో
నుండి నీ యొదదకు పలిపంపుము.
అత్నికి అలంకారమును ఘన్త్య కలుగున్ట్ట
ా నీ సహోదరుడెైన్
అహరోనుకు పరత్రష్ఠత్ వసతీములను కుటువలను.
అహరోను నాకు యాజకుడగున్ట్ట
ా నీవు అత్ని పరత్రష్ఠంచదువు. అత్ని
వసతీములను కుట్ట
ు టకెై నేను జా
ా నాత్ితో నింపన్ వివేకహృదయలందరికి ఆజా
ఇముి.

"And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from
among the children of Israel, that he may minister unto Me in the priest's
office, even Aaron, with Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron's
sons.
And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother, for glory and for
beauty.
And thou shalt speak unto all who are wisehearted, whom I have filled with
the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate
him, that he may minister unto Me in the priest's office.

పత్కము ఏఫ్తదు నిలువు టంగీ విచిత్ి మైన్ చొకాకయి ప్రగా దటిుయ వారు
కుటువలసిన్ వసతీములు. అత్డు నాకు యాజకుడెై యండున్ట్ట
ా వారు నీ
సహోదరుడెైన్ అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును పరత్రష్ఠత్ వసతీములను
కుటిుంపవలను.
వారు బంగారును నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల నూలును సన్ననారను తీసికొని

And these are the garments which they shall make: a breastplate and an
ephod, and a robe and an embroidered coat, a miter and a girdle; and they
shall make holy garments for Aaron thy brother and his sons, that he may
minister unto Me in the priest's office.
"And they shall take gold and blue and purple and scarlet, and fine linen;

బంగారుతోను నీల ధూమ్ా రకి వరణములుగల ఏఫ్తదును పేనిన్ సన్న
నారతోను చిత్ి కారునిపనిగా చేయవలను.
రండు అంచలయందు కూరచబడు రండు భుజఖండములు దానికుండవలను;
అట్ట
ా అది సమ్కూరపబడియండును.
మ్రియ ఏఫ్తదు మీదనుండు విచిత్ిమైన్ దటిు దాని పనిరీత్రగా ఏకాండమైన్దై
బంగారుతోను నీలధూమ్ా రకివరణములుగల నూలుతోను పేనిన్
సన్ననారతోను కుటువలను.
మ్రియ నీవు రండు లేత్ పచచలను తీసికొని వాటిమీద ఇశారయేలీయల
పేరులను, అన్గా వారి జన్న్ కరమ్ముచొపుపన్
ఒక రత్నముమీద వారి పేళాలో ఆరును, రండవ రత్నము మీద త్కికన్
ఆరుగురి పేళాను చెకికంపవలను.
ముదర మీద చెకకబడిన్ వాటివల చెకెకడివాని పనిగా ఆ రండు రత్నములమీద
ఇశారయేలీయల పేళాను చెకిక బంగారు జవలలో వాటిని పదగవలను.

and they shall make the ephod of gold, of blue and of purple, of scarlet and
finetwined linen, with skillful work.
It shall have the two shoulder pieces thereof joined at the two edges
thereof, and so it shall be joined together.
And the embroidered girdle of the ephod which is upon it shall be of the
same, according to the work thereof: even of gold, of blue and purple and
scarlet and finetwined linen.
And thou shalt take two onyx stones, and engrave on them the names of
the children of Israel:
six of their names on one stone, and the other six names of the rest on the
other stone, according to their birth.
With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt
thou engrave the two stones with the names of the children of Israel. Thou
shalt make them to be set in clasps of gold.
And thou shalt put the two stones upon the shoulders of theephod for
stones of memorial unto the children of Israel; and Aaron shall bear their
names before the LORD upon his two shoulders for a memorial.
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అపుపడు ఇశార యేలీయలకు జా
ా పకారథమైన్ రత్నములనుగా ఆ రండు
రత్నములను ఏఫ్తదు భుజములమీద ఉంచవలను అట్ట
ా జా
ా పకముకొరకు
అహరోను త్న్ రండు భుజములమీద యెహోవా స
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మ్రియ బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రండు గొలుసులను
చేయవలను;
సూత్ిములవల అలిాకపనిగా వాటిని చేసి అలిాన్ గొలుసులను ఆ జవలకు
త్గిలింపవలను.
మ్రియ చిత్ికారుని పనిగా నాాయవిధాన్ పత్కము చేయవలను.
ఏఫ్తదుపనివల దాని చేయవలను; బంగారు తోను నీల ధూమ్ా
రకివరణములుగల నూలు తోను పేనిన్ సన్ననారతోను దాని చేయవలను.

And thou shalt make clasps of gold,
and two chains of pure gold at the ends; of wreathed work shalt thou make
them, and fasten the wreathed chains to the clasps.
"And thou shalt make the breastplate of judgment with skillful work;
according to the work of the ephod thou shalt make it: of gold, of blue and
of purple, and of scarlet and of finetwined linen shalt thou make it.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అది మ్డవబడి చచ్చచకముగా నుండవలను; అది జేనడు పడుగు జేనడు
వెడలుపగలదై యండవలను.
దానిలో నాలుగు పంకు
ి ల రత్నములుండున్ట్ట
ా రత్న ముల జవలను
చేయవలను. మ్యణకా గోమేధిక మ్రకత్ములుగల పంకిి మొదటిది;

Foursquare it shall be, and doubled: a span shall be the length thereof and a
span shall be the breadth thereof.
And thou shalt set in it settings of stones, even four rows of stones: the first
row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle; this shall be the first row.

18

పదిరాగ నీల సూరాకాంత్ములుగల పంకిి రండవది;

And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond;
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గారుత్ిత్ము యషుిరాయి ఇందరనీలములుగల పంకిి మూడవది;
రకివరణపురాయి సులిమ్యనిరాయి సూరాకాంత్ములు గల పంకిి నాలుగవది.
వాటిని బంగారు జవలలో పదగవలను.
ఆ రత్నములు ఇశారయేలీయల పేరులుగలవెై వారి పేరులచొపుపన్
పండెరండుండవలను. ముదరమీద చెకికన్వాటివల వారిలో పరత్రవాని పేరు
చొపుపన్ పండెరండు గోత్ిముల పేరులు ఉండవలను.

and the third row a ligure, an agate, and an amethyst;
and the fourth row a beryl and an onyx and a jasper. They shall be set in
gold in their enclosings.
And the stones shall be with the names of the children of Israel, twelve
according to their names, like the engravings of a signet; every one with his
name shall they be according to the twelve tribes.
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అపుపడు పత్కము ఏఫ్తదు విచిత్ిమైన్ దటిుకిపైగా నుండున్ట్ట
ా ను అది
ఏఫ్తదునుండి వదలక యండున్ట్ట
ా ను వారు దాని ఉంగర ములకు ఏఫ్తదు
ఉంగరములకు నీలి సూత్ిముతో పత్కము కట

And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the
ephod with a lace of blue, that it may be above the embroidered girdle of
the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod.
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అట్ట
ా అహరోను పరిశుదిసథలములోనికి వెళ్ల
ా న్పుపడు అత్డు త్న్ ర్కముిమీద
నాాయవిధాన్ పత్కములోని ఇశారయేలీయల పేళాను నిత్ాము యెహోవా
సనినధిని జా
ా పకారథముగా భ్రింపవలన్
మ్రియ నీవు నాాయవిధాన్ పత్కములో ఊరీము తుమీి్మ్ము అనువాటిని
ఉంచ వలను; అహరోను యెహోవా సనినధికి వెళ్ల
ా న్పుపడు అవి అత్ని
ర్కముిన్ ఉండున్ట్ట
ా అహరోను యెహోవా సనినధిని త్న్ ర్కముిన్
ఇశారయేలీయల నాాయవిధాన్మును నిత్ాము భ్రించను.

And Aaron shall bear the names of the children of Israel on the breastplate
of judgment upon his heart when he goeth in unto the holy place, for a
memorial before the LORD continually.
And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the
Thummim, and they shall be upon Aaron's heart when he goeth in before
the LORD; and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon
his heart before the LORD continually.
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మ్రియ ఆ పత్కము అలిాక పనిగా పేనిన్ గొలుసులను మేలిమి బంగారుతో
చేయవలను.
పత్కమున్కు రండు బంగారు ఉంగరములు చేసి

And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends, of wreathed
work of pure gold.
And thou shalt make upon the breastplate two rings of gold, and shalt put
the two rings on the two ends of the breastplate.
ఆ రండు ఉంగరములను పత్కపు రండు కొసలయందు త్గిలించి, పత్కపు
And thou shalt put the two wreathed chains of gold in the two rings which
కొసలనున్న రండు ఉంగరములలో అలాబడిన్ ఆ రండు బంగారు గొలుసులను are on the ends of the breastplate.
త్గిలింపవలను.
అలిాన్ ఆ రండు గొలుసుల కొసలను రండు రండు జవలకు త్గిలించి ఏఫ్తదు And the other two ends of the two wreathed chains thou shalt fasten in the
నదుట దాని భుజములమీద కటువలను.
two clasps, and put them on the shoulder pieces of the ephod at the front
of it.
మ్రియ నీవు బంగారుతో రండు ఉంగరములను చేసి ఏఫ్తదు నదుటనున్న
And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the
పత్కములోపలి అంచన్ దాని రండు కొసలకు వాటిని త్గిలింపవలను.
two ends of the breastplate in the border thereof, which is on the inner side
of the ephod.
మ్రియ నీవు రండు బంగారు ఉంగర ములుచేసి ఏఫ్తదు విచిత్ిమైన్ దటిుపైగా And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two
దాని కూరుప నొదద, దాని యెదుటి పరకకకు దిగువను, ఏఫ్తదు రండు
sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against
భుజభాగములకు వాటిని త్గిలింపవలను.
the other coupling thereof, above the embroidered girdle of the ephod.
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మ్రియ ఏఫ్తదు నిలువుటంగీని కేవలము నీలిదారముతో కుటువలను.
"And thou shalt make the robe of the ephod all of blue;
దానిన్డుమ్ త్ల దూరుటకు రంధరము ఉండవలను. అది చిన్గకుండున్ట్ట
ా
and there shall be a hole in the top of it, in the middle thereof. It shall have
కంఠ కవచ రంధరమువల దాని రంధరముచట్ట
ు నేత్పనియె
ై న్ గోట్ట ఉండవలను. a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of a
jacket of mail, that it be not rent.
దాని అంచన్ దాని అంచలచట్ట
ు నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల దానిమ్ి
And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue and
పండాను వాటి న్డుమ్ను బంగారు గంటలను నిలువు టంగీ చట్ట
ు
of purple and of scarlet round about the hem thereof, and bells of gold
త్గిలింపవలను.
between them round about:
ఒకొకకక బంగారు గంటయ దానిమ్ిపండును ఆ నిలువు టంగీ కిరంది అంచన్ a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon
చట్ట
ు ఉండవలను.
the hem of the robe round about.
సేవచేయన్పుపడు అహరోను దాని ధరించకొన్వలను. అత్డు యెహోవా
And it shall be upon Aaron when he ministers; and his sound shall be heard
సనినధిని పరిశుదిసథలములోనికి పరవేశించన్పుపడు అత్డు చావకయండున్ట్ట
ా when he goeth in unto the holy place before the LORD and when he cometh
దాని ధవని విన్బడవలను.
out, that he die not.
మ్రియ నీవు మేలిమి బంగారు రేకుచేసి ముదర చెకుకన్ట్ట
ా దానిమీద
"And thou shalt make a plate of pure gold and engrave upon it, like the
యెహోవా పరిశుదు
ి డు అను మ్యట చెకకవలను.
engravings of a signet: Holiness to the LORD.
అది ప్రగామీద ఉండున్ట్ట
ా నీలి సూత్ిముతో దాని కటువలను. అది ప్రగా
And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the miter; upon the
ముందటి వెైపున్ ఉండవలను.
forefront of the miter it shall be.
త్మ్ పరిశుదిమైన్ అరపణలనినటిలో ఇశారయేలీయలు పరత్రష్ఠంచ పరిశుది
And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of
మైన్వాటికి త్గులు దోష్ములను అహరోను భ్రించన్ట్ట
ా అది అహరోను
the holy things which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts.
నొసట ఉండవలను; వారు యెహోవా సనినధిని అంగీక రింపబడున్ట్ట
ా అది
And it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before
నిత్ామును అత్ని నొసట ఉండవలను.
the LORD.
మ్రియ సన్న నారతో చొకాకయిని బుటా
ు పనిగా చేయవలను. సన్న నారతో "And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the
ప్రగాను నేయవలను; దటిుని బుటా
ు పనిగా చేయవలను.
miter of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.
అహరోను కుమ్యరులకు నీవు చొకాకయిలను కుటువలను; వారికి దటీులను
చేయవలను; వారికి అలంకారమును ఘన్త్య కలుగున్ట్ట
ా కుళ్ల
ా యిలను
వారికి చేయవలను.
నీవు నీ సహోదరు డెైన్ అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును వాటిని
తొడిగింపవలను; వారు నాకు యాజకులగున్ట్ట
ా వారికి అభిషేకముచేసి వారిని
పరత్రష్ఠంచి వారిని పరిశుదిపరచ వలను.
మ్రియ వారి మ్యన్మును కపుపకొనుటకు నీవు వారికి నారల్లగులను
కుటువలను.
వారు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి పరవేశించన్పుపడెైన్ను, పరిశుదిసథలములో
సేవచేయటకు బలిపీఠమును సమీపంచన్పుపడెైన్ను, వారు దోషులై చావక
యండున్ట్ట
ా అది అహరోనుమీదను అత్ని కుమ్యరులమీదను ఉండవలను.
ఇది అత్నికిని అత్ని త్రువాత్ అత్ని సంత్త్రకిని నిత్ామైన్ కటుడ.

"And for Aaron's sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them
girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty.

1

వారు నాకు యాజకులగున్ట్ట
ా వారిని పరత్రష్ఠంచ టకు నీవు వారికి
చేయవలసిన్ కారామేదన్గా

2

ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రండు పటేుళాను పంగని ర్కట్టును పంగనివెై
నూనతో కలిసిన్ భ్క్షాములను పంగనివెై నూన పూసిన్ పలచని
అపపడములను తీసి కొనుము.

"And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to
minister unto Me in the priest's office: Take one young bullock and two
rams without blemish,
and unleavened bread and cakes unleavened tempered with oil, and wafers
unleavened anointed with oil -- of wheat flour shalt thou make them --

And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him; and
shalt anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may
minister unto Me in the priest's office.
And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness; from
the loins even unto the thighs they shall reach.
And they shall be upon Aaron and upon his sons when they come in unto
the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar
to minister in the holy place, that they bear not iniquity and die. It shall be a
statute for ever unto him and his seed after him.
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గోధుమ్పండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పటిు, ఆ గంపను ఆ కోడెను
ఆ రండు పటేుళాను తీసికొనిరావలను.
మ్రియ నీవు అహరోనును అత్ని కుమ్య రులను పరత్ాక్షపు గుడార
ముయొకక దావరము దగురకు తీసికొనివచిచ నీళాతో వారికి సానన్ము చేయించి

and thou shalt put them into one basket and bring them in the basket, with
the bullock and the two rams.
And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of
the congregation, and shalt wash them with water.

5

ఆ వసతీములను తీసికొని చొకాకయిని ఏఫ్తదు నిలువుటంగిని ఏఫ్తదును పత్క
మును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫ్తదు విచిత్ిమైన్ న్డికట్ట
ు ను అత్నికి కటిు

29

6

అత్ని త్లమీద ప్రగాను పటిు ఆ ప్రగామీద పరిశుది కిరీటముంచి

Exodus

29

7

అభిషేక తెైలమును తీసికొని అత్ని త్లమీద పోసి అత్ని న్భిషేకింపవలను.

Exodus

29

8

Exodus

29

9

మ్రియ నీవు అత్ని కుమ్యరులను సమీపంపచేసి వారికి చొకాకయిలను
తొడిగింపవలను.
అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును దటిునికటిు వారికి కుళ్ల
ా యిలను
వేయింపవలను; నిత్ామైన్ కటుడనుబటిు యాజకత్వము వారికగును.
అహరోనును అత్ని కుమ్యరులను ఆల్లగున్ పరత్ర

And thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat and the
robe of the ephod and the ephod and the breastplate, and gird him with the
embroidered girdle of the ephod.
And thou shalt put the miter upon his head and put the holy crown upon
the miter.
Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head and anoint
him.
And thou shalt bring his sons and put coats upon them.
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బలిపీఠముమీద ఆ పటేులంత్య దహింపవలను; అది యెహోవాకు
దహన్బలి, యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ము.
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మ్రియ నీవు రండవ పటేులును తీసికొన్వలను. అహరోనును అత్ని
"And thou shalt take the other ram, and Aaron and his sons shall put their
కుమ్యరులును ఆ పటేులు త్లమీద త్మ్ చేతులుంచగా
hands upon the head of the ram.
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And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the
bonnets on them. And the priest's office shall be theirs for a perpetual
statute; and thou shalt consecrate Aaron and his sons.

మ్రియ నీవు పరత్ాక్షపు గుడారము నదుటికి ఆ కోడెను తెపపంపవలను
అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును కోడె త్లమీద త్మ్ చేతుల నుంచగా

"And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the
congregation, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of
the bullock.
పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరము నొదద యెహోవా సనినధిని ఆ కోడెను
And thou shalt kill the bullock before the LORD by the door of the
వధింపవలను.
tabernacle of the congregation.
ఆ కోడె రకిములో కొంచెము తీసికొని నీ వేరలితో బలిపీఠపు కొముిలమీద
And thou shalt take of the blood of the bullock, and put it upon the horns of
చమిరి ఆ రకిశ్రష్మ్ంత్య బలిపీఠపు టడుగున్ పోయ వలను.
the altar with thy finger, and pour all the blood alongside the bottom of the
altar.
మ్రియ ఆంత్ిములను కపుపకొను కొరవవం త్టిని కాలేజముమీది వపను రండు And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is
మూత్ి గరంథులను వాటిమీది కొరవువను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద
above the liver, and the two kidneys and the fat that is upon them, and burn
దహింపవలను.
them upon the altar.
ఆ కోడె మ్యంసమును దాని చరిమును దాని పేడను ప్రళ్లమున్కు వెలుపల
But the flesh of the bullock and his skin and his dung shalt thou burn with
అగినతో కాలచవలను, అది ప్రపపరిహారారథమైన్ బలి.
fire outside the camp. It is a sin offering.
నీవు ఆపటేుళాలో ఒకదాని తీసికొన్వలను. అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును "Thou shalt also take one ram, and Aaron and his sons shall put their hands
ఆ పటేులు త్లమీద త్మ్ చేతులుంచగా
upon the head of the ram.
నీవు ఆ పటేులును వధించి దాని రకిము తీసి బలిపీఠముచట్ట
ు దాని
And thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood and sprinkle it
పోరకిుంపవలను.
round about upon the altar.
అంత్ట నీవు ఆ పటేులును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి దాని
And thou shalt cut the ram in pieces, and wash the inwards of him and his
ఆంత్ిములను దాని కాళాను కడిగి దాని అవయవములతోను త్లతోను చేరిచ legs, and put them on top of his pieces and on top of his head;
and thou shalt burn the whole ram upon the altar. It is a burnt offering unto
the LORD: it is a sweet savor, an offering made by fire unto the LORD.
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ఆ పటేులును వధించి దాని రకిములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను కుడిచెవి
కొన్మీదను అత్ని కుమ్యరుల కుడి చెవుల కొన్మీదను, వారి కుడిచేత్ర బటున్
వేరళామీదను,వారి కుడికాలి బటున్వేరళామీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చట్ట
ు
ఆ రకిమును పోరకిుంపవలను.

Then shalt thou kill the ram, and take of his blood and put it upon the tip of
the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his sons, and
upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right
foot, and sprinkle the blood upon the altar round about.
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మ్రియ నీవు బలిపీఠము మీదనున్న రకిములోను అభిషేక తెైలములోను
కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అత్ని వసతీముల మీదను, అత్నితోనున్న
అత్ని కుమ్యరులమీదను, అత్ని కుమ్యరుల వసతీములమీదను పోరకిుంపవలను.
అపుపడు అత్డును అత్ని వసతీములును అత్నితోనున్న అత్ని
కుమ్యరులును అత్ని కుమ్యరుల వసతీములును పరత్రష్ఠత్ము లగును.

And thou shalt take of the blood that is upon the altar and of the anointing
oil, and sprinkle it upon Aaron and upon his garments, and upon his sons
and upon the garments of his sons with him; and he shall be hallowed, and
his garments, and his sons and his sons' garments with him.
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మ్రియ అది పరత్రష్ఠత్మైన్ పటేులు గనుక దాని కొరవువను కొరవివన్ తోకను
ఆంత్ిములను కపుప కొరవువను కాలేజముమీది వపను రండు మూత్ిగరంథులను
వాటిమీది కొరవువను కుడి జబబను
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ఒక గుండరని ర్కట్టును నూనతో వండిన్ యొక భ్క్షామును యెహోవా
యెదుటనున్న పంగనివాటిలో పలచని ఒక అపపడమును నీవు తీసికొని

"Also thou shalt take of the ram the fat, and the rump, and the fat that
covereth the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys and
the fat that is upon them, and the right shoulder (for it is a ram of
consecration),
and one loaf of bread and one cake of oiled bread, and one wafer out of the
basket of the unleavened bread that is before the LORD.
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అహరోను చేతులలోను అత్ని కుమ్యరుల చేతులలోను వాటిన్నినటిని ఉంచి,
అల్ల
ా డింపబడు నైవే దాముగా యెహోవా సనినధిని వాటిని అల్ల
ా డింపవలను.

And thou shalt put all in the hands of Aaron and in the hands of his sons,
and shalt wave them for a wave offering before the LORD.
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And thou shalt receive them from their hands, and burn them upon the
altar for a burnt offering, for a sweet savor before the LORD. It is an offering
made by fire unto the LORD.
"And thou shalt take the breast of the ram of Aaron's consecration, and
wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thy part.
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త్రువాత్ నీవు వారి చేతులలో నుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనినధిని
ఇంపైన్ సువాసన్ కలుగున్ట్ట
ా దహన్బలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద
దహింపవలను. అది యెహోవాకు హోమ్ము.
మ్రియ అహరోనుకు పరత్రష్ఠత్మైన్ పటేులునుండి బోరను తీసి అల్ల
ా డింపబడు
అరపణముగా యెహోవా సనినధిని దానిని అల్ల
ా డింప వలను; అది నీ
వంత్గును.
పరత్రష్ఠత్మైన్ ఆ పటేులులో అన్గా అహరోనుదియ అత్ని
కుమ్యరులదియనైన్ దానిలో అల్ల
ా డింపబడిన్ బోరను పరత్రష్ఠత్మైన్ జబబను
పరత్రష్ఠంపవలను.
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అది పరత్రషా
ు రపణ గనుక నిత్ామైన్ కటుడ చొపుపన్ అది ఇశారయేలీయలనుండి
అహ రోనుకును అత్ని కుమ్యరులకు న్గును. అది ఇశారయేలీయలు
అరిపంచ సమ్యధాన్బలులలోనుండి తాము చేసిన్
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మ్రియ అహరోను పరత్రష్ఠత్ వసతీములును అత్ని త్రువాత్ అత్ని
కుమ్యరులవగును; వారు అభిషేకము పందుటకును పరత్రష్ఠంపబడుటకును
వాటిని ధరించకొన్ వలను.
అత్ని కుమ్యరులలో నవడు అత్నికి పరత్రగా యాజకుడగునో అత్డు
And that son who is priest in his stead shall put them on seven days, when
పరిశుదిసథలములో సేవచేయటకు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి వెళ్ల
ా న్పుపడు
he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy
ఏడు దిన్ములు వాటిని వేసికొన్వలను.
place.
మ్రియ నీవు పరత్రష్ఠత్మైన్ పటేులును తీసికొని పరి శుదిసథలములో దాని
"And thou shalt take the ram of the consecration and boil his flesh in the
మ్యంసమును వండవలను.
holy place.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And thou shalt sanctify the breast of the wave offering and the shoulder of
the heave offering, which is waved and which is heaved up, of the ram of
the consecration, even of that which is for Aaron and of that which is for his
sons.
And it shall be Aaron's and his sons' by a statute for ever from the children
of Israel, for it is a heave offering; and it shall be a heave offering from the
children of Israel from the sacrifice of their peace offerings, even their heave
offering unto the LORD.
"And the holy garments of Aaron shall be his sons' after him, to be anointed
therein and to be consecrated in them.
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అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
దావరముదగుర ఆ పటేులు మ్యంసమును గంపలోని ర్కట్టులను త్రన్వలను.

And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is
in the basket by the door of the tabernacle of the congregation.
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వారిని పరత్రష్ఠ చేయటకును వారిని పరిశుదిపరచటకును వేటివలన్
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయబడెనో వాటిని వారు త్రన్వలను; అవి పరిశుదిమైన్వి
గనుక అనుాడు వాటిని త్రన్కూడదు.
పరత్రష్ఠత్మైన్ మ్యంసములోనేమి ఆ ర్కట్టు లలో నేమి కొంచెమైన్ను
ఉదయమువరకు మిగిలి యండిన్ యెడల మిగిలిన్ది అగిన చేత్ దహింపవ
లను; అది పరత్రష్ఠత్మైన్ది గనుక దాని త్రన్వలదు.
నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ వాటనినటినిబటిు నీవు అట్ట
ా అహరోనుకును అత్ని
కుమ్యరులకును చేయవలను. ఏడు దిన్ములు వారిని పరత్రష్ఠపరచవలను.

And they shall eat those things with which the atonement was made, to
consecrate and to sanctify them; but a stranger shall not eat thereof,
because they are holy.
And if aught of the flesh of the consecrations or of the bread remain unto
the morning, then thou shalt burn the remainder with fire. It shall not be
eaten, because it is holy.
"And thus shalt thou do unto Aaron and to his sons, according to all things
which I have commanded thee. Seven days shalt thou consecrate them.
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And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement;
and thou shalt cleanse the altar when thou hast made an atonement for it,
and thou shalt anoint it to sanctify it.
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ప్ర
ర యశిచ త్తము నిమిత్తము నీవు పరత్రదిన్మున్ ఒక కోడెను ప్రప
పరిహారారథబలిగా అరిపంపవలను. బలిపీఠము నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయటవలన్ దానికి ప్రపపరిహారారథబలి న్రిపంచి దాని పరత్రష్ఠంచటకు దానికి
అభిషేకము చేయవలను.
ఏడుదిన్ములు నీవు బలిపీఠము నిమిత్తము ప్ర
ర శిచత్తముచేసి దాని
పరిశుదిపరచవలను. ఆ బలిపీఠము అత్రపరిశుదిముగా ఉండును. ఆ
బలిపీఠమున్కు త్గులున్ది అంత్య పరత్రష్ఠత్మ్గును.
నీవు బలిపీఠముమీద నిత్ామును అరిపంపవలసిన్ దేమ్న్గా, ఏడాదివి రండు
గొఱ్ఱపలాలను పరత్రదిన్ము ఉదయమ్ందు ఒక గొఱ్ఱపలాను
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Seven days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it; and it
shall be an altar most holy. Whatsoever toucheth the altar shall be holy.
"Now this is that which thou shalt offer upon the altar: two lambs of the
first year, day by day continually.

సాయంకాలమ్ందు ఒక గొఱ్ఱపలాను అరిపంపవలను.

The one lamb thou shalt offer in the morning, and the other lamb thou shalt
offer at evening.
దంచితీసిన్ ముప్రపవు నూనతో కలిపన్ పదియవవంతు పండిని ప్రనీయారపణ And with the one lamb a tenth part of flour mingled with a fourth part of a
ముగా ముప్రపవు దా
ర కాురసమును మొదటి గొఱ్ఱపలాతో అరిపంపవలను.
hin of beaten oil, and a fourth part of a hin of wine for a drink offering.
సాయంకాలమ్ందు రండవ గొఱ్ఱపలాను అరిపంపవలను.
అది యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్మ్గున్ట్ట
ా ఉదయకాల మ్ందలి And the other lamb thou shalt offer at evening, and shalt do thereto
అరపణమును దాని ప్రనీయారపణమును అరిపంచిన్ట్ట
ు దీని న్రిపంపవలను.
according to the meat offering of the morning and according to the drink
offering thereof, for a sweet savor, an offering made by fire unto the LORD.
ఇది యెహోవా సనినధిని సాక్షాపు గుడారముయొకక దావరమునొదద మీ
త్రత్రములకు నిత్ాముగా అరిపంచ దహన్బలి. నీతో మ్యటల్లడుటకు
నేను అకకడికి వచిచ మిముిను కలిసికొందును.
అకకడికి వచిచ ఇశారయేలీ యలను కలిసికొందును; అది నా మ్హిమ్వలన్
పరిశుదిపరచబడును.
నేను సాక్షాపు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదిపరచెదను. నాకు
యాజకులగున్ట్ట
ా అహరో నును అత్ని కుమ్యరులను పరిశుదిపరచెదను.

"This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the
door of the tabernacle of the congregation before the LORD, where I will
meet you to speak there unto thee.
And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be
sanctified by My glory.
And I will sanctify the tabernacle of the congregation and the altar. I will
sanctify also both Aaron and his sons to minister to Me in the priest's office.

నేను ఇశారయేలీ యల మ్ధా నివసించి వారికి దేవుడనై యందును.
And I will dwell among the children of Israel and will be their God.
కావున్ నేను వారి మ్ధా నివసించన్ట్ట
ా ఐగుపు
And they shall know that I am the LORD their God, who brought them forth
త దేశములో నుండి వారిని
వెలుపలికి రపపంచిన్ త్మ్ దేవుడెైన్ యెహో వాను నేనే అని వారు
out of the land of Egypt, that I may dwell among them. I am the LORD their
తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన్ యెహోవాను.
God.
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మ్రియ ధూపమువేయటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలను తుమ్ికఱ్ఱతో
దాని చేయవలను.
దాని పడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప ఒక మూర. అది చచ్చచకముగా
నుండవలను. దాని యెతు
త రండు మూరలు దాని కొముిలు దానితో ఏకాండమై
యండవలను.
దాని పైభాగమున్కును దాని నాలుగు పరకకలకును దాని కొముిలకును
మేలిమి బంగారు రేకులు పదిగించి దానికి చట్ట
ు బంగారు జవను చేయవలను.
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"And thou shalt make an altar to burn incense upon; of shittim wood shalt
thou make it.
A cubit shall be the length thereof and a cubit the breadth thereof.
Foursquare shall it be, and two cubits shall be the height thereof. The horns
thereof shall be part of the same.
And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof and the sides
thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a
crown of gold round about.
దాని జవకు దిగువను దానికి రండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలను; దాని And two golden rings shalt thou make for it under the crown of it, by the
రండు పరకకలయందలి దాని రండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలను.
two corners thereof; upon the two sides of it shalt thou make it; and they
shall be for places for the staves to bear it.
అవి దాని మోయ మోత్కఱ్ఱలకు సథలములు. ఆ మోత్కఱ్ఱలను తుమ్ికఱ్ఱతో And thou shalt make the staves of shittim wood and overlay them with gold.
చేసి వాటికి బంగారురేకు పదిగింపవలను.
సాక్షాపు మ్ందసము నొదదనుండు అడితెర యెదుట, అన్గా శాసన్ములమీది
And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the Testimony,
కరుణాపీఠము నదుట నీవు దానిని ఉంచవలను; అకకడ నేను నినున
before the mercy seat that is over the Testimony, where I will meet with
కలిసికొందును.
thee.
అహరోను పరత్రదిన్ము పరదు
ద న్ దానిమీద పరిమ్ళదరవాముల ధూపము
And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. When he
వేయవలను. అత్డు పరదీపములను చకక పరచన్పుపడు దానిమీద ఆ
dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.
ధూపము వేయవలను.
మ్రియ సాయంకాలమ్ందు అహరోను పరదీపములను వెలిగించన్పుపడు
And when Aaron lighteth the lamps at evening, he shall burn incense upon
దానిమీద ధూపము వేయవలను. అది మీ త్రత్రములకు యెహోవా సనినధిని it, a perpetual incense before the LORD throughout your generations.
నిత్ామైన్ ధూపము.
మీరు దానిమీద అన్ాధూపమునైన్ను దహన్బలి సంబంధమైన్ దరవామునైన్ను Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat
నైవేదామునైన్ను అరిపంపకూడదు; ప్రనీ యమునైన్ను దానిమీద
offering; neither shall ye pour drink offering thereon.
పోయకూడదు.
మ్రియ అహరోను సంవత్సరమున్ కొకసారి ప్ర
ర యశిచతా
త రథమైన్ ప్రప
And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with
పరిహారారథబలి రకిమువలన్ దాని కొముిల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make
చేయవలను. మీ త్రత్రములకు సంవత్సర మున్కు ఒకసారి అత్డు దాని
atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను. అది యెహోవాకు అత్ర పరిశుదిమైన్ది. LORD."
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మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటానను నీవు ఇశారయేలీయలను లకికంపవలను. And the LORD spoke unto Moses, saying,
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వారు లకికంప బడు వేళకు పరత్రవాడు యెహోవాకు త్న్ ప్ర
ర ణపరికరయ ధన్ము
నిచచకొన్వలను. ఆల్లగు చేసిన్యెడల నీవు వారిని లకికంచన్పుపడు
వారిలో ఏ తెగులును పుటుదు.
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వారు ఇయావలసిన్ది ఏమ్న్గా, లకికంపబడిన్వారిలో చేరు పరత్రవాడును
పరిశుదిసథలముయొకక తులమునుబటిు అరతులము ఇయావలను. ఆ
తులము యిరువది చిన్నములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పరత్రషా
ఠ రపణ.

"When thou takest the sum of the children of Israel according to their
number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD
when thou numberest them, that there be no plague among them when
thou numberest them.
This they shall give, every one that passeth among them that are numbered:
half a shekel according to the shekel of the sanctuary (a shekel is twenty
gerahs); a half shekel shall be the offering to the LORD.
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ఇరువది సంవత్సరములు గాని అంత్కంట్ట యెకుకవ వయసుస గాని గలవారై
లకికంపబడిన్వారిలో చేరు పరత్రవాడును యెహోవాకు అరపణ నియావలను.

Every one who passeth among them that are numbered, from twenty years
old and above, shall give an offering unto the LORD.
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అది మీ ప్ర
ర ణములకు పరికరయధన్ముగా నుండున్ట్ట
ా యెహోవాకు అరపణ
ఇచచన్పుపడు ధన్వంతుడు అర తులముకంట్ట ఎకుకవ ఇయాకూడదు.
బీదవాడు త్కుకవ ఇయా కూడదు.
నీవు ఇశారయేలీయల యొదదనుండి ప్ర
ర యశిచతా
త రథమైన్ వెండి తీసికొని పరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక సేవనిమిత్తము దాని నియమింపవలను. మీకు
ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగున్ట్ట
ా అది యెహోవా సనినధిని ఇశారయేలీయలకు
జా
ా పకారథ ముగా నుండును.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననుకడుగు కొనుటకు నీవు ఇత్తడితో
దానికొక గంగాళమును ఇత్తడి పీటనుచేసి
పరత్ాక్షపు గుడారమున్కు బలిపీఠమున్కు న్డుమ్ దానిని ఉంచి నీళాతో
నింపవలను.
ఆ నీళాతో అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును త్మ్ చేతులను కాళాను
కడుగుకొన్వలను.
వారు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి వెళ్ల
ా న్పుపడును సేవచేసి యెహోవాకు
హోమ్ధూపము న్రిపంచటకు బలిపీఠము నొదదకు వచచన్పుపడును తాము
చావక యండున్ట్ట
ా నీళాతో కడుగుకొన్వలను.

The rich shall not give more and the poor shall not give less than half a
shekel, when they give an offering unto the LORD to make an atonement for
your souls.
And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and
shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation, that it
may be a memorial unto the children of Israel before the LORD, to make an
atonement for your souls."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Thou shalt also make a laver of brass, with his foot also of brass, for
washing; and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation
and the altar, and thou shalt put water therein.
For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat.
When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with
water, that they die not. Or when they come near to the altar to minister, to
burn offering made by fire unto the LORD,

తాము చావక యండున్ట్ట
ా త్మ్ చేతులను కాళాను కడుగుకొన్ వలను. అది
వారికి, అన్గా అత్నికిని అత్ని సంత్త్రకిని వారి త్రత్రములకు నిత్ామైన్
కటుడగా నుండును.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ముఖామైన్ సుగంధ
సంభారములలో
పరిశుదిసథల సంబంధమైన్ తులముచొపుపన్, అచచమైన్ గోపరసము
ఐదువందల తులములును సుగంధముగల లవంగిపటు సగము, అన్గా
రండువందల ఏబది తుల ముల యెతు
త ను

so they shall wash their hands and their feet, that they die not. And it shall
be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their
generations."
Moreover the LORD spoke unto Moses, saying,

నిమ్ిగడిి నూన రండువందల ఏబది తులముల యెతు
త ను, లవంగిపటు
ఐదువందల తులము లును ఒలీవ నూన సంభారమును మూడు పళ్ల
ా ను
తీసికొని
వాటిని పరత్రషా
ఠ భిషేక తెైలము, అన్గా సుగంధదరవామేళకుని పనియె
ై న్
పరిమ్ళసంభార ముగా చేయవలను. అది పరత్రషా
ఠ భిషేక తెైలమ్గును.

and of cassia five hundred shekels, according to the shekel of the sanctuary,
and of olive oil a hin.
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ఆ తెైలముతో నీవు సాక్షాపు గుడారమును సాక్షాపు మ్ందసమును
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And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the
ark of the Testimony,
and the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the
altar of incense,
and the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot;
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బలాను దాని ఉపకరణములనినటిని దీప వృక్షమును దాని ఉపకరణములను
ధూపవేదికను
దహన్ బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనినటిని గంగాళమును దాని పీటను
అభిషేకించి
అవి అత్రపరి శుదిమైన్విగా ఉండున్ట్ట
ా వాటిని పరత్రష్ఠంపవలను. వాటిని
and thou shalt sanctify them, that they may be most holy. Whatsoever
త్గులు పరత్రవసు
త వు పరత్రష్ఠత్మ్గును.
toucheth them shall be holy.
మ్రియ అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును నాకు యాజకులై యండున్ట్ట
ా
And thou shalt anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they
నీవు వారిని అభిషేకించి పరత్రష్ఠంప వలను.
may minister unto Me in the priest's office.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

"Take thou also unto thee principal spices: of pure myrrh five hundred
shekels, and of sweet cinnamon half as much (even two hundred and fifty
shekels), and of sweet calamus two hundred and fifty shekels,

And thou shalt make from it an oil of holy ointment, an ointment compound
according to the art of the perfumer; it shall be a holy anointing oil.
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మ్రియ నీవు ఇశారయేలీయలతోఇది మీ త్రత్రములకు నాకు
పరత్రషా
ఠ భిషేకతెైలమై యండవలను;
దానిని న్ర శరీరము మీద పోయకూడదు; దాని మేళన్ము చొపుపన్ దాని వంటి
దేనినైన్ను చేయ కూడదు. అది పరత్రష్ఠత్మైన్ది, అది మీకు పరత్రష్ఠత్ మైన్దిగా
నుండవలను.
దానివంటిది కలుపువాడును అనుానిమీద దానిని పోయవాడును త్న్
పరజలలోనుండి కొటిువేయబడవలన్ని చెపుపము.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు పరిమ్ళ దరవాములను, అన్గా
జటామ్యంసి గోప చందన్ము గంధపుచెకక అను ఈ పరిమ్ళ దరవాములను
సవచఛమైన్ సాంబా
ర ణని సమ్భాగములుగా తీసికొని
వాటితో ధూపదరవామును చేయవలను; అది సుగంధదరవామేళకుని
పనిచొపుపన్ కలపబడి, ఉపుప గలదియ సవచఛమైన్దియ
పరిశుదిమైన్దియనైన్ సుగంధ ధూపసంభారము.
దానిలో కొంచెము పడిచేసి నేను నినున కలిసికొను పరత్ాక్షపు గుడారము లోని
సాక్షాపు మ్ందసమునదుట దాని నుంచవలను. అది మీకు అత్ర పరిశుదిముగా
ఉండ వలను.
నీవు చేయవలసిన్ ఆ ధూపదరవామును దాని మేళన్ము చొపుపన్ మీ
నిమిత్తము మీరు చేసికొన్కూడదు. అది యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మైన్దిగా
ఎంచవలను.
దాని వాసన్ చూచటకు దానివంటిది చేయవాడు త్న్ పరజలలోనుండి
కొటిువేయబడును.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటానను
చూడుము; నేను యూదా గోత్ిములో హూరు మ్నుమ్డును ఊరు
కుమ్యరుడునైన్ బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పలిచిత్రని.
విచిత్ిమైన్ పనులను కలిపంచటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇత్తడితోను
పని చేయటకును పదుగుటకెై

And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, `This shall be a holy
anointing oil unto Me throughout your generations.
Upon man's flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like
it, according to the composition of it. It is holy, and it shall be holy unto you.

రత్నములను సాన్ బెట్ట
ు టకును కఱ్ఱనుకోసి చెకుకటకును
సమ్సత విధములైన్ పనులను చేయటకును జా
ా న్విదాా వివేకములును
సమ్సతమైన్ పనుల నేరుపను వానికి కలుగున్ట్ట
ా వానిని దేవుని ఆత్ి
పూరు
ణ నిగా చేసి యనానను.
మ్రియ నేను దాను గోత్ిములోని అహీ సామ్యకు కుమ్యరుడెైన్
అహోలీయాబును అత్నికి తోడు చేసి త్రని. నేను నీకాజా
ా పంచిన్వనినయ
చేయన్ట్ట
ా జా
ా న్ హృదయలందరి హృదయములలో జా
ా న్మును ఉంచి
యనానను.
పరత్ాక్షపు గుడారమును సాక్షాపు మ్ందసమును దానిమీదనున్న
కరుణాపీఠమును ఆ గుడారపు ఉప కరణములనినటిని

to devise skillful works: to work in gold and in silver and in brass,
and in cutting of stones to set them, and in carving of timber, to work in all
manner of workmanship.

Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a
stranger, shall even be cut off from his people.'"
And the LORD said unto Moses, "Take unto thee sweet spices: stacte and
onycha and galbanum; these sweet spices with pure frankincense, of each
shall there be a like weight.
And thou shalt make it a perfume, a confection according to the art of the
perfumer, tempered together, pure and holy.
And thou shalt beat some of it very small, and put it before the testimony in
the tabernacle of the congregation where I will meet with thee; it shall be
unto you most holy.
And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make it for
yourselves according to the composition thereof; it shall be unto thee holy
for the LORD.
Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off
from his people."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the
tribe of Judah.
And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding
and in knowledge and in all manner of workmanship,

And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the
tribe of Dan; and in the hearts of all who are wisehearted I have put
wisdom, that they may make all that I have commanded thee:
the tabernacle of the congregation, and the ark of the Testimony and the
mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle,

బలాను దాని ఉపకరణములను నిరిలమైన్ దీపవృక్షమును దాని
and the table and his furniture, and the pure candlestick with all his
ఉపకరణములనినటిని ధూపవేదికను
furniture, and the altar of incense,
దహన్ బలిపీఠ మును దాని ఉపకరణములనినటిని గంగాళమును దాని పీటను and the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his
foot,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యాజకసేవచేయన్ట్ట
ా సేవా వసతీములను యాజకుడెైన్ అహరోనుయొకక
పరత్రష్ఠత్ వసతీములను అత్ని కుమ్యరుల వసతీములను

and the clothes of service, and the holy garments for Aaron the priest and
the garments of his sons to minister in the priest's office,
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అభిషేక తెైలమును పరిశుది సథలముకొరకు పరిమ్ళ ధూపదరవాములను నేను
నీ కాజా
ా పంచిన్ పరకారముగా వారు సమ్సతమును చేయవలను.

and the anointing oil and sweet incense for the holy place. According to all
that I have commanded thee shall they do."
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మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ఇశారయేలీయలతోనిజముగా
మీరు నేను నియమించిన్ విశారంత్రదిన్ములను ఆచరింపవలను;

And the LORD spoke unto Moses, saying,
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మిముిను పరిశుదిపరచ యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనున్ట్ట
ా అది మీ త్ర "Speak thou also unto the children of Israel, saying, `Verily My Sabbaths ye
త్రములకు నాకును మీకును గురుత్గును.
shall keep; for it is a sign between Me and you throughout your generations,
that ye may know that I am the LORD who doth sanctify you.
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కావున్ మీరు విశారంత్రదిన్ము నాచరింపవలను. నిశచయముగా అది మీకు
పరిశుదిము; దానిని అపవిత్ి పరచవాడు త్న్ పరజల లోనుండి
కొటిువేయబడును.

Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Every one who
defileth it shall surely be put to death; for whosoever doeth any work
therein, that soul shall be cut off from among his people.
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ఆరు దిన్ములు పనిచేయ వచచను; ఏడవదిన్ము యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మైన్
విశారంత్రదిన్ము. ఆ విశారంత్రదిన్మున్ పనిచేయ పరత్రవాడును త్పపక మ్రణశిక్ష
నొందును.
ఇశారయేలీయలు త్మ్ త్ర త్రములకు విశారంత్ర దినాచారమును అనుసరించి
ఆ దిన్ము నాచరింపవలను; అది నిత్ానిబంధన్.
నాకును ఇశారయేలీయలకును అది ఎలాపుపడును గురుతెైయండును;
ఏలయన్గా ఆరుదిన్ములు యెహోవా భూమ్యాకాశములను సృజంచి
యేడవదిన్మున్ పని మ్యని విశర మించెన్ని చెపుపము.

Six days may work be done, but on the seventh is the Sabbath of rest, holy
to the LORD. Whosoever doeth any work on the Sabbath day, he shall surely
be put to death.
Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the
Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant.
It is a sign between Me and the children of Israel for ever; for in six days the
LORD made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was
refreshed.'"
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మ్రియ ఆయన్ స్త్నాయి కొండమీద మోషేతో మ్యటల్లడుట చాలించిన్
త్రువాత్ ఆయన్ త్న్ శాసన్ ములుగల రండు పలకలను, అన్గా దేవుని
వేరలితో వా
ర యబడిన్ రాత్ర పలకలను అత్నికిచెచను.
మ్యషే కొండదిగకుండ త్డవుచేయట పరజలు చూచిన్పుపడు ఆ పరజలు
అహరోనునొదదకు కూడి వచిచలముి, మ్య ముందర న్డుచటకు ఒక దేవత్ను
మ్యకొరకు చేయము. ఐగుపు
త లోనుండి మ్ముిను రపపంచిన్ ఆ మోషే
అనువాడు ఏమ్యయెనో మ్యకు తెలియదని అత్నితో చెపపరి.
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అందుకు అహరోనుమీ భారాలకు మీ కుమ్య రులకు మీ కుమ్యరిలకు చెవుల
నున్న బంగారు పోగులను తీసి నాయొదదకు తెండని వారితో చెపపగా
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పరజలందరు త్మ్ చెవులనున్న బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదదకు
తెచిచరి.
అత్డు వారియొదద వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరపరచి దానిని
పోత్ పోసిన్ దూడగా చేసెను. అపుపడు వారుఓ ఇశారయేలూ,
ఐగుపు
త దేశములోనుండి నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడు ఇదే అనిరి.

And He gave unto Moses, when He had made an end of communing with
him upon Mount Sinai, two tablets of testimony, tablets of stone, written
with the finger of God.
And when the people saw that Moses delayed to come down out of the
mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto
him, "Arise, make us gods which shall go before us; for as for this Moses, the
man who brought us up out of the land of Egypt, we know not what has
become of him."
And Aaron said unto them, "Break off the golden earrings which are in the
ears of your wives, of your sons and of your daughters, and bring them unto
me."
And all the people broke off the golden earrings which were in their ears,
and brought them unto Aaron.
And he received them from their hand, and fashioned it with an engraving
tool after he had made it a molten calf; and they said, "These are thy gods,
O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt!"
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అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిుంచెను. మ్రియ
అహరోనురేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగున్ని చాటింపగా
మ్రునాడు వారు ఉదయమున్ లేచి దహన్ బలులను సమ్యధాన్బలుల
న్రిపంచిరి. అపుపడు జనులు త్రనుటకును తా
ి గుటకును కూరుచండి ఆడుటకు
లేచిరి.
కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు దిగి వెళ్ల
ా ము; ఐగుపు
త దేశమునుండి నీవు
రపపంచిన్ నీ పరజలు చెడిపోయిరి.

And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made
proclamation and said, "Tomorrow is a feast to the LORD."
And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and
brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and
rose up to play.
And the LORD said unto Moses, "Go, get thee down; for thy people which
thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves.

8

నేను వారికి నియమించిన్ తో
ి వనుండి త్వరగా తొలగిపోయి త్మ్కొరకు
పోత్పోసిన్ దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలిన్రిపంచిఓయి ఇశారయేలూ,
ఐగుపు
త దేశమునుండి నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుపకొనిరనను.

They have turned aside quickly out of the way which I commanded them.
They have made themselves a molten calf and have worshiped it, and have
sacrificed thereunto and said, `These are thy gods, O Israel, which have
brought thee up out of the land of Egypt!'"
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మ్రియ యెహోవా ఇటాననునేను ఈ పరజలను చూచియనానను; ఇదిగో
వారు లోబడనొలాని పరజలు.
కావున్ నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మ్ండును, నేను వారిని
కాలిచవేసి నినున గొపప జన్ముగా చేసెదన్ని మోషేతో చెపపగా

And the LORD said unto Moses, "I have seen this people, and behold, it is a
stiffnecked people.
Now therefore let Me alone, that My wrath may wax hot against them, and
that I may consume them; and I will make of thee a great nation."

Exodus

32

11

మోషే త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను బరత్రమ్యలుకొనియెహోవా, నీవు మ్హాశకిివలన్ And Moses besought the LORD his God and said, "LORD, why doth Thy
బాహుబలము వలన్ ఐగుపు
wrath wax hot against Thy people, whom Thou hast brought forth out of the
త దేశములోనుండి రపపంచిన్ నీ పరజలమీద నీ
కోపము మ్ండనేల?
land of Egypt with great power and with a mighty hand?
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ఆయన్ కొండలలో వారిని చంపున్ట్ట
ా ను భూమిమీదనుండి వారిని
న్శింపచేయన్ట్ట
ా ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొని పోయెన్ని ఐగుపీతయలు ఏల
చెపుపకొన్వలను? నీ కోప్రగిననుండి మ్ళ్ల
ా కొని నీవు
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Why should the Egyptians speak and say, `For mischief did He bring them
out, to slay them in the mountains and to consume them from the face of
the earth'? Turn from Thy fierce wrath, and repent of this evil against Thy
people.
నీ సేవకులైన్ అబా
ర హామును ఇసాసకును ఇశారయేలును జా
ా పకము చేసికొనుము. Remember Abraham, Isaac, and Israel, Thy servants to whom Thou sworest
నీవు వారితోఆకాశన్క్షత్ిములవల మీ సంతాన్ము అభివృదిిజేసి నేను చెపపన్ by Thine own self and saidst unto them, `I will multiply your seed as the
యీ సమ్సతభూమిని మీ సంతాన్మున్ కిచెచదన్నియ, వారు నిరంత్రము
stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your
దానికి హకుకదారులగుదురనియ వారితో నీతోడని పరమ్యణముచేసి
seed, and they shall inherit it for ever.'"
చెపపత్రవనను.
అంత్ట యెహోవా త్న్ పరజలకు చేసెదన్ని చెపపన్ కీడునుగూరిచ
And the LORD repented of the evil which He thought to do unto His people.
సంతాపపడెను.
మోషే శాసన్ములుగల రండు పలకలను చేత్ పట్ట
ు కొని కొండ దిగి వచెచను. ఆ And Moses turned and went down from the mount, and the two tablets of
పలకలు ఇరు పరకకలను వా
ర యబడిన్వి; అవి ఈ పరకకను ఆ పరకకను వా
ర య
the testimony were in his hand. The tablets were written on both their
బడియండెను.
sides; on the one side and on the other were they written.
ఆ పలకలు దేవుడు చేసిన్వి; ఆ పలకల మీద చెకకబడిన్ వా
ర త్ దేవుని చేవా
ర త్. And the tablets were the work of God, and the writing was the writing of
God, graven upon the tablets.
ఆ పరజలు పదదకేకలు వేయచండగా యెహోషువ ఆ ధవని వినిప్రళ్లములో
And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said
యదిధవని అని మోషేతో అన్గా
unto Moses, "There is a noise of war in the camp."
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అత్డు అది జయధవనికాదు, అపజయ ధవనికాదు, సంగీత్ ధవని నాకు
విన్బడుచన్నదనను.
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అత్డు ప్రళ్లమున్కు సమీపంపగా, ఆ దూడను, వారు నాటామ్యడుటను
చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మ్ండెను; అత్డు కొండదిగువను త్న్
చేతులలోనుండి ఆ పలకలను పడవేసి వాటిని పగ
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మ్రియ అత్డు వారు చేసిన్ ఆ దూడను తీసికొని అగినతో కాలిచ పడిచేసి
నీళామీద చలిా ఇశారయేలీయలచేత్ దాని తా
ి గించెను.
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And Moses said, "It is not the voice of them that shout for mastery, neither
is it the voice of them that cry for being overcome; but the noise of them
that sing do I hear."
And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw
the calf and the dancing; and Moses' anger waxed hot, and he cast the
tablets out of his hands and broke them beneath the mount.

And he took the calf which they had made and burned it in the fire and
ground it to powder, and strewed it upon the water and made the children
of Israel drink of it.
అపుపడు మోషేనీవు ఈ పరజలమీదికి ఈ గొపప ప్రపము రపపంచన్ట్ట
ా వారు
And Moses said unto Aaron, "What did this people unto thee, that thou hast
నినున ఏమిచేసిరని అహరోనును న్డుగగా
brought so great a sin upon them?"
అహరోను నా యేలిన్వాడా, నీ కోపము మ్ండనియాకుము. ఈ పరజలు
And Aaron said, "Let not the anger of my lord wax hot. Thou knowest the
దురాిరు
ు లను మ్యట నీ వెరుగుదువు.
people, that they are set on mischief.
వారుమ్యకు ముందున్డుచటకు ఒక దేవత్ను చేయము; ఐగుపు
For they said unto me, `Make us gods which shall go before us; for as for
త లోనుండి
మ్ముిను రపపంచిన్వాడగు ఈ మోషే యేమ్యయెనో మ్యకు తెలియదనిరి.
this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we know
not what has become of him.'
అందుకు నేనుఎవరియొదద బంగారము ఉన్నదో వారు దానిని ఊడదీసి తెండని And I said unto them, `Whosoever hath any gold, let them break it off.' So
చెపపత్రని. నేను దాని అగినలో వేయగా ఈ దూడ యాయెన్నను.
they gave it to me. Then I cast it into the fire, and there came out this calf."
పరజలు విచచల విడిగా త్రరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో వారికి
ఎగతాళ్ల కలుగున్ట్ట
ా అహరోను విచచలవిడిగా త్రరు గుటకు వారిని విడిచి
పటిు యండెను.
అందుకు మోషే ప్రళ్లముయొకక దావర మున్ నిలిచియెహోవా పక్షమున్ నున్న
వారందరు నాయొదదకు రండి అన్గా లేవీయలందరును అత్ని యొదదకు కూడి
వచిచరి.
అత్డు వారిని చూచిమీలో పరత్రవాడును త్న్ కత్రతని త్న్ న్డుమున్ కట్ట
ు కొని
ప్రళ్లములో దావరమునుండి దావరమున్కు వెళ్ల
ా చ, పరత్రవాడు త్న్ సహోదరుని
పరత్రవాడు త్న్ చెలికానిని పరత్రవాడు త్న్

And when Moses saw that the people were naked (for Aaron had made
them naked unto their shame among their enemies),

then Moses stood in the gate of the camp and said, "Who is on the LORD'S
side? Let him come unto me." And all the sons of Levi gathered themselves
together unto him.
And he said unto them, "Thus saith the LORD God of Israel: `Put every man
his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the
camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and
every man his neighbor.'"
లేవీయలు మోషే మ్యటచొపుపన్ చేయగా, ఆ దిన్మున్ పరజలలో ఇంచమించ And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell
మూడువేలమ్ంది కూలిరి.
of the people that day about three thousand men.
ఏలయన్గా మోషే వారిని చూచినేడు యెహోవా మిముిను
For Moses had said, "Consecrate yourselves today to the LORD, even every
ఆశీరవదించన్ట్ట
ా మీలో పరత్రవాడు త్న్ కుమ్యరునిమీద పడియేగాని త్న్
man upon his son and upon his brother, that He may bestow upon you a
సహోదరునిమీద పడియేగాని యెహోవాకు మిముిను మీరే పరత్రష్ఠ చేసి
blessing this day."
కొనుడనను.
మ్రునాడు మోషే పరజలతో మీరు గొపప ప్రపము చేసిత్రరి గనుక
And it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, "Ye
యెహోవాయొదదకు కొండ యెకిక వెళ్లాదను; ఒకవేళ మీ ప్రపమున్కు
have sinned a great sin. And now I will go up unto the LORD. Perhaps I shall
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగలనేమో అనను.
make an atonement for your sin."
అపుపడు మోషే యెహోవా యొదదకు త్రరిగి వెళ్లా అయోా యీ పరజలు గొపప
And Moses returned unto the LORD and said, "Oh, this people have sinned a
ప్రపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవత్ను త్మ్కొరకు చేసికొనిరి.
great sin, and have made themselves gods of gold.
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అయోా నీవు వారి ప్రపమును ఒకవేళ పరిహరించి త్రవా, లేనియెడల నీవు
వా
ర సిన్ నీ గరంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయమ్ని
బరత్రమ్యలుకొనుచనానన్ నను.
అందుకు యెహోవాయెవడు నా యెదుట ప్రపము చేసెనో వాని నా
గరంథములోనుండి తుడిచి వేయదును.
కాబటిు నీవు వెళ్లా నేను నీతో చెపపన్చోటికి పరజలను న్డిపంచము. ఇదిగో నా
దూత్ నీకు ముందుగా వెళ్ల
ా ను. నేను వచచ దిన్మున్ వారి ప్రపమును వారి
మీదికి రపపంచెదన్ని మోషేతో చెపపను.

Yet now, if Thou wilt forgive their sin -- and if not, blot me, I pray Thee, out
of Thy book which Thou hast written!"

అహరోను కలిపంచిన్ దూడను పరజలు చేయించిన్ందున్ యెహోవా వారిని
బాధపట్టును.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవును నీవు ఐగుపు
త దేశమునుండి
తోడుకొనివచిచన్ పరజలును బయలుదేరి, నేను అబా
ర హాముతోను
ఇసాసకుతోను యాకోబుతోను పరమ్యణముచేసినీ సంతాన్మున్కు దీని
నిచెచదన్ని చెపపన్ ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్కు లేచిపండి.

And the LORD plagued the people, because they made the calf which Aaron
made.
And the LORD said unto Moses, "Depart and go up hence, thou and the
people whom thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land
which I swore unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, `Unto thy seed
will I give it.'

నేను నీకు ముందుగా దూత్ను పంప కనానీ యలను అమోరీయలను
హితీతయలను పరిజీజయలను హివీవయలను యెబూస్త్యలను
వెళాగొట్టుదను.
మీరు లోబడనొలాని పరజలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; తో
ి వలో మిముిను
సంహరించెద నేమో అని మోషేతో చెపపను.

And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the
Amorite, and the Hittite and the Perizzite, the Hivite and the Jebusite"

పరజలు ఆ దురావరిను విని దుుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభ్రణములను
ధరించకొన్లేదు.
కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ఇశారయేలీయలతోమీరు లోబడనొలాని
పరజలు; ఒక క్షణమ్యత్ిము నేను మీ న్డుమ్కు వచిచత్రనా, మిముిను
నిరూిలము చేసెదను గనుక మిముిను ఏమి చేయవలనో అది నాకు
తెలియ న్ట్ట
ా మీ ఆభ్రణములను మీ మీదనుండి తీసివేయడి అని
చెపుపమ్నను.
కాబటిు ఇశారయేలీయలు హోరేబు కొండయొదద త్మ్ ఆభ్రణములను
తీసివేసిరి.
అంత్ట మోషే గుడారమును తీసి ప్రళ్లము వెలుపలికి వెళ్లా ప్రళ్లమున్కు
దూరముగా దాని వేసి, దానికి పరత్ాక్షపు గుడారమ్ను పేరు పట్టును.
యెహోవాను వెదకిన్ పరత్రవాడును ప్రళ్లమున్కు వె

And when the people heard these evil tidings they mourned, and no man
put on his ornaments.
For the LORD had said unto Moses, "Say unto the children of Israel, `Ye are a
stiffnecked people. I will come up into the midst of thee in a moment and
consume thee. Therefore now put off thy ornaments from thee, that I may
know what to do unto thee.'"

మోషే ఆ గుడారమున్కు వెళ్లాన్పుపడు పరజలందరును లేచి, పరత్రవాడు త్న్
గుడారపు దావరమ్ందు నిలిచి, అత్డు ఆ గుడారము లోనికి పోవువరకు
అత్ని వెనుకత్ట్ట
ు నిదానించి చూచ చండెను.
మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయిన్పుపడు మేఘసతంభ్ము దిగి ఆ గుడారపు
దావరమ్ందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మ్యటల్లడుచండెను.

And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the
people rose up and stood every man at his tent door, and looked after
Moses until he had gone into the tabernacle.
And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the pillar of
cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the LORD
talked with Moses.

And the LORD said unto Moses, "Whosoever hath sinned against Me, him
will I blot out of My book.
Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken
unto thee; behold, Mine angel shall go before thee. Nevertheless in the day
when I visit I will visit their sin upon them."

unto a land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of
thee, for thou art a stiffnecked people, lest I consume thee on the way."

And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by Mount
Horeb.
And Moses took the tabernacle and pitched it outside the camp, afar off
from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came
to pass that every one who sought the LORD went out unto the tabernacle
of the congregation, which was outside the camp.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Exodus

33

10

పరజలందరు ఆ మేఘసతంభ్ము ఆ గుడారపు దావరమున్ నిలుచటచూచి, లేచి And all the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door;
పరత్రవాడును త్న్ త్న్ గుడారపు దావరమ్ందు న్మ్సాకరము చేయచండిరి. and all the people rose up and worshiped, every man in his tent door.
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మ్నుషుాడు త్న్ సేనహితునితో మ్యటల్లడున్ట్ట
ా యెహోవా మోషేతో
And the LORD spoke unto Moses face to face, as a man speaketh unto his
ముఖాముఖిగా మ్యటల్లడుచండెను. త్రువాత్ అత్డు ప్రళ్లములోనికి త్రరిగి friend. And he returned again into the camp; but his servant Joshua, the son
వచచచండెను. అత్ని పరిచారకుడును నూను కుమ్యరుడునైన్ యెహోషువ
of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.
అను ¸యవన్సు
థ డు గుడారములోనుండి వెలుపలికి రాలేదు.
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మోషే యెహోవాతో ఇటాననుచూడుము ఈ పరజలను తోడుకొని పమ్ిని నీవు
నాతో చెపుపచనానవు గాని నాతో ఎవరిని పంపదవో అది నాకు తెలుపలేదు.
నీవునేను నీ పేరునుబటిు నినున ఎరిగియనానన్నియ, నా కటాక్షము నీకు
కలిగిన్దనియ చెపపత్రవి కదా.

And Moses said unto the LORD, "See, Thou sayest unto me, `Bring up this
people,' and Thou hast not let me know whom Thou wilt send with me. Yet
Thou hast said, `I know thee by name, and thou hast also found grace in My
sight.'
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కాబటిు నీ కటాక్షము నా యెడల కలిగిన్ యెడల నీ కటాక్షము నాయెడల
కలుగున్ట్ట
ా గా దయచేసి నీ మ్యరుమును నాకు తెలుపుము. అపుపడు నేను
నినున తెలిసికొందును; చిత్తగించము, ఈ జన్ము నీ పరజలేగదా అనను.

Now therefore, I pray Thee, if I have found grace in Thy sight, show me now
Thy way, that I may know Thee, that I may find grace in Thy sight; and
consider that this nation is Thy people."
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And He said, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest."
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అందుకు ఆయన్నా సనినధి నీకు తోడుగా వచచను, నేను నీకు విశారంత్ర
కలుగజేసెదన్న్గా
మోషేనీ సనినధి రానియెడల ఇకకడనుండి మ్ముిను తోడుకొని పోకుము.
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అత్డుదయచేసి నీ మ్హిమ్ను నాకు చూపుమ్న్గా
ఆయన్నా మ్ంచిత్న్మ్ంత్య నీ యెదుట కను పరచెదను; యెహోవా అను
నామ్మును నీ యెదుట పరకటించెదను. నేను కరు ణంచవాని కరుణంచెదను,
ఎవనియందు కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదన్నను.

And he said, "I beseech Thee, show me Thy glory."
And He said, "I will make all My goodness pass before thee; and I will
proclaim the name of the LORD before thee, and will be gracious to whom I
will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy."
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మ్రియ ఆయన్నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ న్రుడును న్నున
చూచి బరదుకడనను.
మ్రియ యెహోవాఇదిగో నా సమీపమున్ ఒక సథలమున్నది, నీవు ఆ
బండమీద నిలువవలను.
నా మ్హిమ్ నినున దాటి వెళ్ల
ా చండగా ఆ బండసందులో నినున ఉంచి, నినున
దాటి వెళ్ల
ా వరకు నా చేత్రతో నినున కపపదను;

And He said, "Thou canst not see My face, for there shall no man see Me
and live."
And the LORD said, "Behold, there is a place by Me, and thou shalt stand
upon a rock.
And it shall come to pass, while My glory passeth by, that I will put thee in a
cleft of the rock, and will cover thee with My hand while I pass by;
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నేను నా చెయిా తీసిన్ త్రువాత్ నా వెనుక ప్రరశవమును చూచెదవు కాని నా
ముఖము నీకు కన్బడదని మోషేతో చెపపను.

and I will take away Mine hand, and thou shalt see My back parts, but My
face shall not be seen."

And he said unto Him, "If Thy presence go not with me, carry us not up
hence.
For wherein shall it be known here that I and Thy people have found grace
in Thy sight? Is it not in that Thou goest with us? So shall we be separated, I
and Thy people, from all the people who are upon the face of the earth."

నాయెడలను నీ పరజలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగిన్దని దేని వలన్
తెలియబడును? నీవు మ్యతో వచచటవలన్నే గదా? అట్ట
ా మేము, అన్గా
నేనును నీ పరజలును భూమిమీదనున్న సమ్సత పరజలలోనుండి
పరతేాకింపబడుదుమ్ని ఆయన్తో చెపపను.
కాగా యెహోవానీవు చెపపన్ మ్యటచొపుపన్ చేసె దను; నీమీద నాకు కటాక్షము And the LORD said unto Moses, "I will do this thing also that thou hast
కలిగిన్ది, నీ పేరునుబటిు నినున ఎరుగుదున్ని మోషేతో చెపపగా
spoken; for thou hast found grace in My sight, and I know thee by name."
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మ్రియ యెహోవా మోషేతోమొదటి పలకల వంటి మ్రి రండు రాత్రపలకలను
చెకుకము. నీవు పగుల గొటిున్ మొదటి పలకలమీదనున్న వాకాములను నేను
ఈ పలకలమీద వా
ర సెదను.
ఉదయము న్కు నీవు సిదిపడి ఉదయమున్ స్త్నాయి కొండయెకిక అకకడ
శిఖరము మీద నా సనినధిని నిలిచియండవలను.

And the LORD said unto Moses, "Hew thee two tablets of stone like unto the
first, and I will write upon these tablets the words that were in the first
tablets which thou brokest.
And be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount
Sinai, and present thyself there to Me on the top of the mount.

ఏ న్రుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ న్రుడును ఈ కొండ మీద
ఎకకడనైన్ను కన్బడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱ్ఱలైన్ను ఎదు
ద లైన్ను
మేయకూడదని సెలవిచెచను.
కాబటిు అత్డు మొదటి పలకలవంటి రండు రాత్రపలకలను చెకెకను. మోషే
త్న్కు యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఉదయమ్ందు పందలకడ లేచి ఆ రండు
రాత్రపలకలను చేత్పట్ట
ు కొని స్త్నాయికొండ యెకకగా

And no man shall come up with thee, neither let any man be seen
throughout all the mount; neither let the flocks nor herds feed before that
mount."
And he hewed two tablets of stone like unto the first; and Moses rose up
early in the morning and went up unto Mount Sinai, as the LORD had
commanded him, and took in his hand the two tablets of stone.

మేఘములో యెహోవా దిగి అకకడ అత్నితో నిలిచి యెహోవా అను
నామ్మును పరకటించెను.
అత్నియెదుట యెహోవా అత్ని దాటి వెళ్ల
ా చయెహోవా కనికరము, దయ,
దీరాశాంత్ము, విసాతరమైన్ కృప్రసత్ాములుగల దేవుడెైన్ యెహోవా.

And the LORD descended in the cloud and stood with him there, and
proclaimed the name of the LORD.
And the LORD passed by before him, and proclaimed, "The LORD, the LORD
God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and
truth,
keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin,
and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers
upon the children, and upon the children's children unto the third and to
the fourth generation."
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ఆయన్ వేయి వేలమ్ందికి కృపను చూపుచ, దోష్మును అపరాధమును
ప్రపమును క్షమించను గాని ఆయన్ ఏమ్యత్ిమును దోషులను నిరోదషులగా
ఎంచక మూడు నాలుగు త్రములవరకు త్ండు
ర ల దోష్మును కుమ్యరుల
మీదికిని కుమ్యరుల కుమ్యరుల మీదికిని రపపంచ న్ని పరకటించెను.
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అందుకు మోషే త్వరపడి నేలవరకు త్లవంచకొని న్మ్సాకరముచేసి
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పరభువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగిన్యెడల నా మ్న్వి ఆలకించము.
దయచేసి నా పరభువు మ్య మ్ధాను ఉండి మ్యతోకూడ రావలను. వీరు
లోబడనొలాని పరజలు, మ్య దోష్మును ప్రపమున్
అందుకు ఆయన్ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన్ చేయ చనానను; భూమిమీద
ఎకకడనైన్ను ఏజన్ములో నైన్ను చేయబడని అదుభత్ములు నీ
పరజలందరియెదుట చేసెదను. నీవు ఏ పరజల న్డువ
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నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచదానిన్నుసరించి న్డువుము. ఇదిగో నేను అమోరీ
యలను కనానీయలను హితీత యలను పరిజీజయలను హివీవయలను
యెబూస్త్యలను నీ యెదుటనుండి వెళా గొట్టుదను.
నీవు ఎకకడికి వెళ్ల
ా చనానవో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన్ చేసికొన్కుండ
జాగరత్తపడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరికావచచను.

And Moses made haste, and bowed his head toward the earth and
worshiped.
And he said, "If now I have found grace in Thy sight, O Lord, let my Lord, I
pray Thee, go among us, for it is a stiffnecked people; and pardon our
iniquity and our sin, and take us for Thine inheritance."
And He said, "Behold, I make a covenant. Before all thy people I will do
marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation; and
all the people among whom thou art shall see the work of the LORD, for it is
a fearsome thing that I will do with thee.
Observe thou that which I command thee this day. Behold, I drive out
before thee the Amorite and the Canaanite, and the Hittite and the
Perizzite, and the Hivite and the Jebusite.
Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the
land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee.

కాబటిు మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిు వారి బమ్ిలను పగులగొటిు
వారి దేవతా సతంభ్ములను పడగొటువలను.
ఏలయన్గా వేర్కక దేవునికి న్మ్సాకరము చేయవదు
ద , ఆయన్ నామ్ము
రోష్ముగల యెహోవా; ఆయన్ రోష్ముగల దేవుడు.

But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their
Asherah poles.
For thou shalt worship no other god; for the LORD, whose name is Jealous,
is a jealous God,
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ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన్చేసికొన్కుండ జాగరత్త పడుము; వారు ఇత్రుల lest thou make a covenant with the inhabitants of the land and they go a
దేవత్లతో వాభిచరించి ఆ దేవత్లకు బలి అరిపంచచన్నపుపడు ఒకడు
whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee
నినున పలిచిన్ యెడల నీవు వాని బలిదరవామును త్రన్కుండ చూచకొనుము. and thou eat of his sacrifice,
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and thou take their daughters unto thy sons, and their daughters go a
whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.
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మ్రియ నీవు నీ కుమ్యరులకొరకు వారి కుమ్య రిలను పుచచకొనునడల వారి
కుమ్యరిలు త్మ్ దేవత్లతో వాభిచరించి నీ కుమ్యరులను త్మ్ దేవత్లతో
వాభిచరింప చేయదురేమో.
పోత్పోసిన్ దేవత్లను చేసికొన్వలదు.
మీరు పంగని వాటి పండుగ ఆచరింపవలను. నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా
ఆబీబునలలో నియామ్క కాలమ్ందు ఏడు దిన్ములు పంగనివాటినే
త్రన్వలను. ఏలయన్గా ఆబీబు నలలో ఐగుపు
త లోనుండి మీరు బయలుదేరి
వచిచత్రరి.
పరత్ర తొలిచూలు పలాయ నాది. నీ పశువులలో తొలిచూలుదైన్ పరత్ర మ్గది
దూడయే గాని గొఱ్ఱ పలాయేగాని అది నాదగును
గొఱ్ఱపలాను ఇచిచ గాడిద తొలిపలాను విడిపంపవలను, దాని
విమోచింపనియెడల దాని మడను విరుగదీయవలను. నీ కుమ్యరులలో పరత్ర
తొలిచూలువాని విడిపంపవలను, నా సనినధిని వారు పటిుచేతులతో
కన్బడవలదు.
ఆరు దిన్ములు నీవు పనిచేసి యేడవ దిన్మున్ విశర మింపవలను. దునున
కాలమ్ందైన్ను కోయకాలమ్ందైన్ను ఆ దిన్మున్ విశర మింపవలను.
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And thou shalt observe the Feast of Weeks of the firstfruits of wheat
harvest, and the Feast of Ingathering at the year's end.
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మ్రియ నీవు గోధుమ్లకోత్లో పరథమ్ ఫలముల పండుగను, అన్గా
వారముల పండుగను సంవత్స రాంత్మ్ందు పంటకూరుచ పండుగను
ఆచరింపవలను.
సంవత్సరమున్కు ముమ్యిరు నీ పురుషులందరు పరభువును ఇశారయేలీయల
దేవుడు నైన్ యెహోవా సనినధిని కన్ బడవలను
ఏలయన్గా నీ యెదుటనుండి జన్ములను వెళాగొటిు నీ పలిమేరలను
గొపపవిగా చేసెదను. మ్రియ నీవు సంవత్సరమున్కు ముమ్యిరు నీ దేవుడెైన్
యెహోవా సనినధిని కన్బడబోవున్పుపడు ఎవడును నీ భూమిని ఆశిం పడు.
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నీవు పులిసిన్దానితో నా బలిరకిమును అరిపంప కూడదు; పసాకపండుగలోని
బలిసంబంధమైన్ మ్యంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు.

"Thou shalt not offer the blood of My sacrifice with leaven, neither shall the
sacrifice of the Feast of the Passover be left until the morning.

Exodus

34

26

The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the
LORD thy God. Thou shalt not boil a kid in his mother's milk."
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నీ భూమి యొకక పరథమ్ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్ందిరములోనికి తేవలను. మేకపలాను దాని త్లిాప్రలతో ఉడకబెటు
కూడదనను.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననుఈ వాకాములను వా
ర సికొనుము;
ఏలయన్గా ఈ వాకాములనుబటిు నేను నీతోను ఇశారయేలీయలతోను
నిబంధన్ చేసియనానను.
అత్డు న్లుబది రేయింబగళ్ల
ా యెహోవాతో కూడ అకకడ నుండెను. అత్డు
భోజన్ము చేయలేదు నీళ్ల
ా తా
ి గలేదు; అంత్లో ఆయన్ ఆ నిబంధన్
వాకాములను అన్గా పది ఆజాలను ఆ పలకలమీద

"Thou shalt make thee no molten gods.
"The Feast of Unleavened Bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat
unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month of Abib;
for in the month of Abib thou camest out from Egypt.
"All that openeth the womb is Mine, and every firstling among thy cattle,
whether ox or sheep, that is male.
But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb; and if thou redeem
him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou
shalt redeem. And none shall appear before Me empty.
"Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest; in plowing
time and in harvest thou shalt rest.

Thrice in the year shall all your menchildren appear before the Lord GOD,
the God of Israel.
For I will cast out the nations before thee and enlarge thy borders; neither
shall any man desire thy land when thou shalt go up to appear before the
LORD thy God thrice in the year.

And the LORD said unto Moses, "Write thou these words, for according to
the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel."
And he was there with the LORD forty days and forty nights; he neither ate
bread nor drank water. And He wrote upon the tablets the words of the
covenant, the Ten Commandments.
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మోషే స్త్నాయికొండ దిగుచండగా శాసన్ములు గల ఆ రండు పలకలు మోషే
చేత్రలో ఉండెను. అత్డు ఆ కొండ దిగుచండగా ఆయన్ అత్నితో
మ్యటల్లడుచన్న పుపడు త్న్ ముఖచరిము పరకాశించిన్ సంగత్ర మోషేకు
తెలిసి యండలేదు.
అహరోనును ఇశారయేలీయలందరును మోషేను చూచిన్పుపడు అత్ని
ముఖచరిము పరకా శించెను గనుక వారు అత్ని సమీపంప వెరచిరి.
మోషేవారిని పలిచిన్పుపడు అహరోనును సమ్యజ పరధానులందరును అత్ని
యొదదకు త్రరిగి వచిచరి, మోషే వారితో మ్యట ల్లడెను.
అట్టత్రువాత్ ఇశారయేలీయలందరు సమీ పంపగా స్త్నాయికొండమీద
యెహోవా త్న్తో చెపపన్ది యావతు
త ను అత్డు వారి కాజా
ా పంచెను.

And it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the
two tablets of testimony in Moses' hand, when he came down from the
mount, that Moses knew not that the skin of his face shone while he talked
with Him.
And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of
his face shone, and they were afraid to come nigh him.
And Moses called unto them, and Aaron and all the rulers of the
congregation returned unto him; and Moses talked with them.
And afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in
commandments all that the LORD had spoken with him on Mount Sinai.

మోషే వారితో ఆ మ్యటలు చెపుపట చాలించి త్న్ ముఖము మీద ముసుకు
వేసికొనను.
అయిన్ను మోషే యెహోవాతో మ్యటల్లడుటకు ఆయన్ సనినధిని
పరవేశించిన్ది మొదలుకొని అత్డు వెలుపలికి వచచ వరకు ఆ ముసుకు
తీసివేసెను; అత్డు వెలుపలికి వచిచ త్న్కు ఆజా
ా పంపబడిన్
మోషే ముఖచరిము పరకాశింపగా ఇశారయేలీయలు మోషే ముఖమును
చూచిరి; మోషే ఆయన్తో మ్యటల్లడుటకు లోపలికి వెళ్ల
ా వరకు త్న్
ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనను.
మోషే ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజమును పోగుచేసిమీరు చేయన్ట్ట
ా
యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ విధు లేవన్గా

And until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face.

Exodus

34

29

Exodus

34

30

Exodus

34

31

Exodus

34

32

Exodus

34

33

Exodus

34

34

Exodus

34

35

Exodus

35

1

Exodus

35

2

Exodus

35

3

Exodus

35

4

Exodus

35

5

మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరపణము పోగు చేయడి. ఎటాన్గా
బుదిిపుటిున్ పరత్రవాడు యెహోవా సేవనిమిత్తము బంగారు, వెండి, ఇత్తడి,
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నీల ధూమ్ా రకి వరణములు, సన్ననార మేకవెండు
ర కలు, ఎఱ్ఱరంగువేసిన్ పటేుళా
తోళ్ల
ా , సముదరవత్సల తోళ్ల
ా , తుమ్ికఱ్ఱ,
పరదీపమున్కు తెైలము,
and rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood;
అభిషేకతెైలమున్కును పరిమ్ళ దరవా ధూపమున్కును సుగంధ సంభారములు, and oil for the light, and spices for anointing oil and for the sweet incense;
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ఆరు దిన్ములు పనిచేయవలను; ఏడవది మీకు పరిశుదిదిన్ము. అది
యెహోవా విశారంత్రదిన్ము; దానిలో పనిచేయ పరత్రవాడును మ్రణ
శిక్షనొందును.
విశారంత్ర దిన్మున్ మీరు మీ యిండాలో ఎకకడను అగిన రాజబెటు కూడదని
వారితో చెపపను.
మ్రియ మోషే ఇశారయేలీయలైన్ సరవసమ్యజ ముతో ఇటాననుయెహోవా
ఆజా
ా పంచిన్దేమ్న్గా

But when Moses went in before the LORD to speak with Him, he took the
veil off until he came out. And he came out, and spoke unto the children of
Israel that which he was commanded.
And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses'
face shone; and Moses put the veil upon his face again, until he went in to
speak with Him.
And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together
and said unto them, "These are the words which the LORD hath
commanded, that ye should do them:
Six days shall work be done, but on the seventh day there shall be for you a
holy day, a Sabbath of rest to the LORD. Whosoever doeth work therein
shall be put to death.
Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day."
And Moses spoke unto all the congregation of the children of Israel, saying,
"This is the thing which the LORD commanded, saying,
`Take ye from among you an offering unto the LORD. Whosoever is of a
willing heart, let him bring it, an offering of the LORD: gold and silver and
brass;
and blue and purple and scarlet, and fine linen and goats' hair;

ఏఫ్తదుకును పత్కమున్కును లేత్ పచచలును చెకుక రత్నములును తీసికొని and onyx stones, and stones to be set for the ephod and for the breastplate.
రావలను.
మ్రియ వివేక హృదయలందరు వచిచ యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్వనినయ
"`And every wisehearted among you shall come and make all that the LORD
చేయవలను.
hath commanded:
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అవేవన్గా మ్ందిరము దాని గుడారము దాని పైకపుప దాని కొలుకులు దాని
పలకలు దాని అడికఱ్ఱలు దాని సతంభ్ములు దాని దిమ్ిలు.
మ్ందసము దాని మోత్కఱ్ఱలు, కరుణా పీఠము కపుప తెర,
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త్రువాత్ ఎవని హృదయము వాని రేపనో, ఎవని మ్న్సుస వాని పేరరేపంచెనో
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సేవకొరకును పరత్రష్ఠత్ వసతీముల కొరకును యెహోవాకు అరపణను తెచిచరి.
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స్త్తీలుగాని పురుషులుగాని యెవరవరి హృదయములు వారిని పేరరేపంచెనో
వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిపంచిన్ పరత్రవాడును ముకకరలను,
పోగులను, ఉంగరములను తావళ ములను, సమ్సతవిధమైన్ బంగారు
వసు
త వులనుతెచిచరి.
మ్రియ నీల ధూమ్ా రకివరణములు, సన్ననార, మేక వెండు
ర కలు, ఎఱ్ఱరంగు
వేసిన్ పటేుళా తోళ్ల
ా , సముదరవత్సల తోళ్ల
ా , వీటిలో ఏవి యెవరి యొదద
నుండెనో వారు వాటిని తెచిచరి.
వెండిగాని యిత్తడిగాని పరత్రష్ఠంచిన్ పరత్రవాడును యెహోవాకు ఆ అరపణము
తెచెచను. ఆ సేవలో ఏ పనికెైన్ను వచచ తుమ్ికఱ్ఱ యెవని యొదదనుండెనో
వాడు దాని తెచెచను.
మ్రియ వివేక హృదయముగల స్త్తీలందరు త్మ్ చేతులతో వడికి తాము
వడికిన్ నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల నూలును సన్ననార నూలును తెచిచరి.
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బలా దాని మోత్కఱ్ఱలు దాని ఉపకరణములనినయ, సనినధి ర్కట్టులు,
వెలుగుకొఱ్కు దీపవృక్షము దాని ఉపకరణములు దాని పరదీపములు,
దీపములకు తెైలము
ధూపవేదిక దాని మోత్కఱ్ఱలు, అభిషేకతెైలము పరిమ్ళదరవా సంభారము,
మ్ందిర దావర మున్ దావరమున్కు తెర.

the tabernacle, his tent and his covering, his clasps, and his boards, his bars,
his pillars and his sockets;
the ark and the staves thereof, with the mercy seat and the veil of the
covering;
the table and his staves and all his vessels, and the showbread;
the candlestick also for the light, and his furniture and his lamps with the oil
for the light;
and the incense altar and his staves, and the anointing oil, and the sweet
incense, and the hanging for the door at the entrance of the tabernacle;

దహన్ బలిపీఠము దానికి కలిగిన్ ఇత్తడి జలాడ దాని మోత్కఱ్ఱలు దాని
the altar of burnt offering with his brazen grate, his staves and all his
యపకరణములనినయ, గంగాళము దాని పీట
vessels, the laver and his foot;
ఆవరణపు తెరలు దాని సతంభ్ములు వాటి దిమ్ిలు ఆవరణ దావరమున్కు తెర the hangings of the court, his pillars and their sockets, and the hanging for
the door of the court;
మ్ందిరమున్కు మేకులు ఆవరణమున్కు మేకులు వాటికి తా
ి ళ్ల
ా
the pegs of the tabernacle, and the pegs of the court and their cords;
పరిశుదిసథలములో సేవచేయటకు సేవావసతీములు, అన్గా యాజకుడెైన్
అహరోనుకు పరత్రష్ఠత్ వసతీ ములు యాజకులగున్ట్ట
ా అత్ని కుమ్యరులకును
వసతీములు న్వియే అనను.
ఇశారయేలీయల సమ్యజమ్ంత్య మోషే ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను.

the clothes of service to do service in the holy place, the holy garments for
Aaron the priest and the garments of his sons to minister in the priest's
office.'"
And all the congregation of the children of Israel departed from the
presence of Moses.
And they came every one whose heart stirred him up, and every one whom
his spirit made willing, and they brought the LORD'S offering to the work of
the tabernacle of the congregation, and for all his service and for the holy
garments.
And they came, both men and women, as many as were willinghearted, and
brought bracelets and earrings, and rings and tablets, all jewels of gold; and
every man who offered, offered an offering of gold unto the LORD.
And every man with whom was found blue and purple and scarlet, and fine
linen and goats' hair, and red skins of rams and badgers' skins, brought
them.
Every one who offered an offering of silver and brass brought the LORD'S
offering; and every man with whom was found shittim wood for any work of
the service brought it.
And all the women who were wisehearted spun with their hands and
brought that which they had spun, both of blue and of purple, and of scarlet
and of fine linen.
And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goats' hair.

ఏ స్త్తీలు జా
ా న్హృదయము గలవారై పేరరేపంపబడిరో వారందరు మేక
వెండు
ర కలనువడికిరి.
పరధానులు ఏఫ్తదుకును పత్కమున్కును చెకుక రత్నములను లేత్పచచలను And the rulers brought onyx stones, and stones to be set for the ephod and
for the breastplate,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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సుగంధదరవామును, దీపమున్కును అభిషేక తెైలమున్కును పరిమ్ళ
ధూపమున్కును తెైలమును తెచిచరి.
మోషే చేయవలన్ని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ పనులనినటి కొరకు
ఇశారయేలీయలలో పురుషులేమి స్త్తీలేమి తెచచటకు ఎవరి హృదయములు
వారిని పేరరేపంచనో వారందరు మ్న్ుఃపూరవకముగా యెహోవాకు
అరపణములను తెచిచరి.
మ్రియ మోషే ఇశారయేలీయలతో ఇటానను చూడుడి;

and spices, and oil for the light and for the anointing oil, and for the sweet
incense.
The children of Israel brought a willing offering unto the LORD, every man
and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work,
which the LORD had commanded to be made by the hand of Moses.

యెహోవా ఊరు కుమ్యరుడును హూరు మ్నుమ్డునైన్ బెసలేలును పేరుపటిు
పలిచి విచిత్ి మైన్ పనులను కలిపంచటకును బంగారుతోను వెండితోను
ఇత్తడితోను పనిచేయటకును,
రత్నములను సాన్బెటిు పదుగుటకును చెకుకటకును,

And He hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding
and in knowledge, and in all manner of workmanship,

విచిత్ిమైన్ పనులనినటిని చేయటకును వారికి పరజా
ా వివేక జా
ా న్ములు
కలుగున్ట్ట
ా దేవుని ఆత్ితో వాని నింపయ నానడు.
అత్డును దాను గోత్రికుడును అహీసామ్యకు కుమ్యరుడునైన్ అహోలీ
యాబును ఇత్రులకు నేరుపన్ట్ట
ా వారికి బుదిి పుటిుంచెను.
చెకుకవాడమి చిత్ికారుడమి నీలధూమ్ా రకివరణముల తోను సన్ననారతోను
బుటాపనిచేయవాడమి నేత్గాడమి చేయ సమ్సతవిధములైన్ పనులు, అన్గా
ఏ పని యె
ై న్ను చేయవారియొకకయ విచిత్ిమైన్ పని కలిపంచ
వారియొకకయ పనులను చేయన్ట్ట
ా ఆయన్ వారి హృదయములను
జా
ా న్ముతో నింపయనానడు.

and in the cutting of stones to set them, and in carving of wood to make any
manner of skillful work.
And He hath put in his heart that he may teach, both he and Aholiab, the
son of Ahisamach of the tribe of Dan.
Them hath He filled with wisdom of heart, to work all manner of work of the
engraver and of the skilled workman, and of the embroiderer in blue and in
purple, in scarlet and in fine linen, and of the weaver --even of those who do
any work and of those who devise skillful work."

పరిశుదిసథలముయొకక సేవనిమిత్తము పరత్రవిధమైన్ పనిచేయ తెలిసికొనుటకెై
యెహోవా ఎవరికి పరజా
ా వివేకములు కలుగజేసెనో అటిు బెసలేలును
అహోలీయాబును మొదలైన్ పరజా
ా వంతులందరును యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్
అంత్టిచొపుపన్ చేయదురనను.
బెసలేలును అహోలీ యాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పరజా
పుటిుంచెనో ఆ పని చేయటకు ఎవని హృదయము వాని రేపనో వారి న్ందరిని
మోషే పలిపంచెను.
ఆ పని చేయటకెై వారు పరిశుదిసథలముయొకక సేవకొరకు ఇశారయేలీయలు
తెచిచన్ అరపణములనినటిని మోషేయొదద నుండి తీసికొనిరి. అయిన్ను
ఇశారయేలీయలు ఇంక పరత్ర ఉదయమున్ మ్న్ుఃపూరవకముగా అరపణములను
అత్ని యొదదకు తెచచ చండిరి.
అపుపడు పరిశుదిసథల సంబంధమైన్ పని అంత్య చేయ
పరజా
ా వంతులందరిలో పరత్రవాడు తాను చేయపని విడిచివచిచ
మోషేతోచేయవలన్ని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ పని విష్యమైన్ సేవకొరకు
పరజలు కావలసిన్ దానికంట్ట బహు విసాతరము తీసికొని వచచచనానరని
చెపపగా

Then Bezaleel and Aholiab, and every wisehearted man in whom the LORD
put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for
the service of the sanctuary, wrought according to all that the LORD had
commanded.
And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wisehearted man in
whose heart the LORD had put wisdom, even every one whose heart stirred
him up, to come unto the work to do it.
And they received from Moses all the offering which the children of Israel
had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it thereby.
And they brought yet unto him freewill offerings every morning.

And Moses said unto the children of Israel, "See, the LORD hath called by
name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah.

and to devise skillful works, to work in gold and in silver and in brass,

And all the wise men who wrought all the work of the sanctuary came every
man from his work which they made,
and they spoke unto Moses, saying, "The people bring much more than
enough for the service of the work which the LORD commanded to make."
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మోషేపరిశుదిసథలమున్కు ఏ పురుషుడెైన్ను ఏ స్త్తీయె
ై న్ను ఇకమీదట ఏ
అరపణనైన్ను తేవదదని ఆజా
ా పంచెను గనుక ప్రళ్ల మ్ందంత్టను ఆ మ్యట
చాటించిరి; ఆ పని అంత్య చేయన్ట్ట
ా దానికొరకు వారు తెచిచన్ సామ్గిర
చాలిన్ది, అది అత్ాధికమైన్ది
గనుక పరజలు తీసికొనివచచట మ్యనిరి.
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ఆ పని చేసిన్వారిలో పరజాగల పరత్రవాడును మ్ందిరమును పది తెరలతో
చేసెను. అత్డు వాటిని నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల పేనిన్ సన్ననారతో
చిత్ికారుని పనియె
ై న్ కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను.
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పరత్ర తెరపడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పరత్ర తెర వెడలుప నాలుగు
మూరలు; ఆ తెరలనినటి కొలత్ ఒకకటే.
అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరచను; మిగిలిన్ అయిదు తెరలను
ఒకదానితో ఒకటి కూరచను.
మొదటి కూరుప చివరనున్న తెర అంచన్ నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను.
రండవ కూరుపన్ వెలుపటి తెర అంచన్ అట్ట
ా చేసెను.
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ఆ పదకొండు తెరల కొలత్ ఒకకటే. అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు
తెరలను ఒకటిగాను కూరచను.
మొదటి కూరుపన్ందలి వెలుపటి తెర అంచన్ ఏబదికొలుకులను చేసెను.
మ్రియ రండవ కూరుపన్ందలి వెలుపటి తెర అంచన్ ఏబది కొలుకు లను
చేసెను.
ఆ గుడారము ఒకకటిగా నుండున్ట్ట
ా దాని కూరుచటకు ఏబది యిత్తడి
గుండ్రలను చేసెను.
మ్రియ ఎఱ్ఱరంగు వేసిన్ పటేుళా తోళాతో గుడారము కొరకు కపుపను దానికి
మీదుగా సముదరవత్సల తోళాతో పైకపుపను చేసెను.
మ్రియ అత్డు మ్ందిరమున్కు తుమ్ికఱ్ఱతో నిలువు పలకలు చేసెను.
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పలక పడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప మూరడున్ర.

Exodus

36

22

పరత్ర పలకకు ఒకదాని కొకటి సమ్దూరముగల కుసులు రండు ఉండెను. అట్ట
ా
మ్ంది రముయొకక పలకలనినటికి చేసెను.

And Moses gave a commandment, and they caused it to be proclaimed
throughout the camp, saying, "Let neither man nor woman make any more
work for the offering of the sanctuary." So the people were restrained from
bringing,
for the supply they had was sufficient for all the work to make it, and too
much.
And every wisehearted man among them who wrought the work of the
tabernacle made ten curtains of finetwined linen, and blue and purple and
scarlet; with cherubims of skillful work made he them.

The length of one curtain was twenty and eight cubits, and the breadth of
one curtain four cubits; the curtains were all of one size.
And he coupled the five curtains one unto another, and the other five
curtains he coupled one unto another.
And he made loops of blue on the edge of one curtain from the selvage in
the coupling. Likewise he made in the outermost side of another curtain, in
the coupling of the second.
ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసెను, రండవ కూరుపనున్న తెర అంచన్
Fifty loops made he in one curtain, and fifty loops made he in the edge of
ఏబదికొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక దానితో ఒకటి సరిగా నుండెను. the curtain which was in the coupling of the second; the loops held one
curtain to another.
మ్రియ అత్డు ఏబది బంగారు గుండ్రలను చేసి ఆ గుండ్రలచేత్ ఆ తెరలను And he made fifty clasps of gold, and coupled the curtains one unto another
ఒక దానితో ఒకటి కూరపగా అది ఒకక మ్ందిరముగా ఉండెను.
with the clasps. So it became one tabernacle.
మ్రియ మ్ందిరముమీద గుడారముగా మేకవెండు
ర క లతో తెరలను చేసెను;
వాటిని పదకొండు తెరలనుగాచేసెను.
పరత్ర తెర పడుగు ముపపది మూరలు పరత్ర తెర వెడలుప నాలుగుమూరలు;

And he made curtains of goats' hair for the tent over the tabernacle; eleven
curtains he made them.
The length of one curtain was thirty cubits, and four cubits was the breadth
of one curtain; the eleven curtains were of one size.
And he coupled five curtains by themselves and six curtains by themselves.
And he made fifty loops upon the outermost edge of the curtain in the
coupling, and fifty loops made he upon the edge of the curtain which
coupleth the second.
And he made fifty clasps of brass to couple the tent together, that it might
be one.
And he made a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering
of badgers' skins above that.
And he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing upright.
The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit
and a half.
One board had two tenons equally distant one from another. Thus did he
make for all the boards of the tabernacle.
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కుడివెైపున్, అన్గా దకిుణ దికుకన్ ఇరువది పలకలుండున్ట్ట
ా మ్ందిరమున్కు
పలకలు చేసెను.
ఒకొకకక పలక కిరంద దాని రండు కుసులకు రండు దిమ్ిలను, ఆ యిరువది
పలకల కిరంద న్లుబది వెండి దిమ్ిలను చేసెను.

27

మ్ందిరముయొకక రండవ పరకకకు, అన్గా ఉత్తర దికుకన్ ఇరువది పలకలను
వాటి న్లుబది వెండి దిమ్ిలను,
అన్గా ఒకొకకక పలక కిరంద రండు దిమ్ిలను ఒక పలక కిరంద రండు దిమ్ి
లను చేసెను.
పడమ్టి దికుకన్ మ్ందిరముయొకక వెనుక పరకకను ఆరు పలకలు చేసెను.

And he made boards for the tabernacle, twenty boards for the south side
southward.
And forty sockets of silver he made under the twenty boards: two sockets
under one board for his two tenons, and two sockets under another board
for his two tenons.
And for the other side of the tabernacle, which is toward the north corner,
he made twenty boards
and their forty sockets of silver: two sockets under one board, and two
sockets under another board.
And for the sides of the tabernacle westward he made six boards.

36
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వెనుకపరకకను మ్ందిరము యొకక మూలలకు రండు పలకలను చేసెను.

And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.
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అవి అడుగున్ కూరచబడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒక దానితో ఒకటి
And they were coupled beneath and coupled together at the head thereof
శిఖరమున్ కూరచబడిన్వి. అట్ట
ా రండు మూలలలో ఆ రండు పలకలు చేసెను. to one ring; thus he did to both of them in both the corners.
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ఎనిమిది పలక లుండెను; వాటి వెండి దిమ్ిలు పదునారు దిమ్ిలు; పరత్ర
పలక కిరంద రండు దిమ్ిలుండెను.
మ్రియ అత్డు తుమ్ి కఱ్ఱతో అడికఱ్ఱలను చేసెను. మ్ందిరముయొకక
ఒకపరకక పలకకు అయిదు అడి కఱ్ఱలను
మ్ందిరముయొకక రండవ పరకక పలకలకు అయిదు అడికఱ్ఱలను,
పడమ్టివెైపున్ మ్ందిరము యొకక వెనుక పరకక పలకలకు అయిదు
అడికఱ్ఱలను చేసెను.
పలకల మ్ధానుండు న్డిమి అడికఱ్ఱను ఈ కొన్నుండి ఆ కొన్వరకు
చేరియండ చేసెను.
ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పదిగించి వాటి అడికఱ్ఱలుండు వాటి
ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడి కఱ్ఱలకు బంగారు రేకులను పదిగించెను.
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మ్రియ అత్డు నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల అడితెరను పేనిన్ సన్ననారతో And he made a veil of blue and purple and scarlet, and finetwined linen;
చేసెను, చిత్ికారునిపనియె
ై న్ కెరూబులుగలదానిగా దాని చేసెను.
with cherubims he made it of skillful work.
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And he made thereunto four pillars of shittim wood and overlaid them with
gold. Their hooks were of gold, and he cast for them four sockets of silver.
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దాని కొరకు తుమ్ికఱ్ఱతో నాలుగు సతంభ్ములనుచేసి వాటికి బంగారు
రేకులను పదిగించెను. వాటి వంకులు బంగారువి, వాటికొరకు నాలుగు వెండి
దిమ్ిలను పోత్పోసెను.
మ్రియ అత్డు గుడారపు దావరముకొరకు నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల
పేనిన్ సన్ననారతో బుటా పనియె
ై న్ అడి తెరను చేసెను.
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and the five pillars of it with their hooks. And he overlaid their capitals and
their fillets with gold, but their five sockets were of brass.
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దాని అయిదు సతంభ్ములను వాటి దిమ్ిలను చేసి వాటి బోదలకును వాటి
పండె బదదలకును బంగారు రేకులను పదిగించెను; వాటి అయిదు దిమ్ిలు
ఇత్తడివి.
మ్రియ బెసలేలు తుమ్ికఱ్ఱతో ఆ మ్ందసమును చేసెను. దాని పడుగు
రండు మూరలన్ర దాని వెడలుప మూరడున్ర దాని యెతు
త మూరడున్ర.

And there were eight boards, and their sockets were sixteen sockets of
silver, under every board two sockets.
And he made bars of shittim wood: five for the boards of the one side of the
tabernacle,
and five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars
for the boards of the tabernacle for the sides westward.
And he made the middle bar to extend through the boards from the one
end to the other.
And he overlaid the boards with gold, and made their rings of gold to be
places for the bars, and overlaid the bars with gold.

And he made a hanging for the tabernacle door of blue and purple and
scarlet, and finetwined linen, of needlework,

And Bezaleel made the ark of shittim wood. Two cubits and a half was the
length of it, and a cubit and a half the breadth of it, and a cubit and a half
the height of it.
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లోపలను వెలుపలను దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పదిగించి దానికి చట్ట
ు
బంగారు జవను చేసెను.
దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోత్పోసి, ఒక పరకకను రండు
ఉంగరములును ఎదుటి పరకకను రండు ఉంగరములుండున్ట్ట
ా దాని నాలుగు
కాళాకు వాటిని త్గిలించెను.
మ్రియ అత్డు తుమ్ికఱ్ఱతో మోత్కఱ్ఱలను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను
పది గించి
మ్ందసమును మోయటకు దాని పరకకలమీది ఉంగరములలో ఆ
మోత్కఱ్ఱలను చొనిపను.
మ్రియ అత్డు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని పడుగు
రండు మూరలన్ర దాని వెడలుప మూరడున్ర;

And he overlaid it with pure gold within and without, and made a crown of
gold for it round about.
And he cast for it four rings of gold to be set in the four corners of it: even
two rings upon the one side of it, and two rings upon the other side of it.

మ్రియ రండు బంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠముయొకక రండు
కొన్లను వాటిని న్కిష్పనిగా చేసెను.
ఒకొకకక కొన్ను ఒకొకకక కెరూబును కరుణాపీఠముతో ఏకాండముగా దాని
రండు కొన్లమీద కెరూబులను చేసెను.

And he made two cherubims of gold. Beaten out of one piece made he them
on the two ends of the mercy seat:
one cherub on the end on this side, and another cherub on the other end on
that side; out of the mercy seat made he the cherubims on the two ends
thereof.
And the cherubims spread out their wings on high, and covered over the
mercy seat with their wings with their faces one toward another; even
toward the mercy seat were the faces of the cherubims.
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ఆ కెరూబులు పైకివిపపన్ రకకలుగలవెై కరుణాపీఠమును త్మ్ రకకలతో
కపపను. కెరూబుల ముఖములు ఒక దానికి ఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి
ముఖములు కరుణాపీఠము వెైపుగా నుండెను.
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మ్రియ అత్డు తుమ్ికఱ్ఱతో బలాను చేసెను. దాని పడుగు రండు మూరలు And he made the table of shittim wood. Two cubits was the length thereof,
దాని వెడలుప మూరడు దాని యెతు
త మూరడున్ర.
and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
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అత్డు దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పదిగించి దానికి చట్ట
ు బంగారు జవను
చేసెను;
దానికి చట్ట
ు బెతెతడు బదదచేసి దాని బదదపైని చట్ట
ు బంగారు జవను చేసెను.
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దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగ రములను పోత్పోసి దాని నాలుగు కాళాకుండిన్
నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను.
బలాను మోయ టకు మోత్కఱ్ఱ లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదదకు సమీ
పముగా నుండెను.
బలాను మోయటకు తుమ్ికఱ్ఱతో మోత్కఱ్ఱలను చేసి వాటికి బంగారు
రేకులు పదిగించెను.
మ్రియ న్త్డు బలామీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అన్గా దాని
గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గిననలను త్రపణము
చేయటకు దాని ప్రత్ిలనుమేలిమి బంగారుతో చేసెను.
అత్డు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును దాని
పరకాండమును దాని కొమ్ిను న్కిష్పనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగులు
పువువలు ఏకాండమైన్వి.
దీపవృక్షము యొకక ఇరు పరకకలనుండి మూడసికొమ్ిలు అట్ట
ా దాని
పరకకలనుండి ఆరు కొమ్ిలు బయలుదేరిన్వి.

And he made staves of shittim wood and overlaid them with gold.
And he put the staves into the rings on the sides of the ark, to bear the ark.
And he made the mercy seat of pure gold. Two cubits and a half was the
length thereof, and one cubit and a half the breadth thereof.

And he overlaid it with pure gold, and made thereunto a crown of gold
round about.
Also he made thereunto a border of a handbreadth round about, and made
a crown of gold for the border thereof round about.
And he cast for it four rings of gold, and put the rings upon the four corners
that were in the four feet thereof.
Over against the border were the rings, the places for the staves to bear the
table.
And he made the staves of shittim wood to bear the table, and overlaid
them with gold.
And he made the vessels which were upon the table -- his dishes and his
spoons and his bowls and his covers for covering -- of pure gold.

And he made the candlestick of pure gold; of beaten work made he the
candlestick. His shaft, and his branch, his bowls, his buds and his flowers
were of the same.
And six branches came out of the sides thereof: three branches of the
candlestick out of the one side thereof, and three branches of the
candlestick out of the other side thereof.
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ఒక కొమ్ిలో మొగులు పువువలుగల బాదము రూపమైన్ మూడు కలశములు, Three bowls were made after the fashion of almonds on one branch, with a
రండవ కొమ్ిలో మొగులు పువువలుగల బాదమురూపమైన్ మూడు
bud and a flower, and three bowls were made like almonds on another
కలశములు; అట్ట
ా దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరిన్ ఆరు కొమ్ిలకు ఉండెను. branch, with a bud and a flower -- so throughout the six branches going out
of the candlestick.
మ్రియ దీపవృక్షమ్ందు దాని మొగులు దాని పువువలుగల
And on the candlestick were four bowls made like almonds, with his buds
బాదమురూపమైన్ నాలుగు కలశము లుండెను.
and his flowers,
దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమ్ిలలో రండసి కొమ్ిల కిరంద
and a bud under two branches of the same, and a bud under two branches
ఏకాండమైన్ మొగుయ నుండెను.
of the same, and a bud under two branches of the same, according to the
six branches going out of it.
వాటి మొగులు వాటి కొమ్ిలు ఏకాండమైన్వి; అదంత్య ఏకాండమైన్దై
Their buds and their branches were of the same; all of it was one beaten
మేలిమి బంగారుతో న్కిష్పనిగా చేయబడెను.
work of pure gold.
మ్రియ అత్డు దాని యేడు పరదీపములను దాని కతెతరను దాని పట్ట
ు కారును And he made his seven lamps and his snuffers and his snuff dishes of pure
దాని కతెతరచిపపను మేలిమి బంగారుతో చేసెను.
gold.
దానిని దాని ఉపకరణములనినటిని న్లుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో
Of a talent of pure gold made he it, and all the vessels thereof.
చేసెను.
మ్రియ అత్డు తుమ్ికఱ్ఱతో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పడుగు మూరడు And he made the incense altar of shittim wood. The length of it was a cubit
దాని వెడలుప మూరడు, అది చచ్చచకముగా నుండెను. దాని యెతు
త రండు
and the breadth of it a cubit; it was foursquare, and two cubits was the
మూరలు దాని కొముిలు ఏకాండమైన్వి.
height of it. The horns thereof were of the same.
దానికి, అన్గా దాని కపుపకును దాని నాలుగు పరకకలకును దాని
And he overlaid it with pure gold, both the top of it and the sides thereof
కొముిలకును మేలిమి బంగారు రేకులు పదిగించి దానికి చట్ట
ు బంగారు
round about, and the horns of it; also he made for it a crown of gold round
జవను చేసెను.
about.
దాని మోయ మోత్కఱ్ఱలకు సథలములుగా దానికి రండు ఉంగరములను
And he made two rings of gold for it under the crown thereof, by the two
బంగారుతో చేసి దానిరండు పరకకలయందు దాని రండు మూలలయందు దాని corners of it, upon the two sides thereof, to be places for the staves to bear
జవకు దిగువను వాటిని వేసెను.
it.
దాని మోత్ కఱ్ఱలను తుమ్ికఱ్ఱతో చేసి వాటికి బంగారు రేకులను తాపను.
And he made the staves of shittim wood and overlaid them with gold.

1

అత్డు పరిశుదిమైన్ అభిషేక తెైలమును సవచఛమైన్ పరిమ్ళ
ధూపదరవామును పరిమ్ళ దరవాముల మేళకునిచేత్ చేయించెను.
మ్రియ అత్డు తుమ్ికఱ్ఱతో దహన్బలిపీఠమును చేసెను. దాని పడుగు
అయిదు మూరలు దాని వెడలుప అయిదు మూరలు, అది చచ్చచకమైన్ది.
దాని యెతు
త మూడు మూరలు దాని నాలుగు మూలలను కొముిలను చేసెను.

And he made the holy anointing oil and the pure incense of sweet spices,
according to the work of the perfumer.
And he made the altar of burnt offering of shittim wood; five cubits was the
length thereof and five cubits the breadth thereof; it was foursquare, and
three cubits the height thereof.

38
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దాని కొముిలు దానితో ఏకాండమైన్వి; దానికి ఇత్తడిరేకు పదిగించెను.
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అత్డు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన్ ఉపకరణములనిన టిని, అన్గా దాని
బిందలను దాని గరిట్ట లను దాని గిననలను దాని ముండాను దాని అగిన
ప్రత్ిలను చేసెను. దాని ఉపకరణములనినటిని ఇత్తడితో చేసెను
ఆ బలిపీఠము నిమిత్తము దాని జవకిరంద దాని న్డిమివరకు లోతుగానున్న
వలవంటి ఇత్తడి జలాడను చేసెను.
మ్రియ అత్డు ఆ యిత్తడి జలాడయొకక నాలుగు మూలలలో దాని
మోత్కఱ్ఱలుండు నాలుగు ఉంగరములను పోత్పోసెను.
ఆ మోత్కఱ్ఱలను తుమ్ి కఱ్ఱతో చేసి వాటికి రాగిరేకులు పదిగించెను.

And he made the horns thereof on the four corners of it; the horns thereof
were of the same, and he overlaid it with brass.
And he made all the vessels of the altar: the pots and the shovels and the
basins, and the fleshhooks and the firepans; all the vessels thereof made he
of brass.
And he made for the altar a brazen grate of network, under the rim thereof
beneath, unto the midst of it.
And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for
the staves.
And he made the staves of shittim wood and overlaid them with brass.
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ఆ బలి పీఠమును మోయటకు దాని పరకకలనున్న ఉంగరములలో
ఆమోత్కఱ్ఱలు చొనిపను; పలకలతో బలిపీఠమును గులాగా చేసెను.
అత్డు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమున్ సేవింపవచిచన్ సేవకురాండర
అదదములతో ఇత్తడి గంగాళ మును దాని ఇత్తడి పీటను చేసెను.

And he put the staves into the rings on the sides of the altar to bear it; he
made the altar hollow with boards.
And he made the laver of brass and the foot of it from brass, from the
looking glasses of the women assembling, who assembled at the door of the
tabernacle of the congregation.
మ్రియ అత్డు ఆవరణము చేసెను. కుడివెైపున్, అన్గా దకిుణ దికుకన్ నూరు And he made the court: on the south side southward the hangings of the
మూరల పడుగు గలవియ పేనిన్సన్ననారవియనైన్ తెరలుండెను.
court were of finetwined linen, a hundred cubits.
వాటి సతంభ్ములు ఇరువది వాటి ఇత్తడి దిమ్ిలు ఇరువది. ఆ సతంభ్ముల
వంకులును వాటి పండె బదదలును వెండివి.
ఉత్తర దికుకన్ నున్న తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి సతంభ్ములు ఇరువది,
వాటి యిత్తడి దిమ్ిలు ఇరువది, ఆ సతంభ్ముల వంకులును వాటి
పండెబదదలును వెండివి.
పడమ్టి దికుకన్ తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి సతంభ్ములు పది, వాటి
దిమ్ిలు పది, ఆ సతంభ్ముల వంకులును వాటి పండె బదదలును వెండివి.

Their pillars were twenty and their brazen sockets twenty; the hooks of the
pillars and their fillets were of silver.
And for the north side the hangings were a hundred cubits. Their pillars
were twenty and their sockets of brass twenty, the hooks of the pillars and
their fillets, of silver.
And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten and their
sockets ten, the hooks of the pillars and their fillets, of silver.

తూరుపవెైపున్, అన్గా ఉదయపు దికుకన్ ఏబది మూరలు;
దావరముయొకక ఒక పరకకను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి సతంభ్ములు
మూడు వాటి దిమ్ిలు మూడు.
అట్ట
ా రండవ పరకకను, అన్గా ఇరు పరకకలను ఆవరణ దావరమున్కు పదునైదు
మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి సతంభ్ములు మూడు వాటి దిమ్ిలు మూడు.

And for the east side eastward, fifty cubits.
The hangings of the one side of the gate were fifteen cubits, their pillars
three and their sockets three.
And for the other side of the court gate, on this side and that side, were
hangings of fifteen cubits, their pillars three and their sockets three.

16
17

ఆవరణము చట్ట
ు నున్నదాని తెరలనినయ పేనిన్ సన్ననారవి.
సతంభ్ముల దిమ్ిలు రాగివి, సతంభ్ముల వంకులును వాటి పండె బదదలును
వెండివి. వాటి బోదలకు వెండిరేకులు పదిగింపబడెను. ఆవరణపు
సతంభ్ములనినయ వెండి బదదలతో కూరప బడెను.

All the hangings of the court round about were of finetwined linen.
And the sockets for the pillars were of brass, the hooks of the pillars and
their fillets, of silver; and the overlaying of their capitals, of silver, and all
the pillars of the court were filleted with silver.

38

18

Exodus

38

19

ఆవరణ దావరపు తెర నీల ధూమ్ా రకివరణములు గలదియ పేనిన్ సన్ననారతో And the hanging for the gate of the court was needlework: of blue and
చేయబడి న్దియనైన్ బుటాపనిది. దాని పడుగు ఇరువది మూరలు; దాని
purple and scarlet, and finetwined linen; and twenty cubits was the length,
యెతు
త , అన్గా వెడలుప ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు.
and the height in the breadth was five cubits, corresponding to the hangings
of the court.
వాటి సతంభ్ములు నాలుగు, వాటి ఇత్తడి దిమ్ిలు నాలుగు. వాటి వంకులు
And their pillars were four and their sockets of brass four; their hooks, of
వెండివి.
silver, and the overlaying of their capitals and their fillets, of silver.
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వాటి బోదలకు వెండిరేకు పదిగింప బడెను, వాటి పండె బదదలు వెండివి,
మ్ందిరమున్కును దాని చట్ట
ు నున్న ఆవరణమున్కును చేయబడిన్ మేకు
లనినయ ఇత్తడివి.
మ్ందిరపదారథముల మొత్తము, అన్గా సాక్షాపు మ్ందిర పదారథముల మొత్తము
ఇదే. ఇట్ట
ా వాటిని యాజకుడెైన్ అహరోను కుమ్యరుడగు ఈతామ్యరు
లేవీయలచేత్ మోషే మ్యటచొపుపన్ లకక పటిుంచెను.

And all the pegs of the tabernacle and of the court round about were of
brass.
This is the account of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as
it was counted according to the commandment of Moses for the service of
the Levites, by the hand of Ithamar, son of Aaron the priest.

యూదా గోత్రికుడెైన్ హూరు మ్నుమ్డును ఊరు కుమ్యరుడునైన్ బెసలేలు
And Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్దంత్యచేసెను.
that the LORD commanded Moses.
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దాను గోత్రికుడును అహీసామ్యకు కుమ్యరుడునైన్ అహోలీయాబు అత్నికి
And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an
తోడెైయండెను. ఇత్డు చెకుకవాడును విచిత్ి మైన్పని కలిపంచవాడును నీల engraver and a skillful workman, and an embroiderer in blue and in purple
ధూమ్ా రకివరణములతోను సన్ననారతోను బుటాపని చేయవాడునై యండెను. and in scarlet, and fine linen.
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పరిశుదిసథలవిష్యమైన్ పని అంత్టిలోను పని కొరకు వాయపరచబడిన్
బంగారమ్ంత్య, అన్గా పరత్రష్ఠంప బడిన్ బంగారు పరిశుదిసథలపు తులము
చొపుపన్ నూట పదహారుమ్ణుగుల ఐదువందల ముపపది తులములు.
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సమ్యజ ములో చేరిన్వారి వెండి పరిశుదిసథలపు తులముచొపుపన్
And the silver of those who were numbered in the congregation was a
నాలుగువందల మ్ణుగుల వెయిానిన ఐదువందల డెబబదియె
ై దు తులములు. hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen
shekels, according to the shekel of the sanctuary:
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ఈ పనున ఇరువది ఏండు
ా మొదలు కొని పైప్ర
ర యము కలిగి లకకలో చేరిన్
వారందరిలో, అన్గా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మ్ందిలో
త్లకొకటికి అరతులము.
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ఆ నాలుగువందల వెండి మ్ణు గులతో పరిశుదిసథలమున్కు దిమ్ిలు
అడితెరకు దిమ్ిలును; అన్గా ఒక దిమ్ికు నాలుగు మ్ణుగుల చొపుపన్
నాలుగు వందల మ్ణుగులకు నూరు దిమ్ిలు పోత్పోయబడెను.
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వెయిానిన ఐదువందల డెబబది యె
ై దు తులముల వెండితో అత్డు
సతంభ్ములకు వంకులను చేసి వాటి బోదలకు పదిగించి వాటిని పండె
బదదలచేత్ కట్టును.
మ్రియ పరత్రష్ఠంపబడిన్ యిత్తడి రండువందల ఎనుబది మ్ణుగుల రండువేల
నాలుగువందల తులములు.
అత్డు దానితో పరత్ాక్షపు గుడారపు దావరమున్కు దిమ్ిలను ఇత్తడి వేదికను
దానికి ఇత్తడి జలాడను వేదిక ఉపకరణములనినటిని
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చట్ట
ు నున్న ఆవరణమున్కు దిమ్ిలను ఆవరణదావరమున్కు దిమ్ిలను
ఆలయమున్కు మేకులనినటిని చట్ట
ు నున్నఆవరణ మున్కు మేకులనినటిని
చేసెను.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ు పరిశుదిసథలములో అహరోను చేయ
సేవనిమిత్తము నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల సేవావసతీములను అన్గా పరత్రష్ఠత్
వసతీ ములను కుటిురి.
మ్రియ అత్డు బంగారుతోను నీల ధూమ్ా రకి వరణములుగల నూలుతోను
పేనిన్ సన్ననారతోను ఏఫ్తదును చేసెను.
నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల నూలుతోను సన్ననారతోను చిత్ికారుని పనిగా
నేయటకు బంగారును రేకులుగా కొటిు అది తీగెలుగా కత్రతరించిరి.
దానికి కూరుచ భుజఖండములను చేసిరి, దాని రండు అంచలయందు అవి
కూరపబడెను.

All the gold that was used for the work in all the work of the holy place,
even the gold of the offering, was twenty and nine talents, and seven
hundred and thirty shekels, according to the shekel of the sanctuary.

a bekah for every man, that is, half a shekel, according to the shekel of the
sanctuary, for every one who went to be numbered from twenty years old
and upward, for six hundred thousand and three thousand and five hundred
and fifty men.
And of the hundred talents of silver were cast the sockets of the sanctuary
and the sockets of the veil: a hundred sockets from the hundred talents, a
talent for a socket.
And of the thousand seven hundred seventy and five shekels he made
hooks for the pillars, and overlaid their capitals and filleted them.
And the brass from the offering was seventy talents, and two thousand and
four hundred shekels.
And therewith he made the sockets for the door of the tabernacle of the
congregation, and the brazen altar and the brazen grate for it, and all the
vessels of the altar,
and the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate,
and all the pegs of the tabernacle, and all the pegs of the court round about.
And of the blue and purple and scarlet they made clothes of service to do
service in the holy place, and made the holy garments for Aaron, as the
LORD commanded Moses.
And he made the ephod of gold, blue and purple and scarlet, and finetwined
linen.
And they beat the gold into thin plates, and cut it into wires to work it in the
blue and in the purple and in the scarlet and in the fine linen, with skillful
work.
They made shoulder pieces for it to couple it together; by the two edges
was it coupled together.
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దానిమీదనున్న దాని విచిత్ిమైన్ దటిు యేకాండమై దానితో సమ్మైన్ పని
గలిగి బంగారుతోను నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల పేనిన్ సన్ననారతోను
చేయబడెను; అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచెను.
మ్రియ బంగారు జవలలో పదిగిన్ లేత్పచచలను సిది పరచిరి. ముదరలు
చెకకబడున్ట్ట
ా ఇశారయేలీయల పేళ్ల
ా వాటిమీద చెకకబడెను.

And the embroidered girdle of his ephod that was upon it was of the same,
according to the work thereof: of gold, blue and purple and scarlet, and
finetwined linen, as the LORD commanded Moses.
And they wrought onyx stones enclosed in clasps of gold, graven as signets
are graven, with the names of the children of Israel.

7

అవి ఇశారయేలీయలకు జా
ా పకారథమైన్ రత్నములగున్ట్ట
ా ఏఫ్తదు
భుజములమీద వాటిని ఉంచెను. అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచెను.

And he put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones
for a memorial to the children of Israel, as the LORD commanded Moses.

39

8

మ్రియ అత్డు ఏఫ్తదుపనివల బంగారుతోను నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల
పంకు
ి లతోను సన్ననార తోను చిత్ికారునిపనిగా పత్కమును చేసెను.

And he made the breastplate of skillful work, like the work of the ephod: of
gold, blue and purple and scarlet, and finetwined linen.
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అది చచ్చచకముగా నుండెను. ఆ పత్కమును మ్డత్గా చేసిరి. అది
మ్డవబడిన్దై జేనడు పడుగు జేనడు వెడలుపగలది.
వారు దానిలో నాలుగు పంకు
ి ల రత్నములను పదిగిరి. మ్యణకా గోమేధిక
మ్రకత్ములు గల పంకిి మొదటిది;
పదిరాగ నీల సూరాకాంత్ మ్ణులుగల పంకిి రండవది;
గారుత్ిత్కము యషుిరాయి ఇందరనీలమునుగల పంకిి మూడ వది;
రకివరణ పురాయి సులిమ్యనిరాయి సూరాకాంత్మును గల పంకిి నాలుగవది;
వాటివాటి పంకు
ి లలో అవి బంగారుజవలలో పదిగింపబడెను.

It was foursquare. They made the breastplate double: a span was the length
thereof and a span the breadth thereof, being doubled.
And they set in it four rows of stones: the first row was a sardius, a topaz
and a carbuncle; this was the first row;
and the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond;
and the third row, a ligure, an agate, and an amethyst;
and the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They were enclosed in
clasps of gold in their enclosings.
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ఆ రత్నములు ఇశారయేలీ యల పేళా చొపుపన్, పండెరండు ముదరలవల
చెకకబడిన్ వారి పేళా చొపుపన్, పండెరండు గోత్ిముల పేళ్లు ఒకొకకకదానిమీద
ఒకొకకక పేరు చెకకబడెను.
మ్రియ వారు ఆ పత్కమున్కు మేలిమి బంగారుతో అలిాకపనియె
ై న్
గొలుసులు చేసిరి.
వారు రండు బంగారు జవలు రండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ రండు
ఉంగరములును పత్కపు రండు కొన్లను ఉంచి
అలాబడిన్ ఆ రండు బంగారు గొలుసులను పత్కపు కొన్లనున్న రండు
ఉంగరములలోవేసి
అలాబడిన్ ఆ రండు గొలుసుల కొన్లను ఆ రండుజవలకు త్గిలించి ఏఫ్తదు
భుజ ఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి.

And the stones were according to the names of the children of Israel -twelve, according to their names like the engravings of a signet, every one
with his name according to the twelve tribes.
And they made upon the breastplate chains at the ends of wreathed work of
pure gold.
And they made two clasps of gold and two gold rings, and put the two rings
on the two ends of the breastplate.
And they put the two wreathed chains of gold in the two rings on the ends
of the breastplate;
and the two ends of the two wreathed chains they fastened in the two
clasps, and put them on the shoulder pieces of the ephod at the front.
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మ్రియ వారు రండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫ్తదు నదుటనున్న
పత్కపు లోపలి అంచన్ దాని రండు కొన్లకు వాటిని వేసిరి.

And they made two rings of gold and put them on the two ends of the
breastplate, upon the border of it which was on the side of the ephod
inward;
మ్రియ రండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫ్తదు విచిత్ిమైన్ న్డికట్ట
ు న్కు and they made two other golden rings and put them on the two sides of the
పైగా దాని రండవ కూరుప నొదదనున్న దాని యెదుటి పరకకను, ఏఫ్తదు రండు
ephod underneath, toward the front of it over against the other coupling
భుజఖండములకు దిగువను వాటిని వేసిరి.
thereof, above the embroidered girdle of the ephod.
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ఆ పత్ కము ఏఫ్తదు విచిత్ిమైన్ దటిుకిపైగా నుండున్ట్ట
ా ను అది ఏఫ్తదు నుండి
విడిపోకుండున్ట్ట
ా ను ఆ పత్కమును దాని ఉంగరములకును ఏఫ్తదు
ఉంగరములకును నీలిసూత్ి ముతో కటిురి. అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు
ఆజా
ా పంచెను.
మ్రియ అత్డు ఏఫ్తదు చొకాకయి కేవలము నీలి నూలుతో అలిాకపనిగా
చేసెను. ఆ చొకాకయి మ్ధా నున్న రంధరము కవచరంధరమువల ఉండెను.

And they bound the breastplate by his rings unto the rings of the ephod
with a lace of blue, that it might be above the embroidered girdle of the
ephod, and that the breastplate might not be loosed from the ephod, as the
LORD commanded Moses.
And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.
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అది చినుగకుండున్ట్ట
ా దాని రంధరమున్కు చట్ట
ు ఒక గోట్ట ఉండెను.

And there was a hole in the midst of the robe, as the hole of a jacket of mail,
with a band round about the hole, that it should not rend.
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మ్రియ వారు చొకాకయి అంచలమీద నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల పేనిన్
నూలుతో దానిమ్ి పండాను చేసిరి.
మ్రియ వారు మేలిమి బంగారుతో గంటలను చేసి ఆ దానిమ్ిపండా
మ్ధాను, అన్గా ఆ చొకాకయి అంచలమీద చట్ట
ు నున్న దానిమ్ిపండా
మ్ధాను ఆ గంటలను పటిురి.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా సేవచేయటకు ఒకొకకక గంటను ఒకొకకక
దానిమ్ిపండును ఆ చొకాకయి అంచలమీద చట్ట
ు ఉంచిరి.

And they made upon the hems of the robe pomegranates of blue and
purple and scarlet, and twined linen.
And they made bells of pure gold, and put the bells between the
pomegranates upon the hem of the robe, round about between the
pomegranates:
a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, round about the hem
of the robe to minister in, as the LORD commanded Moses.
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And they made coats of fine linen of woven work for Aaron and for his sons,
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు అహరోనుకును అత్ని
కుమ్యరులకును నేత్పనియె
ై న్ సన్న నార చొకాకయిలను సన్ననార ప్రగాను
అందమైన్
సన్ననార కుళ్ల
ా యిలను పేనిన్ సన్ననార ల్లగులను
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నీల ధూమ్ా రకివరణములుగల పేనిన్ సన్ననారతో బుటాపనియె
ై న్ న్డికట్ట
ు ను
చేసిరి.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు మేలిమి బంగారుతో
పరిశుదికిరీట భూష్ణము చేసిచెకికన్ ముదరవల దానిమీదయెహోవా పరి
శుదు
ి డు అను వా
ర త్ వా
ర సిరి.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ప్రగాకు మీదుగా కట్ట
ు న్ట్ట
ా దానికి నీలి
సూత్ిమును కటిురి.
పరత్ాక్షపు గుడారపు మ్ందిరము యొకక పని యావతు
త ను సంపూరిి
చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ పరకారముగానే
ఇశారయేలీయలు చేసిరి.
అపుపడు వారు మ్ందిరమును గుడారమును దాని ఉప కరణములనినటిని
దాని కొలుకులను, పలకలను, కముిలను, సతంభ్ములను, దిమ్ిలను,

and a miter of fine linen and goodly bonnets of fine linen, and linen
breeches of finetwined linen,
and a girdle of finetwined linen, and blue and purple and scarlet
needlework, as the LORD commanded Moses.
And they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote upon it a
writing, like the engravings of a signet: Holiness to the LORD.
And they tied unto it a lace of blue to fasten it on high upon the miter, as
the LORD commanded Moses.
Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation
finished, and the children of Israel did according to all that the LORD
commanded Moses; so did they.
And they brought the tabernacle unto Moses: the tent and all his furniture,
his clasps, his boards, his bars and his pillars and his sockets;
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ఎరుపురంగు వేసిన్ పటేుళా తోళా పైకపుపను, సముదరవత్సల తోళా పైకపుపను,
కపుప తెరను,
సాక్షాపు మ్ందసమును దాని మోత్ కఱ్ఱలను, కరుణాపీఠమును,

and the covering of rams' skins dyed red, and the covering of badgers' skins,
and the veil of the covering;
the ark of the Testimony and the staves thereof, and the mercy seat;

36

బలాను, దాని ఉపకరణములనినటిని, సముఖపు ర్కట్టులను,

the table and all the vessels thereof, and the showbread;
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పవిత్ి మైన్ దీపవృక్షమును, సవరించ దాని పరదీపములను, అన్గా దాని
పరదీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనినటిని దీపముకొరకు తెైలమును

the pure candlestick with the lamps thereof, even with the lamps to be set
in order, and all the vessels thereof, and the oil for light;
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బంగారు వేదికను అభిషేక తెైలమును పరిమ్ళ ధూప దరవాములను
శాల్లదావరమున్కు తెరను
ఇత్తడి బలిపీఠమును దానికుండు ఇత్తడి జలాడను దాని మోత్కఱ్ఱలను దాని
ఉపకరణములనినటిని, గంగాళమును దాని పీటను
ఆవరణపు తెరలు దాని సతంభ్ములను దాని దిమ్ిలను ఆవరణదావరమున్కు
తెరను దాని తా
ి ళాను దాని మేకులను పరత్ాక్షపు గుడారములో మ్ందిర
సేవకొరకెైన్ ఉపకర ణములనినటిని, పరిశుదిసథలములోని

and the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the
hanging for the tabernacle door;
the brazen altar and his grate of brass, his staves and all his vessels, the
laver and his foot;
the hangings of the court, his pillars and his sockets, and the hanging for the
court gate, his cords and his pegs, and all the vessels of the service of the
tabernacle for the tent of the congregation;
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సాక్షాపు మ్ందసము నదుట ధూమ్ము వేయ బంగారు వేదికను ఉంచి
మ్ందిరదావరమున్కు తెరను త్గి లింపవలను.
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పరత్ాక్షపు గుడారపు మ్ందిరదావరము నదుట దహన్ బలిపీఠ మును
ఉంచవలను;
పరత్ాక్షపు గుడారమున్కును బలిపీఠమున్కును మ్ధాను గంగాళమును ఉంచి
దానిలో నీళ్ల
ా నింపవలను.
తెరలచట్ట
ు ఆవరణమును నిలువబెటిు ఆవరణదావరముయొకక తెరను
త్గిలింప వలను.
మ్రియ నీవు అభిషేకతెైలమును తీసికొని మ్ందిరమున్కును దానిలోని
సమ్సతమున్కును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనినటిని
పరత్రష్ఠంపవలను, అపుపడు అది పరిశుదిమ్గును.
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యాజక సేవారథమైన్ వసతీములను, అన్గా యాజకుడెైన్ అహరోనుకు పరిశుది
the clothes of service to do service in the holy place, and the holy garments
వసతీములను అత్ని కుమ్యరులకు వసతీములను మోషే యొదదకు తీసికొని
for Aaron the priest and his sons' garments to minister in the priest's office.
వచిచరి.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీ యలు ఆ పని అంత్య చేసిరి. According to all that the LORD commanded Moses, so the children of Israel
made all the work.
మోషే ఆ పని అంత్య చూచిన్పుపడు యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు
And Moses looked upon all the work, and behold, they had done it as the
దానిని చేసియండిరి; ఆల్లగున్నే చేసియండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. LORD had commanded; even so had they done it. And Moses blessed them.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటానను
మొదటి నలలో మొదటి దిన్మున్ నీవు పరత్ాక్షపు గుడారపు మ్ందిరమును
నిలువబెటువలను.
అచచట నీవు సాక్షాపు మ్ందసమును నిలిప ఆ మ్ందసమును అడి తెరతో
కపపవలను.
నీవు బలాను లోపలికి తెచిచ దాని మీద కరమ్ముగా ఉంచవలసిన్వాటిని ఉంచి
దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ దాని పరదీపములను వెలిగింపవలను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the
tent of the congregation.
And thou shalt put therein the ark of the Testimony, and cover the ark with
the veil.
And thou shalt bring in the table and set in order the things that are to be
set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick and light the
lamps thereof.
And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the
Testimony, and put up the hanging of the door to the tabernacle.
And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the
tabernacle of the tent of the congregation.
And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the
altar, and shalt put water therein.
And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at
the court gate.
And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle and all that
is therein, and shalt hallow it and all the vessels thereof; and it shall be holy.

దహన్ బలిపీఠమున్కు అభిషేకముచేసి ఆ పీఠమును పరత్రష్ఠంపవలను,
And thou shalt anoint the altar of the burnt offering and all his vessels, and
అపుపడు ఆ పీఠము అత్రపరిశుది మ్గును.
sanctify the altar; and it shall be an altar most holy.
ఆ గంగాళమున్కు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పరత్రష్ఠంపవలను.
And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.
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మ్రియ నీవు అహరోనును అత్ని కుమ్యరులను పరత్ాక్షపు గుడారము
యొకక దావరమునొదదకు తోడుకొనివచిచ వారిని నీళాతో సానన్ము చేయించి
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అహరోను నాకు యాజకుడగున్ట్ట
ా అత్నికి పరత్రష్ఠత్ వసతీములను ధరింపచేసి And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him and
అత్నికి అభిషేకముచేసి అత్ని పరత్రష్ఠంపవలను.
sanctify him, that he may minister unto Me in the priest's office.
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And thou shalt bring his sons and clothe them with coats;
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మ్రియ నీవు అత్ని కుమ్యరులను తోడుకొనివచిచ వారికి చొకాకయిలను
తొడిగించి
వారు నాకు యాజకులగుటకెై నీవు వారి త్ండిరకి అభిషేకము చేసిన్ట్ట
ా వారికిని
అభిషేకము చేయము. వారి అభిషేకము త్రత్రములకు వారికి నిత్ామైన్
యాజకత్వ సూచన్గా ఉండున్నను.
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Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.
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మోషే ఆ పరకారము చేసెను; యెహోవా అత్నికి ఆజా
ా పంచిన్ వాటిన్నినటిని
చేసెను, ఆల్లగున్నే చేసెను.
రండవ సంవత్సరమున్ మొదటి నలలో మొదటి దిన్మున్ మ్ందిరము
నిలువబెటుబడెను.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే మ్ందిరమును నిలువ బెటిు దాని
దిమ్ిలనువేసి దాని పలకలను నిలువబెటిు దాని పండె బదదలను చొనిప దాని
సతంభ్ములను నిలువబెటిు
మ్ందిరముమీద గుడారమును పరచి దాని పైని గుడారపు కపుపను వేసెను.
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And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the
ark, and put the mercy seat above upon the ark.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు శాసన్ములను తీసికొని
మ్ందసములో ఉంచి మ్ందసమున్కు మోత్కఱ్ఱలను దూరిచ దానిమీద
కరుణాపీఠము నుంచెను.
మ్ందిరములోనికి మ్ందసమును తెచిచ కపుప తెరను వేసి సాక్షాపు
మ్ందసమును కపపను.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు పరత్ాక్షపు గుడారములో
మ్ందిరముయొకక ఉత్తర దికుకన్, అడితెరకు వెలుపల బలాను ఉంచి
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యెహోవా సనినధిని దానిమీద ర్కట్టులను కరమ్ముగా ఉంచెను.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డుపరత్ాక్షపు గుడారములో
మ్ందిరమున్కు దకిుణ దికుకన్ బలా యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి

And he set the bread in order upon it before the LORD, as the LORD had
commanded Moses.
And he put the candlestick in the tent of the congregation opposite the
table, on the side of the tabernacle southward.
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యెహోవా సనిన ధిని పరదీపములను వెలిగించెను.

And he lighted the lamps before the LORD, as the LORD commanded Moses.

Exodus

40

26

And he put the golden altar in the tent of the congregation before the veil;
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు పరత్ాక్షపు గుడారములో
అడి తెరయెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి
దాని మీద పరిమ్ళ దరవాములను ధూపము వేసెను.

And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of
the congregation, and wash them with water.

and thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may
minister unto Me in the priest's office. For their anointing shall surely be an
everlasting priesthood throughout their generations."

And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of
the month, that the tabernacle was reared up.
And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets and set up
the boards thereof, and put in the bars thereof and reared up his pillars.
And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of
the tent above upon it, as the LORD commanded Moses.

And he brought the ark into the tabernacle, and set up the veil of the
covering and covered the ark of the Testimony, as the LORD commanded
Moses.
And he put the table in the tent of the congregation upon the side of the
tabernacle northward, outside the veil.

and he burned sweet incense thereon, as the LORD commanded Moses.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు మ్ందిర దావరమున్కు
తెరను వేసెను. అత్డు పరత్ాక్షపు గుడారపు మ్ందిరపు దావరమునొదద
దహన్బలిపీఠమును ఉంచి
దానిమీద దహన్బలి న్రిపంచి నైవేదామును సమ్రిపంచెను.

మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు పరత్ాక్షపు
గుడారమున్కును బలిపీఠమున్కును మ్ధా గంగాళ మును ఉంచి
పరకాుళణకొరకు దానిలో నీళ్ల
ా పోసెను.
దానియొదద మోషేయ అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును త్మ్ చేతులును
కాళ్ల
ా ను కడుగుకొనిరి.
వారు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి వెళ్ల
ా న్పుపడున్ బలిపీఠమున్కు సమీపంచ
న్పుపడును కడుగుకొనిరి.

And he set up the hanging at the door of the tabernacle.

And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the
tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the
meat offering, as the LORD commanded Moses.
And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and
put water there for washing.
And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet
thereat.
When they went into the tent of the congregation and when they came near
unto the altar, they washed, as the LORD commanded Moses.

మ్రియ అత్డు మ్ందిరమున్కును బలిపీఠమున్కును చట్ట
ు ఆవరణమును
ఏరపరచి ఆవరణదావరపు తెరను వేసెను. ఆల్లగున్ మోషే పని సంపూరిి
చేసెను.
అపుపడు మేఘము పరత్ాక్షపు గుడారమును కమ్ిగా యెహోవా తేజసుస
మ్ందిరమును నింపను.
ఆ మేఘము మ్ందిరముమీద నిలుచటచేత్ మ్ందిరము యెహోవా తేజ
సుసతో నిండెను గనుక మోషే పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి వెళాలేకుండెను.

And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and
set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.

మేఘము మ్ందిరముమీదనుండి పైకి వెళ్ల
ా న్పుపడెలాను ఇశారయేలీయలు
పరయాణమై పోయిరి.
ఇదే వారి పరయాణ పదిత్ర. ఆ మేఘముపైకి వెళానియెడల అది వెళ్ల
ా
దిన్మువరకు వారు పరయాణము చేయకుండిరి.
ఇశారయేలీయలందరి కనునల ఎదుట పగటివేళ యెహోవా మేఘము
మ్ందిరముమీద ఉండెను. రాత్రివేళ అగిన దానిమీద ఉండెను. వారి సమ్సత
పరయాణములలో ఈల్లగున్నే జరిగెను.
యెహోవా మోషేను పలిచి పరత్ాక్షపు గుడార ములోనుండి అత్నికీల్లగు
సెలవిచెచను.
నీవు ఇశార యేలీయలతో ఇటానుముమీలో ఎవరైన్ను యెహో వాకు బలి
అరిపంచన్పుపడు, గోవులమ్ందలోనుండిగాని గొఱ్ఱల మ్ందలోనుండిగాని
మేకల మ్ందలోనుండిగాని దానిని తీసికొని రావలను.

And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of
Israel went onward in all their journeys;
but if the cloud were not taken up, then they journeyed not until the day
that it was taken up.
For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day and fire was on it
by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys.

అత్డు దహన్బలిరూపముగా అరిపంచన్ది గోవులలోనిదైన్యెడల
నిరోదష్మైన్ మ్గ దానిని తీసికొని రావలను. తాను యెహోవా సనినధిని
అంగీకరింపబడున్ట్ట
ా పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావర మున్కు దానిని
తీసికొని రావలను.
అత్డు దహన్బలిగా అరిపంచ పశువు త్లమీద త్న్ చెయిానుంచవలను;
అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగున్ట్ట
ా అది అత్ని పక్ష ముగా
అంగీకరింపబడును.

"`If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without
blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the
tabernacle of the congregation before the LORD.

Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the
LORD filled the tabernacle.
And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because
the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.

And the LORD called unto Moses, and spoke unto him out of the tabernacle
of the congregation, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `If any man of you
bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle,
even of the herd and of the flock.

And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall
be accepted for him to make atonement for him.
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అత్డు యెహోవా సనినధిని ఆ కోడె దూడను వధించిన్ త్రువాత్
యాజకులైన్ అహ రోను కుమ్యరులు దాని రకిమును తెచిచ పరత్ాక్షపు
గుడారము ఎదుటనున్న బలిపీఠముచట్ట
ు ఆ రకిమును పోరకిుంపవలను.

And he shall kill the bullock before the LORD; and the priests, Aaron's sons,
shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that
is by the door of the tabernacle of the congregation.
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And he shall flay the burnt offering and cut it into his pieces.
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అపుపడత్డు దహన్బలిరూపమైన్ ఆ పశుచరిమును ఒలిచి, దాని
అవయవములను విడదీసిన్ త్రువాత్
యాజకుడెైన్ అహరోను కుమ్యరులు బలిపీఠము మీద అగినయంచి ఆ
అగినమీద కట్టులను చకకగా పేరచవలను.
అపుపడు యాజకులైన్ అహరోను కుమ్య రులు ఆ అవయవ ములను త్లను
కొరవువను బలిపీఠము మీదనున్న అగినమీది కట్టులపైని చకకగా పేరచవలను.
దాని ఆంత్ిములను కాళాను నీళాతో కడుగవలను.
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అది యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలియగున్ట్ట
ా యాజకుడు
దానిన్ంత్య బలిపీఠముమీద దహింపవలను.

Leviticus

1

10

దహన్బలిగా అత్డు అరిపంచన్ది గొఱ్ఱలయొకకగాని మేకలయొకక గాని
మ్ందలోనిదైన్ యెడల అత్డు నిరోదష్ మైన్ మ్గదాని తీసికొని వచిచ

but his inwards and his legs shall he wash in water. And the priest shall burn
all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet
savor unto the LORD.
"`And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep or of the goats,
for a burnt sacrifice, he shall bring a male without blemish.
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And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD; and
the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.
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బలిపీఠపు ఉత్తర దికుకన్ యెహోవా సనినధిని దానిని వధింపవలను.
యాజకులగు అహరోను కుమ్యరులు బలిపీఠముచట్ట
ు దాని రకిమును
పోరకిుంపవలను.
దాని అవయవములను దాని త్లను కొరవువను విడదీసిన్ త్రువాత్
యాజకుడు బలిపీఠముమీద నున్న అగినమీది కట్టులపైని చకకగా పేరచవలను.
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అత్డు యెహోవాకు దహన్బలిగా అరిపంచన్ది పకిు జాత్రలోనిదైన్యెడల
తెలా గువవలలో నుండిగాని ప్రవు రపు పలాలలో నుండిగాని తేవలను.

"`And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he
shall bring his offering of turtledoves or of young pigeons.
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యాజకుడు బలి పీఠముదగురకు దాని తీసికొనివచిచ దాని త్లను తు
ి ంచి
బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలను, దాని రకిమును బలి పీఠము పరకకను
పండవలను.
మ్రియ దాని మ్లముతో దాని పటును ఊడదీసి బలి పీఠము
తూరుపదికుకన్ బూడిదను వేయచోట దానిని ప్రరవేయవలను.
అత్డు దాని రకకలసందున్ దాని చీలచవలను గాని అవయవ విభాగములను
విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అన్గా అగిన మీది కట్టులపైని
దానిని దహింపవలను. అది దహన్బలి, అన్గా యెహో వాకు ఇంపైన్
సువాసన్గల హోమ్ము.
ఒకడు యెహోవాకు నైవేదాము చేయన్పుపడు అత్డు అరిపంచన్ది
గోధుమ్పండిదై యండవలను. అత్డు దానిమీద నూనపోసి సాంబా
ర ణ వేసి

And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn
it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the
altar.
And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the
altar on the east part, by the place of the ashes.
And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder.
And the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the
fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the
LORD.
"`And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall
be of fine flour; and he shall pour oil upon it and put frankincense thereon.

And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the
wood in order upon the fire.
And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head, and the fat in
order upon the wood that is on the fire which is upon the altar;

And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat; and the priest
shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the
altar,
దాని ఆంత్ిములను కాళాను నీళాతో కడుగవలను. అపుపడు యాజకుడు
but he shall wash the inwards and the legs with water. And the priest shall
దానిన్ంత్య తెచిచ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలను. అది దహన్బలి, bring it all and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made
అన్గా యెహో వాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ము.
by fire, of a sweet savor unto the LORD.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Leviticus

2

2

Leviticus

2

3

Leviticus

2

4

Leviticus

2

5

Leviticus

2

6

Leviticus

2

7

Leviticus

2

8

Leviticus

2

9

Leviticus

2

10

Leviticus

2

11

Leviticus

2

12

Leviticus

2

13

Leviticus

2

14

Leviticus

2

15

Leviticus

2

16

యాజకులగు అహరోను కుమ్యరులయొదదకు దానిని తేవలను. అందులో
నుండి యాజకుడు త్న్ చేరతో చేరడు నూనయ చేరడు గోధుమ్పండియ
దాని సాంబా
ర ణ అంత్య తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల
హోమ్ముగా బలి పీఠముమీద అందులో ఒక భాగమును జా
ా పకారథముగా
దహింపవలను.
ఆ నైవేదా శ్రష్ము అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును ఉండును.
యెహోవాకు అరిపంచ హోమ్ ములలో అది అత్రపరిశుదిము.

And he shall bring it to Aaron's sons the priests; and he shall take from it his
handful of the flour thereof and of the oil thereof, with all the frankincense
thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar to be an
offering made by fire, of a sweet savor unto the LORD.

నీవు పయిాలో కాలిచన్ నైవేదాము చేయన్పుపడు అది నూన కలిసిన్దియ,
పంగనిదియనైన్ గోధుమ్పండి అపపడములే గాని నూన రాచిన్దియ
పంగనిదియనైన్ పూరీలేగాని కావలను.
నీ అరపణము పన్ముమీద కాలిచన్ నైవేదామైన్యెడల అది నూన
కలిసిన్దియ పంగనిదియనైన్ గోధుమ్పండిదై యండవలను.
అది నైవేదాము గనుక నీవు దాని ముకకలుగా తు
ి ంచి వాటి మీద నూన
పోయవలను.
నీవు అరిపంచన్ది కుండలో వండిన్ నైవేదామైన్ యెడల నూన కలిసిన్
గోధుమ్పండితో దానిని చేయవలను.
వాటితో చేయబడిన్ నైవేదామును యెహోవాయొదదకు తేవలను.
యాజకునియొదదకు దానిని తెచిచన్ త్రువాత్ అత్డు బలిపీఠము దగురకు
దానిని తేవలను
అపుపడు యాజకుడు ఆ నైవేదాములో ఒక భాగమును జా
ా ప కారథముగా తీసి
బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ముగా దాని
దహింపవలను.
ఆ నైవేదా శ్రష్ము అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును జందును.
యెహోవాకు అరిపంచ హోమ్ములలో అది అత్రపరిశుదిము.

"`And if thou bring an oblation of a meat offering baked in the oven, it shall
be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers
anointed with oil.
And if thy oblation be a meat offering baked in a pan, it shall be of fine flour,
unleavened, mingled with oil.
Thou shalt part it in pieces and pour oil thereon: it is a meat offering.

మీరు యెహోవాకు చేయ నైవేదామేదియ పులిసి పంగిన్దానితో
చేయకూడదు. ఏలయన్గా పులిసిన్దైన్ను తేనయె
ై న్ను యెహోవాకు
హోమ్ముగా దహింపవలదు.
పరథమ్ఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిపంపవచచను గాని బలిపీఠముమీద
ఇంపైన్ సువాసన్గా వాటి న్రిపంప వలదు.
నీవు అరిపంచ పరత్ర నైవేదామున్కు ఉపుప చేరచ వలను. నీ దేవుని
నిబంధన్యొకక ఉపుప నీ నైవేదాము మీద ఉండవలను, నీ
అరపణములనినటితోను ఉపుప అరిపంపవలను.

"`No meat offering which ye shall bring unto the LORD shall be made with
leaven; for ye shall burn no leaven nor any honey in any offering of the
LORD made by fire.
As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD, but
they shall not be burned on the altar for a sweet savor.
And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither
shalt thou allow the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy
meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt.

And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is a
thing most holy of the offerings to the LORD made by fire.

And if thy oblation be a meat offering baked in the frying pan, it shall be
made of fine flour with oil.
And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the
LORD; and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the
altar.
And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof and
shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savor
unto the LORD.
And that which is left of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is
a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.

నీవు యెహోవాకు పరథమ్ఫలముల నైవేదా మును చేయ న్పుపడు సారమైన్
And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt
భూమిలో పుటిున్ పచచని వెనునలలోని ఊచబియామును వేయించి విసిరి నీ offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the
పరథమ్ఫలముల నైవేదాముగా అరిపంపవలను.
fire, even corn beaten out of full ears.
అది నైవేదారూప మైన్ది, నీవు దానిమీద నూనపోసి దాని పైని సాంబా
ర ణ
And thou shalt put oil upon it and lay frankincense thereon: it is a meat
వేయవలను.
offering.
అందులో జా
ా పకారథమైన్ భాగమును, అన్గా విసిరిన్ ధాన్ాములో కొంత్య,
And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof
నూనలో కొంత్య, దాని సాంబా
ర ణ అంత్య యాజ కుడు దహింపవలను.
and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering
అది యెహోవాకు హోమ్ము.
made by fire unto the LORD.
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అత్డు అరిపంచన్ది సమ్యధాన్బలియె
ై న్యెడల అత్డు గోవులలోనిది
తీసికొని వచిచన్యెడల అది మ్గదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనినధికి
నిరోదష్మైన్ దానిని తీసికొనిరావలను.
తాను అరిపంచ దాని త్లమీద త్న్ చెయిా ఉంచి పరత్ాక్షపు గుడారము
యొకక దావరమున్ దానిని వధింపవలను. యాజ కులగు అహరోను
కుమ్యరులు బలిపీఠముచట్ట
ు దాని రకిమును పోరకిుంపవలను.

"`And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd,
whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the
LORD.
And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door
of the tabernacle of the congregation; and Aaron's sons the priests shall
sprinkle the blood upon the altar round about.

3

అత్డు ఆ సమ్యధాన్ బలి పశువుయొకక ఆంత్ిముల లోపలి కొరవువను ఆంత్ి
ములమీది కొరవవంత్టిని రండు మూత్ి గరంధులను వాటిమీదను

3

4

డొకకలమీదనున్న కొరవువను కాలే జముమీదను మూత్ిగరంథుల మీదనున్న
వపను యెహోవాకు హోమ్ముగా అరిపంవలను.

And he shall offer from the sacrifice of the peace offering an offering made
by fire unto the LORD: the fat that covereth the inwards and all the fat that
is upon the inwards,
and the two kidneys and the fat that is on them which is by the flanks, and
the caul above the liver, with the kidneys -- it shall he take away.
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అహరోను కుమ్యరులు బలిపీఠముమీద, అన్గా అగినమీది కట్టు లపైనున్న
దహన్బలి దరవాముపైని దానిని దహింప వలను. అది యెహోవాకు ఇంపైన్
సువాసన్గలహోమ్ము.
యెహోవాకు సమ్యధాన్బలిగా ఒకడు అరిపంచన్ది గొఱ్ఱ
మేకలలోనిదైన్యెడల అది మ్గదేగాని ఆడుదేగాని నిరోదష్మైన్దాని తీసికొని
రావలను.
అత్డరిపంచ అరప ణము గొఱ్ఱపలాయె
ై న్ యెడల యెహోవా సనినధికి దానిని
తీసికొని రావలను.
తాను అరిపంచ దాని త్లమీద అత్డు త్న్ చెయిా ఉంచి పరత్ాక్షపు
గుడారము నదుట దానిని వధింపవలను. అహరోను కుమ్యరులు బలిపీఠము
చట్ట
ు దాని రకిమును పోరకిుంపవలను.
ఆ సమ్యధాన్ బలి పశువుయొకక కొరవువను ముడిిపూస మొదలుకొని కొరవివన్
తోక అంత్టిని ఆంత్ిములలోని కొరవువను ఆంత్ిములమీది కొరవువ అంత్టిని
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రండు మూత్ి గరంథులను వాటిమీది డొకకల పైనున్న కొరవువను మూత్ి
గరంథులమీది కాలేజముయొకక వపను తీసి యెహోవాకు హోమ్ము
చేయవలను.
యాజకుడు బలి పీఠముమీద దానిని దహింపవలను. అది యెహోవాకు
హోమ్రూపమైన్ ఆహారము.
అత్డు అరిపంచన్ది మేక యె
ై న్యెడల యెహోవా సనినధికి దానిని తీసికొని
రావలను.
తాను దాని త్లమీద చెయిా ఉంచి పరత్ా క్షపు గుడారము నదుట దానిని
వధింపవలను. అహరోను కుమ్యరులు బలిపీఠముచట్ట
ు దాని రకిమును
పోరకిుంపవలను.
తాను దానిలో అరిపంచ ఆంత్ిములను కపుప కొరవువను ఆంత్ిములమీది
కొరవువ అంత్టిని

And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is
upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet
savor unto the LORD.
"`And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the
flock, male or female, he shall offer it without blemish.
If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.
And he shall lay his hand upon the head of his offering and kill it before the
tabernacle of the congregation; and Aaron's sons shall sprinkle the blood
thereof round about upon the altar.
And he shall offer from the sacrifice of the peace offering an offering made
by fire unto the LORD; the fat thereof and the whole rump, it shall he take
off hard by the backbone: and the fat that covereth the inwards and all the
fat that is upon the inwards,
and the two kidneys and the fat that is upon them which is by the flanks,
and the caul above the liver, with the kidneys -- it shall he take away.
And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made
by fire unto the LORD.
"`And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.
And he shall lay his hand upon the head of it and kill it before the tabernacle
of the congregation; and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof
upon the altar round about.
And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto
the LORD: the fat that covereth the inwards and all the fat that is upon the
inwards,
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రండు మూత్ి గరంథులను వాటిమీది డొకకలపైనున్న కొరవువను రండు మూత్ి
గరంథులపైనున్న కాలేజముయొకక వపను యెహోవాకు హోమ్ముగా
అరిపంపవలను.
యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింప వలను. కొరవవంత్య
యెహోవాదే; అది సువాసన్గల హోమ్ రూపమైన్ ఆహారము. మీరు
కొరవువనైన్ను రకిమునైన్ను త్రన్కూడదు.
అది మీ త్రత్రములకు మీ నివాససథలములనినటిలోను నిత్ామైన్ కటుడ.

and the two kidneys and the fat that is upon them which is by the flanks,
and the caul above the liver, with the kidneys -- it shall he take away.

పరజలు అపరాధులగున్ట్ట
ా అభి ష్కు
ి డెైన్ యాజకుడు ప్రపము చేసిన్యెడల,
తాను చేసిన్ ప్రపమున్కెై నిరోదష్మైన్ కోడెదూడను యెహోవాకు
ప్రపపరిహారారథబలిగా అరిపంపవలను.
అత్డు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమున్కు యెహోవా సనినధిని ఆ
కోడెను తీసికొనివచిచ కోడె త్లమీద చెయిా ఉంచి యెహోవా సనినధిని కోడెను
వధింపవలను
అభిష్కు
ి డెైన్ యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకిములో కొంచెము తీసి పరత్ాక్షపు
గుడారమున్కు దానిని తేవలను.
ఆ యాజ కుడు ఆ రకిములో త్న్ వేరలు ముంచి పరిశుది మ్ందిరము యొకక
అడి తెర యెదుట ఆ రకిములో కొంచెము ఏడు మ్యరులు యెహోవా సనినధిని
పోరకిుంపవలను.
అపుపడు యాజకుడు పరత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా సనినధి నున్న
సుగంధ దరవాముల ధూపవేదిక కొముిలమీద ఆ రకిములో కొంచెము చమిరి
పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదదనున్న దహన్ బలిపీఠము
అడుగున్ ఆ కోడె యొకక రకిశ్రష్మ్ంత్య పోయవలను.

if the priest who is anointed shall sin, bringing the sin upon the people, then
let him bring for his sin which he hath sinned a young bullock without
blemish unto the LORD for a sin offering.
And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the
congregation before the LORD, and shall lay his hand upon the bullock's
head and kill the bullock before the LORD.
And the priest who is anointed shall take of the bullock's blood and bring it
to the tabernacle of the congregation;
and the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle of the blood
seven times before the LORD, before the veil of the sanctuary.
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సమ్యధాన్ బలియగు ఎదు
ద నుండి తీసిన్ట్ట
ా దీనినుండి తీయవలను.
యాజకుడు దహన్బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలను.

as it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings; and
the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.
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ఆ కోడెయొకక శ్రష్మ్ంత్య, అన్గా దాని చరిము దాని మ్యంసమ్ంత్య,
దాని త్ల దాని కాళ్ల
ా దాని ఆంత్ిములు దాని పేడ

And the skin of the bullock and all his flesh, with his head, and with his legs,
and his inwards, and his dung"

And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering
made by fire for a sweet savor; all the fat is the LORD'S.

It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your
dwellings, that ye eat neither fat nor blood.'"
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము యెహోవా ఆజాలనినటిలో
"Speak unto the children of Israel, saying, `If a soul shall sin through
దేనివిష్యమైన్ను ఎవరైన్ పరబాట్టన్ చేయరాని కారాములు చేసి ప్రపయె
ై న్ ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things
యెడల, ఎటాన్గా
which ought not to be done, and shall do against any of them,

మ్రియ అత్డు ప్రపపరిహారారథబలిరూపమైన్ ఆ కోడె కొరవువ అంత్య
దానినుండి తీయవలను. ఆంత్ిములలోని కొరవువను ఆంత్ిములమీది
కొరవవంత్టిని
మూత్ి గరంథులను వాటిమీది డొకకల పైనున్న కొరవువను మూత్ి గరంథుల
పైనున్న కాలేజముమీది వపను

And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of
sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the
congregation, and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of
the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the
congregation.
And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering: the
fat that covereth the inwards and all the fat that is upon the inwards,
and the two kidneys and the fat that is upon them which is by the flanks,
and the caul above the liver, with the kidneys -- it shall he take away,
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4
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ప్రళ్లము వెలుపల, బూడిదను ప్రరపోయ పవిత్ి సథలమున్కు తీసికొనిపోయి
అగినలో కట్టులమీద కాలిచవేయవలను. బూడిద ప్రరపోయ చోట దానిని
కాలిచవేయవలను.
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ఇశారయేలీయల సమ్యజమ్ంత్య పరబాట్టన్ ఏ త్పపదముచేసి, యెహోవా "`And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the
ఆజాలనినటిలో దేనినైన్ను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైన్యెడల
thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done something
against any of the commandments of the LORD concerning things which
should not be done, and are guilty,
వారు ఆ యాజాకు విరోధముగా చేసిన్ ఆ ప్రపము త్మ్కు తెలియ
when the sin which they have sinned is known, then the congregation shall
బడున్పుపడు, సంఘము ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక కోడె దూడను అరిపంచి offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the
పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావర మున్కు దానిని తీసికొని రావలను.
congregation.
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సమ్యజముయొకక పదదలు యెహోవా సనినధిని ఆ కోడెమీద త్మ్ చేతు
లుంచిన్ త్రువాత్ యెహోవా సనినధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలను.

And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of
the bullock before the LORD; and the bullock shall be killed before the LORD.
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అభిష్కు
ి డెైన్ యాజకుడు ఆ కోడె యొకక రకిములో కొంచెము పరత్ాక్షపు
గుడారములోనికి తీసికొని రావలను.
ఆ యాజకుడు ఆ రకిములో త్న్ వేరలు ముంచి అడితెర వెైపున్ యెహోవా
సనినధిని ఏడుమ్యరులు దాని పోరకిుంపవలను.
మ్రియ అత్డు దాని రకిములో కొంచెము పరత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా
సనినధి నున్న బలిపీఠపు కొముిలమీద చమిరి పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
దావరమునొదదనున్న దహన్ బలిపీఠము అడుగున్ ఆ రకిశ్రష్మ్ంత్య
పోయవలను.

And the priest who is anointed shall bring of the bullock's blood to the
tabernacle of the congregation;
and the priest shall dip his finger in some of the blood and sprinkle it seven
times before the LORD, even before the veil.
And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is
before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall
pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which
is at the door of the tabernacle of the congregation.
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మ్రియ అత్డు దాని కొరవువ అంత్య తీసి బలిపీఠము మీద దహింపవలను. And he shall take all his fat from him and burn it upon the altar.
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అత్డు ప్రపపరిహారారథబలియగు కోడెను చేసిన్ట్ట
ా దీనిని చేయవలను; అటేా
దీని చేయ వలను. యాజకుడు వారి నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా వారికి
క్షమ్యపణ కలుగును.
ఆ కోడెను ప్రళ్లము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను కాలిచన్ట్ట
ా
కాలచవలను. ఇది సంఘమున్కు ప్రపపరి హారారథబలి.

And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering;
so shall he do with this. And the priest shall make an atonement for them,
and it shall be forgiven them.
And he shall carry forth the bullock outside the camp and burn him as he
burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.
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అధికారి పరబాట్టన్ ప్రపముచేసి త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలనినటిలో
దేనినైన్ను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియె
ై న్యెడల
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అత్డు ఏ ప్రపము చేసి ప్రపయాయెనో అది త్న్కు తెలియబడిన్యెడల,
అత్డు నిరోదష్మైన్ మ్గమేకపలాను అరపణముగా తీసికొని వచిచ

"`When a ruler hath sinned, and done something through ignorance against
any of the commandments of the LORD his God concerning things which
should not be done, and is guilty,
or if his sin wherein he hath sinned come to his knowledge, he shall bring
his offering, a kid of the goats, a male without blemish.
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ఆ మేకపలా త్లమీద చెయిా ఉంచి, దహన్బలి పశువును వధించచోట
యెహోవా సనినధిని దానిని వధింపవలను.

And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place
where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.

even the whole bullock shall he carry forth outside the camp unto a clean
place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire;
where the ashes are poured out shall he be burned.
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ఇది ప్రపపరిహారారథ బలి. యాజకుడు ప్రపపరిహారారథబలి పశురకిములో
కొంచెము త్న్ వేరలితో తీసి, దహన్బలిపీఠము కొముిల మీద చమిరి, దాని
రకిశ్రష్ మును దహన్ బలిపీఠము అడుగున్ పోయవలను.
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సమ్యధాన్ బలి పశువుయొకక కొరవువవల దీని కొరవవంత్య బలి పీఠముమీద And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of
దహింపవలను. అట్ట
ా యాజకుడు అత్ని ప్రప విష్యములో అత్ని నిమిత్తము peace offerings; and the priest shall make an atonement for him concerning
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
his sin, and it shall be forgiven him.
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మీ దేశసు
థ లలో ఎవడెైన్ను పరబాట్టన్ ప్రపము చేసి చేయరానిపనుల
విష్యములో యెహోవా ఆజాలలో దేనినైన్ను మీరి అపరాధియె
ై న్యెడల
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తాను చేసిన్ది ప్రపమ్ని యొకవేళ త్న్కు తెలియబడిన్ యెడల, తాను చేసిన్ or if his sin which he hath sinned come to his knowledge, then he shall bring
ప్రపము విష్యమై నిరోదష్మైన్ ఆడు మేకపలాను అరపణముగా తీసికొని వచిచ his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which
he hath sinned.
ప్రపపరిహారారథ బలి పశువుయొకక త్లమీద త్న్ చెయిా ఉంచి, దహన్బలి
And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin
పశువులను వధించ సథలమున్ దానిని వధింపవలను.
offering in the place of the burnt offering.
యాజకుడు దాని రకిములో కొంచెము వేరలితో తీసి దహన్బలిపీఠపు
And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon
కొముిలమీద చమిరి, దాని రకిశ్రష్మును ఆ పీఠము అడుగున్ పోయవలను.
the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood
thereof at the bottom of the altar.
మ్రియ సమ్యధాన్ బలి పశువుయొకక కొరవువను తీసిన్టేా దీని కొరవవంత్టిని And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off
తీయవలను. యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గా యాజ కుడు బలిపీఠముమీద the sacrifice of peace offerings, and the priest shall burn it upon the altar for
దానిని దహింపవలను. అట్ట
ా యాజ కుడు అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
a sweet savor unto the LORD; and the priest shall make an atonement for
చేయగా అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
him, and it shall be forgiven him.
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And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and
put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his
blood at the bottom of the altar of burnt offering.

"`And if any one of the common people sin through ignorance while he
doeth something against any of the commandments of the LORD concerning
things which ought not to be done, and be guilty,

ఎవడెైన్ను ప్రపపరిహారారథబలిగా అరిపంచటకు గొఱ్ఱను తీసికొని
వచిచన్యెడల నిరోదష్మైన్దాని తీసి కొనివచిచ
ప్రపపరిహారారథబలియగు ఆ పశువు త్లమీద చెయిా ఉంచి దహన్బలి
పశువులను వధించ చోటను ప్రపపరిహారారథబలియగు దానిని వధింపవలను.

"`And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without
blemish.
And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a
sin offering in the place where they kill the burnt offering.

యాజ కుడు ప్రపపరిహారారథబలియగు పశువు రకిములో కొంచెము త్న్
వేరలితో తీసి దహన్బలిపీఠపు కొముిలమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున్ ఆ
రకిశ్రష్మ్ంత్య పోయవలను.
మ్రియ సమ్యధాన్బలి పశువుయొకక కొరవువను తీసిన్ట్ట
ా దీని కొరవవంత్య
తీయవలను. యాజకుడు యెహో వాకు అరిపంచ హోమ్ముల రీత్రగా
బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలను. అత్డు చేసిన్ ప్రపము
విష్యమై యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా అత్నికి
క్షమ్యపణ కలుగును.
ఒకడు ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిన్వాడెై తాను చూచిన్దాని గూరిచగాని త్న్కు
తెలిసిన్దానిగూరిచగాని సాకిుయె
ై యండి దాని తెలియచేయక ప్రపము
చేసిన్యెడల అత్డు త్న్ దోష్శిక్షను భ్రించను.

And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and
put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the
blood thereof at the bottom of the altar.
And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken
away from the sacrifice of the peace offerings, and the priest shall burn
them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD;
and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed,
and it shall be forgiven him.
"`And if a soul sin and hear the voice of swearing, and is a witness, whether
he hath seen or known of it, if he does not utter it, then he shall bear his
iniquity.
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మ్రియ నొకడు ఏ అపవిత్ి వసు
త వునైన్ను ముటిున్యెడల, అది
అపవిత్ిమ్ృగ కళేబరమేగాని అపవిత్ిపశు కళేబరమేగాని అపవిత్ిమైన్ ప్ర
ర కెడు
జంతువు కళేబరమేగాని అది అపవిత్ిమ్ని త్న్కు తెలియక పోయిన్ను అత్డు
అపవితు
ి డెై అపరాధి యగును.
మ్నుషుాలకు త్గులు అపవిత్ిత్లలో ఏదైన్ను ఒకనికి తెలియకుండ
అంటిన్యెడల, అన్గా ఒకనికి అపవిత్ిత్ కలిగిన్యెడల ఆ సంగత్ర తెలిసిన్
త్రువాత్ వాడు అపరాధి యగును.

Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass of an unclean
beast, or a carcass of unclean cattle, or the carcass of unclean creeping
things, and if it be hidden from him, he also shall be unclean and guilty.

మ్రియ కీడెైన్ను మేలైన్ను, మ్నుషుాలు వారథముగా ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొని
చేసెదమ్ని పలుకు మ్యటలలో మ్రి దేనినైన్ను యోచింపక చేసెదన్ని యొకడు
పదవులతో వారథముగా ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిన్ యెడల, అది తెలిసిన్ త్రువాత్
వాడు అపరాధియగును.
కాబటిు అత్డు వాటిలో ఏవిష్యమ్ందైన్ను అపరాధియగున్పుపడు ఆ
విష్యమ్ందే తాను చేసిన్ ప్రపమును ఒపుపకొని
తాను చేసిన్ ప్రపవిష్యమై యెహోవా సనినధికి మ్ందలోనుండి ఆడు
గొఱ్ఱపలానేగాని ఆడు మేకపలానే గాని ప్రపపరిహారారథబలిగా అరిపంపవలను.
అత్నికి ప్రప క్షమ్యపణ కలుగున్ట్ట
ా యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర య
శిచత్తము చేయను.
అత్డు గొఱ్ఱపలాను తేజాలని యెడల, అత్డు ప్రపయగున్ట్ట
ా తాను చేసిన్
అపరాధ విష్యమై రండు తెలా గువవలనేగాని రండు ప్రవురపు పలాలనేగాని
ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒకదానిని దహన్బలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనినధికి
తీసికొనిరావలను.
అత్డు యాజకుని యొదదకు వాటిని తెచిచన్ త్రు వాత్ అత్డు
ప్రపపరిహారారథమైన్దానిని మొదట న్రిపంచి, దాని మడనుండి దాని త్లను
నులమ్వలను గాని దాని నూడదీయకూడదు.
అత్డు ప్రపపరిహారారథబలి పశురకి ములో కొంచెము బలిపీఠము పరకకను
పోరకిుంపవలను. దాని రకిశ్రష్మును బలిపీఠము అడుగున్ పండవలను. అది
ప్రపపరిహారారథబలి.
విధిచొపుపన్ రండవదానిని దహన్బలిగా అరిపంపవలను. అత్డు చేసిన్
ప్రపము విష్యమై యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా
అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
రండు తెలా గువవలైన్ను రండు ప్రవురపు పలాలైన్ను త్న్కు దొరకనియెడల
ప్రపముచేసిన్వాడు తూమడు గోధుమ్పండిలో పదియవవంతును
ప్రపపరిహారారథబలి రూపముగా తేవలను. అది ప్రప పరిహారారథబలి గనుక
దానిమీద నూనపోయవలదు. సాంబా
ర ణ దానిమీద ఉంచవలదు.

Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil or to do good,
whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid
from him, when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

12

అత్డు యాజకునియొదదకు దానిని తెచిచన్ త్రువాత్ యాజకుడు
జా
ా పకారథముగా దానిలో పడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిపంచ హోమ్దరవాముల
రీత్రగా బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలను. అది ప్రపపరిహా రారథబలి.

Then shall he bring it to the priest and the priest shall take his handful of it,
even a memorial thereof, and burn it on the altar according to the offerings
made by fire unto the LORD: it is a sin offering.

13

పై చెపపన్వాటిలో దేని విష్యమైన్ను ప్రపము చేసిన్ వాని నిమిత్తము
And the priest shall make an atonement for him for his sin that he hath
యాజకుడు ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును. దాని
sinned in one of these, and it shall be forgiven him; and the remnant shall
శ్రష్ము నైవేదా శ్రష్మువల యాజకునిదగును.
be the priest's as a meat offering.'"
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Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be, that a
man shall be defiled thereby, and it be hid from him, when he knoweth of it,
then he shall be guilty.

And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall
confess that he hath sinned in that thing;
and he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he
hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats for a sin
offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.
"`And if he is not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass,
which he hath committed, two turtledoves or two young pigeons unto the
LORD: one for a sin offering and the other for a burnt offering.
And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the
sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it
asunder.
And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the
altar, and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the
altar: it is a sin offering.
And he shall offer the second for a burnt offering according to the
ordinance; and the priest shall make an atonement for him for his sin which
he hath sinned, and it shall be forgiven him.
"`But if he is not able to bring two turtledoves or two young pigeons, then
he that sinned shall bring for his offering a tenth part of an ephah of fine
flour for a sin offering. He shall put no oil upon it, neither shall he put any
frankincense thereon, for it is a sin offering.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదిమైన్ వాటి విష్ యములో పరబాట్టన్
ప్రపముచేసిన్యెడల తాను చేసిన్ అపరాధమున్కు నీవు ఏరపరచ వెల
చొపుపన్ పరిశుదిమైన్ తులముల విలువగల నిరోదష్మైన్ పటేులును
మ్ందలోనుండి అపరాధ పరిహారారథ బలిగా యెహోవాయొదదకు వాడు
తీసికొని రావలను.
పరిశుదిమైన్దాని విష్య ములో తాను చేసిన్ ప్రపమువలని న్ష్ుము
నిచచకొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియావలను. ఆ యాజకుడు
అప రాధపరిహారారథ బలియగు పటేులువలన్ అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయగా అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
చేయకూడదని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్వాటిలో దేని నైన్ను చేసి ఒకడు
ప్రపయె
ై న్యెడల అది పరబాట్టన్ జరిగిన్ను అత్డు అపరాధియె
ై త్న్
దోష్మున్కు శిక్ష భ్రిం చను.
కావున్ నీవు ఏరపరచిన్ వెలచొపుపన్ మ్ందలో నుండి నిరోదష్మైన్ పటేులును
అపరాధపరిహారారథబలిగా అత్డు యాజకునియొదదకు తీసికొనిరావలను.
అత్డు తెలియకయే పరబాట్టన్ చేసిన్ త్పుపనుగూరిచ యాజకుడు అత్ని
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"If a soul commit a trespass and sin through ignorance in the holy things of
the LORD, then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without
blemish out of the flocks, with thy valuation in shekels of silver according to
the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.

అది అపరాధపరిహారారథబలి. అత్డు యెహోవాకు విరోధముగా అపరాధము
చేసిన్ది వాసతవము.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోరహముచేసి ప్రపయె
ై న్యెడల, అన్గా త్న్కు
అపపగింపబడిన్దాని గూరిచయేగాని తాకట్ట
ు ఉంచిన్దాని గూరిచయేగాని,
దోచకొనిన్దాని గూరిచయేగాని, త్న్ పరుగువానితో బంకిన్యెడలనేమి, త్న్
పరుగువాని బల్లత్కరించిన్ యెడలనేమి

It is a trespass offering; he hath certainly trespassed against the LORD."

పోయిన్ది త్న్కు దొరికిన్పుపడు దానిగూరిచ బంకిన్యెడల నేమి, మ్నుషుాలు
వేటిని చేసి ప్రపులగు దురో వాటనినటిలో దేనివిష్యమైన్ను అబదిపరమ్యణము
చేసిన్యెడల నేమి,
అత్డు ప్రపముచేసి అపరాధి యగును గనుక అత్డు తాను దోచకొనిన్
సొముినుగూరిచ గాని బల్లతాకరముచేత్ను అపహరించిన్దానిగూరిచగాని
త్న్కు అపపగింపబడిన్దానిగూరిచగాని, పోయి త్న్కు దొరి కిన్దానిగూరిచగాని,
దేనిగూరిచయె
ై తే తాను అబదిపరమ్య ణము చేసెనో దానిన్ంత్య మ్రల
ఇచచకొన్వలను.
ఆ మూల ధన్ము నిచచకొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను
అపరాధ పరిహారారథబలి అరిపంచ దిన్మున్ సొతు
త దారునికి ఇచచకొన్వలను.

or has found that which was lost and lieth concerning it, and sweareth
falsely -- in any of all these that a man doeth, sinning therein,

అత్డు యెహోవాకు త్న్ అపరాధ విష్యములో నీవు ఏరపరచ వెలకు
మ్ందలో నుండి నిరోదష్మైన్ పటేులును యాజకునియొదదకు తీసికొని రావలను.

And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without
blemish out of the flock, according to thy valuation, for a trespass offering,
unto the priest.

And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing,
and shall add a fifth part thereto and give it unto the priest; and the priest
shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and
it shall be forgiven him.
"And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be
done by the commandments of the LORD, though he knew it not, yet is he
guilty and shall bear his iniquity.
And he shall bring a ram without blemish out of the flock, according to thy
valuation for a trespass offering unto the priest; and the priest shall make
an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and knew
it not, and it shall be forgiven him.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"If a soul sin and commit a trespass against the LORD by lying unto his
neighbor about that which was delivered to him to keep, or in dealings, or in
a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor,

then it shall be, because he hath sinned and is guilty, that he shall restore
that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully
gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he
found,
or all that about which he hath sworn falsely. He shall even restore the
principal thereof, and shall add a fifth part more thereto, and give it unto
him to whom it appertaineth, on the day of his trespassoffering.
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ఆ యాజకుడు యెహోవా సనినధిని అత్ని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా
అత్డు అపరాధి యగున్ట్ట
ా తాను చేసిన్ వాటనినటిలో పరత్రదాని విష్యమై
అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు అహరోనుతోను అత్ని కుమ్యరులతోను ఇటానుము ఇది
దహన్బలినిగూరిచన్ విధి. దహన్బలిదరవాము ఉద యమువరకు రాత్రి
అంత్య బలిపీఠముమీద దహించ చండును; బలిపీఠముమీది అగిన
దానిని దహించ చండును.
యాజకుడు త్న్ సన్ననార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని త్న్ మ్యన్మున్కు
త్న్ నారల్లగును తొడుగు కొని బలిపీఠముమీద అగిన దహించ
దహన్బలిదరవాపు బూడిదను ఎత్రత బలిపీఠమునొదద దానిని పోసి

And the priest shall make an atonement for him before the LORD; and it
shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing
therein."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Command Aaron and his sons, saying, `This is the law of the burnt offering:
It is the burnt offering because of the burning upon the altar all night unto
the morning, and the fire of the altar shall be burning in it.

త్న్ వసతీ ములను తీసి వేరు వసతీములను ధరించకొని ప్రళ్లము
వెలుపలనున్న పవిత్ిసథలమున్కు ఆ బూడిదను తీసికొనిపోవలను.
బలిపీఠముమీద అగిన మ్ండుచండవలను, అది ఆరిపోకూడదు. పరత్ర
ఉదయమున్ యాజకుడు దాని మీద కట్టులువేసి, దానిమీద
దహన్బలిదరవామును ఉంచి, సమ్యధాన్బలియగు పశువు కొరవువను
దహింపవలను.
బలిపీఠముమీద అగిన నిత్ాము మ్ండుచండవలను, అది ఆరిపోకూడదు.

And he shall take off his garments and put on other garments, and carry
forth the ashes outside the camp unto a clean place.
And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out. And
the priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in
order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.

నైవేదామునుగూరిచన్ విధి యేదన్గా, అహరోను కుమ్యరులు యెహోవా
సనినధిని బలిపీఠము నదుట దానిని న్రిపంచవలను.
అత్డు నైవేదాతెైలమునుండియ దాని గోధుమ్పండినుండియ చేరడు పండిని
నూనను, దాని సాంబా
ర ణ యావతు
త ను దాని లోనుండి తీసి జా
ా పక సూచన్గాను
వాటిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గాను దహింపవలను.

"`And this is the law of the meat offering: The sons of Aaron shall offer it
before the LORD, before the altar.
And he shall take from it his handful of the flour of the meat offering, and of
the oil thereof and all the frankincense which is upon the meat offering, and
shall burn it upon the altar for a sweet savor, even the memorial of it unto
the LORD.
And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat. With unleavened
bread shall it be eaten in the holy place; in the court of the tabernacle of the
congregation they shall eat it.
It shall not be baked with leaven. I have given it unto them for their portion
of My offerings made by fire; it is most holy, as is the sin offering and as the
trespass offering.
All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute
for ever in your generations concerning the offerings of the LORD made by
fire. Every one who toucheth them shall be holy.'"

దానిలో మిగిలిన్ దానిని అహరోనును అత్ని సంత్త్రవారును త్రన్వలను. అది
పులియనిదిగా పరి శుదిసథలములో త్రన్వలను. వారు పరత్ాక్షపు గుడారము
యొకక ఆవరణములో దానిని త్రన్వలను;
దాని పులియబెటిు కాలచవలదు; నా హోమ్ దరవాములలో వారికి ప్రలుగా దాని
నిచిచయనానను. ప్రపపరిహారారథబలివలను అపరాధపరిహారారథబలివలను
అది అత్రపరిశుదిము.
అహరోను సంత్త్రలో పరత్రవాడును దానిని త్రన్వలను. ఇది యెహోవా
హోమ్ముల విష్య ములో మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటుడ. వాటికి
త్గిలిన్ పరత్ర వసు
త వు పరిశుదిమ్గును.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన్ దిన్మున్, అత్డును అత్ని సంత్త్రవారును
అరిపంపవలసిన్ అరపణమేదన్గా, ఉదయ మున్ సగము సాయంకాలమున్
సగము నిత్ామైన్ నైవేదా ముగా తూమడు గోధుమ్పండిలో పదియవవంతు.

And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he
put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with
the burnt offering on the altar; and he shall put them beside the altar.

The fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the
LORD in the day when he is anointed: a tenth part of an ephah of fine flour
for a perpetual meat offering, half of it in the morning and half thereof at
night.
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పన్ముమీద నూనతో దానిని కాలచవలను; దానిని కాలిచన్త్రువాత్ దానిని
తేవలను. కాలిచన్ నైవేదాభాగ ములను యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గా
అరిపంపవలను.
అత్ని సంత్త్రవారిలో అత్నికి మ్యరుగా అభిషే కము పందిన్ యాజకుడు
ఆల్లగున్నే అరిపంపవలను. అది యెహోవా నియమించిన్ నిత్ామైన్ కటుడ,
అదంత్య దహింపవలను.
యాజకుడు చేయ పరత్ర నైవేదాము నిశ్రశష్ముగా పేరలచబడవలను; దాని
త్రన్వలదు.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు అహరోనుకును అత్ని సంత్త్రవారికిని ఈల్లగు
ఆజా
ా పంచముప్రపపరిహారారథబలిని గూరిచన్ విధి యేదన్గా, నీవు
దహన్బలిరూపమైన్ పశువులను వధించ చోట ప్రపపరిహారారథబలి
పశువులను యెహోవా సనినధిని వధింపవలను; అది అత్ర పరిశుదిము.
ప్రపపరిహారారథ బలిగా దాని న్రిపంచిన్ యాజకుడు దానిని త్రన్వలను; పరి
శుదిసథలమ్ందు, అన్గా పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక ఆవరణములో దానిని
త్రన్వలను.
దాని మ్యంసమున్కు త్గులు పరత్ర వసు
త వు పరత్రష్ఠత్మ్గును. దాని
రకిములోనిది కొంచెమైన్ను వసతీముమీద పోరకిుంచిన్యెడల అది దేనిమీద
పోరకిుంపబడెనో దానిని పరిశుదిసథలములో ఉదుకవలను.
దాని వండిన్ మ్ంటికుండను పగుల గొటు వలను; దానిని ఇత్తడిప్రత్ిలో
వండిన్యెడల దాని తోమి నీళాతో కడుగవలను.

In a pan it shall be made with oil; and when it is baked thou shalt bring it in,
and the baked pieces of the meat offering shalt thou offer for a sweet savor
unto the LORD.
And the priest from among his sons, who is anointed in his stead, shall offer
it. It is a statute for ever unto the LORD; it shall be wholly burned.

29

యాజకులలో పరత్ర మ్గవాడు దానిని త్రన్వలను; అది అత్రపరిశుదిము.

All the males among the priests shall eat thereof; it is most holy.

6

30

మ్రియ ప్రప పరిహారారథబలిగా తేబడిన్ యే పశువు రకిములో కొంచె మైన్ను
అత్రపరిశుదిసథలములో ప్ర
ర యశిచత్తము చేయ టకెై పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి
తేబడునో ఆ బలిపశు వును త్రన్వలదు, దానిని అగినలో కాలిచవేయవలను.

And no sin offering, from which any of the blood is brought into the
tabernacle of the congregation for reconcilement thereby in the holy place,
shall be eaten: it shall be burned in the fire.
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అపరాధపరిహారారథబలి అత్రపరిశుదిము. దాని గూరిచన్ విధి యేదన్గా
దహన్బలి పశువులను వధించచోట అప రాధపరిహారారథబలిరూపమైన్
పశువులను వధింపవలను. బలిపీఠముచట్ట
ు దాని రకిమును పోరకిుంపవలను.

"`Likewise this is the law of the trespass offering (it is most holy):
In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass
offering; and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.
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దానిలోనుండి దాని కొరవవంత్టిని, అన్గా దాని కొరవివన్ తోకను దాని
ఆంత్ిములలోని కొరవువను
రండు మూత్ి గరంథులను డొకకలపైనున్న కొరవువను మూత్ి గరంథులమీది
కొరవువను కాలేజముమీది వపను తీసి దాని న్ంత్య అరిపంపవలను.

And he shall offer from it all the fat thereof: the rump, and the fat that
covereth the inwards,
and the two kidneys and the fat that is on them which is by the flanks, and
the caul that is above the liver, with the kidneys; it shall he take away.
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యాజకుడు యెహోవాకు హోమ్ముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలను; And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire
అది అపరాధపరిహారారథబలి; యాజకులలో పరత్ర మ్గవాడు దానిని త్రన్వలను; unto the LORD: it is a trespass offering.
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For every meat offering for the priest shall be wholly burned; it shall not be
eaten."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto Aaron and to his sons, saying, `This is the law of the sin
offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering
be killed before the LORD; it is most holy.
The priest who offereth it for sin shall eat it; in the holy place shall it be
eaten, in the court of the tabernacle of the congregation.
Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy; and when there is
sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that
whereon it was sprinkled in the holy place.
But the earthen vessel wherein it is boiled shall be broken; and if it is boiled
in a brazen pot, it shall be both scoured and rinsed in water.

Every male among the priests shall eat thereof. It shall be eaten in the holy
place; it is most holy.
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ప్రపపరిహారారథబలిని గూరిచగాని అపరాధపరిహారారథబలిని గూరిచగాని విధి
యొకకటే. ఆ బలిదరవాము దానివలన్ ప్ర
ర యశిచత్తము చేయ యాజకుని
దగును.
ఒకడు తెచిచన్ దహన్బలిని ఏ యాజకుడు అరిపంచనో ఆ యాజకుడు
అరిపంచిన్ దహన్బలిపశువు చరిము అత్నిది; అది అత్నిదగును.

As the sin offering is, so is the trespass offering; there is one law for them:
the priest who maketh atonement therewith shall have it.

9

పయిామీద వండిన్ పరత్ర నైవేదామును, కుండలోనేగాని పన్ముమీదనేగాని
కాలిచన్ది యావతు
త ను, దానిని అరిపంచిన్ యాజకునిది, అది అత్నిదగును.

And all the meat offering that is baked in the oven, and all that is dressed in
the frying pan and in the pan, shall be the priest's who offereth it.
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అది నూన కలిసిన్దేగాని పడిదేగాని మీ నైవేదాములనినటిని అహరోను
సంత్త్రవారు సమ్ముగా పంచకొన్వలను.
ఒకడు యెహోవాకు అరిపంపవలసిన్ సమ్యధాన్బలిని గూరిచన్ విధి యేదన్గా
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And the priest who offereth any man's burnt offering, even the priest shall
have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.

And every meat offering mingled with oil, or dry, shall all the sons of Aaron
have, one as much as another.
"`And this is the law of the sacrifice of peace offerings which he shall offer
unto the LORD:
వాడు కృత్జాతారపణముగా దాని న్రిపంచన్పుపడు త్న్ కృత్జాతారపణ
If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of
రూపమైన్ బలి గాక నూనతో కలిసిన్వియ పంగనివియనైన్ పండి వంటలను, thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers
నూన పూసిన్వియ పంగనివియనైన్ పలచని అపపడములను, నూన కలిప
anointed with oil, and cakes mingled with oil of fine flour, fried.
కాలిచన్ గోధుమ్పండి వంట లను అరిపంపవలను.
ఆ పండివంటలేకాక సమ్యధాన్బలి రూపమైన్ కృత్జాతాబలి దరవాములో
పులిసిన్ ర్కట్టును అరపణముగా అరిపంపవలను.
మ్రియ ఆ అరపణములలో పరత్ర దానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు
పరత్రషా
ఠ రపణ ముగా అరిపంపవలను. అది సమ్యధాన్బలిపశురకిమును పోరకిుంచిన్
యాజకునిది, అది అత్నిదగును.
సమ్యధాన్ బలిగా తాను అరిపంచ కృత్జాతాబలి పశువును అరిపంచ దిన్మే
దాని మ్యంసమును త్రన్వలను; దానిలోనిది ఏదియ మ్రునాటికి
ఉంచకొన్కూడదు.
అత్డు అరిపంచబలి మొ
ా కుకబడియేగాని సేవచాఛరపణయేగాని
అయిన్యెడల అత్డు దాని న్రిపంచ నాడ త్రన్వలను.

Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the
sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.
And of it he shall offer one out of the whole oblation for a heave offering
unto the LORD, and it shall be the priest's who sprinkleth the blood of the
peace offerings.
And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be
eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the
morning.
But if the sacrifice of his offering be a vow or a voluntary offering, it shall be
eaten the same day that he offereth his sacrifice; and on the morrow also
the remainder of it shall be eaten.
మిగిలిన్ది మ్రు నాడు త్రన్వచచను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు మ్యంస
But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be
ములో మిగిలిన్దానిని అగినతో కాలిచ వేయవలను.
burned with fire.
ఒకడు త్న్ సమ్యధాన్బలి పశువుమ్యంసములో కొంచె మైన్ను మూడవనాడు And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings is eaten at all on
త్రనిన్యెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిపంచిన్వానికి సమ్యధాన్బలిగా the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him
ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని త్రనువాడు త్న్ దోష్శిక్షను భ్రిం చను.
that offereth it; it shall be an abomination, and the soul that eateth of it
shall bear his iniquity.
అపవిత్ిమైన్ దేనికెైన్ను త్గిలిన్ మ్యంసమును త్రన్ కూడదు; అగినతో దానిని "`And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall
కాలిచవేయవలను; మ్యంసము విష్యమైతే పవితు
ి లందరు మ్యంసమును
be burned with fire; and as for the flesh, all who are clean shall eat thereof.
త్రన్వచచను గాని
ఒకడు త్న్కు అపవిత్ిత్ కలిగియండగా యెహో వాకు అరిపంచ
But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings that
సమ్యధాన్బలి పశువుమ్యంసములో కొంచె మైన్ను త్రనిన్యెడల వాడు
pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul
పరజలలోనుండి కొటిువేయ బడును.
shall be cut off from his people.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Leviticus

7

21

ఎవడు మ్నుషుాల అపవిత్ిత్నేగాని అపవిత్ి మైన్ జంతువునేగాని యే
అపవిత్ిమైన్ వసు
త వునేగాని తాకి యెహోవాకు అరిపంచ సమ్యధాన్బలిపశువు
మ్యంస మును త్రనునో వాడు పరజలలోనుండి కొటిువేయబడును.

Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of
man or any unclean beast or any abominable unclean thing, and eat of the
flesh of the sacrifice of peace offerings which pertain unto the LORD, even
that soul shall be cut off from his people.'"
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముఎదు
ద దేగాని గొఱ్ఱదేగాని మేకదేగాని దేని
కొరవువను మీరు త్రన్ కూడదు.
చచిచన్దాని కొరవువను చీలిచన్ దాని కొరవువను ఏ పనికెైన్ను
వినియోగపరచవచచను గాని దాని నేమ్యత్ి మును త్రన్కూడదు.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, saying, `Ye shall eat no manner of fat, of
ox or of sheep or of goat.
And the fat of the beast that dieth of itself and the fat of that which is torn
by beasts may be used in any other use, but ye shall in no wise eat of it.
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ఏలయన్గా మ్నుషుాలు యెహో వాకు హోమ్ముగా అరిపంచ జంతువులలో
దేని కొరవువ నైన్ను త్రనిన్వాడు త్న్ పరజలలోనుండి కొటిువేయబడును.
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మ్రియ పకిుదేగాని జంతువుదేగాని యే రకిమును మీ నివాసములనినటిలో
త్రన్కూడదు.
ఎవడు రకిము త్రనునో వాడు త్న్ పరజలలోనుండి కొటిువేయబడును.
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For whosoever eateth the fat of the beast of which men offer an offering
made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off
from his people.
Moreover ye shall eat no manner of blood in any of your dwellings, whether
it be of fowl or of beast.
Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall
be cut off from his people.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, saying, `He that offereth the sacrifice of
his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD
from the sacrifice of his peace offerings.
His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire; the fat
with the breast it shall he bring, that the breast may be waved as a wave
offering before the LORD.
And the priest shall burn the fat upon the altar, but the breast shall be
Aaron's and his sons'.
And the right shoulder shall ye give unto the priest for a heave offering of
the sacrifices of your peace offerings.
He among the sons of Aaron who offereth the blood of the peace offerings
and the fat, shall have the right shoulder for his part.
For the wave breast and the heave shoulder have I taken from the children
of Israel from the sacrifices of their peace offerings, and have given them
unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever, from among
the children of Israel.'"
This is the portion of the anointing of Aaron and of the anointing of his sons
out of the offerings to the LORD made by fire, on the day when he
presented them to minister unto the LORD in the priest's office,
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముఎవడు యెహో వాకు సమ్యధాన్బలి
దరవాములను తెచచనో వాడు ఆ దరవాములలోనుండి తాను అరిపంచన్ది
యెహోవా సనిన ధికి తేవలను.
అత్డు త్న్ చేతుల లోనే యెహోవాకు హోమ్దరవాములను, అన్గా బోరమీది
కొరవువను తేవలను. యెహోవా సనినధిని అల్ల
ా డింపబడు అరపణముగా దానిని
అల్ల
ా డించటకు బోరతో దానిని తేవలను.
యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొరవువను దహింపవలను గాని, బోర
అహరోనుకును అత్ని సంత్త్రవారికిని చెందును.
సమ్యధాన్బలిపశువులలోనుండి పరత్రషా
ఠ రపణముగా యాజ కునికి కుడి
జబబనియావలను.
అహరోను సంత్త్రవారిలో ఎవడు సమ్యధాన్బలియగు పశువురకిమును
కొరవువను అరిపంచనో కుడిజబబ వానిదగును.
ఏలయన్గా ఇశార యేలీయల యొదదనుండి, అన్గా వారి సమ్యధాన్బలి
దరవాములలోనుండి అల్ల
ా డించిన్ బోరను పరత్రష్ఠత్మైన్ జబబను తీసికొని,
నిత్ామైన్ కటుడచొపుపన్ యాజకుడెైన్ అహరోనుకును అత్ని సంత్త్రవారికిని
ఇచిచయనానను.
వారు త్న్కు యాజకులగున్ట్ట
ా యెహోవా వారిని చేర దీసిన్ దిన్మ్ందు
యెహోవాకు అరిపంచ హోమ్దరవా ములలోనుండిన్ది అభిషేక మునుబటిు
అహరోనుకును అభి షేకమునుబటిుయే అత్ని సంత్త్రవారికిని కలిగెను.
వీటిని ఇశారయేలీ యలు వారికియావలన్ని యెహోవా వారిని అభిషేకించిన్
దిన్మున్ వారి త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటు డగా నియమించెను.

which the LORD commanded to be given them by the children of Israel on
the day that He anointed them, by a statute for ever throughout their
generations.
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ఇది దహన్బలిని గూరిచయ అప రాధపరిహారారథపు నైవేదామును గూరిచయ This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin
ప్రపపరిహా రారథబలినిగూరిచయ అపరాధ పరిహారారథబలినిగూరిచయ
offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the
పరత్రష్ఠతారపణమును గూరిచయ సమ్యధాన్బలినిగూరిచయ చేయబడిన్ విధి. sacrifice of the peace offerings,
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ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు అరపణ ములను తీసికొని రావలన్ని స్త్నాయి
అరణాములో ఆయన్ ఆజా
ా పంచిన్ దిన్మున్ యెహోవా స్త్నాయి కొండమీద
మోషేకు ఆల్లగున్నే ఆజా
ా పంచెను.
మ్రియ యెహోవా
నీవు అహరోనును అత్ని కుమ్యరులను వారి వసతీములను అభిషేకతెైలమును
ప్రప పరిహారారథబలిరూపమైన్ కోడెను రండు పటేుళాను గంపడు పంగని
భ్క్షాములను తీసికొని
పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదదకు సరవసమ్యజమును సమ్
కూరుచమ్న్గా
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు చేసెను. సమ్యజము పరత్ాక్షపు
గుడారము యొకక దావరమునొదదకు కూడిరాగా

which the LORD commanded Moses on Mount Sinai on the day that He
commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD in
the Wilderness of Sinai.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil,
and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened
bread;
and gather thou all the congregation together unto the door of the
tabernacle of the congregation."
And Moses did as the LORD commanded him, and the assembly was
gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.
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And Moses said unto the congregation: "This is the thing which the LORD
commanded to be done."
And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
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మోషే సమ్యజ ముతోచేయవలన్ని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ కారాము ఇదే
అనను.
అపుపడు మోషే అహరోనును అత్ని కుమ్యరులను దగురకు తీసికొనివచిచ
నీళాతో వారికి సానన్ము చేయించెను.
త్రువాత్ అత్డు అత్నికి చొకాకయిని తొడిగి అత్నికి దటీుని కటిు
నిలువుటంగీని, ఏఫ్తదునువేసి ఏఫ్తదుయొకక విచిత్ిమైన్ న్డికట్ట
ు ను అత్నికి
కటిు దాని వలన్ అత్నికి ఏఫ్తదును బిగించి, అత్నికి పత్కమువేసి

Leviticus

8

8

ఆ పత్క ములో ఊరీము తుమీి్మ్మ్ను వాటిని ఉంచి
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అత్ని త్లమీద ప్రగాను పటిు, ఆ ప్రగామీదను అత్ని నొసట
పరిశుదికిరీటముగా బంగారు రేకును కట్టును. ఇట్ట
ా యెహోవా మోషేకు
ఆజా
ా పంచెను.
మ్రియ మోషే అభిషేకతెైలమును తీసికొని మ్ందిరమును దానిలోనున్న
సమ్సతమును అభిషేకించి వాటిని పరత్రష్ఠంచెను.
అత్డు దానిలో కొంచెము ఏడుమ్యరులు బలిపీఠముమీద పోరకిుంచి,
బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనినటిని గంగాళమును దాని పీటను
పరత్రష్ఠంచటకెై వాటిని అభి షేకించెను.
మ్రియ అత్డు అభిషేకతెైలములో కొంచెము అహరోను త్లమీద పోసి
అత్ని పరత్రష్ఠంచటకెై అత్నిని అభిషేకించెను.
అపుపడత్డు అహరోను కుమ్యరులను దగురకు తీసి కొనివచిచ వారికి
చొకాకయిలను తొడిగి వారికి దటీులను కటిు వారికి కుళ్ల
ా యిలను పట్టును.

And he put the breastplate upon him. Also he put in the breastplate the
Urim and the Thummim.
And he put the miter upon his head. Also upon the miter, even upon the
front thereof, did he put the golden plate, the holy crown, as the LORD
commanded Moses.
And Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that
was therein, and sanctified them.
And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar
and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.
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ఇట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచెను. అపుపడత్డు ప్రపపరిహారారథబలిగా
ఒక కోడెను తీసికొనివచెచను. అహ రోనును అత్ని కుమ్యరులును
ప్రపపరిహారారథబలిరూపమైన్ ఆ కోడె త్లమీద త్మ్ చేతులుంచిరి.

And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed
him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the
woven girdle of the ephod, and bound it unto him therewith.

And he poured of the anointing oil upon Aaron's head and anointed him, to
sanctify him.
And Moses brought Aaron's sons and put coats upon them, and girded them
with girdles, and put headdresses upon them, as the LORD commanded
Moses.
And he brought the bullock for the sin offering; and Aaron and his sons laid
their hands upon the head of the bullock for the sin offering.
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దాని వధించిన్ త్రు వాత్ మోషే దాని రకిమును తీసి బలిపీఠపు
కొముిలచట్ట
ు వేరలితో దాని చమిరి బలిపీఠము విష్యమై ప్రపపరిహా రము
చేసి దాని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై బలిపీఠము అడుగున్
రకిమును పోసి దానిపరత్రష్ఠంచెను.
మోషే ఆంత్ిములమీది కొరవవంత్టిని కాలేజముమీది వపను రండు
మూత్ిగరంథులను వాటి కొరవువను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను.
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And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the
altar round about with his finger and purified the altar, and poured the
blood at the bottom of the altar and sanctified it, to make reconciliation
upon it.
And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the
liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned it upon the altar.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఆ కోడెను దాని చరిమును
But the bullock and his hide, his flesh, and his dung he burned with fire
దాని మ్యంసమును దాని పేడను ప్రళ్లమున్కు అవత్ల అగినచేత్ కాలిచవేసెను. outside the camp, as the LORD commanded Moses.
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త్రువాత్ అత్డు దహన్బలిగా ఒక పటేులును తీసికొని వచెచను. అహరోనును And he brought the ram for the burnt offering; and Aaron and his sons laid
అత్ని కుమ్యరులును ఆ పటేులు త్లమీద త్మ్ చేతులుంచిరి.
their hands upon the head of the ram.
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అపుపడు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచట్ట
ు దాని రకిమును పోరకిుంచెను.

And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
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అత్డు ఆ పటేులుయొకక అవయవములను విడతీసి దాని త్లను
అవయవములను కొరవువను దహించెను.
అత్డు దాని ఆంత్ిములను కాళాను నీళాతో కడిగి, ఆ పటేులంత్య
బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అది యింపైన్
సువాసన్గల దహన్బలి ఆయెను. అది యెహో వాకు హోమ్ము.

And he cut the ram into pieces; and Moses burned the head and the pieces
and the fat.
And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burned the
whole ram upon the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet savor, and an
offering made by fire unto the LORD, as the LORD commanded Moses.
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అత్డు రండవ పటేులును, అన్గా ఈ పరత్రష్ఠత్మైన్ పటేులును తీసికొనిరాగా
అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును ఆ పటేులు త్లమీద త్మ్ చేతులుంచిరి.

And he brought the other ram, the ram of consecration; and Aaron and his
sons laid their hands upon the head of the ram.
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మోషే దానిని వధించి దాని రకిములో కొంచెము తీసి, అహరోను కుడిచెవి
కొన్మీదను అత్ని కుడిచేత్ర బటున్వేరలిమీదను అత్ని కుడికాలి బటున్వేరలి
కొన్మీదను దాని చమిరను.
మోషే అహరోను కుమ్య రులను దగురకు తీసికొనివచిచ, వారి కుడిచెవుల కొన్ల
మీదను వారి కుడిచేతుల బటున్వేరలిమీదను వారి కుడి కాళా బటున్వేరలిమీదను
ఆ రకిములో కొంచెము చమి రను. మ్రియ మోషే బలిపీఠముచట్ట
ు దాని
రకిమును పోరకిుంచెను
త్రువాత్ అత్డు దాని కొరవువను కొరవివన్ తోకను ఆంత్ిములమీది
కొరవవంత్టిని కాలేజముమీది వపను రండు మూత్ి గరంథులను వాటి కొరవువను
కుడి జబబను తీసి
యెహోవా సనినధిని గంపడు పులియని భ్క్షాములలోనుండి పులియని యొక
పండివంటను నూన గలదై పడిచిన్ యొక భ్క్షామును ఒక పలచని అపపడ
మును తీసి, ఆ కొరవువమీదను ఆ కుడి జబబమీదను వాటిని ఉంచి

And he slew it; and Moses took of the blood of it and put it upon the tip of
Aaron's right ear and upon the thumb of his right hand and upon the great
toe of his right foot.
And he brought Aaron's sons, and Moses put of the blood upon the tip of
their right ear and upon the thumbs of their right hands and upon the great
toes of their right feet; and Moses sprinkled the blood upon the altar round
about.
And he took the fat, and the rump, and all the fat that was upon the
inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys and their fat, and
the right shoulder;
and out of the basket of unleavened bread that was before the LORD he
took one unleavened cake and a cake of oiled bread and one wafer, and put
them on the fat and upon the right shoulder.
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అహరోను చేతులమీదను అత్ని కుమ్యరుల చేతులమీదను వాటనినటిని
ఉంచి, అల్ల
ా డింపబడు అరపణ ముగా యెహోవా సనినధిని వాటిని
అల్ల
ా డించెను.

And he put all upon Aaron's hands and upon his sons' hands, and waved
them for a wave offering before the LORD.
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అపుపడు మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలి పీఠముమీద నున్న
దహన్బలి దరవాముమీద వాటిని దహించెను. అవి యింపైన్ సువాసన్గల
పరత్రషా
ఠ రపణలు.
అది యెహోవాకు హోమ్ము. మ్రియ మోషే దాని బోరను తీసి
అల్ల
ా డింపబడు అరపణముగా యెహోవా సనినధిని దానిని అల్ల
ా డించెను.
పరత్రషా
ఠ రపణరూపమైన్ పటేులులో అది మోషే వంతు. అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు
ఆజా
ా పంచెను.
మ్రియ మోషే అభిషేక తెైలములో కొంత్య బలిపీఠముమీది రకిములో
కొంత్య తీసి, అహరోనుమీదను అత్ని వసతీములమీదను అత్ని
కుమ్యరులమీదను అత్ని కుమ్యరుల వసతీములమీదను దానిని పోరకిుంచి,
అహరోనును అత్ని వసతీములను అత్ని కుమ్యరులను అత్ని కుమ్యరుల
వసతీములను పరత్రష్ఠంచెను.
అపుపడు మోషే అహరోనుతోను అత్ని కుమ్యరుల తోను ఇటాననుపరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక దావరము నొదద ఆ మ్యంసమును వండి, అహరోనును అత్ని
కుమ్యరు లును త్రన్వలన్ని నేను ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అకకడనే దానిని,
పరత్రష్ఠత్దరవాములు గల గంపలోని భ్క్షాములను త్రన్వలను.

And Moses took them from their hands and burned them on the altar upon
the burnt offering. They were consecrations for a sweet savor; it is an
offering made by fire unto the LORD.
And Moses took the breast and waved it for a wave offering before the
LORD; for of the ram of consecration, it was Moses' part, as the LORD
commanded Moses.
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మీ పరత్రష్ఠదిన్ములు తీరు వరకు ఏడు దిన్ములు పరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక దావరమునొదదనుండి బయలువెళాకూడదు; ఏడు దిన్ములు
మోషే మీ విష్యములో ఆ పరత్రష్ఠను చేయచండును.
మీ నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై అత్డు నేడు చేసిన్ట్ట
ా చేయవలన్ని
యెహోవా ఆజా
ా పంచెను.
మీరు చావకుండున్ట్ట
ా మీరు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదద
ఏడు దిన్ములవరకు రేయింబగళ్ల
ా ండి, యెహోవా విధించిన్ విధిని
ఆచరింపవలను; నాకు అటిు ఆజా కలిగెను.
యెహోవా మోషేదావరా ఆజా
ా పంచిన్ వనిన అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును
చేసిరి.
ఎనిమిదవదిన్మున్ మోషే అహరోనును అత్ని కుమ్యరు లను ఇశారయేలీయల
పదదలను పలిపంచి
అహరోనుతో ఇటాననునీవు ప్రపపరిహారారథబలిగా నిరోదష్మైన్ యొక
కోడెదూడను, దహన్బలిగా నిరోదష్మైన్ యొక పటేు లును యెహోవా సనినధికి
తీసికొని రముి.
మ్రియ నీవు ఇశారయేలీయలతోమీరు యెహోవా సనినధిని బలి
న్రిపంచన్ట్ట
ా ప్రపపరిహారారథబలిగా నిరోదష్మైన్ మేక పలాను, దహన్బలిగా
నిరోదష్మైన్ యేడాది దూడను గొఱ్ఱపలాను
సమ్యధాన్బలిగా కోడెను పటేులును నూన కలిపన్ నైవేదామును తీసికొని రండి;
నేడు యెహోవా మీకు కన్బడును అని చెపుపము.

And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with
fire.
And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation for
seven days, until the days of your consecration are at an end; for seven days
shall He consecrate you.
As He hath done this day, so the LORD hath commanded to do, to make an
atonement for you.
Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation
day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not;
for so I am commanded."
So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the
hand of Moses.
And it came to pass on the eighth day that Moses called Aaron and his sons
and the elders of Israel,
and he said unto Aaron, "Take thee a young calf for a sin offering and a ram
for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.
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And Moses took of the anointing oil and of the blood which was upon the
altar, and sprinkled it upon Aaron and upon his garments, and upon his sons
and upon his sons' garments with him, and sanctified Aaron and his
garments, and his sons and his sons' garments with him.
And Moses said unto Aaron and to his sons, "Boil the flesh at the door of the
tabernacle of the congregation, and there eat it with the bread that is in the
basket of consecrations, as I commanded, saying, `Aaron and his sons shall
eat it.'

And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, `Take ye a kid of the
goats for a sin offering, and a calf and a lamb, both of the first year, without
blemish, for a burnt offering,
also a bullock and a ram for peace offerings to sacrifice before the LORD,
and a meat offering mingled with oil; for today the LORD will appear unto
you.'"
మోషే ఆజా
ా పంచిన్వాటిని వారు పరత్ాక్షపు గుడారము నదుటికి తీసికొనివచిచరి. And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of
సమ్యజ మ్ంత్య దగురకు వచిచ యెహోవా సనినధిని నిలువగా
the congregation, and all the congregation drew near and stood before the
LORD.
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మోషేమీరు చేయవలన్ని యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ది ఇదే; అట్ట
ా చేయడి.
అపుపడు యెహోవా మ్హిమ్ మీకు కన్బడున్నను.

And Moses said, "This is the thing which the LORD commanded that ye
should do, and the glory of the LORD shall appear unto you."
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మ్రియ మోషే అహరోనుతో ఇటాననునీవు బలిపీఠమునొదదకు వెళ్లా
ప్రపపరిహారారథబలిని దహన్బలిని అరిపంచి నీ నిమిత్త మును
పరజలనిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తముచేసి పరజల కొరకు అరపణము చేసి,
యెహోవా ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా వారి నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయము.

And Moses said unto Aaron, "Go unto the altar, and offer thy sin offering
and thy burnt offering, and make an atonement for thyself and for the
people; and offer the offering of the people and make an atonement for
them, as the LORD commanded."
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కాబటిు అహ రోను బలిపీఠము దగురకు వెళ్లా త్న్కొరకు ప్రపపరిహారారథ బలిగా
ఒక దూడను వధించెను.
అహరోను కుమ్యరులు దాని రకిమును అత్నియొదదకు తేగా అత్డు ఆ
రకిములో త్న్ వేరలు ముంచి బలిపీఠపు కొముిలమీద దాని చమిరి బలిపీఠము
అడుగున్ ఆ రకిమును పోసెను.
దాని కొరవువను మూత్ిగరంథులను కాలేజముమీది వపను బలి పీఠముమీద
దహించెను. అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచెను.

Aaron therefore went unto the altar and slew the calf of the sin offering,
which was for himself.
And the sons of Aaron brought the blood unto him, and he dipped his finger
in the blood and put it upon the horns of the altar, and poured out the
blood at the bottom of the altar;
but the fat, and the kidneys and the caul above the liver of the sin offering,
he burned upon the altar, as the LORD commanded Moses.
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దాని మ్యంసమును చరిమును ప్రళ్లము వెలుపల అగినతో కాలిచవేసెను.

And the flesh and the hide he burned with fire outside the camp.
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అపుపడత్డు దహన్బలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమ్యరులు అత్నికి And he slew the burnt offering; and Aaron's sons presented unto him the
దాని రకిము న్పపగింపగా అత్డు బలిపీఠముచట్ట
ు దానిని పోరకిుంచెను.
blood, which he sprinkled round about upon the altar.
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మ్రియ వారు దహన్ బలిపశువుయొకక త్లను అవయవములను అత్నికి
అపపగింపగా అత్డు బలి పీఠముమీద వాటిని దహించెను.
అత్డు దాని ఆంత్ిము లను కాళాను కడిగి బలిపీఠముమీదనున్న దహన్బలి
దరవాముపైని దహించెను.
అత్డు పరజల అరపణమును తీసికొని వచిచ పరజలు అరిపంచ ప్రప
పరిహారారథబలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటి దానివల దీనిని ప్రప
పరిహారారథబలిగా అరిపంచెను.
అపుపడత్డు దహన్బలి పశువును తీసికొని విధి చొపుపన్ దాని న్రిపంచెను.
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అపుప డత్డు నైవేదామును తెచిచ దానిలోనుండి చేరడు తీసి ప్ర
ర త్ుఃకాలమ్ందు And he brought the meat offering, and took a handful thereof and burned it
చేసిన్ దహన్బలిగాక బలిపీఠముమీద తీసిన్ దానిని దహించెను.
upon the altar beside the burnt sacrifice of the morning.
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మ్రియ మోషే పరజలు అరిపంచ సమ్యధాన్బలిరూపమైన్ కోడెదూడను పటేు He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which
లును వధించెను. అహరోను కుమ్యరులు దాని రకిమును అత్నికి అపపగింపగా was for the people; and Aaron's sons presented unto him the blood, which
అత్డు బలిపీఠము చట్ట
ు దానిని పోరకిుంచెను.
he sprinkled upon the altar round about,
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మ్రియ వారు ఆ దూడ కొరవువను మేకకొరవువను కొరవివన్ తోకను
and the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which
ఆంత్ిములను కపుప కొరవువను మూత్ి గరంథులను కాలేజముమీది వపను
covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver.
అపపగించిరి.
బోరలమీద కొరవువను ఉంచిరి. అత్డు బలిపీఠముమీద ఆ కొరవువను దహించెను. And they put the fat upon the breasts, and he burned the fat upon the altar.

And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof
and the head; and he burned them upon the altar.
And he washed the inwards and the legs, and burned them upon the burnt
offering on the altar.
And he brought the people's offering, and took the goat, which was the sin
offering for the people, and slew it and offered it for sin, as the first.
And he brought the burnt offering and offered it according to the ordinance.
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బోరలను కుడి జబబను యెహోవా సనినధిలో అల్ల
ా డించ అరపణ ముగా
అహరోను అల్ల
ా డించెను అట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచెను.

And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering
before the LORD, as Moses commanded.
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అపుపడు అహరోను ప్రపపరిహారారథబలిని దహన్బలిని సమ్యధాన్బలిని
అరిపంచి, పరజలవెైపున్కు త్న్ చేతులత్రత వారిని దీవించిన్ త్రువాత్
దిగివచెచను.
మోషే అహరోనులు పరత్ాక్షపు గుడా రములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ
పరజలను దీవింపగా యెహోవా మ్హిమ్ పరజలకందరికి కన్బడెను.
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And Aaron lifted up his hand toward the people and blessed them, and
came down from offering the sin offering and the burnt offering and peace
offerings.
And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and
came out and blessed the people; and the glory of the LORD appeared unto
all the people.
And there came a fire out from before the LORD and consumed upon the
altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they
shouted and fell on their faces.
And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each of them his censer and
put fire therein, and put incense thereon and offered strange fire before the
LORD, which He commanded them not.
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యెహోవా సనినధినుండి అగిన బయలు వెళ్లా బలిపీఠము మీద నున్న
దహన్బలిదరవామును కొరవువను కాలిచ వేసెను; పరజలందరు దానిని చూచి
ఉతాసహధవనిచేసి సాగిలపడిరి.
అహరోను కుమ్యరులైన్ నాదాబు అబీహులు త్మ్ త్మ్ ధూప్రరు
ి లను
తీసికొని వాటిలో నిపుపలుంచి వాటి మీద ధూపదరవామువేసి, యెహోవా త్మ్
కాజా
ా పంపని వేర్కక అగినని ఆయన్ సనినధికి తేగా
యెహోవా సనినధి నుండి అగిన బయలుదేరి వారిని కాలిచవేసెను; వారు
యెహోవా సనినధిని మ్ృత్ర బందిరి.
అపుపడు మోషే అహరోనుతో ఇటాననుఇది యెహోవా చెపపన్
మ్యటనాయొదదనుండు వారి యందు నేను న్నున పరిశుదిపరచ కొందును;
పరజలందరియెదుట న్నున మ్హిమ్పరచ కొందును;
అహరోను మౌన్ముగానుండగా మోషే అహరోను పన్ త్ండిరయె
ై న్ ఉజీజయేలు
కుమ్యరులైన్ మీషా యేలును ఎల్లసఫానును పలిపంచిమీరు సమీపంచి పరి
శుది సథలము నదుటనుండి ప్రళ్లము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను
మోసికొని పోవుడని వారితో చెపపను.

And there went out fire from the LORD and devoured them, and they died
before the LORD.
Then Moses said unto Aaron, "This is that which the LORD spoke, saying, `I
will be sanctified in them that come nigh Me, and before all the people I will
be glorified.'" And Aaron held his peace.
And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of
Aaron, and said unto them, "Come near; carry your brethren from before
the sanctuary out of the camp."

మోషే చెపపన్ట్ట
ా వారు సమీపంచి చొకాకయిలను తీయకయే ప్రళ్లము
వెలుపలికి వారిని మోసికొని పోయిరి.
అపుపడు మోషే అహరోనును అత్ని కుమ్యరులైన్ ఎలియా జరు
ఈతామ్యరును వారితోమీరు చావకుండున్ట్ట
ా ను యెహోవా ఈ
సరవసమ్యజముమీద ఆగరహపడకుండు న్ట్ట
ా ను, మీరు త్ల
విరియబోసికొన్కూడదు; బటులను చింపుకొన్కూడదు కాని, యెహోవా వారిని
కాలిచన్ందుకు మీ సహోదరు లైన్ ఇశారయేలీయల యింటివారందరు ఏడవ
వచచను.
యెహోవా అభిషేకతెైలము మీ మీద నున్నది గనుక మీరు చావకుండున్ట్ట
ా
మీరు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరములోనుండి బయలు వెళా కూడ
దనను. వారు మోషే చెపపన్ మ్యట చొపుపన్ చేసిరి.

So they went near and carried them in their coats out of the camp, as Moses
had said.
And Moses said unto Aaron and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons,
"Uncover not your heads, neither rend your clothes, lest ye die, and lest
wrath come upon all the people; but let your brethren, the whole house of
Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.

మ్రియ యెహోవా అహరోనుతో ఇటాననుమీరు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి
వచచన్పుపడు
మీరు చావ కుండున్ట్ట
ా నీవును నీ కుమ్యరులును దా
ర కాురసమునేగాని
మ్దామునేగాని తా
ి గకూడదు.

And the LORD spoke unto Aaron, saying,

And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation,
lest ye die; for the anointing oil of the LORD is upon you." And they did
according to the word of Moses.

"Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye
go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute
for ever throughout your generations,
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మీరు పరత్రష్ఠంపబడిన్ దానినుండి లౌకికమైన్దానిని, అపవిత్ిమైన్దానినుండి
పవిత్ిమైన్దానిని వేరుచేయటకును,
యెహోవా మోషేచేత్ ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిన్ సమ్సత విధు లను మీరు
వారికి బోధించటకును ఇది మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన్కటుడ.

that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean
and clean,
and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD
hath spoken unto them by the hand of Moses."

12

అపుపడు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన్ అత్ని కుమ్యరులైన్ ఎలియాజరు
ఈతామ్యరులతోను ఇటా ననుమీరు యెహోవా హోమ్దరవాములలో మిగిలిన్
నైవేదా మును తీసికొని అది పంగకుండ బలిపీఠము దగుర త్రనుడి; అది
అత్రపరిశుదిము. యెహోవా హోమ్దరవాములో నుండి అది నీకును నీ
కుమ్యరులకును నియమింపబడిన్వంతు.

And Moses spoke unto Aaron and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons
who were left: "Take the meat offering that remaineth of the offerings of
the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar; for it is
most holy.

10

13

కావున్ మీరు పరిశుది సథలములో దానిని త్రన్వలను; నేను అటిు ఆజాను
పందిత్రని.

And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due and thy sons' due
of the sacrifices of the LORD made by fire; for so I am commanded.

Leviticus

10

14

మ్రియ అల్ల
ా డించ బోరను పరత్రష్ఠత్ మైన్ జబబను మీరు, అన్గా నీవును
నీతోప్రట్ట నీ కుమ్యరులును నీ కుమ్యరిలును పవిత్ిసథలములో త్రన్ వలను.
ఏలయన్గా అవి ఇశారయేలీయలు అరిపంచ సమ్యధాన్బలులలోనుండి
నీకును నీ కుమ్యరులకును నియ మింపబడిన్ వంతులు.

And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place, thou,
and thy sons, and thy daughters with thee; for they are thy due and thy
sons' due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the
children of Israel.

Leviticus

10

15

హోమ్దరవా రూపమైన్ కొరవువను గాక యెహోవా సనినధిని అల్ల
ా డింపబడిన్
దానిగా దానిని అల్ల
ా డించన్ట్ట
ా పరత్రష్ఠత్మైన్ జబబను అల్ల
ా డించ బోరను
తీసికొని రావలను. నిత్ామైన్ కటుడచొపుపన్ అవి నీకును నీ కుమ్యరులకును
చెందును. అట్ట
ా యెహోవా ఆజా
ా పంచెను.

The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings
made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and
it shall be thine and thy sons' with thee by a statute for ever, as the LORD
hath commanded."

Leviticus

10

16

అపుపడు మోషే ప్రపపరిహారారథబలియగు మేకను కనుగొన్వలన్ని జాగరత్తగా
వెదకిన్పుపడు అది కాలిపోయి యండెను. అత్డు అహరోను కుమ్యరులలో
మిగిలిన్ ఎలియాజరు ఈతామ్యరను వారిమీద ఆగరహపడి

And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and behold, it was
burned; and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron who
were left alive, saying,

Leviticus

10

17

"Why have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most
holy, and God hath given it to you to bear the iniquity of the congregation,
to make atonement for them before the LORD?

Leviticus

10

18

మీరు పరిశుదిసథలములో ఆ ప్రపపరిహారారథబలిపశువును ఏల త్రన్లేదు? అది
అత్రపరిశుదిముగదా. సమ్యజము యొకక దోష్శిక్షను భ్రించి యెహోవా
సనినధిని వారి నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై ఆయన్ దానిని
మీకిచెచను గదా.
ఇదిగో దాని రకిమును పరిశుదిసథలము లోనికి తేవలను గదా. నేను
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నిశచయ ముగా పరిశుదిసథలములో దానిని త్రన్వలన్ని చెపపను.

Leviticus

10

19

అందుకు అహరోను మోషేతోఇదిగో నేడు ప్రప పరిహారారథ బలిపశువును
దహన్బలిదరవామును యెహోవా సనినధికి వారు తేగా ఇటిు ఆపదలు నాకు
సంభ్వించెను. నేను ప్రపపరిహారారథమైన్ బలిదరవామును నేడు త్రనిన్ యెడల
అది యెహోవా దృష్ుకి మ్ంచిదగునా అనను.

And Aaron said unto Moses, "Behold, this day have they offered their sin
offering and their burnt offering before the LORD, and such things have
befallen me. And if I had eaten the sin offering today, should it have been
accepted in the sight of the LORD?"

Leviticus
Leviticus

10
11

20
1

మోషే ఆ మ్యట విని ఒపుపకొనను.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను

And when Moses heard that, he was content.
And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying unto them,

Leviticus

10

10

Leviticus

10

11

Leviticus

10

Leviticus

Behold, the blood of it was not brought in within the holy place; ye should
indeed have eaten it in the holy place, as I commanded."
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మీరు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుడిభూమిమీదనున్న జీవులనినటిలోను మీరు
ఈ జీవులను మ్యత్ిము త్రన్వచచను;
జంతువులలో ఏది డెకకలు గలదై నమ్రువేయనో దాని త్రన్వచచను గాని

"Speak unto the children of Israel, saying, `These are the beasts which ye
shall eat among all the beasts that are on the earth.
Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed and cheweth the cud
among the beasts, that shall ye eat.
నమ్రు వేయ వాటిలోను రండు డెకకలుగల వాటిలోను వీటిని త్రన్కూడదు,
Nevertheless these shall ye not eat, of those that chew the cud or of those
ఒంట్ట నమ్రువేయను గాని దానికి రండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు
that divide the hoof: the camel, because he cheweth the cud but divideth
అపవిత్ిము.
not the hoof, he is unclean unto you;
పటిు కుందేలు నమ్రువేయను గాని దానికి రండు డెకకలు లేవు గనుక అది
and the coney, because he cheweth the cud but divideth not the hoof, he is
మీకు అపవిత్ిము.
unclean unto you;
కుందేలు నమ్రు వేయను గాని దానికి రండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు and the hare, because he cheweth the cud but divideth not the hoof, he is
అపవిత్ిము.
unclean unto you;
పంది విడిగానుండు రండు డెకకలు గలదిగాని అది నమ్రువేయదు గనుక అది and the swine, though he divide the hoof and is cloven-footed, yet he
మీకు అపవిత్ిము.
cheweth not the cud, he is unclean to you.
వాటి మ్యంసమును మీరు త్రన్ కూడదు; వాటి కళేబరములను ముటుకూడదు; Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch; they are
అవి మీకు అపవిత్ిములు.
unclean to you.
జలచరములనినటిలో వీటిని త్రన్వచచను; సముదర ములో నేమి, న్దులలో
"`These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and
నేమి, యే నీళాలోనేమి, వేటికి రకకలు పలుసులు ఉండునో వాటిని
scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
త్రన్వచచను.
సముదరములలోనేమి, న్దులలోనేమి, సమ్సత జలచర ముల లోను సమ్సత
And all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that
జలజంతువులలోను వేటికి రకకలు పలు సులు ఉండవో అవనినయ మీకు
move in the waters and of any living thing which is in the waters, they shall
హేయములు;
be an abomination unto you.
అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలను. వాటి మ్యంస మును త్రన్కూడదు, They shall be even an abomination unto you: ye shall not eat of their flesh,
వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచకొన్వలను.
but ye shall hold their carcasses in abomination.
నీళాలో దేనికి రకకలు పలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము.
Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an
abomination unto you.
పకు
ు లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచకొన్వలను. వీటిని త్రన్వదు
ద ఇవి
"`And these are they which ye shall hold in abomination among the fowls;
హేయములు; పకిురాజు, పదద బోరువ,
they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the
ossifrage, and the osprey,
కౌరంచపకిు, గదద, తెలాగదద, పరత్రవిధమైన్ గదద,
and the vulture, and the kite after his kind,
పరత్రవిధమైన్ కాకి, నిపుపకోడి,
every raven after his kind,
కపరిగాడు, కోకిల,
and the owl, and the night hawk, and the cuckoo, and the hawk after his
kind,
పరత్రవిధమైన్ డగ,
and the little owl, and the cormorant, and the great owl,
పైగిడికంట్ట, చెరువుకాకి, గుడాగూబ, హంస, గూడబాతు, న్లాబోరువ,
and the swan, and the pelican, and the gier eagle,
సంకుబుడి కొంగ, పరత్రవిధమైన్ కొంగ, కుకుడుగువవ, గబిబలము.
and the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
రకకలుకలిగి నాలుగుకాళాతో చరించ చరము లనినయ మీకు హేయములు. "`All fowls that creep, going upon all fours, shall be an abomination unto
you.
అయితే నాలుగుకాళాతో చరించచ నేల గంతులువేయటకు కాళామీద
Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all fours,
తొడలు గల పురుగులనిన త్రన్వచచను.
which have legs above their feet with which to leap upon the earth;
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నేత్ మిడత్గాని చిన్న మిడత్గాని ఆకుమిడత్గాని మిడత్లలో పరత్రవిధమైన్ది even these of them ye may eat: the locust after his kind, and the bald locust
త్రన్వచచను.
after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his
kind.
నాలుగు కాళ్ల
ా గల పురుగులనినయ మీకు హేయములు.
But all other flying creeping things which have four feet shall be an
abomination unto you.
వాటివలన్ మీరు అపవితు
ి లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిున్ పరత్రవాడు "`And by these ye shall be unclean. Whosoever toucheth the carcass of
సాయంకాలము వరకు అపవితు
ి డగును.
them shall be unclean until the evening,
వాటి కళేబరములలో కొంచె మైన్ను మోసిన్ పరత్రవాడు త్న్ బటులు
and whosoever beareth aught of the carcass of them shall wash his clothes
ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.
and be unclean until the evening.
రండుడెకకలు గల జంతువులనినటిలో విడిగా చీలిన్ డెకకలు లేకయ, నమ్రు The carcasses of every beast which divideth the hoof, and is not clovenవేయకయ నుండున్వి మీకు అపవిత్ిములు, వాటి కళేబరములను ముటిున్
footed nor cheweth the cud, are unclean unto you; every one who toucheth
పరత్రవాడు అపవితు
ి డగును.
them shall be unclean.
నాలుగు కాళాతో న్డుచ సమ్సత జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో న్డుచనో
And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go
అవనినయ అపవిత్ిములు; వాటి కళేబరములను ముటిున్ పరత్రవాడు
on all fours, those are unclean unto you; whoso toucheth their carcass shall
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును;
be unclean until the evening.
వాటి కళేబరమును మోసిన్ పరత్రవాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని
And he that beareth the carcass of them shall wash his clothes and be
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును; అవి మీకు అపవిత్ిమైన్వి.
unclean until the evening; they are unclean unto you.
నేలమీద ప్ర
ర కు జీవరాసులలో మీకు అపవిత్ి మైన్వి ఏవేవన్గా, చిన్నముంగిస, "`These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep
చిన్నపందికొకుక, పరత్ర విధమైన్ బలిా,
upon the earth: the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
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వాటి కళే బరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవిత్ి మ్గును. అది
పయిాయె
ై న్ను కుంపటియె
ై న్ను దానిని పగులగొటువలను. అవి
అపవిత్ిములు, అవి మీకు అపవిత్ిములుగా ఉండవలను.
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అయితే విసాతరమైన్ నీళ్ల
ా గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము పడిన్ను ఆ Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be
నీళ్ల
ా అపవిత్ిములు కావు గాని కళేబరమున్కు త్గిలిన్ది అపవిత్ి మ్గును.
clean; but that which toucheth their carcass shall be unclean.
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వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితు
త కట్ట
ు విత్తన్ ములమీద పడిన్ను అవి
And if any part of their carcass fall upon any sowing seed which is to be
అపవిత్ిములు కావు గాని
sown, it shall be clean.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఊసరవెలిా, నేలమొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక.

and the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the
mole.
ప్ర
ర కువాటిలో ఇవి మీకు అపవిత్ిములు; ఇవి చచిచన్ త్రువాత్ వీటిని ముటిున్ These are unclean to you among all that creep; whosoever doth touch them
పరత్ర వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.
when they are dead shall be unclean until the evening.
వాటిలో చచిచన్ దాని కళేబరము దేనిమీద పడునో అది అపవిత్ి మ్గును. అది And upon whatsoever any of them when they are dead doth fall, it shall be
చెకకప్రత్ియేగాని బటుయేగాని చరిమే గాని సంచియేగాని పనిచేయ
unclean. Whether it be any vessel of wood or raiment or skin or sack,
ఉపకరణము ఏదియగాని అయిన్యెడల దానిని నీళాలో వేయవలను. అది
whatsoever vessel it be wherein any work is done, it must be put into water,
సాయం కాలమువరకు అపవిత్ిమైయండును; త్రువాత్ అది పవిత్ి మ్గును. and it shall be unclean until the evening; so it shall be cleansed.
వీటిలో ఏదైన్ను మ్ంటిప్రత్ిలో పడిన్యెడల దానిలోనిదంత్య
అపవిత్ిమ్గును; మీరు దానిని పగుల గొటువలను.
త్రన్దగిన్ ఆహారమ్ంత్టిలో దేనిమీద ఆ నీళ్లు పడునో అది అపవిత్ిమ్గును.
అటిు ప్రత్ిలో తా
ి గిన్ యే ప్రనీయమును అపవిత్ిము.

And every earthen vessel whereinto any of them falleth, whatsoever is in it
shall be unclean, and ye shall break it.
Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be
unclean; and all drink that may be drunk in every such vessel shall be
unclean.
And every thing whereupon any part of their carcass falleth shall be
unclean. Whether it be an oven or ranges for pots, they shall be broken
down; for they are unclean and shall be unclean unto you.

ఆ విత్తన్ ములమీద నీళ్ల
ా పోసిన్ త్రువాత్ కళేబరములో కొంచెము వాటిమీద
పడిన్యెడల అవి మీకు అపవిత్ిములగును.
మీరు త్రన్దగిన్ జంతువులలో ఏదైన్ను చచిచన్ యెడల దాని కళేబరమును
ముట్ట
ు వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.
దాని కళేబరములో ఏదైన్ను త్రనువాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును. దాని కళేబరమును మోయవాడు త్న్
బటులు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.

But if any water be put upon the seed and any part of their carcass fall
thereon, it shall be unclean unto you.
"`And if any beast of which ye may eat die, he that toucheth the carcass
thereof shall be unclean until the evening.
And he that eateth of the carcass of it shall wash his clothes and be unclean
until the evening. He also that beareth the carcass of it shall wash his
clothes and be unclean until the evening.
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నేలమీద ప్ర
ర కు జీవరాసులనినయ హేయములు, వాటిని త్రన్కూడదు.
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నేలమీద ప్ర
ర కు జీవరాసు లనినటిలో కడుపుతో చరించదానినైన్ను
నాలుగుకాళాతో చరించదానినైన్ను చాల్ల కాళ్ల
ా గల దానినైన్ను మీరు
త్రన్కూడదు; అవి హేయములు.

"`And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an
abomination; it shall not be eaten.
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all fours, or
whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the
earth, them ye shall not eat, for they are an abomination.
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ప్ర
ర కు జీవరాసులలో దేనినైన్ను త్రని మిముిను మీరు
హేయపరచకొన్కూడదు; వాటివలన్ అపవితు
ి లగున్ట్ట
ా వాటివలన్
అపవిత్ిత్ కలుగ జేసికొన్కూడదు.
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను; నేను పరిశుదు
ి డను గనుక మీరు పరిశుదు
ి లై
యండున్ట్ట
ా మిముిను మీరు పరిశుదదపరచకొన్వలను. నేలమీద ప్ర
ర కు
జీవరాసులలో దేనివలన్ను మిముిను మీరు అపవిత్ి పరచకొన్కూడదు.

Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that
creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye
should be defiled thereby.
For I am the LORD your God. Ye shall therefore sanctify yourselves, and ye
shall be holy, for I am holy; neither shall ye defile yourselves with any
manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
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For I am the LORD who bringeth you up out of the land of Egypt, to be your
God. Ye shall therefore be holy, for I am holy.
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నేను మీకు దేవుడనైయండుటకు ఐగుపు
త దేశములోనుండి మిముిను
రపపంచిన్ యెహోవాను; నేను పరిశుదు
ి డను గనుక మీరును పరిశుదు
ి లు
కావలను.
అపవిత్ిమైన్దానికిని పవిత్ిమైన్ దానికిని త్రన్దగిన్ జంతు వులకును త్రన్దగని
జంతువులకును భేదము చేయన్ట్ట
ా
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జంతువులనుగూరిచయ, పకు
ు లను గూరిచయ, జలచరము లైన్ సమ్సత
జీవులను గూరిచయ, నేలమీద ప్ర
ర కు సమ్సత జీవులను గూరిచయ చేసిన్
విధియిదే అని చెపుపమ్నను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముఒక స్త్తీ గరభవత్రయె
ై మ్గపలాను
కనిన్యెడల ఆమయేడు దిన్ములు పురిటాలై యండవలను. ఆమ తాను
ముట్ట
ు దై కడగానుండు దిన్ముల లకకనుబటిు పురిటాలై యండ వలను.
ఎనిమిదవ దిన్మున్ బిడికు సున్నత్ర చేయింప వలను.
ఆమ త్న్ రకిశుదిికొరకు ముపపది మూడు దిన్ములుండి త్న్ రకిశుదిి
దిన్ములు సంపూరణమ్గువరకు ఆమ పరిశుదిమైన్ దేనినైన్ను ముటుకూడదు,
పరిశుదిసథలములో పరవేశింపకూడదు.
ఆమ ఆడుపలాను కనిన్ యెడల ఆమ తాను కడగా ఉండున్పపటివల రండు
వారములు పురిటాలై ఉండవలను. ఆమ త్న్ రకిశుదిి కొరకు అరువదియారు
దిన్ములు కడగా ఉండవలను.

"`This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature
that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the
earth,
to make a difference between the unclean and the clean, and between the
beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, saying, `If a woman have conceived seed
and borne a manchild, then she shall be unclean seven days; according to
the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.
And on the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.
And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty
days. She shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary until
the days of her purifying are fulfilled.
But if she bear a maidchild, then she shall be unclean two weeks, as in her
separation; and she shall continue in the blood of her purifying threescore
and six days.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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కుమ్యరునికొరకేగాని కుమ్యరికొరకేగాని ఆమ శుదిిదిన్ ములు సంపూరిియె
ై న్
త్రువాత్ ఆమ దహన్బలిగా ఒక యేడాది గొఱ్ఱపలాను, ప్రపపరిహారారథబలిగా
ఒక ప్రవు రపు పలానైన్ను తెలా గువవనైన్ను పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక
దావరమున్కు యాజకునియొదదకు తీసికొనిరావలను.
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అత్డు యెహోవా సనినధిని దాని న్రిపంచి ఆమ నిమిత్తము
who shall offer it before the LORD and make an atonement for her; and she
ప్ర
ర యశిచత్తముచేయగా ఆమ రకిసారవ విష్యమై ఆమ పవిత్ిపరచబడును. ఇది shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that
మ్గపలానుగాని ఆడు పలానుగాని కనిన్ స్త్తీనిగూరిచన్ విధి.
hath borne a male or a female.
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And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtledoves
or two young pigeons, the one for the burnt offering and the other for a sin
offering, and the priest shall make an atonement for her, and she shall be
clean.'"
And the LORD spoke unto Moses and Aaron, saying,
"When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright
spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy, then he shall
be brought unto Aaron the priest or unto one of his sons the priests.
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ఆమ గొఱ్ఱ పలాను తేజాలని యెడల ఆమ రండు తెలా గువవలనైన్ను రండు
ప్రవురపు పలాలనైన్ను దహన్బలిగా ఒకదానిని, ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక
దానిని తీసికొని రావలను. యాజకుడు ఆమ నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయగా ఆమకు పవిత్ిత్ కలుగును.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
ఒకని దేహచరిమ్ందు వాపుగాని పకుక గాని నిగనిగల్లడు మ్చచగాని యండి
వాని దేహచరి మ్ందు కుషు
ఠ పడవంటిది కన్బడిన్ యెడల యాజకుడెైన్
అహరోను నొదదకెైన్ను యాజ కులైన్ అత్ని కుమ్యరులలో ఒకనియొదదకెైన్ను
వాని తీసికొని రావలను.
ఆ యాజకుడు వాని దేహచరిమ్ందున్న ఆ పడను చూడగా ఆ పడ
యందలి వెండు
ర కలు తెలాబారిన్యెడలను, ఆ పడ అత్ని దేహచరిము కంట్ట
పలాముగా కన్బడిన్యెడలను అది కుషు
ఠ పడ. యాజకుడు వాని చూచి
అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను.
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నిగనిగల్లడు మ్చచ చరిముల కంట్ట పలాముకాక వాని దేహచరిమ్ందు
తెలాగా కన్బడిన్యెడలను, దాని వెండు
ర కలు తెలాబారకున్న యెడలను ఆ
యాజకుడు ఏడు దిన్ములు ఆ పడగలవానిని కడగా ఉంచవలను.

If the bright spot be white in the skin of his flesh and in appearance be not
deeper than the skin and the hair thereof be not turned white, then the
priest shall shut up him that hath the plague seven days.
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And the priest shall look on him the seventh day; and behold, if the plague
in its appearance is stayed and the plague spread not in the skin, then the
priest shall shut him up seven days more.
And the priest shall look on him again the seventh day; and behold, if the
plague be somewhat dark and the plague spread not in the skin, the priest
shall pronounce him clean. It is but a scab, and he shall wash his clothes and
be clean.
But if the scab spread much abroad in the skin, after he hath been seen by
the priest for his cleansing, he shall be seen by the priest again.
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ఏడవ నాడు యాజకుడు వానిని చూడవలను. ఆ పడ చరిమ్ందు వాాపంపక
అటేా ఉండిన్యెడల, యాజకుడు మ్రి యేడు దిన్ములు వాని కడగా
ఉంచవలను.
ఏడవనాడు యాజకుడు రండవసారి వాని చూడవలను. అపుపడు ఆ పడ
చరిమ్ందు వాాపంపక అదే తీరున్ ఉండిన్యెడల యాజకుడు వానిని
పవితు
ి డని నిరణయింపవలను; అది పకేక, వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని
పవితు
ి డగును.
అయితే వాడు త్న్ శుదిివిష్యము యాజకునికి కన్బడిన్ త్రువాత్ ఆ పకుక
చరిమ్ందు విసాతరముగా వాాపంచిన్ యెడల వాడు రండవసారి యాజకునికి
కన్బడవలను.
అపుపడు ఆ పకుక చరిమ్ందు వాాపంచిన్యెడల యాజ కుడు వాడు
అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను.
కుషు
ఠ పడ యొకనికి కలిగిన్యెడల యాజకుని యొదదకు వానిని
తీసికొనిరావలను.

"`And when the days of her purifying are fulfilled, for a son or for a
daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a
young pigeon or a turtledove for a sin offering, unto the door of the
tabernacle of the congregation unto the priest,

And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh; and when the
hair in the plague has turned white and the plague in appearance be deeper
than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy; and the priest shall look
on him and pronounce him unclean.

And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the
priest shall pronounce him unclean; it is leprosy.
"When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the
priest.
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యాజకుడు వాని చూడగా తెలాని వాపు చరిమ్ందు కన్బడిన్యెడలను, అది
వెండు
ర క లను తెలాబారిన్యెడలను, వాపులో పచిచ మ్యంసము కన్
బడిన్యెడలను,
అది వాని దేహచరిమ్ందు ప్రత్దైన్ కుష్ఠము గనుక యాజకుడు వాడు
అపవితు
ి డని నిరణ యింపవలను, వానిని కడగా ఉంచకూడదు; వాడు అప
వితు
ి డు.
కుష్ఠము చరిమ్ందు విసాతరముగా పుటిున్పుపడు యాజకుడు
చూచిన్ంత్వరకు ఆ పడగలవాని త్లమొదలు కొని ప్రదములవరకు కుష్ఠము
వాని చరిమ్ంత్య వాాపంచి యండిన్యెడల
యాజకుడు వానిని చూడవలను; ఆ కుష్ఠము వాని దేహమ్ంత్ట
వాాపంచిన్యెడల ఆ పడగల వాడు పవితు
ి డని నిరణయింపవలను. వాని
ఒళాంత్య తెలాబారను; వాడు పవితు
ి డు.
అయితే వాని యొంట పచిచమ్యంసము కన్బడు దిన్మున్ వాడు అపవితు
ి డు.

And the priest shall see him; and behold, if the rising be white in the skin
and it has turned the hair white and there be living raw flesh in the rising,

యాజకుడు ఆ పచిచమ్యంసమును చూచి వాడు అపవితు
ి డని
నిరణయింపవలను. ఆ పచిచమ్యంసము అపవిత్ిమే; అది కుష్ఠము.
అయితే ఆ పచిచమ్యంసము ఆరి తెలాబారిన్ యెడల వాడు
యాజకునియొదదకు రావలను;
యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పడ తెలాబారిన్యెడల యాజకుడు ఆ పడ
పవిత్ిమ్ని నిరణయింపవలను; వాడు పవితు
ి డు.

And the priest shall see the raw flesh and pronounce him to be unclean, for
the raw flesh is unclean; it is leprosy.
Or if the raw flesh turn again and be changed unto white, he shall come
unto the priest,
and the priest shall see him; and behold, if the plague be turned into white,
then the priest shall pronounce him clean that hath the plague; he is clean.

18

ఒకని దేహచరిమ్ందు పుండు పుటిు మ్యనిన్ త్రువాత్

"The flesh also in which, even in the skin thereof, was a boil and it is healed,
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and in the place of the boil there be a white rising or a bright spot, white
and somewhat reddish, and it be shown to the priest,
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ఆ పుండుండిన్చోటను తెలాని వాపైన్ను తెలుపుతో కూడిన్ యెరుపురంగుగల
పడగాని నిగనిగల్లడు తెలాని పడగాని పుటిున్యెడల, యాజకునికి
దానికనుపరచవలను.
యాజకుడు దాని చూచిన్పుపడు అత్ని చూపున్కు అది చరిముకంట్ట
పలాముగా కన్బడిన్యెడలను, దాని వెండు
ర కలు తెలాబారి
యండిన్యెడలను, యాజకుడు వాడు అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను; అది
ఆ పుంటివలన్ పుటిున్ కుషు
ఠ పడ.
యాజకుడు దాని చూచిన్పుపడు దానిలో తెలాని వెండు
ర కలు
లేకపోయిన్యెడలను, అది చరిము కంట్ట పలాముకాక కొంచెము న్యముగా
కన్ బడిన్యెడ లను, యాజకుడు ఏడు దిన్ములు వానిని పరతేాకముగా
ఉంచవలను.
అది చరిమ్ందు విసాతరముగా వాాపంచిన్ యెడల యాజకుడు వాడు
అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను; అది కుషు
ఠ పడ.
నిగనిగల్లడు పడ వాాపంపక అటేా ఉండిన్యెడల అది దదు
ద రు; యాజకుడు
వాడు పవితు
ి డని నిరణయింపవలను.
దదు
ద రు కలిగిన్ దేహచరిమ్ందు ఆ వాత్ యెఱ్ఱగానే గాని తెలాగానేగాని
నిగనిగల్లడు తెలాని మ్చచగానేగాని యండిన్యెడల యాజకుడు దాని
చూడవలను.
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it is an old leprosy in the skin of his flesh; and the priest shall pronounce him
unclean and shall not shut him up, for he is unclean.
And if leprosy break out abroad in the skin and the leprosy cover all the skin
of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the
priest looketh,
then the priest shall consider; and behold, if the leprosy have covered all his
flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague. It has all turned
white; he is clean.
But when raw flesh appeareth in him, he shall be unclean.

and if, when the priest seeth it, behold, it is in appearance lower than the
skin and the hair thereof is turned white, the priest shall pronounce him
unclean; it is a plague of leprosy broken out of the boil.
But if the priest look on it, and behold, there are no white hairs therein and
if it is not lower than the skin, but is somewhat dark, then the priest shall
shut him up seven days.
And if it spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce
him unclean; it is a plague.
But if the bright spot stay in his place and spread not, it is a burning boil;
and the priest shall pronounce him clean.
"Or if there be any flesh in the skin whereof there is a hot burning, and the
living flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish or
white,
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నిగ నిగల్లడు ఆ మ్చచలోని వెండు
ర కలు తెలాబారిన్యెడలను, అది
చరిముకంట్ట పలాముగా కన్బడిన్యెడలను, అది ఆ వాత్వలన్ పుటిున్
కుషు
ఠ పడ; యాజకుడు వాడు అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను; అది కుష్ఠము.
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యాజకుడు దాని చూచన్పుపడు అది నిగనిగల్లడు మ్చచలో తెలాని వెండు
ర
కలు లేకయేగాని చరిముకంట్ట పలాముగా నుండకయే గాని కొంత్ న్యముగా
కన్బడిన్యెడల, యాజకుడు ఏడు దిన్ములు వానిని కడగా ఉంచవలను.
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ఏడవనాడు యాజ కుడు వాని చూచిన్పుపడు అది చరిమ్ందు విసాతరముగా
వాాపంచిన్యెడల వాడు అపవితు
ి డని నిరణయింపవలను; అది కుష్ఠమే.
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అయితే నిగనిగల్లడు మ్చచ చరిమ్ందు వాాపంపక ఆ చోటనేయండి
కొంచెము న్యముగా కన్బడిన్యెడల అది వాత్పు వాపే; వాడు పవితు
ి డని
యాజకుడు నిరణయింపవలను; అది వాత్పు మ్ంటయే.
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"If a man or woman have a plague upon the head or the beard,
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పురుషునికెైన్ను స్త్తీకెైన్ను త్లయందేమి గడిమ్ందేమి పడ పుటిున్యెడల,
యాజకుడు ఆ పడను చూడగా
అది చరిముకంటే పలాముగాను సన్నమైన్ పసుపు పచచ వెండు
ర కలు
కలదిగాను కన్బడిన్ యెడల, వాడు అపవితు
ి డని యాజకుడు
నిరణయింపవలను; అది బబబ, త్లమీద నేమి గడిముమీద నేమి పుటిున్
కుష్ఠము.
యాజకుడు ఆ బబబయిన్ పడను చూచి న్పుపడు అది చరిముకంట్ట
పలాము కానియెడలను, దానిలో న్లావెండు
ర కలు లేని యెడలను, యాజకుడు ఆ
బబబయిన్ పడగలవానిని ఏడు దిన్ములు పరతేాకముగా ఉంచవలను.
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And on the seventh day the priest shall look on the plague; and behold, if
the scall spread not and there is in it no yellow hair and the scall is not in
appearance deeper than the skin,
he shall be shaved, but the scall shall he not shave; and the priest shall shut
up him that hath the scall seven days more.
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ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పడను చూడవలను. ఆ బబబ వాాపం పక
యండిన్యెడలను, దానిలో పసుపు పచచవెండు
ర కలు లేనియెడలను,
చరిముకంట్ట పలాముకాని యెడలను,
వాడు కౌురము చేసికొన్వలను గాని ఆ బబబ కౌురము చేయకూడదు.
యాజకుడు బబబగల వానిని మ్రి యేడు దిన్ములు పరతేాకముగా
ఉంచవలను.
ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బబబను చూడగా అది చరిమ్ందు బబబ
వాాపంపక చరిముకంట్ట పలాము కాక యండిన్యెడల, యాజకుడు వాడు
పవితు
ి డని నిరణయింపవలను. వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని పవితు
ి డగును.
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వాడు పవితు
ి డని నిరణయించిన్ త్రువాత్ బబబ విసాతరముగా వాాపంచిన్
యెడల యాజకుడు వాని చూడవలను,
అపుపడు ఆ మ్యద వాాపంచియండిన్యెడల యాజకుడు పసుపు పచచ
వెండు
ర కలను వెదకన్కకరలేదు; వాడు అపవితు
ి డు.
అయితే నిలిచిన్ ఆ మ్యదలో న్లావెండు
ర కలు పుటిున్ యెడల ఆ మ్యద
బాగుపడెను; వాడు పవితు
ి డు; యాజ కుడు వాడు పవితు
ి డని
నిరణయింపవలను.

then the priest shall look upon it; and behold, if the hair in the bright spot is
turned white and it is in appearance deeper than the skin, it is a leprosy
broken out of the burning. Therefore the priest shall pronounce him
unclean; it is the plague of leprosy.
But if the priest look on it, and behold, there is no white hair in the bright
spot and it is no lower than the other skin, but is somewhat dark, then the
priest shall shut him up seven days.
And the priest shall look upon him the seventh day; and if it is spread much
abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean; it is the
plague of leprosy.
And if the bright spot stay in his place and spread not in the skin, but it is
somewhat dark, it is a rising from the burning; and the priest shall
pronounce him clean, for it is an inflammation from the burning.

then the priest shall see the plague; and behold, if it be in appearance
deeper than the skin and there is in it a yellow thin hair, then the priest shall
pronounce him unclean; it is a dry scall, even a leprosy upon the head or
beard.
And if the priest look on the plague of the scall, and behold, it is not in
appearance deeper than the skin and there is no black hair in it, then the
priest shall shut up him that hath the plague of the scall seven days.

And on the seventh day the priest shall look on the scall; and behold, if the
scall is not spread in the skin nor is in appearance deeper than the skin, then
the priest shall pronounce him clean; and he shall wash his clothes and be
clean.
But if the scall spread much in the skin after his cleansing,
then the priest shall look on him; and behold, if the scall is spread in the
skin, the priest shall not seek for yellow hair; he is unclean.
But if the scall is in appearance stayed and there is black hair grown up
therein, the scall is healed; he is clean, and the priest shall pronounce him
clean.
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మ్రియ పురుషుని దేహపుచరిమ్ందేమి స్త్తీ దేహపు చరిమ్ందేమి
నిగనిగల్లడు మ్చచలు, అన్గా నిగనిగల్లడు తెలానిమ్చచలు పుటిున్యెడల

"If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even
white bright spots,
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యాజకుడు వానిని చూడ వలను; వారి దేహచరిమ్ందు నిగనిగల్లడు
మ్చచలు వాడి యండిన్యెడల అది చరిమ్ందు పుటిున్ యొక పకుక;
వాడు పవితు
ి డు.
త్లవెండు
ర కలు రాలిన్వాడు బటు త్లవాడు; అయి న్ను వాడు పవితు
ి డు.

then the priest shall look; and behold, if the bright spots in the skin of their
flesh be darkish white, it is a freckled spot that groweth in the skin; he is
clean.
"And the man whose hair has fallen off his head, he is bald, yet is he clean.
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And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face,
his forehead is bald, yet is he clean.
And if there be in the bald head or bald forehead a white reddish sore, it is
leprosy sprung up in his bald head or his bald forehead.
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ముఖమువెైపున్ త్ల వెండు
ర కలు రాలిన్వాడు బటు నొసటివాడు; వాడు
పవితు
ి డు.
అయిన్ను బటు త్లయందేగాని బటు నొసటియందేగాని యెఱ్ఱగానుండు తెలాని
పడ పుటిున్ యెడల, అది వాని బటు త్లయందైన్ను బటు నొసటి యందైన్ను
పుటిున్ కుష్ఠము.
యాజకుడు వానిని చూడవలను. కుష్ఠము దేహచరి మ్ందు కన్బడున్ట్ట
ా ఆ
పడ వాపు చూపున్కు వాని బటు త్లయందైన్ను వాని బటు నొసటియందైన్ను
ఎఱ్ఱగా నుండు తెలాని పడయె
ై న్యెడల
వాడు కుష్ఠరోగి, వాడు అపవితు
ి డు; యాజకుడు వాడు బత్రతగా అపవితు
ి డని
నిరణయింపవలను; వాని కుష్ఠము వాని త్లలోనున్నది.
ఆ పడగల కుష్ఠరోగి వసతీములను చింపవేయవలను; వాడు త్ల
విరియబోసికొన్వలను; వాడు త్న్ పైపదవిని కపుపకొని అపవితు
ి డను
అపవితు
ి డను అని బిగురగా పలుకవలను.
ఆ పడ వానికి కలిగిన్ దిన్ములనినయ వాడు అపవితు
ి డెై యండును; వాడు
అపవితు
ి డు గనుక పరతేాకముగానే నివసింపవలను; వాని నివాసము
ప్రళ్లమున్కు వెలుపల ఉండవలను.
మ్రియ కుషు
ఠ పడ వసతీమ్ందు కన్బడున్పుపడు అది గొఱ్ఱవెండు
ర కల
బటుయందేమి నారబటుయందేమి
నారతోనేగాని వెండు
ర కలతోనేగాని నేసిన్ పడుగున్ం దేమి పేకయందేమి
తోలున్ందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసు
త వున్ందేమి పుటిు
ఆ పడ ఆ బటుయందేమి ఆ తోలున్ందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో
చేయబడిన్ వసు
త వున్ందేమి పచచదాళ్ల గానేగాని యెఱ్ఱదాళ్లగానేగాని
కన్బడిన్యెడల, అది కుషు
ఠ పడ; యాజకునికి దాని కను పరచవలను.
యాజకుడు ఆ పడను చూచి పడగల వాటిని ఏడు దిన్ములు పరతేాకముగా
ఉంచవలను.
ఏడవనాడు అత్డు ఆ పడను చూడవలను. అపుపడు ఆ వసతీమ్ందు, అన్గా
పడుగున్ందేగాని పేకయందేగాని తోలున్ందేగాని తోలుతో చేసిన్
వసు
త వున్ందేగాని ఆ పడ వాాపంచిన్యెడల అది కొరుకుడు కుష్ఠము; అది
అప విత్ిము.
కావున్ అత్డు ఆ పడ దేనిలో ఉన్నదో ఆ వసతీమును నారతోనేమి
వెండు
ర కలతోనేమి చేసిన్ పడు గును పేకను తోలుతో చేసిన్ పరత్ర వసు
త వును
అగినతో కాలిచవేయవలను; అది కొరుకుడు కుష్ఠము; అగినతో దాని
కాలిచవేయవలను.

Then the priest shall look upon it; and behold, if the rising of the sore is
reddish white in his bald head or in his bald forehead, as the leprosy
appeareth in the skin of the flesh,
he is a leprous man; he is unclean. The priest shall pronounce him utterly
unclean; his plague is on his head.
"And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent and his head
bare, and he shall put a covering upon his upper lip and shall cry, `Unclean,
unclean.'
All the days wherein the plague shall be in him he shall be defiled; he is
unclean. He shall dwell alone; outside the camp shall his habitation be.
"The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woolen
garment or a linen garment,
whether it be in the warp or woof, of linen or of wool, whether in a skin or
in any thing made of skin,
and if the plague is greenish or reddish in the garment or in the skin, either
in the warp or in the woof or in any thing of skin, it is a plague of leprosy
and shall be shown unto the priest.
And the priest shall look upon the plague and shut up it that hath the plague
seven days.
And he shall look on the plague on the seventh day; if the plague is spread
in the garment, either in the warp or in the woof, or in a skin or in any work
that is made of skin, the plague is a consuming leprosy; it is unclean.
He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in wool or in
linen, or any thing of skin wherein the plague is, for it is a consuming
leprosy; it shall be burned in the fire.
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అయితే యాజకుడు చూచి న్పుపడు ఆ పడ ఆ వసతీమ్ందు, అన్గా
పడుగున్ందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన్ మ్రి దేనియందేమి వాాపం పక
పోయిన్యెడల
యాజకుడు ఆ పడగలదానిని ఉదుక నాజా
ా పంచి మ్రి ఏడు దిన్ములు దానిని
విడిగా ఉంచ వలను.
ఆ పడగల దానిని ఉదికిన్ త్రువాత్ యాజకుడు దానిని చూడవలను. ఆ పడ
మ్యరకపోయిన్ను వాాపం పక పోయిన్ను అది అపవిత్ిము. అగినతో దానిని
కాలిచ వేయవలను. అది లోవెైపున్గాని పైవెైపున్గాని పుటిున్ను కొరుకుడు
కుష్ఠముగా ఉండును.
యాజకుడు దానిని చూచిన్పుపడు వసతీము ఉదికిన్ త్రువాత్ ఆ పడ వాడి
యండిన్యెడల, అది ఆ వసతీములో ఉండిన్ను తోలులో ఉండిన్ను పడుగులో
ఉండిన్ను పేకలో ఉండిన్ను యాజకుడు వాటిని చింపవేయవలను.
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అట్టత్రువాత్ అది ఆ వసతీమ్ందేగాని పడుగున్ందేగాని పేకయందేగాని
And if it appear still in the garment, either in the warp or in the woof or in
తోలుతో చేసిన్ దేనియందేగాని కన్బడిన్యెడల అది కొరు కుడు కుష్ఠము. ఆ any thing of skin, it is a spreading plague; thou shalt burn that wherein the
పడ దేనిలో నున్నదో దానిని అగినతో కాలిచవేయవలను.
plague is with fire.
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ఏ వసతీమునేగాని పడు గునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన్ దేనినేగాని ఉది
కిన్త్రువాత్ ఆ పడ వదిలిన్ యెడల, రండవమ్యరు దానిని ఉదుకవలను;

Leviticus

13

59

Leviticus
Leviticus

14
14

1
2

Leviticus

14

3

Leviticus

14

4

Leviticus

14

5

Leviticus

14

6

అపుపడు అది పవిత్ిమ్గును. బచచ బటు యందేగాని నారబటుయందేగాని
పడుగున్ందేగాని పేక యందేగాని తోలు వసు
త వులయందేగాని యండు
కుషు
ఠ పడను గూరిచ అది పవిత్ిమ్ని అపవిత్ిమ్ని నీవు నిరణయింపవలసిన్ విధి
యిదే.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
కుష్ఠరోగి పవితు
ి డని నిరణయించిన్ దిన్మున్ వానిగూరిచన్ విధి యేదన్గా,
యాజకుని యొదదకు వానిని తీసికొని రావలను.
యాజకుడు ప్రళ్లము వెలుపలికి పోవలను. యాజకుడు వానిని చూచిన్పుపడు
కుషు
ఠ పడ బాగుపడి కుష్ఠరోగిని విడిచిన్ యెడల
యాజకుడు పవి త్ిత్ పంద గోరువాని కొరకు సజీవమైన్ రండు పవిత్ి
పకు
ు లను దేవదారు కఱ్ఱను రకివరణముగల నూలును హిసోస పును తెమ్ిని
ఆజా
ా పంపవలను.
అపుపడు యాజకుడు ప్రరు నీటిపైని మ్ంటిప్రత్ిలో ఆ పకు
ు లలో ఒకదానిని
చంప నాజా
ా పంచి
సజీవమైన్ పకిుని ఆ దేవదారు కఱ్ఱను రకివరణముగల నూలును హిసోసపును
తీసికొని ప్రరు నీటి పైని చంపన్ పకిురకిములో వాటిని సజీవమైన్ పకిుని ముంచి
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కుషు
ఠ విష్యములో పవిత్ిత్ పందగోరు వాని మీద ఏడుమ్యరులు పోరకిుంచి
వాడు పవితు
ి డని నిరణ యించి సజీవమైన్ పకిు ఎగిరిపోవున్ట్ట
ా దానిని
వదిలివేయ వలను.

"And if the priest shall look, and behold, the plague is not spread in the
garment, either in the warp or in the woof, or in any thing of skin,
then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague
is, and he shall shut it up seven days more.
And the priest shall look on the plague after it is washed; and behold, if the
plague has not changed his color and the plague is not spread, it is unclean;
thou shalt burn it in the fire. It has eaten inward, whether it be bare within
or without.
And if the priest look, and behold, the plague is somewhat dark after the
washing of it, then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or
out of the warp, or out of the woof.

And the garment, either warp or woof or whatsoever thing of skin it is which
thou shalt wash, if the plague is departed from them, then it shall be
washed the second time and shall be clean."
This is the law of the plague of leprosy in a garment of wool or linen, either
in the warp or woof, or any thing of skins, to pronounce it clean or to
pronounce it unclean.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: He shall be
brought unto the priest.
And the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look; and
behold, if the plague of leprosy be healed in the leper,
then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two
birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop.
And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen
vessel over running water.
As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet,
and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the
bird that was killed over the running water.
And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven
times, and shall pronounce him clean and shall let the living bird loose into
the open field.
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అపుపడు పవిత్ిత్ పందగోరు వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని త్న్
రోమ్మ్ంత్టిని కౌురము చేసికొని నీళాతో సానన్ముచేసి పవితు
ి డగును.
త్రువాత్ వాడు ప్రళ్లములోనికి వచిచ త్న్ గుడారము వెలుపల ఏడు
దిన్ములు నివ సింపవలను.
ఏడవనాడు త్న్ రోమ్మ్ంత్టిని త్న్ త్లను త్న్ గడిమును త్న్
కనుబమ్లను కౌురము చేసికొన్వలను. త్న్ రోమ్ మ్ంత్టిని కౌురము చేసికొని
బటులు ఉదుకుకొని యొడలు నీళాతో కడుగుకొని పవితు
ి డగును.
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ఎనిమిదవ నాడు వాడు నిరోదష్మైన్ రండు మ్గ గొఱ్ఱపలాలను నిరోదష్మైన్
యేడాది ఆడు గొఱ్ఱపలాను నైవేదామున్కెై నూన కలిసిన్ మూడు పదియవ
వంతుల గోధుమ్పండిని ఒక అరిసేరు నూనను తీసికొనిరావలను.
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పవిత్ిపరచ యాజకుడు పవిత్ిత్ పందగోరు మ్నుషుాని వాటితో పరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక దావరమున్ యెహోవా సనినధికి తీసికొనిరావలను.
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అపుపడు యాజకుడు ఒక మ్గ గొఱ్ఱపలాను అరిసేరు నూనను తీసికొని
అపరాధ పరిహారారథబలిగా వాటిని దగురకు తెచిచ అల్ల
ా డింపబడు
అరపణముగా యెహోవా సనినధిని వాటిని అల్ల
ా డింప వలను.
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అత్డు ప్రపపరి హారారథబలి పశువును దహన్ బలిపశువును వధించ
పరిశుదిసథలములో ఆ గొఱ్ఱపలాను వధింపవలను. ప్రప పరిహారారథమైన్దానివల
అపరాధపరి హారారథ మైన్దియ యాజకునిదగును; అది అత్రపరిశుదిము.
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అపుపడు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథమైన్దాని రకి ములో కొంచెము తీసి
పవిత్ిత్ పందగోరువాని కుడిచెవి కొన్మీదను, వాని కుడిచేత్ర
బటన్వేరలిమీదను, వాని కుడికాలి బటన్వేరలిమీదను, దానిని చమ్రవలను.
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And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his
hair, and wash himself in water, that he may be clean; and after that he
shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent seven days.
But it shall be on the seventh day that he shall shave all his hair off his head
and his beard and his eyebrows, even all his hair he shall shave off, and he
shall wash his clothes; also he shall wash his flesh in water, and he shall be
clean.
"And on the eighth day he shall take two helambs without blemish and one
ewe lamb of the first year without blemish, and threetenths part of fine
flour for a meat offering mingled with oil, and one log of oil.
And the priest who maketh him clean shall present the man that is to be
made clean, and those things, before the LORD at the door of the tabernacle
of the congregation.
And the priest shall take one helamb and offer him for a trespass offering,
and the log of oil, and wave them for a wave offering before the LORD.

And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering
and the burnt offering, in the holy place; for as the sin offering is the
priest's, so is the trespass offering; it is most holy.

And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the
priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed
and upon the thumb of his right hand and upon the great toe of his right
foot.
మ్రియ యాజకుడు అరిసేరు నూనలో కొంచెము తీసి త్న్ యెడమ్
And the priest shall take some of the log of oil and pour it into the palm of
అరచేత్రలో పోసికొన్వలను.
his own left hand.
అపుపడు యాజ కుడు త్న్ యెడమ్ అరచేత్రలోనున్న నూనలో త్న్ కుడిచేత్ర And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand and
వేరలు ముంచి యెహోవా సనినధిని ఏడుమ్యరులు త్న్ వేరలితో ఆ నూనలో
shall sprinkle of the oil with his finger seven times before the LORD;
కొంచెము పోరకిుంపవలను.
యాజకుడు త్న్ అరచేత్రలోనున్న కొదువ నూనలో కొంచెము తీసికొని
and of the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip
పవిత్ిత్ పందగోరు వాని కుడిచెవి కొన్మీదను, వాని కుడిచేత్ర
of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his
బటన్వేరలిమీదను, వాని కుడికాలి బటన్వేరలిమీదను ఉన్న
right hand and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the
అపరాధపరిహారారథ బలిపశువుయొకక రకిముమీద చమ్రవలను.
trespass offering.
అపుపడు యాజకుడు త్న్ అరచేత్రలోనున్న కొదువ నూనను పవిత్ిత్ పంద
And the remnant of the oil that is in the priest's hand he shall pour upon the
గోరువాని త్లమీద చమ్రవలను. అట్ట
ా యాజ కుడు యెహోవా సనినధి వాని head of him that is to be cleansed; and the priest shall make an atonement
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను.
for him before the LORD.
అపుపడు యాజకుడు ప్రపపరిహారారథబలి అరిపంచి అపవిత్ిత్ పోగొట్ట
ు కొని
And the priest shall offer the sin offering, and make an atonement for him
పవిత్ిత్ పందగోరు వాని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేసిన్ త్రువాత్ వాడు
that is to be cleansed from his uncleanness; and afterward he shall kill the
దహన్బలిపశువును వధింపవలను.
burnt offering.
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యాజకుడు దహన్బలి దరవామును నైవేదామును బలిపీఠముమీద
అరిపంపవలను. అట్ట
ా యాజకుడు వాని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తముచేయగా
వాడు పవితు
ి డగును.
వాడు బీదవాడెై పైచెపపన్దంత్య తేజాలని యెడల త్న్ నిమిత్తము
ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగుటకెై వాడు అల్ల
ా డించటకు అపరాధపరిహారారథబలిగా
ఒక గొఱ్ఱపలాను నైవేదాముగా తూములో పదియవవంతు నూనతో కలిసిన్
గోధుమ్పండిని ఒక అరిసేరు నూనను
వారికి దొరకగల రండు తెలా గువవలనేగాని రండు ప్రవురపు పలాలనేగాని,
అన్గా ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒకదానిని దహన్బలిగా ఒక దానిని తీసికొని
రావలను.
వాడు పవిత్ిత్పంది ఎనిమిదవ నాడు యెహోవా సనినధికి పరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక దావరమున్కు యాజకునియొదదకు వాటిని తీసికొని
రావలను.
యాజకుడు అపరాధ పరిహారారథబలియగు గొఱ్ఱపలాను అరిసేరు నూనను
తీసికొని అల్ల
ా డించ అరపణముగా యెహోవా సనినధిని వాటిని
అల్ల
ా డింపవలను.
అపుప డత్డు అపరాధపరిహారారథబలియగు గొఱ్ఱపలాను వధింప వలను.
యాజకుడు ఆ అపరాధ పరిహారారథబలిపశువు యొకక రకిములో కొంచెము
తీసికొని, పవిత్ిత్ పంద గోరువాని కుడిచెవి కొన్మీదను, వాని కుడిచేత్ర బటన్
వేరలిమీదను, వాని కుడికాలి బటన్ వేరలిమీదను దానిని చమ్రవలను.

And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the
altar; and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean.

26

మ్రియ యాజకుడు ఆ నూనలో కొంచెము త్న్ యెడమ్ అరచేత్రలో పోసికొని

and the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand.
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త్న్ యెడమ్చేత్రలో నున్న ఆ నూనలో కొంచెము త్న్ కుడివేరలితో యెహోవా
సనినధిని ఏడు మ్యరులు పోరకిుంపవలను.
మ్రియ యాజకుడు త్న్ అరచేత్రలోనున్న నూనలో కొంచెము పవిత్ిత్
పంద గోరువాని కుడిచెవి కొన్మీదను, వాని కుడిచేత్ర బటన్ వేరలిమీదను,
వాని కుడికాలి బటన్ వేరలిమీదను ఆ అపరాధ పరిహారారథ బలిపశువుయొకక
రకిమున్న చోటను వేయవలను.
యాజకుని అరచేత్రలో నున్న కొదువ నూనను అత్డు పవిత్ిత్
పందగోరువానికి యెహోవా సనినధిని ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగజేయటకు వాని
త్లమీద పోయవలను.
అపుపడు వానికి దొరకగల ఆ తెలాగువవలలోనేగాని ప్రవురపుపలాలలోనేగాని
ఒక దాని న్రిపంపవలను.
త్న్ నైవేదాము గాక వాటిలో త్న్కు దొరకగల ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక
దానిని దహన్బలిగా ఒకదానిని అరిపంపవలను. అట్ట
ా యాజ కుడు పవిత్ిత్
పందగోరువాని నిమిత్తము యెహోవా సనినధిని ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను.

And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his
left hand seven times before the LORD;
and the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right
ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand and
upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the
trespass offering.
And the rest of the oil that is in the priest's hand he shall put upon the head
of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the
LORD.
And he shall offer one of the turtledoves or of the young pigeons, such as he
can get-even such as he is able to get -- the one for a sin offering and the other for a
burnt offering, with the meat offering; and the priest shall make an
atonement for him that is to be cleansed before the LORD.
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కుషు
ఠ పడ కలిగిన్వాడు పవిత్ిత్ పందత్గిన్వాటిని సంప్రదింపలేని యెడల
వాని విష్యమైన్ విధి యిదే.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను

This is the law for him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not
able to get that which pertaineth to his cleansing."
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,
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"And if he be poor and cannot get so much, then he shall take one lamb for
a trespass offering to be waved to make an atonement for him, and
onetenth part of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of
oil,
and two turtledoves or two young pigeons, such as he is able to get; and the
one shall be a sin offering and the other a burnt offering.
And he shall bring them on the eighth day for his cleansing unto the priest
unto the door of the tabernacle of the congregation, before the LORD.
And the priest shall take the lamb of the trespass offering and the log of oil,
and the priest shall wave them for a wave offering before the LORD.
And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take
some of the blood of the trespass offering and put it upon the tip of the
right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand
and upon the great toe of his right foot;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Leviticus

14

34

Leviticus

14

35

Leviticus

14

36

Leviticus

14

37

Leviticus

14

38

Leviticus

14

39

Leviticus

14

40

Leviticus

14

Leviticus

నేను సావసథాముగా మీకిచచచన్న దేశమున్కు మీరు వచిచన్త్రువాత్, మీ
"When ye have come into the land of Canaan, which I give to you for a
సావసథామైన్ దేశములోని యే యింటనైన్ను నేను కుషు
ఠ పడ కలుగ జేసిన్యెడల possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your
possession,
ఆ యింటి యజమ్య నుడు యాజకునియొదదకు వచిచనా యింటిలో కుషు
ఠ పడ and he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, `It
వంటిది నాకు కన్బడెన్ని అత్నికి తెలియ చెపపవలను.
seemeth to me there is, as it were, a plague in the house,'
అపుపడు ఆ యింటనున్నది యావతు
త ను అపవిత్ిము కాకుండున్ట్ట
ా ,
యాజకుడు ఆ కుషు
ఠ పడను చూచటకు రాకమునుపు అత్డు ఆ యిలు
ా
వటిుదిగాచేయ నాజా
ా పంపవలను. ఆ త్రువాత్ యాజకుడు ఆ యిలు
ా
చూచటకెై లోపలికి వెళావలను.
అత్డు పడ చూచిన్పుపడు ఆ పడ యింటి గోడలయందు పచచ
దాళ్లగానైన్ను ఎఱ్ఱదాళ్లగానైన్ను ఉండు పలాపుచారలు గలదై గోడకంట్ట
పలాముగా ఉండిన్ యెడల
యాజ కుడు ఆ యింటనుండి యింటివాకిటికి బయలువెళ్లా ఆ యిలు
ా ఏడు
దిన్ములు మూసి యంచవలను.
ఏడవనాడు యాజకుడు త్రరిగి వచిచ దానిని చూడవలను. అపుపడు ఆ పడ
యింటి గోడలయందు వాాపంచిన్దైన్ యెడల
యాజకుని సెలవు చొపుపన్ ఆ పడగల రాళాను ఊడదీసి ఊరి వెలుపలనున్న
అపవిత్ిసథలమున్ ప్రరవేయవలను.

then the priest shall command that they empty the house before the priest
go into it to see the plague, that all that is in the house be not made
unclean; and afterward the priest shall go in to see the house.

41

అపుపడత్డు ఆ యింటిలోపలను చట్ట
ు గోడలను గీయింప వలను. వారు
గీసిన్ పలాలను ఊరివెలుపలనున్న అపవిత్ి సథలమున్ ప్రరబోసి

14

42

వేరురాళాను తీసికొని ఆ రాళాకు పరత్రగా చేరపవలను. అత్డు వేరు అడుసును
తెపపంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలను.

And he shall cause the house to be scraped within round about, and they
shall pour out the dust that they scrape off outside the city into an unclean
place.
And they shall take other stones and put them in the place of those stones,
and he shall take other mortar and shall plaster the house.
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అత్డు ఆ రాళాను ఊడదీయించి యిలు
ా గీయించి దానికి అడుసును
పూయించిన్ త్రువాత్ ఆ పడ త్రరిగి ఆ యింట బయలు పడిన్యెడల
యాజకుడు వచిచ దాని చూడవలను.
అపుపడు ఆ పడ ఆ యింట వాాపంచిన్యెడల అది ఆ యింటిలో కొరు కుడు
కుష్ఠము; అది అపవిత్ిము.

"And if the plague come again and break out in the house, after he hath
taken away the stones and after he hath scraped the house and after it is
plastered,
then the priest shall come and look; and behold, if the plague is spread in
the house, it is a consuming leprosy in the house; it is unclean.
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కాబటిు అత్డు ఆ యింటిని దాని రాళాను కఱ్ఱలను సున్నమ్ంత్టిని పడ
గొటిుంచి ఊరివెలుపలనున్న అపవిత్ిసథలమున్కు వాటిని మోయించి
ప్రరబోయింపవలను.
మ్రియ ఆ యిలు
ా ప్రడువిడిచిన్ దిన్ములనినయ దానిలో పరవేశించవాడు
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.
ఆ యింట పండు కొనువాడు త్న్ బటులు ఉదుకు కొన్వలను. ఆ యింట
భోజన్ముచేయ వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొన్వలను.
యాజకుడు వచిచ లోపల పరవేశించి చూచన్పుపడు ఆ యింటికి అడుసు
వేసిన్ త్రువాత్ ఆ పడ యింటిలో వాాపంపక పోయిన్యెడల, పడ
బాగుపడెను గనుక ఆ యిలు
ా పవిత్ిమ్ని యాజకుడు నిరణయింపవలను.

And he shall break down the house -- the stones of it and the timber thereof
and all the mortar of the house; and he shall carry them forth out of the city
into an unclean place.
Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall
be unclean until the evening.
And he that lieth in the house shall wash his clothes, and he that eateth in
the house shall wash his clothes.
"And if the priest shall come in and look upon it, and behold, the plague
hath not spread in the house after the house was plastered, then the priest
shall pronounce the house clean, because the plague is healed.

And he shall look on the plague, and behold, if the plague be in the walls of
the house with hollow streaks, greenish or reddish, which in appearance are
lower than the wall,
then the priest shall go out of the house to the door of the house and shut
up the house seven days.
And the priest shall come again the seventh day and shall look; and behold,
if the plague is spread in the walls of the house,
then the priest shall command that they take away the stones in which the
plague is, and they shall cast them into an unclean place outside the city.
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ఆ యింటి కొరకు ప్రపపరిహారారథబలి అరిపంచటకు అత్డు రండు పకు
ు లను
దేవదారు కఱ్ఱను రకివరణపు నూలును హిసోసపును తీసికొని
ప్రరు నీటిపైన్ మ్ంటి ప్రత్ిలో ఆ పకు
ు లలో ఒకదానిని వధించి

And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar wood, and
scarlet, and hyssop.
And he shall kill one of the birds in an earthen vessel over running water;

ఆ దేవదారు కఱ్ఱను హిసోసపును రకివరణపు నూలును సజీవమైన్ పకిుని తీసికొని
వధింపబడిన్ పకిు రకిములోను ప్రరు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద
ఏడు మ్యరులు పోరకిుంపవలను.
అట్ట
ా ఆ పకిు రకిముతోను ఆ ప్రరు నీటితోను సజీవ మైన్ పకిుతోను దేవదారు
కఱ్ఱతోను హిసోసపుతోను రకి వరణపు నూలుతోను ఆ యింటి విష్యములో
ప్రపపరి హారారథబలి అరిపంపవలను.
అపుపడు సజీవమైన్ పకిుని ఊరివెలుపల నగర విడువవలను. అట్ట
ా అత్డు ఆ
యింటికి ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగా అది పవిత్ిమ్గును.

and he shall take the cedar wood and the hyssop and the scarlet and the
living bird, and dip them in the blood of the slain bird and in the running
water, and sprinkle the house seven times.
And he shall cleanse the house with the blood of the bird and with the
running water and with the living bird, and with the cedar wood and with
the hyssop and with the scarlet;
but he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and
make an atonement for the house; and it shall be clean."

పరత్రవిధమైన్ కుషు
ఠ పడను గూరిచయ, బబబను గూరిచయ
This is the law for all manner of plague of leprosy and scall,
వసతీకుష్ఠమునుగూరిచయ, వసతీమున్కెై న్ను ఇంటికెైన్ను కలుగు
and for the leprosy of a garment and of a house,
కుష్ఠమునుగూరిచయ,
వాపును గూరిచయ, పకుకనుగూరిచయ, నిగనిగ ల్లడు మ్చచను గూరిచయ, and for a rising and for a scab and for a bright spot,
ఒకడు ఎపుపడు అపవితు
ి డ గునో, యెపుపడు పవితు
ి డగునో
తెలియజేయటకు ఇది కుష్ఠమును గూరిచన్ విధి.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
మీరు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుడి ఒకని దేహమ్ందు సారవమున్నయెడల ఆ
సారవమువలన్ వాడు అపవితు
ి డగును.

to teach when it is unclean and when it is clean. This is the law of leprosy.

3

వాని సారవము కారిన్ను కారక పోయిన్ను ఆ దేహసిథత్రనిబటిు వాడు
అపవితు
ి డగును. ఆ సారవముగలవాడు పండుకొను పరత్ర పరుపు అప విత్ిము;

15

4

వాడు కూరుచండు పరత్ర వసు
త వు అపవిత్ిము.
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వాని పరుపును ముట్ట
ు వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ముచేసి
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును.
అటిువాడు దేనిమీద కూరుచండునో దాని మీద కూరుచండువాడు త్న్ బటులు
ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ముచేసి సాయం కాలమువరకు అపవితు
ి డెై
యండును.
సారవముగల వాని దేహమును ముట్ట
ు వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో
సానన్ముచేసి సాయం కాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును.

And this shall be his uncleanness in his issue: whether his flesh run with his
issue or his flesh be stopped from running with his issue, it is his
uncleanness.
Every bed whereon he lieth who hath the issue is unclean, and every thing
whereon he sitteth shall be unclean.
And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes and bathe himself in
water, and be unclean until the evening.
And he that sitteth on any thing whereon he sat who hath the issue shall
wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the
evening.
And he that toucheth the flesh of him that hath the issue shall wash his
clothes and bathe himself in water, and is unclean until the evening.
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సారవముగల వాడు పవితు
ి నిమీద ఉమిివేసిన్యెడల వాడు త్న్ బటులు
And if he that hath the issue spit upon him that is clean, then he shall wash
ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును. his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the evening.

Leviticus

15

9

సారవముగలవాడు కూరుచండు పరత్ర పలాము అపవిత్ిము.

And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying,
"Speak unto the children of Israel, and say unto them, `When any man hath
a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean.

And what saddle soever he rideth upon who hath the issue shall be unclean.
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వాని కిరందనుండిన్ యే వసు
త వునైన్ను ముట్ట
ు పరత్రవాడు సాయంకాలమువరకు And whosoever toucheth any thing that was under him shall be unclean
అపవితు
ి డెై యండును. వాటిని మోయవాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో until the evening; and he that beareth any of those things shall wash his
సానన్ముచేసి సాయంకాలము వరకు అపవితు
ి డెై యండును.
clothes and bathe himself in water, and be unclean until the evening.
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సారవముగలవాడు నీళాతో చేతులు కడుగుకొన్కయే ఎవని ముట్ట
ు నోవాడు త్న్
బటులు ఉదుకుకొని సానన్ముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై
యండును.
సారవము గలవాడు ముట్ట
ు కొనిన్ మ్ంటిప్రత్ిను పగలగొటువలను, పరత్ర చెకక
ప్రత్ిను నీళాతో కడు గవలను.
సారవముగలవాడు త్న్ సారవమునుండి పవిత్ిత్ పందున్పుపడు, త్న్ పవిత్ిత్
విష్యమై యేడు దిన్ములు లకికంచకొని త్న్ బటులు ఉదుకు కొని ప్రరు
నీటితో ఒడలును కడుగుకొని పవితు
ి డగును.
ఎనిమిదవనాడు రండు తెలా గువవలనైన్ను రండు ప్రవురపు పలాలనైన్ను
తీసికొని పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక దావరమునొదదకు వచిచ యెహోవా
సనినధిని వాటిని యాజకుని కపపగింపవలను.
యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని ప్రపపరిహారారథబలిగాను ఒకదానిని దహన్
బలిగాను అరిపంపవలను. అట్ట
ా యాజకుడు వాని సారవము విష్యములో
యెహోవా సనినధిని వాని నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను.

And whomsoever he toucheth who hath the issue and hath not rinsed his
hands in water, he shall wash his clothes and bathe himself in water, and be
unclean until the evening.
And the vessel of earth that he toucheth who hath the issue shall be broken,
and every vessel of wood shall be rinsed in water.
"`And when he that hath an issue is cleansed of his issue, then he shall
number to himself seven days for his cleansing, and wash his clothes, and
bathe his flesh in running water, and shall be clean.
And on the eighth day he shall take for himself two turtledoves or two
young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle
of the congregation, and give them unto the priest.
And the priest shall offer them, the one for a sin offering and the other for a
burnt offering; and the priest shall make an atonement for him before the
LORD for his issue.
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ఒకనికి వీరాసఖలన్మైన్యెడల వాడు సరావంగ సానన్ము చేసికొని
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును.
ఏ బటుమీదను ఏ తోలుమీదను వీరాసఖలన్మ్గునో ఆ బటుయ ఆ తోలును
నీళాతో ఉదుకబడి సాయంకాలము వరకు అపవిత్ిమై యండును.

"`And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash
all his flesh in water and be unclean until the evening.
And every garment and every skin whereon is the seed of copulation, shall
be washed with water and be unclean until the evening.
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వీరాసఖలన్మ్గున్ట్ట
ా స్త్తీ పురుషులు శయనించిన్యెడల వారిదదరు నీళాతో
సానన్ము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి లై యందురు.

The woman also with whom a man shall lie with seed of copulation, they
shall both bathe themselves in water and be unclean until the evening.
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స్త్తీ దేహమ్ందుండు సారవము రకిసారవమైన్యెడల ఆమ యేడు దిన్ములు కడగా "`And if a woman have an issue and her issue from her flesh be blood, she
ఉండవలను. ఆమను ముట్ట
ు వారందరు సాయంకాలమువరకు
shall be put apart seven days; and whosoever toucheth her shall be unclean
అపవితు
ి లగుదురు.
until the evening.
ఆమ కడగా ఉన్నపుపడు ఆమ దేనిమీద పండుకొనునో అది అపవిత్ిమ్గును; And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean; every
ఆమ దేనిమీద కూరుచండునో అది అపవిత్ిమ్గును.
thing also that she sitteth upon shall be unclean.
ఆమ పడకను ముట్ట
ు పరత్రవాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ముచేసి And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes and bathe himself
సాయంకాలము వరకు అపవితు
ి డెై యండును.
in water, and be unclean until the evening.
ఆమ దేనిమీద కూరుచం డునో దాని ముట్ట
ు పరత్రవాడు త్న్ బటులు
And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes
ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై
and bathe himself in water, and be unclean until the evening.
యండును.
అది ఆమ పరుపుమీదనైన్ను ఆమ కూరుచండిన్ దానిమీదనైన్ను
And if it be on her bed or on any thing whereon she sitteth, when he
ఉండిన్యెడల దానిని ముట్ట
ు వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై
toucheth it, he shall be unclean until the evening.
యండును.
ఒకడు ఆమతో శయనించచండగా ఆమ రజసుస వానికి త్గిలిన్యెడల,
And if any man lie with her at all and her monthly discharge be upon him, he
వాడు ఏడు దిన్ములు అపవితు
ి డగును; వాడు పండుకొను పరత్ర మ్ంచము
shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be
అపవిత్ిము.
unclean.
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ఒక స్త్తీ కడగా ఉండుకాలమున్కు ముందుగా ఆమ రకిసారవము ఇంక
అనేకదిన్ములు సరవించిన్ను ఆమ కడగానుండు కాలమైన్ త్రువాత్
సరవించిన్ను, ఆమ అపవిత్ిత్ ఆమ కడగానుండు దిన్ములలోవలనే ఆ
సారవదిన్ములనినయ ఉండును, ఆమ అపవితు
ి రాలు.
ఆమ సారవదిన్ములనినయ ఆమ పండుకొను పరత్ర మ్ంచము ఆమ
కడగానున్నపపటి మ్ంచమువల ఉండ వలను. ఆమ దేనిమీద కూరుచండునో
అది ఆమ కడగా ఉన్నపపటి అపవిత్ిత్వల అపవిత్ిమ్గును.

Leviticus

15

25

Leviticus

15

26

Leviticus

15

27

వాటిని ముట్ట
ు పరత్రవాడు అపవితు
ి డు. వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his
సానన్ముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును.
clothes and bathe himself in water, and be unclean until the evening.
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ఆమ ఆ సారవము కుదిరి పవితు
ి రాలైన్యెడల ఆమ యేడుదిన్ములు లకికంచ
కొని అవి తీరిన్ త్రువాత్ పవితు
ి రాలగును.
ఎనిమిదవ నాడు ఆమ రండు తెలా గువవలనైన్ను రండు ప్రవురపు
పలాలనైన్ను పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక దావరమున్కు యాజకునియొదదకు
తేవలను.
యాజకుడు ఒకదానిని ప్రపపరిహారారథబలిగాను ఒకదానిని దహన్బలిగాను
అరిపంపవలను. అట్ట
ా యాజకుడు ఆమ సారవవిష్యమై యెహోవా సనినధిని
ఆమ నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను.
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ఇశారయేలీయలు త్మ్ మ్ధానుండు నా నివాస సథల మును
అపవిత్ిపరచన్పుపడు వారు త్మ్ అపవిత్ిత్వలన్ చావకుండున్ట్ట
ా వారికి
అపవిత్ిత్ కలుగకుండ మీరు వారిని కాప్రడవలను.
సారవముగలవానిగూరిచయ, వీరాసఖలన్మువలని అప
విత్ిత్గలవానిగూరిచయ, కడగానున్న బలహీనురాలిని గూరిచయ,
సారవముగల స్త్తీ పురుషులను గూరిచయ, అపవితు
ి రాలితో శయనించ వాని
గూరిచయ విధింపబడిన్ది ఇదే.

"`And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of
her separation, or if it run beyond the time of her separation, all the days of
the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation; she shall
be unclean.
Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the
bed of her separation; and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as
the uncleanness of her separation.

But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven
days, and after that she shall be clean.
And on the eighth day she shall take unto her two turtledoves or two young
pigeons, and bring them unto the priest to the door of the tabernacle of the
congregation.
And the priest shall offer one for a sin offering and the other for a burnt
offering; and the priest shall make an atonement for her before the LORD
for the issue of her uncleanness.

"`Thus shall ye separate the children of Israel from their uncleanness, that
they die not in their uncleanness when they defile My tabernacle that is
among them.'"
This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from
him and is defiled therewith,
and of her that is sick with her monthly discharge, and of him that hath an
issue, of the man and of the woman, and of him that lieth with her that is
unclean.
అహరోను ఇదదరు కుమ్యరులు యెహోవా సనినధికి సమీపంచి చనిపోయిన్
And the LORD spoke unto Moses after the death of the two sons of Aaron,
త్రువాత్ యెహోవా మోషేతో మ్యటల్లడి ఇటానను
when they offered before the LORD, and died;
నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘ ములో కన్బడుదును గనుక నీ సహోదరుడెైన్ and the LORD said unto Moses, "Speak unto Aaron thy brother, that he
అహరోను చావకయండున్ట్ట
ా అత్డు మ్ందసము మీది కరుణాపీఠము
come not at all times into the Holy Place within the veil before the mercy
ఎదుటనున్న అడితెరలోపలికి ఎలాపుపడును రాకూడదని అత్నితో చెపుపము. seat which is upon the ark, that he die not; for I will appear in the cloud
upon the mercy seat.
అత్డు ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక కోడెదూడను దహన్బలిగా ఒక పటేులును
Thus shall Aaron come into the Holy Place: with a young bullock for a sin
తీసికొని, వీటితో పరిశుదిసథలములోనికి రావలను.
offering and a ram for a burnt offering.
అత్డు పరత్రష్ఠత్ మైన్ చొకాకయి తొడుగుకొని త్న్ మ్యన్మున్కు సన్న నార He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches
ల్లగులు తొడుగుకొని, సన్ననార దటిుకట్ట
ు కొని సన్ననారప్రగా
upon his flesh and shall be girded with a linen girdle, and with the linen
పట్ట
ు కొన్వలను. అవి పరత్రష్ఠవసతీ ములు గనుక అత్డు నీళాతో దేహము
miter shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash
కడుగుకొని వాటిని వేసికొన్వలను.
his flesh in water, and so put them on.
మ్రియ అత్డు ఇశారయేలీయల సమ్య జము నొదదనుండి
And he shall take from the congregation of the children of Israel two kids of
ప్రపపరిహారారథబలిగా రండు మేక పలాలను దహన్బలిగా ఒక పటేులును
the goats for a sin offering and one ram for a burnt offering.
తీసికొని రావలను.
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అహరోను త్న్ కొరకు ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక కోడెను అరిపంచి త్న్
నిమిత్తమును త్న్ యింటివారి నిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తము చేసి
ఆ రండు మేకపలాలను తీసికొని వచిచ, పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
దావరమునొదద యెహోవా సనినధిని వాటిని ఉంచవలను.
అపుపడు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపటేు మేక1 పేరట ఒక
చీటిని ఆ రండు మేకలమీద రండు చీటాను వేయవలను.
ఏ మేకమీద యెహోవాపేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను తీసికొని
వచిచ ప్రపపరిహారారథబలిగా అరిపంపవలను.
ఏ మేకమీద విడిచిపట్ట
ు ట అనే చీటి పడునో దానివలన్ ప్ర
ర య శిచ త్తము
కలుగున్ట్ట
ా , దానిని1 అరణాములో విడిచిపట్ట
ు టకెై యెహోవా సనినధిని
దానిని ప్ర
ర ణముతోనే ఉంచ వలను.
అపుపడు అహరోను ప్రపపరిహారారథబలియగు ఆ కోడెను తీసికొని వచిచ త్న్
నిమిత్తమును త్న్ యింటివారి నిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తము చేసికొన్వ లను.
త్రువాత్ అత్డు త్న్కొరకు తాన్రిపంచ ప్రపపరిహారారథబలియగు కోడెను
వధించి
యెహోవా సనినధినున్న ధూపపీఠము మీదనుండి ధూప్రరిడు నిపుపలను, త్న్
పడికెళాతో పరి మ్ళధూపచూరణమును తీసికొని అడితెరలోపలికి వాటిని తెచిచ
తాను చావకుండున్ట్ట
ా
ఆ ధూపము మేఘము వల శాసన్ముల మీదనున్న కరుణాపీఠమును
కముిటకు, యెహోవా సనినధిని ఆ అగినమీద ఆ ధూప దరవామును
వేయవలను.
అపుపడత్డు ఆ కోడెరకిములో కొంచెము తీసికొని తూరుపపరకకను
కరుణాపీఠముమీద త్న్ వేరలితో పోరకిుంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట త్న్ వేరలితో ఆ
రకిములో కొంచెము ఏడుమ్యరులు పోరకిుంపవలను.
అపుపడత్డు పరజలరిపంచ ప్రపపరిహారారిబలియగు మేకను వధించి అడి
తెరలోపలికి దాని రకిము తెచిచ ఆ కోడెరకి ముతో చేసిన్ట్ట
ా దీని రకిముతోను
చేసి, కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోరకిుంపవలను.

And Aaron shall offer his bullock of the sin offering which is for himself, and
make an atonement for himself and for his house.
And he shall take the two goats and present them before the LORD at the
door of the tabernacle of the congregation.
And Aaron shall cast lots upon the two goats -- one lot for the LORD and the
other lot for the scapegoat.
And Aaron shall bring the goat upon which the LORD'S lot fell, and offer him
for a sin offering.
But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented
alive before the LORD, to make an atonement with him and to let him go as
a scapegoat into the wilderness.
"And Aaron shall bring the bullock of the sin offering which is for himself,
and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the
bullock of the sin offering which is for himself.
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అట్ట
ా అత్డు ఇశారయేలీయల సమ్సత ప్రపములను బటిుయ, అన్గా వారి
అపవిత్ిత్ను బటిుయ, వారి అత్ర కరమ్ములనుబటిుయ పరిశుది సథలమున్కు
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను. పరత్ాక్షపు గుడారము వారిమ్ధా ఉండుట వలన్
వారి అపవిత్ిత్ను బటిు అది అపవిత్ి మ్గుచండును గనుక అత్డు దానికి
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను.

And he shall make an atonement for the Holy Place, because of the
uncleanness of the children of Israel and because of their transgressions in
all their sins; and so shall he do for the tabernacle of the congregation that
remaineth among them in the midst of their uncleanness.
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పరిశుదిసథలములో ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకు అత్డు లోపలికి పోవు న్పుపడు
అత్డు త్న్ నిమిత్తమును త్న్ యింటి వారి నిమిత్తమును ఇశారయేలీయల
సమ్సత సమ్యజము నిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తముచేసి బయటికి వచచవరకు ఏ
మ్నుషుాడును పరత్ాక్షపు గుడారములో ఉండరాదు.

And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he
goeth in to make an atonement in the Holy Place until he come out, and has
made an atonement for himself and for his household and for all the
congregation of Israel.

16

18

మ్రియ అత్డు యెహోవా సనినధినున్న బలిపీఠము నొదదకు పోయి దానికి
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను. అత్డు ఆ కోడెరకిములో కొంచెమును ఆ
మేకరకిములో కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముిలమీద చమిరి

And he shall go out unto the altar that is before the LORD and make an
atonement for it, and shall take of the blood of the bullock and of the blood
of the goat, and put it upon the horns of the altar round about.

Leviticus

16

6

Leviticus

16

7

Leviticus

16

8

Leviticus

16

9

Leviticus

16

10

Leviticus

16

11

Leviticus

16

12

Leviticus

16

13

Leviticus

16

14

Leviticus

16

15

Leviticus

16

Leviticus

Leviticus

And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar
before the LORD, and his hands full of sweet incense beaten small, and
bring it inside the veil.
And he shall put the incense upon the fire before the LORD, that the cloud
of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he
die not.
And he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger
upon the mercy seat eastward; and before the mercy seat shall he sprinkle
of the blood with his finger seven times.
Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring
his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of
the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat.
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యేడుమ్యరులు త్న్ వేరలితో ఆ రకిములో కొంచెము దానిమీద పోరకిుంచి దాని
పవిత్ి పరచి ఇశారయేలీ యల అపవిత్ిత్ను పోగొటిు దానిని
పరిశుదిపరచవలను.
అత్డు పరిశుదిసథలమున్కును పరత్ాక్షపు గుడారమున్కును
బలిపీఠమున్కును ప్ర
ర యశిచత్తము చేసి చాలించిన్ త్రువాత్ ఆ సజీవమైన్
మేకను దగురకు తీసికొని రావలను.
అపుపడు అహరోను సజీవమైన్ ఆ మేక త్లమీద త్న్ రండు చేతులు ఉంచి,
ఇశారయేలీయల ప్రపములనినయ, అన్గా వారి దోష్ములనినయ వారి
అత్రకరమ్ములనినయ దానిమీద ఒపుపకొని, ఆ మేకత్లమీద వాటిని మోప,
త్గిన్ మ్నుషుానిచేత్ అరణాములోనికి దాని పంపవలను.

And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times, and
cleanse it and hallow it from the uncleanness of the children of Israel.

ఆ మేక వారి దోష్ములనినటిని ఎడారి దేశమున్కు భ్రించి పోవును. అత్డు
అరణాములో ఆ మేకను విడిచిపటు వలను.
అపుపడు అహరోను పరత్ాక్షపు గుడారము లోనికి వచిచ, తాను
పరిశుదిసథలములోనికి వెళ్లాన్పుపడు తాను వేసికొనిన్ నారబటులను తీసి అకకడ
వాటిని ఉంచి
పరిశుది సథలములో దేహమును నీళాతో కడుగుకొని బటులు త్రరిగి ధరించకొని
బయటికి వచిచ త్న్కొరకు దహన్ బలిని పరజలకొరకు దహన్బలిని అరిపంచి,
త్న్ నిమిత్తమును పరజల నిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను

And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not
inhabited; and he shall let go the goat in the wilderness.
"And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall
put off the linen garments which he put on when he went into the Holy
Place and shall leave them there;
and he shall wash his flesh with water in the Holy Place and put on his
garments, and come forth and offer his burnt offering and the burnt
offering of the people, and make an atonement for himself and for the
people.
And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar.
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ప్రప పరిహారారథబలి పశువుయొకక కొరవువను బలిపీఠముమీద దహింపవలను
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విడిచిపటేు మేకను వదలిన్వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో దేహము
కడుగుకొని త్రువాత్ ప్రళ్లములోనికి రావలను.
పరిశుదిసథలములో ప్ర
ర య శిచత్తము చేయటకు వేటి రకిము దాని లోపలికి
తేబడెనో ప్రపపరిహారారథ బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు ప్రళ్లము
వెలుపలికి తీసికొని పోవలను. వాటి చరిములను వాటి మ్యంసమును వాటి
మ్లమును అగినతో కాలిచవేయ వలను.
వాటిని కాలిచవేసిన్వాడు త్న్ బటులు ఉదుకు కొని నీళాతో దేహము కడుగుకొని
త్రువాత్ ప్రళ్లము లోనికి రావలను.
ఇది మీకు నిత్ామైన్ కటుడ. సవదేశులుగాని మీ మ్ధానుండు పరదేశులుగాని
మీరందరు ఏడవనల పదియవ నాడు ఏ పనియె
ై న్ను చేయక మిముిను మీరు
దుుఃఖపరచ కొన్వలను.
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ఏలయన్గా మీరు యెహోవా సనినధిని మీ సమ్సత ప్రపములనుండి
పవితు
ి లగున్ట్ట
ా ఆ దిన్మున్ మిముి పవిత్ిపరచ న్ట్ట
ా మీ నిమిత్తము
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయబడెను.
అది మీకు మ్హా విశారంత్ర దిన్ము. మిముిను మీరు దుుఃఖపరచకొన్వలను;
ఇది నిత్ామైన్ కటుడ.
ఎవరు త్న్ త్ండిరకి మ్యరుగా యాజకుడగుటకెై అభి షేకముపంది త్నున
పరత్రష్ఠంచకొనునో ఆ యాజకుడు ప్ర
ర యశిచత్తము చేసికొని నారవసతీములైన్
పరత్రష్ఠత్ వసతీములను ధరించకొన్వలను.

"And when he hath made an end of reconciling the Holy Place and the
tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat.
And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and
confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their
transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and
shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness.

And he that let go the goat as the scapegoat shall wash his clothes and
bathe his flesh in water, and afterward come into the camp.
And the bullock for the sin offering and the goat for the sin offering, whose
blood was brought in to make atonement in the Holy Place, shall one carry
forth outside the camp; and they shall burn in the fire their skins and their
flesh and their dung.
And he that burneth them shall wash his clothes and bathe his flesh in
water, and afterward he shall come into the camp.
"And this shall be a statute for ever unto you: that in the seventh month on
the tenth day of the month, ye shall afflict your souls and do no work at all,
whether it be one of your own country or a stranger who sojourneth among
you;
for on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you,
that ye may be clean from all your sins before the LORD.
It shall be a sabbath of rest unto you and ye shall afflict your souls, by a
statute for ever.
And the priest, whom he shall anoint and whom he shall consecrate to
minister in the priest's office in his father's stead, shall make the
atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ అత్డు అత్ర పరిశుదిముగానున్న మ్ందిరమున్కును పరత్ాక్షపు
గుడార మున్కును బలిపీఠమున్కును ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను. మ్రియ
అత్డు యాజకుల నిమిత్తమును సమ్యజము నిమిత్త మును ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయవలను.
సంవత్సరమున్కు ఒకసారి ఇశారయేలీయల సమ్సత ప్రపములనుబటిు వారి
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకు ఇది మీకు నిత్ామైన్ కటుడ. యెహోవా
మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు చేసెను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను.
నీవు అహరోనుతోను అత్ని కుమ్యరులతోను ఇశారయేలీయలందరితోను
ఈల్లగుచెపుపముఇది యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ మ్యట

and he shall make an atonement for the Holy Sanctuary, and he shall make
an atonement for the tabernacle of the congregation and for the altar, and
he shall make an atonement for the priests and for all the people of the
congregation.
And this shall be an everlasting statute unto you: to make an atonement for
the children of Israel for all their sins once a year." And he did as the LORD
commanded Moses.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto Aaron and unto his sons and unto all the children of Israel, and
say unto them: `This is the thing which the LORD hath commanded, saying:

ఇశారయేలీయల కుట్టంబములలో యెహోవా మ్ందిరము ఎదుట యెహో
వాకు అరపణము అరిపంచటకు పూనుకొను వాడు అది ఎదేదగాని గొఱ్ఱయేగాని
మేకయేగాని
పరత్ాక్షపు గుడా రముయొకక దావరమునొదదకు దానిని ముందు తేక ప్రళ్ల
ములో వధించిన్ను ప్రళ్లమున్కు వెలుపల వధించిన్ను ఆ మ్నుషుాడు త్న్
పరజలలో నుండి కొటిువేయబడును;

Whatsoever man there be of the house of Israel who killeth an ox or lamb or
goat in the camp, or who killeth it out of the camp,

5

వాడు రకిమును ఒలికించిన్ వాడు; ఇశారయేలీయలు బయట వధించచన్న
బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదదకు
పరత్ాక్షపు గుడా రముయొకక దావరమున్కే తీసికొని వచిచ సమ్యధాన్ బలిగా
అరిపంచన్ట్ట
ా ఆ మ్నుషుాడు జనులలోనుండి కొటిు వేయబడవలను.

to the end that the children of Israel may bring their sacrifices which they
offer in the open field, even that they may bring them unto the LORD unto
the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest, and offer
them for peace offerings unto the LORD.
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యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్ గలుగున్ట్ట
ా యాజకుడు పరత్ాక్షపు గుడార
ముయొకక దావరము నొదదనున్న యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకిమును
పోరకిుంచి వాటి కొరవువను దహింపవలను.
వారు వాభిచారులై అనుసరించచ వచిచన్ దయాముల పేరట వధించిన్ట్ట
ా
ఇకమీదట త్మ్ బలిపశువులను వధింప రాదు. ఇది వారి త్ర త్రములకు
వారికి నిత్ామైన్ కటుడ.
మ్రియ నీవు వారితో ఇటానుముఇశారయేలీయల కుట్టంబములలోగాని
మీలో నివసించ పరదేశులలో గాని ఒకడు దహన్బలినైన్ను వేర్కక యే
బలినైన్ను
యెహోవాకు అరిపంప నుదేదశముగలవాడెై పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
దావరమునొదదకు తీసికొని రానియెడల ఆ మ్నుషుాడు జనులలోనుండి
కొటిువేయబడును.
మ్రియ ఇశారయేలీయల కుట్టంబములలోనేమి, మీలో నివసించ
పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకి మునుత్రనిన్ను రకిము త్రనువానికి నేను
విముఖుడనై జను లలోనుండి వాని కొటిువేయదును.
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and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to
offer an offering unto the LORD before the tabernacle of the LORD, blood
shall be imputed unto that man: he hath shed blood. And that man shall be
cut off from among his people,

And the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the LORD at the
door of the tabernacle of the congregation, and burn the fat for a sweet
savor unto the LORD.
And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they
have gone a whoring. This shall be a statute for ever unto them throughout
their generations.'
"And thou shalt say unto them: `Whatsoever man there be of the house of
Israel, or of the strangers who sojourn among you, who offereth a burnt
offering or sacrifice,
and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to
offer it unto the LORD, even that man shall be cut off from among his
people.
"`And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers
who sojourn among you, who eateth any manner of blood, I will even set
My face against that soul who eateth blood and will cut him off from among
his people.
రకిము దేహమున్కు ప్ర
ర ణము. మీనిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయన్ట్ట
ా
For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the
బలిపీఠముమీద పోయటకెై దానిని మీకిచిచత్రని. రకిము దానిలోనున్న
altar to make an atonement for your souls; for it is the blood that maketh an
ప్ర
ర ణమునుబటిు ప్ర
ర యశిచత్తము చేయను.
atonement for the soul.
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కాబటిు మీలో ఎవడును రకిము త్రన్కూడదనియ, మీలో నివసించ ఏ
Therefore I said unto the children of Israel, "No soul of you shall eat blood,
పరదేశియ రకిము త్రన్కూడదనియ నేను ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిత్రని. neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood."
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మ్రియ ఇశారయేలీయలలోనేగాని మీలో నివ సించ పరదేశులలోనేగాని ఒకడు
త్రన్దగిన్ మ్ృగమునైన్ను పకిునైన్ను వేటాడి పటిున్యెడల వాడు దాని
రకిమును ఒలికించి మ్ంటితో కపపవలను; ఏలయన్గా అది సమ్సత
దేహములకు ప్ర
ర ణాధారము;
దానిరకిము దాని ప్ర
ర ణమున్ కాధారము. కాబటిు మీరు ఏ దేహరకిమును
త్రన్కూడదు. వాటి రకిము సరవ దేహములకు ప్ర
ర ణా ధారము; దానిని త్రను
పరత్రవాడు మ్రణశిక్ష నొందున్ని నేను ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిత్రని.
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మీరు నివసించిన్ ఐగుపు
త దేశాచారముల చొపుపన్ మీరు చేయకూడదు; నేను
మిముిను రపపంచచన్న కనాను దేశాచారములచొపుపన్ మీరు
చేయకూడదు; వారి కటుడలను బటిు న్డవకూడదు.
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18
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మీరు నా విధులను గెైకొన్వలను; నా కటుడలనుబటిు న్డుచకొనుటకు వాటిని Ye shall do My judgments and keep Mine ordinances to walk therein; I am
ఆచరింపవలను; మీ దేవుడన్గు నేను యెహోవాను.
the LORD your God.
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మీరు నాకటుడలను నా విధు లను ఆచరింపవలను. వాటిని గెైకొనువాడు
వాటివలన్ బరదుకును; నేను యెహోవాను.
మీలో ఎవరును త్మ్ రకిసంబంధుల మ్యనాచాఛదన్ మును తీయటకు వారిని
సమీపంపకూడదు; నేను యెహోవాను.
నీ త్ండిరకి మ్యనాచాఛదన్ముగా నున్న నీ త్లిా మ్యనాచాఛదన్మును
తీయకూడదు; ఆమ నీ త్లిా; ఆమ మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు.

Ye shall therefore keep My statutes and My judgments, which if a man do,
he shall live in them: I am the LORD.
"`None of you shall approach any who is near of kin to him to uncover their
nakedness: I am the LORD.
The nakedness of thy father or the nakedness of thy mother shalt thou not
uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
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18
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నీ త్ండిర భారా మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు; అది నీ త్ండిరదే.
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నీ సహోదరి మ్యనాచాఛదన్మును, అన్గా ఇంటిలో పుటిున్ దేమి వెలుపట
పుటిున్దేమి నీ త్ండిర కుమ్యరియొకక యె
ై న్ను నీ త్లిా కుమ్యరియొకకయె
ై న్ను
మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు.
నీ కుమ్యరుని కుమ్యరి మ్యనాచాఛదన్ము నైన్ను కుమ్యరి కుమ్యరి
మ్యనాచాఛదన్మునైన్ను తీయ కూడదు; అది నీది.

The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's
nakedness.
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father or daughter of thy
mother, whether she be born at home or born abroad, even their nakedness
thou shalt not uncover.
The nakedness of thy son's daughter or of thy daughter's daughter, even
their nakedness thou shalt not uncover; for theirs is thine own nakedness.

మ్రియ కళే బరమునైన్ను చీలచబడిన్ దానినైన్ను త్రను పరత్రవాడు దేశ
మ్ందు పుటిున్వాడమి పరదేశియేమి వాడు త్న్ బటులను ఉదుకుకొని నీళాతో
దేహమును కడుగుకొని సాయం కాలమువరకు అపవితు
ి డగును. త్రువాత్
పవితు
ి డగును.
అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొన్కయ త్న్ దేహమును కడుగుకొన్కయ
ఉండిన్యెడల వాడు త్న్ దోష్శిక్షను భ్రించను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాన్ని నీవు ఇశారయేలీయలతో చెపుపము.

And whatsoever man there be of the children of Israel or of the strangers
who sojourn among you, who hunteth and catcheth any beast or fowl that
may be eaten, he shall even pour out the blood thereof and cover it with
dust.
For it is the life of all flesh: the blood of it is for the life thereof. Therefore I
said unto the children of Israel, "Ye shall eat the blood of no manner of
flesh, for the life of all flesh is the blood thereof. Whosoever eateth it shall
be cut off."
And every soul that eateth that which died of itself or that which was torn
by beasts, whether it be one of your own country or a stranger, he shall
both wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the
evening; then shall he be clean.
But if he wash them not nor bathe his flesh, then he shall bear his iniquity.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `I am the LORD your
God.
According to the doings of the land of Egypt wherein ye dwelt, shall ye not
do; and according to the doings of the land of Canaan whither I bring you,
shall ye not do; neither shall ye walk in their ordinances.
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నీ త్ండిరవలన్ పుటిున్ నీ త్ండిర భారా కుమ్యరి నీ సహోదరి; ఆమ
మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు.
నీ త్ండిర సహోదరి మ్యనాచాఛదన్ మును తీయకూడదు. ఆమ నీ త్ండిర
రకిసంబంధి.
నీ త్లిా సహోదరి మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు; ఆమ నీ త్లిా
రకిసంబంధి.
నీ త్ండిర సహోదరుని మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు, అన్గా అత్ని
భారాను సమీపంపకూడదు; ఆమ నీ పన్త్లిా.
నీ కోడలి మ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు; ఆమ నీ కుమ్యరుని భారా,
ఆమ మ్యనాచాఛదన్మును తీయ కూడదు.
నీ సహోదరుని భారామ్యనాచాఛదన్మును తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని
మ్యన్ము.
ఒక స్త్తీ మ్యనాచాఛదన్మును ఆమ కుమ్యరి మ్యనాచాఛదన్మును
తీయకూడదు; ఆమ కుమ్యరుని కుమ్యరి మ్యనాచాఛదన్ము నైన్ను ఆమ
కుమ్యరి కుమ్యరి మ్యనాచాఛదన్మునైన్ను తీయటకు వారిని
చేరుచకొన్కూడదు; వారు ఆమ రకిసంబంధులు; అది దుషాకమ్పరవరిన్.

The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is
thy sister; thou shalt not uncover her nakedness.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy
father's near kinswoman.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy
mother's near kinswoman.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother. Thou shalt not
approach his wife: she is thine aunt.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law: she is thy
son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy
brother's nakedness.
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter,
neither shalt thou take her son's daughter or her daughter's daughter to
uncover her nakedness: for they are her near kinswomen; it is wickedness.

18

నీ భారా బరదికి యండగా ఆమను పీడించటకు ఆమ సహోదరి మ్యనా
చాఛదన్మును తీయటకు ఈమను ఆమతో పండిాచేసి కొన్కూడదు.

Neither shalt thou take a wife to her sister to vex her, to uncover her
nakedness beside the other in her life time.
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"`Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness as
long as she is put apart for her uncleanness.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife, to defile
thyself with her.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech,
neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
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అపవిత్ిత్వలన్ స్త్తీ కడగా ఉండు న్పుపడు ఆమ మ్యనాచాఛదన్మును
తీయటకు ఆమను సమీపంపకూడదు.
నీ పరుగువాని భారాయందు నీ వీరాసఖలన్ముచేసి ఆమవలన్ అపవిత్ిత్
కలుగజేసికొన్ కూడదు.
నీవు ఏ మ్యత్ిమును నీ సంతాన్మునుమోలకు నిమిత్తము అగినగుండమును
దాటనీయ కూడదు; నీ దేవుని నామ్మును అపవిత్ిపరచకూడదు, నేను
యెహోవాను.
స్త్తీ శయన్మువల పురుష్శయన్ము కూడదు; అది హేయము.
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Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall
any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
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ఏ జంతువు న్ందును నీ సఖలన్ముచేసి దాని వలన్ అపవిత్ిత్
కలుగజేసికొన్కూడదు. జంతువు స్త్తీని పందున్ట్ట
ా ఆమ దాని యెదుట
నిలువరాదు, అది విపరీత్ము.
వీటిలో దేనివలన్ను అపవిత్ిత్ కలుగజేసికొన్ కూడదు. నేను మీ
యెదుటనుండి వెళాగొట్ట
ు చన్న జన్ములు వా టనినటివలన్ అపవితు
ి లైరి.
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ఆ దేశము అపవిత్ిత్ కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోష్ శిక్షను
and the land is defiled. Therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and
మోపుచనానను. ఆ దేశమ్ందు కాపురమున్న వారిని వెళాగరకిక వేయచన్నది. the land itself vomiteth out her inhabitants.
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కాబటిు ఆ దేశము మీకంట్ట ముందుగానున్న పరజలను వెళాగరకికవేసిన్ పరకారము
మీ అపవిత్ిత్ను బటిు మిముిను వెళాగరకిక వేయకుండున్ట్ట
ా మీరు,
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18
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18
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Thou shalt not lie with mankind as with womankind: it is abomination.

"`Defile not ye yourselves in any of these things, for in all these the nations
are defiled which I cast out before you,

Ye shall therefore keep My statutes and My judgments, and shall not
commit any of these abominations, neither any of your own nation nor any
stranger who sojourneth among you
అన్గా సవదేశియేగాని మీలో నివసించ పరదేశియేగాని యీ హేయ
(for all these abominations have the men of the land done, who were
కిరయలనినటిలో దేనిని చేయక,
before you, and the land is defiled),
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యీ నా కటు డలను నా విధులను ఆచరింపవలను.
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ఎవరు అటిు హేయ కిరయలలో దేనినైన్ను చేయదురో వారు పరజలలొ నుండి
కొటిువేయబడుదురు.
కాబటిు మీకంట్ట ముందుగా నున్నవారు అనుసరించిన్ ఆ హేయమైన్
ఆచారములలో దేనినైన్ను అనుసరించటవలన్ అపవిత్ిత్ కలుగజేసికొన్
కుండున్ట్ట
ా నేను మీకు విధించిన్ విధి న్నుసరించి న్డుచ కొన్వలను. నేను
మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచనుఇశారయేలీయల
సరవసమ్యజముతో ఇట్ట
ా చెపుపము.
మీరు పరిశుదు
ి లై యండవలను. మీ దేవుడనైన్ యెహోవాన్గు నేను
పరిశుదు
ి డనై యనానను.
మీలో పరత్రవాడు త్న్ త్లిాకి త్న్ త్ండిరకి భ్యపడవలను. నేను నియమించిన్
విశారంత్రదిన్ములను ఆచరింపవలను; నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.
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మీరు వారథమైన్ దేవత్లత్ట్ట
ు త్రరుగకూడదు. మీరు పోత్విగరహములను
చేసికొన్కూడదు. నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను
మీరు యెహోవాకు సమ్యధాన్బలి అరిపంచన్పుపడు అది అంగీ
కరింపబడున్ట్ట
ా గా అరిపంపవలను.
మీరు బలిన్రిపం చనాడెైన్ను మ్రునాడెైన్ను దాని త్రన్వలను. మూడవ
నాటివరకు మిగిలియన్న దానిని అగినతో కాలిచవేయ వలను.

that the land spew not you out also when ye defile it, as it spewed out the
nations that were before you.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls who
commit them shall be cut off from among their people.
Therefore shall ye keep Mine ordinance, that ye commit not any one of
these abominable customs, which were committed before you, and that ye
defile not yourselves therein: I am the LORD your God.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto
them: `Ye shall be holy, for I the LORD your God am holy.
Ye shall fear every man his mother and his father, and keep My Sabbaths: I
am the LORD your God.
Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the LORD
your God.
"`And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the LORD, ye shall offer it
at your own will.
It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow; and if aught
remain until the third day, it shall be burned in the fire.

మూడవనాడు దానిలో కొంచె మైన్ను త్రనిన్యెడల అది హేయమ్గును; అది
అంగీకరింపబడదు.
దానిని త్రనువాడు త్న్ దోష్శిక్షను భ్రించను. వాడు యెహోవాకు పరిశుదిమైన్
దానిని అపవిత్ిపరచెను. వాడు పరజలలోనుండి కొటిువేయ బడును.

And if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be
accepted.
Therefore every one who eateth it shall bear his iniquity, because he hath
profaned the hallowed thing of the LORD; and that soul shall be cut off from
among his people.
మీరు మీ భూమి పంటను కోయన్పుపడు నీ పలము యొకక ఓరలను పూరిిగా "`And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the
కోయకూడదు; నీ కోత్లో పరిగెను ఏరుకొన్కూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట
corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest.
పరిగెను కూరుచకొన్కూడదు;
నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన్ పండాను ఏరుకొన్కూడదు, బీదలకును
And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape
పరదేశులకును వాటిని విడిచిపటువలను;
of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the
LORD your God.
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, బంకకూడదు,
"`Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.
ఒకనితో ఒకడు అబదిమ్యడకూడదు;
నా నామ్మునుబటిు అబదిపరమ్య ణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామ్మును And ye shall not swear by My name falsely; neither shalt thou profane the
అపవిత్ిపరచ కూడదు; నేను యెహోవాను.
name of thy God: I am the LORD.
నీ పరుగువాని హింసింప కూడదు, వాని దోచకొన్కూడదు, కూలి వాని కూలి
"`Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him
మ్రునాటి వరకు నీయొదద ఉంచకొన్కూడదు;
that is hired shall not remain with thee all night until the morning.
చెవిటివాని త్రటు కూడదు, గు
ర డిివానియెదుట అడిమువేయకూడదు; నీ
దేవునికి భ్యపడవలను, నేను యెహోవాను.

Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind,
but shalt fear thy God: I am the LORD.
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అనాాయపు తీరుప తీరచకూడదు, బీదవాడని పక్ష ప్రత్ము చేయకూడదు,
గొపపవాడని అభిమ్యన్ము చూపకూడదు; నాాయమునుబటిు నీ పరుగువానికి
తీరుప తీరచవలను.
నీ పరజలలో కొండెముల్లడుచ ఇంటింటికి త్రరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి ప్ర
ర ణ
హానిచేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను.

"`Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the
person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in
righteousness shalt thou judge thy neighbor.
"`Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people; neither
shalt thou stand against the blood of thy neighbor: I am the LORD.

17

నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటుకూడదు, నీ పరుగువాని
ప్రపము నీ మీదికి రాకుండున్ట్ట
ా నీవు త్పపక వానిని గదిదంపవలను.

"`Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise
rebuke thy neighbor, and not let sin come upon him.

19

18

కీడుకు పరత్రకీడు చేయకూడదు, నీ పరజలమీద కోపముంచ కొన్క నినునవల నీ Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy
పరుగు వానిని పేరమింపవలను; నేను యెహోవాను.
people, but thou shalt love thy neighbor as thyself: I am the LORD.
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19

19

మీరు నాకటుడలను ఆచరింప వలను; నీ జంతువులను ఇత్ర
"`Ye shall keep My statutes. Thou shalt not let thy cattle breed with a
జాత్రజంతువులను కలియ నీయకూడదు; నీ పలములో వేరు వేరు జాతుల
diverse kind. Thou shalt not sow thy field with mingled seed; neither shall a
విత్తన్ ములు చలాకూడదు; బచచను నారయ కలిసిన్బటు వేసి కొన్కూడదు. garment mingled with linen and wool come upon thee.
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ఒకనికి పరధాన్ము చేయబడిన్ దాసి, వెలయిచిచ విమోచింపబడకుండగానేమి
ఊరక విడిపంప బడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి వీరాసఖలన్ము
చేసిన్యెడల వారిని శికిుంపవలను. అది విడిపంపబడలేదు గనుక వారికి
మ్రణశిక్ష విధింపకూడదు.
అత్డు అపరాధ పరిహారారిబలిని, అన్గా అపరాధపరిహారారథబలియగు
పటేులును పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమున్కు యెహోవా సనినధికి
తీసికొనిరావలను.
అపుపడు యాజ కుడు అత్డు చేసిన్ ప్రపమునుబటిు
ప్రపపరిహారారథబలియగు పటేులువలన్ యెహోవా సనినధిని అత్ని నిమిత్తము
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయవలను. దీనివలన్ అత్డు చేసిన్ ప్రపము విష్యమై
అత్నికి క్షమ్యపణ కలుగును.
మీరు ఆ దేశమున్కు వచిచ ఆహారమున్కెై నానా విధములైన్ చెటాను
నాటిన్పుపడు వాటి పండాను అపవిత్ిముగా ఎంచవలను. వాటి కాపు మీకు
ఎకుకవగా ఉండున్ట్ట
ా అవి మూడు సంవత్సరములవరకు మీకు
అపవిత్ిముగా ఉండవలను, వాటిని త్రన్ కూడదు.
నాలుగవ సంవత్సరమున్ వాటి ఫలము లనినయ యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మైన్
సు
త త్రయాగ దరవాములగును; అయిదవ సంవత్సరమున్ వాటి ఫలములను
త్రన్వచచను;
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.
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రకిము కూడిన్దేదియ త్రన్కూడదు, శకున్ములు చూడ కూడదు, మ్ంత్ి
యోగములు చేయకూడదు,
మీ నుదుటి వెండు
ర కలను గుండరముగా కత్రతరింపకూడదు, నీ గడిపు పరకకలను
గొరగకూడదు,
చచిచన్వారికొరకు మీ దేహ మును చీరుకొన్కూడదు, పచచబట్ట
ా మీ
దేహమున్కు పడుచ కొన్కూడదు; నేను మీ దేవుడనైన్ యెహో వాను.

"`And whosoever lieth carnally with a woman who is a bondmaid, betrothed
to a husband, and not at all redeemed nor freedom given her, she shall be
scourged. They shall not be put to death, because she was not free.
And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the
tabernacle of the congregation: even a ram for a trespass offering.
And the priest shall make an atonement for him with the ram of the
trespass offering before the LORD for his sin which he hath done, and the
sin which he hath done shall be forgiven him.
"`And when ye shall come into the land and shall have planted all manner of
trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised. Three
years shall it be as uncircumcised unto you. It shall not be eaten of.
But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy with which to praise
the LORD.
And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto
you the increase thereof: I am the LORD your God.
"`Ye shall not eat any thing with the blood; neither shall ye use
enchantment, nor observe omens.
Ye shall not round off the corners of your heads, neither shalt thou mar the
corners of thy beard.
Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any
marks upon you: I am the LORD.
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మీ దేశము వాభిచరింపకయ దుషాకమ్ పరవరిన్తోనిండకయ ఉండున్ట్ట
ా నీ
కుమ్యరి వాభి చారిణయగుటకెై ఆమను వేశాగా చేయకూడదు.

"`Do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land
fall to whoredom and the land become full of wickedness.
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Ye shall keep My Sabbaths and reverence My sanctuary: I am the LORD.
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నేను నియమించిన్ విశారంత్ర దిన్ములను మీరు ఆచరింపవలను నా
పరిశుదిసథలమును మ్నినంపవలను; నేను యెహో వాను.
కరణపశాచిగలవారి దగురకుపోకూడదు, సోద గాండరను వెదకి వారివలన్ అపవిత్ిత్
కలుగజేసికొన్కూడదు; నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.
త్ల నరసిన్వాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘన్ పరచి నీ
దేవునికి భ్యపడవలను; నేను యెహోవాను.
మీ దేశమ్ందు పరదేశి నీ మ్ధా నివసించన్పుపడు వానిని బాధింపకూడదు,
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But the stranger who dwelleth with you shall be unto you as one born
among you, and thou shalt love him as thyself, for ye were strangers in the
land of Egypt: I am the LORD your God.
"`Ye shall do no unrighteousness in judgment, in measuring length, weight,
or number.
Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin shall ye have: I am
the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt.
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మీ మ్ధా నివసించ పరదేశిని మీలో పుటిున్వానివల ఎంచవలను, నినునవల
వానిని పేరమింప వలను, ఐగుపు
త దేశములో మీరు పరదేశులై యంటిరి; నేను మీ
దేవుడనైన్ యెహోవాను.
తీరుప తీరుచన్పుపడు కొలత్లోగాని తూనికెలోగాని పరిమ్యణములోగాని మీరు
అనాాయము చేయకూడదు.
నాాయమైన్ తా
ి సులు నాాయమైన్ గుండు
ా నాాయమైన్ తూము నాాయమైన్
పడి మీకుండవలను; నేను ఐగుపు
త దేశములోనుండి మిముిను రపపంచిన్ మీ
దేవుడనైన్ యెహోవాను.
కాగా మీరు నా కటుడలనినటిని నా విధులనినటిని అనుసరించి
న్డుచకొన్వలను; నేను యెహోవాను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచనునీవు ఇశారయేలీయలతో
ఇటానుము
ఇశార యేలీయలలోనేగాని ఇశారయేలు పరజలలో నివసించ పరదేశులలోనేగాని
యొకడు ఏమ్యత్ిమును త్న్ సంతాన్ మును మోలకుకు ఇచిచన్యెడల వానికి
మ్రణ శిక్ష విధింప వలను; మీ దేశపరజలు రాళాతో వాని కొటువలను.
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ఆ మ్నుషుాడు నా పరిశుదిసథలమును అపవిత్ిపరచి నా పరిశుదినామ్మును
అపవిత్ిపరచటకు త్న్ సంతాన్మును మోలకుకు ఇచెచను గనుక నేను
వానికి విరోధినై పరజ లలోనుండి వాని కొటిువేతును.

"Again, thou shalt say to the children of Israel: `Whosoever he be of the
children of Israel, or of the strangers who sojourn in Israel, who giveth any
of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the
land shall stone him with stones.
And I will set My face against that man and will cut him off from among his
people, because he hath given of his seed unto Molech, to defile My
sanctuary and to profane My holy name.
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మ్రియ ఆ మ్నుషుాడు త్న్ సంతాన్మును మోలకుకు ఇచచచండగా మీ
దేశ పరజలు వాని చంపక,
చూచి చూడన్ట్ట
ా త్మ్ కనునలు మూసికొనిన్యెడల నేను వానికిని వాని
కుట్టంబమున్కును విరోధినై వానిని మోలకుతో వాభిచరించటకు వాని
త్రిమి వాభిచారముచేయ వారిన్ందరిని పరజలలోనుండి కొటిువేతును.

And if the people of the land do in any way hide their eyes from the man
when he giveth of his seed unto Molech and kill him not,
then I will set My face against that man and against his family and will cut
him off, and all who go a whoring after him to commit whoredom with
Molech, from among their people.
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మ్రియ కరణపశాచి గలవారితోను సోద గాండర తోను వాభిచరించటకు
వారిత్ట్ట
ు త్రరుగువా డెవడో నేను వానికి విరోధినై పరజలలోనుండి వాని కొటిు
వేతును.
కావున్ మిముిను మీరు పరిశుదిపరచకొని పరిశుదు
ి లై యండుడి; నేను మీ
దేవుడనైన్ యెహో వాను.

"`And the soul that turneth after such as have familiar spirits and after
wizards to go a whoring after them, I will even set My face against that soul
and will cut him off from among his people.
"`Sanctify yourselves therefore and be ye holy, for I am the LORD your God.

"`Regard not those who have familiar spirits, neither seek after wizards to
be defiled by them: I am the LORD your God.
"`Thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old
man, and fear thy God: I am the LORD.
"`And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.

Therefore shall ye observe all My statutes and all My judgments, and do
them: I am the LORD.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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మీరు నా కటుడలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింప వలను, నేను మిముిను
పరిశుదిపరచ యెహోవాను
ఎవడు త్న్ త్ండిరనైన్ను త్న్ త్లిానైన్ను దూష్ంచనో వానికి మ్రణశిక్ష
విధింపవలను. వాడు త్న్ త్ండిరనో త్లిానో దూష్ంచెను గనుక త్న్ శిక్షకు తానే
కారకుడు.
పరుని భారాతో వాభిచరించిన్ వానికి, అన్గా త్న్ పరుగు వాని భారాతో
వాభిచరించిన్వానికిని ఆ వాభిచారిణకిని మ్రణశిక్ష విధింపవలను.

"`And ye shall keep My statutes and do them: I am the LORD who sanctify
you.
"`For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to
death. He hath cursed his father or his mother: his blood shall be upon him.

ఒకడు స్త్తీతో శయనించిన్ట్ట
ు పురుషునితో శయనించిన్ యెడల వారిదదరు
హేయకిరయనుచేసిరి గనుక వారికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను; త్మ్ శిక్షకు తామే
కారకులు.
ఒకడు స్త్తీని ఆమ త్లిాని పండిాచేసికొనిన్యెడల అది దుషాకమ్ పరవరిన్.
దుషాకమ్పరవరిన్ మీ మ్ధా నుండ కుండ వానిని వారిని అగినతో కాలచవలను.

"`If a man also lie with mankind as he lieth with a woman, both of them
have committed an abomination. They shall surely be put to death: their
blood shall be upon them.
"`And if a man take a wife and her mother, it is wickedness. They shall be
burned with fire, both he and they, that there be no wickedness among you.

జంతుశయ న్ము చేయవానికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను; ఆ జంతువును
చంపవలను.
స్త్తీ త్నున జంతువు పందున్ట్ట
ా దాని సమీపంచిన్యెడల ఆ స్త్తీకిని ఆ
జంతువున్కును మ్రణమే విధి; ఆమను దానిని చంపవలను; త్మ్శిక్షకు తామే
కారకులు.
ఒకడు త్న్ సహోదరిని, అన్గా త్న్ త్ండిర కుమ్యరినే గాని త్న్ త్లిా
కుమ్యరినేగాని చేరుచకొని ఆమ దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను
ఆమయ చూచిన్ యెడల అది దురనురాగము. వారికిని త్మ్ జనులయెదుట
మ్రణశిక్ష విధింపవలను. వాడు త్న్ సహోదరిని మ్యనా చాఛదన్మును తీసెను;
త్న్ దోష్ శిక్షను తాను భ్రించను.
కడగానున్న స్త్తీతో శయనించి ఆమ మ్యనాచాఛదన్ మును తీసిన్వాడు ఆమ
రకిధారాచాఛదన్మును తీసెను; ఆమ త్న్ రకి ధారాచాఛదన్మును తీసివేసెను;
వారి పరజ లలోనుండి వారిదదరిని కొటిువేయవలను.

"`And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death; and ye shall
slay the beast.
And if a woman approach unto any beast and lie down thereto, thou shalt
kill the woman and the beast. They shall surely be put to death: their blood
shall be upon them.
"`And if a man shall take his sister, his father's daughter or his mother's
daughter, and see her nakedness and she see his nakedness, it is a wicked
thing; and they shall be cut off in the sight of their people. He hath
uncovered his sister's nakedness: he shall bear his iniquity.

"`And the man that committeth adultery with another man's wife, even he
that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the
adulteress shall surely be put to death.
త్న్ త్ండిర భారాతో శయ నించిన్ వాడు త్న్ త్ండిర
And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's
మ్యనాచాఛదన్మునుతీసెను; వారిదదరికిని మ్రణశిక్ష విధింపవలను; త్మ్ శిక్షకు nakedness. Both of them shall surely be put to death: their blood shall be
తామే కారకులు.
upon them.
ఒకడు త్న్ కోడలితో శయనించిన్యెడల వారిదదరికిని మ్రణశిక్ష విధింపవలను. And if a man lie with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to
వారు వారి వరసలు త్పపరి; వారి ప్ర
ర ణాపరాధము వారిమీదనుండును.
death. They have wrought confusion: their blood shall be upon them.

"`And if a man shall lie with a woman having her sickness and shall uncover
her nakedness, he hath discovered her fountain, and she hath uncovered
the fountain of her blood; and both of them shall be cut off from among
their people.
నీ త్లిా సహో దరి మ్యనాచాఛదన్మునేగాని నీ త్ండిర సహోదరి మ్యనా చాఛదన్ And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister nor of thy
మునేగాని తీయకూడదు; తీసిన్వాడు త్న్ రకి సంబంధియొకక
father's sister, for he uncovereth his near kin: they shall bear their iniquity.
మ్యనాచాఛదన్మును తీసెను; వారు త్మ్ దోష్శిక్షను భ్రించెదరు.
పన్త్లిాతోనేగాని పత్తలిాతోనే గాని శయనించిన్వాడు త్న్ త్లిదండు
ర ల
And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's
సహోదరుల మ్యనాచాఛదన్మును తీసెను, వారు త్మ్ ప్రపశిక్షను భ్రించెదరు; nakedness. They shall bear their sin: they shall die childless.
సంతాన్హీనులై మ్రణమ్గుదురు.
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ఒకడు త్న్ సహోదరుని భారాను చేరుచకొనిన్యెడల అది హేయము. వాడు
త్న్ సహోదరుని మ్యనాచాఛదన్మును తీసెను; వారు సంతాన్హీనులై
యందురు.
కాబటిు మీరు నివసించన్ట్ట
ా నేను ఏ దేశమున్కు మిముిను తీసికొని
పోవుచనాననో ఆ దేశము మిముిను కకికవేయకుండున్ట్ట
ా మీరు నా
కటుడలనినటిని నా విధు లనినటిని అనుసరించి న్డుచ కొన్వలను.
నేను మీ యెదుటనుండి వెళాగొట్ట
ు చన్న జన్ముల ఆచారములను బటిు
న్డుచకొన్కూడదు. వారు అటిు కిరయలనినయ చేసిరి గనుక నేను
వారియందు అసహా పడిత్రని.
నేను మీతో చెపపన్ మ్యట యిదేమీరు వారి భూమిని సావసథా ముగా
పందుదురు; అది, అన్గా ప్రలు తేనలు పరవ హించ ఆ దేశము, మీకు
సావసథాముగా ఉండున్ట్ట
ా దాని మీకిచెచదను. జన్ములలోనుండి మిముిను
వేరుపర చిన్ మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే.
కావున్ మీరు పవిత్ి జంతువులకును అపవిత్ి జంతువులకును పవిత్ి
పకు
ు లకును అపవిత్ి పకు
ు లకును విభ్జన్ చేయవలను. అపవిత్ిమైన్దని నేను
మీకు వేరుచేసిన్ యే జంతువువల న్నేగాని, యే పకిువలన్నేగాని, నేల మీద
ప్ర
ర కు దేనివల న్నేగాని మిముిను మీరు అపవిత్ిపరచకొన్కూడదు.

And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing. He hath
uncovered his brother's nakedness: they shall be childless.

26

మీరు నాకు పరిశుదు
ి లై యండవలను. యెహోవా అను నేను పరిశుదు
ి డను.
మీరు నావారై యండున్ట్ట
ా అన్ా జనులలోనుండి మిముిను వేరుపరచిత్రని.

And ye shall be holy unto Me; for I the LORD am holy and have severed you
from other people, that ye should be Mine.
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పురుషునియందేమి స్త్తీయందేమి కరణపశాచియె
ై న్ను సోదయె
ై న్ను
ఉండిన్యెడల వారికి మ్రణ శిక్ష విధింప వలను, వారిని రాళాతో కొటువలను.
త్మ్ శిక్షకు తామే కారకులు.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటానను.
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"`A man also or woman who hath a familiar spirit, or who is a wizard, shall
surely be put to death. They shall stone them with stones: their blood shall
be upon them.'"
And the LORD said unto Moses, "Speak unto the priests the sons of Aaron,
and say unto them: `There shall none be defiled for the dead among his
people,
except for his kin who is near unto him, that is: for his mother, and for his
father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,
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యాజ కులగు అహరోను కుమ్యరులతో ఇటానుముమీలో ఎవ డును త్న్
పరజలలో శవమును ముట్ట
ు టవలన్ త్నున అపవిత్ిపరచకొన్రాదు. అయితే
త్న్కు సమీప రకి సంబంధులు, అన్గా త్న్ త్లిా, త్ండిర, కుమ్యరుడు, కుమ్యరి,
సహోదరుడు,
త్న్కు సమీపముగానున్న శుది సహోదరియగు అవివాహిత్ కన్ాక, అను
వీరియొకక శవమునుముటిు త్నున అపవిత్ిపరచ కొన్వచచను.
అత్డు త్న్ పరజలలో యజమ్యనుడు గనుక త్నున అపవిత్ిపరచ కొని
సామ్యనుానిగా చేసికొన్రాదు.
వారు త్మ్ త్లలు బోడిచేసికొన్రాదు. గడిపు పరకకలను కౌురము చేసికొన్
రాదు, కత్రతతో దేహమును కోసికొన్రాదు.

"`Ye shall therefore keep all My statutes and all My judgments, and do
them, that the land whither I bring you to dwell therein spew you not out.
And ye shall not walk in the manners of the nation which I cast out before
you; for they committed all these things, and therefore I abhorred them.
But I have said unto you, "Ye shall inherit their land, and I will give it unto
you to possess it, a land that floweth with milk and honey." I am the LORD
your God, who have separated you from other people.
Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and
between unclean fowls and clean; and ye shall not make your souls
abominable by beast or by fowl, or by any manner of living thing that
creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean.

and for his sister, a virgin who is nigh unto him, who hath had no husband;
for her may he be defiled.
But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to
profane himself.
They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off
the corner of their beard nor make any cuttings in their flesh.

వారు త్మ్ దేవునికి పరత్రష్ఠత్మైన్వారుగా ఉండవలను. కావున్ వారు త్మ్
They shall be holy unto their God and not profane the name of their God,
దేవుని నామ్మును అపవిత్ిపరచరాదు. ఏలయన్గా వారు త్మ్ దేవునికి
for the offerings of the LORD made by fire and the bread of their God they
అహారమును, అన్గా యెహోవాకు హోమ్దరవాములను అరిపంచవారు; కావున్ do offer; therefore they shall be holy.
వారు పరిశుదు
ి లై యండవలను.
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వారు జార స్త్తీనే గాని భ్రషు
ు రాలినేగాని పండిాచేసికొన్కూడదు. పనిమిటి
విడనాడిన్ స్త్తీని పండిా చేసికొన్కూడదు. ఏలయన్గా యాజకుడు త్న్ దేవునికి
పరత్రష్ఠతుడు.
అత్డు నీ దేవునికి ఆహారమును అరిపంచవాడు గనుక నీవు అత్ని
పరిశుదిపరచ వలను. మిముిను పరిశుదిపరచ యెహోవా అను నేను
పరిశుదు
ి డను గనుక అత్డు మీ దృష్ుకి పరిశుదు
ి డు కావ లను.
మ్రియ యాజకుని కుమ్యరి జారత్వమువలన్ త్నున అపవిత్ిపరచ
కొనిన్యెడల ఆమ త్న్ త్ండిరని అపవిత్ి పరచన్ది. అగినతో ఆమను
దహింపవలను.
పరధాన్యాజకుడగుటకెై త్న్ సహోదరులలో ఎవరి త్లమీద అభిషేకతెైలము
పోయబడునో, యాజకవసతీములు వేసికొనుటకు ఎవరు పరత్రష్ఠంపబడునో
అత్డు త్న్ త్లకపుపను తీయరాదు; త్న్ బటులను చింపుకొన్రాదు;

They shall not take a wife who is a whore or profane, neither shall they take
a woman put away from her husband; for he is holy unto his God.

అత్డు శవముదగురకు పోరాదు; త్న్ త్ండిర శవమువలన్నే గాని త్న్ త్లిా
శవమువలన్నే గాని త్నున అపవిత్ిపరచకొన్ రాదు.
దేవుని అభిషేక తెైలము అనడు కిరీటముగా అత్ని మీద ఉండును గనుక
అత్డు పరిశుదిమ్ందిరమును విడిచి వెళారాదు; త్న్ దేవుని
పరిశుదిమ్ందిరమును అపవిత్ిపరచ రాదు; నేను యెహోవాను
అత్డు కన్ాకను పండిాచేసి కొన్వలను.
విధవరాలినైన్ను విడనాడబడిన్దానినైన్ను భ్రషు
ు రాలినైన్ను, అన్గా
జారస్త్తీనైన్ను అటిువారిని పండిాచేసికొన్క త్న్ పరజలలోని కన్ాకనే పండిా చేసికొన్
వలను.
యెహోవా అను నేను అత్ని పరి శుదిపరచ వాడను గనుక అత్డు త్న్
పరజలలో త్న్ సంతాన్మును అపవిత్ిపరచకూడదని వారితో చెపుపము.

neither shall he go in to any dead body, nor defile himself for his father or
for his mother;
neither shall he go out of the sanctuary nor profane the sanctuary of his
God, for the crown of the anointing oil of his God is upon him: I am the
LORD.
And he shall take a wife in her virginity.
A widow or a divorced woman or profane or a harlot, these shall he not
take; but he shall take a virgin of his own people for a wife.

మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
నీవు అహరోనుతో ఇటానుమునీ సంత్త్రవారిలో ఒకనికి కళంకమేదైన్ను
కలిగిన్యెడల అత్డు త్న్ దేవునికి ఆహారము అరిపంచటకు
సమీపంపకూడదు.
ఏలయన్గా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గు
ర డిివాడగాని
కుంటివాడగాని ముకికడివాడగాని విపరీత్మైన్ అవ యవముగల వాడ గాని

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto Aaron, saying, `Whosoever he be of thy seed in their
generations who hath any blemish, let him not approach to offer the bread
of his God.
For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a
blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,
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20

కాలైన్ను చేయినైన్ను విరిగిన్వాడ గాని
గూనివాడగాని గుజుజవాడగాని కంటిలో పువువ గల వాడగాని గజజగలవాడగాని
చిరుగుడుగలవాడగాని వృష్ణములు న్లిగిన్వాడగాని సమీపంపకూడదు.

or a man who is brokenfooted, or brokenhanded,
or crookbacked, or a dwarf, or who hath a blemish in his eye, or hath scurvy,
or scabbed, or hath his stones broken--

21

21

no man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh
to offer the offerings of the LORD made by fire. He hath a blemish: he shall
not come nigh to offer the bread of his God.
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యాజకుడెైన్ అహరోను సంతాన్ములో కళంకముగల యే మ్నుషుాడును
యెహోవాకు హోమ్దరవాములను అరిపం చటకు సమీపంపకూడదు. అత్డు
కళంకముగలవాడు; అటిువాడు త్న్ దేవునికి ఆహారము అరిపంచటకు
సమీపంప కూడదు.
అత్ర పరిశుదిమైన్వేగాని, పరిశుదిమైన్వేగాని, త్న్ దేవునికి అరిపంపబడు ఏ
ఆహారవసు
త వులనైన్ను అత్డు త్రన్వచచను.
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Thou shalt sanctify him therefore, for he offereth the bread of thy God. He
shall be holy unto thee; for I the LORD, who sanctify you, am holy.
And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore,
she profaneth her father. She shall be burned with fire.
"`And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the
anointing oil was poured and who is consecrated to put on the garments,
shall not uncover his head nor rend his clothes;

Neither shall he profane his seed among his people, for I the LORD do
sanctify him.'"

He shall eat the bread of his God, both of the most holy and of the holy.
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మట్ట
ు కు అత్డు కళంకముగలవాడు గనుక అడితెరయెదుటికి చేరకూడదు;
బలిపీఠమును సమీ పంపకూడదు;

Only he shall not go in unto the veil nor come nigh unto the altar, because
he hath a blemish, that he profane not My sanctuaries; for I the LORD do
sanctify them.'"
నా పరిశుదిసథలములను అపవిత్ిపరచకూడదు; వారిని పరిశుదిపరచ
And Moses told it unto Aaron and to his sons, and unto all the children of
యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుపము. అట్ట
ా మోషే అహరోనుతోను, అత్ని Israel.
కుమ్యరులతోను ఇశారయేలీయలందరితోను చెపపను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
ఇశారయేలీయలు నాకు పరత్రష్ఠంచవాటి వలన్ అహరోనును అత్ని
కుమ్యరులును నా పరిశుదినామ్ మును అపవిత్ిపరచకుండున్ట్ట
ా వారు ఆ
పరిశుదిమైన్వాటిని పరత్రష్ఠత్ములుగా ఎంచవలన్ని వారితో చెపుపము; నేను
యెహోవాను.
నీవు వారితో ఇటానుముమీ త్ర త్రములకు మీ సమ్సత సంతాన్ములలో
ఒకడు అపవిత్ిత్ గలవాడెై, ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ వాటిని
సమీపంచిన్యెడల అటిువాడు నా సనినధిని ఉండకుండ కొటిువేయబడును;
నేను యెహోవాను.
అహరోను సంతాన్ములో ఒకనికి కుష్ఠయిన్ను సారవమై న్ను కలిగిన్యెడల
అటిువాడు పవిత్ిత్ పందువరకు పరత్రష్ఠత్మైన్వాటిలో దేనిని త్రన్కూడదు.
శవమువలని అపవిత్ిత్గల దేనినైన్ను ముట్ట
ు వాడును సఖలిత్వీరుాడును,

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the
holy things of the children of Israel, and that they profane not My holy
name in those things which they hallow unto Me: I am the LORD.

అపవిత్ిమైన్ పురుగునేమి యేదో ఒక అపవిత్ిత్వలన్ అపవితు
ి డెైన్
మ్నుషుానినేమి ముట్ట
ు వాడును, అటిు అప విత్ిత్ త్గిలిన్వాడును
సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డగును.
అత్డు నీళాతో త్న్ దేహమును కడుగుకొను వరకు పరత్రష్ఠత్మైన్వాటిని
త్రన్కూడదు.

or whosoever toucheth any creeping thing whereby he may be made
unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever
uncleanness he hath-the soul who hath touched any such shall be unclean until evening, and
shall not eat of the holy things unless he wash his flesh with water.

సూరుాడు అసత మించిన్పుపడు అత్డు పవితు
ి డగును; త్రువాత్ అత్డు
పరత్రష్ఠత్మైన్వాటిని త్రన్వచచను, అవి వానికి ఆహారమే గదా.
అత్డు కళేబరమునైన్ను చీలచ బడిన్దానినైన్ను త్రని దానివలన్
అపవిత్ిపరచకొన్కూడదు; నేను యెహో వాను.
కాబటిు నేను విధించిన్ విధిని అపవిత్ిపరచి, దాని ప్రపభారమును మోసికొని
దానివలన్ చావకుండు న్ట్ట
ా ఈ విధిని ఆచరించవలను; నేను వారిని పరిశుది
పరచ యెహోవాను.
అనుాడు పరత్రష్ఠత్మైన్దానిని త్రన్కూడదు, యాజకునియింట నివసించ
అనుాడగాని జీత్గాడగాని పరత్రష్ఠత్మైన్దానిని త్రన్కూడదు,
అయితే యాజకుడు కరయధన్మిచిచ కొనిన్వాడును అత్ని యింట
పుటిున్వాడును అత్డు త్రను ఆహారమును త్రన్వచచను.
యాజకుని కుమ్యరి అనుాని కియాబడిన్యెడల ఆమ పరత్రష్ఠత్మైన్ వాటిలో
పరత్రషా
ఠ రపణమును త్రన్కూడదు.
యాజకుని కుమ్యరిలలో విధవరాలేకాని విడనాడబడిన్దే కాని సంతాన్ము
లేనియెడల ఆమ త్న్ బాలామ్ందువల త్న్ త్ండిర యింటికి త్రరిగి చేరి త్న్
త్ండిర ఆహారమును త్రన్వచచను గాని అనుాడెవడును దాని త్రన్కూడదు.

And when the sun is down he shall be clean, and shall afterwards eat of the
holy things, because it is his food.
That which dieth of itself or is torn with beasts, he shall not eat to defile
himself therewith: I am the LORD.
They shall therefore keep Mine ordinance, lest they bear sin for it and die
therefore if they profane it: I the LORD do sanctify them.

Say unto them: `Whosoever he be of all your seed among your generations,
who goeth unto the holy things which the children of Israel hallow unto the
LORD, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from My
presence: I am the LORD.
Whatsoever man of the seed of Aaron is a leper or hath a running issue, he
shall not eat of the holy things until he is clean. And whoso toucheth any
thing that is unclean by the dead, or a man whose seed goeth from him,

"`There shall no stranger eat of the holy thing. A sojourner of the priest or a
hired servant shall not eat of the holy thing.
But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is
born in his house; they shall eat of his meat.
If the priest's daughter also be married unto a stranger, she may not eat of
an offering of the holy things.
But if the priest's daughter be a widow or divorced, and have no child, and is
returned unto her father's house as in her youth, she shall eat of her
father's meat; but there shall no stranger eat thereof.
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ఒకడు పరబాట్టన్ పరత్రష్ఠత్మైన్దానిని త్రనిన్యెడల వాడు ఆ
పరత్రష్ఠత్మైన్దానిలో అయిదవవంతు కలిప దానితో యాజకునికియావలను.

And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put a fifth part
thereof unto it, and shall give it unto the priest with the holy thing.
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And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which
they offer unto the LORD,
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ఇశారయేలీయలు పరత్రష్ఠత్మైన్వాటిని త్రనుటవలన్ అపరాధమును భ్రింప
కుండున్ట్ట
ా తాము యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ పరిశుది దరవాములను
అపవిత్ిపరచకూడదు.
నేను వాటిని పరి శుదిపరచ యెహోవాన్ని చెపుపము.
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ye shall offer at your own will a male without blemish of the beeves, of the
sheep, or of the goats.
But whatsoever hath a blemish, that shall ye not offer; for it shall not be
acceptable for you.
And whosoever offereth a sacrifice of peace offerings unto the LORD to
accomplish his vow, or a freewill offering in beeves or sheep, it shall be
perfect to be accepted; there shall be no blemish therein.
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వాడు అంగీకరింపబడిన్ట్ట
ా , గోవులలోనుండి యె
ై న్ను గొఱ్ఱమేకలలో
నుండియె
ై న్ను దోష్ములేని మ్గదానిని అరిపంప వలను.
దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిపంప కూడదు; అది మీ పక్షముగా
అంగీకరింపబడదు.
ఒకడు మొ
ా కుకబడిని చెలిాంచటకేగాని సేవచాఛరపణము అరిపంచటకేగాని
సమ్యధాన్బలిరూపముగా గోవునైన్ను గొఱ్ఱనైన్ను మేకనైన్ను యెహోవాకు
తెచిచన్పుపడు అది అంగీకరింపబడున్ట్ట
ా దోష్ము లేనిదై యండవలను;
దానిలో కళంకమేదియ నుండకూడదు.
గు
ర డిిదేమి కుంటిదేమి కొరత్గలదేమి గడిగలదేమి గజజరోగముగలదేమి
చిరుగుడుగలదేమి అటిువాటిని యెహోవాకు అరిపంపకూడదు; వాటిలో దేనిని
బలిపీఠముమీద యెహోవాకు హోమ్ము చేయకూడదు.
కురూపయె
ై న్ కోడెనైన్ను గొఱ్ఱ మేకల మ్ందలోని దానినైన్ను
సేవచాఛరపణముగా అరిపంప వచచను గాని అది మొ
ా కుకబడిగా అంగీకరింప
బడదు.
వితు
త లు నులిపన్ దానినేగాని విరిగిన్దానినేగాని చిత్రకిన్దానినేగాని
కోయబడిన్దానినేగాని యెహోవాకు అరిపంపకూడదు; మీ దేశములో
అటిుకారాము చేయ కూడదు;
పరదేశి చేత్రనుండి అటిువాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా
అరిపంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ
పక్షముగా అంగీకరింపబడవని చెపుపము.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
దూడయేగాని, గొఱ్ఱపలాయేగాని, మేకపలాయేగాని, పుటిున్పుపడు అది యేడు
దిన్ములు దాని త్లిాతో నుండ వలను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది
యెహోవాకు హోమ్ముగా అంగీకరింప త్గును.
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or allow them to bear the iniquity of trespass when they eat their holy
things: for I the LORD do sanctify them.'"
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నీవు అహరోనుతోను అత్ని కుమ్యరులతోను ఇశార యేలీయలందరితోను
"Speak unto Aaron and to his sons and unto all the children of Israel, and
ఇట్ట
ా చెపుపముఇశారయేలీ యల యింటివారిలోనేగాని ఇశారయేలీయలలో నివ say unto them: `Whosoever he be of the house of Israel or of the strangers
సించ పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహన్ బలిగా
in Israel, who will offer his oblation for all his vows and for all his freewill
సేవచాఛరపణములనైన్ను మొ
ా కుక బళానైన్ను అరిపం చనొ
offerings, which they will offer unto the LORD for a burnt offering"

Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall
not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon
the altar unto the LORD.
Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his
parts, that mayest thou offer for a freewill offering, but for a vow it shall not
be accepted.
Ye shall not offer unto the LORD that which is bruised, or crushed, or
broken, or cut; neither shall ye make any offering thereof in your land.
Neither from a stranger's hand shall ye offer the bread of your God of any of
these, because their corruption is in them and blemishes are in them; they
shall not be accepted for you.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"When a bullock or a sheep or a goat is brought forth, then it shall be seven
days with its dam; and from the eighth day and thenceforth it shall be
accepted for an offering made by fire unto the LORD.

అయితే అది ఆవెైన్ను గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైన్ను మీరు దానిని దానిపలాను ఒకక And whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one
నాడ వధింపకూడదు.
day.
మీరు కృత్జాతాబలియగు పశువును వధించిన్పుపడు అది మీకొరకు
And when ye will offer a sacrifice of thanksgiving unto the LORD, offer it at
అంగీకరింపబడున్ట్ట
ా గా దానిని అరిపంపవలను.
your own will.
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ఆనాడ దాని త్రనివేయవలను; మ్రునాటి వరకు దానిలో కొంచెమైన్ను
మిగిలింపకూడదు; నేను యెహోవాను.
మీరు నా ఆజాలన్నుసరించి వాటి పరకారము న్డుచకొన్వలను; నేను
యెహోవాను.
నా పరిశుదినామ్మును అపవిత్ిపరచకూడదు, నేను ఇశార యేలీయలలో
న్నున పరిశుదు
ి నిగా చేసికొందును;
నేను మిముిను పరిశుదిపరచ యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై
యండున్ట్ట
ా ఐగుపు
త దేశ ములోనుండి మిముిను రపపంచిన్ యెహోవాన్ని
చెపుపము.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము మీరు చాటింపవలసిన్ యెహోవా
నియామ్కకాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుది
సంఘములుగా కూడ వలను; నా నియామ్కకాలములు ఇవి.
ఆరు దిన్ములు పనిచేయవలను; వారము వారము ఏడవ దిన్ము విశారంత్ర
దిన్ము; అది పరిశుదిసంఘపు దిన్ము. అందులో మీరు ఏ పనియె
ై న్ను
చేయకూడదు. మీ సమ్సత నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన్
విశారంత్రదిన్ము.
ఇవి యెహోవా నియామ్కకాలములు, నియమించిన్ కాలములనుబటిు మీరు
చాటింపవలసిన్ పరిశుదిసంఘపు దిన్ములు ఇవి.
మొదటి నల పదునాలుగవ దిన్మున్ సాయంకాలమ్ందు యెహోవా
పసాకపండుగ జరుగును.
ఆ నల పదున్యిదవ దిన్మున్ యెహోవాకు పంగని ర్కట్టుల పండుగ
జరుగును; ఏడు దిన్ములు మీరు పంగని వాటినే త్రన్వలను

On the same day it shall be eaten up; ye shall leave none of it until the
morrow: I am the LORD.
"Therefore shall ye keep My commandments and do them: I am the LORD.

మొదటి దిన్మున్ మీరు పరిశుది సంఘముగా కూడవలను. అందులో మీరు
జీవనోప్రధి యె
ై న్ ఏ పనియ చేయకూడదు.
ఏడు దిన్ములు మీరు యెహోవాకు హోమ్యరపణము చేయవలను. ఏడవ దిన్
మున్ పరిశుదిసంఘముగా కూడవలను. అందులో మీరు జీవనోప్రధియె
ై న్ ఏ
పనియ చేయకూడదని వారితో చెపుపము.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుమునేను మీ కిచచ చన్న దేశమున్కు మీరు
వచిచ దాని పంటను కోయ న్పుపడు మీ మొదటి పంటలో ఒక పన్ను
యాజకుని యొదదకు తేవలను.

On the first day ye shall have a holy convocation; ye shall do no servile work
therein.
But ye shall offer an offering made by fire unto the LORD seven days. On the
seventh day is a holy convocation; ye shall do no servile work therein.'"

యెహోవా మిముి న్ంగీకరించన్ట్ట
ా అత్డు యెహోవా సనినధిని ఆ పన్ను
అల్ల
ా డింపవలను. విశారంత్రదిన్మున్కు మ్రుదిన్మున్ యాజకుడు దానిని
అల్ల
ా డింపవలను.
మీరు ఆ పన్ను అరిపంచదిన్మున్ నిరోదష్ మైన్ యేడాది పటేులును
యెహోవాకు దహన్బలిగా అరిపంపవలను

And he shall wave the sheaf before the LORD to be accepted for you; on the
morrow after the Sabbath the priest shall wave it.

Neither shall ye profane My holy name, but I will be hallowed among the
children of Israel. I am the LORD who hallow you,
that brought you out of the land of Egypt to be your God: I am the LORD."

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `Concerning the feasts
of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these
are My feasts.
"`Six days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest, a
holy convocation. Ye shall do no work therein; it is the Sabbath of the LORD
in all your dwellings.
"`These are the feasts of the LORD, even holy convocations, which ye shall
proclaim in their seasons.
On the fourteenth day of the first month at evening is the LORD'S Passover.
And on the fifteenth day of the same month is the Feast of Unleavened
Bread unto the LORD; seven days ye must eat unleavened bread.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `When ye come into
the land which I give unto you and shall reap the harvest thereof, then ye
shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest.

And ye shall offer that day when ye wave the sheaf a helamb without
blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.
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దాని నైవేదాము నూనతో కలిసిన్ రండు పదియవ వంతుల గోధుమ్పండి. అది And the meat offering thereof shall be two-tenths part of fine flour mingled
యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ము. దాని ప్రనారపణము ముప్రపవు with oil, an offering made by fire unto the LORD for a sweet savor; and the
దా
ర కాురసము.
drink offering thereof shall be of wine, a fourth part of a hin.
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మీరు మీ దేవునికి అరప ణము తెచచవరకు ఆ దిన్మలా మీరు ర్కట్టు యేమి
పేల్లలేమి పచచని వెనునలేమి త్రన్కూడదు. ఇది మీ త్ర త్రములకు మీ
నివాససథలములనినటిలో నిత్ామైన్ కటుడ.

And ye shall eat neither bread nor parched corn nor green ears, until the
selfsame day that ye have brought an offering unto your God; it shall be a
statute for ever throughout your generations in all your dwellings.
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మీరు విశారంత్రదిన్మున్కు మ్రునాడు మొదలుకొని, అన్గా అల్ల
ా డించ
పన్ను మీరు తెచిచన్ దిన్ము మొదలు కొని యేడు వారములు
లకికంపవలను; లకకకు త్కుకవ కాకుండ ఏడు వారములు ఉండవ లను.

"`And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the
day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven Sabbaths shall be
complete.
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ఏడవ విశారంత్ర దిన్పు మ్రుదిన్మువరకు మీరు ఏబది దిన్ములు లకికంచి
యెహోవాకు కొరత్తఫలముతో నైవేదాము అరిపంప వలను.
మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రండసి పదియవవంతుల పండిగల
రండు ర్కట్టులను అల్ల
ా డించ అరపణముగా తేవలను. వాటిని గోధుమ్పండితో
చేసి పులియబెటిు కాలచవలను. అవి యెహోవాకు పరథమ్ఫలముల అరపణము.

Even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number fifty days,
and ye shall offer a new meat offering unto the LORD.
Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two-tenths part.
They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven; they are the
firstfruits unto the LORD.
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మ్రియ మీరు ఆ ర్కట్టు లతో నిరోదష్మైన్ యేడు ఏడాది మ్గ గొఱ్ఱపలాలను ఒక
కోడెదూడను రండు పదద పటేుళాను అరిపంపవలను. అవి వారి
నైవేదాములతోను వారి ప్రనారపణములతోను దహన్బలియె
ై యెహోవాకు
ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ మ్గును.

And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first
year, and one young bullock and two rams; they shall be for a burnt offering
unto the LORD, with their meat offering and their drink offerings, even an
offering made by fire, of sweet savor unto the LORD.
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అపుపడు మీరు మేకలలో ఒక పోతును ప్రప పరిహారారథబలిగా అరిపంచి రండు
ఏడాది గొఱ్ఱపలాలను సమ్యధాన్బలిగా అరిపంపవలను.
యాజకుడు పరథమ్ఫల ముల ర్కట్టులతో వాటిని ఆ రండు పటేుళాను యెహోవా
సనినధిని అల్ల
ా డింపవలను. అవి యెహోవాకు పరత్ర ష్ఠంపబడిన్వెై
యాజకునివగును.
ఆనాడ మీరు పరిశుది సంఘముగా కూడవలన్ని చాటింపవలను. అందులో
మీరు జీవనో ప్రధి యె
ై న్ ఏ పనియ చేయకూడదు. ఇది మీ
సమ్సతనివాసములలో మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటుడ.

Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs
of the first year for a sacrifice of peace offerings.
And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave
offering before the LORD with the two lambs; they shall be holy to the LORD
for the priest.
And ye shall proclaim on the selfsame day that it may be a holy convocation
unto you. Ye shall do no servile work therein; it shall be a statute for ever in
all your dwellings throughout your generations.
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మీరు మీ పంటచేను కోయన్పుపడు నీ పలము యొకక ఓరలను పూరిిగా
కోయకూడదు, నీ కోత్లో రాలిన్ పరిగెను ఏరుకొన్కూడదు, బీదలకును
పరదేశులకును వాటిని విడిచిపటువలను; నేను మీ దేవుడ నైన్ యెహో వాను.

"`And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not rid cleanly the
corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any
gleanings of thy harvest. Thou shalt leave them unto the poor and to the
stranger: I am the LORD your God.'"
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము ఏడవ నలలో మొదటి దిన్ము మీకు
"Speak unto the children of Israel, saying, `In the seventh month, on the first
విశారంత్రదిన్ము. అందులో జా
ా ప కారథశృంగధవని వినిన్పుపడు మీరు పరిశుది
day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of
సంఘముగా కూడవలను.
trumpets, a holy convocation.
అందులో మీరు జీవనోప్రధియె
ై న్ ఏ పనియ చేయటమ్యని యెహోవాకు
Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by
హోమ్ము చేయవలను.
fire unto the LORD.'"
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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ఈ యేడవ నల పదియవ దిన్ము ప్రపము నిమిత్తమైన్ ప్ర
ర యశిచతా
త రథ దిన్ము; "Also on the tenth day of this seventh month there shall be a Day of
అందులో మీరు పరిశుదిసంఘ ముగా కూడవలను. మిముిను మీరు
Atonement. It shall be a holy convocation unto you; and ye shall afflict your
దుుఃఖపరచకొని యెహోవాకు హోమ్ము చేయవలను.
souls, and offer an offering made by fire unto the LORD.
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And ye shall do no work in that same day, for it is a Day of Atonement to
make an atonement for you before the LORD your God.
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ఆ దిన్మున్ మీరు ఏ పనియ చేయకూడదు; మీ దేవుడెైన్ యెహోవా
సనినధిని మీరు మీ నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేసికొనుటకెై అది ప్ర
ర యశిచతా
త రథ
దిన్ము.
ఆ దిన్మున్ త్నున తాను దుుఃఖపరుచకొన్ని పరత్రవాడు త్న్ పరజలలోనుండి
కొటిువేయబడును.
ఆ దిన్మున్ ఏ పనినైన్ను చేయ పరత్రవానిని వాని పరజలలోనుండకుండ
నాశము చేసెదను.
అందులో మీరు ఏ పనియ చేయకూడదు. అది మీ సమ్సత నివాసములలో మీ
త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటుడ.
అది మీకు మ్హా విశారంత్రదిన్ము, మిముిను మీరు దుుఃఖ పరచకొన్వలను. ఆ
నల తొమిిదవనాటి సాయం కాలము మొదలుకొని మ్రుసటి
సాయంకాలమువరకు మీరు విశారంత్రదిన్ముగా ఆచరింపవలను.
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, saying, `The fifteenth day of this seventh
month shall be the Feast of Tabernacles for seven days unto the LORD.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముఈ యేడవ నల పదున్యిదవ దిన్ము
మొదలుకొని యేడు దిన్ములవరకు యెహోవాకు పరణశాలల పండుగను
జరుపవలను.
వాటిలో మొదటి దిన్మున్ మీరు పరిశుదిసంఘముగా కూడవలను. అందులో
మీరు జీవనోప్రధియె
ై న్ యే పనియ చేయ కూడదు.
ఏడు దిన్ములు మీరు యెహోవాకు హోమ్ము చేయవలను. ఎనిమిదవ
దిన్మున్ మీరు పరిశుదిసంఘ ముగా కూడి యెహోవాకు హోమ్యరపణము
చేయవలను. అది మీకు వరత్దిన్ముగా ఉండును. అందులో మీరు
జీవనోప్రధియె
ై న్ యే పనియ చేయకూడదు.
యెహోవా నియమించిన్ విశారంత్రదిన్ములు గాకయ, మీరు దాన్ములనిచచ
దిన్ములుగాకయ, మీ మొ
ా కుక బడి దిన్ములుగాకయ, మీరు యెహోవాకు
సేవచాఛరపణ ములనిచచ దిన్ములుగాకయ, యెహోవాకు హోమ్
దరవామునేమి దహన్బలి దరవాము నేమి నైవేదామునేమి బలినేమి ప్రనీ
యారపణముల నేమి అరిపంచటకెై పరిశుది సంఘపు దిన్ములుగా మీరు
చాటింపవలసిన్ యెహోవా నియామ్క కాలములు ఇవి.
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ఏ అరపణదిన్మున్ ఆ అరపణ మును తీసికొని రావలను.
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అయితే ఏడవ నల పదున్యిదవ దిన్మున్ మీరు భూమిపంటను
కూరుచకొన్గా ఏడు దిన్ములు యెహో వాకు పండుగ ఆచరింపవలను.
మొదటి దిన్ము విశారంత్ర దిన్ము, ఎనిమిదవ దిన్ము విశారంత్రదిన్ము.

besides the Sabbaths of the LORD, and besides your gifts, and besides all
your vows, and besides all your freewill offerings which ye give unto the
LORD.
"`Also on the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in
the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the LORD seven days; on the
first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.

For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he
shall be cut off from among his people.
And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same
soul will I destroy from among his people.
Ye shall do no manner of work; it shall be a statute for ever throughout your
generations in all your dwellings.
It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls. On the
ninth day of the month at evening, from evening unto evening, shall ye
celebrate your sabbath."

On the first day shall be a holy convocation; ye shall do no servile work
therein.
Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the LORD. On the
eighth day shall be a holy convocation unto you, and ye shall offer an
offering made by fire unto the LORD. It is a solemn assembly, and ye shall do
no servile work therein.
"`These are the feasts of the LORD which ye shall proclaim to be holy
convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt
offering and a meat offering, a sacrifice and drink offerings, every thing
upon his day"
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మొదటి దిన్ మున్ మీరు దబబపండాను ఈత్మ్టులను గొంజ చెటాకొమ్ి లను And ye shall take for yourselves on the first day the boughs of goodly trees,
కాలువలయొదదనుండు నిరవంజ చెటాను పట్ట
ు కొని యేడుదిన్ములు మీ
branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని ఉత్స హించచండవలను.
brook; and ye shall rejoice before the LORD your God seven days.
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అట్ట
ా మీరు ఏటేట ఏడు దిన్ములు యెహోవాకు పండుగగా ఆచరింపవలను.
ఇది మీ త్ర త్రములలో నిత్ామైన్ కటుడ. ఏడవ నలలో దానిని ఆచ
రింపవలను.
నేను ఐగుపు
త దేశములోనుండి ఇశారయేలీ యలను రపపంచిన్పుపడు వారిని
పరణశాలలో నివసింప చేసిత్రన్ని మీ జనులు ఎరుగున్ట్ట
ా ఏడు దిన్ములు
మీరు పరణశాలలలో నివసింపవలను.ఇశారయేలీయలలో పుటిున్ వారందరు
పరణశాలలలో నివసింపవలను.
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.
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పరత్ాక్షపు గుడార ములో శాసన్ముల అడి తెరకు వెలుపల అహరోను
Outside the veil of the testimony, in the tabernacle of the congregation,
సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగు న్ట్ట
ా గా యెహోవా shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD
సనినధిని దాని చకకపరచవలను. ఇది మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటుడ.
continually; it shall be a statute for ever in your generations.
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అత్డు నిరిల మైన్ దీపవృక్షము మీద పరదీపములను యెహోవా సనినధిని
నిత్ాము చకకపరచవలను.
నీవు గోధుమ్లపండిని తీసికొని దానితో పండెరండు భ్క్షాములను వండవలను.
ఒకొకకక భ్క్షామున్ సేరు సేరు పండి యండవలను.
యెహోవా సనినధిని నిరిల మైన్ బలామీద ఆరేసి భ్క్షాములు గల రండు
దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలను.
ఒకొకకక దొంత్రమీద సవచఛమైన్ సాంబా
ర ణ ఉంచవలను. అది
యెహోవాయెదుట మీ ఆహారమున్కు జా
ా పకారథమైన్ హోమ్ముగా ఉండును.

He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD
continually.
"And thou shalt take fine flour and bake twelve cakes thereof, twotenths
part shall be in one cake.
And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table
before the LORD.
And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the
bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD.
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యాజకుడు పరత్ర విశారంత్ర దిన్మున్ నిత్ా నిబంధన్నుబటిు ఇశారయేలీయల
యొదద దాని తీసికొని నిత్ాము యెహోవా సనినధిని చకకపరచవలను.

Every Sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being
taken from the children of Israel by an everlasting covenant.
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అది అహరోనుకును అత్ని సంత్త్ర వారికి ఉండవలను. వారు
పరిశుదిసథలములో దాని త్రన్వలను. నిత్ామైన్ కటుడ చొపుపన్ యెహోవాకు
చేయ హోమ్ములలో అది అత్ర పరిశుదిము.
ఇశారయేలీయరాలగు ఒక స్త్తీకిని ఐగుపీతయడగు ఒక పురుషునికిని
పుటిున్వాడొకడు ఇశారయేలీయల మ్ధాకు వచెచను.

And it shall be Aaron's and his sons'; and they shall eat it in the holy place,
for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a
perpetual statute."
And the son of an Israelite woman, whose father was an Egyptian, went out
among the children of Israel; and this son of the Israelite woman and a man
of Israel strove together in the camp.

అట్ట
ా మోషే ఇశారయేలీ యలకు యెహోవా నియామ్క కాలములను తెలియ
చెపపను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
దీపము నిత్ాము వెలుగుచండున్ట్ట
ా పరదీపము కొరకు దంచి తీసిన్
అచచమైన్ ఒలీవ నూనను తేవలన్ని ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచము.

And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year. It shall be
a statute for ever in your generations; ye shall celebrate it in the seventh
month.
Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in
booths,

that your generations may know that I made the children of Israel to dwell
in booths when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your
God.'"
And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the LORD.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Command the children of Israel that they bring unto thee pure olive oil,
beaten for the light, to cause the lamps to burn continually.
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ఆ ఇశారయేలీయరాలి కుమ్యరునికిని ఒక ఇశారయేలీయనికిని ప్రళ్లములో
పోరుపడగా ఆ ఇశారయేలీయరాలి కుమ్యరుడు యెహోవా నామ్మును
దూష్ంచి శపంపగా జనులు మోషేయొదదకు వాని తీసి కొనివచిచరి. వాని
త్లిాపేరు షెలోమీతు; ఆమ దాను గోత్రికుడెైన్ దిబీరకుమ్యర

And the Israelite woman's son blasphemed the name of the LORD and
cursed. And they brought him unto Moses (his mother's name was
Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan);
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యెహోవా యేమి సెల విచచనో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి.
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అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
శపంచిన్వానిని ప్రళ్లము వెలుపలికి తీసి కొనిరముి; వాని శాపవచన్మును
వినిన్వారందరు వాని త్లమీద త్మ్ చేతు లుంచిన్ త్రువాత్
సరవసమ్యజము రాళాతో వాని చావ గొటువలను.
మ్రియ నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముత్న్ దేవుని శపంచవాడు త్న్
ప్రపశిక్షను భ్రింపవలను.
యెహోవా నామ్మును దూష్ంచవాడు మ్రణశిక్ష నొందవలను;
సరవసమ్యజము రాళాతో అటిు వానిని చావ గొటువలను. పరదేశియేగాని
సవదేశియేగాని యెహోవా నామ్మును దూష్ంచిన్ యెడల వానికి మ్రణశిక్ష
విధింపవలను.
ఎవడెైన్ను ఒకనిని ప్ర
ర ణహత్ాచేసిన్ యెడల వానికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను.

and they put him under guard, that the mind of the LORD might be shown
them.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Bring forth him that hath cursed outside the camp; and let all who heard
him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
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And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, `Whosoever curseth
his God shall bear his sin.
And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to
death, and all the congregation shall certainly stone him. As well the
stranger as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of
the LORD, shall be put to death.
And he that killeth any man shall surely be put to death.

జంతు ప్ర
ర ణహత్ా చేసిన్వాడు ప్ర
ర ణమున్కు ప్ర
ర ణమిచిచ దాని న్ష్ుము
పట్ట
ు కొన్వలను.
ఒకడు త్న్ పరుగు వానికి కళంకము కలుగజేసిన్యెడల వాడు చేసిన్ట్ట
ా
వానికి చేయవలను.
విరుగగొటుబడిన్ దాని విష్య ములో విరుగగొటుబడుటయే శిక్ష. కంటికి కనున
పంటికి పలు
ా , చెలావలను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసి న్ందున్ వానికి
కళంకము కలుగజేయవలను.
జంతువును చావగొటిున్వాడు దాని న్ష్ుము నిచచకొన్వలను. న్రహత్ా
చేసిన్వానికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను.
మీరు పక్షప్రత్ము లేక తీరుపతీరచవలను. మీలోనున్న పరదేశికి మీరు
చేసిన్ట్ట
ు మీ సవదేశికిని చేయవలను. నేను మీ దేవుడ నైన్ యెహోవాన్ని
వారితో చెపుపము అనను.
కాబటిు మోషే ఇశారయేలీయలతో ఈల్లగు చెపపనుశపంచిన్ వానిని ప్రళ్లము
వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళాతో వాని చావగొటువలను, యెహోవా మోషేకు
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ు ఇశారయేలీయలు చేసిరి.

And he that killeth a beast shall make it good, beast for beast.

మ్రియ యెహోవా స్త్నాయికొండమీద మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటా నుమునేను మీకిచచచన్న దేశములోనికి మీరు
వచిచన్ త్రువాత్ ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశారంత్ర కాలమును,
ఆచరింపవలను.
ఆరు సంవత్సరములు నీ చేను విత్తవలను. ఆరు సంవత్సరములు నీ ఫలవృక్ష
ములతోటను బదిదంచి దాని ఫలములను కూరుచకొన్వచచను.

And the LORD spoke unto Moses on Mount Sinai, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `When ye come into
the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.

And if a man cause a blemish in his neighbor, as he hath done, so shall it be
done to him-breach for breach, eye for eye, tooth for tooth. As he hath caused a blemish
in a man, so shall it be done to him again.
And he that killeth a beast, he shall restore it; and he that killeth a man, he
shall be put to death.
Ye shall have one manner of law, as well for the stranger as for one of your
own country; for I am the LORD your God.'"
And Moses spoke to the children of Israel, that they should bring forth him
that had cursed out of the camp and stone him with stones. And the
children of Israel did as the LORD commanded Moses.

Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy
vineyard and gather in the fruit thereof,
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ఏడవ సంవత్సరము భూమికి మ్హా విశారంత్ర కాలము, అన్గా యెహోవా పేరట
విశారంత్ర సంవత్సర ముగా ఉండవలను. అందులో నీ చేను విత్త కూడదు; నీ
ఫలవృక్షములతోటను శుదిిపరచకూడదు.
నీ కారుచేల పంటను కోసికొన్కూడదు, శుదిిపరచని నీ వృక్షఫలములను
ఏరుకొన్కూడదు; అది భూమికి విశారంత్ర సంవత్సరము.

but in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath
for the LORD; thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard.

11

ఆ సంవత్సరము, అన్గా ఏబదియవ సంవత్స రము మీకు సునాదకాలము.
అందులో మీరు విత్త కూడదు కారుపంటను కోయకూడదు శుదిిపరచని నీ ఫల
వృక్షముల పండాను ఏరుకొన్కూడదు.

A jubilee shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow neither reap
that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine
undressed.
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For it is the jubilee; it shall be holy unto you; ye shall eat the increase
thereof out of the field.
"`In the year of this jubilee ye shall return every man unto his possession.
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అది సునాద కాలము; అది మీకు పరిశుదిమ్గును, పలములో దాన్ంత్ట అదే
పండిన్ పంటను మీరు త్రనదరు.
ఆ సునాద సంవ త్సరమున్ మీలో పరత్రవాడు త్న్ సావసథామును మ్రల
పందవలను.
నీవు నీ పరుగువానికి వెలకు ఇచిచన్ దేని విష్యములోకాని నీ పరుగువాని
దగుర నీవు కొనిన్ దేని విష్యములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు.
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సునాద సంవత్సరమైన్ త్రువాత్ గడచిన్ యేండా లకక చొపుపన్ నీ పరుగు
వానియొదద నీవు దానిని కొన్వలను. పంటల లకకచొపుపన్ అత్డు నీకు దానిని
అమ్ివలను.
ఆ సంవత్సరముల లకక హెచిచన్కొలది దాని వెల హెచిచంపవలను, ఆ
సంవత్సరముల లకక త్గిున్కొలది దాని వెల త్గిుంపవలను. ఏలయన్గా
పంటల లకకచొపుపన్ అత్డు దాని నీకు అముిను గదా.

According to the number of years after the jubilee thou shalt buy from thy
neighbor, and according unto the number of years of the fruits he shall sell
unto thee.
According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof,
and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it; for
according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.
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మీరు ఒకరి నొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భ్యపడవలను. నేను మీ దేవుడనైన్
యెహోవాను.

Ye shall not therefore oppress one another, but thou shalt fear thy God; for I
am the LORD your God.
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That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap,
neither gather the grapes of thy vine undressed; for it is a year of rest unto
the land.
అపుపడు భూమి యొకక విశారంత్ర సంవత్సర ససాము నీకును నీ దాసునికిని నీ And the sabbath of the land shall be meat for you: for thee, and for thy
దాసికిని నీ జీత్గానికిని నీతో నివ సించ పరదేశికిని ఆహారమ్గును.
servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger
who sojourneth with thee;
మ్రియ నీ పశువుల కును నీ దేశజంతువులకును దాని పంట అంత్య
and for thy cattle and for the beasts that are in thy land shall all the increase
మేత్గా ఉండును.
thereof be meat.
మ్రియ ఏడు విశారంత్ర సంవత్సరములను, అన్గా ఏడసి యేండు
ా గల
"`And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times
సంవత్సరములను లకికంపవలను. ఆ యేడు విశారంత్ర సంవత్సరములకాలము seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee
న్లుబది తొమిిది సంవత్సరములగును.
forty and nine years.
ఏడవ నల పది యవనాడు మీ సవదేశమ్ంత్ట శృంగనాదము చేయవలను.
Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day
ప్ర
ర యశిచ తా
త రథదిన్మున్ మీ దేశమ్ంత్ట ఆ శృంగనాదము చేయవలను.
of the seventh month; on the Day of Atonement shall ye make the trumpet
sound throughout all your land.
మీరు ఆ సంవత్సరమును, అన్గా ఏబదియవ సంవత్స రమును పరిశుదిపరచి And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the
మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగిన్దని చాటింపవలను; అది మీకు
land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you; and ye
సునాదముగా నుండును; అపుపడు మీలో పరత్రవాడు త్న్ సావసథామును త్రరిగి shall return every man unto his possession, and ye shall return every man
పందవలను; పరత్రవాడు త్న్ కుట్టంబమున్కు త్రరిగి రావలను.
unto his family.

And if thou sell aught unto thy neighbor or buyest aught of thy neighbor's
hand, ye shall not oppress one another.
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కాబటిు మీరు నా కటుడలను నా విధులను గెైకొని వాటి న్నుసరించి
న్డుచకొన్వలను.
అపుపడు మీరు ఆ దేశములో సురకిుత్ముగా నివసించె దరు, ఆ భూమి
ఫలించను. మీరు త్ృపతగా భుజంచి దానిలో సురకిుత్ముగా నివసించెదరు.

"`Therefore ye shall do My statutes, and keep My judgments and do them;
and ye shall dwell in the land in safety.
And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill and dwell therein
in safety.

ఏడవ యేట మేము ఏమి త్రందుము? ఇదిగో మేము చలాను పంటకూరచను
వలాగాదే అనుకొందురేమో.
అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన్ మీకు కలుగున్ట్ట
ా ఆజా
ా పంచెదను; అది
మూడండా పంటను మీకు కలుగజేయను.
మీరు ఎనిమిదవ సంవత్స రమున్ విత్తన్ములు విత్రత తొమిిదవ
సంవత్సరమువరకు ప్రత్ పంట త్రనదరు; దాని పంటను కూరుచవరకు ప్రత్
దానిని త్రనదరు.
భూమిని శాశవత్ వికరయము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు నాయొదద
కాపురమున్న పరదేశులు.
మీ సావసథామైన్ పరత్ర పలము మ్రల విడిపంపబడు న్ట్ట
ా గా దాని
అముికొన్వలను.
నీ సహోదరుడు బీదవాడెై త్న్ సావసథాములో కొంత్ అమిిన్ త్రువాత్ అత్నికి
సమీప బంధువుడు విడిపంప వచిచన్యెడల త్న్ సహోదరుడు అమిిన్దానిని
అత్డు విడి పంచను.
అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపంచకొనుటకు కావలసిన్
సొముి సంప్రదించిన్ యెడల
దానిని అమిిన్ది మొదలుకొని గడచిన్ సంవత్సర ములు లకికంచి యెవరికి
దానిని అమినో వారికి ఆ శ్రష్ము మ్రల ఇచిచ త్న్ సావసథామును పందును.

And if ye shall say, "What shall we eat the seventh year? Behold, we shall
not sow nor gather in our increase."
Then I will command My blessing upon you in the sixth year, and it shall
bring forth fruit for three years.
And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year;
until her fruits come in ye shall eat of the old store.

అత్నికి దాని రాబట్ట
ు కొనుటకెై కావలసిన్ సొముి దొరకని యెడల అత్డు
అమిిన్ సొతు
త సునాదసంవత్సరమువరకు కొనిన్ వాని వశములో ఉండవలను.
సునాదసంవత్సరమున్ అది తొలగిపోవును; అపుపడత్డు త్న్ సావసథామును
మ్రల నొందును.
ఒకడు ప్ర
ర కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిిన్యెడల దాని
అమిిన్దిన్ము మొదలుకొని నిండు సంవత్సరములోగా దాని
విడిపంపవచచను; ఆ సంవత్సర దిన్ములోనే దాని విడిపంచకొన్వచచను.

But if he is not able to restore it to him, then that which is sold shall remain
in the hand of him that hath bought it until the Year of Jubilee; and in the
jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession.
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అయితే ఆ సంవత్సరదిన్ములు నిండకమునుపు దాని విడిపంపనియెడల
And if it is not redeemed within the space of a full year, then the house that
ప్ర
ర కారముగల ఊరిలోనున్న ఆ యిలు
ా కొనిన్వానికి వాని త్రత్ర ములకు అది is in the walled city shall be established for ever to him that bought it
సిథరముగానుండును. అది సునాద కాలమున్ తొలగిపోదు.
throughout his generations; it shall not go out in the jubilee.
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చట్ట
ు ను ప్ర
ర కారములులేని గా
ర మ్ములలోని యిండాను వెలిపలములుగా
ఎంచవలను. అవి విడుదల కావచచను; అవి సునాదకాలములో తొలగి
పోవును.
అయితే లేవీయల పటుణములు, అన్గా వారి సావధీన్ పటుణములలోని
యిండాను విడిపంచటకు అధి కారము లేవీయలకు శాశవత్ముగా ఉండును.

The land shall not be sold for ever, for the land is Mine; for ye are strangers
and sojourners with Me.
And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the
land.
"`If thy brother waxeth poor and hath sold away some of his possession,
and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his
brother sold.
And if the man have none to redeem it, and he himself is able to redeem it,
then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus
unto the man to whom he sold it, that he may return unto his possession.

"`And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it
within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.

But the houses of the villages which have no wall round about them shall be
counted as the fields of the country; they may be redeemed, and they shall
go out in the jubilee.
Notwithstanding, the cities of the Levites and the houses of the cities of
their possession may the Levites redeem at any time.
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లేవీయల పటుణముల యిండు
ా ఇశారయేలీయల మ్ధానున్న వారి సావసథాము And if a man purchase from the Levites, then the house that was sold and
గనుక ఒకడు లేవీయలయొదద ఇలు
ా సంప్ర దించిన్ యెడల పతా
ి రిజత్
the city of his possession shall go out in the Year of Jubilee; for the houses
పటుణములో అమ్ిబడిన్ ఆ యిలు
ా సునాదసంవత్సరమున్ తొలగిపోవును.
of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.
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వారు త్మ్ పటుణ ముల ప్ర
ర ంత్భూములను అముికొన్కూడదు; అవి వారికి
శాశవత్ సావసథాము.
పరవాసియె
ై న్ను అత్రథియె
ై న్ను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడెై నిరాధారుడెై
నీయొదదకు వచిచన్యెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలను; అత్డు
నీవలన్ బరదుక వలను.
నీ దేవునికి భ్యపడి వానియొదద వడిినైన్ను తీసి కొన్కూడదు; నీ సహోదరుడు
నీవలన్ బరదుకవలను.
నీ రూకలు వానికి వడిికియాకూడదు; నీ ఆహారమును వానికి ల్లభ్మున్
కియాకూడదు.
నేను మీకు కనాను దేశమునిచిచ మీకు దేవుడగున్ట్ట
ా ఐగుపు
త దేశములోనుండి
మిముిను రపపంచిన్ మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.

But the field of the suburbs of their cities may not be sold, for it is their
perpetual possession.
"`And if thy brother be waxed poor and hath fallen into ruin with thee, then
thou shalt relieve him, yea, though he be a stranger or a sojourner, that he
may live with thee.
Take thou no interest from him or increase; but fear thy God, that thy
brother may live with thee.
Thou shalt not give him thy money upon interest, nor lend him thy victuals
for increase.
I am the LORD your God, who brought you forth out of the land of Egypt, to
give you the land of Canaan and to be your God.
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నీయొదద నివసించ నీ సహోదరుడు బీదవాడెై నీకు అమ్ిబడిన్యెడల
వానిచేత్ బానిససేవ చేయించకొన్ కూడదు.

"`And if thy brother who dwelleth by thee be waxed poor and is sold unto
thee, thou shalt not compel him to serve as a bond servant;
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వాడు జీత్గానివలను పరవాసివలను నీయొదద నివసించ
సునాదసంవత్సరమువరకు నీ యొదద దాసుడుగా ఉండవలను.
అపుపడత్డు త్న్ పత్రుల సావసథామును మ్రల అనుభ్వించన్ట్ట
ా త్న్
పలాలతో కూడ నీయొదదనుండి బయలుదేరి త్న్ వంశసు
థ లయొదదకు త్రరిగి
వెళావలను.
ఏల యన్గా వారు నాకే దాసులైయనానరు, నేను ఐగుపు
త లో నుండి వారిని
రపపంచిత్రని; దాసులను అమిిన్ట్ట
ా వారిని అమ్ికూడదు;
నీ దేవునికి భ్యపడి అటిువానిని కఠిన్ ముగా చూడకుము.
మీ చట్ట
ు పటానున్న జన్ములలో నుండి దాస్త్లను దాసులను కొన్వచచను.
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but as a hired servant and as a sojourner he shall be with thee, and shall
serve thee unto the Year of Jubilee.
And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and
shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall
he return.
For they are My servants, whom I brought forth out of the land of Egypt;
they shall not be sold as bondmen.
Thou shalt not rule over him with rigor, but shalt fear thy God.
Both thy bondmen and thy bondmaids, whom thou shalt have, shall be of
the heathen who are round about you. From them shall ye buy bondmen
and bondmaids.
మ్రియ మీ మ్ధా నివసించ పరదేశులను నీ దేశములో వారికి పుటిున్ వారిని Moreover of the children of the strangers who sojourn among you, from
కొన్వచచను; వారు మీ సొత్తగుదురు.
them shall ye buy and from their families who are with you, whom they
begot in your land; and they shall be your possession.
మీ త్రు వాత్ మీ సంత్త్రవారికి సావసథాముగా ఉండున్ట్ట
ా మీరు ఇటిువారిని
And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to
సవత్ంత్రించకొన్వచచను; వారు శాశవత్ముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, inherit them for a possession. They shall be your bondmen for ever. But
ఇశారయేలీయలైన్ మీరు సహోదరులు గనుక ఒకని చేత్ ఒకడు కఠిన్సేవ
over your brethren, the children of Israel, ye shall not rule one over another
చేయించ కొన్కూడదు.
with rigor.
పరదేశియేగాని నీయొదద నివసించవాడగాని ధన్సంప్ర దన్ము
"`And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother who
చేసికొనున్పుపడు అత్నియొదద నివసించ నీ సహో దరుడు బీదవాడెై నీయొదద dwelleth by him wax poor and sell himself unto the stranger or sojourner by
నివసించ ఆ పరదేశికెైన్ను ఆ పరదేశి కుట్టంబములో వేర్కకని కెైన్ను త్నున
thee, or to the stock of the stranger's family,
అముికొనిన్ యెడల
త్నున అముి కొనిన్ త్రువాత్ వానికి విడుదల కావచచను. వాని
after he is sold he may be redeemed again. One of his brethren may redeem
సహోదరులలో ఒకడు వానిని విడి పంపవచచను.
him:
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వాని పన్త్ండిరయేగాని పన్త్ండిర కుమ్య రుడగాని వాని వంశములో వాని
రకిసంబంధియేగాని వాని విడిపంపవచచను. కావలసిన్ కరయధన్ము వానికి
దొరికిన్ యెడల త్నున తాను విడిపంచకొన్వచచను.

either his uncle or his uncle's son may redeem him, or any that is nigh of kin
unto him of his family may redeem him; or if he is able, he may redeem
himself.
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అపుపడు వాడు అమ్ిబడిన్ సంవత్సరము మొదలు కొని సునాద
సంవత్సరమువరకు త్నున కొనిన్వానితో లకకచూచకొన్ వలను. వాని
కరయధన్ము ఆ సంవత్సరముల లకకచొపుపన్ ఉండవలను. తాను
జీత్గాడెైయండిన్ దిన్ముల కొలది ఆ కరయధన్మును త్గిుంపవలను.

And he shall reckon with him that bought him from the year that he was
sold to him unto the Year of Jubilee; and the price of his sale shall be
according unto the number of years, according to the time of a hired
servant shall it be with him.
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ఇంక అనేక సంవత్సరములు మిగిలి యండిన్యెడల వాటినిబటిు త్నున
అమిిన్ సొముిలో త్న్ విమోచన్ కరయధన్మును మ్రల ఇయావలను.

If there be yet many years behind, according unto them he shall give again
the price of his redemption out of the money that he was bought for.
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సునాద సంవత్సరమున్కు కొనిన సంవత్సర ములే త్కుకవెైన్ యెడల
అత్నితో లకక చూచకొని సంవత్సరముల లకకచొపుపన్ త్న్
విమోచన్కరయధన్మును అత్నికి చెలిాంపవలను.
ఏటేటికి జీత్గానివల వాడత్నియొదద ఉండవలను. అత్డు మీ
కనునలయెదుట వానిచేత్ కఠిన్ముగా సేవ చేయించకూడదు.
అత్డు ఈ రీత్రగా విడిపంపబడనియెడల సునాదసంవత్సరమున్ వాడు త్న్
పలాలతో కూడ విడుదలనొందును.
ఏలయన్గా ఇశారయేలీయలు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపు
త దేశములో నుండి
రపపంచిన్ నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.

And if there remain but few years unto the Year of Jubilee, then he shall
count with him, and according unto his years shall he give him again the
price of his redemption.
And as a yearly hired servant shall he be with him, and the other shall not
rule with rigor over him in thy sight.
And if he is not redeemed in these years, then he shall go out in the Year of
Jubilee, both he and his children with him.
For unto Me the children of Israel are servants. They are My servants whom
I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
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మీరు విగరహములను చేసికొన్కూడదు. చెకికన్... పరత్రమ్నుగాని బమ్ినుగాని
నిలువపటుకూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకకబడిన్
రాత్రని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను.

"`Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a
standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land to
bow down unto it; for I am the LORD your God.
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Ye shall keep My Sabbaths and reverence My sanctuary: I am the LORD.
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నేను నియమించిన్ విశారంత్ర దిన్ములను మీరు ఆచరింపవలను, నా
పరిశుదిమ్ందిరమును సనాినింప వలను, నేను యెహోవాను.
మీరు నా కటుడలనుబటిు న్డుచకొని నా ఆజాలను ఆచరించి వాటిని
అనుసరించి పరవరిించిన్యెడల
మీ వరుకాలములలో మీకు వరుమిచెచదను, మీ భూమి పంటల నిచచను, మీ
పలములచెట్ట
ా ఫలించను,
మీ దా
ర క్ష పండా కాలమువరకు మీ నూరుప సాగుచండును, మీరు త్ృపతగా
భుజంచి మీ దేశములో నిరభయముగా నివసించె దరు.
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ఆ దేశములో నేను మీకు కేుమ్ము కలుగజేసె దను. మీరు పండుకొనున్పుపడు
ఎవడును మిముిను భ్య పటుడు, ఆ దేశములో దుష్ుమ్ృగములు లేకుండ
చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడుమురాదు;
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మీరు మీ శతు
ి వులను త్రిమదరు; వారు మీ యెదుట ఖడుముచేత్ పడె దరు. And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

"`If ye walk in My statutes and keep My commandments and do them,
then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase,
and the trees of the field shall yield their fruit.
And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach
unto the sowing time; and ye shall eat your bread to the full, and dwell in
your land safely.
And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make
you afraid; and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword
go through your land.
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మీలో అయిదుగురు నూరుమ్ందిని త్రుముదురు; నూరుమ్ంది
పదివేలమ్ందిని త్రుముదురు, మీ శతు
ి వులు మీయెదుట ఖడుముచేత్
కూలుదురు.
ఏలయన్గా నేను మిముిను కటాకిుంచి మీకు సంతాన్మిచిచ మిముిను విసత
రింపచేసి మీతో నేను చేసిన్ నిబంధన్ను సాథపంచెదను.
మీరు చాల్లకాలము నిలువెైయన్న ప్రత్గిలిన్ ధాన్ా మును త్రనదరు; కొరత్తది
వచిచన్ను ప్రత్ది మిగిలి యండును.
నా మ్ందిరమును మీ మ్ధా ఉంచెదను; మీ యందు నా మ్న్సుస
అసహాపడదు.
నేను మీ మ్ధా న్డిచెదను మీకు దేవుడనైయందును; మీరు నాకు పరజలై
యందురు.
మీరు ఐగుపీతయలకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి మిముిను
రపపంచిత్రని; నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను
తెంప మిముిను నిలువుగా న్డవచేసిత్రని.
మీరు నా మ్యట విన్క నా ఆజాలనినటిని అనుసరింపక
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మీరు నా మ్యట విన్నొలాక నాకు విరోధముగా న్డిచిన్ యెడల నేను మీ
ప్రపములనుబటిు మ్రి ఏడంత్లుగా మిముిను బాధించెదను.
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మీ మ్ధాకు అడవిమ్ృగములను రపపంచెదను; అవి మిముిను సంతాన్
I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children
రహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముిను కొదిద మ్ందిగా చేయను. and destroy your cattle and make you few in number, and your highways
మీ మ్యరుములు ప్రడెైపోవును.
shall be desolate.
శిక్షలమూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా
"`And if ye will not be reformed by Me by these things, but will walk
న్డిచిన్యెడల
contrary unto Me,
నేనుకూడ మీకు విరోధ ముగా న్డిచెదను; మీ ప్రపములను బటిు ఇక
then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet seven times
ఏడంత్లుగా మిముిను దండించెదను.
for your sins.
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నా కటుడలను నిరాకరించిన్యెడలను, నా ఆజాలనినటిని అనుసరింపక నా
నిబంధన్ను మీరున్ట్ట
ా మీరు నా తీరుపల విష్యమై
అసహిాంచకొనిన్యెడలను,
నేను మీకు చేయన్దేమ్న్గా, మీ కనునలను కీుణంపచేయన్టిుయ ప్ర
ర ణమును
ఆయాసపరచన్టిుయ తాపజవరమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి
రపపంచెదను. మీరు విత్రతన్ విత్తన్ములు మీకు వారథములగును, మీ శతు
ి వులు
వాటిపంటను త్రనదరు;
నేను మీకు పగవాడన్వుదును; మీ శతు
ి వుల యెదుట మీరు చంపబడెదరు;
మీ విరోధులు మిముిను ఏలదరు; మిముిను ఎవరును త్రుమ్కపోయిన్ను
మీరు ప్రరిపోయెదరు.
ఇవనినయ సంభ్వించిన్ను మీరింక నా మ్యటలు విన్నియెడల నేను మీ
ప్రపములను బటిు మ్రి ఏడంత్లుగా మిముిను దండించెదను.
మీ బల గరవమును భ్ంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలను భూమి ఇత్తడివలను
ఉండచేసెదను.
మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ దేశవృక్షములు
ఫల మియాకుండును.

And five of you shall chase a hundred, and a hundred of you shall put ten
thousand to flight; and your enemies shall fall before you by the sword.
For I will have respect unto you, and make you fruitful and multiply you, and
establish My covenant with you.
And ye shall eat old store, and bring forth the old because of the new.
And I will set My tabernacle among you, and My soul shall not abhor you.
And I will walk among you and will be your God, and ye shall be My people.
I am the LORD your God, who brought you forth out of the land of Egypt,
that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your
yoke, and made you go upright.
"`But if ye will not hearken unto Me and will not do all these
commandments,
and if ye shall despise My statutes, or if your soul abhor My judgments so
that ye will not do all My commandments, but that ye break My covenant,
I also will do this unto you: I will even appoint over you terror, consumption,
and the burning ague that shall consume the eyes and cause sorrow of
heart; and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.
And I will set My face against you, and ye shall be slain before your enemies;
they that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none
pursueth you.
And if ye will not yet for all this hearken unto Me, then I will punish you
seven times more for your sins.
And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron
and your earth as brass.
And your strength shall be spent in vain; for your land shall not yield her
increase, neither shall the trees of the land yield their fruits.
"`And if ye walk contrary unto Me and will not hearken unto Me, I will bring
seven times more plagues upon you according to your sins.

Leviticus

26

25

మీమీదికి ఖడుమును రపపంచె దను; అది నా నిబంధన్విష్యమై పరత్ర దండన్
చేయను; మీరు మీ పటుణములలో కూడియండగా మీ మ్ధాకు తెగులును
రపపంచెదను; మీరు శతు
ి వులచేత్రకి అపపగింప బడెదరు.
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నేను మీ ఆహారమును, అన్గా మీ ప్ర
ర ణా ధారమును తీసివేసిన్ త్రువాత్
పదిమ్ంది స్త్తీలు ఒకక పయిాలోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుపన్మీ
ఆహారమును మీకు మ్రల ఇచెచదరు, మీరు త్రనదరు గాని త్ృపత పందరు.
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"`And if ye will not for all this hearken unto Me, but walk contrary unto Me,
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నేను ఈల్లగు చేసిన్త్రువాత్ మీరు నా మ్యట విన్క నాకు విరోధముగా
న్డిచిన్యెడల
నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా న్డిచెదను. నేనే మీ ప్రపములను బటిు
యేడంత్లుగా మిముిను దండించెదను.
మీరు మీ కుమ్యరుల మ్యంసమును త్రనదరు, మీ కుమ్యరిల మ్యంస మును
త్రనదరు.
నేను మీ యన్నత్సథలములను ప్రడు చేసెదను; మీ విగరహములను
పడగొట్టుదను; మీ బమ్ిల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను.
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And I will make your cities waste and bring your sanctuaries unto
desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors.
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నా మ్న్సుస మీయందు అసహాపడును, నేను మీ పటుణ ములను ప్రడు
చేసెదను; మీ పరిశుదిసథలములను ప్రడు చేసెదను; మీ సువాసన్గల వాటి
సువాసన్ను ఆఘ్ర
ా ణంపను.
నేనే మీ దేశమును ప్రడుచేసిన్ త్రువాత్ దానిలో కాపురముండు మీ శతు
ి వులు
దాని చూచి ఆశచరాపడెదరు.
జన్ములలోనికి మిముిను చెదరగొటిు మీవెంట కత్రత దూసెదను, మీ దేశము
ప్రడెైపోవును, మీ పటుములు ప్రడుపడును.
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మీరు మీ శతు
ి వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము ప్రడెైయన్న దిన్ము
లనినయ అది త్న్ విశారంత్రకాలములను అనుభ్వించను.
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అది ప్రడెైయండు దిన్ములనినయ అది విశర మించను. మీరు దానిలో
నివసించిన్పుపడు అది విశారంత్రకాలములో పందకపోయిన్ విశారంత్రని అది
ప్రడెైయండు దిన్ములలో అనుభ్వించను.
మీలో మిగిలిన్వారు త్మ్ శతు
ి వుల దేశములలో ఉండగా వారి
హృదయములలో అధైరాము పుటిుంచెదను; కొట్ట
ు కొని పోవుచన్న ఆకు
చపుపడు వారిని త్రుమును, ఖడుము ఎదుటనుండి ప్రరిపోవున్ట్ట
ా వారు ఆ
చపుపడు విని ప్రరిపోయెదరు; త్రుమువాడు లేకయే పడెదరు.

"`Then shall the land enjoy her sabbaths, as long as it lieth desolate and ye
are in your enemies' land; even then shall the land rest and enjoy her
sabbaths.
As long as it lieth desolate it shall rest, because it did not rest in your
sabbaths when ye dwelt upon it.
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త్రుమువాడు లేకయే వారు ఖడుమును చూచిన్ట్ట
ు గా ఒకనిమీద నొకడు
పడెదరు; మీ శతు
ి వులయెదుట మీరు నిలువలేక పోయెదరు.

And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none
pursueth; and ye shall have no power to stand before your enemies.
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మీరు జన్ముగానుండక న్శించెదరు. మీ శతు
ి వుల దేశము మిముిను
త్రనివేయను.

And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall
eat you up.

And I will bring a sword upon you that shall avenge the quarrel of My
covenant; and when ye are gathered together within your cities I will send
the pestilence among you, and ye shall be delivered into the hand of the
enemy.
And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your
bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight;
and ye shall eat and not be satisfied.

then I will walk contrary unto you also in fury; and I, even I, will chastise you
seven times for your sins.
And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall
ye eat.
And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your
carcasses upon the carcasses of your idols; and My soul shall abhor you.

And I will bring the land into desolation, and your enemies who dwell
therein shall be astonished at it.
And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after
you; and your land shall be desolate and your cities waste.

And upon them that are left alive of you, I will send a faintness into their
hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall
chase them; and they shall flee as fleeing from a sword, and they shall fall
when none pursueth.
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మీలో మిగిలిన్వారు మీ శతు
ి వుల దేశములలో త్మ్ దోష్ములనుబటిు
కీుణంచిపోయెదరు. మ్రియ వారు త్మ్మీదికి వచిచన్ త్మ్ త్ండు
ర ల
దోష్ములనుబటిు కీుణంచిపోయెదరు.
వారు నాకు విరో ధముగా చేసిన్ త్రరుగుబాట్టను త్మ్ దోష్మును త్మ్
త్ండు
ర ల దోష్మును ఒపుపకొని, తాము నాకు విరోధముగా న్డిచిత్రమ్నియ
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వారిచేత్ విడువబడి వారు లేన్పుపడు ప్రడెైపోయిన్ వారి దేశమును త్న్
విశారంత్రదిన్ములను అనుభ్వించను. వారు నా తీరుపలను త్రరసకరించి నా
కటుడలను అసహిాంచ కొనిరి. ఆ హేతువుచేత్నే వారు త్మ్ దోష్శిక్ష నాాయ
మ్ని ఒపుపకొందురు.

The land also shall be left by them, and shall enjoy her sabbaths while she
lieth desolate without them; and they shall accept the punishment of their
iniquity, because, even because they despised My judgments and because
their soul abhorred My statutes.
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అయితే వారు త్మ్ శతు
ి వుల దేశములో ఉన్నపుపడు వారిని నిరాకరింపను;
నా నిబంధన్ను భ్ంగపరచి వారిని కేవలము న్శింపజేయన్ట్ట
ా వారి యందు
అసహాపడను. ఏలయన్గా నేను వారి దేవుడనైన్ యెహోవాను.

And yet for all that, when they are in the land of their enemies, I will not
cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly and to
break My covenant with them; for I am the LORD their God.

Leviticus

26

45

నేను వారికి దేవుడనైయండున్ట్ట
ా వారి పూరివకులను జన్ములయెదుట
ఐగుపు
త లోనుండి రపపంచి వారితో చేసిన్ నిబంధన్ను ఆ పూరివకులనుబటిు
జా
ా పకము చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుపము అనను.

But I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I
brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I
might be their God: I am the LORD.'"
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యెహోవా మోషేదావరా స్త్నాయికొండమీద త్న్ కును ఇశారయేలీయలకును
మ్ధా నియమించిన్ కటుడలును తీరుపలును ఆజాలును ఇవే.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము ఒకడు విశ్రష్మైన్ మొ
ా కుకబడి
చేసిన్యెడల నీవు నిరణయించిన్ వెలచొపుపన్ వారు యెహోవాకు దాని
చెలిాంపవలను.ఒ
నీవు నిరణయింపవలసిన్ వెల యేదన్గా, ఇరువది ఏండు
ా మొదలుకొని అరువది
ఏండా వయసుస వరకు మ్గవానికి పరిశుదిసథలముయొకక తులమువంటి
యేబది తులముల వెండి నిరణయింపవలను.
ఆడుదానికి ముపపది తులములు నిరణయింపవలను.
అయిదేండు
ా మొదలుకొని యిరువది ఏండాలోపలి వయసుసగల మ్గవానికి
ఇరువది తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను
నిరణయింపవలను.

These are the statutes and judgments and laws which the LORD made
between Himself and the children of Israel on Mount Sinai by the hand of
Moses.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, and say unto them: `When a man shall
make a singular vow, the persons shall be for the LORD by thy estimation.

నేను త్మ్కు విరోధముగా న్డి చిత్రన్నియ, త్మ్ శతు
ి వుల దేశములోనికి
త్ముిను రపపం చిత్రన్నియ, ఒపుప కొనిన్యెడల, అన్గా లోబడని త్మ్
హృదయములు లొంగి తాము చేసిన్ దోష్మున్కు పరత్ర దండన్ను
అనుభ్వించిత్రమ్ని ఒపుపకొనిన్యెడల,
నేను యాకోబుతో చేసిన్ నా నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసి కొందును; నేను
ఇసాసకుతో చేసిన్ నా నిబంధన్ను నేను అబా
ర హాముతో చేసిన్ నా నిబంధన్ను
జా
ా పకము చేసి కొందును; ఆ దేశమునుకూడ జా
ా పకము చేసికొందును.

And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your
enemies' lands; and also in the iniquities of their fathers shall they pine
away with them.
"`If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers, with
their trespass which they trespassed against Me, and that also they have
walked contrary unto Me,
and that I also have walked contrary unto them and have brought them into
the land of their enemies--if then their uncircumcised hearts be humbled
and they then accept the punishment of their iniquity,
then will I remember My covenant with Jacob, and also My covenant with
Isaac, and also My covenant with Abraham will I remember; and I will
remember the land.

And thy estimation shall be of the male from twenty years old even unto
sixty years old, even thy valuation shall be fifty shekels of silver, according
to the shekel of the sanctuary.
And if it be a female, then thy valuation shall be thirty shekels.
And if it be from five years old even unto twenty years old then thy
valuation shall be for the male twenty shekels and for the female ten
shekels.
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ఒక నల మొదలుకొని అయిదేండాలోపలి వయసుసగల మ్గవానికి అయిదు
తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను
నిరణయింపవలను.
అరువది ఏండా ప్ర
ర యముదాటిన్ మ్గవానికి పదునైదు తులముల వెలను
ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ యింపవలను.
ఒకడు నీవు నిరణయించిన్ వెలను చెలిాంపలేన్ంత్ బీదవాడెైన్ యెడల అత్డు
యాజకుని యెదుట నిలువవలను; అపుపడు యాజకుడు అత్ని వెలను
నిరణయించను. మొ
ా కుకకొనిన్ వాని కలిమి చొపుపన్ వానికి వెలను
నిరణయింపవలను.
యెహోవాకు అరపణముగా అరిపంచ పశువులలో పరత్రదానిని యెహోవాకు
పరత్రష్ఠత్ముగా ఎంచవలను.
అటిుదానిని మ్యరచకూడదు; చెడిదానికి పరత్రగా మ్ంచిదాని నైన్ను మ్ంచిదానికి
పరత్రగా చెడిదానినైన్ను, ఒకదానికి పరత్రగా వేర్కకదానిని ఇయాకూడదు.
పశువుకు పశువును మ్యరిచన్యెడల అదియ దానికి మ్యరుగా ఇచిచన్దియ
పరత్రష్ఠత్మ్గును.
జనులు యెహోవాకు అరిపంప కూడని అపవిత్ి జంతువులలో ఒకదానిని
తెచిచన్యెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటువలను.

And if it be from a month old even unto five years old, then thy valuation
shall be for the male five shekels of silver, and for the female thy valuation
shall be three shekels of silver.
And if it be from sixty years old and above, if it be a male, then thy valuation
shall be fifteen shekels and for the female ten shekels.
But if he be poorer than thy valuation, then he shall present himself before
the priest and the priest shall value him; according to his ability who vowed
shall the priest value him.

అది మ్ంచిదైతేనేమి చెడిదైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను నిరణయింపవలను;
యాజకుడవగు నీవు నిరణయించిన్ వెల సిథరమ్గును.
అయితే ఒకడు అటిుదానిని విడిపంప గోరిన్యెడల నీవు నిరణయించిన్ వెలలో
అయిదవవంతు వానితో కలుపవలను.
ఒకడు త్న్ యిలు
ా యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మ్గుటకెై దానిని పరత్రష్ఠంచిన్యెడల
అది మ్ంచిదైన్ను చెడి దైన్ను యాజకుడు దాని వెలను నిరణయింపవలను;
యాజకుడు నిరణయించిన్ వెల సిథరమ్గును.
త్న్ యిలు
ా పరత్రష్ఠంచిన్ వాడు దాని విడిపంపగోరిన్యెడల అత్డు నీవు
నిరణయించిన్ వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలను; అపుపడు ఆ
యిలు
ా అత్నిదగును.
ఒకడు త్న్ పతా
ి రిజత్మైన్ పలములో కొంత్ యెహో వాకు పరత్రష్ఠంచిన్యెడల
దాని చలాబడు విత్తన్ముల కొల చొపుపన్ దాని వెలను నిరణయింపవలను.
పందుము యవల విత్తన్ములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది.

And the priest shall value it, whether it be good or bad; as thou, who art the
priest, valuest it, so shall it be.
But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy
valuation.
"`And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then
the priest shall evaluate it, whether it be good or bad; as the priest shall
evaluate it, so shall it stand.
And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add a fifth
part of the money of thy valuation unto it, and it shall be his.

అత్డు సునాదసంవత్సరము మొదలుకొని త్న్ పలమును పరత్ర
ష్ఠంచిన్యెడల నీవు నిరణయించ వెల సిథరము.
సునాద సంవత్సరమైన్ త్రువాత్ ఒకడు త్న్ పలమును పరత్రష్ఠం చిన్యెడల
యాజకుడు మిగిలిన్ సంవత్సరముల లకక చొపుపన్, అన్గా మ్రుసటి
సునాదసంవత్సరమువరకు వానికి వెలను నిరణయింపవలను. నీవు నిరణయించిన్
వెలలో దాని వారడి త్గిుంపవలను.

If he sanctify his field from the Year of Jubilee, according to thy valuation it
shall stand.
But if he sanctify his field after the jubilee, then the priest shall reckon unto
him the money according to the years that remain, even unto the Year of
the Jubilee, and it shall be abated from thy valuation.

పలమును పరత్రష్ఠంచిన్వాడు దాని విడిపంపగోరిన్యెడల నీవు నిరణయించిన్
వెలలో అయిదవ వంతును అత్డు దానితో కలుపవలను. అపుపడు అది
అత్నిదగును.

And if he that sanctified the field will in any wise redeem it, then he shall
add a fifth part of the money of thy valuation unto it, and it shall be assured
to him.

"`And if it be a beast whereof men bring an offering unto the LORD, all that
any man giveth of such unto the LORD shall be holy.
He shall not alter it nor change it, a good for a bad or a bad for a good; and
if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof
shall be holy.
And if it be any unclean beast, which they do not offer as a sacrifice unto
the LORD, then he shall present the beast before the priest.

"`And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his
possession, then thy valuation shall be according to the seed thereof: a
homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.
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అత్డు ఆ పలమును విడిపంపనియెడ లను వేర్కకనికి దాని అమిిన్యెడలను
మ్రి ఎన్నటికిని దాని విడిపంప వీలుకాదు.
ఆ పలము సునాదసంవత్సరమున్ విడుదలకాగా అది పరత్రష్ఠంచిన్ పలమువల
యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మ్గును; ఆ సావసథాము యాజకునిదగును.

And if he will not redeem the field or if he have sold the field to another
man, it shall not be redeemed any more.
But the field, when it goeth out in the jubilee, shall be holy unto the LORD,
as a field devoted; the possession thereof shall be the priest's.

ఒకడు తాను కొనిన్ పలమును, అన్గా త్న్ సావసథాములో చేరనిదానిని
యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచిన్యెడల
యాజ కుడు సునాదసంవత్సరమువరకు నిరణయించిన్ వెల చొపుపన్ అత్నికి
నియమింపవలను. ఆ దిన్మ్ందే నీవు నిరణయించిన్ వెల మేరచొపుపన్
యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్ముగా దాని చెలిాంపవలను.
సునాదసంవత్సరమున్ ఆ భూమి యెవని పతా
ి రిజత్మైన్దో వానికి, అన్గా ఆ
పలమును అమిిన్ వానికి అది త్రరిగిరావలను.

And if a man sanctify unto the LORD a field which he hath bought, which is
not of the fields of his possession,
then the priest shall reckon unto him the worth of thy valuation, even unto
the Year of the Jubilee; and he shall give thy valuation on that day as a holy
thing unto the LORD.
In the Year of the Jubilee the field shall return unto him from whom it was
bought, even to him to whom the possession of the land did belong.

నీ వెలలనినయ పరిశుది సథలముయొకక వెలచొపుపన్ నిరణయింపవలను. ఒక
తులము ఇరువది చిన్నములు.
అయితే జంతువులలో తొలిపలా యెహోవాది గనుక యెవడును దాని
పరత్రష్ఠంపకూడదు; అది ఎదదయిన్నేమి గొఱ్ఱమేకల మ్ందలోనిదైన్నేమి
యెహోవాదగును.
అది అపవిత్ిజంతువెైన్యెడల వాడు నీవు నిరణయించ వెలలో అయిదవవంతు
దానితో కలిప దాని విడిపంపవచచను. దాని విడిపంపనియెడల నీవు
నిరణయించిన్ వెలకు దాని అమ్ివలను.
అయితే మ్నుషుాలలోగాని జంతువులలోగాని సావసథా మైన్ పలములలోగాని
త్న్కు కలిగిన్వాటనినటిలో దేని నైన్ను ఒకడు యెహోవాకు
పరత్రష్ుంచిన్యెడల పరత్ర ష్ఠంచిన్దానిని అమ్ికూడదు, విడిపంపను కూడదు,
పరత్ర ష్ఠంచిన్ సమ్సతము యెహోవాకు అత్ర పరిశుదిముగా ఉండును.

And all thy valuations shall be according to the shekel of the sanctuary:
twenty gerahs shall be the shekel.
"`Only the firstborn of the beasts, which should be the LORD'S firstling, no
man shall sanctify it; whether it be ox or sheep, it is the LORD'S.
And if it is of an unclean beast, then he shall redeem it according to thy
valuation and shall add a fifth part of it thereto; or if it be not redeemed,
then it shall be sold according to thy valuation.
"`Notwithstanding, no devoted thing that a man shall devote unto the LORD
of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession,
shall be sold or redeemed; every devoted thing is most holy unto the LORD.

మ్నుషుాలు పరత్రష్ఠంచ వాటిలో దేని నైన్ను విడిపంపక హత్ము చేయవలను. None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed, but shall
surely be put to death.
భూధాన్ాములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫల ములనినటిలో
"`And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit
దశమ్భాగము యెహోవా సొముి; అది యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మ్గును.
of the tree, is the LORD'S; it is holy unto the LORD.
ఒకడు తాను చెలిాంపవల సిన్ దశమ్భాగములలో దేనినైన్ను విడి పంప
And if a man will at all redeem aught of his tithes, he shall add thereto a
గోరిన్యెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలను.
fifth part thereof.
గోవులలోనేగాని గొఱ్ఱ మేకల లోనేగాని, కోలకిరంద న్డుచన్నినటిలో
And concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever
దశమ్భాగము పరత్రష్ఠత్మ్గును.
passeth under the rod, a tenth shall be holy unto the LORD.
అది మ్ంచిదో చెడిదో పరిశోధింపకూడదు, దాని మ్యరచ కూడదు. దాని
మ్యరిచన్యెడల అదియ దానికి మ్యరుగా నిచిచన్దియ పరత్రష్ఠత్ములగును;
అటిుదాని విడిపంపకూడదని చెపుపము.
ఇవి యెహోవా స్త్నాయికొండమీద ఇశారయేలీయల కొరకు మోషేకు ఇచిచన్
ఆజాలు.

He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it;
and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it
shall not be redeemed.'"
These are the commandments which the LORD commanded Moses for the
children of Israel on Mount Sinai.
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వారు ఐగుపు
త దేశమునుండి బయలువెళ్లాన్ రండవ సంవ త్సరము రండవ నల
మొదటి తేదిని, స్త్నాయి అరణా మ్ందలి పరత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా
మోషేతో ఇటానను

And the LORD spoke unto Moses in the Wilderness of Sinai, in the
tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the
second year after they had come out of the land of Egypt, saying,
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"Take ye the number of all the congregation of the children of Israel, by
their families, by the house of their fathers, with the number of their names,
every male by head count
from twenty years old and upward, all who are able to go forth to war in
Israel. Thou and Aaron shall number them by their armies.
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ఇశారయేలీయల వంశముల చొపుపన్ వారి వారి పత్రుల
కుట్టంబములనుబటిు వారి వారి పదదలచొపుపన్ మ్గవారిన్ందరిని లకికంచి
సరవసమ్యజసంఖాను వా
ర యిం చము.
ఇశారయేలీయలలో సెైన్ాముగా వెళ్ల
ా వారిని, అన్గా ఇరువది యేండు
ా
మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల వారిని, త్మ్ త్మ్ సేన్లనుబటిు నీవును
అహరోనును లకికంపవలను.
మ్రియ పరత్ర గోత్ిములో ఒకడు, అన్గా త్న్ పత్రుల కుట్టంబములో
ముఖుాడు, మీతో కూడ ఉండవలను.
మీతో కూడ ఉండవలసిన్వారి పేళ్ల
ా ఏవేవన్గారూబేను గోత్ిములో షెదేయూరు
కుమ్యరుడెైన్ ఏలీసూరు;
ష్మోాను గోత్ిములో సూరీష్దా
ద యి కుమ్యరుడెైన్ షెలుమీయేలు
యూదా గోత్ిములో అమీి్మ్నాదాబు కుమ్యరుడెైన్ న్యసోసను
ఇశాశఖారు గోత్ిములో సూయారు కుమ్యరుడెైన్నత్ నేలు
జబూ లూను గోత్ిములో హేలోను కుమ్యరుడెైన్ ఏలీయాబు
యోసేపు సంతాన్మ్ందు, అన్గా ఎఫా
ర యిము గోత్ిములో అమీహూదు
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషామ్యయ; మ్న్షేు గోత్ిములో పదాసూరు కుమ్యరుడెైన్
గమ్లీయేలు
బెనాామీను గోత్ిములో గిదోానీ కుమ్యరుడెైన్ అబీదాను
దాను గోత్ిములో ఆమీష్దా
ద యి కుమ్యరుడెైన్ అహీయెజరు
ఆషేరు గోత్ిములో ఒకారను కుమ్యరు డెైన్ పగీయేలు
గాదు గోత్ిములో దయూవేలు కుమ్యరుడెైన్ ఎల్లసాపు
న్ఫా
త లి గోత్ిములో ఏనాను కుమ్యరుడెైన్ అహీర అనున్వి.
వీరు సమ్యజములో పేరు పందిన్వారు. వీరు త్మ్ త్మ్ పత్రుల గోత్ిములలో
పరధానులు ఇశారయేలీయల కుట్టంబములకు పదదలును.
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పేళా చేత్ వివరింపబడిన్ ఆ మ్నుషుాలను మోషే అహ రోనులు పలుచకొని
రండవ నల మొదటి తేదిని సరవ సమ్యజమును కూరచను.

And Moses and Aaron took these men who are expressly named.

Numbers

1

18

ఇరువది ఏండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యముగలవారు త్మ్ త్మ్ వంశావళ్లలను And they assembled all the congregation together on the first day of the
బటిు త్మ్ త్మ్ వంశములను త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబ ములను త్మ్
second month; and they declared their pedigrees according to their families,
త్మ్ పదదల సంఖాను తెలియచెపపగా
by the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward by head count.
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యెహోవా అత్నికి ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా స్త్నాయి అరణాములో మోషే వారిని
లకికంచెను.

And with you there shall be a man of every tribe, every one head of the
house of his fathers.
And these are the names of the men who shall stand with you: of the tribe
of Reuben, Elizur the son of Shedeur;
of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai;
of Judah, Nahshon the son of Amminadab;
of Issachar, Nethaneel the son of Zuar;
of Zebulun, Eliab the son of Helon;
of the children of Joseph: of Ephraim, Elishama the son of Ammihud, and of
Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur;
of Benjamin, Abidan the son of Gideoni;
of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai;
of Asher, Pagiel the son of Ocran;
of Gad, Eliasaph the son of Deuel;
of Naphtali, Ahira the son of Enan."
These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their
fathers, heads of thousands in Israel.

As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the Wilderness of
Sinai.
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ఇశారయేలు పరథమ్ కుమ్యరుడెైన్ రూబేను పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్
వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా
మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియ
చెపపగా రూబేను గోత్ిములో లకికంపబడిన్ వారు న్లుబది యారువేల
ఐదువందలమ్ంది యె
ై రి.
ష్మోాను పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశము లలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువదియేండు
ా
మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా వెళ్ల
ా వారందరి పదదల సంఖాను
తెలియచెపపగా

And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations,
according to their families, by the house of their fathers, according to the
number of the names, by head count every male from twenty years old and
upward, all who were able to go forth to war:

ష్మోాను గోత్ి ములో లకికంపబడిన్వారు ఏబది తొమిిదివేల మూడు
వందలమ్ంది యె
ై రి.
గాదు పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty
and nine thousand and three hundred.
Of the children of Gad, by their generations, according to their families, by
the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:

గాదు గోత్ిములో లకికంప బడిన్వారు న్లుబది యయిదువేల ఆరువందల
ఏబదిమ్ంది యె
ై రి.
యూదా పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలు కొని పైప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and
five thousand six hundred and fifty.
Of the children of Judah, by their generations, according to their families, by
the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:

యూదా గోత్ిములో లకికంపబడిన్ వారు డెబబది నాలుగువేల
ఆరువందలమ్ంది యె
ై రి.
ఇశాశఖారు పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశ ము లలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Judah, were
threescore and fourteen thousand and six hundred.
Of the children of Issachar, by their generations, according to their families,
by the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:

ఇశాశఖారు గోత్ిములో లకికంపబడిన్ వారు ఏబది నాలుగువేల
నాలుగువందల మ్ంది యె
ై రి.
జబూలూను పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశము లలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువదియేండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty
and four thousand and four hundred.
Of the children of Zebulun, by their generations, according to their families,
by the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:

జబూలూను గోత్ిములో లకికంపబడిన్ వారు ఏబది యేడువేల
నాలుగువందల మ్ంది యె
ై రి.
యోసేపు పుతు
ి ల వంశావళ్ల, అన్గా ఎఫా
ర యిము పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్
వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా
మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను
తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty
and seven thousand and four hundred.
Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their
generations, according to their families, by the house of their fathers,
according to the number of the names, from twenty years old and upward,
all who were able to go forth to war:

those who were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty
and six thousand and five hundred.
Of the children of Simeon, by their generations, according to their families,
by the house of their fathers, those who were numbered of them, according
to the number of the names, by head count every male from twenty years
old and upward, all who were able to go forth to war:
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యోసేపు గోత్ి ములో లకికంపబడిన్ వారు న్లుబదివేల ఐదువందల మ్ంది
యె
ై రి.
మ్న్షేు పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty
thousand and five hundred.
Of the children of Manasseh, by their generations, according to their
families, by the house of their fathers, according to the number of the
names, from twenty years old and upward, all who were able to go forth to
war:
మ్న్షేు గోత్ిములో లకికంప బడిన్వారు ముపపది రండువేల
those who were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were
రండువందలమ్ంది యె
ై రి.
thirty and two thousand and two hundred.
బెనాామీను పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశము లలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల Of the children of Benjamin, by their generations, according to their
కుట్టంబములలో ఇరువదియేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
families, by the house of their fathers, according to the number of the
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా
names, from twenty years old and upward, all who were able to go forth to
war:
బెనాామీను గోత్ిములో లకికంపబడిన్ వారు ముపపది యె
ై దువేల
those who were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were
నాలుగువందల మ్ంది యె
ై రి.
thirty and five thousand and four hundred.
దాను పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
Of the children of Dan, by their generations, according to their families, by
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
the house of their fathers, according to the number of the names, from
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:
దానుగోత్ిములో లకికంప బడిన్వారు అరువది రండువేల ఏడువందల మ్ంది
యె
ై రి.
ఆషేరు పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువదియేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Dan, were
threescore and two thousand and seven hundred.
Of the children of Asher, by their generations, according to their families, by
the house of their fathers, according to the number of the names, from
twenty years old and upward, all who were able to go forth to war:

ఆషేరు గోత్ిములో లకికంప బడిన్వారు న్లువది యొకవేయి
ఐదువందలమ్ంది యె
ై రి.
న్ఫా
త లి పుతు
ి ల వంశావళ్ల. త్మ్ త్మ్ వంశములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబములలో ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము కలిగి సేన్గా
వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను తెలియచెపపగా

those who were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty
and one thousand and five hundred.
Of the children of Naphtali, throughout their generations, according to their
families, by the house of their fathers, according to the number of the
names, from twenty years old and upward, all who were able to go forth to
war:
న్ఫా
త లి గోత్ిములో లకికంప బడిన్వారు ఏబది మూడువేల
those who were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty
నాలుగువందలమ్ంది యె
ై రి.
and three thousand and four hundred.
వీరు లకికంపబడిన్వారు, అన్గా మోషేయ అహ రోనును త్మ్ త్మ్ పత్రుల These are those who were numbered, whom Moses and Aaron numbered,
కుట్టంబములనుబటిు ఒకొకకక డుగా ఏరపడిన్ పరధానులును లకికంచిన్
and the princes of Israel, being twelve men; each one was for the house of
వారు.&apos;
his fathers.
అట్ట
ా ఇశారయేలీయలలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్
So were all those who were numbered of the children of Israel, by the house
లకికంపబడిన్ వారందరు, అన్గా ఇరువది యేండు
ా మొదలుకొని పై ప్ర
ర యము of their fathers, from twenty years old and upward, all who were able to go
కలిగి సేన్గా బయలు వెళ్లాన్ ఇశారయేలీయలందరు
forth to war in Israel,
లకికంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమ్ంది యె
ై రి.

even all those who were numbered were six hundred and three thousand
and five hundred and fifty.
అయితే లేవీయలు త్మ్ పత్రుల గోత్ిము చొపుపన్ వారితో ప్రట్ట
But the Levites, according to the tribe of their fathers were not numbered
లకికంపబడలేదు.
among them.
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ఏలయన్గా యెహోవా మోషేతో ఈల్లగు సెలవిచిచయండెనునీవు
లేవీగోత్ిమును లకికంపకూడదు.
ఇశారయేలీ యల మొత్తమున్కు వారి మొత్తమును చేరచకూడదు.

For the LORD had spoken unto Moses, saying,

మ్ందిరము సాగబోవున్పుపడు లేవీయలే దాని విపపవలను, మ్ందిరము
దిగున్పుపడు లేవీయలే దాని వేయవలను. అనుాడు సమీపంచిన్ యెడల
వాడు మ్రణశిక్ష నొందును.
ఇశారయేలీయలు త్మ్ త్మ్ సేన్ల చొపుపన్ పరత్రవాడును త్న్ త్న్ ప్రళ్లములో
త్న్ త్న్ ధవజము నొదద దిగవలను.

And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down;
and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up; and the
stranger who cometh nigh shall be put to death.
And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp
and every man by his own standard, throughout their hosts.
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ఇశారయేలీయల సమ్యజముమీద కోపము రాకుండున్ట్ట
ా లేవీయలు సాక్షాపు
గుడారము చట్ట
ు దిగవలను; వారు సాక్షాపు గుడారమును కాప్రడవలను.

But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that
there be no wrath upon the congregation of the children of Israel; and the
Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony."

1

54

Numbers
Numbers

2
2

1
2

Numbers

2

3

యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ వాటనినటిని త్పపకుండ ఇశారయేలీ యలు
చేసిరి.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
ఇశారయేలీయలందరు త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబముల ట్టకెకములను
పట్ట
ు కొని త్మ్ త్మ్ ధవజము నొదద దిగవలను, వారు పరత్ాక్షపు గుడారమున్
కెదురుగా దానిచట్ట
ు దిగవలను.
సూరుాడు ఉదయించ తూరుప దికుకన్ యూదా ప్రళ్లపు ధవజము గలవారు
త్మ్ త్మ్ సేన్లచొపుపన్ దిగవలను. అమీి్మ్నాదాబు కుమ్యరుడెైన్
న్యసోసను యూదా కుమ్యరులకు పరధానుడు.

And the children of Israel did according to all that the LORD commanded
Moses; so did they.
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying:
"Every man of the children of Israel shall pitch his tent by his own standard,
with the ensign of their father's house. Far off about the tabernacle of the
congregation shall they pitch.
And on the east side toward the rising of the sun shall those of the standard
of the camp of Judah pitch throughout their armies; and Nahshon the son of
Amminadab shall be captain of the children of Judah."
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అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్ పురుషులు డెబబది
నాలుగువేల ఆరువందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ ఇశాశఖారు గోత్రికులు దిగవలను. సూయారు కుమ్యరు
డెైన్ నత్నేలు ఇశాశఖారు కుమ్యరులకు పరధానుడు.

And his host and those who were numbered of them were threescore and
fourteen thousand and six hundred.
"And those who pitch next unto him shall be the tribe of Issachar; and
Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar."
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"Only the tribe of Levi shalt thou not number, neither take the count of
them among the children of Israel;
నీవు సాక్షాపు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణము లనినటిమీదను దానిలో
but thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and
చేరిన్ వాటనినటి మీదను లేవీయ లను నియమింపుము. వారే మ్ందిర మును over all the vessels thereof and over all things that belong to it. They shall
దాని ఉపకర ణములనినటిని మోయవలను. వారు మ్ందిరపు సేవ చేయచ bear the tabernacle and all the vessels thereof, and they shall minister unto
దానిచట్ట
ు దిగవలసిన్ వారై యందురు.
it and shall encamp round about the tabernacle.

అత్ని సేన్, అన్గా అత్నివారిలో లకికంపబడిన్ పురుషులు ఏబది నాలుగు
And his host and those who were numbered thereof were fifty and four
వేల నాలుగువందలమ్ంది.
thousand and four hundred.
అత్ని సమీపమున్ జబూలూనుగోత్రికులుండవలను. హేలోను కుమ్యరుడెైన్
"Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of
ఏలీయాబు జబూలూనీయలకు పరధానుడు.
the children of Zebulun."
అత్ని సేన్, అన్గా అత్నివారిలో లకికంపబడిన్వారు ఏబదియేడువేల
And his host and those who were numbered thereof were fifty and seven
నాలుగు వందలమ్ంది.
thousand and four hundred.
యూదా ప్రళ్లములో లకికంప బడిన్ వారందరు వారి సేన్లచొపుపన్
All who were numbered in the camp of Judah were a hundred thousand and
లక్షయెనుబది యారు వేల నాలుగువందలమ్ంది. వారు ముందర సాగి
fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their
న్డవవలను.
armies. "These shall first set forth.
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రూబేను ప్రళ్లపు ధవజము వారి సేన్లచొపుపన్ దకిుణ దికుకన్ ఉండవలను.
షెదేయూరు కుమ్యరుడెైన్ ఏలీసూరు రూబేను కుమ్యరులకు పరధానుడు.
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అత్ని సేన్, అన్గా అత్నివారిలో లకికంపబడిన్వారు న్లుబది యారువేల
ఐదువందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ ష్మోాను గోత్రి కులు దిగవలను. సూరీష్దా
ద యి
కుమ్యరుడెైన్ షెలుమీ యేలు ష్మోాను కుమ్యరులకు పరధానుడు.

"On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to
their armies; and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the
son of Shedeur."
And his host and those who were numbered thereof were forty and six
thousand and five hundred.
"And those who pitch by him shall be the tribe of Simeon; and the captain of
the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai."
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అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు ఏబది తొమిిది వేల
మూడు వందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ గాదు గోత్ి ముండవలను. రగూయేలు కుమ్యరుడెైన్
ఎలీయా సాపు గాదు కుమ్యరులకు పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు న్లుబది యయిదు
వేల ఆరువందల ఏబదిమ్ంది.
రూబేను ప్రళ్ల ములో లకికంపబడిన్ వారందరు వారి సేన్లచొపుపన్
లక్షయేబది యొకవేయి నాలుగువందల ఏబదిమ్ంది. వారు రండవతెగలో
సాగిన్డవవలను.

And his host and those who were numbered of them were fifty and nine
thousand and three hundred.
"Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph
the son of Reuel."
And his host and those who were numbered of them were forty and five
thousand and six hundred and fifty.
All who were numbered in the camp of Reuben were a hundred thousand
and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their
armies. "And they shall set forth in the second rank.
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పరత్ాక్షపు గుడారము లేవీయల ప్రళ్లముతో ప్రళ్లముల న్డుమ్ను సాగి
న్డవవలను. వారట్ట
ా దిగుదురో అటేా త్మ్ త్మ్ ధవజములనుబటిు
పరత్రవాడును త్న్ త్న్ వరుసలో సాగి న్డవవలను.
ఎఫా
ర యిము సేన్లచొపుపన్ వారి ప్రళ్లపుధవజము పడమ్టిదికుకన్
ఉండవలను. అమీహూదు కుమ్యరు డెైన్ ఎలీషామ్య ఎఫా
ర యిము కుమ్యరులకు
పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు న్లుబదివేల
ఐదువందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ మ్న్షేు గోత్ిముండవలను. పదాసూరు కుమ్యరుడెైన్ గమ్లీ
యేలు మ్న్షేు కుమ్యరులలో పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్నివారిలో లకికంపబడిన్వారు ముపపది రండు వేల
రండువందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ బెనాామీను గోత్ిముండవలను. గిదోానీ కుమ్యరుడెైన్
అబీదాను బెనాామీను కుమ్యరులకు పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు ముపపది యయిదువేల
నాలుగు వందలమ్ంది.
ఎఫా
ర యిము ప్రళ్ల ములో లకికంపబడిన్ వారందరు వారి సేన్లచొపుపన్
లక్షయెనిమిదివేల నూరుమ్ంది. వారు మూడవగుంపులో సాగి న్డవవలను.
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దాను ప్రళ్లపుధవజము వారి సేన్లచొపుపన్ ఉత్తర దికుకన్ ఉండవలను.
అమీష్దాయి కుమ్యరుడెైన్ అహీ యెజరు దాను కుమ్యరులకు పరధానుడు.
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అత్ని సేన్, అన్గా అత్నివారిలో లకికంపబడిన్వారు అరువది రండు వేల
ఏడువందలమ్ంది.

"Then the tabernacle of the congregation shall go forward with the camp of
the Levites in the midst of the camp. As they encamp, so shall they go
forward, every man in his place by their standards.
"On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to
their armies; and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the
son of Ammihud."
And his host and those who were numbered of them were forty thousand
and five hundred.
"And by him shall be the tribe of Manasseh; and the captain of the children
of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur."
And his host and those who were numbered of them were thirty and two
thousand and two hundred.
"Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall
be Abidan the son of Gideoni."
And his host and those who were numbered of them were thirty and five
thousand and four hundred.
All who were numbered of the camp of Ephraim were a hundred thousand
and eight thousand and a hundred, throughout their armies. "And they shall
go forward in the third rank.
"The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies;
and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of
Ammishaddai."
And his host and those who were numbered of them were threescore and
two thousand and seven hundred.
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అత్ని సమీపమున్ ఆషేరు గోత్రికులు దిగవలను. ఒకారను కుమ్యరుడెైన్
పగీయేలు ఆషేరు కుమ్యరులకు పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు న్లుబదియొకవేయి
ఐదువందలమ్ంది.
అత్ని సమీపమున్ న్ఫా
త లి గోత్రికు లుండవలను. ఏనాను కుమ్యరుడెైన్ అహీర
న్ఫా
త లి కుమ్య రులకు పరధానుడు.
అత్ని సేన్, అన్గా అత్ని వారిలో లకికంపబడిన్వారు ఏబదిమూడువేల
నాలుగువందల మ్ంది.
దాను ప్రళ్లములో లకికంపబడిన్వారందరు లక్ష యేబదియేడువేల
ఆరువందలమ్ంది. వారు త్మ్ ధవజముల పరకారము కడపటి గుంపులో
న్డవవలను.
వీరు ఇశారయేలీయలలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబ ముల పరకారము
లకికంపబడిన్వారు. త్మ్ త్మ్ సేన్ల చొపుపన్ త్మ్ త్మ్ ప్రళ్లములలో
లకికంపబడిన్వారందరు ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమ్ంది.

"And those who encamp by him shall be the tribe of Asher; and the captain
of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran."
And his host and those who were numbered of them were forty and one
thousand and five hundred.
"Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall
be Ahira the son of Enan."
And his host and those who were numbered of them were fifty and three
thousand and four hundred.
All those who were numbered in the camp of Dan were a hundred thousand
and fifty and seven thousand and six hundred. "They shall go hindmost with
their standards."
These are those who were numbered of the children of Israel by the house
of their fathers; all those who were numbered of the camps throughout
their hosts were six hundred and three thousand and five hundred and fifty.

అయితే యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా లేవీయలు ఇశార యేలీయలలో
త్ముిను లకికంచకొన్లేదు.
అట్ట
ా ఇశార యేలీయలు యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా సమ్సత మును
చేసిరి. అట్ట
ా వారు త్మ్ త్మ్ వంశములచొపుపన్ను త్మ్ త్మ్ పత్రుల
కుట్టంబముల చొపుపన్ను పరత్రవాడు త్న్ త్న్ ధవజమునుబటిు దిగుచ
సాగుచ నుండిరి.
యెహోవా స్త్నాయికొండమీద మోషేతో మ్యట ల్లడిన్ నాటికి అహరోను
మోషేల వంశావళ్లలు ఇవే.
అహరోను కుమ్యరుల పేరులు ఏవన్గా, తొలుత్పుటిున్ నాదాబు అబీహు
ఎలియాజరు ఈతామ్యరు అనున్వే.
ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన్ అహరోను కుమ్యరుల పేరులు; వారు
యాజకులగున్ట్ట
ా అత్డు వారిని పరత్రష్ఠం చెను.
నాదాబు అబీహులు స్త్నాయి అరణామ్ందు యెహోవా సనినధిని అనాాగిన
న్రిపంచిన్ందున్ వారు యెహోవా సనినధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమ్యరులు
కలుగలేదు గనుక ఎలియాజరు ఈతా మ్యరును త్మ్ త్ండిర యె
ై న్ అహరోను
ఎదుట యాజక సేవచేసిరి.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను నీవు లేవి గోత్రికులను
తీసికొనివచిచ
వారు అత్నికి పరిచారకులుగా ఉండున్ట్ట
ా యాజకుడెైన్ అహరోను ఎదుట
వారిని నిలువబెట్ట
ు ము.
వారు పరత్ాక్షపు గుడా రము నదుట మ్ందిరపు సేవచేయవలను. తాము
కాప్రడ వలసిన్దానిని, సరవసమ్యజము కాప్రడ వలసిన్దానిని, వారు
కాప్రడవలను.
మ్ందిరపు సేవచేయటకు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
ఉపకరణములనినటిని, ఇశారయేలీ యలు కాప్రడవలసిన్ దంత్టిని, వారే
కాప్రడవలను.

But the Levites were not numbered among the children of Israel, as the
LORD commanded Moses.
And the children of Israel did according to all that the LORD commanded
Moses: so they camped by their standards, and so they went forward, every
one by their families, according to the house of their fathers.
These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD
spoke with Moses on Mount Sinai.
And these are the names of the sons of Aaron: Nadab the firstborn, and
Abihu, Eleazar, and Ithamar.
These are the names of the sons of Aaron, the priests who were anointed,
whom he consecrated to minister in the priest's office.
And Nadab and Abihu died before the LORD when they offered strange fire
before the LORD in the Wilderness of Sinai; and they had no children. And
Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the sight of Aaron
their father.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that
they may minister unto him.
And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation
before the tabernacle of the congregation, to do the service of the
tabernacle.
And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the
congregation, and the charge of the children of Israel, to do the service of
the tabernacle.
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కాగా నీవు లేవీయలను అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరు లకును
అపపగింపవలను. వారు ఇశారయేలీయలలోనుండి అత్ని వశము
చేయబడిన్వారు.
నీవు అహరోనును అత్ని కుమ్యరులను నియమింపవలను. వారు త్మ్
యాజకధరిము న్నుసరించి న్డుచకొందురు. అనుాడు సమీపంచిన్
యెడల వాడు మ్రణశిక్ష నొందును.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను ఇదిగో నేను
ఇశారయేలీయలలో తొలిచూలియె
ై న్ పరత్ర మ్గపలాకు మ్యరుగా
ఇశారయేలీయలలోనుండి లేవీయలను నా వశము చేసికొని యనానను. పరత్ర
తొలి చూలియ నాది గనుక లేవీయలు నావారైయందురు.

And thou shalt give the Levites unto Aaron and to his sons: they are wholly
given unto him out of the children of Israel.

14

మ్రియ స్త్నాయి అరణామ్ందు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.

And the LORD spoke unto Moses in the Wilderness of Sinai, saying:

3
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లేవీయల పత్రుల కుట్టంబ ములను వారివారి వంశములను లకికంపుము.
ఒక నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల మ్గవారిన్ందరిని లకికంప వలను.
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లిబీన యలు ష్మీయలు గెరోును వంశసు
థ లు గెరోునీయల వంశపువారు వీరే.
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వారిలో లకికంప బడిన్వారు అన్గా ఒక నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల
మ్గవారందరిలో లకికంపబడిన్వారు ఏడువేల ఐదువందల మ్ంది.
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గెరోునీ యల వంశములు మ్ందిరము వెనుకను, అన్గా పడమ్టి దికుకన్
దిగవలను.
గెరోునీయల పత్రుల కుట్టంబములో ల్లయేలు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీయాసాపు
పరధానుడు.
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And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall wait on their
priest's office; and the stranger who cometh nigh shall be put to death."
And the LORD spoke unto Moses, saying:

"And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel
instead of all the firstborn who openeth the womb among the children of
Israel. Therefore the Levites shall be Mine,
ఐగుపు
త దేశములో నేను పరత్ర తొలిచూ లును సంహరించిన్ నాడు మ్నుషుాల because all the firstborn are Mine; for on the day that I smote all the
తొలిచూలులనేమి పశువుల తొలి చూలులనేమి ఇశారయేలీయలలో అనినటిని firstborn in the land of Egypt I hallowed unto Me all the firstborn in Israel,
నాకొరకు పరత్రష్ఠంచకొంటిని; వారు నావారైయందురు. నేనే యెహోవాను.
both man and beast. Mine shall they be: I am the LORD."

"Number the children of Levi according to the house of their fathers, by
their families. Every male from a month old and upward shalt thou number
them."
కాబటిు మోషే యెహోవా త్న్కు ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా ఆయన్ మ్యట చొపుపన్ వారిని And Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was
లకికంచెను.
commanded.
లేవి కుమ్యరుల పేళ్ల
ా గెరోును కహాతు మరారి అనున్వి.
And these were the sons of Levi by their names: Gershon, and Kohath, and
Merari.
గెరోును కుమ్యరుల వంశకరిల పేళ్ల
ా లిబీన ష్మీ అనున్వి.
And these are the names of the sons of Gershon by their families: Libni and
Shimei.
కహాతు కుమ్యరుల వంశకరిల పేళ్ల
ా అమ్య
ా ము ఇసాారు హెబో
ర ను ఉజీజయేలు
And the sons of Kohath by their families: Amram, and Izehar, Hebron, and
అనున్వి.
Uzziel.
మరారి కుమ్యరుల వంశకరిల పేళ్ల
ా మ్యహలి మూష్. వారివారి పత్రుల
And the sons of Merari by their families: Mahli and Mushi. These are the
కుట్టంబముల చొపుపన్ ఇవి లేవీయల వంశములు.
families of the Levites according to the house of their fathers.
Of Gershon was the family of the Libnites and the family of the Shimites;
these are the families of the Gershonites.
Those who were numbered of them, according to the number of all the
males, from a month old and upward, even those who were numbered of
them were seven thousand and five hundred.
The families of the Gershonites shall pitch camp behind the tabernacle
westward.
And the chief of the house of the father of the Gershonites shall be Eliasaph
the son of Lael.
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పరత్ా క్షపు గుడారములో గెరోును కుమ్యరులు కాప్రడవలసిన్ వేవన్గా,
మ్ందిరము గుడారము దాని పైకపుప పరత్ాక్షపు గుడారము దావరపు తెరయ

And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation
shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging
for the door of the tabernacle of the congregation,
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ప్ర
ర కారయవనికలు మ్ందిరమున్కును బలిపీఠమున్కును చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కార
దావరపు తెరయ దాని సమ్సత సేవకొరకెైన్ తా
ి ళ్ల
ా ను.
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కహాతు వంశమేదన్గా, అమ్య
ా మీయల వంశము ఇసాారీయల వంశము
హెబో
ర నీయల వంశము ఉజీజయేలీ యల వంశము; ఇవి కహాతీయల
వంశములు.
ఒక నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల మ్గవారందరి లకక చూడగా
ఎనిమిదివేల ఆరువందలమ్ంది పరిశుది సథలమును కాప్రడవలసిన్వారైరి.

and the hangings of the court, and the curtain for the door of the court
which is by the tabernacle and by the altar round about, and the cords of it
for all the service thereof.
And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the
Izharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites;
these are the families of the Kohathites.
In the number of all the males, from a month old and upward, were eight
thousand and six hundred, keeping the charge of the sanctuary.
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కహాతు కుమ్యరుల వంశములు మ్ందిరముయొకక పరకకను, అన్గా
దకిుణదికుకన్ దిగవలసిన్వారు.
కహాతీయల వంశముల పత్రుల కుట్టంబ మున్కు పరధానుడు ఉజీజయేలు
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషాప్రను.
వారు మ్ందసము బలా దీపవృక్షము వేదికలు తాము సేవ చేయ
పరిశుదిసథలములోని ఉపకరణములు అడి తెరయ కాప్రడి దాని సమ్సత
సేవయ జరుపవలసిన్వారు.

The families of the sons of Kohath shall pitch camp on the side of the
tabernacle southward.
And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites
shall be Elizaphan the son of Uzziel.
And their charge shall be the ark, and the table, and the candlestick, and the
altars, and the vessels of the sanctuary wherewith they minister, and the
hanging, and all the service thereof.
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యాజకుడెైన్ అహరోను కుమ్యరుడగు ఎలియాజరు లేవీయల పరధానులకు
ముఖుాడు. అత్డు పరిశుదిసథలమును కాప్రడు వారిమీద విచారణకరి.

Numbers

3

33

Numbers

3

34

మరారి వంశమేదన్గా, మ్హలీయల వంశము మూషీయల వంశము; ఇవి
మరారి వంశములు.
వారిలో లకికంపబడిన్వారందరన్గా, ఒక నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల
మ్గవారందరు ఆరువేల రండువందల మ్ంది.

And Eleazar the son of Aaron the priest shall be chief over the chief of the
Levites, and have the oversight of those who keep the charge of the
sanctuary.
Of Merari was the family of the Mahlites and the family of the Mushites;
these are the families of Merari.
And those who were numbered of them, according to the number of all the
males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred.
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మరారీయల పత్రుల కుట్టంబములో అబీహా యిలు కుమ్యరుడెైన్
And the chief of the house of the father of the families of Merari was Zuriel
సూరీయేలు పరధానుడు. వారు మ్ందిరమునొదద ఉత్తరదికుకన్ దిగవలసిన్వారు. the son of Abihail; these shall pitch camp on the side of the tabernacle
northward.
మరారి కుమ్యరులు మ్ందిరము యొకక పలకలను దాని అడికఱ్ఱలను దాని
And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the boards
సతంభ్ములను దాని దిమ్ిలను దాని ఉపకరణము లనినటిని దాని
of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the
సేవకొరకెైన్వనినటిని
sockets thereof, and all the vessels thereof, and all that serveth thereto,
దాని చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కార సతంభ్ములను వాటి దిమ్ిలను వాటి మేకులను
వాటి తా
ి ళాను కాప్రడవలసిన్వారు.
మ్ందిరము ఎదుటి తూరుపదికుకన్, అన్గా పరత్ాక్షపు గుడారము ఎదుటి
పూరవదిశయందు దిగవలసిన్వారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమ్యరులు;
ఇశారయేలీయలు కాప్రడ వలసిన్ పరిశుదిసథలమును వారే కాప్రడవలను.
అనుాడు సమీపంచిన్యెడల అత్డు మ్రణశిక్ష నొందును.

and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins,
and their cords.
But those who encamp before the tabernacle toward the east, even before
the tabernacle of the congregation eastward, shall be Moses and Aaron and
his sons, keeping the charge of the sanctuary for the charge of the children
of Israel; and the stranger who cometh nigh shall be put to death.
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మోషే అహరోనులు యెహోవా మ్యటను బటిు, త్మ్ త్మ్ వంశ ములచొపుపన్
లకికంచిన్ లేవీయలలో లకికంపబడిన్ వారందరు, అన్గా ఒక నల
మొదలుకొని పైప్ర
ర యము గల మ్గవారందరు ఇరువది రండువేలమ్ంది.

All who were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron numbered
at the commandment of the LORD, throughout their families, all the males
from a month old and upward were twenty and two thousand.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను నీవు ఇశారయేలీయలలో
ఒక నల మొదలు కొని పై ప్ర
ర యముగల తొలిచూలియె
ై న్ పరత్రమ్గవానిని
లకికంచి వారి సంఖాను వా
ర యించము.

And the LORD said unto Moses: "Number all the firstborn of the males of
the children of Israel from a month old and upward, and take the number of
their names.
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నేనే యెహోవాను; నీవు ఇశారయేలీయలలో తొలిచూలియె
ై న్ పరత్ర మ్గ పలాకు And thou shalt take the Levites for Me (I am the LORD) instead of all the
మ్యరుగా లేవీయలను ఇశారయేలీయల పశువులలొ తొలిచూలియె
ై న్ పరత్ర
firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead
దానికి మ్యరుగా లేవీయల పశువు లను నా నిమిత్తము తీసి కొన్వలను.
of all the firstlings among the cattle of the children of Israel."
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కాబటిు యెహోవా త్న్కు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే ఇశారయేలీయలలో తొలుత్
పుటిున్వారి న్ందరిని లకికంచెను.
వారిలో లకికంపబడిన్ వారి సంఖా, అన్గా ఒక నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యము
గల తొలిచూలి మ్గవారందరి సంఖా యిరువది రండు వేల రండువందల
డెబబదిమూడు.

And Moses numbered, as the LORD commanded him, all the firstborn
among the children of Israel.
And all the firstborn males by the number of names, from a month old and
upward, of those who were numbered of them were twenty and two
thousand two hundred and threescore and thirteen.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలలో తొలిచూలియె
ై న్ పరత్రవానికి మ్యరుగా లేవీయలను
వారి పశువులకు పరత్రగా లేవీయల పశువులను తీసికొనుము. లేవీ యలు నా
వారైయందురు; నేనే యెహోవాను.
ఇశారయేలీయలకు తొలుత్ పుటిున్ వారిలో లేవీయల కంట్ట రండువందల
డెబబది ముగు
ు రు ఎకుకవెైన్ందున్ శ్రష్ంచిన్వారియొదద త్లకొక అయిదేసి
తులముల వెండిని తీసికొన్వలను.
పరిశుదిమైన్ తులము చొపుపన్ వాటిని తీసికొన్వలను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel,
and the cattle of the Levites instead of their cattle. And the Levites shall be
Mine: I am the LORD.
And for those who are to be redeemed of the two hundred and threescore
and thirteen of the firstborn of the children of Israel, who are more than the
Levites,
thou shalt even take five shekels apiece by head count; according to the
shekel of the sanctuary shalt thou take them (the shekel is twenty gerahs).
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తులము ఇరువది చిన్న ములు. వారిలో ఎకుకవ మ్ంది విమోచన్కొరకు
And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be
ఇయా బడిన్ ధన్మును అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును ఇయావలను. redeemed, unto Aaron and to his sons."
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కాబటిు మోషే లేవీయలవలన్ విడిపంప బడిన్వారికంట్ట ఆ యెకుకవెైన్
వారియొకక విమోచన్ ధన్మును తీసికొనను.
పరిశుదిమైన్ తులముచొపుపన్ వెయిా మూడువందల అరువదియె
ై దు
తులముల ధన్మును ఇశారయేలీయల జేాష్ఠకుమ్యరులయొదద తీసికొనను.
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యెహోవా మోషే కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా యెహోవా నోటి మ్యటచొపుపన్
అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును విడి పంపబడిన్ వారి విమోచన్
ధన్మును మోషే యిచెచను.
యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు లేవీయలలో కహాతీయలను వారి వారి వంశములచొపుపన్ను వారి వారి
పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ను

And Moses took the redemption money from those who were over and
above those who were redeemed by the Levites.
Of the firstborn of the children of Israel took he the money, a thousand
three hundred and threescore and five shekels, according to the shekel of
the sanctuary.
And Moses gave the money of those who were redeemed unto Aaron and
to his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded
Moses.
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,
"Take a count of the sons of Kohath from among the sons of Levi, according
to their families, by the house of their fathers,
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ముపపది యేండు
ా మొదలుకొని, యేబది యేండావరకు ప్ర
ర యము కలిగి,
పరత్ాక్షపు గుడారములో పనిచేయటకు సేన్గా చేరగలవారందరి సంఖాను
వా
ర యిం చము.
అత్ర పరిశుదిమైన్ దాని విష్యములో పరత్ా క్షపు గుడారమున్ందు
కహాతీయలు చేయవలసిన్ సేవ యేదన్గా
దండు పరయాణమైన్పుపడు అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును లోపలికి వచిచ
అడితెరను దించి దానితో సాక్షాపు మ్ందసమును కపప

from thirty years old and upward even until fifty years old, all who enter
into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.

6

దానిమీద సముదరవత్సల చరిమ్యమైన్ కపుపనువేసి దానిమీద అంత్య
నీలవరణముగల బటును పరచి దాని మోత్కఱ్ఱలను దూరచవలను.

and shall put thereon the covering of badgers' skins, and shall spread over it
a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.

4

7

సనినధిబలామీద నీలిబటును పరచి దాని మీద గిననలను ధూప్రరు
ి లను
And upon the table of showbread they shall spread a cloth of blue, and put
ప్రత్ిలను త్రపణ ప్రత్ి లను ఉంచవలను. నిత్ాముగా ఉంచవలసిన్ ర్కట్టులును thereon the dishes and the spoons and the bowls, and covers for covering;
దానిమీద ఉండవలను. అపుపడు వారు వాటిమీద ఎఱ్ఱ బటు పరచి
and the continual bread shall be thereon.
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దానిమీద సముదరవత్సల చరిపు కపుపవేసి దాని మోత్కఱ్ఱలను దూరచవలను. And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with
a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.
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మ్రియ వారు నీలి బటును తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పరదీపములను దాని
కతెతరను దాని కతెతర చిపపలను దాని సేవలో వారు ఉప యోగపరచ సమ్సత
తెైలప్రత్ిలను కపప
దానిని దాని ఉపకరణములనినటిని సముదరవత్సల చరిమ్యమైన్ కపుపలో
పటిు దండెమీద ఉంచవలను.
మ్రియ బంగారుమ్యమైన్ బలిపీఠముమీద నీలిబటునుపరచి
సముదరవత్సల చరిముతో దానిని కపప దాని మోత్కఱ్ఱలను దూరచవలను.

And they shall take a cloth of blue and cover the candlestick of the light, and
his lamps and his tongs and his snuff dishes, and all the oil vessels thereof,
wherewith they minister unto it.
And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers'
skins, and shall put it upon a carrying pole.
And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue and cover it with
a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.
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మ్రియ తాము పరిశుదిసథలములో సేవ చేయ ఆ ఉపకరణములనినటిని
వారు తీసికొని నీలిబటులో ఉంచి సముదరవత్సల చరిముతో కపప వాటిని
దండెమీద పటువలను.

And they shall take all the instruments of ministry wherewith they minister
in the sanctuary, and put them in a cloth of blue and cover them with a
covering of badgers' skins, and shall put them on a carrying pole.
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వారు బలిపీఠపు బూడిద యెత్రత దానిమీద ధూమ్ావరణముగల బటును పరచి
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This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the
congregation concerned with the most holy things.
And when the camp moves forward, Aaron shall come and his sons, and
they shall take down the covering veil and cover the ark of Testimony with it,

And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth
thereon;
దానిమీద త్మ్ సేవోప కరణములనినటిని, అన్గా ధూప్రరిి ముండు
ా గరిట్టలు
and they shall put upon it all the vessels thereof wherewith they minister
గిననలునైన్ బలిపీఠపు ఉపకరణములనినటిని దానిమీద పటిు, సముదరవత్సల about it -- even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basins,
చరిమ్యమైన్ కపుపను దానిమీద పరచి, దాని మోత్కఱ్ఱలను
all the vessels of the altar -- and they shall spread upon it a covering of
త్గిలింపవలను.
badgers' skins and put in the staves of it.
దండు పరయాణమైన్పుపడు అహరో నును అత్ని కుమ్యరులును
పరిశుదిసథలమును పరిశుదిసథలముయొకక ఉపకరణములనిన టిని కపుపట
ముగించిన్ త్రువాత్ కహాతీయలు దాని మోయ రావలను. అయితే వారు
చావకయండున్ట్ట
ా పరిశుది మైన్దానిని ముటుకూడదు. ఇవి పరత్ాక్షపు గుడా
రములో కహాతీయల భారము.

And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary
and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to move forward, after
that the sons of Kohath shall come to bear it; but they shall not touch any
holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath
in the tabernacle of the congregation.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యాజకుడగు అహరోను కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి
వచచన్వి ఏవన్గాదీపతెైలము పరిమ్ళ ధూపదరవాములు నిత్ా నైవేదాము
అభిషేకతెైలము. మ్ందిరమ్ంత్టి పైవిచారణ పరిశుదిసథలములోనేమి, దాని
ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనున్న అంత్టి పై విచారణలోనికి అత్ని
భారము.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
మీరు కహాతీయల గోత్ి కుట్టంబములను లేవీయలలోనుండి పరతేాకింపకుడి.
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వారు మ్ందిరముయొకక తెరలను పరత్ాక్షపు గుడార మును దాని కపుపను
దాని పైనున్న సముదరవత్సల చరిమ్యమైన్ పైకపుపను పరత్ాక్షపు
గుడారము యొకక దావరపు తెరను ప్ర
ర కార తెరలను
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మ్ందిరము చట్ట
ు ను బలిపీఠము చట్ట
ు ను ఉండు ప్ర
ర కారపు గవిని దావరపు
తెరలను వాటి తా
ి ళాను వాటి సేవా సంబంధ మైన్ ఉపకరణములనినటిని
వాటికొరకు చేయ బడిన్ది యావతు
త ను మోయచ పనిచేయచ రావలను.
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గెరోునీయల పని అంత్య, అన్గా తాము మోయ వాటిన్నినటిని చేయ
పనియంత్టిని అహరోనుయొకకయ అత్ని కుమ్యరులయొకకయ
నోటిమ్యట చొపుపన్ జరుగ వలను. వారు జరుపువాటి న్నినటిని జాగరత్తగా
చూచ కొన్వలన్ని వారికి ఆజా
ా పంపవలను.
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పరత్ాక్షపు గుడా రములో గెరోునీయలయొకక పని యిది; వారు పని చేయచ This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of
యాజకుడగు అహరోను కుమ్యరుడెైన్ ఈతా మ్యరు చేత్రకిరంద నుండవలను.
the congregation; and their charge shall be under the hand of Ithamar the
son of Aaron the priest.
మరారీయలను వారివారి వంశములచొపుపన్ను వారి వారి పత్రుల
"As for the sons of Merari, thou shalt number them according to their
కుట్టంబముల చొపుపన్ను లకికంపవలను.
families, by the house of their fathers;
ముపపదియేండు
ా మొదలుకొని యేబది యేండావరకు వయసుస కలిగి పరత్ాక్షపు from thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou
గుడారములో పనిచేయటకు సేన్గా చేరువారందరిని లకికంపవలను.
number them, every one who entereth into the service to do the work of
the tabernacle of the congregation.
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వారు అత్ర పరిశుదిమైన్దానికి సమీపంచిన్పుపడు వారు చావక బరదికి
యండున్ట్ట
ా మీరు వారినిగూరిచ చేయవలసిన్దేదన్గా అహరోనును అత్ని
కుమ్యరులును లోపలికి వచిచ పరత్ర వానికి వాని వాని పనియ వాని వాని
బరువును నియ మింపవలను.
వారు చావకయండున్ట్ట
ా పరిశుదిసథలమును రపపప్రట్ట సేపైన్ను చూచటకు
లోపలికి రాకూడదు.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
గెరోునీయలను వారివారి పత్రుల కుట్టంబముల చొపుప న్ను వారివారి
వంశముల చొపుపన్ను లకికంచి సంఖాను వా
ర యించము.
ముపపదియేండు
ా మొదలుకొని యేబది యేండావరకు వయసుస కలిగి పరత్ాక్షపు
గుడారములో సేవచేయటకు సేన్లో పని చేయ చేరువారందరిని లకికంప
వలను.
పనిచేయ టయ మోత్లు మోయటయ గెరోు నీయల సేవ;

"And to the office of Eleazar, the son of Aaron the priest, pertaineth the oil
for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the
anointing oil, and the oversight of all the tabernacle and of all that therein is
in the sanctuary and in the vessels thereof."
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying:
"Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the
Levites,
but thus do unto them, that they may live and not die when they approach
unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in and appoint them
every one to his service and to his burden;
but they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they
die."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their
fathers, by their families.
From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number
them, all who enter in to perform the service, to do the work in the
tabernacle of the congregation.
This is the service of the families of the Gershonites, to serve and to bear
burdens.
And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the
congregation, his covering, and the covering of the badgers' skins that is
above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the
congregation,
and the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of
the court which is by the tabernacle and by the altar round about, and their
cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them;
so shall they serve.
At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons
of the Gershonites, in all their burdens and in all their service; and ye shall
appoint unto them in charge all their burdens.
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పరత్ాక్షపు గుడార ములో వారు చేయ పని అంత్టి విష్యములో వారు,
మ్ందిరపు పలకలను దాని అడి కఱ్ఱలను దాని సతంభ్ము లను
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దాని దిమ్ిలను దాని చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కార సతంభ్ము లను వాటి దిమ్ిలను
and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins,
వాటి మేకులను వాటి తా
ి ళాను వాటి ఉపకరణములనినటిని వాటి సంబంధమైన్ and their cords, with all their instruments, and with all their service; and by
పనియంత్టికి కావ లసిన్వనినటిని వారు మోసి కాప్రడవలసిన్ బరువు లను
name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.
పేరా వరుసను లకికంపవలను.
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This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their
service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar
the son of Aaron the priest."
And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons
of the Kohathites by their families and by the house of their fathers,
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మరారీయల వంశములు పరత్ాక్షపు గుడారములో యాజకుడగు అహ రోను
కుమ్యరుడెైన్ ఈతామ్యరు చేత్రకిరంద చేయవలసిన్ సేవ యిది; అంతే వారు
చేయవలసిన్ సేవ అని చెపపను.
అపుపడు మోషే అహరోనులు సమ్యజపరధానులను కహాతీయలను, అన్గా
వారివారి వంశముల చొపుపన్ను వారివారి పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ను
ముపపది యేండు
ా మొదలుకొని
యేబది యేండావరకు ప్ర
ర యము కలిగి పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవ
చేయటకు సేన్గా చేరువారందరిని లకికంచిరి.
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వారివారి వంశములచొపుపన్ వారిలో లకికంపబడిన్ వారు రండువేల
ఏడువందల ఏబదిమ్ంది.
పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవచేయ త్గిన్ వారని కహాతీయల వంశములలో
లకికంపబడిన్వారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత్ పలికించిన్ మ్యటచొపుపన్
మోషే అహరోనులు వారిని లకికంచిరి.
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and those who were numbered of them by their families were two
thousand seven hundred and fifty.
These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all
who might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses
and Aaron numbered according to the commandment of the LORD by the
hand of Moses.
And those who were numbered of the sons of Gershon, throughout their
families and by the house of their fathers,
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త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ను వారిలో లకికంపబడిన్ వారు
రండువేల ఆరు వందల ముపపదిమ్ంది.

even those who were numbered of them throughout their families, by the
house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.
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పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవ చేయత్గిన్వారని గెరోునీయలలో
లకికంపబడిన్వారు వీరే; యెహోవా నోటిమ్యటను బటిు మోషే అహరోనులు
వారిని లకికంచిరి.

These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon,
of all who might do service in the tabernacle of the congregation, whom
Moses and Aaron numbered according to the commandment of the LORD.
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మరారీయల వంశములలో త్మ్ త్మ్ వంశముల చొపుపన్ను త్మ్ త్మ్
పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ను లకికంపబడిన్వారు
అన్గా ముపపదియేండు
ా మొదలుకొని యేబది యేండావరకు ప్ర
ర యము కలిగి
పరత్ా క్షపు గుడారములో సేవ చేయటకు సేన్గా చేరువారు

And those who were numbered of the families of the sons of Merari,
throughout their families, by the house of their fathers,
from thirty years old and upward even unto fifty years old, every one who
entereth into the service for the work in the tabernacle of the congregation"

గెరోునీయలలో వారివారి వంశములచొపుపన్ను వారి వారి పత్రుల
కుట్టంబముల చొపుపన్ను లకికంప బడిన్ వారు, అన్గా ముపపది యేండు
ా
మొదలుకొని
యేబది యేండావరకు ప్ర
ర యము కలిగి పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవచేయటకెై
సేన్గా చేరువారందరు త్మ్ త్మ్ వంశముల చొపుపన్ను

And this is the charge of their burden, according to all their service in the
tabernacle of the congregation: the boards of the tabernacle, and the bars
thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,

from thirty years old and upward even unto fifty years old, every one who
entereth into the service for the work in the tabernacle of the congregation;

from thirty years old and upward even unto fifty years old, every one who
entereth into the service for the work in the tabernacle of the congregation"
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అన్గా త్మ్ త్మ్ వంశములచొపుపన్ వారిలో లకికంప బడిన్వారు మూడువేల
రండువందలమ్ంది.
మరారీ యల వంశములలో లకికంపడిన్వారు వీరే; యెహోవా మోషే చేత్
పలికించిన్ మ్యటనుబటిు మోషే అహరోనులు వారిని లకికంచిరి.

even those who were numbered of them by their families, were three
thousand and two hundred.
These are those who were numbered of the families of the sons of Merari,
whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by
the hand of Moses.
మోషే అహరోనులు ఇశారయేలీ యల పరధానులును లకికంచిన్ లేవీయలలొ
All those who were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and
the chief of Israel numbered, according to their families and by the house of
their fathers,
ముపపది యేండు
ా మొదలుకొని యేబది యేండావరకు ప్ర
ర యము కలిగి త్మ్
from thirty years old and upward even unto fifty years old, every one who
త్మ్ వంశములచొపుపన్ను త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ను
came to do the service of the ministry and the service of the burden in the
లకికంపబడిన్వారు
tabernacle of the congregation-అన్గా పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవయ మోత్య జరిగించ నిమిత్తమై
even those who were numbered of them were eight thousand and five
చేరువారందరు, అన్గా వారిలో లకికంపబడిన్ వారు ఎని మిదివేల ఐదువందల hundred and fourscore.
ఎనుబదిమ్ంది.
యెహోవా నోటి మ్యట చొపుపన్ మోషేచేత్ వారు లకికంపబడిరి; పరత్ర వాడును According to the commandment of the LORD they were numbered by the
త్న్ త్న్ సేవనుబటిుయ త్న్ త్న్ మోత్ను బటిుయ యెహోవా మోషేకు
hand of Moses, every one according to his service and according to his
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు అత్నివలన్ లకికంపబడిరి.
burden. Thus were they numbered by him, as the LORD commanded Moses.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
పరత్ర కుష్ఠరోగిని, సారవముగల పరత్ర వానిని, శవము ముట్ట
ు టవలన్ అపవితు
ి డెైన్
పరత్ర వానిని, ప్రళ్లములో నుండి వెలివేయవలన్ని ఇశారయేలీయలకు
ఆజా
ా పంచము.
నేను నివసించచండు వారి ప్రళ్లమును వారు అపవిత్ి పరచకుండున్ట్ట
ా
మ్గవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపవేయవలను; వారిని ఆ ప్రళ్లము
వెలుపలికి వెళాగొటు వలను.
ఇశారయేలీయలు ఆల్లగు చేసిరి; ప్రళ్లము వెలుపలికి అటిువారిని వెళాగొటిురి.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలు చేసిరి.

And the LORD spoke unto Moses, saying:
"Command the children of Israel that they put out of the camp every leper
and every one who hath an issue and whosoever is defiled by the dead.

5

మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవి చెచను నీవు ఇశారయేలీయలతో

And the LORD spoke unto Moses, saying,

5
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పురుషుడుగాని స్త్తీగాని యెహోవామీద త్రరుగబడి మ్నుషుాలు చేయ
ప్రపము లలో దేనినైన్ను చేసి అపరాధులగున్పుపడు
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"Speak unto the children of Israel: `When a man or woman shall commit any
sin that men commit to do a trespass against the LORD, and that person be
guilty,
then they shall confess their sin which they have done. And he shall
recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it a fifth
part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed.
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వారు తాము చేసిన్ ప్రపమును ఒపుపకొన్వలను. మ్రియ వారు త్మ్
అపరాధమువలని న్ష్ుమును సరిగా నిచచకొని దానిలో అయిదవవంతు
దానితో కలిప యెవనికి విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో
వానికిచచకొన్వలను.
ఆ అపరాధ న్ష్ుమును తీసికొనుటకు ఆ మ్నుషుానికి రకిసంబంధి లేని యెడల But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the
యెహోవాకు చెలిాంపవలసిన్ అపరాధ న్ష్ుమును యాజకుడు వాని నిమిత్తము trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest, besides the
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై అరిపంచిన్ ప్ర
ర యశిచతా
త రథమైన్ పటేులును యాజకుని ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him.
వగును.

Both male and female shall ye put out. Outside the camp shall ye put them,
that they defile not their camps in the midst whereof I dwell."
And the children of Israel did so, and put them out outside the camp; as the
LORD spoke unto Moses, so did the children of Israel.
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ఇశారయేలీయలు యాజకునికి తెచచ పరత్రష్ఠత్ మైన్ వాటనినటిలో
పరత్రష్ఠంపబడిన్ పరత్ర వసు
త వు యాజ కుని వగును. ఎవడెైన్ను పరత్రష్ఠంచిన్వి
అత్నివగును.
ఎవడెైన్ను యాజకునికి ఏమైన్ను ఇచిచన్యెడల అది అత్ని దగున్ని
చెపుపము.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము

And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they
bring unto the priest, shall be his.

ఒకని భారా తో
ి వత్పప వానికి దోరహముచేసిన్యెడల, అన్గా వేర్కకడు ఆమతో
వీరాసఖలన్ముగా శయనించిన్ యెడల
ఆమ భ్రికు ఆ సంగత్ర తెలియబడక వాని కనునలకు మ్రుగెైయండి ఆమ
అపవిత్ిపరచబడిన్ దనుటకు సాక్షాము లేక పోయిన్ను, ఆమ
పట్ట
ు బడకపోయిన్ను,
వాని మ్న్సుసలో రోష్ము పుటిు అపవిత్ిపరచబడిన్ త్న్ భారామీద కోపపడిన్
యెడల, లేక వాని మ్న్సుసలో రోష్ముపుటిు అపవిత్ి పరచబడని త్న్
భారామీద కోపపడిన్యెడల,
ఆ పురు షుడు యాజకునియొదదకు త్న్ భారాను తీసికొనివచిచ, ఆమ
విష్యము తూమడు యవలపండిలో పదియవ వంతును తేవలను. వాడు
దానిమీద తెైలము పోయకూడదు దానిమీద సాంబా
ర ణ వేయకూడదు;
ఏలయవగా అది రోష్విష్యమైన్ నైవేదాము, అన్గా దోష్మును జా
ా ప
కముచేయటకెై జా
ా పకారథమైన్ నైవేదాము.
అపుపడు యాజకుడు ఆమను దగురకు తీసికొనివచిచ యెహోవా సనినధిని
ఆమను నిలువబెటువలను.
త్రువాత్ యాజ కుడు మ్ంటికుండతో పరిశుదిమైన్ నీళ్ల
ా తీసికొన్వలను,
మ్రియ యాజకుడు మ్ందిరములో నేలనున్న ధూళ్ల కొంచెము తీసికొని ఆ
నీళాలో వేయవలను.
త్రువాత్ యాజకుడు యెహోవా సనినధిని ఆ స్త్తీని నిలువబెటిు, ఆ స్త్తీ త్ల
ముసుకును తీసి, రోష్ విష్యమైన్ నైవేదా మును, అన్గా ఆ జా
ా పకారథమైన్
నైవేదామును ఆమ చేతులలో ఉంచవలను. శాపము పందించ చేదునీళ్ల
ా
యాజకుని చేత్రలో ఉండవలను.
అపుపడు యాజకుడు ఆ స్త్తీచేత్ పరమ్యణము చేయించి ఆమతో చెపపవలసిన్
దేమ్ న్గాఏ పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను, నీవు నీ భ్రికు
అధీనురాలవెైన్పుపడు నీవు త్పపపోయి అపవిత్ిమైన్ కారాముచేయక
పోయిన్యెడలను, శాపము కలుగజేయ ఈ చేదునీళానుండి నిరోదష్వి కముి.

"Speak unto the children of Israel and say unto them: `If any man's wife go
astray and commit a trespass against him,
and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband
and be kept secret, and she be defiled and there be no witness against her,
neither be she taken in the act,
and the spirit of jealousy come upon him and he be jealous of his wife, and
she be defiled -- or if the spirit of jealousy come upon him and he be jealous
of his wife, and she be not defiled-then shall the man bring his wife unto the priest. And he shall bring her
offering for her, a tenth part of an ephah of barley meal. He shall pour no oil
upon it nor put frankincense thereon, for it is an offering of jealousy, an
offering of memorial, bringing iniquity to remembrance.

నీవు నీ భ్రికు అధీనురాలవెైన్పుపడు నీవు తో
ి వత్పప అపవిత్ి
పరచబడిన్యెడల, అన్గా నీ భ్రికు మ్యరుగా వేర్కక పురుషుడు నీతో
కూటమిచేసిన్ యెడల
యెహోవా నీ న్డుము పడున్ట్ట
ా ను నీ కడుపు ఉబుబన్ట్ట
ా ను చేయట వలన్
యెహోవా నీ జనుల మ్ధాను నినున శపథమున్కును పరమ్యణమున్కును
ఆసపదముగా చేయగాక.

But if thou hast gone astray to another instead of thy husband, and if thou
be defiled and some man have lain with thee besides thine husband"--

And every man's hallowed things shall be his; whatsoever any man giveth
the priest, it shall be his.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,

"`And the priest shall bring her near, and set her before the LORD.
And the priest shall take holy water in an earthen vessel, and of the dust
that is in the floor of the tabernacle the priest shall take and put it into the
water.
And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the
woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the
jealousy offering; and the priest shall have in his hand the bitter water that
causeth the curse.
And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, "If no
man have lain with thee and if thou hast not gone astray to uncleanness
with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water
that causeth the curse.

then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the
priest shall say unto the woman -- "the LORD make thee a curse and an oath
among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot and thy belly
to swell.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Numbers

5

22

Numbers

5

23

Numbers

5

24

Numbers

5

25

Numbers

5

26

Numbers

5

27

Numbers

5

28

Numbers

5

29

Numbers

5

30

Numbers

5

31

Numbers

6

1

Numbers

6

2

Numbers

6

3

Numbers

6

4

Numbers

6

5

శాపము కలుగజేయ ఈ నీళ్ల
ా నీ కడుపు ఉబుబన్ట్ట
ా ను నీ న్డుము
పడున్ట్ట
ా ను చేయటకు నీ కడుపులోనికి పోవున్ని చెపప యాజకుడు ఆ
స్త్తీచేత్ శపథ పరమ్యణము చేయించిన్ త్రువాత్ ఆ స్త్తీ ఆమేన్ అని
చెపపవలను.
త్రువాత్ యాజకుడు పత్ిముమీద ఆ శపథములను వా
ర సి ఆ చేదు నీళాతో
వాటిని తుడిచి
శాపము కలుగజేయ ఆ చేదు నీళాను ఆ స్త్తీకి తా
ి గింపవలను. శాపము
కలుగజేయ ఆ నీళ్ల
ా ఆమ లోనికి చేదు పుటిుంచను.
మ్రియ యాజకుడు ఆ స్త్తీ చేత్రనుండి దోష్ విష్యమైన్ ఆ నైవేదామును
తీసికొని యెహోవా సనినధిని ఆ నైవేదా మును అల్ల
ా డించి బలిపీఠము నొదదకు
దాని తేవలను.
త్రువాత్ యాజకుడు దానికి జా
ా పకారథమైన్దిగా ఆ నైవేదా ములోనుండి
పడికెడు తీసి బలిపీఠము మీద దాని దహించి

And this water that causeth the curse shall go into thy bowels to make thy
belly to swell and thy thigh to rot." And the woman shall say, "Amen, amen."

"`And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them
out with the bitter water;
and he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the
curse, and the water that causeth the curse shall enter into her and become
bitter.
Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand,
and shall wave the offering before the LORD and offer it upon the altar.
And the priest shall take a handful of the offering, even the memorial
thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to
drink the water.
And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, if
she be defiled and have done trespass against her husband, that the water
that causeth the curse shall enter into her and become bitter, and her belly
shall swell and her thigh shall rot; and the woman shall be a curse among
her people.
And if the woman be not defiled, but be clean, then she shall be free and
shall conceive seed.
"`This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of
her husband and is defiled,
or when the spirit of jealousy cometh upon him and he is jealous over his
wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute
upon her all this law.
Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her
iniquity.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,

ఆ నీళ్ల
ా ఆ స్త్తీకి తా
ి గింపవలను. అత్డు ఆమకు ఆ నీళ్ల
ా తా
ి గించిన్
త్రువాత్ జరుగున్దేదన్గా, ఆమ అపవిత్ిపరపబడి త్న్ భ్రికు దోరహము
చేసిన్యెడల, శాపము కలుగజేయ ఆ నీళ్ల
ా చేదై ఆమలోనికి చేరిన్ త్రువాత్
ఆమ కడుపు ఉబుబను ఆమ న్డుము పడి పోవును. ఆ స్త్తీ త్న్ జనులమ్ధా
శాపమున్ కాసపద ముగా నుండును.
ఆ స్త్తీ అపవిత్ి పరపబడక పవితు
ి రాలై యండిన్యెడల, ఆమ నిరోదష్యె
ై
గరభవత్రయగు న్ని చెపుపము.
రోష్ము విష్యమైన్ విధియిదే. ఏ స్త్తీయె
ై న్ను త్న్ భ్రి అధీన్ములో
నున్నపుపడు తో
ి వ త్పప అపవిత్ిపడిన్ యెడలనేమి,
లేక వానికి రోష్ము పుటిు త్న్ భారా మీద కోపపడిన్యెడలనేమి, వాడు
యెహోవా సనినధిని ఆ స్త్తీని నిలువబెటిున్పుపడు యాజ కుడు ఆమయెడల
సమ్సతము విధిచొపుపన్ చేయవలను.
అపుపడు ఆ పురుషుడు నిరోదష్యగును, ఆ స్త్తీ తాను చేసిన్ దోష్మును
భ్రింపవలను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను నీవు ఇశారయేలీయలతో
ఇటానుము.
పురుషుడగాని స్త్తీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైన్ను మొ
ా కుకకొని "Speak unto the children of Israel and say unto them: `When either man or
త్నునతాను పరతేాకించ కొనిన్యెడల వాడు దా
ర కాురస మ్దాములను
woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazirite, to separate
మ్యన్వలను.
themselves unto the LORD,
దా
ర కాు రసపు చిరకనైన్ను మ్దాపు చిరకనైన్ను తా
ి గవలదు; ఏ
he shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no
దా
ర కాురసమునైన్ను తా
ి గవలదు; పచిచవిగాని యెండి న్విగాని దా
ర క్షపండాను
vinegar of wine or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor
త్రన్వలదు.
of grapes, nor eat moist grapes or dried.
అత్డు పరతేాకముగా నుండు దిన్ములనినయ పచిచకాయలేగాని పైతోలేగాని All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine
దా
ర కాువలిాని పుటిున్ దేదియ త్రన్వలదు.
tree, from the kernels even to the husk.
అత్డు నాజీ రగుటకు మొ
ా కుక కొనిన్ దిన్ములనినటిలో మ్ంగలకత్రత అత్ని
"`All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon
త్లమీద వేయవలదు, అత్డు యెహోవాకు త్నున తాను పరతేాకించకొనిన్
his head. Until the days be fulfilled in which he separateth himself unto the
దిన్ములు నరవేరువరకు అత్డు పరత్రష్ఠతుడెై త్న్ త్లవెండు
ర కలను
LORD, he shall be holy and shall let the locks of the hair of his head grow.
ఎదుగనియావలను.
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అత్డు యెహోవాకు పరతేాకముగానుండు దిన్ములనిన టిలో ఏ శవమును
ముటువలదు.
త్న్ దేవునికి మీదు కటు బడిన్ త్లవెండు
ర కలు అత్ని త్లమీద నుండును
గనుక అత్ని త్ండిరగాని త్లిాగాని సహోదరుడుగాని సహోదరి గాని
చనిపోయిన్ను వారినిబటిు అత్డు త్నున తాను అప విత్ిపరచకొన్వలదు.

All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come near no
dead body.
He shall not make himself unclean for his father or for his mother, for his
brother or for his sister when they die, because the consecration of his God
is upon his head.

అత్డు పరతేాకముగా ఉండు దిన్ములనినయ అత్డు యెహోవాకు
పరత్రష్ఠతుడుగా ఉండును.
ఒకడు అత్నియొదద హఠాతు
త గా చనిపోవుట వలన్ పరతేాకముగా ఉండువాని
త్ల అపవిత్ిపరపబడిన్ యెడల అత్డు పవిత్ిపరపబడు దిన్మున్, అన్గా
ఏడవ దిన్మున్ త్న్త్ల గొరిగించకొన్వలను.
ఎనిమిదవ దిన్మున్ అత్డు రండు తెలాగువవలనైన్ను రండు ప్రవురపు పలాల
నైన్ను పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదద నున్న యాజకునియొదదకు
తేవలను.
అపుపడు యాజకుడు ఒకదానితో ప్రపపరిహారారథబలిని రండవ దానితో దహన్
బలిని అరిపంచి, వాడు శవము ముట్ట
ు టవలన్ ప్రప యె
ై న్ందున్ వాని
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తముచేసి ఆ దిన్ మున్ వాని త్లను పరిశుది పరపవలను.

All the days of his separation he is holy unto the LORD.

మ్రియ తాను పరతేాకముగా ఉండు దిన్ములను మ్రల యెహోవాకు త్నున
పరతేాకించకొని అపరాధపరిహారారథబలిగా ఏడాది గొఱ్ఱపలాను తీసికొని
రావలను; త్న్ వరత్సంబంధమైన్ త్లవెండు
ర కలు అపవిత్ిపరపబడెను గనుక
మునుపటి దిన్ములు వారథమైన్వి.
నాజీరు పరతేాకముగా ఉండు దిన్ములు నిండిన్ త్రు వాత్ వానిగూరిచన్ విధి
యేదన్గా, పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక దావరమునొదదకు వానిని తీసికొని
రావలను.
అపుపడత్డు దహన్బలిగాను నిరోదష్మైన్ యేడాది మ్గ గొఱ్ఱపలాను,
ప్రపపరిహారారథబలిగాను నిరోదష్మైన్ యేడాది ఆడు గొఱ్ఱపలాను, సమ్యధాన్
బలిగాను నిరోదష్ మైన్ యొక పటేులును,

And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall
bring a lamb of the first year for a trespass offering; but the days that were
before shall be lost, because his separation was defiled.

అపుపడు యాజ కుడు యెహోవా సనినధికి వాటిని తెచిచ అత్ని నిమిత్తము
ప్రపపరిహారారథబలిని దహన్బలిని అరిపంపవలను.
యాజ కుడు ఆ గంపడు పంగని భ్క్షాములతో ఆ పటేులును యెహోవాకు
సమ్యధాన్బలిగా అరిపంపవలను; వాని నైవేదామును వాని ప్రనారపణమును
అరిపంపవలను.
అపుపడా నాజీరు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరము నొదద త్న్
వరత్సంబంధమైన్ త్న్ త్లవెండు
ర కలు గొరిగించ కొని, ఆ వరత్సంబంధమైన్ త్న్
త్లవెండు
ర కలు తీసికొని, సమ్యధాన్బలి దరవాము కిరందనున్న అగినలో
వేయవలను.

And the priest shall bring them before the LORD, and shall offer his sin
offering and his burnt offering.
And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the LORD,
with the basket of unleavened bread. The priest shall offer also his meat
offering and his drink offering.
And the Nazirite shall shave the head of his separation at the door of the
tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his
separation and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace
offerings.

And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of
his consecration, then he shall shave his head in the day of his cleansing; on
the seventh day shall he shave it.
And on the eighth day he shall bring two turtledoves or two young pigeons
to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation;
and the priest shall offer the one for a sin offering and the other for a burnt
offering, and make an atonement for him, because he sinned by the dead,
and shall hallow his head that same day.

"`And this is the law of the Nazirite when the days of his separation are
fulfilled: He shall be brought unto the door of the tabernacle of the
congregation,
and he shall offer his offering unto the LORD: one helamb of the first year
without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year
without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace
offerings,
గంపడు పంగని పండి, అన్గా గోధమ్పండి వంటలను నూన కలిపన్ గోధుమ్
and a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and
పండితో చేసిన్ భ్క్షాములను నూన పూసిన్ పంగని పూరీలను వాటి
wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and
నైవేదామును ప్రనారపణములను అరపణ ముగా యెహోవాయొదదకు తేవలను. their drink offerings.
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మ్రియ యాజకుడు ఆ పటేులుయొకక వండిన్ జబబను ఆ గంపలోనుండి
పంగని యొక భ్క్షామును పంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు త్న్
వరత్సంబంధమైన్ వెండు
ర కలు గొరికించకొనిన్ పమ్ిట అత్ని చేతుల మీద
వాటి నుంచవలను.
త్రువాత్ యాజకుడు యెహోవా సనినధిని అల్ల
ా డింపబడు అరపణముగా
వాటిని అల్ల
ా డింపవలను. అల్ల
ా డింపబడు బోరతోను పరత్రష్ఠత్ మైన్ జబబతోను
అది యాజకునికి పరత్రష్ఠత్మ్గును; త్రు వాత్ ఆ నాజీరు దా
ర కాురసము
తా
ి గవచచను.
మొ
ా కుకకొనిన్ నాజీరు త్న్ కలిమి కొలది ఇచచ దాని గూరిచన్ విధియ,
అత్డు నాజీరైయన్నందున్ యెహో వాకు అరిపంపవలసిన్ దాని గూరిచన్
విధియ ఇదే. తాను మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబడి చొపుపన్ నాజీరును గూరిచన్
విధిని బటిు ఇదియంత్య చేయవలన్ని చెపుపము.

And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one
unleavened cake out of the basket and one unleavened wafer, and shall put
them upon the hands of the Nazirite after the hair of his separation is
shaved.
And the priest shall wave them for a wave offering before the LORD. This is
holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder. And after that
the Nazirite may drink wine.'

And the LORD spoke unto Moses, saying,
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యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు అహరోనుతోను అత్ని
కుమ్యరులతోను ఈల్లగనుము
మీరు ఇశారయేలీయలను ఈల్లగు దీవింపవలను.

6
6
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యెహోవా నినున ఆశీరవదించి నినున కాప్రడునుగాక;
యెహోవా నీకు త్న్ సనినధిని పరకాశింపజేసి నినున కరుణంచనుగాక;
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యెహోవా నీమీద త్న్ సనినధి కాంత్ర ఉదయింపజేసి నీకు సమ్యధాన్ము
కలుగజేయను గాక.
అట్ట
ా వారు ఇశారయేలీయలమీద నా నామ్ మును ఉచచరించటవలన్ నేను
వారిని ఆశీరవదించెదను.
మోషే మ్ందిరమును నిలువబెట్ట
ు ట ముగించి దాని అభిషేకించి పరత్రష్ఠంచి,
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దాని ఉపకరణములనినటిని బలి పీఠమును దాని ప్రత్ిలనినటిని చేయించి,
అభిషేకించి వాటిని పరత్రష్ఠంచిన్ దిన్మున్ త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబ
ములలో పరధానులును గోత్ి ముఖుాలును లకికంప బడిన్ వారిమీద
అధిపతులునైన్ ఇశారయేలీయలలోని పరధానులు అరపణములను తెచిచరి.
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3

వారు ఇదదరిదదరికి ఒకొకక బండి చొపుపన్ను, పరత్రవానికి ఒకొకక యెదు
ద
చొపుపన్ను, ఆరు గూడు బండాను పండెరండు ఎదు
ద లను యెహోవా సనినధికి
తీసికొని వచిచరి. వారు మ్ందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొని వచిచరి.

And they brought their offering before the LORD: six covered wagons and
twelve oxen -- a wagon for two of the princes and for each one an ox; and
they brought them before the tabernacle.
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
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అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు వారియొదద ఈ
వసు
త వులను తీసికొనుము;
అవి పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక సేవకెై యండును; నీవు వాటిని
లేవీయలలో పరత్రవానికిని వాని వాని సేవ చొపుపన్ ఇయావలను.
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"This is the law of the Nazirite who hath vowed, and of his offering unto the
LORD for his separation, besides that which his hand shall get: according to
the vow which he vowed, so he must do according to the law of his
separation."

"Speak unto Aaron and unto his sons, saying, `In this way ye shall bless the
children of Israel, saying unto them:
The LORD bless thee and keep thee;
the LORD make His face shine upon thee, and be gracious unto thee;
the LORD lift up His countenance upon thee, and give thee peace.'
"And they shall put My name upon the children of Israel, and I will bless
them."
And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle,
and had anointed it and sanctified it and all the instruments thereof, both
the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified
them,
that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the
princes of the tribes and were over those who were numbered, offered.

"Take it from them, that they may be to do the service of the tabernacle of
the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man
according to his service."
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మోషే ఆ బండాను ఆ యెదు
ద లను తీసికొని లేవీయల కిచెచను.

And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.
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Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to
their service;
and four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according
to their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
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అత్డు రండు బండాను నాలుగు ఎదు
ద లను వారి వారి సేవచొపుపన్
గెరోునీయలకిచెచను.
అత్డు నాలుగు బండాను ఎనిమిది యెదు
ద లను యాజకుడగు అహరోను
కుమ్యరుడెైన్ ఈతామ్యరు చేత్ర కిరంద సేవచేయ మరారీ యలకు వారి వారి
సేవచొపుపన్ ఇచెచను.
కహాతీయల కియాలేదు; ఏలయన్గా పరిశుదిసథలపు సేవ వారిది; త్మ్
భుజములమీద మోయటయే వారి పని గనుక వారికి వాహన్ములను
నియమింపలేదు.
బలిపీఠము అభిషేకింప బడిన్నాడు ఆ పరధానులు దానికి పరత్రషా
ఠ రపణములను
తెచిచరి; పరధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి త్మ్ త్మ్ అరపణ ములను తెచిచరి.
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బలిపీఠమును పరత్రష్ఠంచటకు వారిలో ఒకొకకక పరధానుడు ఒకొకకక దిన్మున్
త్న్ త్న్ అరపణమును అరిపంపవలన్ని యెహోవా మోషేకు సెల విచెచను.

And the LORD said unto Moses, "They shall offer their offering, each prince
on his day, for the dedicating of the altar."
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మొదటి దిన్మున్ త్న్ అరపణమును తెచిచన్వాడు అమీి్మ్నాదాబు
కుమ్యరుడును యూదా గోత్రికుడనైన్ న్యసోసను.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమును బటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండిగిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని
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ధూపదరవాముతో నిండిన్ పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్ బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును ఏడాది గొఱ్ఱ పలాను

And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of
Amminadab, of the tribe of Judah.
And his offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred
and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one spoon of ten shekels of gold, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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అపరాధ పరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను
ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది
అమీి్మ్నాదాబు కుమ్యరుడెైన్ న్యసోసను అరపణము.

one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Nahshon the son of
Amminadab.
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On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, offered.
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రండవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు సూయారు కుమ్యరుడును
ఇశాశఖారీయలకు పరధానుడు నైన్ నత్నేలు.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణ ప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటి నిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్పండిని
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ధూపదరవాముతో నిండిన్ పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్ బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును

Numbers
Numbers

7
7

22
23

ఏడాది గొఱ్ఱపలాను ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేకపలాను
one kid of the goats for a sin offering;
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడె లను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱ పలాలను త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది సూయారు lambs of the first year. This was the offering of Nethaneel the son of Zuar.
కుమ్యరుడెైన్ నత్నేలు అరపణము.
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But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the
sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their
shoulders.
And the princes offered for the dedicating of the altar in the day that it was
anointed, even the princes offered their offering before the altar.

He offered for his offering one silver charger, the weight whereof was a
hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels,
according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour
mingled with oil for a meat offering;
one spoon of gold of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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మూడవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు హేలోను కుమ్యరుడును
జబూలూను కుమ్యరులకు పరధానుడునైన్ ఏలీయాబు. అత్డు పరిశుదిమైన్
తులపు పరిమ్యణమును బటిు నూట ముపపది తులముల యెతు
త గల వెండి
గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను

On the third day Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun,
offered.
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నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని

Numbers

7

26

Numbers

7

27

ధూప దరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేు లును
ఏడాది గొఱ్ఱపలాను ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను

His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
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సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను అయిదు పటేుళాను
అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణముగా
తెచెచను. ఇది హేలోను కుమ్యరుడెైన్ ఏలీయాబు అరపణము.

one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Eliab the son of Helon.

Numbers

7

30

నాలుగవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు షెదే యూరు కుమ్యరుడును
రూబేనీయలకు పరధానుడునైన్ ఏలీసూరు. అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు
పరిమ్యణమునుబటిు నూట ముపపది తులముల యెతు
త గల వెండిగిననను

On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of
Reuben, offered.
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డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ His offering was one silver charger of the weight of a hundred and thirty
నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని
shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of
the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat
offering;
ధూపదరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని దహన్
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును
ఏడాది గొఱ్ఱపలాను, ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేకపలాను
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడె లను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను one kid of the goats for a sin offering;
ఏడా దివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణముగా తెచెచను.
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ఇది షెదేయూరు కుమ్యరుడెైన్ ఏలీసూరు అరపణము.

and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Elizur the son of Shedeur.
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అయిదవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు సూరీష్ దాయి కుమ్యరుడును
ష్మోానీయలకు పరధానుడునైన్ షెలుమీయేలు.ఒ
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని
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On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of
Simeon, offered.
His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one golden spoon of ten shekels, full of incense;

one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;

ధూపదరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని దహన్
బలిగా ఒక చిన్నకోడెను
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ఒక పటేులును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను

one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను
ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలా లను త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది
సూరీష్దాయి కుమ్యరుడెైన్ షెలుమీయేలు అరపణము.
ఆరవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు దయూ వేలు కుమ్యరుడును
గాదీయలకు పరధానుడునైన్ ఎలీయా సాప్ర.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
నైవేదా ముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్పండిని

one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Shelumiel the son of
Zurishaddai.
On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad,
offered.
His offering was one silver charger of the weight of a hundred and thirty
shekels, and a silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the
sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering;
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ధూపదరవాముతో నిండి యన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేు లును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను

one golden spoon of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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one kid of the goats for a sin offering;
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ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను
అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను
త్న్ అరపణముగా తెచెచను.
ఇది దయూ వేలు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీయాసాప్ర అరపణము.
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ఏడవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు అమీ హూదు కుమ్యరుడును
ఎఫా
ర యిమీయలకు పరధానుడు నైన్ ఎలీషామ్య.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణ ప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్పండిని
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On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of
Ephraim, offered.
His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Eliasaph the son of Deuel.

ధూపదరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్ బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును, ఏడాది గొఱ్ఱపలాను ప్రప
పరిహారారథబలిగా ఒక మేక పలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను అయిదు పటేుళాను
one kid of the goats for a sin offering;
అయిదు మేక పోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణ ముగా and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
తెచెచను. ఇది అమీహూదు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీ షామ్య అరపణము.
lambs of the first year. This was the offering of Elishama the son of
Ammihud.
ఎనిమిదవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు పదా సూరు కుమ్యరుడును On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the
మ్న్షీుయలకు పరధానుడునైన్ గమ్లీ యేలు.
children of Manasseh.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమునుబటిు నూట ముపపది తులముల His offering was one silver charger of the weight of a hundred and thirty
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of
నైవేదా ముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్పండిని ధూపదరవాముతో the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat
నిండిన్ పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
offering;
దహన్ బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను

one golden spoon of ten shekels, full of incense;
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అపరాధపరిహారారథ బలిగా ఒక మేకపలాను సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను

one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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one kid of the goats for a sin offering;
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అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను
త్న్ అరపణముగా తెచెచను.
ఇది పదాసూరు కుమ్యరుడెైన్ గమ్లీయేలు అరపణము.
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తొమిిదవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు గిదోానీ కుమ్యరుడును
బెనాామీనులకు పరధానుడునైన్ అబీదాను.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తుల ముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధమ్పండిని ధూప దరవాముతో
నిండియన్న పది షెకెలుల బంగారు ధూప్రరిిని

On the ninth day Abidan the son of Gideoni, prince of the children of
Benjamin, offered.
His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
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దహన్బలిగా ఒక చిన్న కోడెను
ఒక పటేులును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను

one golden spoon of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Abidan the son of Gideoni.
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ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేక పోతులను
ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది గిదోానీ
కుమ్యరుడెైన్ అబీదాను అరపణము.
పదియవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు అమీష్ దాయి కుమ్యరుడును
దానీయలకు పరధానుడునైన్ అహీ యెజరు. అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు
పరిమ్యణమునుబటిు
నూటముపపది తులముల యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల
యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను నైవేదా ముగా ఆ రంటిలో నూనతో కలిసి
నిండిన్ గోధుమ్ పండిని

Numbers
Numbers

7
7

68
69

Numbers
Numbers

7
7

70
71

Numbers

7

72

Numbers

7

73

Numbers

7

74

ధూపదరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
దహన్బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను
ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడె లను అయిదు పటేుళాను
అయిదు మేకపోతులను ఏడా దివి అయిదు గొఱ్ఱపలా లను త్న్ అరపణముగా
తెచెచను. ఇది ఆమీష్దాయి కుమ్యరుడెైన్ అహీయెజరు అరపణము.

and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.

On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of
Dan, offered.
His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;

one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Ahiezer the son of
Ammishaddai.
పదకొండవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు ఒకారను కుమ్యరుడును
On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children of Asher,
ఆషేరీయలకు పరధానుడునైన్ పగీయేలు.
offered.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమును బటిు నూట ముపపది తులముల His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తులముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణప్రత్ిను
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
ధూపదరవాముతో నిండి యన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిిని
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
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దహన్ బలిగా ఒక చిన్న కోడెను ఒక పటేులును

one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
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one kid of the goats for a sin offering;
and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Pagiel the son of Ocran.

Numbers

7

78

Numbers

7

79

ఏడాది గొఱ్ఱపలాను ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడె లను అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను
ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది ఒకారను
కుమ్యరుడెైన్ పగీయేలు అరపణము.
పండెరండవ దిన్మున్ అరపణమును తెచిచన్వాడు ఏనాను కుమ్యరుడు
న్ఫా
త లీయలకు పరధానుడునైన్ అహీర.
అత్డు పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమునుబటిు నూట ముపపది తులముల
యెతు
త గల వెండి గిననను డెబబది తుల ముల యెతు
త గల వెండి పోరక్షణ ప్రత్ిను
నైవేదాముగా ఆ రంటినిండ నూనతో కలిసిన్ గోధుమ్ పండిని
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ఆ ధూప్రరు
ి ల బంగారమ్ంత్య నూట ఇరువది తులములది; దహన్బలి
పశువులనినయ పండెరండు కోడెలు, పటేుళ్ల
ా పండెరండు, ఏడాదివెైన్ గొఱ్ఱపలాలు
పండెరండు, వాటి నైవేదాములును ప్రపపరిహారారథమైన్ మ్గమేకపలాలు
పండెరండు,
సమ్య ధాన్బలి పశువులనినయ ఇరువది నాలుగు కోడెలు,
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పటేుళ్ల
ా అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివెైన్ గొఱ్ఱపలాలు అరువది.

ధూప దరవాముతో నిండియన్న పది తులముల బంగారు ధూప్రరిినిఒ
దహన్బలిగా ఒక చిన్నకోడెను
ఒకపట్టు లును ఏడాది గొఱ్ఱపలాను ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను
సమ్యధాన్బలిగా రండు కోడెలను
అయిదు పటేుళాను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱ్ఱపలాలను
త్న్ అరపణముగా తెచెచను. ఇది ఏనాను కుమ్యరుడెైన్ అహీర అరపణము.
బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన్ దిన్మున్ ఇశారయేలీయల పరధానులు అరిపంచిన్
పరత్రషా
ఠ రపణములు ఇవి, వెండి గిననలు పండెరండు, వెండి పోరక్షణప్రత్ిలు
పండెరండు, బంగారు ధూప్రరు
ి లు పండెరండు, పరత్ర వెండిగినన నూట ముపపది
తులములది.
పరత్ర పోరక్షణప్రత్ి డెబబది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి అంత్య
పరిశుధద మైన్ తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు రండు వేల నాలుగువందల
తులములది.
ధూపదరవాముతో నిండిన్ బంగారు ధూప్ర రు
ి లు పండెరండు; వాటిలో ఒకటి
పరిశుదిమైన్ తులపు పరిమ్యణమునుబటిు పది తులములది.

On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali,
offered.
His offering was one silver charger, the weight whereof was a hundred and
thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the
shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a
meat offering;
one golden spoon of ten shekels, full of incense;
one young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering;
one kid of the goats for a sin offering;

and for a sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five hegoats, five
lambs of the first year. This was the offering of Ahira the son of Enan.

This was the dedication of the altar in the day when it was anointed by the
princes of Israel: twelve chargers of silver, twelve silver bowls, twelve
spoons of gold,
each charger of silver weighing a hundred and thirty shekels, each bowl
seventy. All the silver vessels weighed two thousand and four hundred
shekels, according to the shekel of the sanctuary.
The golden spoons were twelve, full of incense, weighing ten shekels apiece,
according to the shekel of the sanctuary; all the gold of the spoons was a
hundred and twenty shekels.
All the oxen for the burnt offering were twelve bullocks, the rams twelve,
the lambs of the first year twelve, with their meat offering, and the kids of
the goats for sin offering twelve.
And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty and
four bullocks, the rams sixty, the hegoats sixty, the lambs of the first year
sixty. This was for the dedication of the altar after it was anointed.
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మోషే యెహోవాతో మ్యట ల్లడుటకు పరత్ాక్షపు గుడారములోనికి వెళ్లాన్పుపడు
సాక్షాపు మ్ందసము మీద నున్న కరుణాపీఠముమీద నుండి, అన్గా రండు
కెరూబుల న్డమ్నుండి త్న్తో మ్యటల్లడిన్ యెహోవా సవరము అత్డు
వినను, అత్డు ఆయన్తో మ్యటల్లడెను.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు అహరోనుతో
నీవు దీపములను వెలిగించన్పుపడు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు
దీపవృక్షమున్కు ముందు పడున్ట్ట
ా వాటిని వెలిగింపవలన్ని చెపుపమ్నను.
అహరోను ఆల్లగు చేసెను.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు దీపవృక్షమున్కు ఎదురుగా దాని
దీపములను వెలిగించెను.
ఆ దీపవృక్షము బంగారు న్కిష్పనిగలది; అది దాని సతంభ్ము మొదలు కొని
పుష్పములవరకు న్కిష్పనిగలది; యెహోవా కనుపరచిన్ మ్యదిరినిబటిు మోషే
ఆ దీపవృక్ష మును చేయించెను.

And when Moses had gone into the tabernacle of the congregation to speak
with Him, then he heard the voice of One speaking unto him from the mercy
seat that was upon the ark of Testimony, from between the two cherubims;
and He spoke unto him.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto Aaron, and say unto him: `When thou lightest the lamps, the
seven lamps shall give light over against the candlestick.'"

మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను నీవు
ఇశారయేలీయలలోనుండి
లేవీయలను పరతేా కించి వారిని పవిత్ిపరచము.

And the LORD spoke unto Moses, saying,

వారిని పవిత్ిపరచటకు నీవు వారికి చేయవలసిన్దేమ్న్గా, వారిమీద
ప్రపపరిహా రారథజలమును పోరకిుంపుము; అపుపడు వారు మ్ంగలి కత్రతతో త్మ్
శరీరమ్ంత్య గొరిగించకొని
త్మ్ బటులు ఉదుకుకొని పవిత్ిపరచ కొనిన్ త్రువాత్ వారు ఒక కోడెను
దాని నైవేదామును, అన్గా తెైలముతో కలిసిన్ గోధమ్పండిని తేవలను. నీవు
ప్రపపరిహారారథబలిగా మ్రియొక కోడెను తీసికొని రావలను.

And thus shalt thou do unto them to cleanse them: Sprinkle water of
purifying upon them, and let them shave all their flesh, and let them wash
their clothes, and so make themselves clean.
Then let them take a young bullock with his meat offering, even fine flour
mingled with oil, and another young bullock shalt thou take for a sin
offering.

9

అపుపడు నీవు పరత్ాక్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయలను తోడుకొని వచిచ
ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజమును పోగుచేయ వలను.

And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of the congregation,
and thou shalt gather the whole assembly of the children of Israel together.
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And thou shalt bring the Levites before the LORD, and the children of Israel
shall put their hands upon the Levites.
And Aaron shall offer the Levites before the LORD for an offering of the
children of Israel, that they may execute the service of the LORD.
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నీవు యెహోవా సనినధికి లేవీయలను తోడు కొనివచిచన్ త్రువాత్
ఇశారయేలీయలు త్మ్ చేతులను ఆ లేవీయలమీద ఉంచవలను.
లేవీయలు యెహోవా సేవచేయ వారవుటకు అహరోనును
ఇశారయేలీయలును పరత్రషా
ఠ రపణముగా వారిని యెహోవా సనినధిని పరత్రష్ఠంప
వలను.
లేవీయలు ఆ కోడెల త్లలమీద త్మ్ చేతు లుంచిన్ త్రువాత్ నీవు
లేవీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచ త్తము చేయన్ట్ట
ా యెహోవాకు వాటిలో
ఒకదానిని ప్రపపరిహారారథ బలిగాను రండవ దానిని దహన్బలిగాను అరిపంచి
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అహరోను ఎదుటను అత్ని కుమ్యరుల యెదుటను లేవీయలను నిలువబెటిు
యెహోవాకు పరత్రషా
ఠ రపణముగా వారిని అరిపంపవలను.
అట్ట
ా నీవు ఇశారయేలీయలలో నుండి లేవీయలను వేరుపరచవలను;
లేవీయలు నావారై యందురు.

And thou shalt set the Levites before Aaron and before his sons, and offer
them for an offering unto the LORD.
Thus shalt thou separate the Levites from among the children of Israel, and
the Levites shall be Mine.
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And Aaron did so; he lighted the lamps thereof over against the candlestick,
as the LORD commanded Moses.
And this work of the candlestick was of beaten gold; unto the shaft thereof,
unto the flowers thereof, was beaten work. According unto the pattern
which the LORD had shown Moses, so he made the candlestick.

"Take the Levites from among the children of Israel and cleanse them.

And the Levites shall lay their hands upon the heads of the bullocks, and
thou shalt offer the one for a sin offering and the other for a burnt offering
unto the LORD to make an atonement for the Levites.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

త్రువాత్ నీవు వారిని పవిత్ిపరచి పరత్ర షా
ఠ రపణముగా వారిని
అరిపంచిన్పుపడు లేవీయలు పరత్ా క్షపు గుడారములో సేవచేయటకెై లోపలికి
వెళావచచను.
ఇశారయేలీయలలో వారు నా వశము చేయ బడిన్వారు; తొలిచూలియె
ై న్
పరత్రవానికిని, అన్గా ఇశారయేలీయ లలో పరథమ్ సంతాన్మ్ంత్టికిని పరత్రగా
వారిని నేను తీసికొనియనానను.
ఏలయన్గా మ్నుషుాలలోను పశు వులలోను ఇశారయేలీయలలో
తొలిచూలియె
ై న్ది యావతు
త ను నాది; ఐగుపు
ై న్
త దేశములో తొలిచూలియె
పరత్రవానిని నేను సంహరించిన్నాడు వారిని నాకొరకు పరత్రష్ఠంచ కొంటిని.

And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle of
the congregation, and thou shalt cleanse them and offer them for an
offering.
For they are wholly given unto Me from among the children of Israel,
instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the
children of Israel have I taken them unto Me.
For all the firstborn of the children of Israel are Mine, both man and beast.
On the day that I smote every firstborn in the land of Egypt I sanctified them
for Myself.

ఇశారయేలీయలలో తొలిచూలియె
ై న్ పరత్రవానికి మ్యరుగా లేవీయలను
తీసికొని యనానను.
మ్రియ పరత్ాక్షపు గుడారములో ఇశార యేలీయల నిమిత్తము
సేవచేయటకును ఇశారయేలీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకును,
ఇశారయేలీయ లలో లేవీయలను అహరోనుకును అత్ని కుమ్యరులకును
ఇచిచ అపపగించియనానను. అందువలన్ ఇశారయేలీయలు
పరిశుదిమ్ందిరమున్కు సమీపంచన్పుపడు ఏ తెగులైన్ను ఇశారయేలీయలకు
సంభ్వింపకపోవును అని చెపపను.
అపుపడు మోషే అహరోనులును ఇశారయేలీ యల సరవసమ్యజము యెహోవా
లేవీయలనుగూరిచ మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ సమ్సతమునుబటిు లేవీయలయెడల
చేసిరి; ఇశారయేలీ యలు వారికి అటేాచేసిరి.

And I have taken the Levites for all the firstborn of the children of Israel.

21

లేవీయలు త్ముిను పవిత్ిపరచకొని త్మ్ బటులు ఉదుకుకొనిన్ త్రు
వాత్ అహరోను యెహోవా సనినధిని పరత్రషా
ఠ రపణముగా వారిని అరిపంచెను.
వారిని పవిత్ిపరచటకు అహరోను వారినిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేసెను.

And the Levites were purified, and they washed their clothes; and Aaron
offered them as an offering before the LORD, and Aaron made an
atonement for them to cleanse them.

8
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త్రువాత్ లేవీ యలు అహరోను ఎదుటను అత్ని కుమ్యరుల యెదుటను
పరత్ాక్షపు గుడారములో సేవచేయటకు లోపలికి వెళ్లారి. యెహోవా
లేవీయలను గూరిచ మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు వారియెడల చేసెను.

And after that went the Levites in to do their service in the tabernacle of the
congregation before Aaron and before his sons. As the LORD had
commanded Moses concerning the Levites, so did they unto them.
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనుఇది లేవీయలనుగూరిచన్
విధి.
ఇరువదియె
ై దేండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల పరత్రవాడును పరత్ాక్షపు
గుడారముయొకక సేవలో పని చేయటకు రావలను.
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And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among
the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the
tabernacle of the congregation and to make an atonement for the children
of Israel, that there be no plague among the children of Israel when the
children of Israel come nigh unto the sanctuary."
And Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel did
to the Levites according unto all that the LORD commanded Moses
concerning the Levites; so did the children of Israel unto them.

"This is what applies unto the Levites: From twenty and five years old and
upward they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the
congregation.
అయితే ఏబది ఏండా వయసుస పందిన్ పమ్ిట వారు ఆ పని మ్యని
And from the age of fifty years they shall cease waiting upon the service
ఊరకుండవలను.
thereof, and shall serve no more,
వారు కాప్రడవలసిన్వాటిని కాప్రడుటకు పరత్ాక్షపు గుడారములో త్మ్
but shall minister with their brethren in the tabernacle of the congregation
గోత్ిపువారితో కూడ పరిచరా చేయ వలనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయలు to keep the charge, and shall do no service. Thus shalt thou do unto the
కాప్రడవలసిన్ వాటివిష్యము నీవు వారికి ఆల్లగు నియమింపవలను.
Levites concerning their charge."
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ఐగుపు
త దేశములోనుండి వారు వచిచన్ త్రువాత్ రండవ సంవత్సరము మొదటి And the LORD spoke unto Moses in the Wilderness of Sinai, in the first
నలలో యెహోవా స్త్నాయి అరణామ్ందు మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
month of the second year after they had come out of the land of Egypt,
saying,
ఇశార యేలీయలు పసాకపండుగను దాని నియామ్కకాలమ్ందు
"Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season.
ఆచరింపవలను.
దాని నియామ్క కాలమున్, అన్గా ఈ నల పదునాలుగవ దిన్మున్
In the fourteenth day of this month at evening ye shall keep it in his
సాయంకాలమ్ందు దానిని ఆచరింపవలను; దాని కటుడలనినటినిబటిు దాని
appointed season. According to all the rites of it and according to all the
విధులనినటినిబటిు మీరు దానిని ఆచరింపవలను.
ceremonies thereof shall ye keep it."
కాబటిు మోషే పసాకపండుగను ఆచరింపవలన్ని ఇశారయేలీయలతో చెపపగా
And Moses spoke unto the children of Israel that they should keep the
వారు స్త్నాయి అరణామ్ందు మొదటి నల పదు నాలుగవ దిన్మున్
Passover.
సాయంకాలమ్ందు పసాకపండుగ సామ్గిరని సిదిపరచకొనిరి.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ సమ్సతమును ఇశారయేలీయలు అత్డు
And they kept the Passover on the fourteenth day of the first month at
చెపపన్టేా చేసిరి.
evening in the Wilderness of Sinai. According to all that the LORD
commanded Moses, so did the children of Israel.
కొందరు న్రశవమును ముట్ట
ు టవలన్ అపవితు
ి లై ఆ దిన్మున్
And there were certain men who were defiled by the dead body of a man,
పసాకపండుగను ఆచరింప లేకపోయిరి.
so that they could not keep the Passover on that day; and they came before
Moses and before Aaron on that day.
వారు ఆ దిన్మున్ మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచిచ మోషేతో న్రశవమును And those men said unto him, "We are defiled by the dead body of a man.
ముట్ట
ు టవలన్ అపవితు
ి లమై త్రవిిు; యెహోవా అరపణమును దాని నియామ్క Why are we kept back, that we may not offer an offering of the LORD in its
కాలమున్ ఇశారయేలీయల మ్ధాను అరిపంపకుండున్ట్ట
ా ఏల అడి
appointed season among the children of Israel?"
గింపబడిత్రమ్ని అడుగగా
మోషేనిలువుడి; మీ విష్య ములో యెహోవా యేమిసెలవిచచనో నేను తెలిసి And Moses said unto them, "Stand still, and I will hear what the LORD will
కొందున్ని వారితో అనను.
command concerning you."
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవి చెచను నీవు ఇశారయేలీయలతో And the LORD spoke unto Moses, saying,
ఇటానుము
మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముట్ట
ు టవలన్ అప
"Speak unto the children of Israel, saying: `If any man of you or of your
వితు
ి డెైన్ను, దూరపరయాణము చేయ చండిన్ను, అత్డు యెహోవా
posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar
పసాకపండుగను ఆచరింపవలను.
off, yet he shall keep the Passover unto the LORD.
వారు రండవనల పదునాలుగవ దిన్మున్ సాయంకాలమున్ దానిని ఆచరించి The fourteenth day of the second month at evening they shall keep it, and
పంగనివాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని త్రన్వలను.
eat it with unleavened bread and bitter herbs.
వారు మ్రునాటివరకు దానిలో కొంచె మైన్ను మిగలనీయవలదు; దానిలోనిది
ఒకక యెముక నైన్ను విరువవలదు; పసాకపండుగ విష్యమైన్ కటుడ
లనినటినిబటిు వారు దానిని ఆచరింపవలను.
పరయాణ ములో ఉండని పవితు
ి డు పసాకను ఆచరించట మ్యనిన్ యెడల ఆ
మ్నుషుాడు త్న్ జనులలోనుండి కొటిువేయ బడును. అత్డు యెహోవా
అరపణమును దాని నియామ్క కాలమున్ అరిపంపలేదు గనుక ఆ మ్నుషుాడు
త్న్ ప్రప మును తానే భ్రింపవలను.

They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it.
According to all the ordinances of the Passover they shall keep it.
But the man who is clean and is not on a journey, and forbeareth to keep
the Passover, even the same soul shall be cut off from among his people,
because he brought not the offering of the LORD in its appointed season.
That man shall bear his sin.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Numbers

9

14

మీలో నివసించ పరదేశి యెహోవా పసాకను ఆచరింప గోరున్పుపడు అత్డు
పసాక కటుడచొపుపన్ దాని విధినిబటిుయే దానిని చేయ వలను. పరదేశికిని మీ
దేశములో పుటిున్వానికిని మీకును ఒకటే కటుడ ఉండవలను.

And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the Passover unto
the LORD, according to the ordinance of the Passover and according to the
manner thereof, so shall he do. Ye shall have one ordinance, both for the
stranger and for him that was born in the land.'"
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వారు మ్ందిరమును నిలువబెటిున్ దిన్మున్ మేఘము సాక్షాపు
గుడారములోని మ్ందిరమును కమిను; సాయం కాలము మొదలుకొని
ఉదయమువరకు అగినవంటి ఆకా రము మ్ందిరముమీద నుండెను.

And on the day that the tabernacle was reared up, the cloud covered the
tabernacle, namely, the tent of the testimony; and at evening there was
upon the tabernacle, as it were, the appearance of fire until the morning.
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నిత్ామును ఆల్లగ జరిగెను. మేఘము మ్ందిరమును కమిను; రాత్రియందు
అగినవంటి ఆకారము కన్బడెను.
ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి పైకెత్తబడున్పుపడు ఇశారయేలీయలు
పరయా ణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎకకడ నిలిచెనో అకకడనే ఇశారయేలీయలు
త్మ్ గుడారములను వేసికొనిరి.
యెహోవానోటిమ్యటచొపుపన్ ఇశారయేలీయలు పరయా ణమైసాగిరి. యెహోవా
నోటిమ్యటచొపుపన్ వారు త్మ్ గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము
మ్ందిరముమీద నిలిచియండిన్ దిన్ములనినయ వారు నిలిచిరి.

So it was always: the cloud covered it by day and the appearance of fire by
night.
And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the
children of Israel journeyed; and in the place where the cloud stood still,
there the children of Israel pitched their tents.
At the commandment of the LORD the children of Israel journeyed, and at
the commandment of the LORD they pitched camp. As long as the cloud
stayed upon the tabernacle they rested in their tents;
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ఆ మేఘము బహుదిన్ములు మ్ందిరముమీద నిలిచిన్యెడల
ఇశారయేలీయలు యెహోవా విధిన్నుసరించి పరయా ణము చేయకుండిరి.

and when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the
children of Israel kept the charge of the LORD and journeyed not.
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మేఘము కొనిన దిన్ములు మ్ంది రము మీద నిలిచిన్యెడల వారును
నిలిచిరి; యెహోవా నోటిమ్యట చొపుపన్నే నిలిచిరి, యెహోవా నోటిమ్యట
చొపుపన్నే పరయాణము చేసిరి.

And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle,
according to the commandment of the LORD they stayed in their tents, and
according to the commandment of the LORD they journeyed.
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ఆల్లగ మేఘము సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు నిలిచిన్
And so it was, when the cloud tarried from evening unto the morning, and
యెడల ఉదయమ్ందు ఆ మేఘము పైకెత్తబడ గానే వారు పరయాణము చేసిరి. the cloud was taken up in the morning, then they journeyed. Whether it was
పగలేమి రాత్రియేమి ఆ మేఘము పైకెత్తబడిన్పుపడ వారు పరయాణము చేసిరి. by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed.
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ఆ మేఘము రండుదిన్ములుగాని, ఒక నలగాని, యేడాదిగాని త్డవు చేసి
మ్ందిరముమీద నిలిచిన్యెడల ఇశారయేలీయలు పరయాణము చేయక త్మ్
గుడారములలో నిలిచిరి. అది ఎత్తబడిన్పుపడు వారు పరయాణము చేసిరి.

Or whether it was two days or a month or a year that the cloud tarried upon
the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel remained in their
tents and journeyed not; but when it was taken up, they journeyed.
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యెహోవా మ్యటచొపుపన్ వారు త్మ్ గుడారములను వేసికొనిరి; యెహోవా
మ్యటచొపుపన్ వారు పరయాణముచేసిరి; మోషేదావరా యెహోవా చెపపన్
మ్యటనుబటిు యెహోవా ఆజా న్నుసరించి న్డిచిరి.

At the commandment of the LORD they rested in the tents, and at the
commandment of the LORD they journeyed. They kept the charge of the
LORD, at the commandment of the LORD by the hand of Moses.
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
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యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు రండు వెండి బూరలు
చేయించకొనుము;
న్కిష్పనిగా వాటిని చేయింపవలను. అవి సమ్యజమును పలుచటకును
సేన్లను త్రిాంచటకును నీకుండవలను.

"Make thee two trumpets of silver. Of a whole piece shalt thou make them,
that thou mayest use them for the calling of the assembly and for the
journeying of the camps.
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ఊదువారు వాటిని ఊదున్పుపడు సమ్యజము పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక
దావరమునదుట నీ యొదదకు కూడి రావలను.

And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble
themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
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వారు ఒకటే ఊదిన్యెడల ఇశారయేలీయల సమూహములకు ముఖుాలైన్
పరధానులు నీయొదదకు కూడి రావలను.

And if they blow but with one trumpet, then the princes, who are heads of
the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
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మీరు ఆరాభటముగా ఊదున్పుపడు తూరుపదికుకన్ దిగి యన్న సెైన్ాములు
సాగవలను.
మీరు రండవమ్యరు ఆరాభటముగా ఊదున్పుపడు దకిుణదికుకన్ దిగిన్ సెైన్ా
ములు సాగవలను. వారు పరయాణమైపోవున్పుపడు ఆరాభటముగా ఊదవలను.
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సమ్యజమును కూరుచన్పుపడు ఊదవలను గాని ఆరాభటము చేయవలదు.
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అహరోను కుమ్యరులైన్ యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలను; నిత్ా మైన్
కటుడనుబటిు అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును.

When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go
forward.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the
south side shall take their journey. They shall blow an alarm for their
journeys.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye
shall not sound an alarm.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they
shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
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And if ye go to war in your land against the enemy who oppresseth you,
then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered
before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
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మిముిను బాధించ శతు
ి వులకు విరోధ ముగా మీ దేశములో యదిమున్కు
వెళ్ల
ా న్పుపడు ఆ బూరలు ఆరాభటముగా ఊదవలను అపుపడు మీ దేవు డెైన్
యెహోవా సనినధిని మీరు జా
ా పకమున్కు వచిచ మీ శతు
ి వులనుండి
రకిుంపబడుదురు.
మ్రియ ఉత్సవ దిన్మ్ందును నియామ్క కాలములయందును నలల ఆరంభ్
ములయందును మీరు దహన్బలులనుగాని సమ్యధాన్బలు లనుగాని
అరిపంచన్పుపడు ఆ బూరలు ఊదవలను అపుపడు అవి మీ దేవుని సనినధిని
మీకు జా
ా పకారథముగా ఉండును మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను నేనే.
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రండవ సంవత్సరము రండవ నల యిరువదియవ తేదిని మేఘము సాక్షాపు
మ్ందిరము మీదనుండి పైకెత్తబడెను గనుక ఇశారయేలీయలు స్త్నాయి
అరణాములోనుండి పరయాణములు చేయసాగిరి.
త్రువాత్ ఆ మేఘము ప్రరాను అరణాములో నిలిచెను.

And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the
second year, that the cloud was taken up from the tabernacle of the
testimony.
And the children of Israel took their journeys out of the Wilderness of Sinai,
and the cloud rested in the Wilderness of Paran.
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యెహోవా మోషే చేత్ పలికించిన్ మ్యటనుబటిు వారు మొదట పరయాణము
చేసిరి.
యూదీయల ప్రళ్లపు ధవజము వారి సేన్ల చొపుపన్ ముందర సాగెను;
అమీి్మ్నాదాబు కుమ్యరుడెైన్ న్యసోసను ఆ సెైన్ామున్కు అధిపత్ర.

Numbers

10

15

Numbers

10

16

Numbers

10

17

And they first took their journey according to the commandment of the
LORD by the hand of Moses.
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah
according to their armies; and over his host was Nahshon the son of
Amminadab.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the
son of Zuar.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son
of Helon.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons
of Merari moved forward, bearing the tabernacle.

ఇశాశఖారీయల గోత్ిసెైన్ా మున్కు సూయారు కుమ్యరుడెైన్ నత్నేలు అధి
పత్ర.
జబూలూనీయల గోత్ిసెైన్ామున్కు హేలోను కుమ్యరుడెైన్ ఏలీయాబు
అధిపత్ర.
మ్ందిరము విపపబడి న్పుపడు గెరోునీయలును మరారీయలును
మ్ందిరమును మోయచ సాగిరి.

Also in the day of your gladness and in your solemn days, and in the
beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt
offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to
you for a memorial before your God: I am the LORD your God."
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రూబేనీయల ప్రళ్లము ధవజము వారి సేన్లచొపుపన్ సాగెను. ఆ సెైన్ామున్కు
షెదే యూరు కుమ్యరుడెైన్ ఏలీసూరు అధిపత్ర.
ష్మోానీయల గోత్ిసెైన్ామున్కు సూరీష్దాయి కుమ్యరుడెైన్ షెలుమీ యేలు
అధిపత్ర.
గాదీయల గోత్ిసెైన్ామున్కు దయ వేలు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీయా సాపు
అధిపత్ర.
కహాతీయలు పరిశుదిమైన్వాటిని మోయచసాగిరి; అందరు వచచలోగా
వారు మ్ందిర మును నిలువబెటిురి.
ఎఫా
ర యీమీయల ప్రళ్లపు ధవజము వారి సేన్ల చొపుపన్ సాగెను; ఆ సెైన్ాము
న్కు అమీహూదు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషామ్య అధిపత్ర.
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And the standard of the camp of Reuben moved forward according to their
armies; and over his host was Elizur the son of Shedeur.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the
son of Zurishaddai.
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of
Deuel.
And the Kohathites moved forward, bearing the sanctuary; and the others
set up the tabernacle for when they came.
And the standard of the camp of the children of Ephraim moved forward
according to their armies; and over his host was Elishama the son of
Ammihud.
పదాసూరు కుమ్యరుడెైన్ గమ్లీయేలు మ్న్షీుయల గోత్ి సెైన్ామున్కు
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the
అధిపత్ర.
son of Pedahzur.
గిదోానీ కుమ్యరుడెైన్ అబీదాను బెనాామీనుల గోత్ిసెైన్ామున్కు అధిపత్ర.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the
son of Gideoni.
దానీయల ప్రళ్లపు ధవజము సాగెను; అది ప్రళ్లములనినటిలో వెనుక నుండెను; And the standard of the camp of the children of Dan moved forward, which
అమీష్దాయి కుమ్యరుడెైన్ అహీయెజరు ఆ సెైన్ామున్కు అధిపత్ర
was the rearmost of all the camps throughout their hosts; and over his host
was Ahiezer the son of Ammishaddai.
ఒకారను కుమ్యరుడెైన్ పగీయేలు ఆషేరీయల గోత్ిసెైన్ా మున్కు అధిపత్ర.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of
Ocran.
ఏనాను కుమ్యరుడెైన్ అహీర న్ఫా
త లీయల గోత్ిసెైన్ా మున్కు అధిపత్ర.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son
of Enan.
ఇశారయేలీయలు పరయాణముచేయ న్పుపడు త్మ్ త్మ్ సెైన్ాముల
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies
చొపుపన్నే పరయాణమై సాగిరి.
when they moved forward.
మోషే మ్యమ్యగు మిదాానీయడెైన్ రవ్దయేలు కుమ్యరుడగు హోబాబుతో And Moses said unto Hobab, the son of Reuel the Midianite, Moses' fatherమోషేయెహోవా మ్య కిచెచదన్ని చెపపన్ సథలమున్కు మేము పరయాణమై
in-law: "We are journeying unto the place of which the LORD said, `I will
పోవుచనానము; మ్యతోకూడ రముి; మేము మీకు మేలు చేసెదము;
give it to you.' Come thou with us, and we will do thee good; for the LORD
యెహోవా ఇశారయేలీయలకు తాను చేయబోవు మేలునుగూరిచ వాగా
ద న్ము
hath spoken good concerning Israel."
చేసెన్న్గా
అందు కత్డునేను రాను, నా దేశమున్కును నా వంశసు
థ ల యొదదకును
And he said unto him, "I will not go, but I will depart to mine own land and
వెళ్ల
ా దున్నను.
to my kindred."
అందుకు మోషేనీవు దయ చేసి మ్ముిను విడువకుము; ఎటాన్గా ఈ
And he said, "Leave us not, I pray thee, inasmuch as thou knowest how we
అరణామ్ందు మేము దిగవలసిన్ సథలములు నీకు తెలిసియన్నవి; నీవు
are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
మ్యకు కనునలవల ఉందువు.
మ్రియ నీవు మ్యతోకూడ వచిచన్యెడల యెహోవా మ్యకు ఏ
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be that what goodness the
మేలుచేయనో ఆ మేలునుబటిు మేము నీకు మేలు చేయదుమ్నను.
LORD shall do unto us, the same will we do unto thee."
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వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దిన్ముల పరయాణముచేసిరి; వారికి
విశారంత్రసథలము చూచటకు ఆ మూడు దిన్ముల పరయాణములో యెహోవా
నిబంధన్ మ్ందసము వారికి ముందుగా సాగెను.
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వారు తాము దిగిన్ సథలమునుండి సాగిన్పుపడు యెహోవా మేఘము పగటివేళ And the cloud of the LORD was upon them by day when they went out of
వారిమీద ఉండెను.
the camp.
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And they departed from the mount of the LORD three days' journey, and the
ark of the covenant of the LORD went before them in the three days'
journey to search out a resting place for them.

ఆ మ్ందసము సాగిన్పుపడు మోషేయెహోవా లముి; నీ శతు
ి వులు
చెదరిపోవుదురుగాక, నినున దేవష్ంచవారు నీ యెదుటనుండి
ప్రరిపోవుదురుగాక యనను.
అది నిలిచిన్పుపడు అత్డుయెహోవా, ఇశారయేలు వేవేల మ్ధాకు మ్రల
రమ్ినను.
జనులు ఆయాసమునుగూరిచ సణుగుచండగా అది యెహోవాకు విన్బడెను;
యెహోవా దాని వినిన్పుపడు ఆయన్ కోపము రగులుకొనను; యెహోవా అగిన
వారిలో రగులుకొని ఆ ప్రళ్లములో నొక కొన్ను దహింపసాగెను.

And it came to pass, when the ark moved forward, that Moses said, "Rise
up, LORD, and let Thine enemies be scattered; and let them that hate Thee
flee before Thee."
And when it rested he said, "Return, O LORD, unto the many thousands of
Israel."
And when the people complained, it displeased the LORD; and the LORD
heard it, and His anger was kindled. And the fire of the LORD burned among
them, and consumed those who were in the uttermost parts of the camp.

జనులు మోషేకు మొఱ్పటుగా మోషే యెహోవాను వేడుకొనిన్పుపడు ఆ అగిన
చల్ల
ా రను.
యెహోవా అగిన వారిలో రగులుకొనిన్ందున్ ఆ చోటికి త్బేరా అను పేరు
పటుబడెను.
వారి మ్ధానున్న మిశిరత్జన్ము మ్యంసాపేక్ష అధి కముగా కనుపరచగా
ఇశారయేలీయలును మ్రల ఏడిచమ్యకెవరు మ్యంసము పట్టుదరు?

And the people cried unto Moses; and when Moses prayed unto the LORD,
the fire was quenched.
And he called the name of the place Taberah [that is, A burning], because
the fire of the LORD burned among them.
And the mixed multitude that was among them fell to lusting. And the
children of Israel also wept again and said, "Who shall give us flesh to eat?

ఐగుపు
త లో మేము ఉచి త్ముగా త్రనిన్ చేపలును కీరకాయలును
దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిాప్రయలును తెలా గడిలును జా
ా పకమున్కు
వచచచన్నవి. ఇపుపడు మ్య ప్ర
ర ణము సొమ్ిసిలాను.
ఈ మ్నాన కాక మ్య కనునలయెదుట మ్రేమియ లేదని చెపుపకొనిరి.

We remember the fish which we ate in Egypt freely, the cucumbers, and the
melons, and the leeks, and the onions, and the garlic;

11

కాగా మోషే యెహోవాతో యిటాననునీవేల నీ సేవకుని బాధిం చిత్రవి? నామీద
నీ కటాక్షము రానీయక యీ జను లందరి భారమును నామీద పటునేల?
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నేనే యీ సరవ జన్మును గరభమున్ ధరించిత్రనా? నేనే వీరిని కంటినా?
ప్రలిచిచ పంచెడు త్ండిర పసిపలాను మోయన్ట్ట
ా నేను వీరి త్ండు
ర లకు
పరమ్యణపూరవకముగా ఇచిచన్ దేశ మున్కు వీరిని నీ ర్కముిన్ ఎతు
త కొని
పమ్ిని నాతో చెపుపచనానవు.
ఈ సమ్సత పరజలకు ఇచచటకు మ్యంసము నా కెకకడిది? వారు న్నున చూచి
యేడుచచ త్రనుటకు మ్యకు మ్యంసమిమ్ిని అడుగుచనానరు

And Moses said unto the LORD, "Why hast Thou afflicted Thy servant? And
why have I not found favor in Thy sight, that Thou layest the burden of all
this people upon me?
Have I conceived all this people? Have I begotten them, that Thou shouldest
say unto me, `Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the
sucking child, unto the land which Thou swearest unto their fathers'?
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but our soul is dried away. There is nothing at all besides this manna before
our eyes."
ఆ మ్నాన కొత్రమరగింజలవల ఉండెను. చూపున్కు అది బోళమువల ఉండెను. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of
bdellium.
జనులు త్రరుగుచ దానిని గూరుచకొని త్రరుగట విసిరి లేక రోట దంచి పన్ము And the people went about and gathered it, and ground it in mills or beat it
మీద కాలిచ ర్కట్టులు చేసిరి; దాని రుచి కొరత్త నూన రుచివల ఉండెను.
in a mortar, and baked it in pans and made cakes of it; and the taste of it
was as the taste of fresh oil.
రాత్రియందు మ్ంచ ప్రళ్లము మీద కురిసిన్పుపడు ఆ మ్నాన దాని వెంటనే
And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.
పడెను.
జనులు త్మ్ త్మ్ కుట్టంబములలో ఎవరి గుడారపు దావరమునొదదవారు
Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in
ఏడవగా మోషే వినను. యెహోవా కోపము బహుగా రగులుకొనను. వారు
the door of his tent. And the anger of the LORD was kindled greatly; Moses
ఏడుచట మోషే దృష్ుకిని చెడిదిగా నుండెను.
also was displeased.

From whence should I have flesh to give unto all this people? For they weep
unto me, saying, `Give us flesh, that we may eat.'
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ఈ సమ్సత పరజలను ఒంటిగా మోయ నావలన్ కాదు; అది నేను భ్రింపలేని
భారము; నీవు నాకిట్ట
ా చేయదలచిన్ యెడల న్నున చంపుము.

I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.
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నామీద నీ కటాక్షము వచిచన్ యెడల నేను నా బాధను చూడకుండున్ట్ట
ా
న్నున చంపుము.

And if Thou deal thus with me, kill me, I pray Thee, out of hand, if I have
found favor in Thy sight; and let me not see my wretchedness!"
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అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఇటాననుజనులకు పదదలనియ అధిపతులనియ
నీవెరిగిన్ ఇశార యేలీయల పదదలలోనుండి డెబబదిమ్ంది మ్నుషుా లను
నాయొదదకు పోగుచేసి పరత్ాక్షపు గుడారమున్కు వారిని తోడుకొని రముి.
అకకడ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలను.

And the LORD said unto Moses, "Gather unto Me seventy men of the elders
of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people and officers
over them; and bring them unto the tabernacle of the congregation, that
they may stand there with thee.
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నేను దిగి అకకడ నీతో మ్యటల్లడెదను. మ్రియ నీమీద వచిచన్ ఆత్ిలో
ప్రలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా
మోయకుండున్ట్ట
ా వారు దానిలో నొక ప్రలు నీతోకూడ భ్రింపవలను.

And I will come down and talk with thee there. And I will take of the Spirit
which is upon thee and will put it upon them; and they shall bear the
burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone.
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నీవు జనులను చూచి యిటా నుముమిముిను మీరు రేపటికి పరిశుదిపరచ
కొనుడి; మీరు మ్యంసము త్రందురు. యెహోవా విను న్ట్ట
ా ఏడిచమ్యకు ఎవరు
మ్యంసము పట్ట
ు దురు? ఐగుపు
త లో మ్యకు బాగుగానే జరిగిన్దని మీరు చెపుప
కొంటిరి గనుక యెహోవా మీకు మ్యంసమిచచను, మీరు త్రందురు.

And say thou unto the people: `Sanctify yourselves against tomorrow, and
ye shall eat flesh. For ye have wept in the ears of the LORD, saying, "Who
shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt." Therefore the
LORD will give you flesh, and ye shall eat.
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Ye shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor
twenty days,
but even a whole month, until it come out at your nostrils and it be
loathsome unto you, because ye have despised the LORD who is among you,
and have wept before Him, saying, "Why came we forth out of Egypt?"'"
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ఒకక దిన్ము కాదు, రండు దిన్ములు కాదు, అయిదు దిన్ములు కాదు, పది
దిన్ములు కాదు, ఇరువది దిన్ములు కాదు.
ఒక నల దిన్ములవరకు, అన్గా అది మీ నాసికా రంధరములలోనుండి వచిచ
మీకు అసహాము పుట్ట
ు వరకు దానిని త్రందురు; ఏలయన్గా మీరు మీ మ్ధా
నున్న యెహోవాను నిరాక్షాము చేసి ఆయన్ సనినధిని ఏడిచఐగుపు
త లోనుండి
యెందుకు వచిచత్రమ్నుకొంటిరి.
అందుకు మోషేనేను ఈ జనులమ్ధా ఉనానను; వారు ఆరు లక్షల
ప్రదచారులువారు నలదిన్ములు త్రనుటకు వారికి మ్యంసమిచెచదన్ని
చెపపత్రవి.
వారు త్ృపతగా త్రనున్ట్ట
ా వారినిమిత్తము గొఱ్ఱలను పశువులను చంప వలనా?
వారు త్ృపతగా త్రనున్ట్ట
ా సముదరపు చేప లనినయ వారినిమిత్తము
కూరచవలనా? అనను.
అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటానను యెహోవా బాహుబలము త్కుకవెైన్దా?
నా మ్యట నీ యెడల నరవేరునో లేదో యిపుపడు చూచెదవు.
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మోషే బయటికి వచిచ యెహోవా మ్యటలను జనులతో చెపప, జనుల
పదదలలోనుండి డెబబదిమ్ంది మ్నుషుాలను పోగుచేసి గుడారముచట్ట
ు వారిని
నిలువబెటుగా
యెహోవా మేఘములో దిగి అత్నితో మ్యటల్లడి అత్ని మీద వచిచన్ ఆత్ిలో
ప్రలు ఆ డెబబదిమ్ంది పదదలమీద ఉంచెను; కావున్ ఆ ఆత్ి వారిమీద
నిలిచిన్పుపడు వారు పరవచించిరి గాని మ్రల పరవచింపలేదు.

And Moses went out and told the people the words of the LORD, and
gathered the seventy men of the elders of the people and set them round
about the tabernacle.
And the LORD came down in a cloud and spoke unto him, and took of the
Spirit that was upon him and gave it unto the seventy elders; and it came to
pass that, when the Spirit rested upon them, they prophesied, and did not
cease.

And Moses said, "The people among whom I am are six hundred thousand
footmen; and Thou hast said, `I will give them flesh, that they may eat a
whole month.'
Shall the flocks and the herds be slain for them to suffice them? Or shall all
the fish of the sea be gathered together for them to suffice them?"
And the LORD said unto Moses, "Has the LORD'S hand waxed short? Thou
shalt see now whether My word shall come to pass unto thee or not."
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ఆ మ్ను షుాలలో నిదదరు ప్రళ్లములో నిలిచియండిరి; వారిలో ఒకనిపేరు
ఎల్ల
ద దు, రండవ వానిపేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆత్ి నిలిచియండెను;
వారు వా
ర యబడిన్వారి లోను ఉండియ వారు గుడారమున్కు వెళాక త్మ్
ప్రళ్లములోనే పరవచించిరి.

But there remained two of the men in the camp: the name of the one was
Eldad, and the name of the other Medad. And the Spirit rested upon them;
and they were of those who were written, but went not out unto the
tabernacle; and they prophesied in the camp.
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అపుపడు ఒక ¸యవనుడు మోషే యొదదకు పరుగెత్రతవచిచఎల్ల
ద దు మేదాదులు
ప్రళ్ల ములో పరవచించచనానరని చెపపగా
మోషే ఏరపరచ కొనిన్వారిలో నూను కుమ్యరుడును మోషేకు పరిచార
కుడునైన్ యెహోషువమోషే నా పరభువా, వారిని నిషేధింపుమ్ని చెపపను.

And there ran a young man and told Moses, and said, "Eldad and Medad do
prophesy in the camp."
And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men,
answered and said, "My lord Moses, forbid them!"
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అందుకు మోషేనా నిమి త్తము నీకు రోష్ము వచెచనా? యెహోవా
పరజలందరును పరవకిలగున్ట్ట
ా యెహోవా త్న్ ఆత్ిను వారిమీద ఉంచను
గాక అని అత్నితో అనను.
అపుపడు మోషేయ ఇశారయేలీయల పదదలును ప్రళ్ల ములోనికి వెళ్లారి.
త్రు వాత్ యెహోవా సనినధినుండి ఒక గాలి బయలుదేరి సముదరమునుండి
పూరేళాను రపపంచి ప్రళ్లముచట్ట
ు ఈ పరకకను ఆ పరకకను దిన్ పరయాణమ్ంత్
దూరమువరకు భూమిమీద రండు మూరల యెతు
త న్ వాటిని పడజేసెను.

And Moses said unto him, "Enviest thou for my sake? Would God that all
the LORD'S people were prophets, and that the LORD would put His Spirit
upon them!"
And Moses got him into the camp, he and the elders of Israel.
And there went forth a wind from the LORD, and brought quails from the
sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this side,
and as it were a day's journey on the other side round about the camp, and
as it were two cubits high upon the face of the earth.
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And the people stood up all that day and all that night and all the next day,
and they gathered the quails. He that gathered least gathered ten homers,
and they spread them all abroad for themselves round about the camp.
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కావున్ జనులు ఆ దిన్మ్ంత్య ఆ రాత్రి అంత్య మ్రుసటి దిన్మ్ంత్య
లేచి ఆ పూరేళాను కూరుచకొను చండిరి; త్కుకవ కూరుచకొనిన్వాడు నూరు
తూములను కూరుచకొనను. త్రువాత్ వారు త్మ్కొరకు ప్రళ్లము చట్ట
ు
వాటిని పరచిరి.
ఆ మ్యంసము ఇంక వారి పండా సందున్ నుండగానే, అది న్మ్లకమునుపే,
యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనను; యెహోవా తెగులు చేత్ వారిని
బహుగా బాధించెను.
మ్యంసాపేక్షగల వారిని జనులు అకకడ ప్రత్రపటిున్ందున్ ఆ సథలమున్కు కిబో
ర తు
హతా
త వా అను పేరు పటుబడెను.
జనులు కిబో
ర తు హతా
త వానుండి హజేరోతుకు పరయాణమై పోయి హజేరోతులో
దిగిరి.
మోషే కూషుదేశపు స్త్తీని పండిా చేసికొని యండెను గనుక అత్డు
పండిాచేసికొనిన్ ఆ స్త్తీ నిబటిు మిరాాము అహరోనులు అత్నికి విరోధముగా
మ్యటల్లడిరి.
వారుమోషేచేత్ మ్యత్ిమే యెహోవా పలి కించెనా? ఆయన్ మ్య చేత్ను
పలికింపలేదా? అని చెపుప కొన్గా
యెహోవా ఆ మ్యటవినను. మోషే భూమి మీదనున్న వారందరిలో మికికలి
సాత్రవకుడు.
యెహోవా మీరు ముగు
ు రు పరత్ాక్షపు గుడారమున్కు రండని హఠాతు
త గా మోషే
అహరోను మిరాాములకు ఆజానిచెచను. ఆ ముగు
ు రు రాగా
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యెహోవా మేఘసతంభ్ములో దిగి పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదద
నిలిచి అహరోను మిరాాములను పలిచెను.

And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the
wrath of the LORD was kindled against the people, and the LORD smote the
people with a very great plague.
And he called the name of that place Kibrothhattaavah [that is, The graves
of lust], because there they buried the people who lusted.
And the people journeyed from Kibrothhattaavah unto Hazeroth, and abode
at Hazeroth.
And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian
woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman.
And they said, "Hath the LORD indeed spoken only by Moses? Hath He not
spoken also by us?" And the LORD heard it.
(Now the man Moses was very meek, above all the men who were upon the
face of the earth.)
And the LORD spoke suddenly unto Moses and unto Aaron and unto
Miriam: "Come out ye three unto the tabernacle of the congregation." And
the three came out.
And the LORD came down in the pillar of the cloud and stood in the door of
the tabernacle, and called Aaron and Miriam; and they both came forth.
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వారిదదరు రాగా ఆయన్ నా మ్యటలు వినుడి; మీలో పరవకి యండిన్యెడల
యెహోవాన్గు నేను దరశన్మిచిచ అత్డు న్నున తెలిసి కొనున్ట్ట
ా కలలో
అత్నితో మ్యటల్లడుదును. నా సేవకు డెైన్ మోషే అటిువాడుకాడు.

And He said, "Hear now My words: If there be a prophet among you, I, the
LORD, will make Myself known unto him in a vision, and will speak unto him
in a dream.

Numbers
Numbers

12
12

7
8

My servant Moses is not so, who is faithful in all Mine house.
With him will I speak mouth to mouth, even plainly, and not in dark
speeches; and the similitude of the LORD shall he behold. Why then were ye
not afraid to speak against My servant Moses?"
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అత్డు నా యిలాంత్టిలో న్మ్ికమైన్వాడు.
నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశన్మిచిచ ముఖాముఖిగా అత్నితో
మ్యటల్లడుదును; అత్డు యెహోవా సవరూపమును నిదానించి చూచను.
కాబటిు నా సేవకుడెైన్ మోషేకు విరోధ ముగా మ్యటల్లడుటకు మీరేల
భ్యపడలేదనను.
యెహోవా కోపము వారిమీద రగులుకొన్గా ఆయన్ వెళ్లాపోయెను.
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మేఘమును ఆ పరత్ాక్షపు గుడారము మీదనుండి ఎత్త బడెను; అపుపడు
మిరాాము హిమ్మువంటి తెలాని కుషు
ఠ గలదాయెను; అహరోను
మిరాామువెైపు చూచిన్పుపడు ఆమ కుషు
ఠ గలదిగా కన్బడెను.

And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam
became leprous, white as snow; and Aaron looked upon Miriam, and
behold, she was leprous.
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అహరోను అయోా నా పరభువా, మేము అవివేకులము; ప్రపులమైన్ మేము
చేసిన్ యీ ప్రప మును మ్యమీద మోపవదు
ద .

And Aaron said unto Moses, "Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin
upon us, wherein we have done foolishly and wherein we have sinned.
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Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he
cometh out of his mother's womb."
And Moses cried unto the LORD, saying, "Heal her now, O God, I beseech
Thee."
And the LORD said unto Moses, "If her father had but spit in her face, should
she not be ashamed seven days? Let her be shut out from the camp seven
days, and after that let her be received in again."
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త్న్ త్లిా గరభములో నుండి పుటిున్పపటికే సగముమ్యంసము కీుణంచిన్ శిశు
శవమువల ఆమను ఉండనియాకుమ్ని మోషేతో చెపపగా
మోషే యెలుగెత్రతదేవా, దయచేసి యీమను బాగుచేయమ్ని యెహోవాకు
మొఱ్ పట్టును.
అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఆమ త్ండిర ఆమ ముఖము మీద
ఉమిివేసిన్యెడల ఆమ యేడు దిన్ములు సిగు
ు పడునుగదా; ఆమ ప్రళ్లము
వెలుపల ఏడు దిన్ములు పరతేాకముగా ఉండవలను. త్రువాత్ ఆమను చేరుచ
కొన్వలను.
కాబటిు మిరాాము ఏడు దిన్ములు ప్రళ్లము వెలుపలనే గడిపను. మిరాాము
మ్రల చేరచబడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి.
త్రువాత్ జనులు హజేరోతు నుండి సాగి ప్రరాను అరణాములో దిగిరి.

Numbers
Numbers

13
13

1
2

Numbers

13

3

Numbers

13

4

Numbers

13

5

Numbers

13

6

And the anger of the LORD was kindled against them, and He departed.

And Miriam was shut out from the camp seven days, and the people
journeyed not till Miriam was brought in again.
And afterward the people removed from Hazeroth and pitched camp in the
Wilderness of Paran.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగున్ సెలవిచెచను
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నేను ఇశారయేలీయలకు ఇచచచన్న కనానుదేశమును సంచరించి చూచటకు "Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto
నీవు మ్నుషుాలను పంపుము. వారి పత్రుల గోత్ిములలో ఒకొకకక దాని
the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man,
నుండి ఒకొకకక మ్నుషుాని మీరు పంపవలను; వారిలో పరత్రవాడు పరధానుడెై
every one a ruler among them."
యండవలను.
మోషే యెహోవా మ్యట విని, ప్రరాను అరణామునుండి వారిని పంపను.
And Moses by the commandment of the LORD sent them from the
వారందరు ఇశారయేలీయలలో ముఖుాలు.
Wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel.
వారి పేళ్ల
ా ఏవన్గారూబేను గోత్ి మున్కు

And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua the son of
Zaccur;
జకూకరు కుమ్యరుడెైన్ ష్మూియ; ష్మోాను గోత్ిమున్కు హోరీ కుమ్యరుడెైన్ of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori;
షాప్రతు;
యూదా గోత్ిమున్కు యెఫునన కుమ్యరు డెైన్ కాలేబు;
of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh;
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఇశాశఖారు గోత్ిమున్కు యోసేపు కుమ్యరుడెైన్ ఇగాలు;
ఎఫా
ర యిము గోత్ిమున్కు నూను కుమ్యరుడెైన్ హోషేయ;
బెనాామీను గోత్ిమున్కు రాఫు కుమ్యరుడెైన్ పలీత;
జబూలూను గోత్ిమున్కు సోరీ కుమ్యరుడెైన్ గదీయేలు;
యోసేపు గోత్ిమున్కు, అన్గా మ్న్షేు గోత్ిమున్కు సూస్త్ కుమ్యరుడెైన్ గదీ;
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దాను గోత్ిమున్కు గెమ్లి కుమ్యరుడెైన్ అమీి్మ్యేలు;
ఆషేరు గోత్ిమున్కు మిఖాయేలు కుమ్యరుడెైన్ సెతూరు;
న్ఫా
త లి గోత్ిమున్కు వాపస్త్ కుమ్యరుడెైన్ న్హబీ;
గాదు గోత్ిమున్కు మ్యకీ కుమ్యరుడెైన్ గెయవేలు అనున్వి.
దేశమును సంచరించి చూచటకు మోషే పంపన్ మ్నుషుాల పేళ్ల
ా ఇవి. మోషే
నూను కుమ్యరుడెైన్ హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పట్టును.
మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచటకు వారిని పంప న్పుపడు వారితో
ఇటాననుమీరు ధైరాము తెచచకొని దాని దకిుణదికుకన్ పరవేశించి ఆ కొండ
యెకిక ఆ దేశము ఎటిుదో
దానిలో నివసించ జన్ము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైన్దో
విసాతరమైన్దో
వారు నివసించ భూమి యెటిుదో అది మ్ంచిదో చెడిదో, వారు నివసించ
పటుణములు ఎటిువో, వారు గుడారము లలో నివసించదురో, కోటలలో
నివసించదురో, ఆ భూమి సారమైన్దో నిసాసరమైన్దో,
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దానిలో చెట్ట
ా న్నవో లేవో కనిపటువలను. మ్రియ మీరు ఆ దేశపు పండాలో
కొనిన తీసికొనిరండని చెపపను. అది దా
ర క్షల పరథమ్ పకవకాలము

and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood
therein or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the
land." Now the time was the time of the first ripe grapes.

Numbers

13

21

Numbers

13

22

Numbers

13

23

కాబటిు వారు వెళ్లా స్త్ను అరణాము మొదలుకొని హమ్యతుకు పోవు మ్యరుముగా
రహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి.
వారు దకిుణదికుకన్ పరయాణముచేసి హెబో
ర నుకు వచిచరి. అకకడ అనాకీయలు
అహీమ్యను షేష్యి త్లియి అను వారుండిరి. ఆ హెబో
ర ను ఐగుపు
త లోని
సోయనుకంట్ట ఏడండు
ా ముందుగా కటుబడెను.
వారు ఎషోకలు లోయలోనికి వచిచ అకకడ ఒకక గెలగల దా
ర క్షచెట్ట
ు యొకక
కొమ్ినుకోసి దండెతో ఇదదరు మోసిరి. మ్రియ వారు కొనిన దానిమ్ిపండాను
కొనిన అంజూ రపు పండాను తెచిచరి.

So they went up and searched the land from the Wilderness of Zin unto
Rehob, as men come to Hamath.
And they ascended by the south and came unto Hebron where Ahiman,
Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built
seven years before Zoan in Egypt.)
And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a
branch with one cluster of grapes, and they bore it between two upon a
staff; and they brought of the pomegranates and of the figs.
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ఇశారయేలీయలు అకకడకోసిన్ దా
ర క్ష గెలనుబటిు ఆ సథలమున్కు ఎషోకలు
లోయ అను పేరు పటుబడెను.
వారు న్లుబది దిన్ములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి త్రరిగి వచిచరి.

The place was called the Brook Eshcol, because of the cluster of grapes
which the children of Israel cut down from thence.
And they returned from searching of the land after forty days.
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అట్ట
ా వారు వెళ్లా ప్రరాను అరణామ్ందలి కాదేషులోనున్న మోషే అహ
రోనులయొదదకును ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజమునొదద కును వచిచ, వారికిని
ఆ సరవ సమ్యజమున్కును సమ్యచారము తెలియచెపప ఆ దేశపు పండాను
వారికి చూపంచిరి.

And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation
of the children of Israel unto the Wilderness of Paran to Kadesh, and
brought back word unto them and unto all the congregation, and showed
them the fruit of the land.

of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph;
of the tribe of Ephraim, Hoshea the son of Nun;
of the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu;
of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi;
of the tribe of Joseph, namely, of the tribe of Manasseh, Gaddi the son of
Susi;
of the tribe of Dan, Ammiel the son of Gemalli;
of the tribe of Asher, Sethur the son of Michael;
of the tribe of Naphtali, Nahbi the son of Vophsi;
of the tribe of Gad, Geuel the son of Machi.
These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. And
Moses called Hoshea the son of Nun, Joshua.
And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them,
"Get you up this way southward, and go up into the mountain.
And see the land, what it is, and the people who dwelleth therein, whether
they be strong or weak, few or many;
and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what
cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds;
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వారు అత్నికి తెలియపరచిన్దేమ్న్గానీవు మ్ముిను పంపన్ దేశమున్కు
వెళ్లాత్రవిిు; అది ప్రలు తేనలు పరవ హించ దేశమే; దాని పండు
ా ఇవి.

And they told him, and said, "We came unto the land whither thou sentest
us, and surely it floweth with milk and honey; and this is the fruit of it.
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Nevertheless the people are strong who dwell in the land, and the cities are
walled and very great; and moreover we saw the children of Anak there.
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అయితే ఆ దేశ ములో నివసించ జనులు బలవంతులు; వారి పటుణములు
ప్ర
ర కారముగలవి అవి మికికలి గొపపవి; మ్రియ అకకడ అనాకీయలను
చూచిత్రవిిు.
అమ్యలేకీయలు దకిుణదేశ ములో నివసించచనానరు; హితీతయలు
యెబూస్త్యలు అమోరీయలు కొండ దేశములో నివసించచనానరు;
కనానీయలు సముదరమునొదదను యొరా
ద ను న్దీప్ర
ర ంత్ ములలోను
నివసించచనానరని చెపపరి.
కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమ్ిళ పరచిమ్న్ము నిశచయముగా
వెళ్ల
ా దుము; దాని సావధీన్పరచకొందుము; దాని జయించటకు మ్న్ శకిి
చాలున్నను.
అయితే అత్నితో కూడ పోయిన్ ఆ మ్నుషుాలుఆ జనులు మ్న్కంట్ట బల
వంతులు; మ్న్ము వారి మీదికి పోజాలమ్నిరి.
మ్రియ వారు తాము సంచరించి చూచిన్ దేశమునుగూరిచ
ఇశారయేలీయలతో చెడి సమ్యచారము చెపపమేము సంచరించి చూచిన్
దేశము త్న్ నివాసులను భ్కిుంచ దేశము; దానిలో మ్యకు కన్బడిన్
జనులందరు ఉన్నత్ దేహులు.

Numbers

13

33

And there we saw the giants, the sons of Anak, who come of the giants. And
we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight."
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అకకడ నఫీలీయల సంబంధులైన్ అనాకు వంశపు నఫీలీ యలను
చూచిత్రవిిు; మ్య దృష్ఠకి మేము మిడత్లవల ఉంటిమి, వారి దృష్ఠకిని అటేా
ఉంటిమ్నిరి.
అపుపడు ఆ సరవసమ్యజము ఎలుగెత్రత కేకలు వేసెను; పరజలు ఆ రాత్రి
యెలుగెత్రత యేడిచరి.
మ్రియ ఇశార యేలీయలందరు మోషే అహరోనుల పైని సణుగుకొనిరి.
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ఆ సరవసమ్యజము అయోా ఐగుపు
త లో మేమేల చావలేదు? ఈ అరణామ్ందు And why hath the LORD brought us unto this land to fall by the sword, that
మేమేల చావలేదు? మేము కత్రతవాత్ పడున్ట్ట
ా యెహోవా మ్ముిను ఈ
our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to
దేశములోనికి ఏల తీసికొని వచెచను? మ్య భారాలు మ్య పలాలు
return into Egypt?"
కొలాపోవుదురు; త్రరిగి ఐగుపు
ా ట మ్యకు మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి.
త కు వెళ్ల
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వారుమ్న్ము నాయకుని ఒకని నియమించకొని ఐగుపు
త న్కు త్రరిగి
వెళ్ల
ా దమ్ని ఒకనితో ఒకడు చెపుపకొన్గా
మోషే అహరోనులు ఇశారయేలీ యల సరవసమ్యజసంఘము ఎదుట
సాగిలపడిరి.
అపుపడు దేశమును సంచరించి చూచిన్వారిలోనుండిన్ నూను కుమ్యరుడగు
యెహోషువయ యెఫునన కుమ్యరుడగు కాలేబును బటులు చింపుకొని

The Amalekites dwell in the land of the South; and the Hittites and the
Jebusites and the Amorites dwell in the mountains; and the Canaanites
dwell by the sea and by the coast of the Jordan."
And Caleb stilled the people before Moses, and said, "Let us go up at once
and possess it, for we are well able to overcome it."
But the men who went up with him said, "We are not able to go up against
the people, for they are stronger than we."
And they brought up an evil report of the land which they had searched
unto the children of Israel, saying, "The land, through which we have gone
to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the
people that we saw in it are men of a great stature.

And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept
that night.
And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron;
and the whole congregation said unto them, "Would God that we had died
in the land of Egypt! Or would God we had died in this wilderness!

And they said one to another, "Let us make a captain, and let us return into
Egypt."
Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the
congregation of the children of Israel.
And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, who were of
those who searched the land, rent their clothes;
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ఇశారయేలీయల సరవ సమ్యజముతోమేము సంచరించి చూచిన్ దేశము
మికికలి మ్ంచి దేశము.

and they spoke unto all the company of the children of Israel, saying, "The
land which we passed through to search it is an exceeding good land.
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యెహోవా మ్న్యందు ఆన్ం దించిన్యెడల ఆ దేశములో మ్న్లను చేరిచ
దానిని మ్న్ కిచచను;. అది ప్రలు తేనలు పరవహించదేశము.
మట్ట
ు కు మీరు యెహోవామీద త్రరుగబడకుడి, ఆ దేశ పరజలకు భ్యపడకుడి,
వారు మ్న్కు ఆహారమ్గుదురు, వారి నీడ వారి మీదనుండి తొలగిపోయెను.
యెహోవా మ్న్కు తోడెై యనానడు, వారికి భ్యపడకుడనిరి. ఆ
సరవసమ్యజము వారిని రాళాతో కొటిు చంపవలన్న్గా

If the LORD delight in us, then He will bring us into this land and give it to us,
a land which floweth with milk and honey.
Only rebel not ye against the LORD, neither fear ye the people of the land,
for they are bread for us. Their defense has departed from them, and the
LORD is with us. Fear them not."
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పరత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా మ్హిమ్ ఇశార యేలీయల కందరికి
కన్బడెను.

But all the congregation bade stone them with stones. And the glory of the
LORD appeared in the tabernacle of the congregation before all the children
of Israel.
యెహోవాఎనానళావరకు ఈ పరజలు న్నున అలక్షాము చేయదురు?
And the LORD said unto Moses, "How long will this people provoke Me?
ఎనానళావరకు నేను వారి మ్ధాను చేసిన్ సూచకకిరయలనినటిని చూచి న్నున And how long will it be ere they believe Me for all the signs which I have
న్మ్ిక యందురు?
shown among them?
నేను వారికి సావసథామియాక తెగులుచేత్ వారిని హత్ముచేసి, యీ
I will smite them with the pestilence and disinherit them, and will make of
జన్ముకంట్ట మ్హా బలముగల గొపప జన్మును నీవలన్ పుటిుంచెదన్ని
thee a greater nation and mightier than they."
మోషేతో చెపపగా
మోషే యెహోవాతో ఇటాననుఆల్లగెైతే ఐగుపీతయలు దానిగూరిచ విందురు;
And Moses said unto the LORD, "Then the Egyptians shall hear it (for Thou
నీవు నీ బలముచేత్ ఈ జన్మును ఐగుపీతయలలోనుండి రపపంచిత్రవిగదా;
broughtest up this people in Thy might from among them),
వీరు ఈ దేశనివాసులతో ఈ సంగత్ర చెపపయందురు.
యెహోవా అను నీవు ఈ పరజల మ్ధానునానవనియ, యెహోవా అను నీవు
ముఖాముఖిగా కన్బడిన్వాడ వనియ, నీ మేఘము వారిమీద
నిలుచచన్నదనియ, నీవు పగలు మేఘసతంభ్ములోను రాత్రి
అగినసతంభ్ములోను వారి ముందర న్డుచచనానవనియ వారు
వినియనానరు గదా.
కాబటిు నీవు ఒకక దబబతో ఈ జనులను చంపన్ యెడల నీ కీరిినిగూరిచ వినిన్
జన్ములు
పరమ్యణ పూరవకముగా తాను ఈ జనులకిచిచన్ దేశమ్ందు వారిని చేరుచటకు
శకిిలేక యెహోవా వారిని అరణాములో సంహరించెన్ని చెపుపకొందురు.

and they will tell it to the inhabitants of this land; for they have heard that
Thou, LORD, art among this people, that Thou, LORD, art seen face to face,
and that Thy cloud standeth over them, and that Thou goest before them by
daytime in a pillar of a cloud and in a pillar of fire by night.
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యెహోవా దీరాశాంతు డును, కృప్రత్రశయడును
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దోష్మును అత్రకరమ్మును పరిహరించవాడును, అపరాధిని నిరపరాధిగా
ఎంచక మూడు నాలుగు త్రములవరకు త్ండు
ర ల దోష్మును కుమ్య
రులమీదికి తెచచవాడునై యనానడని నీవు చెపపన్ మ్యట చొపుపన్ నా
పరభువుయొకక బలము ఘన్పరచబడును గాక

And now, I beseech Thee, let the power of my Lord be great, according as
Thou hast spoken, saying,
`The LORD is longsuffering and of great mercy, forgiving iniquity and
transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of
the fathers upon the children unto the third and fourth generation.'
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ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్ది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ పరజలదోష్మును Pardon, I beseech Thee, the iniquity of this people according unto the
పరిహరించి యన్నట్ట
ా నీ కృప్రత్రశయమునుబటిు ఈ పరజల దోష్మును
greatness of Thy mercy, and as Thou hast forgiven this people from Egypt
దయచేసి క్షమించమ్ని యెహోవాతో చెపపగా
even until now."
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Now if Thou shalt kill all this people as one man, then the nations which
have heard the fame of Thee will speak, saying,
`Because the LORD was not able to bring this people into the land which He
swore unto them, therefore He hath slain them in the wilderness.'

యెహోవానీ మ్యటచొపుపన్ నేను క్షమించియనానను.
అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంత్య యెహోవా మ్హిమ్తో
నిండుకొనియండును.
నేను ఐగుపు
త లోను అరణాము లోను చేసిన్ సూచక కిరయలను నా మ్హిమ్ను
చూచిన్ యీ మ్నుషుాలందరు ఈ పది మ్యరులు నా మ్యట విన్క న్నున
పరిశోధించిరి.
కాగా వారి పత్రులకు పరమ్యణ పూరవకముగా నేనిచిచన్ దేశమును వారు
చూడనే చూడరు; న్నున అలక్షాము చేసిన్వారిలో ఎవరును దానిని చూడరు.

And the LORD said, "I have pardoned according to thy word;
but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the LORD.

24

నా సేవకుడెైన్ కాలేబు మ్ంచి మ్న్సుస కలిగి పూరణమ్న్సుసతో న్నున
అనుసరించిన్ హేతువుచేత్ అత్డు పోయిన్ దేశములో అత్ని పరవేశపట్టుదను.
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అత్ని సంత్త్ర దాని సావధీన్పరచకొనును. అమ్యలేకీయలును
కనానీయలును ఆ లోయలో నివసించచనానరు. రేపు మీరు త్రరిగి
ఎఱ్ఱసముదరపు మ్యరుముగా అరణామున్కు పరయాణమై పండనను.
మ్రియ యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నాకు విరోధముగా సణుగుచండు ఈ చెడి సమ్యజమును నేనంత్వరకు
సహింపవలను? ఇశార యేలీయలు నాకు విరోధముగా సణుగుచన్న
సణుగులను వినియనానను.
నీవు వారితోయెహోవా వాకుక ఏదన్గానా జీవముతోడు; మీరు నా చెవిలో
చెపపన్ట్ట
ా నేను నిశచయముగా మీయెడల చేసెదను.
మీ శవములు ఈ అరణాములోనే రాలును; మీ లకకమొత్తము చొపుపన్ మీలో
లకికంపబడిన్వారందరు, అన్గా ఇరువది ఏండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యము
గలిగి నాకు విరోధముగా సణగిన్వారందరు రాలిపోవుదురు.

But My servant Caleb, because he had another spirit with him and hath
followed Me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his
seed shall possess it."
(Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley.) "Tomorrow
turn you and get you into the wilderness by the way of the Red Sea."
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యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబును నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ త్పప doubtless ye shall not come into the land concerning which I swore to make
మిముిను నివసింపజేయదున్ని నేను పరమ్యణముచేసిన్ దేశమ్ందు మీలో
you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of
ఎవరును పరవేశింపరు; ఇది నిశచయము.
Nun.
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But your little ones, whom ye said should be a prey, them will I bring in, and
they shall know the land which ye have despised.
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అయితేవారు కొలాపోవుదు రని మీరు చెపపన్ మీ పలాలను నేను ఆ
దేశములోపలికి రపపంచెదను; మీరు త్ృణీకరించిన్ దేశమును వారు సవత్ం
త్రించకొనదరు;
అయితే మీ శవములు ఈ అరణా ములో రాలును.
మీ శవములు ఈ అరణాములో క్షయమ్గువరకు మీ పలాలు ఈ అరణాములో
న్లుబది ఏండు
ా త్రరుగుల్లడుచ మీ వాభిచారశిక్షను భ్రించెదరు.
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మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన్ న్లుబది దిన్ముల లకక పరకారము
దిన్మున్కు ఒక సంవత్సరము చొపుపన్ న్లుబది సంవత్సరములు మీ
దోష్శిక్షను భ్రించి నేను మిముిను రోసివేసిన్ట్ట
ు తెలిసికొందురు.

After the number of the days in which ye searched the land, even forty days,
for each day a year, shall ye bear your iniquities, even forty years, and ye
shall know My altering of My purpose.
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ఇది యెహోవా అను నేను చెపపన్ మ్యట; నాకు విరోధముగా కూడిన్ చెడిదగు I, the LORD, have said: I will surely do it unto all this evil congregation who
ఈ సరవ సమ్యజమున్కు నిశచయముగా దీని చేసెదను. ఈ అరణాములో వారు are gathered together against Me. In this wilderness they shall be
కీుణంచిపోవుదురు; ఇకకడనే చనిపోవుదురు అనను.
consumed, and there they shall die.'"
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Because all those men who have seen My glory and My miracles which I did
in Egypt and in the wilderness, and have tempted Me now these ten times
and have not hearkened to My voice-surely they shall not see the land which I swore unto their fathers, neither
shall any of those who provoked Me see it.

And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,
"How long shall I bear with this evil congregation who murmur against Me? I
have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur
against Me.
Say unto them, `As truly as I live, saith the LORD, as ye have spoken in Mine
ears, so will I do to you.
Your carcasses shall fall in this wilderness; and all who were numbered of
you, according to your whole number, from twenty years old and upward,
who have murmured against Me,

But as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness.
And your children shall wander in the wilderness forty years and bear your
whoredoms, until your carcasses be wasted in the wilderness.

ఆ దేశమును సంచరించి చూచటకెై మోషేచేత్ పంపబడి త్రరిగి వచిచ ఆ
దేశమునుగూరిచ చెడిసమ్యచారము చెపుపటవలన్ సరవ సమ్యజము
అత్నిమీద సణుగున్ట్ట
ా చేసిన్ మ్నుషుాలు,
అన్గా ఆ దేశమునుగూరిచ చెడి సమ్యచారము చెపపన్ మ్నుషుాలు యెహోవా
సనినధిని తెగులుచేత్ చనిపోయిరి.
అయితే ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన్ మ్నుషుాలలో నూను కుమ్యరుడగు
యెహోషువయ యెఫునన కుమ్యరుడగు కాలేబును బరదికిరి.
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And the men, whom Moses sent to search the land, who returned and made
all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon
the land,
even those men who brought up the evil report upon the land, died by the
plague before the LORD.
But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were of the
men who went to search the land, lived still.
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అయితే వారు మూరిఖంచి ఆ కొండకొన్ కెకికపోయిరి; అయిన్ను యెహోవా
నిబంధన్ మ్ందసమైన్ను మోషేయె
ై న్ను ప్రళ్ల ములోనుండి బయలు వెళాలేదు.

But they presumed to go up unto the hilltop. Nevertheless the ark of the
covenant of the LORD and Moses departed not out of the camp.
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Then the Amalekites came down and the Canaanites who dwelt in that hill,
and smote them and discomfited them, even unto Hormah.
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అపుపడు ఆ కొండమీద నివాసముగానున్న అమ్యలేకీయలును
కనానీయలును దిగి వచిచ వారిని కొటిు హోరాివరకు వారిని త్రిమి హత్ము
చేసిరి.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుమునేను మీ కిచచచన్న దేశనివాసములలో
మీరు పరవేశించిన్ త్రువాత్
యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్ కలుగున్ట్ట
ా గా గోవులలోనిదానినేకాని, గొఱ్ఱ
మేకలలోనిదానినేకాని, దహన్బలిగానైన్ను, బలిగానైన్ను తెచిచ, మొ
ా కుకబడి
చెలిాంచటకనియో, సేవచాఛరపణగాన్నియో, నియామ్క కాలమ్ందు
అరిపంచన్దియనియో, దేనినైన్ను మీరు అరిపంపగోరిన్యెడల
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యెహోవాకు ఆ అరపణము న్రిపంచవాడు ముప్రపవు నూనతో కలుపబడిన్
రండు పళా పండిని నైవేదాముగా తేవలను.

then shall he that offereth his offering unto the LORD bring a meat offering
of a tenth part of flour mingled with a fourth part of a hin of oil.
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ఒకొకకక గొఱ్ఱపలాతో కూడ దహన్బలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయటకెై
ముప్రపవు దా
ర కాురసమును ప్రనారపణ ముగా సిదిపరచవలను.

And a fourth part of a hin of wine for a drink offering shalt thou prepare
with the burnt offering or sacrifice, for one lamb.
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పటేులుతోకూడ పడి నూనతో కలుపబడిన్ నాలుగు పళా పండిని నైవేదాముగా Or for a ram, thou shalt prepare for a meat offering two tenths part of flour
సిదిపరచ వలను.
mingled with a third part of a hin of oil.
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మోషే ఇశారయేలీయలందరితో ఆ మ్యటలు చెపపగా ఆ జనులు చాల
దుుఃఖించిరి.
వారు ఉదయమున్ లేచి ఆ కొండ కొన్మీదికెకికచిత్తమ్ండి, మేము ప్రపము
చేసిన్ వారము, యెహోవా చెపపన్ సథలమున్కు వెళ్ల
ా దుము అనిరి.

And Moses told these sayings unto all the children of Israel, and the people
mourned greatly.
And they rose up early in the morning and got them up into the top of the
mountain, saying, "Lo, we are here, and will go up unto the place which the
LORD hath promised; for we have sinned."
అపుపడు మోషేఇది ఏల? మీరు యెహోవా మ్యట మీరు చనానరేమి?
And Moses said, "Why now do ye transgress the commandment of the
LORD? But it shall not prosper.
అది కొన్సాగదు. యెహోవా మీ మ్ధాను లేడు గనుక మీ శతు
ి వులయెదుట
Go not up, for the LORD is not among you, that ye be not smitten before
హత్ము చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి.
your enemies.
ఏలయన్గా అమ్య లేకీయలు కనానీయలు మీకంట్ట ముందుగా అకకడికి
For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall
చేరియనానరు; మీరు ఖడుముచేత్ కూలుదురు; మీరు యెహోవాను
by the sword. Because ye have turned away from the LORD, therefore the
అనుసరించట మ్యనిత్రరి గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడెైయండడని చెపపను. LORD will not be with you."

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel and say unto them: `When ye have come
into the land of your habitations, which I give unto you,
and will make an offering by fire unto the LORD, a burnt offering or a
sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn
feasts, to make a sweet savor unto the LORD of the herd or of the flock,

పడి దా
ర కాురసమును ప్రనారపణముగా తేవలను; అది యెహోవాకు ఇంపైన్
సువాసన్.
మొ
ా కుకబడిని చెలిాంచటకెైన్ను యెహోవాకు సమ్య ధాన్బలి న్రిపంచటకెైన్ను
నీవు దహన్బలిగానైన్ను బలిగా నైన్ను కోడెదూడను సిదిపరచిన్యెడల

And for a drink offering thou shalt offer a third part of a hin of wine for a
sweet savor unto the LORD.
And when thou preparest a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice in
performing a vow, or peace offerings unto the LORD,

ఆ కోడెతో కూడ పడిన్నరనూన కలుపబడిన్ ఆరుపళా గోధుమ్పండిని
నైవేదాముగా అరిపంపవలను.
మ్రియ యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ముగా

then shall he bring with a bullock a meat offering of three tenths part of
flour mingled with half a hin of oil.
And thou shalt bring for a drink offering half a hin of wine for an offering
made by fire of a sweet savor unto the LORD.
"`Thus shall it be done for one bullock or for one ram or for a lamb or a kid.
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మీయొదద నివసించ పరదేశి గాని మీ త్రత్రములలో మీ
మ్ధానున్నవాడెవడు గాని యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్ గల హోమ్ము
అరిపంప గోరిన్పుపడు మీరు చేయన్టేా అత్డును చేయవలను.
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సంఘమున్కు, అన్గా మీకును మీలో నివసించ పరదేశికిని ఒకకటే కటుడ; అది One ordinance shall be both for you of the congregation and also for the
మీ త్రత్రములకుండు నిత్ామైన్ కటుడ; యెహోవా సనినధిని మీరున్నటేా
stranger who sojourneth with you, an ordinance for ever in your
పరదేశియ ఉండును.
generations. As ye are, so shall the stranger be before the LORD:

Numbers

15

16

Numbers

15

17

మీకును మీయొదద నివసించ పరదేశికిని ఒకకటే యేరాపట్ట, ఒకకటే
నాాయవిధి యండవలను.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము

one law and one manner shall be for you and for the stranger who
sojourneth with you.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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నేను మిముిను కొని పోవుచన్న దేశములో మీరు పరవేశించిన్ త్రువాత్
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మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును త్రనున్పుపడు పరత్రషా
ఠ రపణ మును యెహోవాకు
అరిపంపవలను.
మీరు మీ మొదటి పండిముదద ర్కట్టును పరత్రషా
ఠ రపణముగా అరిపంపవలను;
కళాపు అరపణమువల దాని అరిపంపవలను.

"Speak unto the children of Israel and say unto them: `When ye come into
the land whither I bring you,
then it shall be that, when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up a
heave offering unto the LORD.
Ye shall offer up a cake of the first of your dough for a heave offering; as ye
do the heave offering of the threshing floor, so shall ye heave it.
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పడిన్నర దా
ర కాు రసమును ప్రనీయారపణముగా తేవలను; ఒకొకకక
కోడెతోకూడను ఒకొకకక పటేులుతోకూడను, గొఱ్ఱలలోనిదైన్ను
మేకలలోనిదైన్ను ఒకొకకక పలాతో కూడను, ఆల్లగు చేయవలను.
మీరు సిదిపరచవాటి లకకనుబటిు వాటి లకకలో పరత్రదానికిని అట్ట
ా
చేయవలను.
దేశములో పుటిున్వారందరు యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల
హోమ్యరపణమును తెచచన్పుపడు ఆల్లగున్నే చేయవలను.

మీ త్రత్రములకు మీ మొదటి పండిముదదలోనుండి పరత్రషా
ఠ రపణమును
యెహోవాకు అరిపంపవలను.
యెహోవా మోషేతో చెపపన్ యీ ఆజాలనినటిలో, అన్గా

According to the number that ye shall prepare, so shall ye do to every one
according to their number.
All who are born of the country shall do these things in this manner in
offering an offering made by fire of a sweet savor unto the LORD.
And if a stranger sojourn with you, or whosoever be among you in your
generations, and will offer an offering made by fire of a sweet savor unto
the LORD, as ye do, so he shall do.

Of the first of your dough ye shall give unto the LORD a heave offering in
your generations.
And if ye have erred and not observed all these commandments which the
LORD hath spoken unto Moses--
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యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ దిన్ము మొదలుకొని అట్టపైని మీ త్రత్రములకు
యెహోవా మోషే దావరా మీకు ఆజా
ా పంచిన్వాటిలో పరబాట్టన్ దేనినైన్ను
మీరు చేయకపోయిన్పుపడు, అది సమ్యజమున్కు తెలియ బడనియెడల

Numbers

15

24

Numbers

15

25

Numbers

15

26

Numbers

15

27

Numbers

15

28

సరవసమ్యజము యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గా నుండుటకెై దహన్బలిగా ఒక then it shall be, if aught be committed by ignorance without the knowledge
కోడెదూడను, విధిచొపుపన్ దాని నైవేదామును దాని ప్రనీయారపణమును
of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock
ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను సిదిపరచ వలను.
for a burnt offering for a sweet savor unto the LORD with his meat offering
and his drink offering, according to the ordinance, and one kid of the goats
for a sin offering.
యాజకుడు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
And the priest shall make an atonement for all the congregation of the
చేయవలను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు
children of Israel, and it shall be forgiven them, for it is ignorance; and they
పరబాట్టన్ చేసిన్ ప్రపములను బటిు త్మ్ అరపణమును, అన్గా యెహో
shall bring their offering, a sacrifice made by fire unto the LORD, and their
వాకు చెందవలసిన్ హోమ్మును ప్రపపరిహారారథబలిని యెహోవా సనినధికి
sin offering before the LORD, for their ignorance.
తీసికొని రావలను.
అపుపడు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజమేమి, వారి మ్ధాను నివ సించ
And it shall be forgiven all the congregation of the children of Israel and the
పరదేశి యేమి క్షమ్యపణ నొందును; ఏలయన్గా పరజలందరు తెలియకయే
stranger who sojourneth among them, seeing all the people were in
దాని చేయట త్టసిథంచెను.
ignorance.
ఒకడు పరబాట్టన్ ప్రపము చేసిన్యెడల వాడు ప్రప పరిహారారథబలిగా
"`And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a shegoat of the
ఏడాది ఆడుమేక పలాను తీసికొని రావలను.
first year for a sin offering.
పరబాట్టన్ యెహోవా సనినధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే ప్రపము
And the priest shall make an atonement for the soul who sinneth ignorantly,
చేసిన్ వాని నిమిత్తము యాజకుడు ప్ర
ర యశిచ త్తము చేయను; వాని
when he sinneth by ignorance before the LORD, to make an atonement for
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటవలన్ వాడు క్షమ్యపణ నొందును.
him; and it shall be forgiven him.
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ఇశారయేలీయలలో పుటిున్వాడగాని వారి మ్ధాను నివసించ పరదేశి యేగాని
పరబాట్టన్ ఎవడెైన్ను ప్రపము చేసిన్యెడల వానికిని మీకును విధి ఒకకటే
ఉండవలను.
అయితే దేశమ్ందు పుటిున్వాడగాని పర దేశియే గాని యెవడెైన్ను సాహసించి
ప్రపముచేసిన్యెడల
వాడు యెహోవాను త్ృణీకరించిన్వాడగును గనుక అటిువాడు నిశచయముగా
జనులలో నుండకుండ కొటిు వేయబడును; వాడు యెహోవా మ్యటను
అలక్షాము చేసి ఆయన్ ఆజాను మీరిన్ందున్ నిశచయముగా కొటిువేయ
బడును; వాని దోష్శిక్షకు వాడ కారకుడు.
ఇశారయేలీయలు అరణాములో ఉన్నపుపడు ఒకడు విశారంత్రదిన్మున్ కట్టులు
ఏరుట చూచిరి.
వాడు కట్టులు ఏరుట చూచిన్వారు మోషేయొదదకును అహరోనునొదద కును
సరవసమ్యజమునొదదకును వానిని తీసికొనివచిచరి.
వానికి ఏమి చేయవలనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని కావలిలో
ఉంచిరి.
త్రువాత్ యెహోవాఆ మ్నుషుాడు మ్రణశిక్ష నొందవలను.

even all that the LORD hath commanded you by the hand of Moses, from
the day that the LORD commanded Moses and henceforward among your
generations--

Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him
that is born among the children of Israel and for the stranger who
sojourneth among them.
But the soul who doeth aught presumptuously, whether he be born in the
land or a stranger, the same reproacheth the LORD; and that soul shall be
cut off from among his people.
Because he hath despised the word of the LORD and hath broken His
commandment, that soul shall utterly be cut off. His iniquity shall be upon
him.'"
And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man
who gathered sticks upon the Sabbath day.
And those who found him gathering sticks brought him unto Moses and
Aaron and unto all the congregation.
And they put him under guard, because it was not declared what should be
done to him.
And the LORD said unto Moses, "The man shall be surely put to death. All
the congregation shall stone him with stones outside the camp."
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సరవసమ్యజము ప్రళ్లము వెలుపల రాళాతో వాని కొటిు చంపవలన్ని మోషేతో And all the congregation brought him outside the camp and stoned him
చెపపను. కాబటిు యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా సరవ సమ్యజము ప్రళ్లము with stones, and he died, as the LORD commanded Moses.
వెలుపలికి వాని తీసికొనిపోయి రాళాతో వాని చావగొట్టును.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుము. వారు త్మ్ త్ర త్రములకు త్మ్ బటుల
అంచలకు కుచచలు చేసికొని అంచల కుచచలమీద నీలిసూత్ిము
త్గిలింపవలను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them
fringes in the borders of their garments throughout their generations, and
that they put upon the fringe of the borders a ribbon of blue.
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మీరు నా ఆజాలనినటిని జా
ా పకముచేసికొని మీ దేవునికి
పరత్రష్ఠతులైయండున్ట్ట
ా మునుపటివల కోరిన్వాటిని బటిుయ
చూచిన్వాటినిబటిుయ వాభిచరింపక,

And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it and remember
all the commandments of the LORD and do them, and that ye seek not after
your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring,
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దాని చూచి యెహోవా ఆజాలనినటిని జా
ా పకముచేసికొని వాటి న్నుసరించటకే
అది మీకు కుచచగానుండును.
నేను మీకు దేవుడనై యండున్ట్ట
ా గా ఐగుపు
త దేశములోనుండి మిముిను
రపపంచిన్ మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను; మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే.

that ye may remember and do all My commandments, and be holy unto
your God.
I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt to be
your God: I am the LORD your God."
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లేవికి మునిమ్నుమ్డును కహాతుకు మ్నుమ్డును ఇసాారు కుమ్యరుడున్గు
కోరహు, రూబేనీయలలో ఏలీ యాబు కుమ్యరులైన్ దాతాను
అబీరాములును, పేలతు కుమ్యరుడెైన్ ఓనును యోచించకొని

Now Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan
and Abiram the sons of Eliab, and On the son of Peleth, sons of Reuben,
took men;
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ఇశారయేలీయ లలో పేరుపందిన్ సభికులును సమ్యజపరధానులునైన్
రండువందలయేబది మ్ందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి
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మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడిమీతో మ్యకిక పనిలేదు; ఈ
సరవసమ్యజములోని పరత్రవాడును పరిశుదు
ి డ యెహోవా వారి
మ్ధానునానడు; యెహోవా సంఘము మీద మిముిను మీరేల
హెచిచంచకొనుచనానరన్గా,

and they rose up before Moses with certain of the children of Israel, two
hundred and fifty princes of the assembly, famous in the congregation, men
of renown.
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron,
and said unto them, "Ye take too much upon you, seeing all the
congregation are holy, every one of them, and the LORD is among them.
Why then lift ye up yourselves above the congregation of the LORD?"
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మోషే ఆ మ్యట విని సాగిలపడెను. అట్ట త్రువాత్ అత్డు కోరహుతోను వాని
సమ్యజముతోను ఇటానను
త్న్వాడు ఎవడో పరిశుదు
ి డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని త్న్
సనినధికి రానిచచను. ఆయన్ తాను ఏరపరచకొనిన్వానిని త్న్యొదదకు
చేరుచ కొనును.
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ఈల్లగు చేయడి; కోరహును అత్ని సమ్సత సమూహమునైన్ మీరును
ధూప్రరు
ి లను తీసికొని వాటిలో అగినయంచి రేపు యెహోవా సనినధిని
వాటిమీద ధూపదరవాము వేయడి.
అపుపడు యెహోవా యే మ్నుషుాని యేరపరచకొనునో వాడ పరిశుదు
ి డు.
లేవి కుమ్యరుల్లరా, మీతో నాకిక పనిలేదు.

And when Moses heard it, he fell upon his face;
and he spoke unto Korah and unto all his company, saying, "Even tomorrow
the LORD will show who are His and who is holy, and will cause him to come
near unto Him. Even him whom He hath chosen will He cause to come near
unto Him.
This do: Take you censers, Korah and all his company,

and put fire therein and put incense in them before the LORD tomorrow.
And it shall be that the man whom the LORD doth choose, he shall be holy.
Ye take too much upon you, ye sons of Levi."
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మ్రియ మోషే కోరహుతో ఇటాననులేవి కుమ్యరుల్లరా వినుడి.
త్న్ మ్ందిరసేవచేయటకు యెహోవా మిముిను త్న్యొదదకు
చేరుచకొనుటయ, మీరు సమ్యజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన్ సేవ
చేయన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయల దేవుడు ఇశారయేలీయల సమ్యజములోనుండి
మిముిను వేరు పరచటయ మీకు అలపముగా కన్బడునా?

And Moses said unto Korah, "Hear, I pray you, ye sons of Levi:
Seemeth it but a small thing unto you that the God of Israel hath separated
you from the congregation of Israel, to bring you near to Himself to do the
service of the tabernacle of the LORD and to stand before the congregation
to minister unto them?
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ఆయన్ నినునను నీతో లేవీయలైన్ నీ గోత్ిపువారి న్ందరిని చేరుచకొనను
గదా. అయితే మీరు యాజకత్వముకూడ కోరుచనానరు.

And He hath brought thee near to Him, and all thy brethren the sons of Levi
with thee. And seek ye the priesthood also?
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For this cause both thou and all thy company are gathered together against
the LORD. And what is Aaron, that ye murmur against him?"

Numbers

16

12

Numbers

16

13

ఇందు నిమిత్తము నీవును నీ సమ్సతసమ్యజ మును యెహోవాకు విరోధముగా
పోగెైయనానరు. అహరోను ఎవడు? అత్నికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల
అనను.
అపుపడు మోషే ఏలీయాబు కుమ్యరులైన్ దాతాను అబీరాములను
పలువన్ంపంచెను.
అయితే వారుమేము రాము; ఈ అరణాములో మ్ముిను చంప వలన్ని ప్రలు
తేనలు పరవహించ దేశములోనుండి మ్ముిను తీసికొనివచచట చాలన్ట్ట
ు ,
మ్యమీద పరభుత్వము చేయటకును నీకధికారము కావలనా?
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అంతేకాదు, నీవు ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశములోనికి మ్ముిను తీసికొని
రాలేదు; పలములు దా
ర క్షతోటలుగల సావసథాము మ్యకియాలేదు; ఈ
మ్నుషుాల కనునలను ఊడదీయదువా? మేము రాము అనిరి.

Moreover thou hast not brought us into a land that floweth with milk and
honey, or given us inheritance of fields and vineyards. Wilt thou put out the
eyes of these men? We will not come up!"
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అందుకు మోషే మికికలి కోపంచినీవు వారి నైవేదామును లక్షాపటుకుము. ఒకక And Moses was very wroth, and said unto the LORD, "Respect not Thou
గాడిదనైన్ను వారియొదద నేను తీసికొన్ లేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని
their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one
చేయలేదని యెహోవా యొదద మ్న్విచేసెను.
of them."
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మ్రియ మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవసమూహమును, అన్గా నీవును
వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనినధిని నిలువవలను.
మీలో పరత్రవాడును త్న్ త్న్ ధూప్రరిిని తీసికొని వాటి మీద ధూపదరవాము
వేసి, ఒకొకకకడు త్న్ ధూప్రరిిని పట్ట
ు కొని రండువందల ఏబది ధూప్రరు
ి లను
యెహోవా సనినధికి తేవలను, నీవును అహరోనును ఒకొకకకడు త్న్ ధూప్రరిిని
తేవలన్ని చెపపను.
కాబటిు వారిలో పరత్రవాడును త్న్ ధూప్రరిిని తీసికొని వాటిలో అగిన యంచి
వాటిమీద ధూప దరవాము వేసిన్పుపడు, వారును మోషే అహరోనులును
పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదద నిలిచిరి.
కోరహు పరత్ాక్షపు గుడారము యొకక దావరమునొదదకు సరవసమ్యజమును
వారికి విరోధ ముగా పోగుచేయగా యెహోవా మ్హిమ్ సరవసమ్యజ మున్కు
కన్బడెను.
అపుపడు యెహోవామీరు ఈ సమ్యజములోనుండి అవత్లికి వెళ్ల
ా డి.
క్షణములో నేను వారిని కాలిచవేయదున్ని మోషే అహరోనులతో చెపపగా

And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, who said, "We
will not come up.
Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth
with milk and honey to kill us in the wilderness, unless thou make thyself
altogether a prince over us?

And Moses said unto Korah, "Be thou and all thy company before the LORD,
thou and they and Aaron, tomorrow.
And take every man his censer and put incense in them, and bring ye before
the LORD every man his censer, two hundred and fifty censers, thou also
and Aaron, each of you his censer."
And they took every man his censer and put fire in them and laid incense
thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with
Moses and Aaron.
And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the
tabernacle of the congregation; and the glory of the LORD appeared unto all
the congregation.
And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,
"Separate yourselves from among this congregation, that I may consume
them in a moment."
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వారు సాగిలపడిసమ్సత శరీరాత్ిలకు దేవుడ వెైన్ దేవా, యీ యొకకడు
ప్రపముచేసిన్ందున్ ఈ సమ్సత సమ్యజము మీద నీవు కోపపడుదువా? అని
వేడు కొనిరి.
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక నివాస ముల చట్ట
ు పటానుండి
తొలగిపోవుడని జన్సమ్యజముతో చెపుపము.
అపుపడు మోషే లేచి దాతాను అబీరాముల యొదదకు వెళాగా ఇశారయేలీయల
పదదలు అత్ని వెంట వెళ్లారి.
అత్డుఈ దుషు
ు ల గుడారములయొదదనుండి తొలగి పోవుడి; మీరు వారి
ప్రపములనినటిలో ప్రలివారై న్శింపక యండున్ట్ట
ా వారికి కలిగిన్దేదియ
ముటుకుడి అని ఆ సమ్యజముతో అనను.
కాబటిు వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదదనుండి ఇట్ట
అట్ట లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారాలును వారి
కుమ్యరులును వారి పసిపలాలును త్మ్ గుడారముల దావరమున్ నిలిచిరి.
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And they fell upon their faces, and said, "O God, the God of the spirits of all
flesh, shall one man sin, and wilt Thou be wroth with all the congregation?"
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మోషే ఈ సమ్సత కారాములను చేయటకు యెహోవా న్నున పంపన్నియ, నా And Moses said, "Hereby ye shall know that the LORD hath sent me to do all
అంత్ట నేనే వాటిని చేయలేదనియ దీనివలన్ మీరు తెలిసికొందురు.
these works, for I have not done them of mine own mind.
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మ్నుషుాలందరికి వచచ మ్రణమువంటి మ్రణము వీరు పందిన్ యెడలను,
సమ్సత మ్నుషుాలకు కలుగున్దే వీరికి కలిగిన్యెడలను, యెహోవా
న్నునపంప లేదు.
అయితే యెహోవా గొపప వింత్ పుటిుంచటవలన్ వారు ప్ర
ర ణములతో
ప్రతాళములో కూలున్ట్ట
ా భూమి త్న్ నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన్
సమ్సతమును మింగి వేసిన్యెడల వారు యెహోవాను అలక్షాము చేసిరని
మీకు తెలియన్నను.
అత్డు ఆ మ్యటలనినయ చెపప చాలించ గానే వారి కిరంది నేల నరవిడిచెను.
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భూమి త్న్ నోరు తెరచి వారిని వారి కుట్టంబములను కోరహు సంబంధు
లందరిని వారి సమ్సత సంప్రదామును మింగివేసెను.

But if the LORD make a new thing, and the earth open her mouth and
swallow them up with all that appertain unto them, and they go down alive
into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the
LORD."
And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words,
that the ground cleaved asunder that was under them;
and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses
and all the men who appertained unto Korah, and all their goods.
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వారును వారి సంబంధులందరును ప్ర
ర ణముతో ప్రతాళ ములో కూలిరి; భూమి
వారిని మింగివేసెను; వారు సమ్యజములో ఉండకుండ న్శించిరి.

They and all that appertained to them went down alive into the pit, and the
earth closed upon them; and they perished from among the congregation.
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వారి చట్ట
ు నున్న ఇశారయేలీయలందరు వారి ఘోష్ వినిభూమి మ్న్లను
మింగివేయనేమో అనుకొనుచ ప్రరిపోయిరి.
మ్రియ యెహోవా యొదదనుండి అగిన బయలుదేరి ధూప్రరపణ మును
తెచిచన్ ఆ రండువందల ఏబదిమ్ందిని కాలిచవేసెను.
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచనునీవు యాజకుడగు
అహరోను కుమ్యరుడెైన్ ఎలి యాజరుతో ఇటానుముఆ అగినమ్ధానుండి ఆ
ధూప్రరు
ి లను ఎతు
త ము, అవి పరత్రష్ఠత్మైన్వి.

And all Israel who were round about them fled at the cry of them, for they
said, "Lest the earth swallow us up also!"
And there came out a fire from the LORD, and consumed the two hundred
and fifty men who offered incense.
And the LORD spoke unto Moses, saying,

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Speak unto the congregation, saying, `Get you up from about the
tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.'"
And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram, and the elders of
Israel followed him.
And he spoke unto the congregation, saying, "Depart, I pray you, from the
tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed
in all their sins."
So they got up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram on every
side; and Dathan and Abiram came out and stood in the door of their tents,
and their wives and their sons and their little children.

If these men die the common death of all men, or if they be visited
according to the visitation of all men, then the LORD hath not sent me.
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ఆ అగినని దూర ముగా చలు
ా ము.

"Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers
out of the burning, and scatter thou the fire yonder, for they are hallowed.
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ప్రపముచేసి త్మ్ ప్ర
ర ణములకు ముపుప తెచచకొనిన్ వీరి ధూప్రరు
ి లను
తీసికొని బలిపీఠమున్కు కపుపగా వెడలపయిన్ రేకులను చేయవలను. వారు
యెహోవా సనినధికి వాటిని తెచిచన్ందున్ అవి పరత్రష్ఠత్ మైన్వి; అవి
ఇశారయేలీయలకు ఆన్వాలుగా ఉండును.

The censers of these sinners against their own souls, let them make them
into broad plates for a covering of the altar; for they offered them before
the LORD. Therefore they are hallowed, and they shall be a sign unto the
children of Israel."
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అహరోను సంతాన్ సంబంధి కాని అనుాడెవడును యెహోవా సనినధిని
ధూపము అరిపంప సమీపంచి,
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మ్రునాడు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము మోషే అహరోనులకు
విరోధముగా సణుగుచమీరు యెహోవా పరజలను చంపత్రరని చెపప
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సమ్యజము మోషే అహరోను లకు విరోధముగా కూడెను. వారు పరత్ాక్షపు
గుడారమువెైపు త్రరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమిను; యెహోవా
మ్హిమ్య కన్బడెను.
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మోషే అహ రోనులు పరత్ాక్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగా

But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured
against Moses and against Aaron, saying, "Ye have killed the people of the
LORD."
And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses
and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the
congregation; and behold, the cloud covered it, and the glory of the LORD
appeared.
And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation.
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యెహోవామీరు ఈ సమ్యజము మ్ధానుండి తొలగి పోవుడి,
క్షణములో నేను వారిని న్శింపజేయదున్ని మోషేకు సెలవియాగా వారు
సాగిలపడిరి.
అపుపడు మోషేనీవు ధూప్రరిిని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుపలతో నింప
ధూపమువేసి వేగముగా సమ్యజమునొదదకు వెళ్లా వారినిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయము; కోపము యెహోవా సనినధినుండి బయలుదేరను; తెగులు
మొదలు పట్టున్ని అహరోనుతో చెపపగా
మోషే చెపపన్ట్ట
ా అహరోను వాటిని తీసికొని సమ్యజముమ్ధాకు పరుగెత్రత
పోయిన్పుపడు తెగులు జనులలో మొదలుపటిు యండెను; కాగా అత్డు
ధూపమువేసి ఆ జనుల నిమిత్తము ప్ర
ర య శిచత్తము చేసెను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a
moment." And they fell upon their faces.
And Moses said unto Aaron, "Take a censer and put fire therein from the
altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation and make
an atonement for them. For there has wrath gone out from the LORD; the
plague has begun."
And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the
congregation; and behold, the plague had begun among the people. And he
put on incense, and made an atonement for the people.
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And Eleazar the priest took the brazen censers, wherewith those who were
burned had offered, and they were made broad plates for a covering of the
altar
కోరహువలను అత్ని సమ్యజము వలను కాకుండున్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలకు
to be a memorial unto the children of Israel, that no stranger, who is not of
జా
ా పకసూచన్గా ఉండుటకెై యాజకు డెైన్ ఎలియాజరు కాలచబడిన్ వారు
the seed of Aaron, come near to offer incense before the LORD; that he be
అరిపంచిన్ యిత్తడి ధూప్రరు
ి లను తీసి యెహోవా మోషే దావరా త్న్తో
not as Korah and as his company, as the LORD said to him by the hand of
చెపపన్ట్ట
ా వాటితో బలిపీఠమున్కు కపుపగా వెడలపయిన్ రేకులు చేయించెను. Moses.

అత్డు చచిచన్వారికిని బరత్రకియన్న వారికిని మ్ధాను నిలువబడగా తెగులు And he stood between the dead and the living; and the plague was stayed.
ఆగెను.
కోరహు త్రరుగుబాట్టన్ చనిపోయిన్వారు గాక పదునాలుగువేల
Now those who died in the plague were fourteen thousand and seven
ఏడువందలమ్ంది ఆ తెగులుచేత్ చచిచరి.
hundred, besides those who died in the matter of Korah.
ఆ తెగులు ఆగిన్పుపడు అహరోను పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరము
And Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the
దగురనున్న మోషే యొదదకు త్రరిగి వచెచను.
congregation, and the plague was stayed.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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నీవు ఇశారయేలీయలతో మ్యటల్లడి వారియొదద నొకొకకక పత్రుల
కుట్టంబమున్కు ఒకొకకక కఱ్ఱగా, అన్గా వారి పరధానులందరియొదద వారి వారి
పత్రుల కుట్టంబముల చొపుపన్ పండెరండు కఱ్ఱలను తీసికొని యెవరి కఱ్ఱమీద
వారిపేరు వా
ర యము.
లేవికఱ్ఱమీద అహరోను పేరు వా
ర యవలను; ఏలయన్గా పత్రుల
కుట్టంబముల పరధానునికి ఒకక కఱ్ఱయే యండవలను.
నేను మిముిను కలిసికొను పరత్ాక్షపు గుడారములోని శాసన్ములయెదుట
వాటిని ఉంచవలను.
అపుపడు నేను ఎవని ఏరపరచకొందునో వాని కఱ్ఱ చిగిరించను. ఇశార
యేలీయలు మీకు విరోధముగా సణుగుచండు సణుగులు నాకు
విన్బడకుండ మ్యనిపవేయదును.
కాబటిు మోషే ఇశారయేలీయలతో చెపపగా వారి పరధానులందరు త్మ్ త్మ్
పత్రుల కుట్టంబములలో ఒకొకకక పరధానునికి ఒకొకకక కఱ్ఱ చొపుపన్
పండెరండు కఱ్ఱలను అత్నికిచిచరి; అహరోను కఱ్ఱయ వారి కఱ్ఱల
మ్ధానుండెను.
మోషే వారి కఱ్ఱలను సాక్షాపు గుడారములో యెహోవా సనిన ధిని ఉంచెను.
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"Speak unto the children of Israel, and take from every one of them a rod
according to the house of their fathers, from all their princes according to
the house of their fathers, twelve rods. Write thou every man's name upon
his rod.
And thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi, for one rod shall be
for the head of the house of their fathers.
And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the
Testimony, where I will meet with you.
And it shall come to pass that the man's rod, whom I shall choose, shall
blossom; and I will make to cease from Me the murmurings of the children
of Israel, whereby they murmur against you."
And Moses spoke unto the children of Israel, and every one of their princes
gave him a rod apiece, for each prince one according to their fathers'
houses, even twelve rods; and the rod of Aaron was among their rods.
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మ్రునాడు మోషే సాక్షాపు గుడారము లోనికి వెళ్లా చూడగా లేవి కుట్టంబపుదైన్ And it came to pass that on the morrow Moses went into the tabernacle of
అహరోను కఱ్ఱ చిగిరిచ యండెను. అది చిగిరిచ పువువలు పూసి బాదము
witness; and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded,
పండు
ా గలదాయెను.
and brought forth buds and bloomed blossoms and yielded almonds.

Numbers

17

9

And Moses brought out all the rods from before the LORD unto all the
children of Israel; and they looked, and took every man his rod.
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మోషే యెహోవా సనినధినుండి ఆ కఱ్ఱలనినటిని ఇశారయేలీయలందరి
యెదుటికి తేగా వారు వాటిని చూచి యొకొకకకడు ఎవరి కఱ్ఱను వారు
తీసికొనిరి.
అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఇటాననుత్రరుగబడిన్ వారినిగూరిచ ఆన్వాలుగా
కాప్రడబడున్ట్ట
ా , అహరోను కఱ్ఱను మ్రల శాసన్ముల యెదుట ఉంచము.
వారు చావకుండున్ట్ట
ా నాకు విన్బడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి
మ్యనిపవేసిన్ వాడవౌదువు.
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు చేసెను; ఆల్లగున్నే
చేసెను.
అయితే ఇశారయేలీయలు మోషేతో ఇటానిరిఇదిగో మ్య ప్ర
ర ణములు పోయిన్వి;
న్శించిపోత్రవిిు మేమ్ందరము న్శించిపోత్రవిిు.
యెహోవా మ్ందిరమున్కు సమీపంచ పరత్రవాడును చచచను; మేము
అందరము చావవలసియన్నదా? అని పలికిరి.
యెహోవా అహరోనుతో ఇటాననునీవును నీ కుమ్యరులును నీ త్ండిర
కుట్టంబమును పరిశుదిసథలపు సేవ లోని దోష్ములకు ఉత్తరవాదులు; నీవును
నీ కుమ్యరులును మీ యాజకత్వపు దోష్ములకు ఉత్తరవాదులు

Numbers

18

2

మ్రియ నీ త్ండిర గోత్ిమును, అన్గా లేవీ గోత్రికులైన్ నీ సహోదరులను నీవు
దగురకు తీసికొని రావలను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరా చేయదురు.
అయితే నీవును నీ కుమ్యరులును సాక్షాపు గుడారము ఎదుట
సేవచేయవలను

And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou
with thee, that they may be joined unto thee and minister unto thee; but
thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.

And Moses laid up the rods before the LORD in the tabernacle of witness.

And the LORD said unto Moses, "Bring Aaron's rod again before the
Testimony to be kept for a token against the rebels; and thou shalt quite
take away their murmurings from Me, that they die not."
And Moses did so; as the LORD commanded him, so did he.
And the children of Israel spoke unto Moses, saying, "Behold, we die, we
perish, we all perish!
Whosoever cometh anywhere near unto the tabernacle of the LORD shall
die. Shall we be consumed with dying?"
And the LORD said unto Aaron: "Thou and thy sons and thy father's house
with thee shall bear the iniquity of the sanctuary; and thou and thy sons
with thee shall bear the iniquity of your priesthood.
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వారు నినునను గుడారమ్ంత్టిని కాప్రడుచండ వలను. అయితే వారును
మీరును చావకుండున్ట్ట
ా వారు పరిశుదిసథలముయొకక
ఉపకరణములయొదదకెైన్ను బలిపీఠము నొదదకెైన్ను సమీపంపవలదు.
వారు నీతో కలిసి పరత్ా క్షపు గుడారములోని సమ్సత సేవవిష్యములో దాని
కాప్రడవలను.

And they shall keep thy charge and the charge of all the tabernacle; only
they shall not come nigh the vessels of the sanctuary and the altar, that
neither they, nor ye also, die.
And they shall be joined unto thee, and keep the charge of the tabernacle of
the congregation for all the service of the tabernacle; and a stranger shall
not come nigh unto you.
అనుాడు మీయొదదకు సమీపంపకూడదు; ఇకమీదట మీరు పరిశుదిసథలమును And ye shall keep the charge of the sanctuary and the charge of the altar,
బలిపీఠమును కాప్రడ వలను; అపుపడు ఇశారయేలీయలమీదికి కోపము రాదు. that there be no wrath any more upon the children of Israel.
ఇదిగో నేను ఇశారయేలీయలమ్ధానుండి లేవీయ లైన్ మీ సహోద రులను
తీసికొని యనానను; పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక సేవచేయటకు వారు
యెహోవావలన్ మీ కపపగింపబడియనానరు.
కాబటిు నీవును నీ కుమ్యరులును బలిపీఠపు పనులనినటి విష్యములోను
అడితెరలోపలి దాని విష్యములోను యాజకత్వము జరుపుచ
సేవచేయవలను. దయచేత్నే మీ యాజకత్వపుసేవ నేను మీకిచిచయనానను;
అనుాడు సమీపంచిన్యెడల మ్రణశిక్ష నొందును.

And I, behold, I have taken your brethren the Levites from among the
children of Israel. To you they are given as a gift for the LORD, to do the
service of the tabernacle of the congregation.
Therefore thou and thy sons with thee shall keep your priest's office for
every thing of the altar and within the veil; and ye shall serve. I have given
your priest's office unto you as a service of gift, and the stranger who
cometh nigh shall be put to death."

9

మ్రియ యెహోవా అహరోనుతో ఇటాననుఇదిగో ఇశారయేలీయలు
పరత్రష్ఠంచవాటనినటిలో నా పరత్ర షా
ఠ రపణములను కాప్రడు పని నీకిచిచ
యనానను; అభి షేకమునుబటిు నిత్ామైన్ కటుడవలన్ నీకును నీ
కుమ్యరులకును నేనిచిచయనానను.
అగినలో దహింపబడని అత్ర పరిశుదిమైన్ వాటిలో నీకు రావలసిన్వేవన్గా,
వారి నైవేదాములనినటిలోను, వారి ప్రపపరిహారారథ బలులనిన టిలోను, వారి
అపరాధ పరిహారారథ బలులనినటిలోను వారు నాకు త్రరిగి చెలిాంచ
అరపణములనినయ నీకును నీ కుమ్యరులకును అత్రపరిశుదిమైన్వగును,
అత్రపరి శుదిసథలములో మీరు వాటిని త్రన్వలను.

And the LORD spoke unto Aaron: "Behold, I also have given thee the charge
of Mine heave offerings of all the hallowed things of the children of Israel.
Unto thee have I given them by reason of the anointing, and to thy sons, by
an ordinance for ever.
This shall be thine of the most holy things reserved from the fire: every
oblation of theirs, every meat offering of theirs, and every sin offering of
theirs, and every trespass offering of theirs, which they shall render unto
Me, shall be most holy for thee and for thy sons.
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పరత్ర మ్గ వాడును దానిని త్రన్వలను; అది నీకు పరిశుదిముగా ఉండును.
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In the most holy place shalt thou eat it; every male shall eat it. It shall be
holy unto thee.
మ్రియ వారి దాన్ములలో పరత్రష్ఠంపబడి న్దియ, ఇశారయేలీయలు
And this is thine: the heave offering of their gift, with all the wave offerings
అల్ల
ా డించ అరపణములనినయ నీవగును. నీకును నీ కుమ్యరులకును నీ
of the children of Israel. I have given them unto thee, and to thy sons and to
కుమ్యరిలకును నిత్ామైన్ కటుడవలన్ వాటి నిచిచత్రని; నీ యింటిలోని
thy daughters with thee, by a statute for ever; every one who is clean in thy
పవితు
ి లందరును వాటిని త్రన్వచచను.
house shall eat of it.
వారు యెహో వాకు అరిపంచ వారి పరథమ్ ఫలములను, అన్గా నూనలో
All the best of the oil, and all the best of the wine and of the wheat, the
పరశసతమైన్దంత్య, దా
ర కాురస ధాన్ాములలో పరశసత మైన్దంత్య నీకిచిచత్రని. firstfruits of them which they shall offer unto the LORD, them have I given
thee.
వారు త్మ్ దేశపు పంటలనిన టిలో యెహోవాకు తెచచ పరథమ్ ఫలములు
And whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the
నీవి యగును; నీ యింటిలోని పవితు
ి లందరు వాటిని త్రన్ వచచను.
LORD, shall be thine. Every one who is clean in thine house shall eat of it.
ఇశారయేలీయలలో మీదు కటుబడిన్ పరత్ర వసు
త వు నీదగును.

Every thing devoted in Israel shall be thine.
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మ్నుషుాలలోనిదేమి జంతువులలోని దేమి, వారు యెహోవాకు అరిపంచ
సమ్సత ప్ర
ర ణులలోని పరత్ర తొలిచూలు నీదగును. అయితే మ్నుషుాని
తొలిచూలి పలాను వెలయిచిచ విడిపంపవలను.
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Every thing that openeth the womb in all flesh, which they bring unto the
LORD, whether it be of men or beasts, shall be thine. Nevertheless the
firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean
beasts shalt thou redeem.
అపవిత్ి జంతువుల తొలిచూలి పలాను వెలయిచిచ విడిపంపవలను.
And those that are to be redeemed from a month old shalt thou redeem,
విడిపంపవలసిన్ వాటిని పుటిున్ నలనాటికి నీవు ఏరపరచిన్ వెలచొపుపన్,
according to thine estimation, for the money of five shekels, according to
పరిశుదిమ్ందిరముయొకక తులపు పరిమ్యణ మునుబటిు అయిదు తులముల the shekel of the sanctuary which is twenty gerahs.
వెండియిచిచ వాటిని విడిపంపవలను. తులము ఇరువది చిన్నములు.
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అయితే ఆవుయొకక తొలిచూలిని గొఱ్ఱయొకక తొలిచూలిని మేకయొకక
తొలిచూలిని విడిపంపకూడదు; అవి పరత్రష్ఠత్ మైన్వి; వాటి రకిమును నీవు
బలిపీఠముమీద పోరకిుంచి యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్ కలుగున్ట్ట
ా వాటి
కొరవువను దహింపవలను గాని వాటి మ్యంసము నీదగును.

But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling of a goat
thou shalt not redeem. They are holy. Thou shalt sprinkle their blood upon
the altar, and shalt burn their fat for an offering made by fire for a sweet
savor unto the LORD.
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అల్ల
ా ండిపబడు బోరయ కుడిజబబయ నీదైన్ట్ట
ా అదియ నీదగును.
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ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ పరిశుదిమైన్
పరత్రషా
ఠ రపణములనినటిని నేను నీకును నీ కుమ్యరులకును నీ కుమ్య రిలకును
నిత్ామైన్ కటుడనుబటిు యిచిచత్రని. అది నీకును నీతోప్రట్ట నీ సంత్త్రకిని
యెహోవా సనిన ధిని నిత్ామును సిథరమైన్ నిబంధన్.

And the flesh of them shall be thine, as the wave breast and as the right
shoulder are thine.
All the heave offerings of the holy things, which the children of Israel offer
unto the LORD, have I given thee, and thy sons and thy daughters with thee,
by a statute for ever. It is a covenant of salt for ever before the LORD unto
thee and to thy seed with thee."
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మ్రియ యెహోవా అహరోనుతో ఇటాననువారి దేశములో నీకు సావసథాము
కలుగదు; వారి మ్ధాను నీకు ప్రలు ఉండదు; ఇశారయేలీయల మ్ధాను నీ
ప్రలు నీ సావసథాము నేనే.
ఇదిగో లేవీయలు చేయ సేవకు, అన్గా పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక సేవకు
నేను ఇశారయేలీయలయొకక దశమ్భాగములనినటిని వారికి సావసథాముగా
ఇచిచత్రని.
ఇశారయేలీయలు ప్రపము త్గిలి చావకుండున్ట్ట
ా వారు ఇకమీదట పరత్ాక్షపు
గుడారమున్కు రాకూడదు.
అయితే లేవీయలు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక సేవ చేసి, వారి సేవలోని
దోష్ములకు తామే ఉత్తరవాదులై యందురు. ఇశారయేలీయల మ్ధాను
వారికి సావసథా మేమియ ఉండదు. ఇది మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన్ కటుడ.

And the LORD spoke unto Aaron, "Thou shalt have no inheritance in their
land, neither shalt thou have any part among them: I am thy part and thine
inheritance among the children of Israel.
And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an
inheritance for their service which they serve, even the service of the
tabernacle of the congregation.
Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of
the congregation, lest they bear sin and die.
But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation,
and they shall bear their iniquity. It shall be a statute for ever throughout
your generations that among the children of Israel they have no inheritance.
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But the tithes of the children of Israel, which they offer as a heave offering
unto the LORD, I have given to the Levites to inherit. Therefore I have said
unto them: `Among the children of Israel they shall have no inheritance.'"
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అయితే ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు పరత్ర షా
ఠ రపణముగా అరిపంచ
దశమ్భాగములను నేను లేవీయ లకు సావసథాముగా ఇచిచత్రని. అందుచేత్ను
వారు ఇశార యేలీయల మ్ధాను సావసథాము సంప్రదింపకూడదని వారితో
చెపపత్రని.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచను
నీవు లేవీయలతో ఇటానుమునేను ఇశారయేలీయల చేత్ మీకు సావసథాముగా
ఇపపంచిన్ దశమ్భాగమును మీరు వారియొదద పుచచకొనున్పుపడు మీరు
దానిలో, అన్గా ఆ దశమ్భాగములో దశమ్భాగమును యెహోవాకు
పరత్రషా
ఠ రపణముగా చెలిాంపవలను.

And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Thus speak unto the Levites and say unto them: `When ye take of the
children of Israel the tithes which I have given you from them for your
inheritance, then ye shall offer up a heave offering of it for the LORD, even a
tenth part of the tithe.
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మీకు వచచ పరత్రషా
ఠ రపణము కళాపు పంటవలను దా
ర క్షల తొటిు ఫలమువలను
ఎంచవలను.

And this your heave offering shall be reckoned unto you as though it were
the corn of the threshing floor and as the fullness of the wine press.
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Thus ye also shall offer a heave offering unto the LORD of all your tithes,
which ye receive from the children of Israel; and ye shall give thereof the
LORD'S heave offering to Aaron the priest.
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అట్ట
ా మీరు ఇశారయేలీ యలయొదద పుచచకొను మీ దశమ్భాగములనినటిలో
నుండి మీరు పరత్రషా
ఠ రపణమును యెహోవాకు చెలిాంప వలను. దానిలో నుండి
మీరు యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ అరపణమును యాజ కుడెైన్ అహరోనుకు
ఇయావలను.
మీకియాబడు వాటనినటిలో పరశసతమైన్ దానిలోనుండి యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ
పరత్ర అరపణమును, అన్గా దాని పరత్రష్ఠత్భాగమును దానిలోనుండి
పరత్రష్ఠంపవలను.
మ్రియ నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పరశసతభాగ మును అరిపంచిన్
త్రువాత్ మిగిలిన్ది కళాపువచచబడివలను దా
ర క్షతొటిు వచచబడివలను
లేవీయలదని యెంచవలను.
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మీరును మీ కుట్టంబికులును ఏ సథలమ్ందైన్ను దానిని త్రన్వచచను;
And ye shall eat it in every place, ye and your households, for it is your
ఏలయన్గా పరత్ాక్షపు గుడారములో మీరు చేయ సేవకు అది మీకు జీత్ము. reward for your service in the tabernacle of the congregation.
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మీరు దానిలోనుండి పరశసతభాగమును అరిపంచిన్ త్రువాత్ దానినిబటిు ప్రప
శిక్షను భ్రింపకుందురు; మీరు చావకుండున్ట్ట
ా ఇశారయేలీ యల
పరత్రష్ఠత్మైన్వాటిని అపవిత్ిపరచకూడదని చెపుపము.

And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have offered from it the
best of it; neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel,
lest ye die.'"
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యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈల్లగు సెల విచెచను
యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ ధరిశాసతీ విధి యేదన్గా, ఇశారయేలీయలు
కళంకములేనిదియ మ్చచ లేనిదియ ఎపుపడును కాడి మోయనిదియనైన్
యెఱ్ఱని పయాను నీయొదదకు తీసికొని రావలన్ని వారితో చెపుపము.

And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying,
"This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying:
`Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without
spot, wherein is no blemish and upon which never came a yoke.
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మీరు యాజకుడెైన్ ఎలియాజరుకు దానిని అపపగింపవలను. ఒకడు ప్రళ్లము
వెలుపలికి దాని తోలు కొనిపోయి అత్ని యెదుట దానిని వధింపవలను.

And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth
outside the camp, and one shall slay her before his face.
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And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle of
her blood directly before the tabernacle of the congregation seven times.
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యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు దాని రకిములోనిది కొంచెము వేరలితో తీసి
పరత్ాక్షపు గుడారము ఎదుట ఆ రకిములో కొంచెము ఏడుమ్యరులు
పోరకిుంపవలను;
అత్ని కనునల ఎదుట ఒకడు ఆ పయాను, దహింపవలను. దాని చరిమును
మ్యంసమును రకిమును పేడయను దహింప వలను.
మ్రియ ఆ యాజకుడు దేవదారు కఱ్ఱను హిసోసపును రకివరణపునూలును
తీసికొని, ఆ పయాను కాలుచచన్న అగినలో వాటిని వేయవలను.
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అపుపడు ఆ యాజ కుడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో శిర సాసనన్ము
చేసిన్ త్రువాత్ ప్రళ్లములో పరవేశించి సాయంకాల మువరకు అపవితు
ి డెై
యండును.
దాని దహించిన్ వాడు నీళాతో త్న్ బటులు ఉదుకుకొని నీళాతో శిరసాసనన్ము
చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితు
ి డెై యండును.

Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water;
and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean
until the evening.
And he that burneth her shall wash his clothes in water and bathe his flesh
in water, and shall be unclean until the evening.

Out of all your gifts ye shall offer every heave offering of the LORD of all the
best thereof, even the hallowed part thereof out of it.'
Therefore thou shalt say unto them: `When ye have offered the best thereof
from it, then it shall be counted unto the Levites as the increase of the
threshing floor and as the increase of the wine press.

And one shall burn the heifer in his sight: her skin and her flesh and her
blood, with her dung, shall he burn.
And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet, and cast it into
the midst of the burning of the heifer.
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మ్రియ పవితు
ి డెైన్ యొకడు ఆ పయా యొకక భ్సిమును పోగుచేసి
ప్రళ్లము వెలుపలను పవిత్ి సథలమ్ందు ఉంచవలను. ప్రపపరిహార జలముగా
ఇశార యేలీయల సమ్యజమున్కు దాని భ్దరముచేయవలను; అది
ప్రపపరిహారారథ బలి.
ఆ పయాయొకక భ్సిమును పోగుచేసిన్వాడు త్న్ బటులు ఉదుకుకొని
సాయంకాలము వరకు అపవితు
ి డెై యండును. ఇది ఇశారయేలీయలకును
వారిలో నివసించ పరదేశులకును నిత్ామైన్ కటుడ.

And a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and lay them
up outside the camp in a clean place, and it shall be kept for the
congregation of the children of Israel for a water of separation: it is a
purification for sin.
And he that gathereth the ashes of the heifer shall wash his clothes and be
unclean until the evening. And it shall be unto the children of Israel, and
unto the stranger who sojourneth among them, for a statute for ever.

11

ఏ న్రశవమునైన్ను ముటిున్ వాడు ఏడు దిన్ములు అప వితు
ి డెై యండును.

"`He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.
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He shall purify himself with the water on the third day, and on the seventh
day he shall be clean; but if he purify not himself the third day, then the
seventh day he shall not be clean.
Whosoever toucheth the dead body of any man who is dead and purifieth
not himself, defileth the tabernacle of the LORD, and that soul shall be cut
off from Israel. Because the water of separation was not sprinkled upon
him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.
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అత్డు మూడవ దిన్మున్ ఆ జల ముతో ప్రపశుదిి చేసికొని యేడవ దిన్మున్
పవితు
ి డగును. అయితే వాడు మూడవ దిన్మున్ ప్రపశుదిి చేసికొన్ని యడల
ఏడవ దిన్మున్ పవితు
ి డుకాడు.
న్రశవమును ముటిున్వాడు అట్ట
ా ప్రపశుదిి చేసికొన్నియెడల వాడు యెహోవా
మ్ందిరమును అపవిత్ిపరచవాడగును. ఆ మ్నుషుాడు
ఇశారయేలీయలలోనుండి కొటిువేయబడును. ప్రపపరిహార జలము వానిమీద
పోరకిుంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితు
ి డు, వాని అపవిత్ిత్ యింక వాని
కుండును.
ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచన్యెడల దానిగూరిచన్ విధి యిది. ఆ
గుడారములో పరవేశించ పరత్రవాడును ఆ గుడారములో నున్నది యావతు
త ను
ఏడు దిన్ములు అపవిత్ిముగా నుండును.
మూత్ వేయబడక తెరచియన్న పరత్రప్రత్ియ అపవిత్ిమ్గును.
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And whosoever toucheth one who is slain with a sword in the open fields, or
a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.
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బయట పలములో ఖడుముతో న్రకబడిన్వానినైన్ను, శవము నైన్ను
మ్నుషుాని యెముకనైన్ను సమ్యధినైన్ను ముట్ట
ు వాడు ఏడు దిన్ములు
అపవితు
ి డెై యండును.
అప వితు
ి ని కొరకు వారు ప్రప పరిహారారథమైన్ హోమ్భ్సిము లోనిది
కొంచెము తీసికొన్వలను; ప్రత్ిలో వేయబడిన్ ఆ భ్సిము మీద ఒకడు ప్రరు
నీళ్ల
ా పోయవలను.
త్రువాత్ పవితు
ి డెైన్ యొకడు హిసోసపు తీసికొని ఆ నీళాలో ముంచి, ఆ
గుడారముమీదను దానిలోని సమ్సత మైన్ ఉపకరణములమీదను అకకడనున్న
మ్నుషుాల మీదను, ఎముకనే గాని న్రకబడిన్ వానినేగాని శవమునే గాని
సమ్యధినేగాని ముటిున్వాని మీదను దానిని పోరకిుంపవలను.

Numbers

19

19

మూడవ దిన్మున్ ఏడవ దిన్మున్ పవి తు
ి డు అపవితు
ి నిమీద దానిని
పోరకిుంపవలను. ఏడవ దిన్మున్ వాడు ప్రపశుదిి చేసికొని త్న్ బటులు
ఉదుకుకొని నీళాతో సానన్ము చేసి సాయంకాలమున్ పవితు
ి డగును.

And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day and
on the seventh day; and on the seventh day he shall purify himself, and
wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at evening.
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అపవితు
ి డు ప్రపశుదిిచేసికొన్ని యెడల అటిు మ్నుషుాడు సమ్యజములోనుండి "`But the man who shall be unclean and shall not purify himself, that soul
కొటిువేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదిసథలమును అపవిత్ిపరచెను;
shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the
ప్రపపరిహార జలము వానిమీద పోరకిుంపబడలేదు; వాడు అపవితు
ి డు.
sanctuary of the LORD. The water of separation hath not been sprinkled
upon him: he is unclean.
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"`This is the law when a man dieth in a tent: All who come into the tent, and
all who are in the tent, shall be unclean seven days.
And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.

And for an unclean person they shall take of the ashes of the burnt heifer of
purification for sin, and running water shall be put thereto in a vessel.
And a clean person shall take hyssop and dip it in the water, and sprinkle it
upon the tent and upon all the vessels and upon the persons who were
there, and upon him that touched a bone or one slain or one dead or a
grave.
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వారికి నిత్ామైన్ కటుడ ఏదన్గా, ప్రపపరిహార జలమును పోరకిుంచవాడు త్న్
బటులు ఉదుకుకొన్వలను; ప్రపపరి హార జలమును ముట్ట
ు వాడు
సాయంకాలమువరకు అప వితు
ి డెై యండును; అపవితు
ి డు ముట్ట
ు న్ది
యావతు
త ను అపవిత్ిము.
దాని ముట్ట
ు మ్నుషుాలందరు సాయం కాలమువరకు అపవితు
ి లై యందురు.

And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the
water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water
of separation shall be unclean until evening.

యెహోవా అత్ని కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే ఆయన్ సనినధినుండి ఆ కఱ్ఱను
తీసికొని పోయెను.
త్రువాత్ మోషే అహరోనులు ఆ బండ యెదుట సమ్యజమును పోగుచేసి
న్పుపడు అత్డు వారితో దోరహుల్లరా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి
మీకొరకు నీళ్ల
ా రపపంపవలనా? అనను.
అపుపడు మోషే త్న్ చెయిా యెత్రత రండుమ్యరులు త్న్ కఱ్ఱతో ఆ బండను
కొటుగా నీళ్ల
ా సమ్ృదిిగా పరవహించెను; సమ్యజమును పశువులును తా
ి గెను.

And Moses took the rod from before the LORD, as He commanded him.

And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean, and the soul
that toucheth it shall be unclean until evening.'"
మొదటి నలయందు ఇశారయేలీయల సరవసమ్య జము స్త్ను అరణామున్కు Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the
రాగా పరజలు కాదేషులో దిగిరి. అకకడ మిరాాము చనిపోయి ప్రత్రపటుబడెను.
Desert of Zin in the first month; and the people abode in Kadesh. And
Miriam died there, and was buried there.
ఆ సమ్యజమున్కు నీళ్ల
ా లేకపోయిన్ందున్ వారు మోషే అహరోనులకు
And there was no water for the congregation, and they gathered themselves
విరోధముగా పోగెైరి.
together against Moses and against Aaron.
జనులు మోషేతో వాదించచ అయోా మ్య సహోద రులు యెహోవా ఎదుట And the people chided Moses and spoke, saying, "Would God that we had
చనిపోయిన్పుపడు మేమును చనిపోయిన్యెడల ఎంతో మేలు
died when our brethren died before the LORD!
అయితే మేమును మ్య పశువులును ఇకకడ చనిపోవున్ట్ట
ా ఈ అరణాములోనికి And why have ye brought up the congregation of the LORD into this
యెహోవా సమ్యజమును మీరేల తెచిచత్రరి?
wilderness, that we and our cattle should die there?
ఈ కానిచోటికి మ్ముి తెచచటకు ఐగుపు
లోనుండి
మ్ముిను
ఏల
And why have ye made us to come up out of Egypt to bring us in unto this
త
రపపంచిత్రరి? ఈ సథలములో గింజలు లేవు అంజూరలు లేవు దా
ర క్షలు లేవు
evil place? It is no place of seed or of figs or of vines or of pomegranates;
దానిమ్ిలు లేవు తా
ి గుటకు నీళేా లేవనిరి.
neither is there any water to drink."
అపుపడు మోషే అహరో నులు సమ్యజము ఎదుటనుండి పరత్ాక్షపు
And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the
గుడారముయొకక దావరములోనికి వెళ్లా సాగిలపడగా యెహోవా మ్హిమ్ వారికి door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces;
కన్బడెను.
and the glory of the LORD appeared unto them.
అంత్ట యెహోవా మోషేకు ఈల్లగున్ సెలవిచెచను
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నీవు నీ కఱ్ఱను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడెైన్ అహరోనును ఈ
"Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy
సమ్యజమును పోగుచేసి వారి కనునల యెదుట ఆ బండతో మ్యటల్లడుము. brother, and speak ye unto the rock before their eyes; and it shall give forth
అది నీళానిచచను. నీవు వారి కొరకు నీళాను బండలోనుండి రపపంచి
his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock: so thou
సమ్యజమున్కును వారి పశువులకును తా
ి గుటకిముి.
shalt give the congregation and their beasts drink."

అపుపడు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశారయేలీయల కనునల
యెదుట నా పరిశుదిత్ను సనాినించన్ట్ట
ా న్నున న్ముి కొన్కపోత్రరి గనుక
ఈ సమ్యజమును నేను వారికిచిచన్ దేశములోనికి మీరు తోడుకొని పోరని
చెపపను.
అవి మరీబా జలమ్న్బడెను; ఏలయన్గా ఇశారయేలీయలు యెహోవాతో
వాదించిన్పుపడు ఆయన్ వారి మ్ధాను త్నున పరిశుదిపరచకొనను.

And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock,
and he said unto them: "Hear now, ye rebels! Must we fetch you water out
of this rock?"
And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice; and
the water came out abundantly, and the congregation drank, and their
beasts also.
And the LORD spoke unto Moses and Aaron: "Because ye believed Me not,
to sanctify Me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not
bring this congregation into the land which I have given them."
This is the water of Meribah [that is, Strife], because the children of Israel
strove with the LORD, and He was sanctified in them.
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మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదదకు దూత్ లను పంపనీ సహోదరుడగు
ఇశారయేలు అడుగున్ దేమ్న్గామ్యకు వచిచన్ కష్ుము యావతు
త ను నీకు
తెలిసిన్ది;
మ్య పత్రులు ఐగుపు
త న్కు వెళ్లారి; మేము చాల్ల దిన్ములు ఐగుపు
త లో
నివసించిత్రవిిు; ఐగుపీతయలు మ్ముిను మ్య పత్రులను శర మ్పటిురి.
మేము యెహోవాకు మొఱ్ పటుగా ఆయన్ మ్య మొఱ్ను విని, దూత్ను పంప
ఐగుపు
త లోనుండి మ్ముిను రపపంచెను. ఇదిగో మేము నీ పలిమేరల చివర
కాదేషు పటుణములో ఉనానము.
మ్ముిను నీ దేశమును దాటి పోనిముి; పలములలో బడియె
ై న్ను
దా
ర క్షతోటలలో బడియె
ై న్ను వెళాము; బావుల నీళ్ల
ా తా
ి గము; రాజ మ్యరుమున్
న్డిచిపోయెదము. నీ పలిమేరలను దాట్టవరకు కుడివెైపున్కెైన్ను
ఎడమ్వెైపున్ కెైన్ను త్రరుగకుండ పోయెదమ్ని చెపపంచెను.

And Moses sent messengers from Kadesh unto the king of Edom: "Thus
saith thy brother Israel: `Thou knowest all the travail that hath befallen us,

ఎదోమీ యలు నీవు నా దేశములో బడి వెళాకూడదు; నేను ఖడుముతో నీకు
ఎదురుగా వచెచదను సుమీ అని అత్నితో చెపపగా
ఇశారయేలీయలుమేము రాజమ్యరుమున్నే వెళ్లాదము; నేనును నా పశువులును
నీ నీళ్ల
ా తా
ి గునడల వాటి విలువ నిచచకొందును మ్రేమి లేదు, కాలిన్డకనే
దాటిపోవుదును; అంతే అని అత్నితో చెపపన్పుపడు అత్డునీవు
రానేకూడదనను.
అంత్ట ఎదోము బహు జన్ముతోను మ్హా బలముతోను బయలుదేరి వారి
కెదురుగా వచెచను.
ఎదోము ఇశారయేలు త్న్ పలి మేరలలోబడి దాటిపోవుటకు సెలవియాలేదు
గనుక ఇశారయేలీయలు అత్ని యొదదనుండి తొలగిపోయిరి.

And Edom said unto him: "Thou shalt not pass by me, lest I come out
against thee with the sword."
And the children of Israel said unto him, "We will go by the highway; and if I
and my cattle drink of thy water, then I will pay for it. I will only, without
doing any thing else, go through on my feet."

అపుపడు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము కాదేషులో నుండి సాగి హోరు
కొండకు వచెచను.
యెహోవా ఎదోము పలిమేరలయొదదనున్న హోరు కొండలో మోషే
అహరోనులకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
అహరోను త్న్ పత్రులతో చేరచబడును; ఏలయన్గా మరీబా నీళాయొదద
మీరు నా మ్యట విన్క నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రరి గనుక నేను
ఇశారయేలీయలకు ఇచిచన్ దేశమ్ందు అత్డు పరవేశింపడు.
నీవు అహరోనును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఎలి యాజరును తోడుకొని హోరు
కొండయెకిక,
అహరోను వసతీములు తీసి అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరున్కు
తొడిగించము. అహరోను త్న్ పత్రులతో చేరచబడి అకకడ చనిపోవును.

And the children of Israel, even the whole congregation, journeyed from
Kadesh and came unto Mount Hor.
And the LORD spoke unto Moses and Aaron in Mount Hor, by the border of
the land of Edom, saying,
"Aaron shall be gathered unto his people; for he shall not enter into the
land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled
against My word at the water of Meribah.
Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto Mount Hor.

యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే చేసెను. సరవసమ్యజము చూచచండగా
వారు హోరు కొండ నకికరి.
మోషే అహరోను వసతీములు తీసి అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరున్కు
తొడిగించెను. అహరోను కొండశిఖరమున్ చనిపోయెను. త్రువాత్ మోషేయ
ఎలియాజరును ఆ కొండదిగివచిచరి.

And Moses did as the LORD commanded, and they went up into Mount Hor
in the sight of all the congregation.
And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his
son; and Aaron died there on the top of the mount. And Moses and Eleazar
came down from the mount;

how our fathers went down into Egypt, and we have dwelt in Egypt a long
time; and the Egyptians vexed us and our fathers.
And when we cried unto the LORD, He heard our voice and sent an angel,
and hath brought us forth out of Egypt. And behold, we are in Kadesh, a city
in the uttermost of thy border.
Let us pass, I pray thee, through thy country. We will not pass through the
fields or through the vineyards, neither will we drink of the water of the
wells. We will go by the king's highway; we will not turn to the right hand
nor to the left until we have passed thy borders.'"

And he said, "Thou shalt not go through." And Edom came out against him
with many people and with a strong hand.
Thus Edom refused to give Israel passage through his border. Therefore
Israel turned away from him.

And strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son; and
Aaron shall be gathered unto his people and shall die there."
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అహరోను చని పోయెన్ని సరవసమ్యజము గరహించిన్పుపడు ఇశారయేలీ యల
కుట్టంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపపది దిన్ ములు దుుఃఖము
సలిపరి.
ఇశారయేలీయలు అతారీయల మ్యరుమున్ వచచ చనానరని దకిుణదికుకన్
నివసించిన్ కనానీయడెైన్ అరాదు రాజు విని, అత్డు ఇశారయేలీయలతో
యదిము చేసి వారిలో కొందిరిని చెరపటుగా
ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు మొ
ా కుకకొని నీవు మ్య చేత్రకి ఈ జన్ మును
బత్రతగా అపపగించిన్యెడల మేము వారి పటుణము లను నీ పేరట
నిరూిలము చేసెదమ్నిరి.
యెహోవా ఇశారయేలీయల మ్యట ఆలకించి ఆ కానానీయలను అపపగింపగా
ఇశారయేలీయలు వారిని వారి పటుణములను నిరూిలము చేసిరి. అందువలన్
ఆ చోటికి హోరాి అను పేరు పటుబడెను.

and when all the congregation saw that Aaron was dead, they mourned for
Aaron thirty days, even all the house of Israel.

వారు ఎదోముదేశమును చటిు పోవలన్ని హోరు కొండనుండి
ఎఱ్ఱసముదరమ్యరుముగా సాగిన్పుపడు మ్యరా
ు యాసముచేత్ జనుల ప్ర
ర ణము
సొమ్ిసిలాను.
కాగా పరజలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మ్యటల్లడిఈ అరణాములో
చచచటకు ఐగుపు
త లోనుండి మీరు మ్ముి నందుకు రపపంచిత్రరి? ఇకకడ
ఆహారము లేదు, నీళ్ల
ా లేవు, చవిసారములు లేని యీ అన్నము మ్యకు
అసహా మైన్దనిరి.
అందుకు యెహోవా పరజలలోనికి తాప కరములైన్ సరపములను పంపను; అవి
పరజలను కరువగా ఇశారయేలీయలలో అనేకులు చనిపోయిరి.

And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass
the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged
because of the way.
And the people spoke against God and against Moses: "Why have ye
brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread,
neither is there any water; and our soul loatheth this light bread."

7

కాబటిు పరజలు మోషే యొదదకు వచిచమేము యెహోవాకును నీకును
విరోధముగా మ్యటల్లడి ప్రపము చేసిత్రవిిు; యెహోవా మ్య మ్ధా నుండి ఈ
సరపములను తొలగించన్ట్ట
ా ఆయన్ను వేడుకొనుమ్నిరి.

Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we
have spoken against the LORD and against thee. Pray unto the LORD, that
He take away the serpents from us." And Moses prayed for the people.

21
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మోషే పరజలకొరకు ప్ర
ర రథన్ చేయగా యెహోవానీవు తాపకరమైన్ సరపము వంటి And the LORD said unto Moses, "Make thee a fiery serpent, and set it upon
పరత్రమ్ను చేయించి సతంభ్ముమీద పట్ట
ు ము; అపుపడు కరవబడిన్
a pole. And it shall come to pass that every one who is bitten, when he
పరత్రవాడును దానివెైపుచూచి బరదుకున్ని మోషేకు సెలవిచెచను.
looketh upon it, shall live."
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కాబటిు మోషే ఇత్తడి సరప మొకటి చేయించి సతంభ్ముమీద దానిని పట్టును.
అపుపడు సరపపుకాట్ట త్రనిన్ పరత్రవాడు ఆ యిత్తడి సరపమును నిదానించి
చూచిన్ందున్ బరదికెను.
త్రువాత్ ఇశారయేలీయలు సాగి ఓబోతులో దిగిరి.

And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole; and it came to
pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of
brass he lived.
And the children of Israel went forward, and pitched camp in Oboth.
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ఓబోతులో నుండి వారు సాగి సూరోాదయదికుకన్, అన్గా మోయాబు ఎదుట
అరణామ్ందలి ఈయెా అబారీమునొదద దిగిరి.
అకకడనుండి వారు సాగి జరదు లోయలో దిగిరి.

And they journeyed from Oboth, and pitched at Ijeabarim, in the wilderness
which is before Moab toward the sunrising.
From thence they removed, and pitched camp in the Valley of Zered.
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And when King Arad the Canaanite, who dwelt in the South, heard tell that
Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took
some of them prisoners.
And Israel vowed a vow unto the LORD, and said, "If Thou wilt indeed
deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities."
And the LORD hearkened to the voice of Israel and delivered up the
Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. And he called
the name of the place Hormah [that is, Utter Destruction].

And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the
people; and many people of Israel died.
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అకకడనుండి వారు సాగి అమోరీయల పలిమేరలనుండి వచిచ పరవహించి
From thence they removed, and pitched on the other side of Arnon, which is
అరణామ్ందు సంచరించ అరోనను అదదరిని దిగిరి. అరోనను
in the wilderness that cometh out of the border of the Amorites; for Arnon
మోయాబీయలకును అమోరీ యలకును మ్ధానుండు మోయాబు సరిహదు
ద . is the border of Moab, between Moab and the Amorites.
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Therefore it is said in the Book of the Wars of the LORD what He did in the
Red Sea, and in the brooks of Arnon,
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కాబటిు యెహోవా సుడిగాలిచేత్నైన్ట్ట
ు వాహేబును అరోన నులో పడు
ఏరులను ఆరు దేశ నివాససథలమున్కు త్రరిగి మోయాబు ప్ర
ర ంత్ములకు
సమీపముగా
పరవహించ ఏరుల మ్డుగులను పట్ట
ు కొనన్నుమ్యట యెహోవా యది ముల
గరంథములో వా
ర యబడియన్నది.
అకకడనుండి వారు బెయేరుకు వెళ్లారి. యెహోవా జనులను పోగు చేయము,
నేను వారికి నీళా నిచెచదన్ని మోషేతో చెపపన్ బావి అది.
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Then Israel sang this song: "Spring up, O well! Sing ye unto it!

Numbers

21

18

అపుపడు ఇశారయేలీయలు ఈ ప్రట ప్రడిరి బావీ ఉబుకుము. దాని కీరిించడి
బావీ; యేలికలు దాని త్ివివరి
త్మ్ అధికార దండములచేత్ను కఱ్ఱలచేత్ను జనుల అధికారులు దాని
త్ివివరి.
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వారు అరణామునుండి మ్తా
త నుకును మ్తా
త నునుండి న్హలీయేలుకును
న్హలీయేలునుండి బామోతుకును
మోయాబు దేశమ్ందలి లోయలోనున్న బామోతునుండి యెడారికి
ఎదురుగానున్న పసాుకొండకు వచిచరి.
ఇశారయేలీయలు అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోను నొదదకు దూత్లను
పంపమ్ముిను నీ దేశములో బడి వెళానిముి.
మేము పలములకెైన్ను దా
ర క్ష తోటలకెైన్ను పోము; బావుల నీళ్ల
ా తా
ి గము;
మేము నీ పలిమేరలను దాట్టవరకు రాజమ్యరుములోనే న్డిచి పోదుమ్ని
అత్నితో చెపపంచిరి.
అయితే స్త్హోను ఇశారయేలీయలను త్న్ పలిమేరలను దాటనియా లేదు.
మ్రియ స్త్హోను త్న్ సమ్సత జన్మును కూరుచకొని ఇశారయేలీయలను
ఎదుర్కకనుటకు అరణాములోనికి వెళ్లా, యాహజుకు వచిచ ఇశారయేలీయలతో
యదిముచేసెను.
ఇశారయేలీయలు వానిని కత్రతవాత్ హత్ముచేసి, వాని దేశమును అరోనను
మొదలుకొని యబోబకువరకు, అన్గా అమోినీయల దేశమువరకు
సావధీన్పరచకొనిరి. అమోినీయల పలిమేర దురుమ్మైన్ది.

and at the stream of the brooks that goeth down to the dwelling of Ar and
lieth upon the border of Moab.
And from thence they went to Beer. That is the well whereof the LORD
spoke unto Moses: "Gather the people together, and I will give them water."

The princes dug the well; the nobles of the people dug it by the direction of
the lawgiver, with their staves." And from the wilderness they went to
Mattanah,
and from Mattanah to Nahaliel, and from Nahaliel to Bamoth,
and from Bamoth in the valley that is in the country of Moab to the top of
Pisgah, which looketh toward Jeshimon.
And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, saying,
"Let me pass through thy land. We will not turn into the fields or into the
vineyards; we will not drink of the waters of the well, but we will go along
by the king's highway until we be past thy borders."
And Sihon would not suffer Israel to pass through his border. But Sihon
gathered all his people together, and went out against Israel into the
wilderness; and he came to Jahaz, and fought against Israel.
And Israel smote him with the edge of the sword and possessed his land
from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon; for the border
of the children of Ammon was strong.

అయిన్ను ఇశారయేలీయలు ఆ పటుణములనినటిని పట్ట
ు కొనిరి.
And Israel took all these cities; and Israel dwelt in all the cities of the
ఇశారయేలీయలు అమోరీ యల పటుణములనినటిలోను హెషోబనులోను దాని Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof.
పలా లనినటిలోను దిగిరి.
హెషోబను అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోను పటుణము; అత్డు అంత్కు మునుపు For Heshbon was the city of Sihon the king of the Amorites, who had fought
మోయాబు రాజుతో యదిముచేసి అరోననువరకు వాని దేశమ్ంత్య
against the former king of Moab and taken all his land out of his hand, even
పట్ట
ు కొనను.
unto Arnon.
కాబటిు సామత్లు పలుకు కవులు ఇట్ట
ా చెపుపదురు హెషోబనుకు రండి
Therefore those who speak in proverbs say: "Come into Heshbon; let the
స్త్హోను పటుణమును కటువలను దానిని సాథపంపవలను
city of Sihon be built and prepared.
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హెషోబనునుండి అగిన బయలువెళ్లాను స్త్హోను పటుణమునుండి జావలలు
బయలువెళ్లాను అది మోయాబున్కు చేరిన్ ఆరు దేశమును కాలచను
అరోననుయొకక ఉన్నత్సథలముల పరభువులను కాలచను.
మోయాబూ, నీకు శర మ్ కెమోషు జనుల్లరా, మీరు న్శించిత్రరి త్పపంచకొనిన్
త్న్ కుమ్యరులను త్న్ కుమ్యరిలను అత్డు అమోరీయలరాజైన్ స్త్హోనుకు
చెరగాఇచెచను.
వాటిమీద గురిపటిు కొటిుత్రవిిు దీబోనువరకు హెషోబను న్శించెను నోఫహువరకు
దాని ప్రడు చేసిత్రవిిు. అగినవలన్ మేదబావరకు ప్రడుచేసిత్రవిిు.

For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon. It
hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon.

అట్ట
ా ఇశారయేలీయలు అమోరీయల దేశములో దిగిరి.
మ్రియ యాజరు దేశమును సంచరించి చూచ టకెై మోషే మ్నుషుాలను
పంపగా వారు దాని గా
ర మ్ ములను వశము చేసికొని అకకడనున్న
అమోరీయలను తోలివేసిరి.
వారు త్రరిగి బాషాను మ్యరుముగా వెళ్లాన్పుపడు బాషాను రాజైన్ ఓగును అత్ని
సమ్సత జన్మును ఎదరయీలో యదిము చేయటకు వారిని ఎదుర్కకన్
బయలుదేరగా
యెహోవా మోషేతో నిటానను అత్నికి భ్యపడకుము; నేను అత్నిని అత్ని
సమ్సత జన్మును అత్ని దేశమును నీ చేత్రకి అపపగించిత్రని; నీవు హెషోబనులో
నివసించిన్ అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోనుకు చేసిన్ట్ట
ా ఇత్నికిని చేయదువు.

Thus Israel dwelt in the land of the Amorites.
And Moses sent to spy out Jazer; and they took the villages thereof, and
drove out the Amorites who were there.
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కాబటిు వారు అత్నిని అత్ని కుమ్యరులను అత్నికి ఒకకడెైన్ను శ్రష్ంచకుండ
అత్ని సమ్సత జన్మును హత్ముచేసి అత్ని దేశమును సావధీన్ పరచకొనిరి.

So they smote him, and his sons and all his people, until there was none left
him alive; and they possessed his land.
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And the children of Israel went forward, and pitched camp in the plains of
Moab on this side of the Jordan by Jericho.
And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.
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త్రువాత్ ఇశారయేలీయలు సాగి యెరికోకు ఎదు రుగా యొరా
ద ను
తీరమున్నున్న మోయాబు మైదాన్ము లలో దిగిరి.
సిపోపరు కుమ్యరుడెైన్ బాల్లకు ఇశారయేలీ యలు అమోరీయలకు
చేసిన్దంత్య చూచెను.
జన్ము విసాతరముగా నున్నందున్ మోయాబీయలు వారిని చూచి మికికలి
భ్యపడిరి; మోయాబీయలు ఇశారయేలీ యలకు జంకిరి.
మోయాబీయలు మిదాాను పదదలతో ఎదు
ద బీటి పచిచకను నాకివేయన్ట్ట
ా
ఈ జన్సమూహము మ్న్ చట్ట
ు ఉన్నది యావతు
త ను ఇపుపడు నాకివేయ
న్నిరి. ఆ కాలమ్ందు సిపోపరు కుమ్యరుడెైన్ బాల్లకు మోయాబీయలకు రాజు.
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కాబటిు అత్డు బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బిల్లమును పలుచటకు అత్ని జనుల
దేశమ్ందలి న్దియొదదనున్న పతోరుకు దూత్లచేత్ ఈ వరిమ్యన్ము
పంపనుచిత్తగించము; ఒక జన్ము ఐగుపు
త లోనుండి వచెచను; ఇదిగో వారు
భూత్లమును కపప నా యెదుట దిగియనానరు.

He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor at Pethor, which
is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying,
"Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face
of the earth, and they abide over against me.
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కాబటిు నీవు దయచేసి వచిచ నా నిమిత్తము ఈ జన్మును శపంచము; వారు Come now therefore, I pray thee, curse for me this people;for they are too
నాకంట్ట బలవంతులు; వారిని హత్ము చేయటకు నేను బలమొందుదునేమో; mighty for me. Perhaps I shall prevail, that we may smite them, and that I
అపుపడు నేను ఈ దేశములోనుండి వారిని తోలివేయదును; ఏలయన్గా నీవు may drive them out of the land; for I know that he whom thou blessest is
దీవించవాడు దీవింపబడున్నియ శపంచవాడు శపంచబడున్నియ
blessed, and he whom thou cursest is cursed."
నేనరుగుదును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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Woe to thee, Moab! Thou art undone, O people of Chemosh! He hath given
his sons that escaped and his daughters into captivity, unto Sihon king of
the Amorites.
We have shot at them; Heshbon is perished even unto Dibon. And we have
laid them waste even unto Nophah, which reacheth unto Medeba."

And they turned and went up by the way of Bashan; and Og the king of
Bashan went out against them, he and all his people, to the battle at Edrei.
And the LORD said unto Moses, "Fear him not, for I have delivered him into
thy hand, and all his people and his land. And thou shalt do to him as thou
didst unto Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon."

And Moab was sore afraid of the people because they were many, and
Moab was distressed because of the children of Israel.
And Moab said unto the elders of Midian, "Now shall this company lick up
all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field." And
Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time.
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కాబటిు మోయాబు పదదలును మిదాాను పదదలును సోద సొముిను చేత్
పట్ట
ు కొని బిల్లమునొదదకు వచిచ బాల్లకు మ్యటలను అత్నితో చెపపగా
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అత్డు వారితోయీ రాత్రి ఇకకడనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు సెలవిచిచన్
మ్యటలను నేను త్రరిగి వచిచ మీతో చెపపదన్నను. అపుపడు మోయాబు
అధికారులు బిల్లము నొదద బసచేసిరి.
దేవుడు బిల్లమునొదదకు వచిచనీ యొదదనున్న యీ మ్నుషుాలు ఎవరని
అడుగగా
బిల్లము దేవునితో యిటాననుసిపోపరు కుమ్యరుడెైన్ బాల్లకను మోయాబు
రాజు
చిత్తగించము; ఒక జన్ము ఐగుపు
త నుండి బయలుదేరి వచెచను; వారు
భూత్ల మును కపుపచనానరు; నీవు ఇపుపడవచిచ నా నిమిత్తము వారిని
శపంపుము; నేను వారితో యదిముచేసి వారిని తోలివేయదునేమో అని
వీరిచేత్ నాకు వరిమ్యన్ము పంపను.
అందుకు దేవుడునీవు వారితో వెళాకూడదు, ఆ పరజలను శపంపకూడదు, వారు
ఆశీరవదింపబడిన్వారు అని బిల్లముతో చెపపను.
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And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards
of divination in their hand, and they came unto Balaam and spoke unto him
the words of Balak.
And he said unto them, "Lodge here this night, and I will bring you word
back, as the LORD shall speak unto me." And the princes of Moab stayed
with Balaam.
And God came unto Balaam and said, "What men are these with thee?"
And Balaam said unto God, "Balak the son of Zippor, king of Moab, hath
sent unto me, saying,
`Behold, there is a people come out of Egypt, who covereth the face of the
earth. Come now, curse them for me. Perhaps I shall be able to overcome
them and drive them out.'"
And God said unto Balaam, "Thou shalt not go with them. Thou shalt not
curse the people, for they are blessed."

కాబటిు బిల్లము ఉదయమున్ లేచి బాల్లకు అధికారులతోమీరు మీ
సవదేశమున్కు వెళ్ల
ా డి; మీతో కూడ వచచటకు యెహోవా నాకు
సెలవియాన్ని చెపుపచనానడన్గా
మోయాబు అధి కారులు లేచి బాల్లకు నొదదకు వెళ్లాబిల్లము మ్యతో కూడ
రానొలాడాయెన్నిరి.
అయిన్ను బాల్లకు వారి కంట్ట బహు ఘన్త్వహించిన్ మ్రి యెకుకవ మ్ంది
అధి కారులను మ్రల పంపను.
వారు బిల్లమునొదదకు వచిచ అత్నితోనీవు దయచేసి నాయొదదకు వచచటకు
ఏమియ అడిము చెపపకుము.

And Balaam rose up in the morning and said unto the princes of Balak, "Get
you into your land, for the LORD refuseth to give me leave to go with you."
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నేను నీకు బహు ఘన్త్ కలుగజేసె దను; నీవు నాతో ఏమి చెపుపదువో అది
చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ, నా నిమిత్తము ఈ జన్మును
శపంచమ్ని సిపోపరు కుమ్యరుడెైన్ బాల్లకు చెపపన్నిరి.

for I will promote thee unto very great honor, and I will do whatsoever thou
sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse for me this people.'"
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అందుకు బిల్లముబాల్లకు త్న్ యింట్టడు వెండి బంగా రములను
నాకిచిచన్ను కొదిదపనినైన్ను గొపపపనినైన్ను చేయన్ట్ట
ా నేను నా దేవుడెైన్
యెహోవా నోటిమ్యట మీరలేను.
కాబటిు మీరు దయచేసి యీ రాత్రి ఇకకడ నుండుడి; యెహోవా నాతో నిక నేమి
చెపుపనో నేను తెలిసికొందున్ని బాల్లకు సేవకులకు ఉత్తరమిచెచను.

And Balaam answered and said unto the servants of Balak, "If Balak would
give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the
LORD my God to do less or more.
Now therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know
what more the LORD will say unto me."
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ఆ రాత్రి దేవుడు బిల్లమునొదదకువచిచఆ మ్నుషుాలు నినున పలువ
వచిచన్యెడల నీవు లేచి వారితో వెళ్ల
ా ము; అయితే నేను నీతో చెపపన్
మ్యటచొపుపన్నే నీవు చేయవలన్ని అత్నికి సెలవిచెచను.
ఉదయమున్ బిల్లము లేచి త్న్ గాడిదకు గంత్ కటిు మోయాబు
అధికారులతో కూడ వెళ్లాను.

And God came unto Balaam at night and said unto him, "If the men come to
call thee, rise up and go with them; but yet the word which I shall say unto
thee, that shalt thou do."
And Balaam rose up in the morning and saddled his ass, and went with the
princes of Moab.

And the princes of Moab rose up, and they went unto Balak and said,
"Balaam refuseth to come with us."
And Balak sent yet again princes, more, and more honorable than they.
And they came to Balaam and said to him, "Thus saith Balak the son of
Zippor: `Let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me;
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అత్డు వెళ్ల
ా చండగా దేవుని కోపము రగులుకొనను; యెహోవా దూత్ అత్నికి
విరోధియె
ై తో
ి వలో నిలిచెను. అత్డు త్న్ గాడిదనకిక పోవుచండగా అత్ని
పనివారు ఇదదరు అత్నితోకూడ నుండిరి.
యెహోవా దూత్ ఖడుము దూసి చేత్ పట్ట
ు కొని తో
ి వలో నిలిచి యండుట ఆ
గాడిద చూచెను గనుక అది తో
ి వను విడిచి పలములోనికి పోయెను. బిల్లము
గాడిదను దారికి మ్లుపవలన్ని దాని కొటుగా

And God's anger was kindled because he went, and the angel of the LORD
stood in the way as an adversary against him. Now he was riding upon his
ass, and his two servants were with him.
And the ass saw the angel of the LORD standing in the way and his sword
drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way and went into
the field, and Balaam smote the ass to turn her into the way.

24

యెహోవా దూత్ యిరుపరకకలను గోడలుగల దా
ర క్షతోటల సందులో నిలిచెను.

22
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గాడిద యెహోవా దూత్ను చూచి గోడమీద పడి బిల్లము కాలును గోడకు
అదిమను గనుక అత్డు దాని మ్రల కొట్టును.

But the angel of the LORD stood in a path of the vineyards, a wall being on
this side and a wall on that side.
And when the ass saw the angel of the LORD, she thrust herself unto the
wall and crushed Balaam's foot against the wall; and he smote her again.
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యెహోవా దూత్ ముందు వెళ్ల
ా చ కుడికెైన్ను ఎడమ్కెైన్ను త్రరుగుటకు
దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా

And the angel of the LORD went further, and stood in a narrow place where
there was no way to turn either to the right hand or to the left.
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గాడిద యెహోవా దూత్ను చూచి బిల్లముతోకూడ కిరంద కూలబడెను గనుక
బిల్లము కోపముమ్ండి త్న్ చేత్ర కఱ్ఱతో గాడిదను కొట్టును.

And when the ass saw the angel of the LORD, she fell down under Balaam;
and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff.
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అపుపడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక నిచెచను గనుక అదినీవు న్నున
ముమ్యిరు కొటిుత్రవి; నేను నినేనమి చేసిత్రన్ని బిల్లముతో అన్గా

And the LORD opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam,
"What have I done unto thee, that thou hast smitten me these three times?"
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బిల్లమునీవు నామీద త్రరుగబడిత్రవి; నాచేత్ ఖడుమున్నయెడల నినున
చంపయందున్ని గాడిదతో అనను.
అందుకు గాడిదనేను నీదాన్నైన్ది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు ఎకుకచ
వచిచన్ నీ గాడిదను కానా? నేనపుపడెైన్ నీకిట్ట
ా చేయట కదా
ద ? అని
బిల్లముతో అన్గా అత్డులేదనను.
అంత్లో యెహోవా బిల్లము కనునలు తెరచెను గనుక, దూసిన్ ఖడుము
చేత్పట్ట
ు కొని తో
ి వలో నిలిచియన్న యెహోవా దూత్ను అత్డు చూచి త్ల
వంచి సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము చేయగా
యెహోవా దూత్యీ ముమ్యిరు నీ గాడిదను నీవేల కొటిుత్రవి? ఇదిగో నా
యెదుట నీ న్డత్ విపరీత్మైన్ది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి
వచిచత్రని.
ఆ గాడిద న్నున చూచి యీ ముమ్యిరు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; అది
నా యెదుట నుండి తొలగని యెడల నిశచయముగా నేన్పుపడ నినున చంప
దాని ప్ర
ర ణమును రకిుంచి యందున్ని అత్నితో చెపపను.

And Balaam said unto the ass, "Because thou hast mocked me. I would
there were a sword in mine hand, for now would I kill thee."
And the ass said unto Balaam, "Am not I thine ass, upon which thou hast
ridden ever since I was thine unto this day? Was I ever wont to do so unto
thee?" And he said, "Nay."
Then the LORD opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the
LORD standing in the way and his sword drawn in his hand; and he bowed
down his head, and fell flat on his face.
And the angel of the LORD said unto him, "Why hast thou smitten thine ass
these three times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is
perverse before me.
And the ass saw me, and turned from me these three times. Unless she had
turned from me, surely now also I would have slain thee and saved her
alive."

Numbers

22

34

Numbers

22

35

అందుకు బిల్లమునేను ప్రపముచేసిత్రని; నీవు నాకు ఎదురుగా తో
ి వలో
నిలుచట నాకు తెలిసిన్ది కాదు. కాబటిు యీ పని నీ దృష్ుకి చెడిదైతే నేను
వెనుకకు వెళ్లాదన్ని యెహోవా దూత్తో చెపపగా
యెహోవా దూత్నీవు ఆ మ్నుషుాలతో కూడ వెళ్ల
ా ము. అయితే నేను నీతో
చెపుప మ్యటయేకాని మ్రేమియ పలుకకూడదని బిల్లముతో చెపపను.
అపుపడు బిల్లము బాల్లకు అధికారులతో కూడ వెళ్లాను.

And Balaam said unto the angel of the LORD, "I have sinned, for I knew not
that thou stoodest in the way against me. Now therefore, if it displease
thee, I will get me back again."
And the angel of the LORD said unto Balaam, "Go with the men; but only the
word that I shall speak unto thee, that shalt thou speak." So Balaam went
with the princes of Balak.
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బిల్లము వచెచన్ని బాల్లకు విని, ఆ పలిమేరల చివరనున్న అరోనను
And when Balak heard that Balaam had come, he went out to meet him
తీరమున్ందలి మోయాబు పటుణమువరకు అత్నిని ఎదుర్కకన్ బయలువెళాగా unto a city of Moab, which is in the border of Arnon, which is in the utmost
border.
బాల్లకు బిల్లముతో నినున పలుచటకు నేను నీయొదదకు దూత్లను
And Balak said unto Balaam, "Did I not earnestly send unto thee to call
పంపయంటిని గదా. నాయొదదకు నీవేల రాకపోత్రవి? నినున ఘన్పరచ
thee? Why camest thou not unto me? Am I not able indeed to promote thee
సమ్రు
థ డను కానా? అనను.
to honor?"
అందుకు బిల్లముఇదిగో నీయొదదకు వచిచత్రని; అయిన్ నేమి? ఏదైన్ను
And Balaam said unto Balak, "Lo, I have come unto thee. Have I now any
చెపుపటకు నాకు శకిి కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించ మ్యటయే పలికెదన్ని power at all to say anything? The word that God putteth in my mouth, that
బాల్లకుతో చెపపను.
shall I speak."
అపుపడు బిల్లము బాల్లకుతో కూడ వెళ్లాను. వారు కిరాత్ హుచోచతుకు
And Balaam went with Balak, and they came unto Kirjathhuzoth.
వచిచన్పుపడు
బాల్లకు ఎడాను గొఱ్ఱలను బలిగా అరిపంచి, కొంత్భాగము బిల్లముకును
And Balak offered oxen and sheep, and sent some to Balaam and to the
అత్ని యొదదనున్న అధికారుల కును పంపను.
princes who were with him.
మ్రునాడు బాల్లకు బిల్లమును తోడు కొనిపోయి, బయలుయొకక ఉన్నత్ And it came to pass on the morrow that Balak took Balaam and brought him
సథలములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలన్ని అత్నిని అచోచట
up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of
ఎకికంచెను.
the people.
అపుపడు బిల్లముఇకకడ నేను బలి అరిపంచ టకు ఏడు బలిపీఠములను
And Balaam said unto Balak, "Build me here seven altars, and prepare me
కటిుంచి, ఇకకడ ఏడు కోడెలను ఏడు పటేుళాను సిదిపరచమ్ని బాల్లకుతో
here seven oxen and seven rams."
చెపపను.
బిల్లము చెపపన్ట్ట
ా బాల్లకు చేయగా, బాల్లకును బిల్ల మును పరత్ర
And Balak did as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered on
బలిపీఠముమీద ఒక కోడెను ఒక పటేులును దహన్బలిగా అరిపంచిరి.
every altar a bullock and a ram.
మ్రియ బిల్లము బాల్లకుతోబలిపీఠము మీది నీ దహన్బలియొదద
And Balaam said unto Balak, "Stand by thy burnt offering, and I will go.
నిలిచియండుము, నేను వెళ్లాదను; ఒకవేళ యెహోవా న్నున ఎదుర్కకనునేమో; Perhaps the LORD will come to meet me, and whatsoever He showeth me I
ఆయన్ నాకు కనుపరచన్ది నీకు తెలియచేసెదన్ని చెపప మటుయెకెకను.
will tell thee." And he went to a high place.
దేవుడు బిల్లముకు పరత్ాక్షము కాగా అత్డునేను ఏడు బలిపీఠములను
సిదిపరచి పరత్ర దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పటేులును అరిపంచిత్రన్ని
ఆయన్తో చెపపగా,
యెహోవా ఒకమ్యట బిల్లము నోట ఉంచినీవు బాల్లకునొదదకు త్రరిగి వెళ్లా
యిట్ట
ా చెపుపమ్నను.
అత్డు బాల్లకునొదదకు త్రరిగి వెళ్లాన్పుపడు అత్డు మోయాబు
అధికారులందరితో త్న్ దహన్బలి యొదద నిలిచియండెను.
అపుపడు బిల్లము ఉపమ్యన్ రీత్రగా ఇటానను అరామునుండి బాల్లకుతూరుప
పరవత్ములనుండి మోయాబురాజు న్నునరపపంచిరముి; నా నిమిత్తము
యాకోబును శపంపుము రముి; ఇశారయేలును భ్యపటువలను అనను.

And God met Balaam; and he said unto Him, "I have prepared seven altars,
and I have offered upon every altar a bullock and a ram."

ఏమ్ని శపంపగలను? దేవుడు శపంపలేదే ఏమ్ని భ్యపటుగలను? దేవుడు
భ్యపటులేదే.
మటుల శిఖరమునుండి అత్ని చూచచనానను కొండలనుండి అత్ని
కనుగొనుచనానను ఇదిగో ఆ జన్ము ఒంటిగా నివసించను జన్ములలో
లకికంపబడరు.

How shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the
LORD hath not defied?
For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him; lo,
the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations.

And the LORD put a word in Balaam's mouth and said, "Return unto Balak,
and thus thou shalt speak."
And he returned unto him, and lo, he stood by his burnt sacrifice, he and all
the princes of Moab.
And he took up his parable and said: "Balak the king of Moab hath brought
me from Aram, out of the mountains of the east, saying, `Come, curse for
me Jacob, and come, defy Israel.'
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యాకోబు రేణువులను ఎవరు లకికంచెదరు?ఇశారయేలు నాలువప్రలును ఎవరు Who can count the dust of Jacob, and the number of the fourth part of
లకకపటుగలరు? నీత్రమ్ంతుల మ్రణమువంటి మ్రణము నాకు లభించను
Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his!"
గాక.నా అంత్ాదశ వారి అంత్మువంటి దగును గాక అనను.
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అంత్ట బాల్లకు బిల్లముతో నీవు నాకేమి చేసిత్రవి? నా శతు
ి వులను
And Balak said unto Balaam, "What hast thou done unto me? I took thee to
శపంచటకు నినున రపపంచిత్రని; అయితే నీవు వారిని పూరిిగా
curse mine enemies, and behold, thou hast blessed them altogether."
దీవించిత్రవనను.
అందు కత్డుయెహోవా నా నోట ఉంచిన్దాని నేను శర ధిగా పలుక వదా
ద ? అని
And he answered and said, "Must I not take heed to speak that which the
ఉత్తరమిచెచను.
LORD hath put in my mouth?"
అపుపడు బాల్లకుదయచేసి నాతోకూడ మ్రియొక చోటికి రముి.
And Balak said unto him, "Come, I pray thee, with me unto another place
అకకడనుండి వారిని చూడవచచను; వారి చివరమ్యత్ిమే కన్బడును గాని
from whence thou mayest see them. Thou shalt see but the utmost part of
వారందరు నీకు కన్బడరు; అకకడనుండి నా నిమిత్తము వారిని శపంపవలన్ని them, and shalt not see them all; and curse them for me from thence."
అత్నితో చెపప
పసాు కొన్ నున్న కావలివారి పలమున్కు అత్ని తోడుకొనిపోయి, యేడు
And he brought him into the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built
బలిపీఠములను కటిుంచి, పరత్ర బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక పటేులును
seven altars, and offered a bullock and a ram on every altar.
అరిపంచెను.
అత్డునీవు ఇకకడ నీ దహన్బలియొదద నిలిచియండుము; నేను అకకడ
And he said unto Balak, "Stand here by thy burnt offering while I meet the
యెహోవాను ఎదుర్కకందున్ని బాల్లకుతో చెపపగా,
LORD yonder."
యెహోవా బిల్లమును ఎదుర్కకని ఒక మ్యటను అత్ని నోట ఉంచినీవు
And the LORD met Balaam, and put a word in his mouth and said, "Go again
బాల్లకునొదదకు త్రరిగి వెళ్లా యిట్ట
ా చెపుపమ్నను.
unto Balak, and say thus."
అత్డు బాల్లకు నొదదకు వెళ్లాన్పుపడు అత్డు త్న్ దహన్బలియొదద
And when he came to him, behold, he stood by his burnt offering, and the
నిలిచియండెను. మోయాబు అధికారులును అత్నియొదద నుండిరి. బాల్లకు princes of Moab with him. And Balak said unto him, "What hath the LORD
యెహోవా యేమి చెపపన్ని అడుగగా
spoken?"
బిల్లము ఉపమ్యన్రీత్రగా నిటానను బాల్లకూ, లేచి వినుము సిపోపరు
And he took up his parable and said: "Rise up, Balak, and hear; hearken unto
కుమ్యరుడా, చెవినొగిు నా మ్యట ఆలకించము.
me, thou son of Zippor.
దేవుడు అబదిమ్యడుటకు ఆయన్ మ్యన్వుడు కాడు పశాచతా
త పపడుటకు
God is not a man, that He should lie; neither the son of man, that He should
ఆయన్ న్రపుతు
ి డు కాడు ఆయన్ చెపప చేయకుండునా? ఆయన్ మ్యట
repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall
యిచిచ సాథపంపకుండునా?
He not make it good?
ఇదిగో దీవించమ్ని నాకు సెలవాయెను ఆయన్ దీవించెను; నేను దాని
Behold, I have received commandment to bless; and He hath blessed, and I
మ్యరచలేను.
cannot reverse it.
ఆయన్ యాకోబులో ఏ దోష్మును కనుగొన్లేదు ఇశారయేలులో ఏ
He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath He seen perverseness in
వంకరత్న్మును చూడలేదు అత్ని దేవుడెైన్ యెహోవా అత్నికి
Israel; the LORD his God is with him, and the shout of a King is among them.
తోడెైయనానడు.
రాజుయొకక జయధవని వారిలో నున్నది దేవుడు ఐగుపు
God brought them out of Egypt; he hath, as it were, the strength of a
త లోనుండి వారిని
రపపంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము వారికి కలదు.
unicorn.
నిజముగా యాకోబులో మ్ంత్ిము లేదు ఇశారయేలులో శకున్ము లేదు
Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination
ఆయాకాలములందు దేవుని కారాములు యాకోబు వంశసు
థ లగు
against Israel. According to this time it shall be said of Jacob and of Israel,
ఇశారయేలీయలకు తెలియచెపపబడును.
`What hath God wrought!'
ఇదిగో ఆ జన్ము ఆడుసింహమువల లేచను అది సింహమువల నికిక
Behold, the people shall rise up as a great lion, and lift up himself as a young
నిలుచను అది వేటను త్రని చంపబడిన్ వాటి రకిము తా
ి గు వరకు
lion; he shall not lie down until he eat of the prey and drink the blood of the
పండుకొన్దు.
slain."
అంత్ట బాల్లకునీవు ఏ మ్యత్ిమును వారిని శపంపను వదు
ద , దీవింపను వదు
ద
And Balak said unto Balaam, "Neither curse them at all, nor bless them at
అని బిల్లముతో చెపపగా
all."
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బిల్లము యెహోవా చెపపన్దంత్య నేను చేయవలన్ని నేను నీతో
చెపపలేదా? అని బాల్లకుకు ఉత్తరమియాగా
బాల్లకు నీవు దయచేసి రముి; నేను వేర్కకచోటికి నినున తోడుకొని
పోయెదను; అకకడ నుండి నా నిమిత్తము నీవు వారిని శపంచట దేవుని దృష్ుకి
అనుకూలమ్గునేమో అని బిల్లముతో చెపపను.
బాల్లకు ఎడారికి ఎదురుగా నున్న పయోరు శిఖరమున్కు బిల్లమును
తోడుకొని పోయిన్ త్రువాత్
బిల్లముఇకకడ నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిుంచి, యికకడ ఏడు కోడెలను
ఏడు పటేుళాను సిదిపరచమ్ని బాల్లకుతో చెపపను.
బిల్లము చెపపన్ట్ట
ా బాల్లకు చేసి పరత్ర బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక
పటేులును అరిపంచెను.
ఇశారయేలీయలను దీవించట యెహోవా దృష్ుకి మ్ంచిదని బిల్లము
తెలిసికొనిన్పుపడు అత్డు మునుపటి వల శకున్ములను చూచటకు వెళాక
అరణామువెైపు త్న్ ముఖమును త్రిపుపకొనను.
బిల్లము కనునలత్రత ఇశార యేలీయలు త్మ్ త్మ్ గోత్ిముల చొపుపన్
దిగియండుట చూచిన్పుపడు దేవుని ఆత్ి అత్నిమీదికి వచెచను

But Balaam answered and said unto Balak, "Told not I thee, saying, `All that
the LORD speaketh, that I must do'?"
And Balak said unto Balaam, "Come, I pray thee, I will bring thee unto
another place. Perhaps it will please God that thou mayest curse them for
me from thence."
And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward
Jeshimon.
And Balaam said unto Balak, "Build me here seven altars, and prepare me
here seven bullocks and seven rams."
And Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every
altar.
And when Balaam saw that it pleased the LORD to bless Israel, he went not,
as at other times, to seek out enchantments, but he set his face toward the
wilderness.
And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents
according to their tribes; and the Spirit of God came upon him.

గనుక అత్డు ఉపమ్యన్రీత్రగా ఇటానను బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బిల్లముకు
వచిచన్ దేవోకిి కనునలు తెరచిన్వానికి వచిచన్ దేవోకిి. దేవవాకుకలను
వినిన్వాని వారి.
అత్డు పరవశుడెై కనునలు తెరచిన్వాడెై సరవశకు
ి ని దరశన్ము పందను.

And he took up his parable and said: "Balaam the son of Beor hath said, and
the man whose eyes are open hath said,

యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశారయేలూ, నీ నివాససథలములు ఎంతో
రమ్ామైన్వి.
వాగులవల అవి వాాపంచియన్నవి న్దీతీరమ్ందలి తోటలవలను యెహోవా
నాటిన్ అగరు చెటావలను నీళాయొదదనున్న దేవదారు వృక్షములవలను అవి
యన్నవి.
నీళ్ల
ా అత్ని బకెకన్లనుండి కారును అత్ని సంత్త్ర బహు జలములయొదద
నివసించను అత్నిరాజు అగగుకంట్ట గొపపవాడగును అత్ని రాజాము
అధికమైన్దగును.
దేవుడు ఐగుపు
త లోనుండి అత్ని రపపంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము
అత్నికి కలదు అత్డు త్న్ శతు
ి వులైన్ జనులను భ్కిుంచను వారి
యెముకలను విరుచనుత్న్ బాణములతో వారిని గుచచను.
సింహమువలను ఆడు సింహమువలను అత్డు కు
ర ంగి పండుకొనను అత్నిని
లేపువాడెవడు? నినున దీవించవాడు దీవింపబడును నినున శపంచవాడు
శపంపబడును.
అపుపడు బాల్లకు కోపము బిల్లముమీద మ్ండెను గనుక అత్డు త్న్
చేతులు చరుచకొని బిల్లముతోనా శతు
ి వులను శపంచటకు నినున
పలిపంచిత్రని కాని నీవు ఈ ముమ్యిరు వారిని పూరిిగా దీవించిత్రవి. కాబటిు
నీవు ఇపుపడు నీ చోటికి వేగముగా వెళ్ల
ా ము.
నేను నినున మికికలి ఘన్పరచెదన్ని చెపపత్రనిగాని యెహోవా నీవు ఘన్త్
పందకుండ ఆటంకపరచెన్నను.

he hath said, who heard the words of God, who saw the vision of the
Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:
How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel!
As the valleys are they spread forth, as gardens by the river's side, as the
trees of lignaloes which the LORD hath planted, and as cedar trees beside
the waters.
He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many
waters; and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be
exalted.
God brought him forth out of Egypt; he hath, as it were, the strength of a
unicorn. He shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones
and pierce them through with his arrows.
He couched, he lay down as a lion. And as a great lion, who shall stir him
up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee."
And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands
together; and Balak said unto Balaam, "I called thee to curse mine enemies,
and behold, thou hast altogether blessed them these three times.
Therefore now flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great
honor, but lo, the LORD hath kept thee back from honor."
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అందుకు బిల్లము బాల్లకుతోబాల్లకు త్న్ ఇంట్టడు వెండి బంగారము లను
నాకిచిచన్ను నా యిష్ుము చొపుపన్ మేలైన్ను కీడెైన్ను చేయటకు యెహోవా
సెలవిచిచన్ మ్యటను మీరలేను.
యెహోవా యేమి సెలవిచచనో అదే పలికెదన్ని నీవు నాయొదదకు పంపన్ నీ
దూత్లతో నేను చెపపలేదా?
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ఆయన్ను చూచచనానను గాని పరసు
త త్మున్ నున్నట్ట
ు కాదు ఆయన్ను
చూచచనానను గాని సమీపమున్ నున్నట్ట
ు కాదు న్క్షత్ిము యాకోబులో
ఉదయించను రాజదండము ఇశారయేలులోనుండి లేచను అది మోయాబు
ప్ర
ర ంత్ములను కొట్ట
ు ను కలహవీరులన్ందరిని నాశన్ము చేయను.
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ఎదోమును శ్రయీరును ఇశారయేలుకు శతు
ి వులు వారు సావధీన్పరచబడుదురు
ఇశారయేలు పరాకరమ్మొందును.
యాకోబు సంతాన్మున్ యేలిక పుట్ట
ు ను. అత్డు పటుణములోని శ్రష్మును
న్శింపజేయను.
మ్రియ అత్డు అమ్యలేకీయలవెైపు చూచి ఉపమ్యన్ రీత్రగా ఇటానను
అమ్యలేకు అన్ాజన్ములకు మొదలు వాని అంత్ము నిత్ానాశన్మే.
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చిత్తగించము; నేను నా జనులయొదదకు వెళ్ల
ా చనానను. అయితే కడపటి
దిన్ములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయదురో అది నీకు విశదపరచెదను
రమ్ిని చెపప
ఉపమ్యన్రీత్రగా ఇటానను బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బిల్లముకు వచిచన్
దేవోకిి.కనునలు తెరచిన్వానికి వచిచన్ దేవోకిి.
దేవవాకుకలను వినిన్ వాని వారి మ్హాన్నతుని విదా నరిగిన్వాని వారి.
అత్డు పరవశుడెై కనునలు తెరచిన్వాడెై సరవశకు
ి ని దరశన్ము పందను.

మ్రియ అత్డు కేనీయలవెైపు చూచి ఉపమ్యన్రీత్రగా ఇటానను నీ
నివాససథలము దురుమ్మైన్ది.నీ గూడు కొండమీద కటుబడియన్నది.
అష్ష
ు రు నినున చెరగా పట్ట
ు వరకు కయీను న్శించనా?

And Balaam said unto Balak, "Spoke I not also to thy messengers whom
thou sentest unto me, saying,
`If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond
the commandment of the LORD to do either good or bad of mine own mind;
but what the LORD saith, that will I speak'?
And now, behold, I go unto my people. Come therefore, and I will warn thee
what this people shall do to thy people in the latter days."
And he took up his parable and said: "Balaam the son of Beor hath said, and
the man whose eyes are open hath said,
he hath said, who heard the words of God, and knew the knowledge of the
Most High, who saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but
having his eyes open:
I shall see Him, but not now; I shall behold Him, but not nigh. There shall
come a Star out of Jacob, and a Scepter shall rise out of Israel, and shall
smite the corners of Moab and destroy all the children of Sheth.

And Edom shall be a possession; Seir also shall be a possession for his
enemies, and Israel shall do valiantly.
Out of Jacob shall come He that shall have dominion, and shall destroy him
that remaineth of the city."
And when he looked on Amalek, he took up his parable and said: "Amalek
was the first of the nations; but his latter end shall be that he perish for
ever."
And he looked on the Kenites, and took up his parable and said: "Strong is
thy dwelling place, and thou puttest thy nest in a rock.
Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away
captive."
And he took up his parable and said: "Alas, who shall live when God doeth
this!
And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and
shall afflict Eber, and he also shall perish for ever."
And Balaam rose up, and went and returned to his place; and Balak also
went his way.
And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom
with the daughters of Moab.

మ్రియ అత్డు ఉపమ్యన్రీత్రగా అయోా దేవుడు ఇట్ట
ా చేయన్పుపడు
ఎవడు బరదు కును?
కితీతము తీరమునుండి ఓడలు వచచను. అవి అష్ష
ు రును ఏబెరును
బాధించను. కితీతయలుకూడ నిత్ానాశన్ము పందుదురనను.
అంత్ట బిల్లము లేచి త్న్ చోటికి త్రరిగి వెళ్లాను; బాల్ల కును త్న్ తో
ి వను
వెళ్లాను.
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచనుయాజకుడెైన్ అహరోను
మ్నుమ్ డును ఎలియాజరు కుమ్యరుడునైన్ ఫీనహాసు,ఇశారయేలీయలు
ష్తీతములో దిగియండగా పరజలు మోయాబురాండరతో వాభిచారము
చేయసాగిరి.
ఆ స్త్తీలు త్మ్ దేవత్ల బలులకు పరజలను పలువగా వీరు భోజన్ముచేసి వారి And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people
దేవత్లకు న్మ్సకరించిరి.
ate and bowed down to their gods.
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అట్ట
ా ఇశారయేలీయలు బయలపయోరుతో కలిసికొనిన్ందున్ వారిమీద
యెహోవా కోపము రగులుకొనను.
అపుపడు యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు పరజల అధిపతుల న్ందరిని
తోడుకొని, యెహోవా సనినధిని సూరుానికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయము.
అపుపడు యెహోవా కోప్రగిన ఇశారయేలీయలమీదనుండి తొలగిపోవున్ని
చెపపను.
కాబటిు మోషే ఇశారయేలీయల నాాయాధి పతులను పలిపంచి మీలో
పరత్రవాడును బయలపయో రుతో కలిసికొనిన్ త్న్ త్న్ వశములోనివారిని
చంపవలన్ని చెపపను.
ఇదిగో మోషే కనునల యెదుటను, పరత్ా క్షపు గుడారము యొకక దావరము
నొదద ఏడుచచండిన్ ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము యొకక కనునలయెదు
టను, ఇశారయేలీయలలో ఒకడు త్న్ సహోదరుల యొదదకు ఒక మిదాాను
స్త్తీని తోడుకొనివచెచను.
యాజకుడెైన్ అహరోను మ్నుమ్డును ఎలియాజరు కుమ్య రుడునైన్
ఫీనహాసు అది చూచి,

And Israel joined himself unto Baal of Peor, and the anger of the LORD was
kindled against Israel.
And the LORD said unto Moses, "Take all the heads of the people and hang
them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD
may be turned away from Israel."

సమ్యజమునుండి లేచి, యీట్టను చేత్ పట్ట
ు కొని పడకచోటికి ఆ ఇశార
యేలీయని వెంబడి వెళ్లా ఆ యిదదరిని, అన్గా ఆ ఇశారయేలీయని ఆ స్త్తీని
కడుపులో గుండ దూసిపోవు న్ట్ట
ా పడిచెను; అపుపడు ఇశారయేలీయలలోనుండి
తెగులు నిలిచి పోయెను.
ఇరువది నాలుగువేలమ్ంది ఆ తెగులు చేత్ చనిపోయిరి.
అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచనుయాజకుడెైన్ అహరోను
మ్నుమ్ డును ఎలియాజరు కుమ్యరుడునైన్ ఫీనహాసు,
వారి మ్ధాను నేను ఓరవలేనిదానిని తాను ఓరవలేకపోవుటవలన్
ఇశారయేలీయల మీదనుండి నా కోపము మ్ళ్లాంచెను గనుక నేను
ఓరవలేకయండియ ఇశారయేలీయలను న్శింపజేయలేదు.

and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them
through, the man of Israel and the woman through her belly. So the plague
was stayed from the children of Israel.

కాబటిు నీవు అత్నితో ఇటానుము అత్నితో నేను నా సమ్యధాన్ నిబంధన్ను
చేయచనానను.
అది నిత్ామైన్ యాజక నిబంధన్గా అత్నికిని అత్ని సంతాన్మున్కును
కలిగియండును; ఏలయన్గా అత్డు త్న్ దేవుని విష్యమ్ందు
ఆసకిిగలవాడెై ఇశార యేలీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేసెను.

Therefore say: `Behold, I give unto him My covenant of peace.

14

చంప బడిన్ వాని పేరు జమీ, అత్డు ష్మోానీయలలో త్న్ పత్రుల
కుట్టంబమున్కు పరధానియె
ై న్ సాలూ కుమ్యరుడు.
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చంపబడిన్ స్త్తీ పేరు కొజీబ, ఆమ సూరు కుమ్యరి. అత్డు మిదాానీయలలో
ఒక గోత్ిమున్కును త్న్ పత్రుల కుట్టంబమున్కును పరధానియె
ై యండెను.

Now the name of the Israelite who was slain, even who was slain with the
Midianite woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house
among the Simeonites.
And the name of the Midianite woman who was slain was Cozbi, the
daughter of Zur. He was head over a people and of a chief housein Midian.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను మిదాానీయలు త్మ్
And the LORD spoke unto Moses, saying,
త్ంత్ిములవలన్ మీకు బాధకులై యనానరు; వారిని బాధపటిు హత్ము
చేయడి;
వారు త్ంత్ిములు చేసి పయోరు సంత్త్రలోను,
"Vex the Midianites and smite them.
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And Moses said unto the judges of Israel, "Slay ye every one his men who
were joined unto Baal of Peor."
And behold, one of the children of Israel came and brought unto his
brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of all the
congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of
the tabernacle of the congregation.
And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it,
he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand;

And those who died in the plague were twenty and four thousand.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned My
wrath away from the children of Israel, while he was zealous for My sake
among them, that I consumed not the children of Israel in My jealousy.

And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an
everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an
atonement for the children of Israel.'"
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తెగులు దిన్ మ్ందు పయోరు విష్యములో చంపబడిన్ త్మ్ సహో దరియ
మిదాానీయల అధిపత్ర కుమ్యరియనైన్ కొజీబ సంగత్రలోను, మిముిను
మోసపుచిచరి.

For they vex you with their wiles wherewith they have beguiled you in the
matter of Peor and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of
Midian, their sister, who was slain in the day of the plague for Peor's sake."
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ఆ తెగులు పోయిన్ త్రావత్ యెహోవా మోషే కును యాజకుడగు అహరోను
కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు కును ఈల్లగు సెలవిచెచను
మీరు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజములోను ఇరువది ఏండు
ా మొదలుకొని పై
ప్ర
ర యము కలిగి ఇశారయేలీయలలో సేన్గా బయలు వెళ్ల
ా వారందరి సంఖాను
వారి వారి పత్రుల కుట్టంబములను బటిు వా
ర యించడి.

And it came to pass after the plague that the LORD spoke unto Moses and
unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
"Take the count of all the congregation of the children of Israel from twenty
years old and upward throughout their father's house, all who are able to go
to war in Israel."
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కాబటిు యిరువది ఏండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యముగల వారిని లకికంపుడని
యెహోవా మోషేకును ఐగుపు
త దేశమునుండి వచిచన్ ఇశార యేలీయలకును
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషేయ యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశారయేలీయలు

And Moses and Eleazar the priest spoke with them in the plains of Moab by
the Jordan near Jericho, saying,
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మోయాబు మైదాన్ము లలో యెరికోయొదదనున్న యొరా
ద ను దగుర నుండగా
జన్ సంఖాను చేయడని వారితో చెపపరి.
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ఇశారయేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతు
ి లలో హనోకీయలు హనోకు
వంశసు
థ లు;

"Take the count of the people from twenty years old and upward," as the
LORD commanded Moses and the children of Israel who went forth out of
the land of Egypt.
Reuben, the eldest son of Israel. The children of Reuben: Hanoch, of whom
cometh the family of the Hanochites; of Pallu, the family of the Palluites;
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పలు
ా వీయలు పలు
ా వంశసు
థ లు; హెసోరనీయలు హెసోరను వంశసు
థ లు; కరీియలు of Hezron, the family of the Hezronites; of Carmi, the family of the Carmites.
కరీి వంశసు
థ లు;
వీరు రూబేనీయల వంశసు
థ లు, వారిలో లకికంపబడిన్వారు న్లుబది
These are the families of the Reubenites; and those who were numbered of
మూడువేల ఏడువందల ముపపదిమ్ంది.
them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
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పలు
ా కుమ్యరుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమ్యరులు నమూయేలు
దాతాను అబీరాము.
కోరహు త్న్ సమూహములో పేరు పందిన్వాడు; అత్ని సమ్యజము
యెహోవాకు విరోధముగా వాదించిన్పుపడు సమ్యజములో మోషే
అహరోనులకు విరోధముగా వాదించిన్ దాతాను అబీరాములు వీరు.

And the son of Pallu: Eliab.

And the sons of Eliab: Nemuel, and Dathan, and Abiram. These are the
Dathan and Abiram who were famous in the congregation, who strove
against Moses and against Aaron in the company of Korah when they strove
against the LORD.
ఆ సమూహపువారు మ్ృత్రబంది న్పుపడు అగిన రండువందల ఏబది మ్ందిని And the earth opened her mouth and swallowed them up together with
భ్కిుంచిన్ందు న్ను, భూమి త్న్ నోరు తెరచి వారిని కోరహును మింగి
Korah when that company died, the time the fire devoured two hundred
వేసిన్ందున్ను, వారు దృషా
ు ంత్ములైరి.
and fifty men; and they became a sign.
అయితే కోరహు కుమ్యరులు చావలేదు.
Notwithstanding, the children of Korah died not.
ష్మోాను పుతు
ి ల వంశములలో నమూయేలీయలు నమూయేలు వంశసు
థ లు; The sons of Simeon according to their families: of Nemuel, the family of the
యామీనీ యలు యామీను వంశసు
థ లు; యాకీనీయలు యాకీను వంశసు
థ లు; Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the
Jachinites;
జరహీయలు జరహు వంశసు
థ లు; షావ్దలీ యలు షావ్దలు వంశసు
థ లు.
of Zerah, the family of the Zarhites; of Shaul, the family of the Shaulites.
ఇవి ష్మోానీయల వంశ ములు. వారు ఇరువదిరండువేల రండువందల మ్ంది. These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two
hundred.
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గాదు పుతు
ి ల వంశములలో సెపోనీయలు సెపోను వంశసు
థ లు; హగీుయలు హగీు The children of Gad according to their families: of Zephon, the family of the
వంశసు
థ లు; ష్షనీయలు ష్షనీ వంశసు
థ లు,
Zephonites; of Haggi, the family of the Haggites; of Shuni, the family of the
Shunites;
ఓజనీయలు ఓజని వంశసు
థ లు; ఏరీ యలు ఏరీ వంశసు
థ లు;
of Ozni, the family of the Oznites; of Eri, the family of the Erites;
ఆరోదీయలు ఆరోదు వంశ సు
థ లు; అరేలీయలు అరేలీ వంశసు
థ లు.
of Arod, the family of the Arodites; of Areli, the family of the Arelites.

Numbers

26

15

Numbers
Numbers

26
26

16
17

Numbers

26

18

Numbers

26

19

Numbers

26

20

Numbers

26

21

Numbers

26

22

Numbers

26

23

ఇశాశఖారు పుతు
ి ల వంశసు
థ లలో తోల్ల హీయలు తోల్లవంశసు
థ లు;
Of the sons of Issachar according to their families: of Tola, the family of the
పువీి్వయలు పువావ వంశ సు
థ లు; యాష్షబీయలు యాష్షబు వంశసు
థ లు; Tolaites; of Pua, the family of the Punites;
ష్మో
ా నీయలు ష్మో
ా ను వంశసు
థ లు; వీరు ఇశాశఖారీయల వంశసు
థ లు.
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వా
ర యబడిన్వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు అరువది నాలుగువేల
మూడువందలమ్ంది.
జబూలూను పుతు
ి ల వంశసు
థ లలో సెరదీయలు సెరదు వంశసు
థ లు;

of Jashub, the family of the Jashubites; of Shimron, the family of the
Shimronites.
These are the families of Issachar according to those who were numbered of
them, threescore and four thousand and three hundred.
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ఏలోనీయలు ఏలోను వంశసు
థ లు; యహలేలీయలు యహలేలు వంశసు
థ లు;

Numbers

26

27

వా
ర యబడిన్వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు అరువదివేల ఐదువందలమ్ంది.
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యోసేపు పుతు
ి ల వంశసు
థ లు అత్ని కుమ్యరులు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిము.

Of the sons of Zebulun according to their families: of Sered, the family of the
Sardites; of Elon, the family of the Elonites; of Jahleel, the family of the
Jahleelites.
These are the families of the Zebulunites according to those who were
numbered of them, threescore thousand and five hundred.
The sons of Joseph according to their families were Manasseh and Ephraim.
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మ్న్షేు కుమ్యరులలో మ్యకీరీయలు మ్యకీరు వంశసు
థ లు; మ్యకీరు గిల్లదును
కనను; గిల్లదీయలు గిల్లదు వంశసు
థ లు; వీరు గిల్లదుపుతు
ి లు.

Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites; and
Machir begot Gilead; of Gilead come the family of the Gileadites.
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ఈజరీయలు ఈజరు వంశసు
థ లు; హెలకీయలు హెలకు వంశసు
థ లు;
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వీరు గాదీయల వంశసు
థ లు; వా
ర యబడిన్వారి సంఖా చొపుపన్ వీరు న్లు బది
వేల ఐదువందలమ్ంది.
యూదా కుమ్యరులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో
మ్ృత్ర బందిరి.
యూదావారి వంశములలో షేల్లహీయలు షేల్ల వంశసు
థ లు; పరస్త్యలు
పరసు వంశసు
థ లు జరహీ యలు జరహు వంశసు
థ లు;

These are the families of the children of Gad according to those who were
numbered of them, forty thousand and five hundred.
The sons of Judah were Er and Onan; and Er and Onan died in the land of
Canaan.
And the sons of Judah according to their families were: of Shelah, the family
of the Shelanites; of Perez, the family of the Perezites; of Zerah, the family
of the Zarhites.
పరస్త్యలలో హెసోరనీ యలు హెసోరను వంశసు
థ లు హామూలీయలు హామూలు And the sons of Perez were: of Hezron, the family of the Hezronites; of
వంశసు
థ లు
Hamul, the family of the Hamulites.
వీరు యూదీయల వంశసు
థ లు; వా
ర య బడిన్వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు
These are the families of Judah according to those who were numbered of
డెబబదియారువేల ఐదు వందలమ్ంది.
them, threescore and sixteen thousand and five hundred.

These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites; of Helek,
the family of the Helekites;
అశీరయేలీ యలు అశీరయేలు వంశసు
థ లు; షెకెమీయలు షెకెము వంశసు
థ లు;
and of Asriel, the family of the Asrielites; and of Shechem, the family of the
Shechemites;
షెమీదాయీయలు షెమీదా వంశసు
థ లు; హెపరీయలు హెపరు వంశసు
థ లు.
And of Shemida, the family of the Shemidaites; and of Hepher, the family of
the Hepherites.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

హెపరు కుమ్య రుడెైన్ సెలోపహాదుకు కుమ్యరిలేగాని కుమ్యరులు పుటులేదు.
సెలోపహాదు కుమ్యరిల పేరులు మ్హల్ల నోయా హొగా
ా మిల్లక త్రరాస.
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And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters; and the
names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah,
Milcah, and Tirzah.
వీరు మ్న్షీుయల వంశసు
థ లు; వా
ర యబడిన్వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు ఏబది
These are the families of Manasseh, and those who were numbered of
రండువేల ఏడు వందలమ్ంది.
them, fifty and two thousand and seven hundred.
ఎఫా
ర యిము పుతు
ి ల వంశములు ఇవి; ష్షత్లహీయలు ష్షత్లహు
These are the sons of Ephraim according to their families: of Shuthelah, the
వంశసు
థ లు; బేకరీయలు బేకరు వంశసు
థ లు; త్హనీయలు త్హను వంశసు
థ లు, family of the Shuthalhites; of Becher, the family of the Bachrites; of Tahan,
the family of the Tahanites.
వీరు ష్షత్లహు కుమ్యరులు; ఏరానీయలు ఏరాను వంశసు
థ లు.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
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వీరు ఎఫా
ర యిమీయల వంశసు
థ లు. వా
ర యబడిన్వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు
ముపపదిరండువేల ఐదువందలమ్ంది; వీరు యోసేపుపుతు
ి ల వంశసు
థ లు.
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బెనాామీను పుతు
ి ల వంశములలో బెలీయలు బెల వంశసు
థ లు;
అషేబలీయలు అషేబల వంశసు
థ లు;
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అహీరామీయలు అహీరాము వంశసు
థ లు;
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ష్షప్రమీయలు ష్షప్రము వంశసు
థ లు; బెల కుమ్యరులు ఆరు
ద న్యమ్యను;
ఆరీదయలు ఆరు
ద వంశ సు
థ లు; న్యమ్యనీయలు న్యమ్యను వంశసు
థ లు.

These are the families of the sons of Ephraim according to those who were
numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are
the sons of Joseph according to their families.
The sons of Benjamin according to their families: of Bela, the family of the
Belaites; of Ashbel, the family of the Ashbelites; of Ahiram, the family of the
Ahiramites;
of Shupham, the family of the Shuphamites; of Hupham, the family of the
Huphamites.
And the sons of Bela were Ard and Naaman; of Ard, the family of the
Ardites; and of Naaman, the family of the Naamites.
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వీరు బెనాామీనీయల వంశసు
థ లు; వారిలో వా
ర యబడిన్ లకకచొపుపన్
న్లుబదియయిదువేల ఆరువందల మ్ంది.

These are the sons of Benjamin according to their families, and those who
were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.

Numbers

26

42

దాను పుతు
ి ల వంశములలో ష్షషామీయలు ష్షషాము వంశసు
థ లు;

These are the sons of Dan according to their families: of Shuham, the family
of the Shuhamites. These are the families of Dan according to their families.

Numbers

26

43

వీరు త్మ్ వంశములలో దానీయల వంశ సు
థ లు. వా
ర యబడిన్వారి
సంఖాచొపుపన్ వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందల మ్ంది.

All the families of the Shuhamites, according to those who were numbered
of them, were threescore and four thousand and four hundred.
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ఆషేరు పుతు
ి ల వంశములలో యిమీి్న్యలు యిమ్యన వంశసు
థ లు, ఇషీవ
యలు ఇషీవ వంశసు
థ లు; బెరీయలు బెరీయా వంశసు
థ లు;
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బెరీయానీయలలో హెబెరీయలు హెబెరు వంశసు
థ లు; మ్లీకయేలీయలు
మ్లీకయేలు వంశసు
థ లు;
ఆషేరు కుమ్యరి పేరు శెరహు.
వా
ర యబడిన్వారి సంఖా చొపుపన్ వీరు ఆషేరీయల వంశసు
థ లు; వీరు
ఏబదిమూడువేల నాలుగువందలమ్ంది.

Of the children of Asher according to their families: of Jimna, the family of
the Jimnites; of Jesui, the family of the Jesuites; of Beriah, the family of the
Beriites.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites; of Malchiel, the
family of the Malchielites.
And the name of the daughter of Asher was Serah.
These are the families of the sons of Asher according to those who were
numbered of them, who were fifty and three thousand and four hundred.
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న్ఫా
త లీ పుతు
ి ల వంశములలో యహసయేలీయలు యహసయేలు వంశసు
థ లు; Of the sons of Naphtali according to their families: of Jahzeel, the family of
గూనీ యలు గూనీ వంశసు
థ లు;
the Jahzeelites; of Guni, the family of the Gunites;
యేసెరీయలు యేసెరు వంశ సు
థ లు; ష్లేామీయలు ష్లేాము వంశసు
థ లు.
of Jezer, the family of the Jezerites; of Shillem, the family of the Shillemites.
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వీరు న్ఫా
త లీ యల వంశసు
థ లు; వా
ర యబడిన్ వారి సంఖాచొపుపన్ వీరు
న్లుబదియయిదువేల నాలుగువందలమ్ంది

These are the families of Naphtali according to their families, and those who
were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
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These were the numbered of the children of Israel: six hundred thousand
and a thousand seven hundred and thirty.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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ఇశారయేలీ యలలో లకికంపబడిన్ వీరు ఆరులక్షల వెయిానిన ఏడు వందల
ముపపదిమ్ంది.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను వీరి పేళా లకక చొపుపన్ ఆ దేశమును
వీరికి సావసథాముగా పంచిపటువలను.
ఎకుకవమ్ందికి ఎకుకవ సావసథాము ఇయావలను;

Numbers

26

54

Numbers

26

55

Numbers

26

56

Numbers

26

57

Numbers

26

58

లేవీయల వంశములు ఏవన్గా, లిబీనయల వంశము హెబో
ర నీయల వంశము These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of
మ్హలీయల వంశము మూషీ యల వంశము కోరహీయల వంశము.
the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the
family of the Korathites. And Kohath begot Amram.
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కహాతు అమ్య
ా మును కనను; అమ్య
ా ము భారాపేరు యోకెబెదు. ఆమ లేవీ
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom
కుమ్యరి; ఐగుపు
లో
ఆమ
లేవీకి
పుట్ట
ు
ను.
ఆమ
అమ్య
ా
మువలన్
అహరోనును
her mother bore to Levi in Egypt; and she bore unto Amram, Aaron and
త
మోషేను వీరి సహోదరియగు మిరాామును కనను.
Moses, and Miriam their sister.
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అహరోనువలన్ నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామ్యరు పుటిురి.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనినధికి అనాాగిన తెచిచన్పుపడు చనిపోయిరి. And Nadab and Abihu died when they offered strange fire before the LORD.
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వారిలో నల మొదలుకొని పైప్ర
ర యము కలిగి లకికంపబడిన్వారందరు
ఇరువదిమూడువేలమ్ంది. వారు ఇశారయేలీయలలో లకికంపబడిన్వారు
కారుగనుక ఇశారయేలీయలలో వారికి సావసథామియా బడలేదు.
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"Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the
number of names.
త్కుకవమ్ందికి త్కుకవ సావసథాము ఇయా వలను. దాని దాని
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give
జన్సంఖానుబటిు ఆయా గోత్ిము లకు సావసథాము ఇయావలను.
the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to
those who were numbered of him.
చీట్ట
ా వేసి ఆ భూమిని పంచిపటువలను. వారు త్మ్ త్మ్ పత్రుల గోత్ిముల Notwithstanding, the land shall be divided by lot; according to the names of
జన్సంఖాచొపుపన్ సావసథామును పందవలను.
the tribes of their fathers they shall inherit.
ఎకుకవ మ్ందికేమి త్కుకవమ్ందికేమి చీట్ట
ా వేసి యెవరి సావసథా మును వారికి According to the lot shall the possession thereof be divided between many
పంచిపటువలను.
and few."
వారివారి వంశములలో లకికంపబడిన్ లేవీయలు వీరు. గెరోునీయలు గెరోును And these are those who were numbered of the Levites according to their
వంశసు
థ లు; కహాతీయలు కహాతు వంశసు
థ లు; మరారీయలు మరారి
families: of Gershon, the family of the Gershonites; of Kohath, the family of
వంశసు
థ లు.
the Kohathites; of Merari, the family of the Merarites.

And those who were numbered of them were twenty and three thousand,
all males from a month old and upward; for they were not numbered
among the children of Israel, because there was no inheritance given them
among the children of Israel.
యెరికో ప్ర
ర ంత్ములయందలి యొరా
ద నునొదదనున్న మోయాబు మైదాన్ములలో These are those who were numbered by Moses and Eleazar the priest, who
మోషేయ యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశారయేలీయల జన్సంఖా
numbered the children of Israel in the plains of Moab by the Jordan near
చేసిన్పుపడు లకికంపబడిన్వారు వీరు.
Jericho.
మోషే అహరోనులు స్త్నాయి అరణాములో ఇశారయేలీయల సంఖాను చేసి
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the
న్పుపడు లకికంపబడిన్వారిలో ఒకకడెైన్ను వీరిలో ఉండ లేదు.
priest numbered when they numbered the children of Israel in the
Wilderness of Sinai.
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ఏలయన్గా వారు నిశచయముగా అరణాములో చనిపోవుదురని యెహోవా
వారినిగూరిచ సెలవిచెచను. యెపునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబును నూను
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ త్పప వారిలో ఒకకడెైన్ను మిగిలి యండలేదు.

For the LORD had said of them, "They shall surely die in the wilderness."
And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh and
Joshua the son of Nun.
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అపుపడు యోసేపు కుమ్యరుడెైన్ మ్న్షేు వంశసు
థ లలో సెలోపహాదు కుమ్యరిలు
వచిచరి. సెలోపహాదు హెసెరు కుమ్యరుడును గిల్లదు మ్నుమ్డును మ్యకీరు
మునిమ్నుమ్డునై యండెను. అత్ని కుమ్యరిల పేళ్ల
ా మ్హల్ల, నోయా,
హొగా
ా , మిల్లక, త్రరాస అనున్వి.
వారు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరమునొదద మోషే యెదుటను
యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు ఎదుటను పరధానుల యెదుటను సరవసమ్యజము
యెదుటను నిలిచి చెపపన్దేమ్న్గామ్య త్ండిర అరణాములో మ్రణ మ్యయెను.

Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of
Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh
the son of Joseph; and these are the names of his daughters: Mahlah, Noah,
and Hoglah, and Milcah, and Tirzah.
And they stood before Moses and before Eleazar the priest, and before the
princes and all the congregation by the door of the tabernacle of the
congregation, saying,
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అత్డు కోరహు సమూహములో, అన్గా యెహోవాకు విరోధముగా కూడిన్వారి
సమూహములో ఉండలేదు గాని త్న్ ప్రపమును బటిు మ్ృత్రబందను.
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అత్నికి కుమ్యరులు కలుగలేదు; అత్నికి కుమ్యరులు లేన్ంత్ మ్యత్ిముచేత్
మ్య త్ండిరపేరు అత్ని వంశములోనుండి మ్యసిపోనేల? మ్య త్ండిర
సహోదరులతో ప్రట్ట సావసథా మును మ్యకు దయచేయమ్నిరి.

"Our father died in the wilderness; and he was not in the company of those
who gathered themselves together against the LORD in the company of
Korah, but died in his own sin and had no sons.
Why should the name of our father be done away from among his family
because he hath no son? Give unto us therefore a possession among the
brethren of our father."
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And Moses brought their cause before the LORD.
And the LORD spoke unto Moses, saying,
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అపుపడు మోషే వారి కొరకు యెహోవా సనినధిని మ్న్విచేయగా
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను. సెలోపహాదు కుమ్య రిలు చెపపన్ది
యకిము.
నిశచయముగా వారి త్ండిర సహోదరులతో ప్రట్ట భూసావసథామును వారి
అధీన్ము చేసి వారి త్ండిర సావసథామును వారికి చెందచేయవలను.
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And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, `If a man die and
have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter.

Numbers

27

9

Numbers

27

10

Numbers

27

11

Numbers

27

12

మ్రియ నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇట్ట
ా చెపపవలను ఒకడు కుమ్యరుడు లేక
మ్ృత్ర బందిన్యెడల మీరు వాని భూసావసథామును వాని కుమ్యరిలకు
చెందచేయవలను.
వానికి కుమ్యరి లేనియెడల వాని అన్నదముిలకు వాని సావసథాము
ఇయావలను.
వానికి అన్నదముిలు లేని యెడల వాని భూసావసథామును వాని త్ండిర అన్న
దముిలకు ఇయావలను.
వాని త్ండిరకి అన్నదముిలు లేని యెడల వాని కుట్టంబములో వానికి
సమీపమైన్ జా
ా త్రకి వాని సావసథాము ఇయావలను; వాడు దాని సావధీన్పరచ
కొనును. యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇది ఇశారయేలీయలకు
విధింపబడిన్ కటుడ.
మ్రియ యెహోవా మోషేతో ఇటాననునీవు ఈ అబారీము కొండయెకిక నేను
ఇశారయేలీయలకు ఇచిచన్ దేశమును చూడుము.
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నీవు దాని చూచిన్ త్రువాత్ నీ సహోదరుడెైన్ అహరోను చేరచబడిన్ట్ట
ా
నీవును నీ సవజ నులలో చేరచబడుదువు.

And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as
Aaron thy brother was gathered.

"The daughters of Zelophehad speak right. Thou shalt surely give them a
possession of an inheritance among their father's brethren, and thou shalt
cause the inheritance of their father to pass unto them.

And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his
brethren.
And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his
father's brethren.
And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his
kinsman who is next to him of his family, and he shall possess it. And it shall
be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD
commanded Moses.'"
And the LORD said unto Moses, "Get thee up into this Mount Abarim, and
see the land which I have given unto the children of Israel.
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ఏలయన్గా స్త్ను అరణాములో సమ్యజము వాదించిన్పుపడు ఆ నీళాయొదద
For ye rebelled against My commandment in the Desert of Zin, in the strife
వారి కనునల యెదుట న్నున పరిశుదిపరచక నామీద త్రరుగబడిత్రరి. ఆ నీళ్ల
ా
of the congregation, to sanctify Me at the water before their eyes." (That is,
స్త్ను అరణామ్ందలి కాదేషులోనున్న మరీబా నీళేా.
the water of Meribah in Kadesh in the Wilderness of Zin.)
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అపుపడు మోషే యెహోవాతో ఇటానను యెహోవా, సమ్సత మ్యన్వుల
And Moses spoke unto the LORD, saying,
ఆత్ిలకు దేవా, యెహోవా సమ్యజము కాపరిలేని గొఱ్ఱలవల ఉండకుండున్ట్ట
ా
ఈ సమ్యజముమీద ఒకని నియమించము.
అత్డు వారి యెదుట వచచచ, పోవుచనుండి,
"Let the LORD, the God of the spirits of all flesh, set a man over the
congregation,
వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమ్రు
థ డెై యండవలను.
who may go out before them and who may go in before them and who may
lead them out and who may bring them in, that the congregation of the
LORD be not as sheep which have no shepherd."
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అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటాననునూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ
ఆత్ిను పందిన్వాడు. నీవు అత్ని తీసికొని అత్నిమీద నీ చెయిా యంచి

And the LORD said unto Moses, "Take thee Joshua the son of Nun, a man in
whom is the Spirit, and lay thine hand upon him;
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యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవసమ్యజము ఎదుటను అత్ని
నిలువబెటిు వారి కనునల యెదుట అత్నికి ఆజా యిముి;
ఇశారయేలీయల సరవ సమ్యజము అత్ని మ్యట వినున్ట్ట
ా అత్ని మీద నీ
ఘన్త్లో కొంత్ ఉంచము.
యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు ఎదుట అత్డు నిలువగా అత్డు యెహోవా
సనినధిని ఊరీము తీరుపవలన్ అత్నికొరకు విచారింపవలను. అత్డును
అత్నితో కూడ ఇశారయేలీయలందరును, అన్గా సరవసమ్యజము అత్ని
మ్యటచొపుపన్ త్మ్ సమ్సత కారాములను జరుపుచండవలను.

and set him before Eleazar the priest and before all the congregation, and
give him a charge in their sight.
And thou shalt put some of thine honor upon him, that all the congregation
of the children of Israel may be obedient.
And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him
by the judgment of the Urim before the LORD. At his word shall they go out,
and at his word they shall come in, both he and all the children of Israel with
him, even all the congregation."
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యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా అత్డు చేసెను. అత్డు యెహోషువను
And Moses did as the LORD commanded him, and he took Joshua and set
తీసికొని యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు ఎదుటను సరవసమ్యజము ఎదుటను
him before Eleazar the priest and before all the congregation.
అత్ని నిలువ బెటిు
అత్నిమీద త్న్ చేతులుంచి యెహోవా మోషేదావరా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్నికి
And he laid his hands upon him and gave him a charge, as the LORD
ఆజా యిచెచను.
commanded by the hand of Moses.
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
And the LORD spoke unto Moses, saying,
నీవు ఇశారయేలీయలకు ఈల్లగు ఆజా
ా పంచము నాకు సువాసన్ కలుగుటకెై "Command the children of Israel and say unto them: `My offering and My
మీరు హోమ్రూపములుగా నాకు అరిపంచ ఆహారమును నియామ్క
bread for My sacrifices made by fire, for a sweet savor unto Me, shall ye
కాలమున్ నాయొదదకు తెచచటకు జాగరత్తపడవలను.
observe to offer unto Me in their due season.'
మ్రియ నీవు వారికీల్లగు ఆజా
ా పంచముమీరు యెహోవాకు నిత్ామైన్
And thou shalt say unto them: `This is the offering made by fire which ye
దహన్బలి రూపముగా పరత్ర దిన్ము నిరోదష్ మైన్ యేడాదివగు రండు మ్గ
shall offer unto the LORD: two lambs of the first year without spot, day by
గొఱ్ఱ పలాలను అరిపంప వలను.
day, for a continual burnt offering.
వాటిలో ఒక గొఱ్ఱపలాను ఉదయమ్ందు అరిపంచి సాయంకాలమ్ందు
The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou
రండవదానిని అరిపంపవలను.
offer at evening,
దంచితీసిన్ మూడు పళాలోనిది ప్రవు నూనతో కలుప బడిన్ తూమడు పండిలో and a tenth part of an ephah of flour for a meat offering mingled with a
పదియవవంతు నైవేదాము చేయవలను.
fourth part of a hin of beaten oil.
అది యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ముగా స్త్నాయికొండమీద
It is a continual burnt offering, which was ordained in Mount Sinai for a
నియమింపబడిన్ నిత్ా మైన్ దహన్బలి.
sweet savor, a sacrifice made by fire unto the LORD.
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ఆ మొదటి గొఱ్ఱపలాతో అరిపంపవల సిన్ ప్రనారపణము ముప్రపవు;
And the drink offering thereof shall be a fourth part of a hin for the one
పరిశుదిసథలములో మ్దా మును యెహోవాకు ప్రనారపణముగా పోయింపవలను. lamb; in the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto
the LORD for a drink offering.
ఉదయ నైవేదామును దాని ప్రనారపణమును అరిపంచి న్ట్ట
ా యెహోవాకు
And the other lamb shalt thou offer at evening; as the meat offering of the
ఇంపైన్ సువాసన్గల హోమ్ముగా ఆ రండవ గొఱ్ఱపలాను సాయంకాలమ్ందు
morning and as the drink offering thereof thou shalt offer it, a sacrifice
అరిపంపవలను.
made by fire, of a sweet savor unto the LORD.
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వాటి ప్రనారపణములు ఒకొకకక కోడెతో పడిన్నర దా
ర కాురసమును పటేులుతో
పడియ గొఱ్ఱ పలాతో ముప్రపవును ఉండవలను. ఇది సంవత్సరములో మ్యస
మ్యసమున్కు జరుగవలసిన్ దహన్బలి.

and a separate tenth part of flour mingled with oil for a meat offering unto
one lamb, for a burnt offering of a sweet savor, a sacrifice made by fire unto
the LORD.
And their drink offerings shall be half a hin of wine unto a bullock, and a
third part of a hin unto a ram, and a fourth part of a hin unto a lamb. This is
the burnt offering of every month throughout the months of the year.
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నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని ప్రనారపణమును గాక యొక మేక పలాను
ప్రపపరిహారారథబలిగా యెహోవాకు అరిపంప వలను.
మొదటి నల పదునాలుగవ దిన్ము యెహోవాకు పసాకపండుగ.

And one kid of the goats for a sin offering unto the LORD shall be offered,
besides the continual burnt offering and his drink offering.
"`And on the fourteenth day of the first month is the Passover of the LORD.
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ఆ నల పదున్యిదవ దిన్ము పండుగ జరుగును. ఏడు దిన్ములు పంగని
భ్క్షాములనే త్రన్ వలను.
మొదటి దిన్మున్ పరిశుది సంఘము కూడవలను. అందులో మీరు
జీవనోప్రధియె
ై న్ పనులేమియ చేయ కూడదు
అయితే యెహోవాకు దహన్బలిగా మీరు రండు కోడెదూడలను ఒక పటేులును
ఏడాదివగు ఏడు మ్గ గొఱ్ఱపలాలను అరిపంపవలను. అవి మీకు కలిగిన్
వాటిలో నిరోదష్మైన్వెై యండవలను
వాటి నైవే దాము నూనతో కలపబడిన్ గోధుమ్ల పండి.

And on the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall
unleavened bread be eaten.
On the first day shall be a holy convocation. Ye shall do no manner of servile
work therein,
but ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the LORD:
two young bullocks, and one ram, and seven lambs of the first year. They
shall be unto you without blemish.
And their meat offering shall be of flour mingled with oil: threetenths part
shall ye offer for a bullock, and twotenths part for a ram,

విశారంత్రదిన్మున్ నిరోదష్మైన్ యేడాదివగు రండు గొఱ్ఱపలాలను
నైవేదారూపముగాను, దాని ప్రనారపణము గాను నూనతో కలపబడిన్
తూమడు పండిలో రండు పదియవవంతులను అరిపంవవలను.
నిత్ామైన్ దహన్ బలియ దాని ప్రనారపణమును గాక యిది పరత్ర విశారంత్ర
దిన్మున్ చేయవలసిన్ దహన్బలి.
నలనలకు మొదటిదిన్మున్ యెహోవాకు దహన్ బలి అరిపంచవలను. రండు
కోడెదూడలను ఒక పటేులును నిరోదష్మైన్ యేడాదివగు ఏడు గొఱ్ఱపలాలను
వాటిలో పరత్ర కోడెదూడతోను,
నూనతో కలుపబడిన్ తూమడు పండిలో మూడు పదియవవంతులను
నైవేదాముగాను ఒకొకకక పటేులుతోను, నూనతో కలపబడి తూమడు పండిలో
రండు పదియవ వంతులను నైవేదాముగాను, ఒకొకకక గొఱ్ఱపలాతో నూనతో
కలపబడిన్ తూమడు పండిలో నొక పదియవవంతును నైవేదాముగాను చేయ
వలను.
అది యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్ బలి.

"`And on the Sabbath day two lambs of the first year without spot, and
twotenths part of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink
offering thereof.
This is the burnt offering of every Sabbath, besides the continual burnt
offering and his drink offering.
"`And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto
the LORD: two young bullocks and one ram, seven lambs of the first year
without spot;
and threetenths part of flour for a meat offering, mingled with oil, for one
bullock; and twotenths part of flour for a meat offering, mingled with oil, for
one ram;
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ఒకొకకక కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పటేు లుతో రండు
పదియవ వంతులను ఆ యేడు గొఱ్ఱపలాలలో ఒకొకకక గొఱ్ఱ పలాతో ఒకొకకక
పదియవవంతును
మీకు ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగుటకెై ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకను
అరిపంపవలను.
ఉదయమున్ మీరు అరిపంచ నిత్ా మైన్ దహన్బలి గాక వీటిని మీరు
అరిపంపవలను.
అటేా ఆ యేడు దిన్ములలో పరత్రదిన్ము యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల
హోమ్దరవామును ఆహారముగా అరిపంచవలను. నిత్ామైన్ దహన్బలియ
దాని ప్రనారప ణమును గాక దానిని అరిపంచవలను.

a separate tenth part shalt thou offer for every lamb, throughout the seven
lambs;

ఏడవ దిన్మున్ పరిశుదిసంఘము కూడవలను. ఆ దిన్మున్ మీరు జీవనో
ప్రధియె
ై న్ పనులేమియ చేయకూడదు.
మ్రియ పరథమ్ ఫలములను అరిపంచదిన్మున్, అన్గా వారముల
పండుగదిన్మున్ మీరు యెహోవాకు కొరత్త పంటలో నైవేదాము తెచచన్పుపడు
మీరు పరిశుది సంఘముగా కూడవలను. నాడు మీరు జీవనోప్రధియె
ై న్
పనులేమియ చేయకూడదు.
యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలిగా మీరు రండు కోడె దూడలను
ఒక పటేులును ఏడాదివెైన్ యేడు మ్గ గొఱ్ఱ పలాలను వాటికి నైవేదాముగా పరత్ర
కోడెదూడతోను
నూనతో కలుపబడిన్ తూమడు పండిలో మూడు పదియవ వంతులను, పరత్ర
పటేులుతో రండు పదియవవంతులను
ఆ యేడు గొఱ్ఱపలాలలో ఒకొకకక పలాతో ఒకొకకక పదియవవంతును
మీ నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయ బడుటకెై యొక మేకపలాను
అరిపంపవలను.
నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును గాక వాటిని వాటి
ప్రనారపణములను అరిపంపవలను. అవి నిరోదష్ములుగా నుండవలను.

And on the seventh day ye shall have a holy convocation; ye shall do no
servile work.
"`Also on the day of the firstfruits, when ye bring a new meat offering unto
the LORD, after your weeks be out, ye shall have a holy convocation. Ye shall
do no servile work,
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ఏడవ నల మొదటితేదిన్ మీరు పరిశుదిసంఘముగా కూడవలను.

29

2

మీరు జీవనోప్రధియె
ై న్ పనులేమియ చేయకూడదు; అది మీకు శృంగధవని
దిన్ము.

"`And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a
holy convocation. Ye shall do no servile work: it is a day of blowing the
trumpets unto you.
And ye shall offer a burnt offering for a sweet savor unto the LORD: one
young bullock, one ram, and seven lambs of the first year without blemish.
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నిరోదష్ మైన్ ఒక కోడెదూడను ఒక పటేులును యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల And their meat offering shall be of flour mingled with oil: threetenths part
దహన్బలిగా అరిపంపవలను.
for a bullock, and twotenths part for a ram,
వాటి వాటి విధిపరకారముగా అమ్యవాసాకు అరిపంచ దహన్ బలియ దాని
and onetenth part for one lamb, throughout the seven lambs;
నైవేదామును, నిత్ా మైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును వాటి
ప్రనారపణములును గాక మీరు నిరోదష్మైన్ యేడాదివగు ఏడు మ్గ
గొఱ్ఱపలాలను యెహో వాకు, ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలిగా అరిపంపవలను.
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and one goat for a sin offering, to make an atonement for you.
Ye shall offer these besides the burnt offering in the morning, which is for a
continual burnt offering.
In this manner ye shall offer daily throughout the seven days the meat of
the sacrifice made by fire, of a sweet savor unto the LORD. It shall be
offered besides the continual burnt offering and his drink offering.

but ye shall offer the burnt offering for a sweet savor unto the LORD: two
young bullocks, one ram, seven lambs of the first year,
and their meat offering of flour mingled with oil: threetenths part unto one
bullock, twotenths part unto one ram,
a separate tenth part unto one lamb, throughout the seven lambs;
and one kid of the goats, to make an atonement for you.
Ye shall offer them besides the continual burnt offering and his meat
offering (they shall be unto you without blemish), and their drink offerings.
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వాటి నైవేదాము నూనతో కలుపబడిన్ గోధుమ్పండి పరత్ర కోడెదూడతో
and one kid of the goats for a sin offering, to make an atonement for you,
తూములో మూడు పదియవవంతు లను, పటేులుకు రండు పదియవవంతులను,
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ఏడు గొఱ్ఱ పలాలలో ఒకొకకక పలాతో ఒకొకకక పదియవ వంతును మీ
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయబడుటకెై ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక
మేకపలాను అరిపంపవలను.
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ఈ యేడవ నల పదియవ దిన్మున్ మీరు పరిశుది సంఘముగా కూడవలను. "`And ye shall have on the tenth day of this seventh month a holy
అపుపడు మిముిను మీరు దుుఃఖపరచకొన్వలను; ఏపనియ చేయకూడదు. convocation. And ye shall afflict your souls: ye shall not do any work therein.
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But ye shall offer a burnt offering unto the LORD for a sweet savor: one
young bullock, one ram, and seven lambs of the first year; they shall be unto
you without blemish.
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ప్ర
ర య శిచత్తము కలుగుటకెై ప్రపపరిహారారథబలియ నిత్ామైన్ దహన్బలియ
దాని నైవేదామును వాటి వాటి ప్రనారప ణములునుగాక, మీరు ఒక
కోడెదూడను ఒక పటేులును ఏడాదివెైన్ యేడు గొఱ్ఱపలాలను యెహోవాకు
ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలిగా అరిపంపవలను. అవి మీకున్న వాటిలో
నిరోదష్మైన్వెై యండవలను.
నూనతో కలుప బడిన్ పండిని నైవేదా ముగాను పరత్ర కోడెతో తూములో
మూడు పదియవ వంతులను ఒక పటేులుతో రండు పది యవవంతులను

Numbers
Numbers

29
29

10
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ఆ యేడు గొఱ్ఱపలాలలో ఒకొకకక పలాతో ఒకొకకక పదియవవంతును
ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేక పలాను అరిపంపవలను.
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మ్రియ ఏడవ నల పదున్యిదవ దిన్మున్ మీరు పరిశుదిసంఘముగా
కూడవలను. అపుపడు మీరు జీవనో ప్రధియె
ై న్ పనులేమియ చేయక యేడు
దిన్ములు యెహో వాకు పండుగ ఆచరింపవలను.

a separate tenth part for one lamb, throughout the seven lambs;
one kid of the goats for a sin offering, besides the sin offering of atonement,
and the continual burnt offering, and the meat offering of it, and their drink
offerings.
"`And on the fifteenth day of the seventh month ye shall have a holy
convocation. Ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the
LORD seven days.
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నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును దాని ప్రనారపణమును గాక,
యెహో వాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలిగా పదమూడు కోడెదూడలను
రండు పటేుళాను ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱ పలాలను అరిపంపవలను. అవి
నిరోదష్మైన్వెై యండవలను.
నూనతో కలుపబడిన్ గోధుమ్పండిని నైవేదాముగాను ఆ పదమూడు
కోడెదూడలలో పరత్ర దూడతో తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రండు
పటేుళాలో పరత్ర పటేులుతో రండు పదియవవంతులను
ఆ పదునాలుగు గొఱ్ఱపలాలలో పరత్ర పలాతో ఒకొకకక పదియవవంతును
ప్రపపరిహారారథబలిగా
ఒక మేక పలాను అరిపంవలను.
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రండవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదా మును వాటి
ప్రనారపణములును గాక మీరు నిరోదష్మైన్ పండెరండుకోడెదూడలను రండు
పటేుళాను ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱ పలాలను విధిపరకారముగా,

besides the burnt offering of the month and his meat offering, and the daily
burnt offering, and his meat offering, and their drink offerings, according
unto their manner, for a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the LORD.

And their meat offering shall be of flour mingled with oil: threetenths part
to a bullock, and twotenths part to one ram,

And ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savor
unto the LORD: thirteen young bullocks, two rams, and fourteen lambs of
the first year; they shall be without blemish.
And their meat offering shall be of flour mingled with oil: threetenths part
unto every bullock of the thirteen bullocks, twotenths part to each ram of
the two rams,
and a separate tenth part to each lamb of the fourteen lambs;
and one kid of the goats for a sin offering, besides the continual burnt
offering, his meat offering, and his drink offering.
"`And on the second day ye shall offer twelve young bullocks, two rams,
fourteen lambs of the first year without spot.
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వాటి వాటి లకకచొపుపన్, ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱపలాలతోను వాటి
వాటి నైవేదామును
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ప్రనారప ణములను ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను అరిపంప వలను.
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మూడవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును దాని
ప్రనారపణమును గాక నిరోదష్మైన్ పదకొండు కోడెలను రండు పటేుళాను
ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱపలాలను
విధి పరకారముగా వాటి వాటి లకకచొపుపన్, ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱ
పలాలతోను వాటి నైవేదామును ప్రనారపణములను
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ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను అరిపంపవలను.
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నాలుగవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును
ప్రనారపణమును గాక నిరోదష్మైన్ పది కోడెలను రండు పటేుళాను ఏడాదివెైన్
పదునాలుగు గొఱ్ఱపలాలను విధి పరకారముగా, వాటి వాటి లకక చొపుపన్,
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ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱపలాల తోను వాటి నైవేదామును
ప్రనారపణములను

Their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams
and for the lambs, shall be according to their number, after the manner;
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ప్రప పరిహారారథబలిగా ఒక మేకపలాను అరిపంపవలను.
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అయిదవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును
ప్రనారపణమును గాక నిరోదష్మైన్ తొమిిది కోడెలను రండు పటేుళాను
ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱపలాలను విధి పరకారముగా, వాటి వాటి
లకకచొపుపన్,
ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱ పలాలతోను

and one kid of the goats for a sin offering, besides the continual burnt
offering, his meat offering, and his drink offering.
"`And on the fifth day nine bullocks, two rams, and fourteen lambs of the
first year without spot;
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వాటి వాటి నైవేదామును ప్రనారపణము లను ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక
మేకపలాను అరిపంప వలను.
ఆరవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదా మును
ప్రనారపణమును గాక నిరోదష్మైన్ యెనిమిది కోడె లను రండు పటేుళాను
ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱ పలాలను విధి పరకారముగా, వాటి వాటి
లకకచొపుపన్,
ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱపలాలతోను వాటి వాటి నైవేదామును
ప్రనారపణములను
ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేక పలాను అరిపంపవలను.

And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the
rams and for the lambs, shall be according to their number, after the
manner;
and one kid of the goats for a sin offering, besides the continual burnt
offering, and the meat offering thereof, and their drink offerings.
"`And on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen lambs of the first
year without blemish,
and their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the
rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the
manner;
and one goat for a sin offering, besides the continual burnt offering, and his
meat offering, and his drink offering.
"`And on the fourth day ten bullocks, two rams, and fourteen lambs of the
first year without blemish.

and their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the
rams and for the lambs, shall be according to their number, after the
manner;
and one goat for a sin offering, besides the continual burnt offering, and his
meat offering, and his drink offering.
"`And on the sixth day eight bullocks, two rams, and fourteen lambs of the
first year without blemish;

and their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the
rams and for the lambs, shall be according to their number, after the
manner;
and one goat for a sin offering, besides the continual burnt offering, his
meat offering, and his drink offering.
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ఏడవ దిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదా మును
ప్రనారపణమును గాక నిరోదష్మైన్ యేడు దూడ లను రండు పటేుళాను
ఏడాదివెైన్ పదునాలుగు గొఱ్ఱ పలాలను విధి పరకారముగా, వాటి వాటి
లకకచొపుపన్,
ఆ కోడెలతోను పటేుళాతోను గొఱ్ఱపలాల తోను వాటి వాటి నైవేదామును
ప్రనారపణములను

"`And on the seventh day seven bullocks, two rams, and fourteen lambs of
the first year without blemish;

37

ఆ కోడెదూడతోను పటేులుతోను గొఱ్ఱపలాలతోను

their meat offering and their drink offerings for the bullock, for the ram and
for the lambs, shall be according to their number, after the manner;
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38
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39

వాటి వాటి నైవేదామును ప్రనారపణ ములను ప్రపపరి హారారథబలిగా ఒక
మేకపలాను అరిపంపవలను.
మీ మొ
ా కుకబళాను మీ సేవచాఛరపణములను మీ దహన్బలులను మీ
నైవేదాములను మీ ప్రనారపణములను మీ సమ్యధాన్బలులను గాక వీటిని
నియామ్క కాలములందు యెహోవాకు అరిపంవలను.

and one goat for a sin offering, besides the continual burnt offering, and his
meat offering, and his drink offering.
"`These things ye shall do unto the LORD in your set feasts, besides your
vows and your freewill offerings, for your burnt offerings, and for your meat
offerings, and for your drink offerings, and for your peace offerings.'"
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1

యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే ఇశారయేలీయలతో సమ్సతమును
తెలియజపపను.
మోషే ఇశారయేలీయలయొకక గోతా
ి ధిపతు లతో ఇటానను

And Moses told the children of Israel according to all that the LORD
commanded Moses.
And Moses spoke unto the heads of the tribes concerning the children of
Israel, saying, "This is the thing which the LORD hath commanded:

Numbers

30

2

ఇది యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ సంగత్ర. ఒకడు యెహోవాకు మొ
ా కుకకొనిన్ యెడల, If a man vow a vow unto the LORD, or swear an oath to bind his soul with a
లేక తాను బదు
ి డగుటకు పరమ్యణము చేసిన్ యెడల, అత్డు త్న్
bond, he shall not break his word. He shall do according to all that
మ్యటత్పపక త్న్ నోటనుండి వచిచన్దంత్య నరవేరచ వలను.
proceedeth out of his mouth.

Numbers

30
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Numbers

30

4

మ్రియ ఒక స్త్తీ బాలామున్ త్న్ త్ండిర యింట నుండగా యెహోవాకు
మొ
ా కుకకొని బదు
ి రా లైన్ యెడల, ఆమ త్ండిర ఆమ మొ
ా కుకబడిని ఆమ
కలుగజేసికొనిన్ బాధాత్ను విని దానిగూరిచ ఊరకొనిన్ యెడల, ఆమ
మొ
ా కుకబడులనినయ నిలుచను.
ఆమ తాను బదు
ి రాలగుటకు పట్ట
ు కొనిన్ ఒట్ట
ు నిలుచను.
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Numbers

and their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the
rams and for the lambs, shall be according to their number, after the
manner;
ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఒక మేక పలాను అరిపంపవలను.
and one goat for a sin offering, besides the continual burnt offering, his
meat offering, and his drink offering.
ఎనిమిదవ దిన్ము మీకు వరత్దిన్ముగానుండును. అపుపడు మీరు
"`On the eighth day ye shall have a solemn assembly. Ye shall do no servile
జీవనోప్రధియె
ై న్ పనులనేమియ చేయ కూడదు.
work therein;
అందులో నిత్ామైన్ దహన్బలియ దాని నైవేదామును ప్రనారపణమునుగాక but ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savor
మీరు యెహోవాకు ఇంపైన్ సువాసన్గల దహన్బలిగా నిరోదష్మైన్ యొక
unto the LORD: one bullock, one ram, seven lambs of the first year without
కోడెదూడను ఒక పటేులును ఏడాదివెైన్ యేడు గొఱ్ఱపలాలను విధి పరకారముగా, blemish;
వాటి వాటి లకకచొపుపన్,

"If a woman also vow a vow unto the LORD, and bind herself by a bond,
being in her father's house in her youth,

and her father hear her vow and her bond wherewith she hath bound her
soul, and her father shall hold his peace with her, then all her vows shall
stand, and every bond wherewith she hath bound her soul shall stand.
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ఆమ త్ండిర వినిన్దిన్మున్ ఆకేుపణచేసిన్ యెడల, ఆమ మొ
ా కుకబడులలో
ఏదియ, ఆమ త్న్మీద పట్ట
ు కొనిన్ బాధాత్లో ఏదియ నిలువక పోవును.
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ఆమ త్ండిర దానికి ఆకేుపణచేసెను గనుక యెహోవా ఆమను క్షమించను.
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ఆమ భ్రి వినిన్ దిన్మ్ందే ఆకేుపణ చేసిన్యెడల, అత్డు ఆమ మొ
ా కుకకొనిన్
మొ
ా కుకబడిని ఆమ నిరాలోచన్గా త్న్మీద పట్ట
ు కొనిన్ ఒట్ట
ు లను
రదు
ద చేసిన్వాడగును; యెహోవా ఆమను క్షమించను.

But if her husband disallowed her on the day that he heard it, then he shall
make her vow which she vowed, and that which she uttered with her lips
wherewith she bound her soul, of no effect; and the LORD shall forgive her.
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విధవరాలుగాని విడనాడబడిన్దిగాని త్న్ మీద పట్ట
ు కొనిన్ పరత్ర మొ
ా కుకబడి
నిలుచను.
ఆమ త్న్ భ్రియింట ఉండి మొ
ా కుక కొనిన్యెడల నేమి, పరమ్యణముచేసి
త్న్మీద ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిన్ యెడలనేమి,
త్రువాత్ ఆమ భ్రి విని దానిగూరిచ ఆకేుపణచేయక ఊరకుండిన్యెడల, ఆమ
మొ
ా కుకబడులనినయ నిలు చను; ఆమ త్న్మీద పట్ట
ు కొనిన్ పరత్ర ఒట్ట
ు ను
నిలుచను.
ఆమ భ్రి వినిన్ దిన్మ్ందే వాటిని బత్రతగా రదు
ద చేసిన్యెడల, ఆమ
మొ
ా కుకబళాను గూరిచయ, ఆమ మీది ఒట్ట
ు ను గూరిచయ ఆమ
పలికిన్దేదియ నిలువక పోవును; ఆమభ్రి వాటిని రదు
ద చేసెను గనుక
యెహోవా ఆమను క్షమించను.

But every vow of a widow and of her that is divorced, wherewith they have
bound their souls, shall stand against her.
And if she vowed in her husband's house, or bound her soul by a bond with
an oath,
and her husband heard it and held his peace with her and disallowed her
not, then all her vows shall stand, and every bond wherewith she bound her
soul shall stand.
But if her husband hath utterly made them void on the day he heard them,
then whatsoever proceeded out of her lips concerning her vows, or
concerning the bond of her soul, shall not stand. Her husband hath made
them void, and the LORD shall forgive her.
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Every vow and every binding oath to afflict the soul, her husband may
establish it, or her husband may make it void.
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పరత్ర మొ
ా కుకబడిని, త్నున తాను దుుఃఖపరచకొందున్ని పరమ్యణపూరవకముగా
త్న్ మీద పట్ట
ు కొనిన్ పరత్ర బాధాత్ను ఆమ భ్రిసిథరపరచ వచచను,
రదు
ద చేయవచచను.
అయితే ఆమ భ్రి నానాట దానిగూరిచ ఊరకొనుచ వచిచన్యెడల, వాడు
ఆమ మీదనున్న ఆమ మొ
ా కుకబడులనినటిని ఆమ ఒట్ట
ు లనినటిని
సిథరపరచిన్వాడగును. అత్డు వినిన్ దిన్మున్ దానిగూరిచ ఊరకుండుటవలన్
వాటిని సిథరపరచెను.
అత్డు వినిన్ త్రువాత్ వాటిని బత్రతగా రదు
ద చేసిన్యెడల, తానే ఆమ దోష్
శిక్షను భ్రించను.
ఇవి భ్రిను గూరిచయ, భారానుగూరిచయ, త్ండిరనిగూరిచయ, బాలామున్
త్ండిర యింట నున్న కుమ్యరినుగూరిచయ యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్
కటుడలు.
మ్రియ యెహోవామిదాానీయలు ఇశారయేలీ యలకు చేసిన్ హింసకు పరత్ర
హింస చేయడి.
త్రు వాత్ నీవు నీ సవజనులయొదదకు చేరచబడుదువని మోషేకు సెలవియాగా

But if her father disallow her in the day that he heareth, not any of her vows
or of her bonds wherewith she hath bound her soul shall stand; and the
LORD shall forgive her, because her father disallowed her.

And if she had a husband, when she vowed or uttered aught out of her lips
wherewith she bound her soul,
ఆమకు వివాహమైన్ త్రు వాత్ ఆమ మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబళాయిన్ను,
and her husband heard it and held his peace with her in the day that he
నిరాలోచన్గా ఆమ త్న్మీద పట్ట
ు కొనిన్ ఒట్ట
ు లైన్ను ఆమమీద నుండుట
heard it, then her vows shall stand, and her bonds wherewith she bound her
ఆమ భ్రి విని, దాని గూరిచ వినిన్ దిన్మున్ అత్డు ఊరకుండుట త్టసిథంచిన్ soul shall stand.
యెడల, ఆమ మొ
ా కుకబళ్ల
ా ను ఆమ త్న్మీద పట్ట
ు కొనిన్ ఒట్ట
ు ను నిలుచను.

But if her husband altogether hold his peace with her from day to day, then
he establisheth all her vows or all her bonds which are upon her; he
confirmeth them, because he held his peace with her in the day that he
heard them.
But if he shall any way make them void after he hath heard them, then he
shall bear her iniquity."
These are the statutes which the LORD commanded Moses, between a man
and his wife, and between the father and his daughter, being yet in her
youth in her father's house.
And the LORD spoke unto Moses, saying,

"Avenge the children of Israel on the Midianites. Afterward shalt thou be
gathered unto thy people."
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మోషే పరజలతోమీలో కొందరు యదిసన్నదు
ి లై మిదాానీయలమీదికిపోయి
మిదాానీయ లకు యెహోవా విధించిన్ పరత్ర దండన్ చేయన్ట్ట
ా

And Moses spoke unto the people, saying, "Arm some of yourselves unto
the war, and let them go against the Midianites and avenge the LORD on
Midian.
ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిలోను పరత్ర గోత్ి ములోనుండి వేయేసిమ్ందిని From every tribe a thousand, throughout all the tribes of Israel, shall ye
ఆ యదిమున్కు పంపవల న్నను.
send to the war."
అట్ట
ా గోత్ిమొకకంటికి వేయిమ్ందిచొపుపన్, ఇశారయేలీయల సేన్లలో నుండి
So there were delivered out of the thousands of Israel, a thousand of every
పండెరండువేల యది వీరులు ఏరపరచబడగా
tribe, twelve thousand armed for war.
మోషే వారిని, అన్గా పరత్ర గోత్ిమునుండి వేయేసిమ్ందిని, యాజకుడగు
And Moses sent them to the war, a thousand of every tribe -- them and
ఎలియాజరు కుమ్యరుడెైన్ ఫీనహాసును పంపను. అత్ని చేత్రలోని పరిశుదిమైన్ Phinehas the son of Eleazar the priest to the war, with the holy instruments
ఉపకరణములను ఊదుటకు బూరలను యది మున్కు పంపను.
and the trumpets to blow in his hand.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు మిదాానీయలతో యదిముచేసి
మ్గవారిన్ందరిని చంపరి.
చంపబడిన్ యిత్రులుగాక మిదాానురాజులను, అన్గా మిదాాను
అయిదుగురు రాజులైన్ ఎవీని, రేకె మును, సూరును, హూరును, రేబను
చంపరి. బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బిల్లమును ఖడుముతో చంపరి.

And they warred against the Midianites, as the LORD commanded Moses;
and they slew all the males.
And they slew the kings of Midian besides the rest of those who were slain,
namely: Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, five kings of Midian.
Balaam also the son of Beor they slew with the sword.

అపుపడు ఇశారయేలీయలు మిదాాను స్త్తీలను వారి చిన్న పలా లను
చెరపట్ట
ు కొని, వారి సమ్సత పశువులను వారి గొఱ్ఱ మేకలనినటిని వారికి
కలిగిన్ది యావతు
త ను దోచకొనిరి.
మ్రియ వారి నివాస పటుణములనినటిని వారి కోటలనిన టిని అగినచేత్
కాలిచవేసిరి.
వారు మ్నుషుాలనేమి పశువులనేమి సమ్సతమైన్ కొలా సొముిను
మిదాానీయల ఆసితని యావతు
త ను తీసికొనిరి.
త్రువాత్ వారు మోయాబు మైదాన్ములలో యెరికో యొదదనున్న యొరా
ద ను
దగుర దిగియన్న దండులో మోషే యొదదకును యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు
నొదదకును ఇశారయేలీయల సమ్యజము నొదదకును చెరపటుబడిన్వారిని
అపహరణములను ఆ కొలా సొముిను తీసికొని రాగా

And the children of Israel took all the women of Midian captive, and their
little ones, and took the spoil of all their cattle and all their flocks and all
their goods.
And they burned all their cities wherein they dwelt and all their goodly
strongholds with fire.
And they took all the spoil and all the prey, both of men and of beasts.

మోషేయ యాజకుడెైన్ ఎలి యాజరును సమ్యజ పరధానులందరును వారిని
ఎదుర్కకను టకు ప్రళ్లములోనుండి వెలుపలికి వెళ్లారి.
అపుపడు మోషే యదిసేన్లోనుండి వచిచన్ సహసారధిపతులును
శతాధిపతులున్గు సేనానాయకులమీద కోపపడెను.

And Moses and Eleazar the priest and all the princes of the congregation
went forth to meet them outside the camp.
And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over
thousands and captains over hundreds, who came from the battle.
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మోషే వారితోమీరు ఆడువారిన్ందరిని బరదుకనిచిచ త్రరా?
ఇదిగో బిల్లము మ్యటనుబటిు పయోరు విష్య ములో ఇశారయేలీయలచేత్
యెహోవామీద త్రరుగు బాట్ట చేయించిన్ వారు వీరు కారా? అందుచేత్
యెహోవా సమ్యజములో తెగులు పుటిుయండెను గదా.

And Moses said unto them, "Have ye saved all the women alive?
Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam,
to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a
plague among the congregation of the LORD.
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కాబటిు మీరు పలాలలో పరత్ర మ్గవానిని పురుష్సంయో గము ఎరిగిన్ పరత్ర
స్త్తీని చంపుడి;
పురుష్సంయోగము ఎరుగని పరత్ర ఆడుపలాను మీ నిమిత్తము బరతుకనీయడి.

And they brought the captives and the prey and the spoil unto Moses and
Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto
the camp at the plains of Moab, which are by the Jordan near Jericho.

Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman
who hath known a man by lying with him.
But all the women children, who have not known a man by lying with him,
keep alive for yourselves.
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మీరు ఏడు దిన్ములు ప్రళ్లము వెలుపల ఉండవలను; మీలో న్రుని చంపన్
పరత్రవాడును చంపబడిన్ న్రుని ముటిున్ పరత్రవాడును, మీరును మీరు
చెరపటిున్వారును మూడవ దిన్మున్ ఏడవ దిన్మున్ మిముిను మీరే పవిత్ి
పరచకొన్వలను.
మీరు బటులనినటిని చరి వసు
త వులనిన టిని మేక వెండు
ర కల వసు
త వులనినటిని
కొయా వసు
త వులనినటిని పవిత్ిపరచవలన్నను.
అపుపడు యాజకుడగు ఎలి యాజరు యదిమున్కు పోయిన్ సెైనికులతో
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ విధియేదన్గా

And abide ye outside the camp seven days. Whosoever hath killed any
person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and
your captives on the third day and on the seventh day.
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మీరు బంగారును వెండిని ఇత్తడిని ఇనుమును త్గరమును స్త్సమును

Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,
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అన్గా అగినచేత్ చెడని సమ్సత వసు
త వులనుమ్యత్ిము అగినలో వేసి
తీయవలను; అపుపడు అవి పవిత్ిమ్గును. అయితే ప్రపపరిహార
జలముచేత్ను వాటిని పవిత్ి పరచవలను. అగినచేత్ చెడున్టిు పరత్ర
వసు
త వును నీళాలో వేసి తీయ వలను.
ఏడవ దిన్మున్ మీరు మీ బటులు ఉదుకుకొని పవితు
ి లైన్ త్రువాత్
ప్రళ్లములోనికి రావచచన్నను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగుసెలవిచెచను.
నీవును యాజకుడెైన్ ఎలియాజరును సమ్యజముయొకక పత్రుల
కుట్టంబములలో పరధానులును మ్నుషుాలలో నేమి, పశువులలోనేమి,
చెరపటుబడిన్ దోపుడుసొముి మొత్తమును లకికంచి రండు భాగములుగాచేసి

every thing that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and
it shall be clean; nevertheless it shall be purified with the water of
separation. And all that abideth not the fire ye shall make go through the
water.
And ye shall wash your clothes on the seventh day, and ye shall be clean,
and afterward ye shall come into the camp."
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou
and Eleazar the priest and the chief fathers of the congregation;
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యది మున్కు పూనుకొని సేన్గా బయలుదేరిన్వారికి సగమును
సరవసమ్యజమున్కు సగమును పంచిపటువలను.

and divide the prey into two parts, between those who took the war upon
them, who went out to battle, and between all the congregation.
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మ్రియ సేన్గా బయలు దేరిన్ యోధులమీద యెహోవాకు పనున కటిు, ఆ
మ్నుషుాలలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱ్ఱమేకల లోను
ఐదువందలకు ఒకటిచొపుపన్ వారి సగ ములోనుండి తీసికొని
యెహోవాకు పరత్రషా
ఠ రపణముగా యాజకుడెైన్ ఎలియాజరుకు ఇయావలను.
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And purify all your raiment and all that is made of skins, and all work of
goats' hair, and all things made of wood."
And Eleazar the priest said unto the men of war who went to the battle,
"This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses:

And levy a tribute unto the LORD on the men of war who went out to battle:
one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the
asses, and of the sheep.
Take it from their half, and give it unto Eleazar the priest for a heave
offering of the LORD.
మ్నుషుాల లోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱ్ఱమేకలలోను
And of the children of Israel's half, thou shalt take one portion of fifty, of the
సమ్సతవిధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుపన్, ఇశారయేలీయలు persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of
సగములోనుండి తీసికొని యెహోవా మ్ందిరమును కాప్రడు లేవీయలకు
beasts, and give them unto the Levites, who keep the charge of the
ఇయావలను.
tabernacle of the LORD."
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషేయ యాజ కుడెైన్ ఎలియాజరును And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.
చేసిరి.
ఆ దోపుడుసొముి, అన్గా ఆ సెైనికులు కొలాబెటిున్ సొముిలో మిగిలిన్ది
And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught,
was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep,
ఆరులక్షల డెబబదియయిదు గొఱ్ఱమేకలును,
డెబబది రండువేల పశువులును, అరువది యొకవేయి గాడిదలును,
ముపపది రండు వేలమ్ంది పురుష్సంయోగమరుగని స్త్తీలును,

and threescore and twelve thousand beeves,
and threescore and one thousand asses,
and thirty and two thousand persons in all, of women who had not known a
man by lying with him.
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అందులో అరవంతు, అన్గా సెైన్ాముగా పోయిన్వారి వంతు, గొఱ్ఱమేకల
లకకయెంత్న్గా మూడు లక్షల ముపపది యేడువేల ఐదువందలు. ఆ
గొఱ్ఱమేకలలో యెహోవాకు చెలావలసిన్ పనున ఆరువందల డెబబది యయిదు,
ఆ పశువులు ముపపదియారువేలు.
వాటిలో యెహోవా పనున డెబబదిరండు.

And the half, which was the portion of those who went out to war, was in
number three hundred thousand and seven and thirty thousand and five
hundred sheep;

సెైనికులయొదద మోషే తీసికొని ఇశారయేలీయల కిచిచన్ సగమునుండి
లేవీయల కిచెచను.
మూడులక్షల ముపపదియేడువేల ఐదువందల గొఱ్ఱమేకలును

And of the children of Israel's half, which Moses divided from the men who
warred
(now the half that pertained unto the congregation was three hundred
thousand and thirty thousand and seven thousand and five hundred sheep,
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ఏబ దింటికి ఒకటిచొపుపన్ తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా యెహోవా even of the children of Israel's half, Moses took one portion of fifty, both of
మ్ందిరమును కాప్రడు లేవీయల కిచెచను.
man and of beast, and gave them unto the Levites, who kept the charge of
the tabernacle of the LORD, as the LORD commanded Moses.
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అపుపడు సేనా సహసరముల నియామ్కులు, అన్గా సహసారధిపతులును
శతాధిపతులును మోషే యొదదకు వచిచ
నీ సేవకులమైన్ మేము మ్య చేత్రకిరంద నున్న యోధులను లకికంచి మొత్తము
చేసిత్రవిిు; మ్యలో ఒకకడెైన్ను మొత్తమున్కు త్కుకవ కాలేదు.

And the officers who were over thousands of the host, the captains of
thousands and captains of hundreds, came near Moses;
and they said unto Moses, "Thy servants have taken the count of the men of
war who are under our charge, and there lacketh not one man of us.
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We have therefore brought an oblation for the LORD, what every man hath
gotten, of jewels of gold, chains, and bracelets, rings, earrings, and tablets,
to make an atonement for our souls before the LORD."

Numbers

31

51

Numbers

31

52

కాబటిు యెహోవా సనినధిని మ్య నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగున్ట్ట
ా మేము
మ్యలో పరత్రమ్నుషుానికి దొరికిన్ బంగారు న్గలను గొలుసులను
కడియములను ఉంగరము లను పోగులను పత్కములను యెహోవాకు
అరపణముగా తెచిచయనానమ్ని చెపపగా
మోషేయ యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు న్గలుగా చేయబడిన్ ఆ బంగారును
వారి యొదద తీసికొనిరి.
సహసారధిపతులును శతాధిపతులును పరత్రషా
ఠ రపణముగా యెహోవాకు
అరిపంచిన్ బంగార మ్ంత్య పదునారువేల ఏడు వందల ఏబది తులములు.

and the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and
fifteen.
ఆ గాడిదలు ముపపది వేల ఐదువందలు,
And the beeves were thirty and six thousand, of which the LORD'S tribute
was threescore and twelve.
వాటిలో యెహోవా పనున అరువది యొకటి.
And the asses were thirty thousand and five hundred, of which the LORD'S
tribute was threescore and one.
మ్నుషుాలు పదునారు వేలమ్ంది. వారిలో యెహోవా పనున ముపపది ఇదదరు. And the persons were sixteen thousand, of which the LORD'S tribute was
thirty and two persons.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మోషే పనునను, అన్గా యెహోవాకు
And Moses gave the tribute which was the LORD'S heave offering unto
చెలావలసిన్ పరత్రషా
ఠ రపణమును యాజకుడెైన్ ఎలియాజరున్ కిచెచను.
Eleazar the priest, as the LORD commanded Moses.

ముపపది ఆరువేల గోవులును ముపపదివేల ఐదువందల గాడిదలును
and thirty and six thousand beeves,
పదునారువేల మ్ంది మ్నుషుాలును సమ్యజమున్కు కలిగిన్ సగమై
and thirty thousand asses and five hundred,
యండగా, మోషే
ఇశారయేలీయలకు వచిచన్ ఆ సగమునుండి మ్నుషుాలలోను జంతువులలోను and sixteen thousand persons),

And Moses and Eleazar the priest took the gold from them, even all wrought
jewels.
And all the gold from the offering that they offered up to the LORD, of the
captains of thousands and of the captains of hundreds, was sixteen
thousand seven hundred and fifty shekels.
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ఆ సెైనికులలో పరత్రవాడును త్న్ మ్ట్ట
ు కు తాను కొలా సొముి
తెచచకొనియండెను.
అపుపడు మోషేయ యాజకుడెైన్ ఎలియాజరును సహసారధిపతులయొదద
నుండియ శతాధిపతులయొదదనుండియ ఆ బంగారును తీసికొని యెహోవా
సనినధిని ఇశారయేలీయలకు జా
ా పకారథముగా పరత్ాక్షపు గుడారమున్ ఉంచిరి.

(For the men of war had taken spoil, every man for himself.)

రూబేనీయలకును గాదీయలకును అత్రవిసాతరమైన్ మ్ందలుండెను గనుక
యాజరు పరదేశమును గిల్లదు పరదేశమును మ్ందలకు త్గిన్ సథలమ్ని
తెలిసికొని
వారు వచిచ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమ్యజ పరధానులతొ

Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great
multitude of cattle; and when they saw the land of Jazer and the land of
Gilead, that behold, the place was a place for cattle,
the children of Gad and the children of Reuben came and spoke unto Moses
and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying,

అతారోతు దీబోను యాజరు నిమ్య
ా హెషోబను ఏల్లలే షెబాము నబో బెయోను
అనుసథల ములు, అన్గా
ఇశారయేలీయల సమ్యజము ఎదుట యెహోవా జయించిన్ దేశము మ్ందలకు
త్గిన్ పరదేశము. నీ సేవకులమైన్ మ్యకు మ్ందలు కలవు.
కాబటిు మ్య యెడల నీకు కటాక్షము కలిగిన్యెడల, మ్ముిను యొరా
ద ను
అదదరికి దాటింపక నీ దాసులమైన్ మ్యకు ఈ దేశమును సావసథాముగా ఇమ్ిన్గా

"Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and
Shebam, and Nebo, and Beon,
even the country which the LORD smote before the congregation of Israel, is
a land for cattle, and thy servants have cattle."
Therefore, said they, "If we have found grace in thy sight, let this land be
given unto thy servants for a possession, and bring us not over the Jordan."

మోషే గాదీయలతోను రూబే నీయలతోను మీ సహోదరులు యదిమున్కు
పోవు చండగా మీరు ఇకకడ కూరుచండవచచనా?
యెహోవా ఇశారయేలీయలకిచిచన్ దేశమున్కు వారు వెళాకయండున్ట్ట
ా
మీరేల వారి హృదయములను అధైరా పరచదురు?

And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben,
"Shall your brethren go to war, and shall ye sit here?
And why discourage ye the heart of the children of Israel from going over
into the land which the LORD hath given them?

ఆ దేశమును చూచటకు కాదేషు బరేన యలోనుండి మీ త్ండు
ర లను నేను
పంపన్పుపడు వారును ఆల్లగు చేసిరిగదా
వారు ఎషోకలు లోయలోనికి వెళ్లా ఆ దేశమును చూచి ఇశారయేలీయల
హృదయమును అధైరాపరచిరి గనుక యెహోవా త్మ్కిచిచన్ దేశమున్కు
వారు వెళాక పోయిరి.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా కోపము రగులుకొని

Thus did your fathers when I sent them from Kadeshbarnea to see the land.
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ఇరువది ఏండు
ా మొదలుకొని పైప్ర
ర యము కలిగి ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచన్ `Surely none of the men who came up out of Egypt, from twenty years old
మ్నుషుాలలో పూరణ మ్న్సుసతో యెహోవాను అనుసరించిన్ కెనజీయడగు
and upward, shall see the land which I swore unto Abraham, unto Isaac, and
యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబును నూనుకుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ త్పప unto Jacob, because they have not wholly followed Me,

Numbers

32

12

మ్రి ఎవడును పూరణమ్న్సుసతో న్నున అనుసరింపలేదు గనుక నేను
అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులకు పరమ్యణపూరవకముగా నిచిచన్ దేశమును
వారు త్పప మ్రి ఎవరును చూడనే చూడరని పరమ్యణము చేసెను.

save Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite and Joshua the son of Nun;
for they have wholly followed the LORD.'
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అపుపడు యెహోవా కోపము ఇశారయేలీయల మీద రగులుకొన్గా యెహోవా
దృష్ఠకి చెడున్డత్ న్డిచిన్ ఆ త్రమువారందరు న్శించవరకు అరణాములో
న్లుబది ఏండు
ా ఆయన్ వారిని త్రరుగుల్లడచేసెను.

And the LORD'S anger was kindled against Israel, and He made them wander
in the wilderness forty years, until all the generation that had done evil in
the sight of the LORD was consumed.

And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands
and of hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation for
a memorial for the children of Israel before the LORD.

For when they went up unto the Valley of Eshcol and saw the land, they
discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into
the land which the LORD had given them.
And the LORD'S anger was kindled the same time, and He swore, saying,
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ఇపుపడు ఇశారయేలీయలయెడల యెహోవాకు కోపము మ్రి ఎకుకవగా
పుటిుంచన్ట్ట
ా గా ఆ ప్రపుల సంతాన్ మైన్ మీరు మీ త్ండు
ర లకు పరత్రగా
బయలుదేరి యనానరు.
మీరు ఆయన్ను అనుసరింపక వెనుకకు మ్ళ్లాన్యెడల ఆయన్ ఈ
అరణాములో జనులను ఇంక నిలువ చేయను. అట్ట
ా మీరు ఈ
సరవజన్మును న్శింప చేసెదరనను.
అందుకు వారు అత్నియొదదకు వచిచ మేము ఇకకడ మ్య మ్ందలకొరకు
దొడాను మ్య పలాల కొరకు పురములను కట్ట
ు కొందుము.
ఇశారయేలీయలను వారివారి సథలములకు చేరుచవరకు మేము వారి ముందర
యదిమున్కు సిదిపడి సాగుదుము. అయితే మ్య పలాలు ఈ దేశనివాసుల
భ్యముచేత్ ప్ర
ర కారముగల పురములలో నివసింపవలను.

And behold, ye have risen up in your fathers' stead, an increase of sinful
men, to augment yet the fierce anger of the LORD toward Israel.

ఇశారయేలీయలలో పరత్రవాడును త్న్ త్న్ సావసథామును పందువరకు మ్య
యిండాకు త్రరిగి రాము.
తూరుపదికుకన్ యొరా
ద ను ఇవత్ల మ్యకు సావసథాము దొరికెను గనుక
యొరా
ద ను అవత్ల దూరముగా వారితో సావసథాము పందమ్నిరి.

We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited
every man his inheritance.
For we will not inherit with them on yonder side of the Jordan or forward,
because our inheritance has fallen to us on this side of the Jordan eastward."

అపుపడు మోషే వారితోమీరు మీ మ్యటమీద నిలిచి యెహోవా సనినధిని
యదిమున్కు సిదిపడి యెహోవా త్న్ యెదుటనుండి త్న్ శతు
ి వులను వెళా
గొట్ట
ు వరకు
యెహోవా సనినధిని మీరందరు యది సన్నదు
ి లై యొరా
ద ను అవత్లికి
వెళ్లాన్యెడల
ఆ దేశము యెహోవా సనినధిని జయింపబడిన్ త్రువాత్ మీరు త్రరిగి వచిచ
యెహోవా దృష్ుకిని ఇశారయేలీయల దృష్ుకిని నిరోదషులై యందురు; అపుపడు
ఈ దేశము యెహోవా సనినధిని మీకు సావసథామ్గును.

And Moses said unto them, "If ye will do this thing, if ye will go armed
before the LORD to war,

23

మీరు అట్ట
ా చేయని యెడల యెహోవా దృష్ుకి ప్రపముచేసిన్ వారగుదురు
గనుక మీ ప్రపము మిముిను పట్ట
ు కొనును అని తెలిసి కొనుడి.

But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the LORD; and be
sure your sin will find you out.
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Build you cities for your little ones and folds for your sheep, and do that
which hath proceeded out of your mouth."
And the children of Gad and the children of Reuben spoke unto Moses,
saying, "Thy servants will do as my lord commandeth.
Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle shall be there in the
cities of Gilead;
but thy servants will pass over, every man armed for war, before the LORD
to battle, as my lord saith."
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మీరు మీ పలాలకొరకు పురములను మీ మ్ందల కొరకు దొడాను కట్ట
ు కొని మీ
నోటనుండి వచిచన్ మ్యట చొపుపన్ చేయడనను.
అందుకు గాదీయలును రూబే నీయలును మోషేతో మ్య యేలిన్వాడు
ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా నీ దాసులమైన్ మేము చేసెదము.
మ్య పలాలు మ్య భారాలు మ్య మ్ందలు మ్య సమ్సత పశువులు అకకడ
గిల్లదు పురములలో ఉండును.
నీ దాసులమైన్ మేము, అన్గా మ్య సేన్లో పరత్ర యోధుడును మ్య
యేలిన్వాడు చెపపన్ట్ట
ా యెహోవా సనినధిని యదిము చేయటకు
యొరా
ద ను అవత్లికివచెచదమ్నిరి.
కాబటిు మోషే వారినిగూరిచ యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు కును, నూను
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువకును, ఇశారయేలీ యల గోత్ిములలో పత్రుల
కుట్టంబ ముల పరధానులకును ఆజా
ా పంచి వారితో ఇటానను
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For if ye turn away from after Him, He will yet again leave them in the
wilderness, and ye shall destroy all this people."
And they came near unto him and said, "We will build sheepfolds here for
our flocks and cities for our little ones,
but we ourselves will go ready and armed before the children of Israel until
we have brought them unto their place; and our little ones shall dwell in the
fortified cities because of the inhabitants of the land.

and will go all of you armed over the Jordan before the LORD, until He hath
driven out His enemies from before Him
and the land be subdued before the LORD, then afterward ye shall return
and be guiltless before the LORD and before Israel, and this land shall be
your possession before the LORD.

So concerning them, Moses commanded Eleazar the priest and Joshua the
son of Nun and the chief fathers of the tribes of the children of Israel.
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గాదీయలును రూబే నీయలును అందరు యెహో వా సనినధిని
యదిమున్కు సిదదపడి మీతో కూడ యొరా
ద ను అవత్లికి వెళ్లాన్యెడల ఆ
దేశము మీచేత్ జయింపబడిన్ త్రువాత్ మీరు గిల్లదు దేశమును వారికి
సావసథాముగా ఇయావలను.
అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళానియెడల వారు కనాను
దేశమ్ందే మీ మ్ధాను సావసథాములను పందు దురన్గా
గాదీయలును రూబేనీయలునుయెహోవా నీ దాసులమైన్ మ్యతో చెపపన్టేా
చేసెదము.
మేము యెహోవా సనినధిని యదిసన్నదు
ి లమై న్ది దాటి
కనానుదేశములోనికి వెళ్లాదము. అపుపడు యొరా
ద ను ఇవత్ల మేము
సావసథామును పందదమ్ని ఉత్తర మిచిచరి.
అపుపడు మోషే వారికి, అన్గా గాదీయలకును రూబే నీయలకును యోసేపు
కుమ్యరుడెైన్ మ్న్షేు అరిగోత్ిపు వారికిని, అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోను
రాజామును, బాషాను రాజైన్ ఓగు రాజామును, దాని ప్ర
ర ంత్పురములతో ఆ
దేశమును చట్ట
ు నుండు ఆ దేశపురములను ఇచెచను.
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గాదీయలు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతో
ి తు షోప్రను
యాజరు యొగెబహ బేత్రనమ్య
ా బేతా
ా రాను
అను ప్ర
ర కారములుగల పురములను మ్ందల దొడాను కట్ట
ు కొనిరి.
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రూబేనీయలు మ్యరుపేరుపందిన్ హెషోబను ఏల్లలే కిరాతాయిము నబో
బయలియోను
ష్బాి అను పురములను కటిు, తాము కటిున్ ఆ పురములకు వేరు పేరులు
పటిురి.
మ్న్షేు కుమ్యరులైన్ మ్యకీరీయలు గిల్లదుమీదికి పోయి దాని పట్ట
ు కొని
దానిలోనున్న అమోరీయలను వెళాగొటిురి.
మోషే మ్న్షేు కుమ్యరు డెైన్ మ్యకీరుకు గిల్లదునిచెచను

Numbers

32

41

Numbers

32

42

Numbers

33

1

Numbers

33

2

Numbers

33

3

అత్డు అకకడ నివ సించెను. మ్న్షేు కుమ్యరుడెైన్ యాయీరు వెళ్లా వారి
పలాలను పట్ట
ు కొని వాటికి యాయీరు పలాలను పేరు పట్టును.
నోబహు వెళ్లా కెనాతును దాని గా
ు కొని దానికి నోబహు అని
ర మ్ము లను పట్ట
త్న్ పేరు పట్టును.
మోషే అహరోనులవలన్ త్మ్ త్మ్ సేన్లచొపుపన్ ఐగుపు
త దేశములోనుండి
బయలుదేరివచిచన్ ఇశారయేలీయలు చేసిన్ పరయాణములు ఇవి.
మోషే యెహోవా సెలవిచిచన్ పరకారము, వారి పరయాణములనుబటిు వారి
సంచారకరమ్ములను వా
ర సెను. వారి సంచారకరమ్ ముల పరకారము వారి
పరయాణములు ఇవి.
మొదటి నల పదున్యిదవ దిన్మున్ వారు రామసేసులో నుండి పరయాణమై
పసాకపండుగకు మ్రునాడు వారి మ్ధాను యెహోవా హత్ము చేసిన్
తొలిచూలుల న్ందరిని ఐగుపీతయలు ప్రత్రపట్ట
ు చండగా ఇశారయేలీయలు
ఐగుపీతయలందరి కనునలయెదుట జయోతాసహముతో బయలుదేరి వచిచరి.

And Moses said unto them, "If the children of Gad and the children of
Reuben will pass with you over the Jordan, every man armed for battle
before the LORD and the land shall be subdued before you, then ye shall
give them the land of Gilead for a possession.
But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions
among you in the land of Canaan."
And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, "As
the LORD hath said unto thy servants, so will we do.
We will pass over armed before the LORD into the land of Canaan, that the
possession of our inheritance on this side of the Jordan may be ours."
And Moses gave unto them, even to the children of Gad and to the children
of Reuben and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the
kingdom of Sihon king of the Amorites and the kingdom of Og king of
Bashan, the land with the cities thereof in the borders, even the cities of the
country round about.
And the children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer,
and Atroth, Shophan, and Jazer, and Jogbehah,
and Bethnimrah, and Bethharan, fortified cities, and folds for sheep.
And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjathaim,
and Nebo, and Baalmeon (their names being changed), and Shibmah, and
gave other names unto the cities which they built.
And the children of Machir the son of Manasseh went to Gilead and took it,
and dispossessed the Amorites who were in it.
And Moses gave Gilead unto Machir the son of Manasseh, and he dwelt
therein.
And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and
called them Havothjair.
And Nobah went and took Kenath and the villages thereof, and called it
Nobah, after his own name.
These are the journeys of the children of Israel, who went forth out of the
land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the
commandment of the LORD, and these are their journeys according to their
goings out:
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of
the first month. On the morrow after the Passover the children of Israel
went out with a high hand in the sight of all the Egyptians,
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అపుపడు ఐగుపీతయల దేవత్లకు యెహోవా తీరుప తీరచను.
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ఇశారయేలీయలు రామ సేసులోనుండి బయలుదేరి సుకోకతులో దిగిరి.
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ఏలీములో పండెరండు నీటిబుగు లును డెబబది యీత్చెట్ట
ా ను ఉండెను; అకకడ And they removed from Marah and came unto Elim; and in Elim were
దిగిరి.
twelve fountains of water and threescore and ten palm trees, and they
pitched there.
ఏలీములోనుండి వారు బయలుదేరి ఎఱ్ఱ సముదరము నొదద దిగిరి.
And they removed from Elim and encamped by the Red Sea.
ఎఱ్ఱసముదరము నొదదనుండి బయలుదేరి స్త్ను అరణామ్ందు దిగిరి.
And they removed from the Red Sea and encamped in the Wilderness of Sin.
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స్త్ను అరణాములో నుండి బయలుదేరి దోపకాలో దిగిరి
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దోపకాలోనుండి బయలుదేరి ఆలూషులో దిగిరి.
ఆలూషులోనుండి బయలుదేరి రఫీదీములో దిగిరి. అకకడ జనులు తా
ి గుటకెై
నీళ్ల
ా లేకపోయెను.
రఫీదీములోనుండి బయలుదేరి స్త్నాయి అరణామ్ందు దిగిరి.
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స్త్నాయి అరణామునుండి బయలుదేరి కిబో
ర తుహతా
త వాలో దిగిరి.
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కిబో
ర తుహతా వాలోనుండి బయలుదేరి హజేరోతులో దిగిరి.
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హజే రోతులోనుండి బయలుదేరి రితాిలో దిగిరి.
And they departed from Hazeroth and pitched in Rithmah.
రితాిలోనుండి బయలుదేరి రిమోిను ప్రరసులో దిగిరి.
And they departed from Rithmah and pitched at Rimmonperez.
రిమోిను ప్రర సులోనుండి బయలు దేరి లిబానలో దిగిరి.
And they departed from Rimmonperez and pitched in Libnah.
లిబానలో నుండి బయలుదేరి రీసాలో దిగిరి.
And they removed from Libnah and pitched at Rissah.
రీసాలోనుండి బయలు దేరి కెహేల్ల తాలో దిగిరి.
And they journeyed from Rissah and pitched in Kehelathah.
కెహేల్లతాలోనుండి బయలుదేరి షాపరు కొండనొదద దిగిరి.
And they went from Kehelathah and pitched in Mount Shepher.
షాపరు కొండ నొదదనుండి బయలుదేరి హరాదాలో దిగిరి.
And they removed from Mount Shepher and encamped in Haradah.
హరాదాలో నుండి బయలుదేరి మ్కెలోతులో దిగిరి.
And they removed from Haradah and pitched in Makheloth.
మ్కెలోతులో నుండి బయలుదేరి తాహతులో దిగిరి.
And they removed from Makheloth and encamped at Tahath.
తాహతులోనుండి బయలుదేరి తారహులో దిగిరి.
And they departed from Tahath and pitched at Terah.
తారహులోనుండి బయలుదేరి మితాకలో దిగిరి.
And they removed from Terah and pitched in Mithkah.
మితాకలోనుండి బయలు దేరి హషోినాలో దిగిరి.
And they went from Mithkah and pitched in Hashmonah.
హషోినాలోనుండి బయలుదేరి మొసేరోతులో దిగిరి.
And they departed from Hashmonah and encamped at Moseroth.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

for the Egyptians buried all their firstborn, whom the LORD had smitten
among them. Upon their gods also the LORD executed judgments.

And the children of Israel removed from Rameses and pitched camp in
Succoth.
సుకోక తులోనుండి వారు బయలుదేరి అరణాపు కడనున్న ఏతా ములోదిగిరి. And they departed from Succoth and pitched in Etham, which is in the edge
of the wilderness.
ఏతాములోనుండి బయలుదేరి బయలసఫ్తను ఎదుటనున్న పీహహీరోతుత్ట్ట
ు And they removed from Etham and turned again unto Pihahiroth, which is
త్రరిగి మిగోదలు ఎదుట దిగిరి.
before Baalzephon; and they pitched before Migdol.
పీహహీరోతులోనుండి బయలుదేరి సముదరము మ్ధానుండి అరణాములోనికి
And they departed from before Pihahiroth and passed through the midst of
చేరి ఏతాము అరణామ్ందు మూడుదిన్ముల పరయాణము చేసి మ్యరాలో
the sea into the wilderness, and went three days' journey in the Wilderness
దిగిరి. మ్యరాలోనుండి బయలుదేరి ఏలీముకు వచిచరి.
of Etham, and pitched in Marah.

And they took their journey out of the Wilderness of Sin and encamped in
Dophkah.
And they departed from Dophkah and encamped in Alush.
And they removed from Alush and encamped at Rephidim, where was no
water for the people to drink.
And they departed from Rephidim and pitched camp in the Wilderness of
Sinai.
And they removed from the Desert of Sinai and pitched at Kibrothhattaavah
[that is, The graves of lust].
And they departed from Kibrothhattaavah and encamped at Hazeroth.
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మొసేరోతులో నుండి బయలుదేరి బెనేయాకానులో దిగిరి.
బెనేయాకానులోనుండి బయలుదేరి హోర్హగిుదా
ు దులో దిగిరి.

And they departed from Moseroth and pitched in Benejaakan.
And they removed from Benejaakan and encamped at Horhagidgad.
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హోర్హగిుదా
ు దులోనుండి బయలుదేరి యొతాబతాలో దిగిరి.
యొతాబ తాలోనుండి బయలుదేరి ఎబో
ర నాలో దిగిరి.
ఎబో
ర నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనుబెరులో దిగిరి.
ఎసోను బెరులోనుండి బయలుదేరి కాదేషు అన్బడిన్ స్త్ను అరణా ములో దిగిరి.
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కాదేషులోనుండి బయలుదేరి ఎదోము దేశముకడనున్న హోరుకొండ దగుర
దిగిరి.
యెహోవా సెలవిచిచన్ పరకారము యాజకుడెైన్ అహరోను హోరు కొండనకిక,
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచన్ న్లువదియవ
సంవత్సరమున్ అయిదవ నల మొదటి దిన్మున్ అకకడ మ్ృత్రనొందను.

And they went from Horhagidgad and pitched in Jotbathah.
And they removed from Jotbathah and encamped at Abronah.
And they departed from Abronah and encamped at Eziongeber.
And they removed from Eziongeber and pitched in the Wilderness of Zin,
which is Kadesh.
And they removed from Kadesh and pitched in Mount Hor, on the edge of
the land of Edom.
And Aaron the priest went up into Mount Hor at the commandment of the
LORD, and died there in the fortieth year after the children of Israel had
come out of the land of Egypt, on the first day of the fifth month.
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అహ రోను నూట ఇరువది మూడండా యీడుగలవాడెై హోరు కొండమీద
మ్ృత్రనొందను.
అపుపడు దకిుణదికుకన్ కనాను దేశమ్ందు నివసించిన్ అరాదురాజైన్
కనానీయడు ఇశారయేలీయలు వచిచన్ సంగత్ర వినను.
వారు హోరు కొండనుండి బయలుదేరి సల్లినాలో దిగిరి.
సల్లినాలో నుండి బయలుదేరి పూనొనులో దిగిరి.
పూనొనులో నుండి బయలుదేరి ఓబోతులో దిగిరి.
ఓబోతులోనుండి బయలుదేరి మోయాబు పలిమేర యొదదనున్న ఈయెా
అబారీములో దిగిరి.
ఈయెా అబారీములోనుండి బయలు దేరి దీబోనుగాదులో దిగిరి.
దీబోనుగాదులోనుండి బయలుదేరి అలోిను దిబా
ా తాయిములో దిగిరి.

And Aaron was a hundred and twenty and three years old when he died on
Mount Hor.
And King Arad the Canaanite, who dwelt in the South in the land of Canaan,
heard of the coming of the children of Israel.
And they departed from Mount Hor and pitched camp in Zalmonah.
And they departed from Zalmonah and pitched in Punon.
And they departed from Punon and pitched in Oboth.
And they departed from Oboth and pitched in Ijeabarim, in the border of
Moab.
And they departed from Iim and pitched in Dibongad.
And they removed from Dibongad and encamped in Almondiblathaim.
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అలోిను దిబా
ా తాయిములోనుండి బయలుదేరి నబోయెదుటి అబా రీము
కొండలలో దిగిరి.
అబారీము కొండలలోనుండి బయలుదేరి యెరికో దగుర యొరా
ద నుకు
సమీపమైన్ మోయాబు మైదాన్ములలో దిగిరి.
వారు మోయాబు మైదాన్ములలో బెతేాష్మోతు మొదలుకొని ఆబేలు
ష్తీతమువరకు యొరా
ద నుదగుర దిగిరి.
యెరికోయొదద, అన్గా యొరా
ద నుకు సమీపమైన్ మోయాబు మైదాన్ములలో
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముమీరు యొరా
ద నును దాటి కనానుదేశమును
చేరిన్ త్రువాత్
ఆ దేశనివాసులందరిని మీ యెదుట నుండి వెళాగొటిు, వారి సమ్సత పరత్రమ్లను
నాశన్ముచేసి వారి పోత్విగరహములన్నినటిని న్శింపచేసి వారి ఉన్నత్
సథలములన్నినటిని ప్రడుచేసి
ఆ దేశమును సావధీన్పరచకొని దానిలో నివసింపవలను; ఏలయన్గా దాని
సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా ఆ దేశమును మీకిచిచత్రని.

And they removed from Almondiblathaim and pitched in the mountains of
Abarim before Nebo.
And they departed from the mountains of Abarim and pitched in the plains
of Moab by the Jordan near Jericho.
And they pitched by the Jordan, from Bethjesimoth even unto Abelshittim in
the plains of Moab.
And the LORD spoke unto Moses in the plains of Moab by the Jordan near
Jericho, saying,
"Speak unto the children of Israel, and say unto them: `When ye have
passed over the Jordan into the land of Canaan,
then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and
destroy all their idols, and destroy all their molten images, and quite pluck
down all their high places.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land and dwell therein, for I
have given you the land to possess it.
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మీరు మీ వంశములచొపుపన్ చీట్ట
ా వేసి ఆ దేశమును సావసథాములుగా
పంచకొన్వలను. ఎకుకవ మ్ందికి ఎకుకవ సావసథామును త్కుకవమ్ందికి
త్కుకవ సావసథాము ఇయావలను. ఎవని చీటి యే సథలమున్ పడునో వానికి ఆ
సథలమే కలుగును. మీ త్ండు
ర ల గోత్ిముల చొపుపన్ మీరు సావసథాములు
పందవలను.
అయితే మీరు మీ యెదుటనుండి ఆ దేశనివాసులను వెళాగొటునియెడల, మీరు
వారిలో ఎవరిని ఉండనిచెచదరో వారు మీ కనునలలో ముండు
ా గాను మీ
పరకకలలో శూలములుగాను ఉండి, మీరు నివసించ ఆ దేశములో మిముిను
బాధపట్టుదరు.
మ్రియ నేను వారికి చేయ త్లంచిన్ట్ట
ా మీకు చేసెదన్ని వారితో చెపుపము.
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెల విచెచనునీవు ఇశారయేలీయలతో
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కనాను దేశమున్, అన్గా పలిమేరలచొపుపన్ మీరు చీట్ట
ా వేసి సావసథాముగా
పంచకొను కనానుదేశమున్
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మీరు పరవేశించచండగా, మీ దకిుణదికుక స్త్ను అరణాము మొదలుకొని
ఎదోము సరిహదు
ద , అన్గా
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And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families;
and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall
give the less inheritance. Every man's inheritance shall be in the place where
his lot falleth, according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you, then
it shall come to pass that those who ye let remain of them shall be pricks in
your eyes and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye
dwell.
Moreover it shall come to pass that I shall do unto you as I thought to do
unto them.'"
And the LORD spoke unto Moses, saying,
"Command the children of Israel, and say unto them: `When ye come into
the land of Canaan (this is the land that shall fall unto you for an
inheritance, even the land of Canaan with the borders thereof),

then your south quarter shall be from the Wilderness of Zin along by the
border of Edom; and your south border shall be the outmost coast of the
Salt Sea eastward.
మీ దకిుణపు సరిహదు
ద ఉపుప సము దరముయొకక తూరుప తీరమువరకు
And your border shall turn from the south to the Ascent of Akrabbim and
ఉండును. మీ సరి హదు
ద దకిుణము మొదలుకొని అకరబీబము కన్మ్యొదద త్రరిగి pass on to Zin; and the going forth thereof shall be from the south to
స్త్నువరకు వాాపంచను. అది దకిుణమునుండి కాదేషు బరేనయవరకు
Kadeshbarnea, and shall go on to Hazaraddar and pass on to Azmon.
వాాపంచి, అకకడనుండి హసరదా
ద రువరకు పోయి, అకకడనుండి అసోినువరకు
సాగును.
అసోినునుండి ఐగుపు
ద త్రరిగి సముదరమువరకు
And the border shall pass around from Azmon unto the River of Egypt, and
త న్దివరకు సరిహదు
వాాపంచను.
the limits of it shall be at the Sea.
పడమ్టి సరిహదు
ద ఏద న్గా మ్హాసముదరము, అదే మీకు పడమ్టి
"`And as for the western border, ye shall even have the Great Sea for a
సరిహదు
ద గా నుండును.
border. This shall be your west border.
మీ ఉత్తరపు సరిహదు
ద ను మ్హాసముదరము యొదదనుండి హోరు కొండవరకు
"`And this shall be your north border: from the Great Sea ye shall designate
ఏరపరచకొన్వలను.
for you Mount Hor;
హోరు కొండ యొదదనుండి హమ్యతున్కు పోవుమ్యరుము వరకు
from Mount Hor ye shall designate your border unto the entrance of
ఏరపరచకొన్వలను. ఆ సరిహదు
ద సెదాదువరకు వాాపంచను.
Hamath; and the limits of the border shall be to Zedad;
అకకడనుండి సరిహదు
ద జపోరనువరకు వాాపంచను, దాని చివర
and the border shall go on to Ziphron, and the limits of it shall be at
హసరేనానునొదద ఉండును. అది మీకు ఉత్తరపు సరిహదు
ద .
Hazarenan. This shall be your north border.
తూరుప సరిహదు
ద హసరేనానునుండి షెప్రమువరకు మీరు ఏరపరచకొన్
"`And ye shall designate your east border from Hazarenan to Shepham;
వలను.
షెప్రమునుండి సరిహదు
ద అయీనుకు తూరుపన్ రిబా
ా వరకు నుండును. ఆ
and the border shall go down from Shepham to Riblah on the east side of
సరిహదు
ద దిగి తూరుపన్ కినన రతు సముదరమునొడు
ి ను త్గిలియండును.
Ain; and the border shall descend and shall reach unto the side of the Sea of
Chinnereth eastward;
ఆ సరిహదు
ద యొరా
ద నున్దివరకు దిగి ఉపుప సముదరముదనుక వాాపం చను. and the border shall go down to the Jordan, and the limits of it shall be at
ఆదేశము చట్ట
ు నున్న సరిహదు
ద ల మ్ధానున్న దేశము మీదై యండున్ని
the Salt Sea. This shall be your land with the borders thereof round about.'"
వారి కాజా
ా పంచము.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మోషే ఇశారయేలీయలతోమీరు చీటాచేత్ పంద బోవుచన్న దేశము ఇది.
యెహోవా తొమిిది గోత్ి ములకును అరిగోత్ిమున్కును దీని నియావలన్ని
ఆజా
ా పంచెను;
ఏలయన్గా త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబముల పరకారము రూబేనీయలును
గాదీయలును త్మ్ త్మ్ సావసథాముల నొందిరి.

Numbers

34

13

And Moses commanded the children of Israel, saying, "This is the land which
ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine
tribes and to the halftribe.
For the tribe of the children of Reuben according to the house of their
fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their
fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh
have received their inheritance.
The two tribes and the halftribe have received their inheritance on this side
of the Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising."
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మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారు త్మ్ సావసథాము నొందిరి. ఆ రండు గోత్ిపువారును
అరి గోత్ిపువారును సూరోాదయ దికుకన్, అన్గా తూరుప దికుకన్
యెరికోయొదద యొరా
ద ను ఇవత్ల త్మ్ త్మ్ సావసథాములను పందిరని
చెపపను.
మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
ఆ దేశమును మీకు సావసథాముగా పంచిపటువలసిన్వా రవరన్గా, యాజకుడెైన్
ఎలియాజరును నూను కుమ్యరు డెైన్ యెహోషువయ.
మ్రియ ఆ దేశమును మీకు సావసథాముగా పంచిపట్ట
ు టకు పరత్ర గోత్ిములో
ఒకొకక పరధానుని ఏరపరచకొన్వలను.
వారవ రన్గా, యూదావారి గోత్ిములో యెఫునన కుమ్యరు డెైన్ కాలేబు.
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ష్మోానీయల గోత్ిములో అమీహూదు కుమ్యరుడెైన్ షెమూయేలు,

And the names of the men are these: of the tribe of Judah, Caleb the son of
Jephunneh;
and of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud;
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బెనాామీనీయల గోత్ి ములో కిసోాను కుమ్యరుడెైన్ ఎలీదాదు.
దానీయల గోత్ిములో యొగిా కుమ్యరుడెైన్ బుకీక పరధాని,

of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon;
and the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli;
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యోసేపు పుతు
ి లలో ఏఫ్తదు కుమ్యరుడెైన్ హనీనయేలు మ్న్షీుయల
గోత్ిపరధాని,
ఎఫా
ర యిమీయల గోత్ి ములో ష్ప్ర
త ను కుమ్యరుడెైన్ కెమూయేలు పరధాని,
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
"These are the names of the men who shall divide the land unto you:
Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
And ye shall take one prince of every tribe to divide the land by inheritance.

the princes of the children of Joseph: for the tribe of the children of
Manasseh, Hanniel the son of Ephod,
and the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of
Shiphtan;
జబూలూనీయల గోత్ిములో పరానకు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషాప్రను పరధాని,
and the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of
Parnach;
ఇశాశఖారీయల గోత్ిములో అజాను కుమ్యరుడెైన్ పలీతయేలు పరధాని,
and the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of
Azzan;
ఆషేరీయల గోత్ిములో షెలోమి కుమ్యరుడెైన్ అహీహూదు పరధాని.
and the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of
Shelomi;
న్ఫా
త లీయల గోత్ిములో అమీహూదు కుమ్యరుడెైన్ పదహేలు పరధాని.
and the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of
Ammihud."
కనాను దేశములో ఇశారయేలీయలకు వారి వారి సావసథాములను పంచిపట్ట
ు
These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto
టకు యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్వారు వీరే.
the children of Israel in the land of Canaan.
మ్రియ యెరికో యొదద యొరా
ద నుకు సమీపమైన్ మోయాబు మైదాన్ములలో And the LORD spoke unto Moses in the plains of Moab by the Jordan near
యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను
Jericho, saying,
ఇశారయేలీయలు తాము పందు సావసథాములో లేవీయలు నివసించటకు
"Command the children of Israel that they give unto the Levites from the
వారికి పురములను ఇయావలన్ని వారి కాజా
ా పంచము; ఆ పుర ముల
inheritance of their possession cities to dwell in; and ye shall give also unto
చట్ట
ు నున్న పలాలను లేవీయలకియావలను.
the Levites suburbs for the cities round about them.
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వారు నివసించటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పలములు వారి
పశువులకును వారి మ్ందలకును వారి సమ్సత జంతు వులకును ఉండవలను.

And the cities shall they have to dwell in, and the suburbs of them shall be
for their cattle and for their goods and for all their beasts.
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మీరు లేవీయలకిచచ పురముల పలాల పరత్ర పురముయొకక గోడ
మొదలుకొని చట్ట
ు వెయిా మూరలు

And the suburbs of the cities, which ye shall give unto the Levites, shall
reach from the wall of the city and outward a thousand cubits round about.
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మ్రియ మీరు ఆ పురముల వెలుపల నుండి తూరుప దికుకన్ రండువేల
మూరలను, దకిుణ దికుకన్ రండువేల మూరలను, పడమ్టి దికుకన్ రండు
వేల మూరలను, ఉత్తర దికుకన్ రండువేల మూరలను కొలవవలను. ఆ
న్డుమ్ పురముండవలను. అది వారి పురములకు పలాలుగా నుండును.

And ye shall measure from outside the city on the east side two thousand
cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two
thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and the city
shall be in the midst. This shall be to them the suburbs of the cities.
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And among the cities which ye shall give unto the Levites there shall be six
cities for refuge which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee
thither; and to them ye shall add forty and two cities.
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మ్రియ మీరు లేవీ యలకిచచ పురములలో ఆరు
ఆశర యపురములుండవలను. న్రహంతుకుడు వాటిలోనికి ప్రరిపోవున్ట్ట
ా గా
వాటిని నియమింపవలను. అవియగాక న్లువదిరండు పురములను
ఇయావలను.
వాటి వాటి పలాలతోకూడ మీరు లేవీయలకు ఇయావలసిన్
పురములనినయ న్లువదియెని మిది.
మీరు ఇచచ పురములు ఇశారయేలీయల సావసథా ములో నుండియే
ఇయావలను. మీరు ఎకుకవెైన్దానిలో ఎకుకవగాను, త్కుకవెైన్దానిలో
త్కుకవగాను ఇయావలను. పరత్ర గోత్ిము తాను పందు సావసథాము చొపుపన్,
త్న్ త్న్ పురములలో కొనినటిని లేవీయలకు ఇయా వలను.
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And the LORD spoke unto Moses, saying,
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మ్రియ యెహోవా మోషేకు ఈల్లగు సెలవిచెచను నీవు ఇశారయేలీయలతో
ఇటానుము
మీరు యొరా
ద ను దాటి కనానుదేశములోనికి వెళ్లాన్ త్రువాత్
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ఆశర య పురములుగా ఉండుటకు మీరు పురములను ఏరపరచకొన్ వలను.
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పరబాట్టన్ ఒకని చంపన్వాడు వాటిలోనికి ప్రరిపోవచచను. తీరుప పందుటకెై
న్రహంత్కుడు సమ్యజమునదుట నిలుచవరకు వాడు మ్రణశిక్ష
నొందకూడదు గనుక పరత్రహత్ా చేయవాడు రాకుండ అవి మీకు
ఆశర యపురములుగా ఉండును.
మీరు ఇయా వలసిన్ ఆ పురములలో ఆరు ఆశర య పురములుండవలను.
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వాటిలో యొరా
ద ను ఇవత్ల మూడు పురములను ఇయా వలను, కనాను
దేశములో మూడు పురములను ఇయా వలను. అవి మీకు ఆశర య
పురములుగా ఉండును.
పరబాట్టన్ ఒకని చంపన్ యెవడెైన్ను వాటిలోనికి ప్రరి పోవున్ట్ట
ా ఆ ఆరు
పురములు ఇశారయేలీయలకును పర దేశులకును మీ మ్ధా నివసించవారికిని
ఆశర యమై యండును.
ఒకడు చచచన్ట్ట
ా వానిని ఇనుప ఆయధ ముతో కొట్ట
ు వాడు న్రహంత్కుడు
ఆ న్రహంత్కునికి నిశచయముగా మ్రణశిక్ష విధింపవలను.

So all the cities which ye shall give to the Levites shall be forty and eight
cities; these shall ye give with their suburbs.
And the cities which ye shall give shall be from the possession of the
children of Israel. From those who have many ye shall give many, but from
those who have few ye shall give few. Every one shall give from his cities
unto the Levites according to his inheritance which he inheriteth."

"Speak unto the children of Israel, and say unto them: `When ye have come
over the Jordan into the land of Canaan,
then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you, that the slayer
may flee thither who killeth any person unawares.
And they shall be unto you cities for refuge from the avenger, that the
manslayer die not until he stand before the congregation in judgment.

And of these cities which ye shall give, six cities shall ye have for refuge.
Ye shall give three cities on this side of the Jordan, and three cities shall ye
give in the land of Canaan, which shall be cities of refuge.
These six cities shall be a refuge both for the children of Israel, and for the
stranger and for the sojourner among them, that every one who killeth any
person unawares may flee thither.
"`And if he smite him with an instrument of iron so that he die, he is a
murderer: the murderer shall surely be put to death.
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ఒకడు చచచ న్ట్ట
ా మ్రియొకడు రాత్రతో వాని కొటుగా దబబత్రనిన్ వాడు
చనిపోయిన్యెడల కొటిున్వాడు న్రహంత్కుడగును. ఆ న్రహంత్కుడు
నిశచయముగా మ్రణశిక్ష నొందును.
మ్రియ ఒకడు చచచన్ట్ట
ా మ్రియొకడు చేత్రకఱ్ఱతో కొటుగా దబబ
త్రనిన్వాడు చనిపోయిన్ యెడల కొటిున్ వాడు న్ర హంత్కుడగును. ఆ
న్రహంత్ కుడు నిశచయముగా మ్రణశిక్ష నొందును.
హత్ా విష్యములో పరత్రహత్ా చేయవాడు తానే న్రహంత్ కుని చంపవలను.

And if he smite him with throwing a stone wherewith he may die, and he
die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.
Or if he smite him with a hand weapon of wood wherewith he may die, and
he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.
The avenger of blood himself shall slay the murderer; when he meeteth
him, he shall slay him.
But if he thrust him out of hatred, or hurl at him by lying in wait so that he
die,

వాని కనుగొనిన్పుపడు వాని చంప వలను. ఒకడు చచచన్ట్ట
ా వాని పగపటిు
పడిచిన్ను, లేక పంచియండి వానిమీద దేనినైన్ను వేసిన్ను, లేక ఒకడు
చచచన్ట్ట
ా వెైరమువలన్ చేత్రతో వాని కొటిున్ను, కొటిున్వాడు న్రహంత్కుడు,
నిశచయముగా వాని చంప వలను.
న్రహత్ా విష్యములో పరత్రహత్ా చేయ వాడు ఆ న్రహంత్కుని
or in enmity smite him with his hand so that he die, he that smote him shall
కనుగొనిన్పుపడు వాని చంపవలను.
surely be put to death, for he is a murderer: the avenger of blood shall slay
the murderer when he meeteth him.
అయితే పగపటుక హఠాతు
త గా వానిని పడిచి న్ను, పంచియండక వానిమీద ఏ "`But if he thrust him suddenly without enmity, or have cast upon him
ఆయధమునైన్ వేసిన్ను, వాని చూడక ఒకడు చచచన్ట్ట
ా వానిమీద రాయి anything without lying in wait,
పడవేసిన్ను,
దబబత్రనిన్వాడు చనిపోయిన్ యెడల కొటిున్ వాడు వానిమీద పగపటులేదు,
or with any stone wherewith a man may die, seeing him not and casting it
వానికి హానిచేయ గోరలేదు.
upon him so that he die, and was not his enemy neither sought his harm,
కాబటిు సమ్యజము ఈ విధులనుబటిు కొటిున్ వానికిని హత్ావిష్యములో
పరత్రహత్ా చేయవానికిని తీరుపతీరచవలను.
అట్ట
ా సమ్యజము న్రహత్ా విష్య ములో పరత్రహత్ా చేయవాని
చేత్రలోనుండి ఆ న్రహంత్ కుని విడిపంపవలను. అపుపడు సమ్యజము వాడు
ప్రరి పోయిన్ ఆశర య పురమున్కు వాని మ్రల పంపవలను. వాడు పరిశుది
తెైలముతో అభిషేకింపబడిన్ పరధాన్ యాజకుడు మ్ృత్రనొందువరకు అకకడనే
నివసింపవలను.
అయితే ఆ న్రహంత్కుడు ఎపుపడెైన్ను తాను ప్రరిపోయి చొచిచన్
ఆశర యపురముయొకక సరిహదు
ద ను దాటి వెళ్ల
ా న్పుపడు
న్రహత్ావిష్యములో పరత్రహత్ా చేయవాడు ఆశర యపురముయొకక
సరిహదు
ద వెలుపల వాని కను గొనిన్యెడల, ఆ పరత్రహంత్కుడు ఆ
న్రహంత్కుని చంప న్ను వానిమీద ప్ర
ర ణముతీసిన్ దోష్ము ఉండదు.

then the congregation shall judge between the slayer and the avenger of
blood according to these judgments.
And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the avenger
of blood, and the congregation shall restore him to the city of his refuge
whither he had fled; and he shall abide in it unto the death of the high priest
who was anointed with the holy oil.
But if the slayer shall at any time come outside the border of the city of his
refuge whither he had fled,
and the avenger of blood find him outside the borders of the city of his
refuge, and the avenger of blood kill the slayer, he shall not be guilty of
blood,

ఏలయన్గా పరధాన్యాజకుడు మ్ృత్రనొందువరకు అత్డు
because he should have remained in the city of his refuge until the death of
ఆశర యపురములోనే నివసింపవలను. పరధాన్యాజకుడు మ్ృత్రనొందిన్
the high priest; but after the death of the high priest the slayer shall return
త్రువాత్ ఆ న్రహంత్కుడు త్న్ సావసథామున్న దేశము న్కు త్రరిగి
into the land of his possession.
వెళావచచను.
ఇవి మీ సమ్సత నివాససథలము లలో మీ త్రత్రములకు మీకు విధింపబడిన్
"`So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout
కటుడ.
your generations in all your dwellings.
ఎవడెైన్ను ఒకని చావగొటిున్ యెడల సాకు
ు ల నోటిమ్యట వలన్ ఆ
Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth
న్రహంత్కునికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను. ఒక సాకిుమ్యటమీదనే యెవనికిని
of witnesses; but one witness shall not testify against any person to cause
మ్రణశిక్ష విధింప కూడదు.
him to die.
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చావత్గిన్ న్రహంత్కుని ప్ర
ర ణముకొరకు మీరు విమోచన్ ధన్మును
అంగీకరింపక నిశచయముగా వానికి మ్రణశిక్ష విధింపవలను.
మ్రియ ఆశర యపుర మున్కు ప్రరిపోయిన్వాడు యాజకుడు మ్ృత్రనొందక
మునుపు సవదేశమ్ందు నివసించన్ట్ట
ా వానిచేత్ విమోచన్ ధన్మును
అంగీకరింపకూడదు.
మీరుండు దేశమును అపవిత్ిపరచకూడదు; న్రహత్ా దేశమును అపవిత్ిపర
చను గదా. దేశములో చిందిన్ రకిము నిమిత్తము చిందించిన్ వాని
రకిమువలన్నే ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగును గాని మ్రి దేనివలన్ను కలుగదు.

Moreover ye shall take no payment for the life of a murderer who is
deserving of death, but he shall be surely put to death.
And ye shall take no payment for him that has fled to the city of his refuge,
that he should come again to dwell in the land until the death of the priest.

మీరు నివసించ దేశ మును అపవిత్ి పరచకూడదు. అందులో నేను మీ
మ్ధాను నివసించచనానను. నిజముగా యెహోవా అను నేను
ఇశారయేలీయలమ్ధా నివసించచనానను.
యోసేపు పుతు
ి లవంశములలో మ్యకీరు కుమ్యరు డును మ్న్షేు
మ్నుమ్డునైన్ గిల్లదుయొకక పుతు
ి వంశముల పదదలు వచిచ
మోషేయెదుటను ఇశారయేలీయల పత్రుల కుట్టంబముల పరధానుల
యెదుటను మ్యటల్లడి యిటానిరి
ఆ దేశమును వంతు చీటాచొపుపన్ ఇశారయేలీయలకు సావసథాముగా
ఇయావలన్ని యెహోవా మ్య యేలిన్వాని కాజా
ా పంచెను. మ్రియ మ్య
సహోదరుడెైన్ సెలోపహాదు సావసథామును అత్ని కుమ్యరిలకు ఇయా వలన్ని
మ్య యేలిన్వాడు యెహోవాచేత్ ఆజానొందను.
అయితే వారు ఇశారయేలీయలలో వేరు గోత్ిముల వారి నవరినైన్ను
పండిాచేసికొనిన్ యెడల వారి సావసథాము మ్య పత్రుల సావసథామునుండి
తీయబడి, వారు కలిసికొనిన్వారి గోత్ిసావసథాముతో కలుపబడి, మ్యకు వంతు
చీటాచొపుపన్ కలిగిన్ సావసథామునుండి విడిపోవును.

Defile not therefore the land which ye shall inhabit wherein I dwell; for I, the
LORD, dwell among the children of Israel.'"

4

కాబటిు ఇశారయేలీయలకు సునాద సంవత్సరము వచచ న్పుపడు వారి
సావసథాము వారు కలిసికొనిన్ వారి గోత్ి సావసథాముతో కలుపబడును గనుక ఆ
వంతున్ మ్య పత్రుల గోత్ిసావసథాము త్గిుపోవున్న్గా
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మోషే యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచి
యిటాననుయోసేపు పుతు
ి ల గోత్రికులు చెపపన్ది నాాయమే.

And when the Jubilee of the children of Israel shall be, then shall their
inheritance be added unto the inheritance of the tribe whereunto they are
received: so shall their inheritance be taken away from the inheritance of
the tribe of our fathers."
And Moses commanded the children of Israel according to the word of the
LORD, saying, "The tribe of the sons of Joseph hath said well.
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36

6

యెహోవా సెలోపహాదు కుమ్యరిలను గూరిచ సెలవిచిచన్ మ్యట ఏదన్గావారు
త్మ్కు ఇషు
ు లైన్వారిని పండిా చేసికొన్వచచను గాని వారు త్మ్ త్ండిర
గోత్ివంశ ములోనే పండిా చేసికొన్వలను.

This is the thing which the LORD doth command concerning the daughters
of Zelophehad, saying, `Let them marry whom they think best; only, within
the family of the tribe of their father shall they marry.'
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ఇశారయేలీయల సావసథాము ఒక గోత్ిములోనుండి వేర్కక గోత్ిములోనికి
పోకూడదు. ఇశారయేలీయలలో పరత్రవాడును త్న్ త్న్ పత్రుల
గోత్ిసావసథామును హతు
త కొని యండవలను.
మ్రియ ఇశారయేలీయలకు వారి వారి పత్రుల సావసథాము కలుగున్ట్ట
ా ,
ఇశారయేలీయల గోత్ి ములలో సావసథాముగల పరత్ర కుమ్యరియ త్న్ త్ండిర
గోత్ివంశములోనే పండిాచేసికొన్వలను.
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So ye shall not pollute the land wherein ye are; for blood defileth the land,
and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by
the blood of him that shed it.

And the chief fathers of the families of the children of Gilead, the son of
Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came
near and spoke before Moses and before the princes, the chief fathers of
the children of Israel.
And they said, "The LORD commanded my lord to give the land for an
inheritance by lot to the children of Israel, and my lord was commanded by
the LORD to give the inheritance of Zelophehad our brother unto his
daughters.
And if they be married to any of the sons of the other tribes of the children
of Israel, then shall their inheritance be taken from the inheritance of our
fathers, and shall be added to the inheritance of the tribe whereunto they
are received: so shall it be taken from the lot of our inheritance.

So shall not the inheritance of the children of Israel remove from tribe to
tribe, for every one of the children of Israel shall keep himself to the
inheritance of the tribe of his fathers.
And every daughter who possesseth an inheritance in any tribe of the
children of Israel shall be the wife unto one of the family of the tribe of her
father, that the children of Israel may enjoy every man the inheritance of his
fathers.
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సావసథాము ఒక గోత్ిములోనుండి వేర్కక గోత్ిమున్కు పోకూడదు.
ఇశారయేలీయల గోత్ిములు వారి వారి సావసథాములో నిలిచియండవలను.
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యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా సెలోపహాదు కుమ్యరిలు చేసిరి.
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సెలోపహాదు కుమ్యరిలైన్ మ్హల్ల, త్రరాస, హొగా
ా , మిల్లక, నోయా త్మ్ త్ండిర for Mahlal, Tirzah, and Hoglah, and Milcah, and Noah, the daughters of
సహోదరుని కుమ్యరులను పండిాచేసికొనిరి.
Zelophehad, were married unto their fathers' brothers' sons.
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వారు యోసేపు కుమ్యరులైన్ మ్న్షీుయలను పండిా చేసి కొనిరి గనుక వారి
సావసథాము వారి త్ండిర గోత్ివంశ ములోనే నిలిచెను.
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యెరికోయొదద యొరా
ద నుకు సమీప మైన్ మోయాబు మైదాన్ములలో
యెహోవా మోషేచేత్ ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిన్ విధులును ఆజాలును
ఇవే.
యొరా
ద ను ఇవత్లనున్న అరణాములో, అన్గా ప్రరాను కును తోపలు,
ల్లబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను సథల ములకును మ్ధా సూపున్కు
ఎదురుగానున్న ఆరాబాలో మోషే, ఇశారయేలీయలందరితో చెపపన్ మ్యటలు
ఇవే.
హోరేబునుండి శ్రయీరు మ్ననపుమ్యరుముగా కాదేషు బరేనయవరకు
పదకొండు దిన్ముల పరయాణము.
హెషోబనులో నివసించిన్ అమోరీయల రాజైన్ స్త్హో నును అషా
త రోతులో
నివసించిన్ బాషాను రాజైన్ ఓగును ఎదరయీలో హత్ము చేసిన్త్రువాత్
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ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపపగించిత్రని మీరు వెళ్లా యెహోవా మీ పత్రులైన్ Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the
అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులకును వారి త్రువాత్ వారి సంతాన్మున్కును LORD swore unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto
ఇచెచదన్ని నేను పరమ్యణముచేసిన్ దేశమును సావధీన్ పరచకొనుడి.
them and to their seed after them.'
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అపుపడు నేనుఒంటరిగా మిముిను భ్రింపలేను.

న్లుబదియవ సంవ త్సరములో పదకొండవ నల మొదటి తేదిని మోషే
ఇశారయేలీయలకు బోధించటకెై యెహోవా త్న్ కాజా
ా పంచిన్దంత్య
వారితో చెపపను.
యొరా
ద ను ఇవత్లనున్న మోయాబు దేశమున్ మోషే యీ ధరిశాసతీమును
పరక టింప మొదలుపటిు ఇటానను
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా హోరేబులో మ్న్కు ఈల్లగు సెలవిచెచను ఈ
పరవత్ము నొదద మీరు నివసించిన్ కాలము చాలును;
మీరు త్రరిగి పరయాణమై అమోరీయల మ్ననమున్కును, అరాబా లోను,
మ్ననములోను, లోయలోను, దకిుణదికుకన్ సముదరతీరములోనున్న
సథలములనినటికిని, కనానుదేశము న్కును, లబానోనుకును, మ్హాన్దియె
ై న్
యూఫరటీసువరకును2 వెళ్ల
ా డి.

Neither shall the inheritance remove from one tribe to another tribe, but
every one of the tribes of the children of Israel shall keep himself to his own
inheritance."
Even as the LORD commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad;

And they were married into the families of the sons of Manasseh the son of
Joseph, and their inheritance remained in the tribe of the family of their
father.
These are the commandments and the judgments which the LORD
commanded by the hand of Moses unto the children of Israel in the plains
of Moab by the Jordan near Jericho.
These are the words which Moses spoke unto all Israel on this side of the
Jordan in the wilderness, in the plain opposite the Red Sea, between Paran,
and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.
(There are eleven days' journey from Horeb by the way of Mount Seir unto
Kadeshbarnea.)
And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first
day of the month, that Moses spoke unto the children of Israel according
unto all that the LORD had given him in commandment unto them,
after he had slain Sihon the king of the Amorites, who dwelt in Heshbon,
and Og the king of Bashan, who dwelt at Ashtaroth in Edrei.
On this side of the Jordan in the land of Moab, began Moses to declare this
law, saying,
"The LORD our God spoke unto us in Horeb, saying: 'Ye have dwelt long
enough in this mount.
Turn you and take your journey, and go to the mount of the Amorites and
unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills and in the vale,
and in the South and by the seaside, to the land of the Canaanites and unto
Lebanon, unto the great river, the River Euphrates.

"And I spoke unto you at that time, saying, `I am not able to bear you myself
alone.
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మిముి విసతరింప జేసెను గనుక నేడు మీరు ఆకాశ
న్క్షత్ిములవల విసతరించి యనానరు.
మీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా మీ జన్సంఖాను వెయిా రట్ట
ా ఎకుకవచేసి,
తాను మీతో చెపపన్ట్ట
ా మిముిను ఆశీరవదించనుగాక.
నేనొకకడనే మీ కష్ుమును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎట్ట
ా
భ్రింపగలను?
జా
ా న్వివేకములు కలిగి, మీ మీ గోత్ిము లలో పరసిదిిచెందిన్ మ్నుషుాలను
ఏరపరచకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదన్ని మీతో చెపపగా

The LORD your God hath multiplied you, and behold, ye are this day as the
stars of heaven for multitude.
(The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as
ye are, and bless you as He hath promised you!)
How can I myself alone bear your cumbrance and your burden and your
strife?
Take you wise men of understanding, and known among your tribes, and I
will make them rulers over you.'

మీరునీవు చెపపన్ మ్యటచొపుపన్ చేయట మ్ంచిదని నాకు ఉత్తరమిచిచత్రరి.

And ye answered me and said, `The thing which thou hast spoken is good
for us to do.'
కాబటిు బుదిి కలిగి పరసిదు
ి లైన్ మీ మీ గోత్ిములలోని ముఖుాలను
So I took the chief of your tribes, wise men and known, and made them
పలిపంచకొని, మీ గోత్ిములకు నాాయాధిపతులుగా ఉండుటకెై వెయిా
heads over you, captains over thousands and captains over hundreds, and
మ్ందికి ఒకడును, నూరుమ్ందికి ఒకడును ఏబదిమ్ందికి ఒకడును, పదిమ్ందికి captains over fifties and captains over tens, and officers among your tribes.
ఒకడును వారిని, మీమీద నేను నియమించిత్రని.
అపుపడు నేను మీ నాాయాధిపతులతోమీ సహోదరుల వాాజాములను తీరిచ, And I charged your judges at that time, saying, `Hear the causes between
పరత్ర మ్నుషుాని కిని వాని సహోదరునికిని వానియొదదనున్న పరదేశికిని
your brethren, and judge righteously between every man and his brother
నాాయమునుబటిు మీరు తీరుప తీరచవలను.
and the stranger who is with him.
తీరుప తీరుచ న్పుపడు అలుపల సంగత్ర గాని ఘనుల సంగత్ర గాని పక్ష
ప్రత్ములేకుండ విన్వలను; నాాయపుతీరుప దేవునిదే. కాబటిు మీరు
మ్నుషుాని ముఖము చూచి భ్యపడవదు
ద . మీకు అసాధామైన్
కఠిన్వాాజామును నాయొదదకు తీసి కొని రావలను; నేను దానిని
విచారించెదన్ని వారి కాజా
ా పంచిత్రని.
మ్రియ మీరు చేయవలసిన్ సమ్సతకారాము లను గూరిచ అపుపడు
మీకాజా
ా పంచిత్రని.
మ్న్ము హోరేబునుండి సాగి మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్న్కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా
మీరు చూచిన్ ఆ ఘోరమైన్ మ్హా రణాములోనుండి వచిచ, అమోరీ యల
మ్ననపు మ్యరుమున్ కాదేషు బరేనయకు చేరిత్రవిిు.
అపుపడు నేనుమ్న్ దేవు డెైన్ యెహోవా మ్న్కిచచచన్న అమోరీయల
మ్నన మున్కు వచిచ యనానము.
ఇదిగో నీ దేవుడెైన్ యెహోవా యీ దేశమును నీకు అపపగించెను. నీ పత్రుల
దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో సెలవిచిచన్ట్ట
ా దాని సావధీన్పరచ కొనుము,
భ్యపడకుము, అధైరాపడకుమ్ని నీతో చెపప త్రని.
అపుపడు మీరందరు నాయొదదకు వచిచమ్న్కంట్ట ముందుగా మ్నుషుాలను
పంపుదము; వారు మ్న్కొరకు ఈ దేశమును వేగు జూచి, త్రరిగి వచిచ
అందులోనికి మ్న్ము వెళావలసిన్ తో
ి వను గూరిచయ, మ్న్ము చేరవలసిన్
పురములను గూరిచయ మ్న్కు వరిమ్యన్ము చెపుపదు రంటిరి.
ఆ మ్యట మ్ంచిదనుకొని నేను గోత్ిమొకకంటికి ఒక మ్నుషుాని చొపుపన్
పనినదదరు మ్నుషుాలను పలి పంచిత్రని.

Ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well
as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is
God's. And the cause that is too hard for you, bring it unto me and I will hear
it.'
And I commanded you at that time all the things which ye should do.
"And when we departed from Horeb, we went through all that great and
terrible wilderness which ye saw by the way of the mountain of the
Amorites, as the LORD our God commanded us; and we came to
Kadeshbarnea.
And I said unto you, `Ye have come unto the mountain of the Amorites,
which the LORD our God doth give unto us.
Behold, the LORD thy God hath set the land before thee. Go up and possess
it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be
discouraged.'
"And ye came near unto me, every one of you, and said, `We will send men
before us, and they shall search us out the land and bring us word again by
what way we must go up and into what cities we shall come.'

And the saying pleased me well; and I took twelve men of you, one from a
tribe.
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వారు త్రరిగి ఆ మ్ననమున్కు పోయి ఎషోకలు లోయకు వచిచ దాని వేగుజూచి
ఆ దేశఫలములను చేత్ పట్ట
ు కొని
మ్న్యొదదకు తీసికొని వచిచమ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్న్ కిచచచన్న
దేశము మ్ంచిదని మ్న్కు తెలియ జపపరి.
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మ్న్మకకడికి వెళాగలము? మ్న్ సహో దరులు అకకడి జనులు మ్న్కంట్ట
బలిషు
ఠ లును ఎత్త రులునై యనానరు; ఆ పటుణములు గొపపవెై ఆకాశము
న్ంట్ట ప్ర
ర కారములతో నున్నవి; అకకడ అనాకీయ లను చూచిత్రమ్ని చెపప
మ్య హృదయములను కరగజేసిరని మీరు చెపపత్రరి.

Whither shall we go up? Our brethren have discouraged our heart, saying,
"The people are greater and taller than we; the cities are great and walled
up to heaven, and moreover we have seen the sons of the Anakim there."'
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అపుపడు నేను మిముిను చూచి దిగులు పడకుడి, వారికి భ్యపడకుడి,

Then I said unto you, `Dread not, neither be afraid of them.
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మీకు ముందర న్డుచ చన్న మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ కనునలయెదుట
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అయితే మీరు వెళానొలాక మీ దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటకు
త్రరుగబడి
మీ గుడారము లలో సణుగుచయెహోవా మ్న్యందు పగపటిున్ందున్
మ్న్లను సంహరించన్ట్ట
ా అమోరీయల చేత్రకి మ్న్లను అపపగించటకు
ఐగుపు
త దేశములో నుండి మ్న్లను రపపంచి యనానడు.

And they turned and went up into the mountain, and came unto the Valley
of Eshcol and searched it out.
And they took of the fruit of the land in their hands and brought it down
unto us, and brought us word again, and said, `It is a good land which the
LORD our God doth give us.'
"Notwithstanding, ye would not go up, but rebelled against the
commandment of the LORD your God;
and ye murmured in your tents and said, `Because the LORD hated us, He
hath brought us forth out of the land of Egypt to deliver us into the hand of
the Amorites to destroy us.

The LORD your God who goeth before you, He shall fight for you according
to all that He did for you in Egypt before your eyes,
ఐగుపు
లోను
అరణాములోను
మీకొరకు
చేసిన్ట్ట
ు
మీ
పక్షముగా
యద
ి
ము
and in the wilderness where thou hast seen how the LORD thy God bore
త
చేయను, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచిచన్ మ్యరుమ్ంత్టిలోను
thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went until ye came
మ్నుషుాడు త్న్ కుమ్యరుని ఎత్రతకొనున్ట్ట
ా మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మిముిను into this place.'
ఎత్రతకొని వచిచన్ సంగత్ర మీరరుగుదురని మీతో చెపపత్రని.
అయితే మీకు తో
ి వ చూపంచి మీ గుడా రములను వేయవలసిన్ సథలమును
మీకు సిదిపరచన్ట్ట
ా
రాత్రి అగినలోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర న్డి చిన్ మీ దేవుడెైన్
యెహోవాయందు మీరు విశావస ముంచలేదు.

Yet in this thing ye did not believe the LORD your God,

who went in the way before you to search you out a place to pitch your
tents, in fire by night to show you by what way ye should go, and in a cloud
by day.
కాగా యెహోవా మీరు చెపపన్ మ్యటలువిని
"And the LORD heard the voice of your words and was wroth, and swore,
saying,
బహుగా కోపపడినేను మీ పత్రులకిచెచదన్ని పరమ్యణము చేసిన్ యీ మ్ంచి
`Surely there shall not one of these men of this evil generation see that
దేశమును ఈ చెడిత్రము వారిలొ
good land which I swore to give unto your fathers,
యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు త్పప మ్రి ఎవ డును చూడడు. అత్డు
save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the
పూరణమ్న్సుసతో యెహోవాను అనుసరించెను గనుక అత్డు దానిని చూచను. land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly
అత్డు అడుగుపటిున్ దేశమును నేను అత్నికిని అత్ని సంతాన్ మున్కును
followed the LORD.'
ఇచెచదన్ని పరమ్యణముచేసెను.
మ్రియ యెహోవా మిముినుబటిు నామీద కోపపడినీ పరిచారకు డగు నూను Also the LORD was angry with me for your sakes, saying, `Thou also shalt not
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ దానిలో పరవేశిం చనుగాని నీవు దానిలో పరవేశింపవు. go in thither.
అత్డు ఇశార యేలీయలు దాని సావధీన్పరచకొన్ చేయను గనుక అత్ని
But Joshua the son of Nun, who standeth before thee, he shall go in thither.
ధైరాపరచము.
Encourage him, for he shall cause Israel to inherit it.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆ దిన్మున్ మ్ంచి చెడిలనరుగని మీ కుమ్యరులు, అన్గా అపహరింప
బడుదురని మీరు చెపపన్ మీ పలాలు దానిలో పరవేశింతురు; దానిని వారి
కిచెచదను; వారు దానిని సావధీన్పరచకొందురు.

Moreover your little ones, who ye said should be a prey, and your children,
who in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in
thither; and unto them will I give it, and they shall possess it.

Deuteronomy

1

40

Deuteronomy

1

41

Deuteronomy

1

42

But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the
way of the Red Sea.'
"Then ye answered and said unto me, `We have sinned against the LORD.
We will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded
us.' And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were
ready to go up onto the hill.
And the LORD said unto me, `Say unto them: Go not up, neither fight, for I
am not among you, lest ye be smitten before your enemies.'
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మీరు త్రరిగి ఎఱ్ఱసముదర మ్యరుముగా అరణామున్కు పరయాణము చేయడని
చెపపను.
అందుకు మీరుమేము యెహో వాకు విరోధముగా ప్రపము చేసిత్రవిిు; మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవా మ్య కాజా
ా పంచిన్ మ్యటలనినటి న్నుసరించి మేము పోయి
యదిము చేసెదమ్ని నాతో ఉత్తర మిచిచ, మీరందరు మీ ఆయధములను
కట్ట
ు కొని, ఆలోచింపక ఆ మ్ననమున్కు పోగా
యెహోవా నాతో ఇటాననుయదిమున్కు పోకుడి; నేను మీ మ్ధానుండను
గనుక వెళాకుడి; మీరు వెళ్లాన్ను మీ శతు
ి వులయెదుట హత్ము
చేయబడుదురని వారితో చెపుపము.
ఆ మ్యటలు నేను మీతో చెపపన్పుపడు మీరు విన్క యెహోవా మ్యటకు
త్రరుగబడి మూరు
ఖ లై ఆ మ్ననమున్కు వెళ్లాత్రరి.
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And the Amorites, who dwelt in that mountain, came out against you and
chased you as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.
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అపుపడు ఆ మ్ననములో నివసించిన్ అమోరీయలు మీకెదురుగా
బయలుదేరి వచిచ, కందిరీగలవల మిముి త్రిమి హోరాివరకు శ్రయీరులో
మిముి హత్ముచేసిరి.
త్రువాత్ మీరు త్రరిగి వచిచ యెహోవా సనినధిని యేడవగా, యెహోవా మీ
మొఱ్ను లక్షాపటులేదు, మీ మ్యట విన్లేదు.
కాగా మీరు కాదేషులో బహు దిన్ములు నివసించిత్రరి. మీరు నివసించిన్
దిన్ములనోన మీకు తెలిసిన్వి.
మ్రియ యెహోవా నాతో చెపపన్ట్ట
ా మ్న్ము త్రరిగి ఎఱ్ఱసముదర మ్యరుమున్
అరణామున్కు పరయాణమై పోయి బహు దిన్ములు శ్రయీరు మ్ననము చట్ట
ు
త్రరిగి త్రవిిు.
అంత్ట యెహోవా నాకు ఈల్లగు సెలవిచెచను మీరు ఈ మ్ననముచట్ట
ు
త్రరిగిన్కాలము చాలును;
ఉత్తరదికుకకు త్రరుగుడి. మ్రియ నీవు పరజలతో ఇటానుము
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శ్రయీరులో కాపురమున్న ఏశావు సంతాన్ మైన్ మీ సహోదరుల పలిమేరను
దాటి వెళాబోవు చనానరు, వారు మీకు భ్యపడుదురు; మీరు మికికలి
జాగరత్తగా ఉండుడి.

And command thou the people, saying, "Ye are to pass through the border
of your brethren the children of Esau, who dwell in Seir; and they shall be
afraid of you. Take ye good heed unto yourselves therefore.
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వారితో కలహపడవదు
ద ; ఏలయన్గా ఏశావుకు సావసథాముగా శ్రయీరు
Meddle not with them; for I will not give you of their land, no, not so much
మ్ననము నేనిచిచ యనానను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగెైన్ను
as a foot breadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a
మీకియాను.
possession.
మీరు రూకలిచిచ వారియొదద ఆహారము కొని త్రన్వచచను. రూకలిచిచ
Ye shall buy meat from them with money, that ye may eat; and ye shall also
వారియొదద నీళ్ల
ా సంప్రదించకొని తా
ి గవచచను.
buy water from them with money, that ye may drink.
నీ చేతుల పనులనినటిలోను నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున ఆశీరవ దించెను. ఈ For the LORD thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He
గొపప అరణాములో నీవు ఈ న్లువది సంవత్సరములు సంచరించిన్ సంగత్ర
knoweth thy walking through this great wilderness. These forty years the
ఆయన్ యెరుగును. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు తోడెై యనానడు, నీకేమియ LORD thy God hath been with thee; thou hast lacked nothing."'
త్కుకవకాదు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

So I spoke unto you, and ye would not hear, but rebelled against the
commandment of the LORD, and went presumptuously up onto the hill.

And ye returned and wept before the LORD; but the LORD would not
hearken to your voice, nor give ear unto you.
So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode
there.
"Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the
Red Sea, as the LORD spoke unto me; and we compassed Mount Seir many
days.
And the LORD spoke unto me, saying,
`Ye have compassed this mountain long enough; turn you northward.
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అపుపడు శ్రయీరులో నివసించ ఏశావు సంతాన్పు వారైన్ మ్న్
సహోదరులను విడిచి, ఏలతు ఎసోనుబెరు అరాబా మ్యరుమునుండి మ్న్ము
పరయాణము చేసిత్రవిిు.

And when we passed by from our brethren the children of Esau, who dwelt
in Seir, through the way of the plain from Elath and from Eziongaber, we
turned and passed by the way of the Wilderness of Moab.
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మ్న్ము త్రరిగి మోయాబు అరణామ్యరుమున్ పరయా ణము చేయచండగా
యెహోవా నాతో ఇటాననుమోయాబీయలను బాధింపవదు
ద ; వారితో
యదిముచేయ వదు
ద . లోతు సంతాన్మున్కు ఆరు దేశమును సావసథా ముగా
ఇచిచత్రని, వారి భూమిలో ఏదియ నీకు సావసథా ముగా ఇయాను.

"And the LORD said unto me, `Distress not the Moabites, neither contend
with them in battle; for I will not give thee of their land for a possession,
because I have given Ar unto the children of Lot for a possession.'
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పూరవకాలమున్ ఏమీయలనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. వారు
అనాకీయలవల, ఉన్నత్ దేహులు, బలవంతులైన్ బహు జనులు. వారును
అనాకీయలవల రఫాయీయలుగా ఎంచబడిన్ వారు.

(The Emim dwelt therein in times past, a people great and many and tall as
the Anakim,
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మోయాబీయలు వారికి ఏమీయలని పేరు పటిురి.
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పూరవకాలమున్ హోరీయలు శ్రయీరులో నివసించిరి. ఇశారయేలీయలు
యెహోవా త్మ్కిచిచన్ సావసథామైన్ దేశములో చేసిన్ట్ట
ా ఏశావు
సంతాన్పువారు హోరీయల దేశమును సావధీన్ పరచకొని త్మ్
యెదుటనుండి వారిని న్శింపజేసి వారి దేశములో నివసించిరి.

who also were accounted giants, as the Anakim, but the Moabites call them
Emim.
The Horim also dwelt in Seir aforetime, but the children of Esau succeeded
them when they had destroyed them from before them, and dwelt in their
stead, as Israel did unto the land of his possession which the LORD gave
unto them.)
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కాబటిుమీరు లేచి జరదు ఏరుదాట్టడి అని యెహోవా సెలవియాగా జరదు
ఏరు దాటి త్రవిిు.
మ్న్ము కాదేషు బరేనయలోనుండి బయలు దేరి జరదు ఏరుదాట్టవరకు,
అన్గా యెహోవా వారిని గూరిచ పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా సెైనికులైన్ ఆ
మ్నుషుాల త్రమువారందరు సేన్లోనుండకుండ న్శించవరకు మ్న్ము
న్డిచిన్ కాలము ముపపది యెనిమిది సంవత్సరములు. అంతేకాదు, వారు
న్శించవరకు
సేన్ మ్ధానుండి వారిని సంహరించటకు యెహోవా బాహువు వారికి
విరోధముగా నుండెను.
సెైనికులైన్ వారందరు పరజలలోనుండి లయమైపోయిన్ త్రువాత్ యెహోవా
నాకు ఈల్లగు సెలవిచెచను.
నేడు నీవు మోయాబున్కు సరిహదు
ద గానున్న ఆరు దేశము
దాటబోవుచనానవు.
అమోినీయల మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా న్పుపడు
వారిని బాధింపవదు
ద , వారితో యదిము చేయవదు
ద . ఏలయన్గా లోతు
సంతాన్మున్కు దానిని సావసథాముగా ఇచిచన్ందున్ అమోినీయల దేశములో
నీకు సావసథాము నియాను.
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అదియ రఫాయీయల దేశమ్ని యెంచబడుచన్నది. పూరవమ్ందు
రఫాయీ యలు అందులో నివసించిరి. అమోినీయలు వారిని
జంజుమీి్మ్యలందురు.

`Now rise up,' said I, `and get you over the Brook Zered.' And we went over
the Brook Zered.
And the space in which we came from Kadeshbarnea until we had come
over the Brook Zered was thirty and eight years, until all the generation of
the men of war were wasted from among the host, as the LORD swore unto
them.
For indeed the hand of the LORD was against them to destroy them from
among the host until they were consumed.
"So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from
among the people,
that the LORD spoke unto me, saying,
`Thou art to pass over through Ar, the border of Moab, this day.
And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress
them not nor meddle with them; for I will not give thee of the land of the
children of Ammon any possession, because I have given it unto the children
of Lot for a possession.'
(That also was accounted a land of giants. Giants dwelt therein in olden
times; and the Ammonites call them Zamzummim,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Deuteronomy

2

21

వారు అనాకీయలవల ఉన్నత్ దేహులు, బలవంతు లైన్ బహు జనులు.
అయితే యెహోవా అమోినీయల యెదుటనుండి వారిని వెళాగొట్టును గనుక
అమోినీయలు వారి దేశమును సావధీన్పరచకొని వారి చోట నివసించిరి.

a people great and many and tall, as the Anakim. But the LORD destroyed
them before them; and they succeeded them and dwelt in their stead,
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as He did to the children of Esau, who dwelt in Seir, when He destroyed the
Horim from before them; and they succeeded them and dwelt in their stead
even unto this day.
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అట్ట
ా ఆయన్ శ్రయీరులో నివసించ ఏశావు సంతాన్ముకొరకు చేసెను.
ఎటాన్గా ఆయన్ వారి యెదుటనుండి హోరీయలను న్శింపజేసెను గనుక
వారు హోరీయల దేశమును సావధీన్పరచకొని నేటి వరకు వారిచోట
నివసించచనానరు.
గాజావరకు గా
ర మ్ములలో నివసించిన్ ఆవీయలను కఫ్తతరులోనుండి
బయలుదేరి వచిచన్ కఫా
త రీయలు న్శింపజేసి వారిచోట నివసించిరి.
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మీరు లేచి సాగి అరోనను ఏరుదాట్టడి; ఇదిగో అమోరీయడెైన్ హెషోబను
రాజగు స్త్హోనును అత్ని దేశమును నీ చేత్రకి అపపగించిత్రని. దాని సావధీన్
పరచకొన్ మొదలుపటిు అత్నితో యదిము చేయడి.

`Rise ye up, take your journey and pass over the River Arnon. Behold, I have
given into thine hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land.
Begin to possess it, and contend with him in battle.
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నేడు నేను నీవలని భ్యము నీవలని వెరపు ఆకాశము కిరందనున్న సమ్సత
దేశముల వారికిని పుటిుంప మొదలు పట్ట
ు చనానను. వారు నినునగూరిచన్
సమ్యచారము విని నీయెదుట వణకి మ్నోవేదన్ నొందుదురు.

This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the
nations who are under the whole heaven, who shall hear report of thee, and
shall tremble and be in anguish because of thee.'
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అపుపడు నేను కెదేమోతు అరణాములోనుండి హెషోబను రాజైన్ స్త్హోనునొదదకు
దూత్లను పంప
న్నున నీ దేశముగుండ దాటిపోనిముి, కుడియెడమ్లకు త్రరుగక తో
ి వనే
న్డిచిపోవుదును.
నాయొదద రూకలు తీసికొని త్రనుటకు భోజన్పదారథములు నా కిముి;
నాయొదద రూకలు తీసికొని తా
ి గుటకు నీళ్లాముి.

"And I sent messengers out of the Wilderness of Kedemoth unto Sihon king
of Heshbon with words of peace, saying,
`Let me pass through thy land. I will go along by the high way; I will neither
turn unto the right hand nor to the left.
Thou shalt sell me meat for money, that I may eat, and give me water for
money, that I may drink. I will pass through only on my feet,
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as the children of Esau who dwell in Seir and the Moabites who dwell in Ar
did unto me, until I shall pass over the Jordan into the land which the LORD
our God giveth us.'
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శ్రయీరులో నివసించ ఏశావు సంతాన్ పువారును ఆరులో నివసించ
మోయాబీయలును నాకు చేసిన్ట్ట
ా , మ్య దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యకిచచచన్న
దేశములో పరవేశించటకెై యొరా
ద ను దాట్టవరకు కాలి న్డకచేత్నే న్నున
వెళానిమ్ిని సమ్యధాన్పు మ్యటలు పలికించిత్రని.
అయితే హెషోబను రాజైన్ స్త్హోను మ్న్లను త్న్ దేశమ్యరుమున్ వెళా నిచచ
టకు సమ్ిత్రంపలేదు. నేడు జరిగిన్ట్ట
ా నీ చేత్రకి అత్ని అపపగించటకు నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా అత్ని మ్న్సుసను కఠిన్పరచి అత్ని హృదయమున్కు
తెగింపు కలుగజేసెను.
అపుపడు యెహోవాచూడుము; స్త్హోనును అత్ని దేశమును నీకు అపపగింప
మొదలు పటిుయనానను. అత్ని దేశము నీదగున్ట్ట
ా నీవు దాని
సావధీన్పరచకొన్ మొదలు పట్ట
ు మ్ని నాతో చెపపను.
స్త్హోనును అత్ని సమ్సత జన్మును యాహసులో యదిము చేయటకెై
మ్న్కు ఎదు రుగా బయలుదేరి రాగా
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా అత్నిని మ్న్కు అపపగించెను గనుక మ్న్ము
అత్నిని అత్ని కుమ్యరులను అత్ని సమ్సత జన్మును హత్ము చేసి

And the Avim who dwelt in Hazerim, even unto Gaza, the Caphtorim, who
came forth out of Caphtor, destroyed them and dwelt in their stead.)

But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him, for the LORD thy
God hardened his spirit and made his heart obstinate, that He might deliver
him into thy hand, as appeareth this day.
And the LORD said unto me, `Behold, I have begun to give Sihon and his land
over to thee: begin to possess, that thou mayest inherit his land.'
Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz.
And the LORD our God delivered him before us; and we smote him, and his
sons and all his people.
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ఆ కాల మున్ అత్ని సమ్సత పురములను పట్ట
ు కొని, పరత్ర పురమును అందలి
స్త్తీ పురుషులను పలాలను శ్రష్మేమియలేకుండ నాశన్ము చేసిత్రవిిు.
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పశువులను మ్న్ము పట్ట
ు కొనిన్ పురముల సొముిను దోపడిగా దోచకొంటిమి. Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities
which we took.
అరోనను ఏటిలోయ దరినున్న అరోయేరును ఆ యేటియొదదనున్న పురము From Aroer, which is by the brink of the River of Arnon, and from the city
మొదలుకొని గిల్లదువరకు మ్న్కు అసాధామైన్ న్గర మొకటియ
that is by the river, even unto Gilead, there was not one city too strong for
లేకపోయెను. మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా అనినటిని మ్న్కు అపపగించెను.
us; the LORD our God delivered all unto us.
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అయితే అమోినీయల దేశమున్కెైన్ను యబోబకు ఏటి లోయలోని యే ప్ర
ర ంత్ Only unto the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any
మున్కెైన్ను ఆ మ్ననములోని పురములకెైన్ను మ్న్ దేవు డెైన్ యెహోవా
place of the River Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto
పోకూడదని చెపపన్ మ్రి ఏ సథలమున్ కెైన్ను నీవు సమీపంపలేదు.
whatsoever the LORD our God forbade us.
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మ్న్ము త్రరిగి బాషాను మ్యరుమున్ వెళ్లాన్పుపడు బాషాను రాజైన్ఓగును
అత్ని పరజలందరును ఎదరయీలో మ్న్తో యదిము చేయటకు బయలుదేరి
యెదురుగా రాగా
యెహోవా నాతో ఇటానను అత్నికి భ్య పడకుము, అత్నిని అత్ని సమ్సత
జన్మును అత్ని దేశమును నీ చేత్రకి అపపగించియనానను. హెషోబనులో
నివసించిన్ అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోనుకు చేసిన్ట్ట
ా ఇత్నికిని చేయ వలన్ని
చెపపను.
అట్ట
ా మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా బాషాను రాజైన్ ఓగును అత్ని సమ్సత
జన్మును మ్న్చేత్రకి అపపగించెను; అత్నికి శ్రష్మేమియ లేకుండ అత్నిని
హత్ము చేసిత్రవిిు.
ఆ కాలమున్ అత్ని పురములనినటిని పట్ట
ు కొంటిమి. వారి పురములలో
మ్న్ము పట్ట
ు కొన్ని పురమొకటియ లేదు. బాషానులో ఓగురాజామ్గు
అరోుబు పరదేశమ్ందంత్టనున్న అరువది పురములను పట్ట
ు కొంటిమి.
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ఆ పురములనినయ గొపప ప్ర
ర కార ములు గవునులు గడియలునుగల
All these cities were fortified with high walls, gates, and bars, besides
దురుములు. అవియ గాక ప్ర
ర కారములేని పురములనేకములను పట్ట
ు కొంటిమి. unwalled towns a great many.
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మ్న్ము హెషోబను రాజైన్ స్త్హోనుకు చేసిన్ట్ట
ా వాటిని నిరూిలము చేసిత్రవిిు; And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon,
పరత్ర పురములోని స్త్తీ పురుషులను పలాలను నిరూిలము చేసిత్రవిిు;
utterly destroying the men, women, and children of every city.
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వారి పశువులన్నినటిని ఆ పురముల సొముిను దోపడిగా తీసి కొంటిమి.

But all the cattle and the spoil of the cities we took for a prey to ourselves.
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And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites
the land that was on this side of the Jordan, from the River of Arnon unto
Mount Hermon
(which Hermon the Sidonians call Sirion, and the Amorites call it Senir),
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ఆ కాలమున్ అరోనను ఏరు మొదలుకొని హెరోిను కొండవరకు యొరా
ద ను
అవత్లనున్న దేశమును అమోరీయల యిదదరు రాజులయొదదనుండి
పట్ట
ు కొంటిమి.
స్త్దోనీయలు హెరోినును ష్రోాన్ని అందురు. అమో రీయలు దానిని శెనీరని
అందురు.
మైదాన్మ్ందలి పురములనినటిని బాషానున్ందలి ఓగు రాజాపురములైన్
సల్లక ఎదరయీ అనువాటివరకు గిల్లదంత్టిని బాషా నును పట్ట
ు కొంటిమి.

And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men and
the women and the little ones of every city; we left none to remain.

"Then we turned and went up the way to Bashan; and Og the king of Bashan
came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.
And the LORD said unto me, `Fear him not; for I will deliver him and all his
people and his land into thy hand, and thou shalt do unto him as thou didst
unto Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon.'
So the LORD our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan,
and all his people; and we smote him until none was left to him remaining.
And we took all his cities at that time; there was not a city which we took
not from them: threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og
in Bashan.

all the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and
Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.
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రఫాయీయలలో బాషాను రాజైన్ ఓగు మ్యత్ిము మిగిలను. అత్ని మ్ంచము For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his
ఇనుప మ్ంచము. అది అమోినీయల రబాబలోనున్నది గదా? దాని పడుగు bedstead was a bedstead of iron. (Is it not in Rabbath of the children of
మ్నుషుాని మూరతో తొమిిది మూరలు దాని వెడలుప నాలుగు మూరలు.
Ammon?) Nine cubits was the length thereof and four cubits the breadth of
it, according to the cubit of a man.
అరోనను లోయలో నున్న అరోయేరు మొదలుకొని గిల్లదు మ్ననములో
"And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the
సగమును, మ్న్ము అపుపడు సావధీన్పరచకొనిన్ దేశ మును, దాని
River Arnon, and half Mount Gilead and the cities thereof, gave I unto the
పురములను రూబేనీయలకును గాదీయల కును ఇచిచత్రని.
Reubenites and to the Gadites.
ఓగు రాజు దేశమైన్ బాషాను యావ తు
త ను గిల్లదులో మిగిలిన్ దానిని, అన్గా
రఫాయీయల దేశమ్న్బడిన్ బాషాను అంత్టిని అరోుబు పరదేశమ్ంత్ టిని
మ్న్షేు అరి గోత్ిమున్ కిచిచత్రని.
మ్న్షేు కుమ్యరు డెైన్ యాయీరు గెష్షరీయలయొకకయ మ్యయా కాతీయ
యొకకయ సరిహదు
ద లవరకు అరోుబు పరదేశ మ్ంత్టిని పట్ట
ు కొని, త్న్
పేరునుబటిు వాటికి యాయీరు బాషాను గా
ర మ్ములని పేరు పట్టును. నేటివరకు
ఆ పేరు
ా వాటికున్నవి.
మ్యకీరీయలకు గిల్లదు నిచిచత్రని.
గిల్లదు మొదలుకొని అరోనను లోయ మ్ధావరకును, యబోబకు న్దివరకును
అమోినీయల పడమ్టి సరిహదు
ద వరకును

And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto
the halftribe of Manasseh: all the region of Argob, with all Bashan, which
was called the land of giants.
Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the borders of
Geshuri and Maachathi, and called them after his own name,
Bashanhavothjair, unto this day.

కిననరతు మొదలుకొని తూరుపదికుకన్ పసాు కొండ చరియల దిగువగా, ఉపుప
సముదరము అన్బడివ అరాబా సముదరమువరకును వాాపంచియన్న అరాబా
పరదేశమును, యొరా
ద ను లోయ మ్ధాభూమిని రూబేనీ యలకును
గాదీయలకును ఇచిచత్రని.
ఆ కాలమ్ందు నేను మిముిను చూచిమీరు సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా మీ
దేవుడెైన్ యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచెచను. మీలో పరాకరమ్వంతులందరు
యదిసన్న ధు
ద లై మీ సహోదరులగు ఇశారయేలీయల ముందర న్ది
దాటవలను.
అయితే యెహోవా మీకు విశారంత్ర నిచిచన్ట్ట
ా మీ సహోదరులకును,
విశారంత్రనిచచవరకు,

the plain also, and the Jordan and the border thereof, from Chinnereth even
unto the sea of the plain, even the Salt Sea, under Pisgah eastward.
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అన్గా మీ దేవుడెైన్ యెహోవా యొరా
ద ను అదదరిని వారి కిచచచన్న దేశమును
వారును సావధీన్పరచకొనువరకు, మీ భారాలును మీ పలాలును మీ
మ్ందలును నేను మీ కిచిచన్ పురములలో నివసింప వలను. త్రువాత్ మీలో
పరత్రవాడును నేను మీకిచిచన్ త్న్ త్న్ సావసథామున్కు త్రరిగి రావలన్ని మీకు
ఆజా
ా పంచిత్రని. మీ మ్ందలు విసాతరములని నాకు తెలియను.

until the LORD shall have given rest unto your brethren as well as unto you,
and until they also possess the land which the LORD your God hath given
them beyond the Jordan; and then shall ye return every man unto his
possession which I have given you.'

3
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ఆ కాలమున్ నేను యెహోషువతో ఇటాంటినిమీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఈ యిదదరు And I commanded Joshua at that time, saying, `Thine eyes have seen all that
రాజులకు చేసిన్దంత్య నీవు కనునల్లర చూచిత్రవి గదా. నీవు వెళ్ల
ా చన్న the LORD your God hath done unto these two kings; so shall the LORD do
రాజాముల న్నినటికిని యెహోవా ఆల్లగున్నే చేయను.
unto all the kingdoms whither thou passest.

3
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ పక్షముగా యదిముచేయవాడు గనుక వారికి
Ye shall not fear them, for the LORD your God He shall fight for you.'
భ్యపడవదదని ఆజా
ా పంచిత్రని.
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And I gave Gilead unto Machir.
And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto
the River Arnon half the valley, and the border even unto the River Jabbok,
which is the border of the children of Ammon;

"And I commanded you at that time, saying, `The LORD your God hath given
you this land to possess it. Ye shall pass over armed before your brethren
the children of Israel, all who are meet for the war.
But your wives and your little ones and your cattle (for I know that ye have
much cattle) shall abide in your cities which I have given you,
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మ్రియ ఆ కాలమున్ నేనుయెహోవా పరభువా, నీ మ్హిమ్ను నీ
బాహుబలమును నీ దాసునికి కనుపరచ మొదలుపటిు యనానవు.
ఆకాశమ్ందే గాని భూమి యందే గాని నీవు చేయ కిరయలను చేయగల దేవు
డెవడు? నీవు చూపు పరాకరమ్మును చూపగల దేవు డెవడు?

"And I besought the LORD at that time, saying,

కాబటిు ఇశారయేలీయల్లరా, మీరు బరత్రకి మీ పత్ రుల దేవుడెైన్ యెహోవా
మీకిచచచన్న దేశములోనికి పోయి సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా , మీరు
అనుసరింపవలసిన్ విధులను కటుడలను నేను మీకు బోధించచనానను
వినుడి.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఇచిచన్ ఆజాలను మీ కాజా
ా పంచచనానను. వాటిని
గెైకొనుటయందు నేను మీ కాజా
ా పంచిన్ మ్యటతో దేనిని కలుపకూడదు,
దానిలో నుండి దేనిని తీసివేయ కూడదు.
బయలపయోరు విష్య ములో యెహోవా చేసిన్దానిని మీరు కనునల్లర
చూచిత్రరి గదా. బయలపయోరు వెంట వెళ్లాన్ పరత్ర మ్నుషుాని నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నీ మ్ధాను ఉండకుండ నాశన్ము చేసెను.

"Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments
which I teach you to do them, that ye may live, and go in and possess the
land which the LORD God of your fathers giveth you.

మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను హతు
త కొనిన్ మీరందరును నేటివరకు సజీవులై
యనానరు.
నా దేవుడెైన్ యెహోవా నా కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మీరు సావధీన్పరచకొన్బోవు
దేశమున్ మీరాచరింపవలసిన్ కటుడలను విధులను మీకు నేరిపత్రని.

But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you
this day.
Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the LORD my
God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to
possess it.
Keep therefore and do them; for this is your wisdom and your
understanding in the sight of the nations who shall hear all these statutes,
and say, `Surely this great nation is a wise and understanding people.'

`O Lord GOD, Thou hast begun to show Thy servant Thy greatness and Thy
mighty hand; for what God is there in heaven or in earth who can do
according to Thy works and according to Thy might?
నేను అదదరికి వెళ్లా యొరా
ద ను అవత్లనున్న యీ మ్ంచి దేశమును మ్ంచి
I pray Thee, let me go over and see the good land that is beyond the Jordan,
మ్ననమును ఆ లబానోనును చూచన్ట్ట
ా దయచేయమ్ని నేను యెహోవాను that goodly mountain, and Lebanon.'
బరత్ర మ్యలుకొన్గా
యెహోవా మిముిను బటిు నామీద కోప పడి నా మ్న్వి విన్కపోయెను.
But the LORD was wroth with me for your sakes, and would not hear me.
మ్రియ యెహోవా నాతో ఇటాననుచాలును; ఇకను ఈ సంగత్రని గూరిచ
And the LORD said unto me: `Let it suffice thee: speak no more unto Me of
నాతో మ్యటల్లడవదు
ద .
this matter.
నీవు ఈ యొరా
ద నును దాట కూడదు గాని నీవు పసాుకొండయెకిక కనునలత్రత
Get thee up onto the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward and
పడమ్టి వెైపును ఉత్తరవెైపును దకిుణవెైపును తూరుపవెైపును తేరి చూడుము. northward and southward and eastward, and behold it with thine eyes; for
thou shalt not go over this Jordan.
యెహోషువకు ఆజాయిచిచ అత్ని ధైరాపరచి దృఢపరచము. అత్డు ఈ
But charge Joshua, and encourage him and strengthen him; for he shall go
పరజలను వెంటబెట్ట
ు కొని న్దిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని సావధీన్ over before this people, and he shall cause them to inherit the land which
పరచకొన్చేయను.
thou shalt see.'
అపుపడు మ్న్ము బేత్పయోరు యెదుటనున్న లోయలో దిగియంటిమి.
So we abode in the valley over against Bethpeor.

ఈ కటుడలనినటిని మీరు గెైకొని అనుసరింపవలను. వాటినిగూరిచ విను
జన్ముల దృష్ుకి అదే మీకు జా
ా న్ము, అదే మీకు వివేకము. వారు
చూచినిశచయముగా ఈ గొపప జన్ము జా
ా న్వివే చన్లు గల జన్మ్ని
చెపుపకొందురు.
ఏలయన్గా మ్న్ము ఆయన్కు మొఱ్ పట్ట
ు న్పుపడెలా మ్న్ దేవుడెైన్
యెహోవా మ్న్కు సమీపముగానున్నట్ట
ు మ్రి ఏ గొపప జన్మున్కు ఏ
దేవుడు సమీపముగా నునానడు?

Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye
diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the LORD
your God which I command you.
Your eyes have seen what the LORD did because of Baalpeor; for all the men
who followed Baalpeor, the LORD thy God hath destroyed them from
among you.

For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them as the
LORD our God is in all things that we call upon Him for?
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మ్రియ నేడు నేను మీకు అపపగించచన్న యీ ధరిశాసతీ మ్ంత్టిలో
నున్న కటుడలును నీత్రవిధులునుగల గొపప జన్మేది?

And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so
righteous as all this law which I set before you this day?
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అయితే నీవు జాగరత్తపడుము; నీవు కనునల్లర చూచిన్వాటిని మ్రువక
యండున్ట్ట
ా ను, అవి నీ జీవిత్కాల మ్ంత్య నీ హృదయములోనుండి
తొలగిపోకుండు న్ట్ట
ా ను, నీ మ్న్సుసను బహు జాగరత్తగా కాప్రడుకొనుము. నీ
కుమ్యరులకును నీ కుమ్యరుల కుమ్యరులకును వాటిని నేరిప

"Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the
things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all
the days of thy life; but teach them to thy sons and thy sons' sons,
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especially the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb,
when the LORD said unto me, `Gather Me the people together, and I will
make them hear My words, that they may learn to fear Me all the days that
they shall live upon the earth, and that they may teach their children.'
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నీవు హోరేబులో నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని నిలిచి యండగా
యెహోవానా యొదదకు పరజలను కూరుచము; వారు ఆ దేశముమీద బరదుకు
దిన్ములనినయ నాకు భ్యపడ నేరుచకొని, త్మ్ పలాలకు నేరుపన్ట్ట
ా వారికి
నా మ్యటలను వినిపంచెదన్ని ఆయన్ నాతో చెపపన్ దిన్మునుగూరిచ వారికి
తెలుపుము.
అపుపడు మీరు సమీపంచి ఆ కొండ దిగువను నిలిచిత్రరి. చీకటియ
మేఘమును గాఢంధకారమును కమిి ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగినతో
మ్ండుచండగా
యెహోవా ఆ అగిన మ్ధానుండి మీతో మ్యటల్లడెను. మ్యటలధవని మీరు
వింటిరిగాని యే సవరూపమును మీరు చూడలేదు, సవరము మ్యత్ిమే వింటిరి.
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మ్రియ మీరు చేయవలన్ని ఆయన్ విధించిన్ నిబంధన్ను, అన్గా పది
ఆజాలను మీకు తెలియజేసి రండు రాత్ర పలకలమీద వాటిని వా
ర సెను.
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అపుపడు మీరు న్దిదాటి సావధీన్ పరచకొన్బోవు దేశములో మీరు
అనుసరింప వలసిన్ కటుడ లను విధులను మీకు నేరపవలన్ని యెహోవా నా
కాజా
ా పంచెను.
హోరేబులో యెహోవా అగినజావలల మ్ధా నుండి మీతో మ్యటల్లడిన్
దిన్మున్ మీరు ఏ సవరూప మును చూడలేదు.
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కావున్ మీరు చెడిపోయి భూమి మీదనున్న యే జంతువు పరత్రమ్నైన్ను
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ఆకాశమ్ందు ఎగురు రకకలుగల యే పకిు పరత్రమ్నైన్ను
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నేలమీద ప్ర
ర కు ఏ పురుగు పరత్రమ్నైన్ను భూమి కిరందనున్న నీళాయందలి యే
చేప పరత్రమ్నైన్ను ఆడు పరత్రమ్ను గాని మ్గ పరత్రమ్నుగాని, యే
సవరూపముగలిగిన్ విగరహమును మీకొరకు చేసికొన్కుండున్ట్ట
ా ను, ఆకాశము
వెైపు కనునలత్రత
సూరా చందర న్క్షత్ిములైన్ ఆకాశ సెైన్ామును చూచి మ్రలుకొలపబడి, నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా సరావకాశము కిరందనున్న సమ్సత పరజలకొరకు పంచి
పటిున్వాటికి న్మ్సకరించి వాటిని పూజంపకుండున్ట్ట
ా ను మీరు బహు జాగరత్త
పడుడి.

And He declared unto you His covenant, which He commanded you to
perform, even Ten Commandments; and He wrote them upon two tablets of
stone.
And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and
judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess
it.
"Take ye therefore good heed unto yourselves (for ye saw no manner of
similitude on the day that the LORD spoke unto you in Horeb out of the
midst of the fire),
lest ye corrupt yourselves and make you a graven image: the similitude of
any figure, the likeness of male or female,
the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged
fowl that flieth in the air,
the likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any
fish that is in the waters beneath the earth;

And ye came near and stood under the mountain; and the mountain burned
with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick
darkness.
And the LORD spoke unto you out of the midst of the fire. Ye heard the
voice of the words, but saw no similitude; only ye heard a voice.

and lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun
and the moon and the stars, even all the host of heaven, shouldest be
driven to worship them and serve them, which the LORD thy God hath
imparted unto all nations under the whole heaven.
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యెహోవా మిముిను చేపటిు నేడున్నట్ట
ా మీరు త్న్కు సవకీయ జన్ముగా
నుండు టకెై, ఐగుపు
త దేశములో నుండి ఆ యినుపకొలిమిలోనుండి మిముిను
రపపంచెను.
మ్రియ యెహోవా మిముిను బటిు నామీద కోపపడి నేను ఈ యొరా
ద ను
దాటకూడ దనియ, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సావసథాముగా నీకిచచ చన్న యీ
మ్ంచి దేశములో పరవేశింపకూడదనియ పరమ్యణము చేసెను.

But the LORD hath taken you and brought you forth out of the iron furnace,
even out of Egypt, to be unto Him a people of inheritance, as ye are this day.

కావున్ నేను ఈ యొరా
ద ను దాటకుండ ఈ దేశమున్నే చనిపోదును; మీరు దాటి
ఆ మ్ంచి దేశమును సావధీన్పరచకొనదరు.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకు ఏరపరచిన్ నిబంధన్ను మ్రచి, నీ దేవు డెైన్
యెహోవా నీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఏ సవరూపము కలిగిన్ విగరహమునైన్ను
చేసికొన్కుండున్ట్ట
ా మీరు జాగరత్తపడవలను.

But I must die in this land, I must not go over the Jordan; but ye shall go
over and possess that good land.
Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the LORD your
God which He made with you, and make yourselves a graven image or the
likeness of any thing which the LORD thy God hath forbidden thee.

Furthermore the LORD was angry with me for your sakes, and swore that I
should not go over the Jordan, and that I should not go in unto that good
land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.

ఏలయన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా దహించ అగినయ రోష్ముగల
For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God.
దేవుడునై యనానడు.
మీరు పలాలను పలాల పలాలను కని ఆ దేశమ్ందు బహు కాలము నివసించిన్
"When thou shalt beget children and children's children, and ye shall have
త్రువాత్ మిముిను మీరు ప్రడుచేసి కొని, యే సవరూపము కలిగిన్
remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven
విగరహము నైన్ను చేసి నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు కోపము పుటిుంచి ఆయన్
image or the likeness of any thing, and shall do evil in the sight of the LORD
కనునల యెదుట కీడు చేసిన్యెడల
thy God to provoke Him to anger,
మీరు ఈ యొరా
ద ను దాటి సావధీన్పరచకొన్బోవు దేశములో ఉండకుండ త్వర I call heaven and earth to witness against you this day that ye shall soon
లోనే బత్రతగా న్శించిపోదురని భూమ్యాకాశములను మీమీద సాకు
ు లుగా
utterly perish from off the land whereunto ye go over the Jordan to possess
ఉంచచనానను. ఆ దేశమ్ందు బహు దిన్ములుండక మీరు బత్రతగా
it; ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed.
న్శించిపోదురు.
మ్రియ యెహోవా జన్ములలో మిముిను చెదరగొట్ట
ు ను; యెహోవా
And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few
ఎకకడికి మిముిను తోలివేయనో అకకడి జన్ములలో మీరు కొదిదమ్ందే
in number among the heathen whither the LORD shall lead you.
మిగిలియందురు.
అకకడ మీరు మ్నుషుాల చేత్రపనియె
ై న్ కఱ్ఱ రాత్రదేవత్లను పూజం చెదరు; And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone,
అవి చూడవు, విన్వు, త్రన్వు, వాసన్ చూడవు.
which neither see nor hear nor eat nor smell.
అయితే అకకడనుండి నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను మీరు వెదకిన్యెడల, నీ
But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find Him, if
పూరణహృదయముతోను నీ పూరా
ణ త్ి తోను వెదకున్పుపడు ఆయన్ నీకు
thou seek Him with all thy heart and with all thy soul.
పరత్ాక్షమ్గును.
ఈ సంగతులనినయ నీకు సంభ్వించిన్ త్రువాత్ నీకు బాధ కలుగున్పుపడు When thou art in tribulation and all these things have come upon thee, even
అంత్ాదిన్ములలో నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవావెైపు త్రరిగి ఆయన్ మ్యట
in the latter days, if thou turn to the LORD thy God and shalt be obedient
వినిన్యెడల
unto His voice
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున చెయిా విడువడు; (for the LORD thy God is a merciful God), He will not forsake thee, neither
నినున నాశన్ముచేయడు; తాను నీ పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్
destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which He swore unto
నిబంధన్ను మ్రచిపోడు.
them.
దేవుడు భూమిమీద న్రుని సృజంచిన్ దిన్ము మొదలు కొని నీకంట్ట
"For ask now of the days that are past, which were before thee, since the
ముందుగానుండిన్ మునుపటి దిన్ములలో ఆకాశము యొకక యీ దికుకనుండి day that God created man upon the earth, and ask from the one side of
ఆకాశముయొకక ఆ దికుకవరకు ఇటిు గొపప కారాము జరిగెనా? దీనివంటి వారి heaven unto the other whether there hath been any such thing as this great
విన్బడెనా? అని నీవు అడుగుము
thing is, or hath been heard like it?
నీవు దేవుని సవరము అగిన మ్ధానుండి మ్యటల్లడుట వినిన్ట్ట
ా మ్రి ఏ
Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire,
జన్మైన్ను విని బరదికెనా?
as thou hast heard, and live?
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఐగుపు
త లో మ్య కనునలయెదుట
చేసిన్వాటనినటిచొపుపన్ ఏ దేవుడెైన్ను శోధన్లతోను సూచక కిరయలతోను
మ్హ తాకరాములతోను యదిముతోను బాహుబలముతోను చాచిన్
చేత్రతోను మ్హా భ్యంకర కారాములతోను ఎపుపడెైన్ను వచిచ ఒక
జన్ములోనుండి త్న్కొరకు ఒక జన్మును తీసికొన్ యత్నము చేసెనా?

Or hath God deigned to go and take Him a nation from the midst of another
nation by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a
mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to
all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?
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అయితే యెహోవా దేవుడనియ, ఆయన్ త్పప మ్రి యొకడు లేడనియ నీవు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా అది నీకు చూపబడెను.
నీకు బోధించటకు ఆయన్ ఆకాశమునుండి త్న్ సవర మును నీకు
వినిపంచెను; భూమిమీద త్న్ గొపప అగినని నీకు చూపన్పుపడు ఆ అగిన
మ్ధానుండి ఆయన్ మ్యట లను నీవు వింటిని.
ఆయన్ నీ పత్రులను పేరమించెను గనుక వారి త్రువాత్ వారి సంతాన్మును
ఏరపరచకొనను.

Unto thee it was shown, that thou mightest know that the LORD He is God:
there is none else besides Him.
Out of heaven He made thee to hear His voice, that He might instruct thee;
and upon earth He showed thee His great fire, and thou heardest His words
out of the midst of the fire.
And because He loved thy fathers, therefore He chose their seed after them,
and brought thee out in His sight with His mighty power out of Egypt
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to drive out nations from before thee greater and mightier than thou art, to
bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day.

Deuteronomy

4

39

Deuteronomy

4

40

Deuteronomy

4

41

నీకంట్ట బలమైన్ గొపప జన్ములను నీ ముందరనుండి వెళా గొటిు నినున
పరవేశపటిు ఆయన్ నేడు చేయచన్నట్ట
ా వారి దేశమును నీకు సావసథాముగా
ఇచచటకెై నీకు తోడు గానుండి ఐగుపు
త లోనుండి త్న్ మ్హాబలము చేత్ నినున
వెలుపలికి రపపంచెను.
కాబటిు పైనున్న ఆకాశమ్ందును కిరందనున్న భూమియందును యెహోవాయే
దేవుడనియ, మ్రియొక దేవుడు లేడనియ నేడు నీవు ఎరిగి జా
ా పకము న్కు
తెచచకొనుము
మ్రియ నీకును నీ త్రువాత్ నీ సంతాన్పు వారికిని కేుమ్ము కలుగుటకెై నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా సరవకాలము నీకిచచచన్న దేశములో నీవు
దీరా
ా యష్ింతుడవగున్ట్ట
ా నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచ ఆయన్ కటుడలను
ఆజాలను నీవు గెైకొన్వలను.
అంత్కుముందొకడు పగపటుక పరాకున్ త్న్ పరుగు వాని చంపన్యెడల
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యొరా
ద ను ఇవత్ల బేత్పయోరు ఎదుటి లోయలో హెషోబనులో నివసించిన్
అమోరీ యల రాజైన్ స్త్హోనుదేశమ్ందు

on this side of the Jordan in the valley opposite Bethpeor, in the land of
Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the
children of Israel smote after they had come forth out of Egypt.

Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the LORD He is
God in heaven above and upon the earth beneath: there is none else.

Thou shalt keep therefore His statutes and His commandments which I
command thee this day, that it may go well with thee and with thy children
after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the
LORD thy God giveth thee, for ever."
Then Moses set apart three cities on this side of the Jordan toward the
sunrising,
చంపన్వాడు ప్రరిపోవుటకు మోషే తూరుపదికుకన్, యొరా
ద ను ఇవత్ల మూడు that the slayer might flee thither who should kill his neighbor unawares, and
పురములను వేరుపరచెను. అటిువాడెవడెైన్ను ఆ పురములలో దేని
hated him not in times past, and that fleeing unto one of these cities he
లోనికినైన్ను ప్రరిపోయి బరదుకును.
might live,
అవేవన్గా రూబే నీయలకు మైదాన్పు దేశారణామ్ందలి బేసెరును, గాదీ
namely: Bezer in the wilderness, in the plain country of the Reubenites, and
యలకు గిల్లదులో నున్న రామోతును, మ్న్షీుయలకు బాషానులోనున్న
Ramoth in Gilead of the Gadites, and Golan in Bashan of the Manassites.
గోల్లను అనున్వే.
మోషే ఇశారయేలీయలకిచిచన్ ధరిశాసతీము ఇది.
And this is the law which Moses set before the children of Israel.
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
These are the testimonies and the statutes and the judgments which Moses
త లోనుండి వెలుపలికి వచచ చండగా
spoke unto the children of Israel after they came forth out of Egypt,
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మోషే ఇశారయేలీయలకు నియ మించిన్ శాసన్ములు కటుడలు నాాయ
విధులు ఇవి.

And they possessed his land and the land of Og king of Bashan, two kings of
the Amorites, who were on this side of the Jordan toward the sunrising,
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from Aroer, which is by the bank of the River Arnon, even unto Mount Sion,
which is Hermon,
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మోషేయ ఇశారయేలీయలును ఐగుపు
త లోనుండి వచచచ ఆ స్త్హోనును
హత్ము చేసి అత్ని దేశమును, యొరా
ద ను ఇవత్ల ఉదయదికుకన్ నున్న
బాషాను రాజైన్ ఓగుయొకక దేశమును, అరోనను ఏటి దరినున్న అరోయేరు
మొదలుకొని హెరోిన్ను స్త్యోను కొండవరకున్న అమో రీయల యిదదరు
రాజులదేశమును,
పసాు యూటలకు దిగువగా అరాబా సముదరమువరకు తూరుపదికుకన్
యొరా
ద ను అవత్ల ఆరాబా పరదేశమ్ంత్య సావధీన్ పరచ కొనిరి.
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మోషే ఇశారయేలీయలన్ందరిని పలిపంచి యిటా ననుఇశారయేలీయల్లరా, నేను And Moses called all Israel, and said unto them, "Hear, O Israel, the statutes
మీ వినికిడిలో నేడు చెపుపచన్న కటుడలను విధులను విని వాటిని నేరుచకొని and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them,
వాటిన్నుసరించి న్డువుడి.
and keep, and do them.
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మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా హోరేబులో మ్న్తో నిబంధన్చేసెను.
యెహోవా మ్న్ పత్రులతో కాదు, నేడు ఇకకడ సజీవులమైయన్న మ్న్తోనే
యీ నిబంధన్ చేసెను.
యెహోవా ఆ కొండ మీద అగిన మ్ధానుండి ముఖాముఖిగా మీతో
మ్యటల్లడగా మీరు ఆ అగినకి భ్యపడి ఆ కొండ యెకకలేదు.
గనుక యెహోవామ్యట మీకు తెలియ జేయటకు నేను యెహోవాకును
మీకును మ్ధాను నిలిచి యండగా యెహోవా ఈల్లగున్ సెలవిచెచను.
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దాసుల గృహమైన్ ఐగుపు
త దేశములోనుండి నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడనైన్
యెహోవాను నేనే.
నేను త్పప వేర్కక దేవుడు నీకుండకూడదు.
పైనున్న ఆకాశమ్ందే గాని, కిరందనున్న భూమి యందే గాని భూమి కిరందనున్న
నీళాయందే గాని యండు దేని పోలికనైన్ విగరహమును చేసికొన్కూడదు.
వాటికి న్మ్సకరింపకూడదు; వాటిని పూజంపకూడదు. నీ దేవుడనైన్
యెహోవాయగు నేను రోష్ముగల దేవు డను; న్నున దేవష్ంచవారి
విష్యములో మూడు నాలుగు త్రములవరకు త్ండు
ర ల దోష్మును
కుమ్యరులమీదికి రపపంచచ
న్నున పేరమించి నా ఆజాలను గెైకొనువారి విష్య ములో వేయిత్రములవరకు
కరుణంచవాడనై యనానను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మును వారథముగా ఉచచరింపకూడదు; యెహోవా
త్న్ నామ్మును వారథ ముగా ఉచచరించవానిని నిరోదష్గా ఎంచడు.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా విశారంత్ర దిన్మును పరిశుదిముగా
ఆచరించము.
ఆరుదిన్ములు నీవు కష్ుపడి నీ పని అంత్య చేయవలను.

and all the plain on this side of the Jordan eastward, even unto the sea of
the plain, under the springs of Pisgah.

The LORD our God made a covenant with us in Horeb.
The LORD made not this covenant with our fathers, but with us, even us,
who are all of us here alive this day.
The LORD talked with you face to face in the mount out of the midst of the
fire
(I stood between the LORD and you at that time to show you the word of
the LORD, for ye were afraid by reason of the fire and went not up into the
mount), saying:
"`I am the LORD thy God, who brought thee out of the land of Egypt, from
the house of bondage.
"`Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing
that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the
waters beneath the earth.
Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them; for I, the LORD
thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation of them that hate Me,
and showing mercy unto thousands of them that love Me and keep My
commandments.
"`Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain, for the LORD
will not hold him guiltless that taketh His name in vain.
"`Keep the Sabbath day to sanctify it, as the LORD thy God hath commanded
thee.
Six days thou shalt labor and do all thy work,
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ఏడవ దిన్ము నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు విశారంత్ర దిన్ము. దానిలో నీవెైన్ను నీ
కుమ్యరుడెైన్ను నీ కుమ్యరియె
ై న్ను నీ దాసుడెైన్ను నీ దాసియె
ై న్ను నీ
యెదదయిన్ను నీ గాడిద యె
ై న్ను నీ పశువులలో ఏదై న్ను నీ యిండాలోనున్న
పర దేశియె
ై న్ను ఏ పనియ చేయకూడదు. ఎందుకంటే నీవల నీ దాసుడును
నీ దాసియను విశర మింపవలను.
నీవు ఐగుపు
త దేశమ్ందు దాసుడవెైయన్నపుపడు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
బాహుబలముచేత్ను చాచిన్ చేత్రచేత్ను నినున అకకడనుండి రపపంచెన్ని
జా
ా పకము చేసికొనుము. అందు చేత్ను విశారంత్రదిన్ము ఆచరింపవలన్ని నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు ఆజా
ా పంచెను.

but the seventh day is the Sabbath of the LORD thy God: In it thou shalt not
do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor
thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy
stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant
may rest as well as thou.
And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the
LORD thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a
stretched out arm; therefore the LORD thy God commanded thee to keep
the Sabbath day.

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కనుగరహించ దేశములో నీవు దీరా
ా యష్ింతుడవెై
నీకు కేుమ్మ్గున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కాజా
ా పంచిన్ల్లగున్ నీ త్ండిరని నీ
త్లిాని సనాినింపుము.
న్రహత్ా చేయకూడదు.
వాభిచరింపకూడదు.
దొంగిలకూడదు.
నీ పరుగువానిమీద అబది సాక్షాము పలుకకూడదు.
నీ పరుగువాని భారాను ఆశింపకూడదు; నీ పరుగు వాని యింటినైన్ను వాని
పలమునైన్ను వాని దాసుని నైన్ను వాని దాసినినైన్ను వాని యెదు
ద నైన్ను వాని
గాడిద నైన్ను నీ పరుగువానిదగు దేనినైన్ను ఆశింపకూడదు.

"`Honor thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded
thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in
the land which the LORD thy God giveth thee.
"`Thou shalt not kill.
"`Neither shalt thou commit adultery.
"`Neither shalt thou steal.
"`Neither shalt thou bear false witness against thy neighbor.
"`Neither shalt thou desire thy neighbor's wife, neither shalt thou covet thy
neighbor's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or
his ass, or any thing that is thy neighbor's.'
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కాబటిు మేము చావనేల? ఈ గొపప అగిన మ్ముిను దహించను; మేము మ్న్ Now therefore why should we die? For this great fire will consume us; if we
దేవుడెైన్ యెహోవా సవరము ఇక వినిన్యెడల చని పోదుము.
hear the voice of the LORD our God any more, then we shall die.
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మ్యవల సమ్సత శరీరులలో మ్రి ఎవడు సజీవు డెైన్ దేవుని సవరము అగిన
మ్ధానుండి పలుకుట విని బరదికెను?
నీవే సమీపంచి మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా చెపుపన్ది యావతు
త వినుము.
అపుపడు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో చెపపన్ది యావతు
త నీవే మ్యతో
చెపపన్ యెడల మేము విని దాని గెైకొందుమ్ని చెపపత్రరి.

ఈ మ్యటలను యెహోవా ఆ పరవత్ముమీద అగిన మేఘ గాఢంధకారముల
మ్ధానుండి గొపప సవరముతో మీ సమ్యజమ్ంత్టితో చెపప, రండు రాత్ర
పలకలమీద వాటిని వా
ర సి నాకిచెచను. ఆయన్ మ్రేమియ చెపపలేదు.

"These words the LORD spoke unto all your assembly in the mount out of
the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great
voice; and He added no more. And He wrote them on two tablets of stone,
and delivered them unto me.
మ్రియ ఆ పరవత్ము అగినవలన్ మ్ండుచన్నపుపడు ఆ చీకటిమ్ధానుండి And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the
ఆ సవరమును విని మీరు, అన్గా మీ గోత్ిముల పరధానులును మీ పదదలును
darkness (for the mountain did burn with fire), that ye came near unto me,
నాయొదదకు వచిచ
even all the heads of your tribes and your elders.
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ ఘన్త్ను మ్హాత్ిా మును మ్యకు చూపంచెను. And ye said, `Behold, the LORD our God hath shown us His glory and His
అగినమ్ధానుండి ఆయన్ సవర మును వింటిమి. దేవుడు న్రులతో
greatness, and we have heard His voice out of the midst of the fire. We have
మ్యటల్లడిన్ను వారు బరదుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి.
seen this day that God doth talk with man, and he liveth.

For who is there of all flesh that hath heard the voice of the living God
speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived?
Go thou near and hear all that the LORD our God shall say; and speak thou
unto us all that the LORD our God shall speak unto thee, and we will hear it
and do it.'
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మీరు నాతో మ్యటల్లడిన్పుపడు యెహోవా మీ మ్యటలు వినను. అపుపడు
యెహోవా నాతో ఈల్లగు సెల విచెచనుఈ జనులు నీతో చెపపన్ మ్యటలు
నేను విని యనానను. వారు చెపపన్దంత్య మ్ంచిదే.
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"And the LORD heard the voice of your words when ye spoke unto me; and
the LORD said unto me: `I have heard the voice of the words of this people
which they have spoken unto thee. They have well said all that they have
spoken.
వారికిని వారి సంతాన్ మున్కును నిత్ామును కేుమ్ము కలుగున్ట్ట
ా వారు
O that there were such a heart in them, that they would fear Me and keep
నాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి నా ఆజాలనినటిని అనుసరించ మ్న్సుస
all My commandments always, that it might be well with them and with
వారికుండిన్ మేలు.
their children for ever!
మీ గుడా రములలోనికి త్రరిగి వెళ్ల
ా డని నీవు వారితో చెపుపము.
Go, say to them, "Get you into your tents again."
అయితే నీవు ఇకకడ నాయొదద నిలిచియండుము. నీవు వారికి బోధింపవలసిన్ But as for thee, stand thou here by Me, and I will speak unto thee all the
ధరిమ్ంత్టిని, అన్గా కటుడలను విధులను నేను నీతో చెపపదను.
commandments and the statutes and the judgments which thou shalt teach
them, that they may do them in the land which I give them to possess it.'
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వారు సావధీన్పరచ కొనున్ట్ట
ా నేను వారి కిచచచన్న దేశ మ్ందు వారు
ఆల్లగు పరవరిింపవలను.
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కాబటిు మీరు కుడికే గాని యెడమ్కే గాని త్రరుగక మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజా
ా
Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded
పంచిన్ట్ట
ా చేయటకు జాగరత్తపడవ లను. మీరు సావధీన్ పరచకొన్బోవు
you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may
దేశములో మీరు జీవించచ మేలుకలిగి దీరా
ా యష్ింతులగున్ట్ట
ా మీ
prolong your days in the land which ye shall possess.
దేవుడెైన్ యెహోవా మీకు ఆజా
ా పంచిన్ మ్యరుము లనినటిలో న్డుచకొన్వలను.
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నీవును నీ కుమ్యరుడును నీ కుమ్యరుని కుమ్యరుడును
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్యపడి, నేను నీకాజా
ా పంచ ఆయన్
కటుడలనినయ ఆజాలనినయ నీ జీవిత్ దిన్ములనిన టను గెైకొనుచ నీవు
దీరా
ా యష్ింతుడవగున్ట్ట
ా మీరు సావధీన్పరచకొనుటకు ఏరు దాటి
వెళ్ల
ా చన్న దేశమ్ందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు బోధింపవలన్ని మీ దేవు
డెైన్ యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ ధరిమ్ంత్య అన్గా కటు డలు విధులు ఇవే.
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కాబటిు ఇశారయేలూ, నీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో చెపపన్ పరకారము
ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశములో మేలు కలిగి బహుగా అభివృదిి
నొందున్ట్ట
ా నీవు వాటిని విని అనుసరించి న్డుచకొన్వలను.

Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee,
and that ye may increase mightily, as the LORD God of thy fathers hath
promised thee, in the land that floweth with milk and honey.
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ఇశారయేలూ వినుము. మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా అదివతీయడగు యెహోవా.

"Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD.
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నీ పూరణహృదయముతోను నీ పూరా
ణ త్ితోను నీ పూరణశకిితోను నీ దేవుడెైన్
యెహో వాను పేరమింపవలను.
నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ ఈ మ్యటలు నీ హృదయములో ఉండవలను.

And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy
soul, and with all thy might.
And these words which I command thee this day shall be in thine heart;
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"Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded
you; ye shall not turn aside to the right hand or to the left.

"Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which
the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the
land whither ye go to possess it,
that thou mightest fear the LORD thy God, to keep all His statutes and His
commandments which I command thee, thou, and thy son, and thy son's
son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged.

నీవు నీ కుమ్య రులకు వాటిని అభ్ాసింపజేసి, నీ యింట కూరుచండున్పుప
and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of
డును తో
ి వను న్డుచన్పుపడును పండుకొనున్పుపడును లేచన్పుపడును
them when thou sittest in thine house and when thou walkest by the way,
వాటినిగూరిచ మ్యటల్లడవలను; సూచ న్గా వాటిని నీ చేత్రకి కట్ట
ు కొన్వలను. and when thou liest down and when thou risest up.
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అవి నీ కనునల న్డుమ్ బాసికమువల ఉండవలను.
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And thou shalt bind them as a sign upon thine hand, and they shall be as
frontlets between thine eyes.
నీ యింటి దావర బంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని వా
ర యవలను. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ పత్రులైన్ అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులతో చేసిన్ "And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the
పరమ్యణమునుబటిు నినున ఆ దేశములో పరవేశపటిు, నీవు కటుని గొపపవగు
land which He swore unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to
మ్ంచి పురములను
give thee great and goodly cities which thou built not,
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నీవు నింపని మ్ంచి దరవాముల చేత్ నింప బడిన్ ఇండాను, నీవు
త్ివవకపోయిన్ను త్ివవబడిన్ బావు లను, నీవు నాటని దా
ర క్షతోటలను
ఒలీవల తోటలను నీ కిచిచన్ త్రువాత్ నీవు త్రని త్ృపత పందిన్పుపడు

and houses full of all good things which thou filled not, and wells dug which
thou dug not, vineyards and olive trees which thou planted not, when thou
shalt have eaten and be full,
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then beware lest thou forget the LORD who brought thee forth out of the
land of Egypt, from the house of bondage.
Thou shalt fear the LORD thy God, and serve Him, and shalt swear by His
name.
Ye shall not go after other gods, of the gods of the people who are round
about you
(for the LORD thy God is a jealous God among you), lest the anger of the
LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of
the earth.
"Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted Him in Massah.
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దాసుల గృహమైన్ ఐగుపు
త దేశములో నుండి నినున రపపంచిన్ యెహోవాను
మ్రువకుండ నీవు జాగరత్తపడుము.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్యపడి ఆయన్ను సేవించి ఆయన్ పేరట
పరమ్యణము చేయవలను.
మీరు ఇత్ర దేవత్లను, అన్గా మీ చట్ట
ు నున్న జన్ముల దేవత్లను
సేవింపకూడదు.
నీ మ్ధాను నీ దేవుడెైన్ యెహోవా రోష్ముగల దేవుడు గనుక నీ దేవుడెైన్
యెహోవా కోప్రగిన ఒకవేళ నీ మీద రగులుకొని దేశములో నుండ కుండ నినున
న్శింపజేయను.
మీరు మ్సాసలో మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను శోధించి న్ట్ట
ా ఆయన్ను
శోధింపకూడదు.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలను, అన్గా ఆయన్ నీకు నియమించిన్
శాసన్ములను కటుడలను జాగరత్తగా ఆచరింపవలను.
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నీకు మేలు కలుగున్ట్ట
ా ను, నీ యెదుటనుండి నీ సమ్సత శతు
ి వులను
వెళాగొట్టుదన్ని

Deuteronomy

6

19

యెహోవా చెపపన్ పరకా రము నీ పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ ఆ మ్ంచి
దేశములో నీవు పరవేశించి దాని సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా ను, నీవు యెహోవా
దృష్ుకి యథారథమైన్దియ ఉత్తమ్మైన్దియ చేయవలను.

And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD, that
it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good
land which the LORD swore unto thy fathers,
to cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.
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ఇకమీదట నీ కుమ్యరుడుమ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకాజా
ా పంచిన్ శాసన్ములు "And when thy son asketh thee in time to come, saying, `What mean the
కటుడలు విధులు ఏవని నినున అడుగున్పుపడు
testimonies and the statutes and the judgments which the LORD our God
hath commanded you?'
నీవు నీ కుమ్యరునితో ఇటా నుముమ్న్ము ఐగుపు
లో
then thou shalt say unto thy son: `We were Pharaoh's bondmen in Egypt;
త
ఫరోకుదాసులమైయండగా యెహోవా బాహుబలముచేత్ ఐగుపు
and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand.
త లోనుండి
మ్న్లను రపపంచెను.
మ్రియ యెహోవా ఐగుపు
And the LORD showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon
త మీదను ఫరో మీదను అత్ని యింటివారందరి
మీదను బాధకరములైన్ గొపప సూచకకిరయలను అదుభత్ములను మ్న్
Pharaoh, and upon all his household, before our eyes;
కనునల యెదుట కనుపరచి,

Ye shall diligently keep the commandments of the LORD your God, and His
testimonies, and His statutes which He hath commanded thee.
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తాను మ్న్ పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ దేశమును మ్న్కిచిచ మ్న్లను
దానిలో పరవేశ పట్ట
ు టకు అకకడ నుండి మ్న్లను రపపంచెను.

and He brought us out from thence, that He might bring us in, to give us the
land which He swore unto our fathers.
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And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our
God, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day.
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మ్న్కు నిత్ాము మేలు కలుగుటకెై యెహోవా నేటివల మ్న్లను బరదికించ
న్ట్ట
ా మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్యపడి యీ కటుడల న్నినటిని
గెైకొన్వలన్ని మ్న్ కాజా
ా పంచెను.
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్న్ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఆయన్ సనినధిని ఈ
సమ్సతమైన్ ఆజాలను అనుసరించి మ్న్ము న్డుచ కొనున్పుపడు మ్న్కు నీత్ర
కలుగును.
నీవు సావధీన్పరచకొన్బోవు దేశములోనికి నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నినున చేరిచ
బహు జన్ములను, అన్గా సంఖాకును బలమున్కును నినున మించిన్
హితీతయలు గిరా
ు షీయలు అమోరీయలు కనానీయలు పరిజీజయలు
హివీవయలు యెబూస్త్యలను ఏడు జన్ములను నీ యెదుటనుండి
వెళాగొటిున్ త్రువాత్
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా వారిని నీకపప గించన్పుపడు నీవు వారిని హత్ము
చేయవలను, వారిని నిరూిలము చేయవలను. వారితో నిబంధన్
చేసికొన్కూడదు, వారిని కరుణంప కూడదు,
నీవు వారితో వియామ్ందకూడదు, వాని కుమ్యరునికి నీ కుమ్యరి
నియాకూడదు, నీ కుమ్యరునికి వాని కుమ్యరిను పుచచకొన్కూడదు.
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for they will turn away thy son from following Me, that they may serve
other gods. So will the anger of the LORD be kindled against you and destroy
thee suddenly.
But thus shall ye deal with them: ye shall destroy their altars, and break
down their images, and cut down their Asherah poles, and burn their graven
images with fire.
"For thou art a holy people unto the LORD thy God; the LORD thy God hath
chosen thee to be a special people unto Himself, above all people that are
upon the face of the earth.
The LORD did not set His love upon you nor choose you because ye were
more in number than any people, for ye were the fewest of all people;
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న్నున అనుసరింప కుండ ఇత్ర దేవత్లను పూజంచన్ట్ట
ా నీ కుమ్యరుని
వారు మ్ళ్లాంచదురు, అందునుబటిు యెహోవా కోప్రగిన నీమీద రగులుకొని
ఆయన్ నినున త్వరగా న్శింపజేయను.
కావున్ మీరు వారికి చేయవలసిన్దేమ్న్గా, వారి బలిపీఠ ములను పడదోరసి
వారి విగరహములను పగులగొటిు వారి దేవతాసతంభ్ములను న్రికివేసి వారి
పరత్రమ్లను అగినతో కాలచవలను.
నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్ జన్ము, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
భూమిమీదనున్న సమ్సత జన్ములకంట్ట నినున ఎకుకవగా ఎంచి, నినున
త్న్కు సవకీయజన్ముగా ఏరపరచకొనను.
మీరు సరవజన్ముల కంట్ట విసాతరజన్మ్ని యెహోవా మిముిను పేరమించి
మిముిను ఏరపరచ కొన్లేదు. సమ్సత జన్ములకంట్ట మీరు లకకకు త్కుక
వేగదా.
అయితే యెహోవా మిముిను పేరమించ వాడు గనుకను, తాను మీ త్ండు
ర లకు
చేసిన్ పరమ్యణమును నరవేరుచవాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబల ముచేత్
మిముిను రపపంచి దాసుల గృహములో నుండియ ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో
చేత్రలోనుండియ మిముిను విడిపంచెను.
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కాబటిు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా తానే దేవుడనియ, త్నున పేరమించి త్న్ ఆజాల
న్నుసరించి న్డుచకొనువారికి త్న్ నిబంధన్ను సిథరపరచవాడును
వేయిత్రములవరకు కృపచూపువాడును న్మ్ిత్గిన్ దేవుడు న్నియ,
త్నున దేవష్ంచవారిలో పరత్రవానిని బహిరంగ ముగా న్శింపచేయటకు వానికి
దండన్ విధించవాడనియ నీవు తెలిసికొన్వలను.

Know therefore that the LORD thy God, He is God, the faithful God, who
keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His
commandments to a thousand generations,

And it shall be our righteousness, if we observe to do all these
commandments before the LORD our God, as He hath commanded us.'
"When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest
to possess it, and hath cast out many nations before thee -- the Hittites, and
the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites,
and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than
thou-and when the LORD thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite
them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them nor
show mercy unto them.
Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not
give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son;

but because the LORD loved you, and because He would keep the oath
which He had sworn unto your fathers, hath the LORD brought you out with
a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen, from the
hand of Pharaoh king of Egypt.
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ఆయన్ త్నున దేవష్ంచవాని విష్యము ఆలసాము చేయక బహిరంగముగా and repayeth them that hate Him to their face, to destroy them. He will not
వానికి దండన్ విధించను
be slack to him that hateth Him; He will repay him to his face.
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కాబటిు నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ ధరిము, అన్గా విధులను కటుడలను
మీరనుసరించి న్డుచ కొన్వలను.
మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి న్డుచ కొనిన్యెడల నీ దేవుడెైన్
యెహోవా తాను నీ పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ నిబంధన్ను నరవేరిచ నీకు
కృపచూపును
ఆయన్ నినున పేరమించి ఆశీరవదించి అభి వృదిిచేసి, నీకిచెచదన్ని నీ
పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ దేశములో నీ గరభఫలమును, నీ భూఫలమైన్ నీ
ససామును, నీ దా
ర కాురసమును, నీ నూనను, నీ పశువుల మ్ందలను, నీ గొఱ్ఱల
మ్ందలను, మేకల మ్ందలను దీవించను.

Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the
judgments which I command thee this day, to do them.
"Therefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments and keep
and do them, that the LORD thy God shall keep unto thee the covenant and
the mercy which He swore unto thy fathers.
And He will love thee and bless thee and multiply thee; He will also bless the
fruit of thy womb and the fruit of thy land, thy corn and thy wine and thine
oil, the increase of thy cattle and the flocks of thy sheep, in the land which
He swore unto thy fathers to give thee.
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Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female
barren among you or among your cattle.
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సమ్సత జన్ములకంట్ట ఎకుకవగా నీవు ఆశీరవదింప బడుదువు. నీలో
మ్గవానికేగాని ఆడు దానికేగాని గొడు
ి త్న్ముండదు, నీ
పశువులలోనైన్నుండదు.
యెహోవా నీయొదదనుండి సరవరోగములను తొలగించి, నీవెరిగియన్న ఐగుపు
త
లోని కఠిన్మైన్ క్షయ వాాధులనినటిని నీకు దూరపరచి, నినున దేవష్ంచ
వారందరిమీదికే వాటిని పంపంచను.
మ్రియ నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నీ కపపగించచన్న సమ్సత పరజలను నీవు
బత్రతగా నాశన్ముచేయదువు. నీవు వారిని కటా కిుంపకూడదు, వారి
దేవత్లను పూజంపకూడదు, ఏల యన్గా అది నీకు ఉరియగును.
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ఈ జన్ములు నాకంట్ట విసాతరముగా ఉనానరు, నేను ఎట్ట
ా వారిని వెళాగొటుగల
న్ని నీవనుకొందువేమో, వారికి భ్యపడకుము.
నీ దేవు డెైన్ యెహోవా ఫరోకును ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టికిని చేసిన్ దానిని, అన్గా
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున రపపంచి న్పుపడు
నీ కనునలు చూచిన్ ఆ గొపప శోధన్లను సూచక కిరయలను
మ్హతాకరాములను బాహుబలమును, చాచిన్ చేత్రని బాగుగ జా
ా పకము
చేసికొనుము. నీకు భ్యము పుటిుంచచన్న ఆ జనులకందరికి నీ దేవుడెైన్
యెహోవా ఆల్లగ చేయను.
మ్రియ మిగిలిన్వారును నీ కంటబడక దాగిన్ వారును న్శించవరకు నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా వారి మీదికి పదద కందిరీగలను పంపును.

"If thou shalt say in thine heart, `These nations are more than I. How can I
dispossess them?'
thou shalt not be afraid of them, but shalt well remember what the LORD
thy God did unto Pharaoh and unto all Egypt-the great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the
wonders, and the mighty hand, and the stretched out arm --whereby the
LORD thy God brought thee out. So shall the LORD thy God do unto all the
people of whom thou art afraid.
Moreover the LORD thy God will send the hornet among them, until those
who are left and hide themselves from thee be destroyed.
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Thou shalt not be frightened at them; for the LORD thy God is among you, a
mighty God and fearsome.
And the LORD thy God will put out those nations before thee little by little;
thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase
upon thee.
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వారిని చూచి జడియవదు
ద ; నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ మ్ధానునానడు, ఆయన్
భ్యంకరుడెైన్ మ్హా దేవుడు.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ యెదుటనుండి కరమ్కరమ్ ముగా ఈ జన్ములను
తొలగించను. అడవి మ్ృగములు విసతరించి నీకు బాధకములుగా
నుండవచచను గనుక వారిని ఒకకమ్యరే నీవు నాశన్ము చేయత్గదు, అది
నీకు కేుమ్ కరముకాదు.
అయితే నీ దేవుడెైన్ యెహోవా వారిని నీకపపగించి వారిని న్శింపజేయవరకు
వారిని బహుగా త్లాడిలా చేయను.

And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the
evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them
upon all those who hate thee.
And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver
thee; thine eye shall have no pity upon them; neither shalt thou serve their
gods, for that will be a snare unto thee.

But the LORD thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them
with a mighty destruction until they be destroyed.
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ఆయన్ వారి రాజులను నీ చేత్రకపప గించను. నీవు ఆకాశముకిరందనుండి వారి
నామ్మును న్శింపజేయవలను; నీవు వారిని న్శింపజేయవరకు ఏ మ్ను
షుాడును నీ యెదుట నిలువలేకపోవును.

And He shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their
name from under heaven. There shall no man be able to stand before thee
until thou have destroyed them.

Deuteronomy

7

25

The graven images of their gods shall ye burn with fire. Thou shalt not desire
the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared
therein; for it is an abomination to the LORD thy God.
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వారి దేవత్ల పరత్రమ్లను మీరు అగినచేత్ కాలిచవేయవలను; వాటి
మీదనున్న వెండిబంగారములను అపేకిుం పకూడదు. నీవు దానివలన్
చికుకబడుదువేమో గనుక దానిని తీసికొన్ కూడదు. ఏలయన్గా అది నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు హేయము.
దానివల నీవు శాపగరసు
త డవు కాకుండున్ట్ట
ా నీవు హేయమైన్ దాని నీయింటికి
తేకూడదు. అది శాపగరసతమే గనుక దాని పూరిిగా రోసి దానియందు బత్రతగా
అసహాపడవలను.
మీరు బరదికి అభివృదిినొంది యెహోవా మీ పత్రు లతో పరమ్యణముచేసిన్
దేశమున్కు పోయి దాని సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచిన్
ఆజాలనినటిని అనుసరించి న్డుచకొన్వలను.
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మ్రియ నీవు ఆయన్ ఆజాలను గెైకొందువో లేదో నినున శోధించి నీ హృదయ
ములో నున్నది తెలుసుకొనుటకు నినున అణచ నిమిత్త మును అరణాములో
ఈ న్లువది సంవత్సరములు నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నినున న్డిపంచిన్
మ్యరుమ్ంత్టిని జా
ా ప కము చేసికొనుము.
ఆహారమువలన్నే గాక యెహోవా సెలవిచిచన్ పరత్ర మ్యటవలన్ న్రులు
బరదుకుదురని నీకు తెలియజేయటకు ఆయన్ నినున అణచి నీకు ఆకలి
కలుగజేసి, నీవేగాని నీ పత్రులేగాని యెన్నడెరుగని మ్నానతో నినున
పోష్ంచెను.

And thou shalt remember all the way which the LORD thy God led thee
these forty years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to
know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His
commandments or not.
And He humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with
manna which thou knewest not, neither did thy fathers know, that He might
make thee know that man doth not live by bread only, but by every word
that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.
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Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these forty
years.
Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so
the LORD thy God chasteneth thee.
Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God to walk
in His ways and to fear Him.
For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of
water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills,
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ఈ న్లువది సంవత్సరములు నీవు వేసికొనిన్ బటులు ప్రత్గిలలేదు, నీ కాలు
వాయలేదు.
ఒకడు త్న్ కుమ్యరుని ఎట్ట
ా శికిుంచెనో అటేా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున
శికిుంచవాడని నీవు తెలిసికొని
ఆయన్ మ్యరుములలో న్డుచకొనున్ట్ట
ా ను ఆయన్కు భ్య పడున్ట్ట
ా ను నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలను గెైకొన్ వలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున మ్ంచి దేశములో పరవేశపట్ట
ు ను. అది నీటి
వాగులును, లోయలలో నుండియ కొండలలో నుండియ ప్రరు ఊటలును
అగాధ జలములును గల దేశము.
అది గోధుమ్లు యవలు దా
ర క్షచెట్ట
ా అంజూరపుచెట్ట
ా దానిమ్ిపండు
ా ను గల
దేశము, ఒలీవ నూనయ తేనయ గల దేశము.
కరవు అనుకొన్కుండ నీవు ఆహారము త్రను దేశము; అందులో నీకు ఏ
లోపముండదు. అది యినుపరాళ్ల
ా గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి
త్ివివ తీయవచచను.
నీవు త్రని త్ృపతపంది నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచిచన్ మ్ంచి దేశమునుబటిు
ఆయన్ను సు
త త్రంపవలను.
నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ ఆయన్ ఆజాలను విధులను కటుడలను నీవు
అనుసరింపక నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను మ్రచి కడుప్రరత్రని

Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a
cursed thing like it; but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly
abhor it, for it is a cursed thing.
"All the commandments which I command thee this day shall ye observe to
do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the
LORD swore unto your fathers.

a land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates, a
land of olive oil, and honey,
a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack
any thing in it; a land whose stones are iron and out of whose hills thou
mayest dig brass.
When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God
for the good land which He hath given thee.
"Beware that thou forget not the LORD thy God in not keeping His
commandments and His judgments and His statutes which I command thee
this day,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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మ్ంచి యిండు
ా కటిుంచకొని వాటిలో నివసింపగా,
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నీ పశువులు నీ గొఱ్ఱ మేకలును వృదిియె
ై నీకు వెండి బంగారములు విసతరించి
నీకు కలిగిన్దంత్య వరిథలిాన్పుపడు
నీ మ్న్సుస మ్దించి, దాసులగృహమైన్ ఐగుపు
త దేశములో నుండి నినున
రపపంచిన్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను మ్ర చెదవేమో.
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తాపకరమైన్ ప్రములును తేళ్ల
ా ను కలిగి యెడారియె
ై నీళ్ల
ా లేని భ్యంకరమైన్
ఆ గొపప అరణా ములో ఆయన్ నినున న్డిపంచెను, రాత్రబండనుండి నీకు
నీళ్ల
ా తెపపంచెను,
తుదకు నీకు మేలు చేయవలన్ని నినున అణుచటకును శోధించటకును నీ
పత్రులు ఎరుగని మ్నానతో అరణామున్ నినున పోష్ంచెను.
అయితే మీరుమ్య సామ్రథాము మ్య బాహుబలము ఇంత్ భాగాము మ్యకు
కలుగజేసెన్ని అనుకొందురేమో.
కాగా నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను జా
ా పకము చేసికొన్ వలను. ఏలయన్గా తాను
నీ పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా త్న్ నిబంధన్ను నేటివల సాథపంపవలన్ని
మీరు భాగాము సంప్రదించకొనుటకెై మీకు సామ్రథాము కలుగజేయవాడు
ఆయనే.
నీవు ఏమ్యత్ిమైన్ను నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను మ్రచి యిత్రదేవత్ల
న్నుసరించి పూజంచి న్మ్సకరించిన్ యెడల మీరు నిశచయముగా
న్శించిపోదురని నేడు మిముినుగూరిచ నేను సాక్షాము పలికియనానను.

lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and
dwelt therein,
and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is
multiplied, and all that thou hast is multiplied,
then thine heart be lifted up and thou forget the LORD thy God, who
brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage,
who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery
serpents and scorpions and drought, where there was no water, who
brought thee forth water out of the rock of flint,
who fed thee in the wilderness with manna which thy fathers knew not, that
He might humble thee and that He might prove thee, to do thee good at thy
latter end;
and thou say in thine heart, `My power and the might of mine hand hath
gotten me this wealth.'
But thou shalt remember the LORD thy God; for it is He that giveth thee
power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore
unto thy fathers, as it is this day.
And it shall be, if thou at all forget the LORD thy God and walk after other
gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that
ye shall surely perish.

నీ యెదుటనుండకుండ యెహోవా న్శింపజేయచన్న జన్ములు
విన్కపోయిన్ట్ట
ు మీ దేవు డెైన్ యెహోవా మ్యట మీరు విన్కపోయిన్యెడల
మీరును వారివలనే న్శించెదరు.
ఇశారయేలూ వినుము; నీకంట్ట గొపప బలముగల జన్ములను ఆకాశమ్ంట్ట
ప్ర
ర కారములు గల గొపప పటుణములను సావధీన్పరచకొనుటకెై నేడు నీవు
యొరా
ద నును దాటబోవుచనానవు.
ఆ పరజలు గొపపవారు ఉన్నత్ దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన్ అనాకీయల
వంశ సు
థ లు. అనాకీయల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మ్యట నీవు
వింటివి గదా.
కాబటిు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా తానే దహించ అగినవల నీ ముందర దాటి
పోవుచనానడని నేడు నీవు తెలిసికొ నుము. ఆయన్ వారిని న్శింపజేసి నీ
యెదుట వారిని కూలదోరయను. యెహోవా నీతో చెపపన్ట్ట
ా నీవు వారిని
వెళాగొటిు వేగమే వారిని న్శింపజేసెదవు.

As the nations which the LORD destroyeth before your face, so shall ye
perish, because ye would not be obedient unto the voice of the LORD your
God.
"Hear, O Israel: Thou art to pass over the Jordan this day to go in to possess
nations greater and mightier than thyself, cities great and fortified up to
heaven,
a people great and tall, the children of the Anakim, whom thou knowest and
of whom thou hast heard say, `Who can stand before the children of Anak!'

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలి వేసిన్త్రువాత్నేను ఈ
దేశమును సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా గా యెహోవా నా నీత్రనిబటిు న్నున పరవేశ
పట్టున్ని అనుకొన్వదు
ద . ఈ జన్ముల చెడుత్న్మునుబటిుయే యెహోవా నీ
యెదుట నుండి వారిని వెళాగొట్ట
ు చనానడు.

Speak not thou in thine heart, after the LORD thy God hath cast them out
from before thee, saying, `For my righteousness the LORD hath brought me
in to possess this land'; but for the wickedness of these nations the LORD
doth drive them out from before thee.

Understand therefore this day that the LORD thy God is He who goeth over
before thee as a consuming fire. He shall destroy them, and He shall bring
them down before thy face: so shalt thou drive them out and destroy them
quickly, as the LORD hath said unto thee.
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నీవు వారి దేశ మున్కు వచిచ దాని సావధీన్పరచకొనుటకు నీ నీత్రయె
ై న్ను నీ
హృదయ యథారథత్యె
ై న్ను హేతువుకాదు. ఈ జన్ ముల చెడుత్న్మును
బటిుయే యెహోవా నీ పత్రులైన్ అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులతో
పరమ్యణముచేసిన్ మ్యటను సాథపంచటకెై నీ దేవుడెైన్ యెహోవా వారిని నీ
యెదుటనుండి వెళాగొట్ట
ు చనానడు.
మీరు లోబడ నొలానివారు గనుక ఈ మ్ంచి దేశమును సావధీన్పరచ కొనున్ట్ట
ా
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ నీత్రనిబటిు నీకియాడని నీవు తెలిసికొన్వలను.

Not for thy righteousness or for the uprightness of thine heart dost thou go
to possess their land, but for the wickedness of these nations the LORD thy
God doth drive them out from before thee, and that He may perform the
word which the LORD swore unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.

7

అరణాములో నీవు నీ దేవు డెైన్ యెహోవాకు కోపము పుటిుంచిన్ సంగత్రని జా
ా ప
కము చేసికొనుము, దాని మ్రువవదు
ద . నీవు ఐగుపు
త దేశ ములోనుండి
బయలుదేరిన్ దిన్ము మొదలుకొని యీ సథలమ్ందు మీరు పరవేశించవరకు
మీరు యెహోవా మీద త్రరుగుబాట్ట చేయచనే వచిచత్రరి.

Remember, and forget not, how thou provoked the LORD thy God to wrath
in the wilderness. From the day that thou didst depart out of the land of
Egypt until ye came unto this place, ye have been rebellious against the
LORD.
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హోరే బులో మీరు యెహోవాకు కోపము పుటిుంచిన్పుపడు యెహోవా మిముి
న్శింపజేయన్ంత్ కోపము మీ మీద తెచచకొనను.
ఆ రాత్రపలకలు, అన్గా యెహోవా మీతో చేసిన్ నిబంధన్సంబంధ మైన్
పలకలను తీసికొను టకు నేను కొండెకికన్పుపడు, అన్నప్రన్ములు మ్యని ఆ
కొండమీద న్లువది పగళ్ల
ా న్లువది రాతు
ి లుంటిని.

Also in Horeb ye provoked the LORD to wrath, so that the LORD was so
angry with you as to have destroyed you.
When I had gone up into the mount to receive the tablets of stone, even the
tablets of the covenant which the LORD made with you, then I abode on the
mount forty days and forty nights; I neither ate bread nor drank water.
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నీవు లేచి యికకడ నుండి త్వరగా దిగుము; నీవు ఐగుపు
త లోనుండి రపపంచిన్
నీ జన్ము చెడిపోయి, నేను వారి కాజా
ా పంచిన్ తో
ి వలో నుండి త్వరగా తొలగి
త్మ్కు పోత్బమ్ిను చేసికొనిరని నాతో చెపపను.

And the LORD said unto me, `Arise, get thee down quickly from hence, for
thy people whom thou hast brought forth out of Egypt have corrupted
themselves. They have quickly turned aside out of the way which I
commanded them: they have made them a molten image.'
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"Furthermore the LORD spoke unto me, saying, `I have seen this people, and
behold, it is a stiffnecked people.
Let Me alone, that I may destroy them and blot out their name from under
heaven; and I will make of thee a nation mightier and greater than they.'
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మ్రియ యెహోవానేను ఈ పరజలను చూచిత్రని; ఇదిగో వారు లోబడనొలాని
పరజలు.
నాకు అడిము రాకుము, నేను వారిని న్శింపజేసి వారి నామ్మును ఆకాశము
కిరంద నుండకుండ తుడుపుపటిు, నినున వారికంట్ట బలముగల బహు
జన్ముగా చేసెదన్ని నాతో చెపపగా.
నేను త్రరిగి ఆ కొండ దిగి వచిచత్రని. కొండ అగినచేత్ కాలుచండెను, ఆ రండు
నిబంధన్ పలకలు నా రండు చేతులలో ఉండెను.

Deuteronomy

9

16

నేను చూచి న్పుపడు మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి ప్రపము
చేసియంటిరి. పోత్దూడను చేయించకొని యెహోవా మీకాజా
ా పంచిన్
తో
ి వనుండి త్వరగా తొలగిపోయి యంటిరి.

And I looked, and behold, ye had sinned against the LORD your God, and
had made you a molten calf. Ye had turned aside quickly out of the way
which the LORD had commanded you.
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"Understand, therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good
land to possess it for thy righteousness, for thou art a stiffnecked people.

అపుపడు దేవుని వేరలితో వా
ర యబడిన్ రండు రాత్ర పలకలను యెహోవా
And the LORD delivered unto me two tablets of stone written with the
నాకపపగించెను. మీరు కూడివచిచన్ దిన్మున్ ఆ కొండమీద అగిన మ్ధానుండి finger of God, and on them was written according to all the words which the
యెహోవా మీతో పలికిన్ వాకాములనినయ వాటిమీద ఉండెను.
LORD spoke with you on the mount out of the midst of the fire in the day of
the assembly.
ఆ న్లువది పగళ్ల
ా న్లువది రాతు
ి లు గడచిన్పుపడు యెహోవా నిబంధన్
And it came to pass, at the end of forty days and forty nights, that the LORD
సంబంధమైన్ పలకలైన్ ఆ రండు రాత్రపలకలను నాకపపగించి
gave me the two tablets of stone, even the tablets of the covenant.

So I turned and came down from the mount, and the mount burned with
fire; and the two tablets of the covenant were in my two hands.
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అపుపడు నేను ఆ రండు పలకలను పట్ట
ు కొని, నా రండు చేతులలోనుండి
మీకనునల యెదుట వాటిని కిరందపడవేసి పగులగొటిు
మీరు యెహోవా దృష్ుకి ఆ చెడున్డత్ న్డిచి చేసిన్ మీ సమ్సత ప్రపముల
వలన్ ఆయన్కు కోపము పుటిుంపగా చూచి, మునుపటివల అన్నప్రన్ములు
మ్యని న్లువది పగళ్ల
ా న్లువది రాతు
ి లు నేను యెహోవా సనినధిని
సాగిలపడిత్రని.
ఏలయన్గా మిముి న్శింపజేయవలన్ని కోపపడిన్ యెహోవా కోపో దేరకమును
చూచి భ్యపడిత్రని. ఆ కాలమ్ందును యెహోవా నా మ్న్వి ఆలకించెను.

And I took the two tablets, and cast them out of my two hands, and broke
them before your eyes.
And I fell down before the LORD forty days and forty nights as at the first; I
neither ate bread nor drank water, because of all your sins which ye sinned
in doing wickedly in the sight of the LORD to provoke Him to anger.

మ్రియ మీరు త్బేరాలోను మ్సాసలోను కిబో
ర తుహతా
త వాలోను యెహోవాకు
కోపము పుటిుంచిత్రరి.
యెహోవా మీరు వెళ్లా నేను మీకిచిచన్ దేశమును సావధీన్పరచకొను డని చెపప
కాదేషు బరేనయలోనుండి మిముి పంపన్పుపడు మీరు మీ దేవుడెైన్
యెహోవాను న్ముికొన్క ఆయన్ నోటి మ్యటకు త్రరుగబడిత్రరి, ఆయన్
మ్యటను విన్ లేదు.
నేను మిముిను ఎరిగిన్ దిన్ము మొదలుకొని మీరు యెహోవామీద
త్రరుగుబాట్ట చేయచనానరు.
కాగా నేను మునుపు సాగిలపడిన్ట్ట
ా యెహోవా సనినధిని న్లు వది పగళ్ల
ా
న్లువది రాతు
ి లు సాగిలపడిత్రని. యెహోవామిముిను న్శింపజేసెదన్న్గా

"And at Taberah and at Massah and at Kibrothhattaavah ye provoked the
LORD to wrath.
Likewise when the LORD sent you from Kadeshbarnea, saying, `Go up and
possess the land which I have given you,' then ye rebelled against the
commandment of the LORD your God, and ye believed Him not nor
hearkened to His voice.
Ye have been rebellious against the LORD from the day that I knew you.

26

నేను యెహోవాను ప్ర
ర రిథంచచ ఈల్లగు చెపపత్రనిపరభువా యెహోవా, నీవు నీ
మ్హిమ్వలన్ విమోచించి బాహుబలమువలన్ ఐగుపు
త లోనుండి రపపంచిన్ నీ
సావసథామైన్ జన్మును న్శింపజేయకుము.

I prayed therefore unto the LORD, and said: `O Lord GOD, destroy not Thy
people and Thine inheritance whom Thou hast redeemed through Thy
greatness, whom Thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand.

9
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Remember Thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the
stubbornness of this people, nor to their wickedness nor to their sin,
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నీ సేవకులైన్ అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులను జా
ా పకముచేసికొనుము. ఈ
పరజల కాఠిన్ా మునైన్ను వారి చెడుత్న్మునైన్ను వారి ప్రపమునైన్ను
చూడకుము;
ఏలయన్గా నీవు ఏ దేశములోనుండి మ్ముిను రపపంచిత్రవో ఆ
దేశసు
థ లుయెహోవా తాను వారితో చెపపన్ దేశములోనికి వారిని
చేరచలేకపోవుట వలన్ను, వారిని దేవష్ంచటవలన్ను, అరణాములో వారిని
చంపుటకు వారిని రపపంచెన్ని చెపుపకొందురేమో.
నీవు నీ అధికబలముచేత్ను నీవు చాపన్ నీ బాహువుచేత్ను రపపంచిన్ నీ
సావసథామును నీ పరజలును వీరే.
ఆ కాలమ్ందు యెహోవామునుపటి వాటి వంటి రండు రాత్రపలకలను నీవు
చెకుకకొని కొండ యెకిక నా యొదదకు రముి. మ్రియ నీవు ఒక
కఱ్ఱమ్ందసమును చేసికొన్వలను.
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For I was afraid of the anger and hot displeasure wherewith the LORD was
wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that
time also.
మ్రియ యెహోవా అహరోనును న్శింపజేయటకు అత్నిమీద బహుగా కోప And the LORD was very angry with Aaron so as to have destroyed him, and I
పడగా నేను అహరోనుకెై అపుపడ బరత్రమ్యలు కొంటిని
prayed for Aaron also the same time.
అపుపడు మీరు చేసిన్ ప్రపమును, అన్గా ఆ దూడను నేను పట్ట
ు కొని అగినతో And I took your sin, the calf which ye had made, and burned it with fire and
దాని కాలిచ, న్లుగగొటిు, అది ధూళ్లయగున్ంత్ మత్తగా నూరి, ఆ కొండనుండి stamped it and ground it very small, even until it was as small as dust; and I
ప్రరు ఏటిలో ఆ ధూళ్లని ప్రరపోసిత్రని.
cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.

"Thus I fell down before the LORD forty days and forty nights, as I fell down
at the first, because the LORD had said He would destroy you.

lest the land whence Thou broughtest us out say, "Because the LORD was
not able to bring them into the land which He promised them, and because
He hated them, He hath brought them out to slay them in the wilderness."
Yet they are Thy people and Thine inheritance, whom Thou broughtest out
by Thy mighty power and by Thy stretched out arm.'
"At that time the LORD said unto me, `Hew thee two tablets of stone like
unto the first, and come up unto Me onto the mount, and make thee an ark
of wood.
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నీవు పగులగొటిున్ మొదటి పలకల మీదనున్న మ్యటలను నేను ఈ
పలకలమీద వా
ర సిన్ త్రువాత్ నీవు ఆ మ్ందసములో వాటిని ఉంచవలన్ని
నాతో చెపపను.
కాబటిు నేను తుమ్ికఱ్ఱతో ఒక మ్ందసమును చేయించి మునుపటి వాటివంటి
రండు రాత్ర పలకలను చెకిక ఆ రండు పలకలను చేత్ పట్ట
ు కొని కొండ
యెకికత్రని.
ఆ సమ్యజదిన్మున్ ఆ కొండమీద అగిన మ్ధానుండి తాను మీతో పలికిన్ పది
ఆజాలను మునుపు వా
ర సిన్ట్ట
ు యెహోవా ఆ పలకలమీద వా
ర సెను. యెహోవా
వాటిని నాకిచిచన్ త్రువాత్ నేను త్రరిగి కొండ దిగివచిచ
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And I will write on the tablets the words that were on the first tablets which
thou didst break, and thou shalt put them in the ark.'
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నేను చేసిన్ మ్ందసములో ఆ పలకలను ఉంచి త్రని. యెహోవా
నాకాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వాటిని దానిలో నుంచిత్రని.
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ఇశారయేలీయలు యహకానీయలదైన్ బెయేరోతునుండి బయలుదేరి
(And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of
మోసేరుకు వచిచన్పుపడు అకకడ అహరోను చనిపోయి ప్రత్రపటుబడెను. అత్ని Jaakan to Mosera. There Aaron died, and there he was buried; and Eleazar
కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు అత్నికి పరత్రగా యాజకు డాయెను.
his son ministered in the priest's office in his stead.
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From thence they journeyed unto Gudgodah, and from Gudgodah to
Jotbathah, a land of rivers of waters.
At that time the LORD separated the tribe of Levi to bear the ark of the
covenant of the LORD, to stand before the LORD to minister unto Him, and
to bless in His name, unto this day.
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అకకడనుండి వారు గుదోుదకును గుదోుద నుండి నీటివాగులు గల దేశమైన్
యొతాబతాకును పరయా ణము చేసిరి.
నేటివరకు జరుగున్ట్ట
ా యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయటకు,
యెహోవా సనినధిని నిలు చటకును, ఆయన్ను సేవించి ఆయన్
నామ్మునుబటిు దీవించటకును, లేవి గోత్ిపువారిని ఆ కాలమున్ యెహోవా
ఏరపరచకొనను.
కాబటిు త్మ్ సహో దరులతోప్రట్ట లేవీయలు సావసథామునైన్ను పంద లేదు.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా వారితో చెపపన్ట్ట
ా యెహోవాయే వారికి సావసథాము.
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నేను మునుపటివల న్లువది పగళ్ల
ా ను న్లువది రాతు
ి లును కొండమీద
ఉండగా యెహోవా ఆ కాలమున్ నా మ్న్వి ఆలకించి నినున న్శింప జేయట
మ్యనివేసెను.
మ్రియ యెహోవా నాతో ఇటాననుఈ పరజలు నేను వారికిచెచదన్ని వారి
పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ దేశమున్ పరవేశించి సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా
నీవు లేచి వారి ముందర సాగుమ్ని చెపపను.
కాబటిు ఇశారయేలూ, నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్య పడి ఆయన్
మ్యరుములనినటిలో న్డుచచ, ఆయన్ను పేరమించి, నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను
నీ పూరణ మ్న్సుసతోను నీ పూరా
ణ త్ితోను సేవించి,

"And I stayed on the mount, according to the first time, forty days and forty
nights; and the LORD hearkened unto me at that time also, and the LORD
would not destroy thee.
And the LORD said unto me, `Arise, take thy journey before the people, that
they may go in and possess the land which I swore unto their fathers to give
unto them.'
"And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear
the LORD thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the
LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,

Deuteronomy
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to keep the commandments of the LORD and His statutes which I command
thee this day for thy good?
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నీ మేలుకొరకు నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ యెహోవా ఆజాలను కటుడలను అను
సరించి న్డుచకొందున్ను మ్యట కాక నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున మ్రి ఏమి
అడుగుచనానడు?
చూడుము; ఆకాశము, మ్హాకాశము, భూమియ, అందున్నదంత్య నీ
దేవుడెైన్ యెహోవావే.

And I made an ark of shittim wood and hewed two tablets of stone like unto
the first, and went up onto the mount, having the two tablets in mine hand.
And He wrote on the tablets, according to the first writing, the Ten
Commandments, which the LORD spoke unto you in the mount out of the
midst of the fire in the day of the assembly; and the LORD gave them unto
me.
And I turned myself and came down from the mount, and put the tablets in
the ark which I had made; and there they be, as the LORD commanded me."

Therefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren; the LORD is
his inheritance, according as the LORD thy God promised him.)

Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, the
earth also, with all that therein is.
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అయితే యెహోవా నీ పత్రులను పేరమించి వారియందు ఆన్ంద పడి సమ్సత
జన్ములలో వారి సంతాన్మైన్ మిముిను నేటి వల ఏరపరచకొనను.
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కాబటిు మీరు సున్నత్రలేని మీ హృదయమున్కు సున్నత్ర చేసికొని యికమీదట Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.
ముష్కరులు కాకుండుడి
ఏలయన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా పరమ్దేవుడును పరమ్పరభువునై
For the LORD your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a
యనానడు. ఆయనే మ్హాదేవుడు పరాకరమ్వంతుడు భ్యంకరుడెైన్ దేవుడు. mighty and a fearsome, who regardeth not persons nor taketh reward.
ఆయన్ న్రులముఖమును లక్షాపటునివాడు, లంచము పుచచకొన్నివాడు.
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Only the LORD had a delight in thy fathers to love them; and He chose their
seed after them, even you above all people, as it is this day.

ఆయన్ త్లిదండు
ర లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాాయము తీరిచ,
పరదేశియందు దయ యంచి అన్నవసతీముల న్నుగరహించవాడు.
మీరు ఐగుపు
త దేశములో పరదేశులై యంటిరి గనుక పరదేశిని జాలి త్లచడి.

He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the
stranger in giving him food and raiment.
Love ye therefore the stranger, for ye were strangers in the land of Egypt.

నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్యపడి ఆయన్ను సేవించి ఆయన్ను హతు
త కొని
ఆయన్ నామ్మున్ పరమ్యణము చేయవలను.
ఆయనే నీకు కీరినీయడు. నీవు కనునల్లర చూచ చండగా భీకరమైన్ ఆ
గొపప కారాములను నీ కొరకు చేసిన్ నీ దేవుడు ఆయనే.
నీ పత్రులు డెబబది మ్ందియె
ై ఐగుపు
త న్కు వెళ్లారి. ఇపుపడు నీ దేవుడెైన్
యెహోవా ఆకాశన్క్షత్ిములవల నినున విసతరింపజేసి యనానడు.

Thou shalt fear the LORD thy God; Him shalt thou serve, and to Him shalt
thou cleave and swear by His name.
He is thy praise, and He is thy God, who hath done for thee these great and
fearsome things which thine eyes have seen.
Thy fathers went down into Egypt with threescore and ten persons, and
now the LORD thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude.

1

కాబటిు నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను పేరమించి ఆయన్ విధించిన్వాటిని
అనుసరించి ఆయన్ కటుడలను విధులను ఆజాలను ఎలాపుపడు గెైకొన్వలను.

"Therefore thou shalt love the LORD thy God, and keep His charge, and His
statutes, and His judgments, and His commandments, always.

11

2

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా చేసిన్ శిక్షను ఆయన్ మ్హి మ్ను ఆయన్
బాహుబలమును ఆయన్ చాపన్ చేత్రని

And know ye this day, for I speak not with your children, who have not
known and who have not seen the chastisement of the LORD your God, His
greatness, His mighty hand, and His stretched out arm,
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ఐగుపు
త లో ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోకును అత్ని సమ్సత దేశమున్కును ఆయన్చేసిన్
సూచక కిరయలను కారాములను
ఆయన్ ఐగుపు
త దండు న్కును దాని గుఱ్ఱములకును రథములకును చేసిన్
దానిని, వారు మిముిను త్రుముచండగా ఆయన్ ఎఱ్ఱసముదర జల మును
వారిమీద పరవహింపజేసిన్ దానిని

and His miracles, and His acts, which He did in the midst of Egypt unto
Pharaoh the king of Egypt and unto all His land;
and what He did unto the army of Egypt, unto their horses and to their
chariots: how He made the water of the Red Sea to overflow them as they
pursued after you, and how the LORD hath destroyed them unto this day;
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and what He did unto you in the wilderness until ye came into this place;
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యెహోవా నేటివరకు వారిని న్శింపజేసిన్రీత్రని, మీరు ఈ సథలమున్కు
వచచవరకు ఎడారిలో మీకొరకు చేసిన్ దానిని
రూబే నీయడెైన్ ఏలీయాబు కుమ్యరులైన్ దాతాను అబీరాము లకు చేసిన్
పనిని, భూమి నోరు తెరచి వారిని వారి ఇండాను గుడారములను వారియొదద
నున్న సమ్సత జీవరాసు లను ఇశారయేలీయలందరి మ్ధాను మింగివేసిన్
రీత్రని, చూడకయ ఎరుగకయనున్న మీ కుమ్యరులతో నేను మ్యటల్లడుట
లేదని నేడు తెలిసికొనుడి.
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యెహోవా చేసిన్ ఆ గొపప కారామ్ంత్య మీ కనునలే చూచిన్వి గదా.

but your eyes have seen all the great acts of the LORD which He did.

and what He did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of
Reuben: how the earth opened her mouth and swallowed them up, and
their households and their tents and all the substance that was in their
possession, in the midst of all Israel--
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మీరు బలముగలిగి సావధీన్పరచకొనుటకెై న్ది దాటి వెళ్ల
ా చన్న ఆ
దేశమ్ందు పరవేశించి దాని సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా ను

Deuteronomy

11

9

Deuteronomy

11

10

Deuteronomy

11

11

Deuteronomy

11

12

Deuteronomy

11

13

యెహోవా వారికిని వారి సంతాన్ మున్కును దయచేసెదన్ని మీ పత్రులతో
పరమ్యణము చేసిన్ దేశమున్, అన్గా ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్ మీరు
దీరా
ా యష్ింతులగున్ట్ట
ా ను నేను ఈ దిన్ మున్ మీకాజా
ా పంచ
ఆజాలన్నినటిని మీరు గెైకొన్వలను.
మీరు సావధీన్పరచకొన్బోవు దేశము మీరు బయలు దేరి వచిచన్
ఐగుపు
త దేశము వంటిది కాదు. అకకడ నీవు విత్తన్ములు విత్రత కూరతోటకు నీరు
కటిున్ట్ట
ా నీ కాళాతో నీ చేలకు నీరు కటిుత్రవి.
మీరు న్ది దాటి సావధీన్ పరచకొనుటకు వెళ్ల
ా చన్న దేశము కొండలు
లోయలు గల దేశము.
అది ఆకాశవరుజలము తా
ి గును. అది నీ దేవుడెైన్ యెహోవా లక్షాపట్ట
ు దేశము.
నీ దేవు డెైన్ యెహోవా కనునలు సంవత్సరాది మొదలుకొని
సంవత్సరాంత్మువరకు ఎలాపుపడు దానిమీద ఉండును.
కాబటిు మీ పూరణహృదయముతోను మీ పూరా
ణ త్ి తోను మీ దేవుడెైన్
యెహోవాను పేరమించి ఆయన్ను సేవింపవలన్ని నేడు నేను మీకిచచ ఆజాలను
మీరు జాగరత్తగా వినిన్యెడల
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"Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this
day, that ye may be strong, and go in and possess the land whither ye go to
possess it;
and that ye may prolong your days in the land which the LORD swore unto
your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with
milk and honey.
For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt
from whence ye came out, where thou sowed thy seed and watered it with
thy foot, as a garden of herbs.
But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and
drinketh water of the rain of heaven,
a land which the LORD thy God careth for. The eyes of the LORD thy God are
always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the
year.
"And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my
commandments which I command you this day, to love the LORD your God
and to serve Him with all your heart and with all your soul,

మీ దేశమున్కు వరుము, అన్గా తొలకరివాన్ను కడవరివాన్ను దాని దాని
కాలమున్ కురి పంచెదను. అందువలన్ నీవు నీ ధాన్ామును నీ దా
ర కాు
రసమును నీ నూనను కూరుచకొందువు.
మ్రియ నీవు త్రని త్ృపతపందున్ట్ట
ా నీ పశువులకొరకు నీ చేలయందు గడిి
మొలిపంచెదను.
మీ హృదయము మ్యయలలో చికిక తో
ి వవిడిచి యిత్ర దేవత్లను పూజంచి
వాటికి న్మ్సకరింపకుండ మీరు జాగరత్త పడుడి.
లేని యెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును మూసివేయను;
అపుపడు వాన్ కురియదు, భూమిపండదు, యెహోవా మీకిచచచన్న ఆ
మ్ంచి దేశమున్ ఉండ కుండ మీరు శీఘాముగా న్శించెదరు.

that `I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and
the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine
oil.
And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be
full.'
Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside
and serve other gods and worship them;
and then the LORD'S wrath be kindled against you, and He shut up the
heaven, that there be no rain and that the land yield not her fruit, and lest
ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you.

కాబటిు మీరు ఈ నామ్యటలను మీ హృదయములోను మీ మ్న్సుసలోను
ఉంచకొని వాటిని మీ చేతులమీద సూచన్లుగా కట్ట
ు కొన్వలను. అవి మీ
కనునలన్డుమ్ బాసికములుగా ఉండవలను.
నీవు నీ యింట కూరుచండున్పుపడు తో
ి వను న్డుచన్పుపడు
పండుకొనున్పుపడు లేచన్పుపడు వాటిని గూరిచ మ్యటల్లడుచ వాటిని మీ
పలాలకు నేరిప
నీ యింటి దావరబంధములమీదను నీ గవు నులమీదను వాటిని వా
ర యవలను.

"Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul,
and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets
between your eyes.
And ye shall teach them to your children, speaking of them when thou
sittest in thine house and when thou walkest by the way, when thou liest
down and when thou risest up.
And thou shalt write them upon the doorposts of thine house and upon thy
gates,
that your days may be multiplied, and the days of your children, in the land
which the LORD swore unto your fathers to give them, as the days of heaven
upon the earth.

ఆల్లగు చేసిన్ యెడల యెహోవా మీ పత్రులకిచెచదన్ని పరమ్యణము చేసిన్
దేశమున్ మీ దిన్ములును మీ సంత్త్రవారి దిన్ము లును భూమికి పైగా
ఆకాశము నిలుచన్ంత్కాలము విసతరించను.
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మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను పేరమించి, ఆయన్ మ్యరుములనినటిలోను
For if ye shall diligently keep all these commandments which I command
న్డుచచ, ఆయన్ను హతు
త కొని, మీరు చేయవలన్ని నేను మికాజా
ా పంచ ఈ you to do them -- to love the LORD your God, to walk in all His ways, and to
ఆజాలనినటిని అనుసరించి జాగరత్తగా న్డుచ కొన్వలను.
cleave unto Him--
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then will the LORD drive out all these nations from before you, and ye shall
possess greater nations and mightier than yourselves.
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అపుపడు యెహోవా మీ యెదుటనుండి ఈ సమ్సత జన్ములను వెళాగొట్ట
ు ను;
మీరు మీకంట్ట బలిషు
ఠ లైన్ గొపప జన్ముల దేశములను
సావధీన్పరచకొందురు.
మీరు అడుగుపట్ట
ు పరత్ర సథలము మీది అగును; అరణాము మొదలుకొని
లబానోనువరకును యూఫరటీసున్ది మొదలుకొని పడమ్టి
సముదరమువరకును మీ సరిహదు
ద వాాపంచను.
ఏ మ్నుషుాడును మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో చెపపన్ట్ట
ా మీ
దేవుడెైన్ యెహోవా మీరు అడుగుపట్ట
ు దేశమ్ంత్టిమీద మీ బెదురు
మీభ్యము పుటిుంచను.
చూడుడి; నేడు నేను మీ యెదుట దీవెన్ను శాపమును పట్ట
ు చనానను.
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నేడు నేను మీకాజా
ా పంచ మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలను మీరు వినిన్యెడల
దీవెన్య, మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలను విన్క
నేడు నేను మికాజా
ా పంచ మ్యరుమును విడిచి మీరరుగని యిత్ర దేవత్లను
అనుస రించిన్ యెడల శాపమును మీకు కలుగును.
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కాబటిు నీవు సావధీన్పరచకొన్బోవు దేశమున్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున
చేరిచన్ త్రువాత్ గెరిజీమ్ను కొండమీద ఆ దీవెన్ వచన్మును, ఏబాలుకొండ
మీద ఆ శాపవచన్మును పరకటింపవలను.

a blessing, if ye obey the commandments of the LORD your God which I
command you this day;
and a curse, if ye will not obey the commandments of the LORD your God,
but turn aside out of the way which I command you this day, to go after
other gods which ye have not known.
And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto
the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing
upon Mount Gerizim and the curse upon Mount Ebal.
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అవి యొరా
ద ను అవత్ల సూరుాడు అసతమించ మ్యరుము వెనుక మోరేలోని
సింధూరవృక్షములకు దాపున్ గిల్ల
ు లున్కు ఎదురుగానున్న అరాబాలో
నివసించ కనానీయల దేశమ్ందున్నవి గదా.

Are they not on the other side of the Jordan, by the way where the sun
goeth down, in the land of the Canaanites who dwell in the champaign over
against Gilgal, beside the plains of Moreh?

Deuteronomy

11

31

For ye shall pass over the Jordan to go in to possess the land which the
LORD your God giveth you, and ye shall possess it and dwell therein.
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మీరు చేరి మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకిచచ చన్న దేశమును సావధీన్
పరచకొనుటకు ఈ యొరా
ద నును దాటబోవుచనానరు. మీరు దాని
సావధీన్పరచకొని దానిలో నివసించెదరు.
అపుపడు నేడు నేను మీకు నియమించచన్న కటుడలనినటిని విధులనినటిని
మీరు అనుసరించి గెైకొన్వలను.
మీరు సావధీన్పరచకొనుటకు నీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కిచిచన్
దేశమున్ మీరు భూమిమీద బరదుకు దిన్ములనినటను మీరు అను సరించి
గెైకొన్వలసిన్ కటుడలును విధులును ఇవి.
మీరు సావధీన్పరచకొన్ బోవు జన్ములు గొపప పరవత్ముల మీద నేమి
మటుల మీదనేమి పచచని చెటానినటికిరందనేమి, యెకకడెకకడనైతే త్మ్
దేవత్లను పూజంచెనో ఆ సథలము లనినటిని మీరు బత్రతగా ప్రడుచేయవలను.

Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from
the wilderness and Lebanon, from the river, the River Euphrates, even unto
the uttermost sea shall your borders be.
There shall no man be able to stand before you; for the LORD your God shall
lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread
upon, as He hath said unto you.
"Behold, I set before you this day a blessing and a curse:

And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before
you this day.
"These are the statutes and judgments which ye shall observe to do in the
land, which the LORD God of thy fathers giveth thee to possess it, all the
days that ye live upon the earth.
Ye shall utterly destroy all the places wherein the nations which ye shall
possess served their gods, upon the high mountains and upon the hills and
under every green tree.
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వారి బలి పీఠములను పడదోరసి వారి విగరహములను పగులగొటిు వారి
And ye shall overthrow their altars and break their pillars and burn their
దేవతాసతంభ్ములను అగినతో కాలిచ వారి దేవత్ల పరత్రమ్లను కూలదోరసి వాటి Asherah poles with fire; and ye shall hew down the graven images of their
పేరులు అచచట లేకుండ న్శింప జేయవలను.
gods and destroy the names of them out of that place.
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Ye shall not do so unto the LORD your God.
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వారు త్మ్ దేవత్లకు చేసిన్ట్ట
ు మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను గూరిచ
చేయకూడదు.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ సమ్సత గోత్ిములలో త్న్ నామ్మును
సాథపంచకొనుటకు నివాససాథన్ముగా ఏరప రచకొను సథలమును వెదకి అకకడికే
యాత్ిలు చేయ చండవలను.
అకకడికే మీరు మీ దహన్ బలులను, మీ బలులను, మీ దశమ్భాగములను,
పరత్రష్ుత్ములుగా మీరు చేయ నైవేదాములను, మీ మొ
ా కుకబడి అరపణ
ములను, మీ సేవచాఛరపణములను, పశువులలోను గొఱ్ఱ మేకలలోను
తొలిచూలు వాటిని తీసికొని రావలను.
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And there ye shall eat before the LORD your God, and ye shall rejoice in all
that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the LORD thy
God hath blessed thee.
Ye shall not do after all the things that we do here this day, every man
whatsoever being right in his own eyes.
For ye have not as yet come to the rest and to the inheritance which the
LORD your God giveth you.
But when ye go over the Jordan and dwell in the land which the LORD your
God giveth you to inherit, and when He giveth you rest from all your
enemies round about, so that ye dwell in safety,
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మీరును మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మిముినాశీరవదించి మీకు కలుగజేసిన్ మీ
కుట్టంబములును మీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని భోజన్ముచేసి మీ
చేత్రపనులనినటి యందు సంతోష్ంపవలను.
నేడు మ్న్మికకడ చేయ చన్నట్ట
ా మీలో పరత్ర మ్నుషుాడు త్న్ కంటికి యకి
మైన్ దంత్య చేయకూడదు.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కిచచచన్న విశారంత్రని సావసథామును మీరు ఇదివరకు
పందలేదు.
మీరు యొరా
ద ను దాటి మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకు సావసథాముగా
ఇచచచన్న దేశమున్ నివాసులైన్ త్రువాత్ ఆయన్ మీ చట్ట
ు నుండు
శతు
ి వు లందరు లేకుండ మీకు విశారంత్ర కలుగజేసిన్ందున్ మీరు నమ్ిది
పందున్పుపడు
నేను మికాజా
ా పంచ సమ్సత మును, అన్గా మీ దహన్ బలులను మీ బలులను
మీ దశమ్ భాగములను పరత్రష్ఠత్ములుగా మీరు చేయ నైవేదాములను మీరు
యెహోవాకు మొ
ా కుకకొను మీ శ్రరష్ఠమైన్ మొ
ా కుక బళాను మీ దేవు డెైన్ యెహోవా
త్న్ నామ్మున్కు నివాససాథన్ముగా ఏరపరచకొను సథల మున్కే మీరు
తీసికొని రావలను.
మీరు, మీ కుమ్య రులు, మీ కుమ్యరిలు, మీ దాసులు, మీ పనికతెతలు, మీలో
ప్రలైన్ను సావసథామైన్ను పందక మీ యిండాలో ఉండు లేవీయలు మీ దేవుడెైన్
యెహోవా సనినధిని సంతోష్ంపవలను.
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But unto the place which the LORD your God shall choose out of all your
tribes to put His name there, even unto His habitation shall ye seek, and
thither thou shalt come.
And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your
tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill
offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks.

then there shall be a place which the LORD your God shall choose to cause
His name to dwell there. Thither shall ye bring all that I command you: your
burnt offerings and your sacrifices, your tithes and the heave offering of
your hand, and all your choice vows which ye vow unto the LORD.

And ye shall rejoice before the LORD your God, ye, and your sons, and your
daughters, and your menservants, and your maidservants, and the Levite
who is within your gates, forasmuch as he hath no part nor inheritance with
you.
నీవు చూచిన్ పరత్ర సథలమున్ నీ దహన్బలులను అరిపంపకూడదు సుమీ.
Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place
that thou seest;
యెహోవా నీ గోత్ిములలో ఒకదానియందు ఏరపరచకొను సథలమున్నే నీ
but in the place which the LORD shall choose in one of thy tribes, there thou
దహన్బలులను అరిపంచి నేను మీకా జా
ా పంచచన్న సమ్సతమును అకకడనే shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command
జరిగింపవలను.
thee.
అయితే నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున ఆశీరవదించిన్కొలది యిండా నినటిలో నీ "Notwithstanding, thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever
మ్న్సుస కోరుదానిని చంప త్రన్వచచను. పవితు
ి లేమి అపవితు
ి లేమి
thy soul lusteth after, according to the blessing of the LORD thy God which
యెఱ్ఱజంకను చిన్న దుపపని త్రనిన్ట్ట
ా త్రన్వచచను.
He hath given thee; the unclean and the clean may eat thereof, as of the
roebuck and as of the hart.
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మీరు రకిము మ్యత్ిము త్రన్క దానిని నీళావల నేలమీద ప్రరబోయవలను.

Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it upon the earth as water.
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నీ ధాన్ాములో నేమి నీ దా
ర కాురసములోనేమి నీ నూనలోనేమి దశమ్భాగమును,
నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱ్ఱ మేకల మ్ందలోని దేమి తొలిచూలు పలాలను నీవు
మొ
ా కుకకొను మొ
ా కుకబళాలో దేనిని నీ సేవచాచ éరపణమును పరత్రషా
ఠ రపణమును
నీ యింట త్రన్క
నీ దేవు డెైన్ యెహోవా ఏరపరచకొను సథలమున్నే నీవు, నీ కుమ్యరుడు, నీ
కుమ్యరి, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింట నుండు లేవీయలు, కలిసికొని నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని త్రని, నీవు చేయ పరయత్నములనినటిలో నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని సంతోష్ంచదువు.
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Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or
of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows
which thou vowest, nor thy freewill offerings or heave offering of thine
hand.
But thou must eat them before the LORD thy God in the place which the
LORD thy God shall choose, thou, and thy son, and thy daughter, and thy
manservant, and thy maidservant, and the Levite who is within thy gates;
and thou shalt rejoice before the LORD thy God in all that thou puttest thine
hands unto.
Take heed to thyself that thou forsake not the Levite as long as thou livest
upon the earth.
"When the LORD thy God shall enlarge thy border as He hath promised
thee, and thou shalt say, `I will eat flesh,' because thy soul longeth to eat
flesh, thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ నామ్మును పరకటించటకు ఏరపరచ కొను
సథలము మీకు దూర ముగా ఉండిన్ యెడల

If the place which the LORD thy God hath chosen to put His name there be
too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock which the
LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy
gates whatsoever thy soul lusteth after.
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Even as the roebuck and the hart is eaten, so thou shalt eat them; the
unclean and the clean shall eat of them alike.
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యెహోవా నీకిచిచన్ గోవులలోనిదేగాని మీ గొఱ్ఱ మేకలలోనిదేగాని నేను నీ
కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చంప నీవు ఆశించిన్దాని నీ యింట త్రన్వచచను. జంకను
దుపపని త్రనున్ట్ట
ా దాని త్రన్వచచను. పవితా
ి పవితు
ి లు భేదము లేకుండ
త్రన్వచచను.
అయితే రకిమును త్రన్నే త్రన్ కూడదు. భ్దరము సుమీ. ఏలయన్గా రకిము
ప్ర
ర ణము; మ్యంసముతో ప్ర
ర ణాధారమైన్దాని త్రన్కూడదు;
నీవు దాని త్రన్క భూమిమీద నీళావల ప్రరబోయవలను.
నీవు యెహోవా దృష్ుకి యకిమైన్దానిని చేసిన్ందున్ నీకు నీ త్రువాత్ నీ
సంత్త్రవారికి మేలుకలుగున్ట్ట
ా దాని త్రన్కూడదు.
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నీకు నియమింపబడిన్ పరత్రష్ుత్ములను మొ
ా కుకబళాను మ్యత్ిము యెహోవా
ఏరపరచకొను సథలమున్కు నీవు తీసికొని పోవలను.
నీ దహన్బలులను వాటి రకిమ్యంసములను నీ దేవుడెైన్ యెహోవా బలిపీఠము
మీద అరిపంపవలను. నీ బలుల రకిమును నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
బలిపీఠముమీద పోయవలను; వాటి మ్యంసము నీవు త్రన్వలను.

Only thy holy things which thou hast, and thy vows, thou shalt take and go
unto the place which the LORD shall choose.
And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the
altar of the LORD thy God; and the blood of thy sacrifices shall be poured
out upon the altar of the LORD thy God, and thou shalt eat the flesh.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి యకి మును యథారథమున్గు దానిని నీవు
చేసిన్ందున్ నీకును నీ త్రువాత్ నీ సంత్త్రవారికిని నిత్ాము
మేలుకలుగున్ట్ట
ా నేను నీకాజా
ా పంచచన్న యీ మ్యటలనినటిని నీవు జాగర
త్తగా విన్వలను.

Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well
with thee and with thy children after thee for ever, when thou doest that
which is good and right in the sight of the LORD thy God.

నీవు నీ దేశములోనున్న నీ దిన్ములనినటను లేవీయలను విడువ కూడదు
సుమీ.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా తాను నీకిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ నీ సరిహదు
ద లను
విశాలపరచిన్ త్రువాత్ నిశచయముగా మ్యంసము త్రన్గోరి మ్యంసము
త్రనదన్నుకొందువు. అపుపడు నీకిష్ుమైన్ మ్యంసము త్రన్వచచను.

Only be sure that thou eat not the blood; for the blood is the life, and thou
mayest not eat the life with the flesh.
Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water.
Thou shalt not eat it, that it may go well with thee and with thy children
after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.
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నీవు వారి దేశమును సావధీన్పరచకొనుటకు వెళ్ల
ా చన్న జన్ములను నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నీ యెదుట నుండి నాశముచేసిన్ త్రువాత్, నీవు వారి
సావసథామును సావధీన్పరచకొని, వారి దేశములో నివసించన్పుపడు, వారు నీ
యెదుటనుండి న్శింపజేయబడిన్ త్రువాత్ నీవు వారి వెంట వెళ్లా చికుకబడి,

"When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee whither
thou goest to possess them, and thou succeedest them and dwellest in their
land,
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వారి దేవత్లను ఆశర యింపగోరిఈ జన్ములు త్మ్ దేవత్లను కొలిచిన్ట్ట
ా
నేనును చేసెదన్ని అనుకొన్కుండ జాగరత్తగా ఉండ వలను.

take heed to thyself that thou be not snared by following them, after they
are destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods,
saying, `How did these nations serve their gods? Even so will I do likewise.'
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త్మ్ దేవత్లకు వారు చేసిన్ట్ట
ా నీవు నీ దేవు డెైన్ యెహోవాను గూరిచ
చేయవలదు, ఏలయన్గా యెహోవా దేవష్ంచ పరత్ర హేయ కిరయను వారు
త్మ్ దేవత్లకు చేసిరి. వారు త్మ్ దేవత్లపేరట త్మ్ కూమ్య రులను త్మ్
కుమ్యరిలను అగినహోత్ిములో కాలిచ వేయదురు గదా.

Thou shalt not do so unto the LORD thy God, for every abomination to the
LORD which He hateth have they done unto their gods; for even their sons
and their daughters they have burned in the fire to their gods.
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నేను మీ కాజా
ా పంచచన్న పరత్ర మ్యటను అనుసరించి చేయవలను. దానిలో
నీవు ఏమియ కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియ తీసివేయకూడదు.

"What thing soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add
thereto nor diminish from it.
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పరవకియేగాని కలలు కనువాడగాని నీ మ్ధాలేచి నీ యెదుట సూచక
కిరయనైన్ను మ్హతాకరామునైన్ను చేసి
నీవు ఎరుగని యిత్ర దేవత్లను అనుసరించి పూజం త్ము రమ్ిని
చెపపన్యెడల
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అత్డు నీతో చెపపన్ సూచక కిరయగాని మ్హతాకరాముగాని సంభ్వించిన్ను
ఆ పరవకిమ్యటలను కలలు కనువాని మ్యటలను విన్కూడదు. ఏలయన్గా
మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను మీ పూరణ హృదయము తోను మీ
పూరా
ణ త్ితోను పేరమించచనానరో లేదో తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడెైన్
యెహోవా మిముిను పరీకిుంచచనానడు.

"If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth
thee a sign or a wonder,
and the sign or the wonder come to pass whereof he spoke unto thee,
saying, `Let us go after other gods which thou hast not known, and let us
serve them,'
thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of
dreams; for the LORD your God is proving you to know whether ye love the
LORD your God with all your heart and with all your soul.
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మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు లోబడి ఆయన్కే భ్యపడి ఆయన్ ఆజాల
న్నుసరించి ఆయన్ మ్యట విని ఆయన్ను సేవించి ఆయన్ను హతు
త కొని
యండవలను.
నీవు న్డవవలన్ని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకాజా
ా పంచిన్ మ్యరుములోనుండి
నినున తొలగించన్ట్ట
ా ఐగుపు
త దేశములోనుండి మిముిను రపపంచి
దాసాగృహములోనుండి మిముిను విడిపంచిన్ మీ దేవు డెైన్ యెహోవామీద
త్రరుగుబాట్ట చేయటకు మిముిను పేరరేపంచెను గనుక ఆ పరవకి కేమి ఆ
కలలు కనువాని కేమి మ్రణశిక్ష విధింపవలను. అట్ట
ా నీ మ్ధానుండి ఆ
చెడుత్న్మును పరిహరింపవలను.

Ye shall walk after the LORD your God, and fear Him, and keep His
commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto
Him.
And that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because
he hath spoken to turn you away from the LORD your God, who brought
you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of
bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God
commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst
of thee.
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నీ త్లిా కుమ్యరుడగాని నీ సహోదరుడగాని నీ కుమ్య రుడగాని నీ
కుమ్యరియేగాని నీ కౌగిటి భారాయేగాని నీ ప్ర
ర ణసేనహితుడగాని

"If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the
wife of thy bosom, or thy friend who is as thine own soul, entice thee
secretly, saying, `Let us go and serve other gods,' which thou hast not
known, thou nor thy fathers
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భూమియొకక యీ కొన్ మొదలుకొని ఆ కొన్వరకు నీకు సమీపముగా
నుండిన్ను నీకు దూరముగానుండిన్ను, నీ చట్ట
ు నుండు జన్ముల దేవ త్లలో
నీవును నీ పత్రులును ఎరుగని యిత్ర దేవత్లను పూజంత్ము రమ్ిని
రహసాముగా నినున పేరరేపంచిన్ యెడల
వారి మ్యటకు సమ్ిత్రంపకూడదు; వారిమ్యట విన్కూడదు, వారిని
కటాకిుంపకూడదు; వారియందు జాలి పడకూడదు, వారిని
మ్యట్టపరచకూడదు; అవశాముగా వారిని చంపవలను.
చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందు గాను నీ చెయిా మొదట వారిమీద
పడవలను.
రాళాతో వారిని చావగొటువలను. ఏలయన్గా ఐగుపు
త దేశములో నుండియ
దాసాగృహములోనుండియ నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడెైన్
యెహోవాయొదదనుండి వారు నినున తొలగింప యత్రనంచెదరు.
అపుపడు ఇశారయేలీయలందరు విని భ్యపడుదురు గనుక నీ మ్ధా అటిు
దుషాకరామేమియ ఇకను చేయకుందురు.
నీవు నివసించటకు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచ చన్న నీ పురములలో
ఏదోయొకదానియందు
పనికి మ్యలిన్ కొందరు మ్నుషుాలు నీ మ్ధా లేచి, మీరు ఎరుగని యిత్ర
దేవత్లను పూజంత్ము రండని త్మ్ పుర నివాసులను పేరరేపంచిరని నీవు
వినిన్యెడల, నీవు ఆ సంగత్రని శోధించి పరీకిుంచి బాగుగా విచారింపవలను.

(namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto
thee or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other
end of the earth),
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అది నిజమైన్యెడల, అన్గా అటిు హేయమైన్ది నీ మ్ధా జరిగిన్యెడల
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ఆ పురనివాసులను అవశాముగా కత్రతవాత్ సంహరించి, దానిని దానిలోనున్న
సమ్సతమును దాని పశువులను కత్రతవాత్ నిరూిలము చేయవలను.
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దాని కొలాసొమ్ింత్టిని విశాలవీధిలో చేరిచ, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా పేరట ఆ
పురమును దాని కొలాసొమ్ింత్టిని అగినతో బత్రతగా కాలిచ వేయవలను. అది
త్రరిగి కటు బడక యెలాపుపడును ప్రడుదిబబయె
ై యండును.

then shalt thou inquire, and make a search and ask diligently; and behold, if
it be truth and the thing certain that such abomination is wrought among
you,
thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the
sword, destroying it utterly, and all that is therein and the cattle thereof,
with the edge of the sword.
And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof,
and shalt burn with fire the city and all the spoil thereof every whit for the
LORD thy God. And it shall be a heap for ever; it shall not be built again.
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నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ ఆయన్ ఆజాలనినటిని గెైకొనుచ
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thou shalt not consent unto him nor hearken unto him, neither shall thine
eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him;
but thou shalt surely kill him. Thine hand shall be first upon him to put him
to death, and afterwards the hand of all the people.
And thou shalt stone him with stones, that he die, because he hath sought
to thrust thee away from the LORD thy God, who brought thee out of the
land of Egypt, from the house of bondage.
And all Israel shall hear and fear, and shall do no more any such wickedness
as this is among you.
"If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath
given thee to dwell there, saying,
`Certain men, the children of Belial, have gone out from among you and
have withdrawn the inhabitants of their city, saying, "Let us go and serve
other gods," which ye have not known,'

And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand, that the
LORD may turn from the fierceness of His anger, and show thee mercy and
have compassion upon thee and multiply thee, as He hath sworn unto thy
fathers,
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి యథారథమైన్ దాని చేయచ, నీ దేవుడెైన్
when thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God to keep all His
యెహోవా మ్యట వినున్పుపడు యెహోవా త్న్ కోప్రగిననుండి మ్ళ్ల
ా కొని
commandments which I command thee this day, to do that which is right in
నీయందు కని కరపడి నినున కరుణంచి నీ పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ రీత్రని the eyes of the LORD thy God.
నినున విసతరింపజేయన్ట్ట
ా , నిరూిలము చేయవలసిన్ దానిలో కొంచెమైన్ను
నీయొదద ఉంచకొన్కూడదు.
మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు బిడిలు గనుక చనిపోయిన్ వాడెవనినిబటిు
"Ye are the children of the LORD your God: ye shall not cut yourselves nor
మిముిను మీరు కోసికొన్ కూడదు, మీ కనుబమ్ిల మ్ధా
make any baldness between your eyes for the dead.
బోడిచేసికొన్కూడదు.
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ఏలయన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు నీవు పరత్రష్ుత్ జన్ము. మ్రియ
యెహోవా భూమిమీద నున్న సమ్సత జన్ములలో విశ్రష్ముగా త్న్కు సవకీయ
జన్మ్గున్ట్ట
ా నినున ఏరపరచకొనను.
నీవు హేయమైన్దేదియ త్రన్కూడదు. మీరు త్రన్ దగిన్ జంతువులు ఏవేవన్గా

For thou art a holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath
chosen thee to be a peculiar people unto Himself above all the nations that
are upon the earth.
"Thou shalt not eat any abominable thing.
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ఎదు
ద , గొఱ్ఱపలా, మేక పలా,

These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,
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దుపప, ఎఱ్ఱ చిన్నజంక, దుపప, కారుమేక, కారుజంక, లేడి, కొండగొఱ్ఱ అనున్వే. the hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the
pygarg, and the wild ox, and the chamois.
జంతువులలో రండు డెకకలు గలదై నమ్రువేయ జంతువును త్రన్వచచను. And every beast that parteth the hoof and cleaveth the cleft into two claws
and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.
నమ్రువేయవాటిలోనిదే కాని రండు డెకకలుగల వాటిలోనిదే కాని నమ్రువేసి Nevertheless, these ye shall not eat of them that chew the cud or of them
ఒంటిడెకకగల ఒంట్ట, కుందేలు, పటిు కుందేలు అనువాటిని త్రన్కూడదు. అవి that divide the cloven hoof: the camel, and the hare, and the coney; for they
మీకు హేయములు.
chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.
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మ్రియ పంది రండు డెకకలు గలదైన్ను నమ్రువేయదు గనుక అది మీకు
హేయము, వాటి మ్యంసము త్రన్కూడదు, వాటి కళేబరములను ముటు
కూడదు.
నీట నివసించవాటనినటిలో మీరు వేటిని త్రన్వచచ న్న్గా, రకకలు
పలుసులుగలవాటిన్నినటిని త్రన్వచచను.
రకకలు పలుసులు లేనిదానిని మీరు త్రన్ కూడదు అది మీకు హేయము.
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పవిత్ిమైన్ పరత్ర పకిుని మీరు త్రన్వచచను.
మీరు త్రన్రానివి ఏవన్గాపకిురాజు,
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పదద బోరువ, కౌరంచపకిు,
పలిాగదద, గదద, తెలాగదద,
పరత్ర విధమైన్ కాకి,
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14
14
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నిపుపకోడి, కపరిగాడు, కోకిల,
పరత్ర విధమైన్ డగ, పైడికంట్ట,
గుడాగూబ, హంస, గూడ బాతు,
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తెలాబందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిు, పరత్రవిధమైన్ సంకుబుడికొంగ,
And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be
కొంగ, కుకుడుగువవ, గబిబలము అనున్వి.
eaten.
ఎగురు పరత్ర పురుగు మీకు హేయము; వాటిని త్రన్కూడదు, పవిత్ిమైన్ పరత్ర
But of all clean fowls ye may eat.
పకిుని త్రన్ వచచను.
చచిచన్దానిని మీరు త్రన్కూడదు. నీ యింట నున్న పరదేశికి దానిని
"Ye shall not eat of any thing that dieth of itself. Thou shalt give it unto the
ఇయావచచను. వాడు దానిని త్రన్వచచను; లేక అనుానికి దాని
stranger who is in thy gates, that he may eat it, or thou mayest sell it unto
అమ్ివచచను; ఏలయన్గా నీ దేవు డెైన్ యెహోవాకు నీవు పరత్రష్ఠత్ జన్ము. an alien; for thou art a holy people unto the LORD thy God. "Thou shalt not
మేకపలాను దాని త్లిాప్రలతో వండకూడదు.
boil a kid in his mother's milk.
పరత్ర సంవత్సరమున్ నీ విత్తన్ముల పంటలో దశమ్ భాగమును అవశాముగా "Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth
వేరుపరచవలను.
forth year by year.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is
unclean unto you; ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead
carcasses.
"These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales
shall ye eat.
And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto
you.
"Of all clean birds ye shall eat.
But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and ossifrage, and
the osprey,
and the glede, and the kite, and the vulture after his kind,
and every raven after his kind,
and the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his
kind,
the little owl, and the great owl, and the swan,
and the pelican, and the giereagle, and the cormorant,
and the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
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నీ దిన్ము లనినటిలో నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు నీవు భ్యపడ నేరుచకొనున్ట్ట
ా
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ నామ్ము న్కు నివాససాథన్ముగా ఏరపరచకొను
సథలమున్ ఆయన్ సనినధిని నీ పంటలోగాని నీ దా
ర కాురసములోగాని నీ
నూనలోగాని పదియవ పంతును, నీ పశువులలోగాని గొఱ్ఱ మేకలలోగాని
తొలిచూలు వాటిని త్రన్వలను.

And thou shalt eat before the LORD thy God, in the place which He shall
choose to place His name there, the tithe of thy corn, of thy wine and of
thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks, that thou mayest
learn to fear the LORD thy God always.
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మ్యరుము దీరాముగానున్నందున్, అన్గా యెహోవా త్న్ నామ్మున్కు
నివాససాథన్ముగా ఏరపరచకొను సథలము మికికలి దూరముగా నున్నందున్,
నీవు వాటిని మోయ లేనియెడల నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున ఆశీరవదించ
న్పుపడు, వాటిని వెండికి మ్యరిచ ఆ వెండిని చేత్ పట్ట
ు కొని,

And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if
the place be too far from thee which the LORD thy God shall choose to set
His name there, when the LORD thy God hath blessed thee,
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా యేరపరచకొను సథలము న్కు వెళ్లా నీవు కోరు దేనికెైన్ను then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand,
and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose.
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ఎదు
ద లకేమి గొఱ్ఱల కేమి దా
ర కాురసమున్కేమి మ్దామున్కేమి నీవు కోరు దానికి And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after: for
ఆ వెండి నిచిచ, అకకడ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని భోజన్ముచేసి, నీవును oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy
నీ యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయలును సంతోష్ంపవలను.
soul desireth; and thou shalt eat there before the LORD thy God, and thou
shalt rejoice, thou and thine household.
లేవీ యలను విడువ కూడదు; నీ మ్ధాను వారికి ప్రలైన్ను సావసథామైన్ను
And the Levite that is within thy gates, thou shalt not forsake him, for he
లేదు.
hath no part nor inheritance with thee.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీవు చేయ నీ చేత్ర పని అంత్టిలోను నినున
"At the end of three years thou shalt bring forth all the tithe of thine
ఆశీరవదించన్ట్ట
ా మూడసి సంవత్సర ముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన్
increase the same year, and shalt lay it up within thy gates.
పంటలో పదియవ వంత్ంత్య బయటికి తెచిచ నీ యింట ఉంచవలను.
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అపుపడు నీ మ్ధాను ప్రలైన్ను సావసథా మైన్ను లేని లేవీ యలును, నీ
యింటనున్న పరదేశులును, త్ండిరలేనివారును, విధవరాండు
ర ను వచిచ
భోజన్ముచేసి త్ృపతపందుదురు.

And the Levite (because he hath no part nor inheritance with thee), and the
stranger, and the fatherless, and the widow, who are within thy gates, shall
come and shall eat and be satisfied, that the LORD thy God may bless thee
in all the work of thine hand which thou doest.

Deuteronomy

15

1

ఏడవ సంవత్సరాంత్మున్ విడుదల ఇయావలను. ఆ గడువురీత్ర యేదన్గా

"At the end of every seven years thou shalt make a release.
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త్న్ పరుగువానికి అపపచిచన్ పరత్ర అపుపలవాడు దానికి గడువు ఇయావలను. And this is the manner of the release: Every creditor who lendeth aught
అది యెహోవాకు గడువు అన్బడును గనుక అపపచిచన్వాడు త్న్
unto his neighbor shall release it. He shall not exact it from his neighbor or
పరుగువానినైన్ను త్న్ సహోదరునినైన్ను నిరబంధింప కూడదు.
from his brother, because it is called the LORD'S release.
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అనుాని నిరబంధింప వచచను గాని నీ సహో దరుని యొదదనున్న దానిని
విడిచిపటువలను.
నీవు సావధీన్ పరచకొనున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు సావసథా ముగా
ఇచచచన్న దేశములో యెహోవా నినున నిశచ యముగా ఆశీరవదించను.
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From a foreigner thou mayest exact it again; but that which is thine with thy
brother thine hand shall release,
save when there shall be no poor among you. For the LORD shall greatly
bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance
to possess it,
only if thou carefully hearken unto the voice of the LORD thy God to observe
to do all these commandments which I command thee this day.

కావున్ నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచచన్న యీ ఆజాలన్నినటిని అనుసరించి
న్డుచ కొనుటకు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యటను జాగరత్తగా వినిన్యెడల
మీలో బీదలు ఉండనే ఉండరు.
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ఏల యన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో చెపపయన్నట్ట
ా నినున
ఆశీరవదించను గనుక నీవు అనేక జన్ములకు అపపచెచదవుగాని
అపుపచేయవు; అనేక జన్ములను ఏలు దువు గాని వారు నినున ఏలరు.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశమ్ందు నీ పురములలో ఎకకడనైన్ను "If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy
నీ సహోదరులలో ఒక బీద వాడు ఉండిన్యెడల బీదవాడెైన్ నీ సహోదరుని
gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden
కరుణంప కుండ నీ హృదయమును కఠిన్పరచ కొన్కూడదు.
thine heart nor shut thine hand from thy poor brother;
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నీ చెయిా ముడుచకొన్క వానికొరకు అవశాముగా చెయిా చాచి, వాని
but thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him
అకకరచొపుపన్ ఆ యకకరకు చాలిన్ంత్ అవశాముగా వానికి అపపయావలను. sufficient for his need in that which he wanteth.
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Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, `The
seventh year, the year of release, is at hand,' and thine eye be evil against
thy poor brother and thou givest him nought, and he cry unto the LORD
against thee, and it be sin unto thee.

Deuteronomy

15

10

Deuteronomy

15

11

Deuteronomy

15

12

విడుదల సంవత్సర మైన్ యేడవసంవత్సరము సమీపమైన్దని చెడిత్లంపు నీ
మ్న్సుసలో పుటుక యండున్ట్ట
ా జాగరత్తపడుము. బీద వాడెైన్ నీ
సహోదరునియెడల కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియ ఇయాక
పోయిన్యెడల వాడొకవేళ నినున గూరిచ యెహోవాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు ను; అది
నీకు ప్రప మ్గును.
నీవు నిశచయముగా వానికియావలను. వాని కిచిచన్ందుకు మ్న్సుసలో
విచారపడకూడదు. ఇందువలన్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ
కారాములనినటిలోను నీవు చేయ పరయత్నములనినటిలోను నినున
ఆశీరవదించను.
బీదలు దేశములో ఉండకమ్యన్రు. అందుచేత్ నేనునీ దేశములోనున్న నీ
సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశాముగా నీ చెయిా చాపవలన్ని
నీ కాజా
ా పంచ చనానను.
నీ సహోదరులలో హెబీరయడ గాని హెబీరయ రాలే గాని నీకు అమ్ిబడి ఆరు
సంవత్సరములు నీకు దాసాము చేసిన్యెడల ఏడవ సంవత్సరమున్ వాని
విడి పంచి నీయొదదనుండి పంపవేయవలను.
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అయితే వాని విడిపంచి నీయొదదనుండి పంపవేయన్పుపడు నీవు వటిుచేతు
లతో వాని పంపవేయకూడదు.
నీవు ఐగుపు
త దేశములో దాసుడవెై యన్నపుపడు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున
విమోచించెన్ని జా
ా పకము చేసికొని, నీ మ్ందలోను నీ కళాములోను నీ దా
ర క్ష
గానుగలోను కొంత్ అవశాముగా వాని కియావలను. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
నినున ఆశీరవ దించి నీ కనుగరహించిన్ దానిలో కొంత్ వానికియావలను.

And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go
away empty.
Thou shalt furnish him liberally out of thy flock and out of thy floor and out
of thy wine press. From that wherewith the LORD thy God hath blessed
thee, thou shalt give unto him.
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ఆ హేతువుచేత్ను నేను ఈ సంగత్ర నేడు నీ కాజా
ా పంచియనానను.
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And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt,
and the LORD thy God redeemed thee: therefore I command thee this thing
today.
And it shall be, if he say unto thee, `I will not go away from thee,' because
he loveth thee and thine house, because he is well with thee,
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అయితే నీయొదద వానికి మేలు కలిగిన్ందున్నినునను నీ యింటివారిని
పేరమించ చనానను గనుక నేను నీ యొదదనుండి వెళ్లాపోన్ని అత్డు నీతో
చెపపన్యెడల
నీవు కదురును పట్ట
ు కొని, త్లుపు లోనికి దిగున్ట్ట
ా గా వాని చెవికి
then thou shalt take an awl and thrust it through his ear unto the door, and
దానినిగుచచవలను. ఆ త్రువాత్ అత్డు నిత్ాము నీకు దాసుడెై యండును. he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt
ఆల్లగున్నే నీవు నీ దాసికిని చేయవలను.
do likewise.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

For the LORD thy God blesseth thee as He promised thee; and thou shalt
lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign
over many nations, but they shall not reign over thee.

Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou
givest unto him, because for this thing the LORD thy God shall bless thee in
all thy works and in all that thou puttest thine hand unto;
for the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee,
saying: `Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and
to thy needy in thy land.'
"And if thy brother, a Hebrew man or a Hebrew woman, be sold unto thee
and serve thee six years, then in the seventh year thou shalt let him go free
from thee.

వానిని సవత్ంతు
ి నిగా పోనిచచట కష్ుమ్ని నీవు అనుకొన్ కూడదు.
ఏలయన్గా వాడు ఆరు సంవత్సరములు నీకు దాసాము చేసిన్ందున్
జీత్గానికి రావలసిన్ రండు జీత్ ముల ల్లభ్ము నీకు కలిగెను. ఆల్లగెైతే నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు చేయవాటనినటి విష్యములో నినున
ఆశీరవదించను.
నీ గోవులలో నేమి నీ గొఱ్ఱ మేకలలోనేమి తొలి చూలు పరత్ర మ్గదానిని నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు పరత్రష్ఠంపవలను. నీ కోడెలలో తొలిచూలు దానితో
పనిచేయకూడదు. నీ గొఱ్ఱ మేకలలో తొలిచూలు దాని బచచ
కత్రతరింపకూడదు.
యెహోవా యేరపరచ కొను సథలమున్ నీవును నీ యింటివారును నీ దేవుడెైన్
యెహోవా సనినధిని పరత్ర సంవత్సరము దానిని త్రన్ వలను.
దానిలో లోపము, అన్గా దానికి కుంటిత్న్మై న్ను గు
ర డిిత్న్మైన్ను మ్రి ఏ
లోపమైన్ను ఉండిన్యెడల నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు దాని అరిపంపకూడదు.

It shall not seem hard unto thee when thou sendest him away free from
thee, for he hath been worth a double hired servant to thee in serving thee
six years; and the LORD thy God shall bless thee in all that thou doest.

జంకను దుపపని త్రనున్ట్ట
ా నీ పురములలో పవితా
ి పవితు
ి లు దాని
త్రన్వచచను.
వాటి రకిమును మ్యత్ిము నీవు త్రన్కూడదు. నీళావల భూమిమీద దాని ప్రర
బోయవలను.
ఆబీబు నలను ఆచరించి నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు పసాకపండుగ
జరిగింపవలను. ఏలయన్గా ఆబీబునలలో రాత్రివేళ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
ఐగుపు
త లొ నుండి నినున రపపంచెను.
యెహోవా త్న్ నామ్మును సాథపంచటకెై ఏరపరచకొను సథలములోన నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు పసాకను ఆచరించి, గొఱ్ఱ మేకలలో గాని గోవులలోగాని
బలి అరిపంపవలను.
పసాక పండు గలో పంగిన్దేనినైన్ను త్రన్కూడదు. నీవు త్వరపడి
ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచత్రవి గదా. నీవు ఐగుపు
త దేశ ములోనుండి వచిచన్
దిన్మును నీ జీవిత్ములనినటిలో జా
ా ప కము చేసికొనున్ట్ట
ా , బాధను
సిరణకుతెచచ పంగని ఆహారమును ఏడు దిన్ములు త్రన్వలను.

Thou shalt eat it within thy gates; the unclean and the clean person shall eat
it alike, as the roebuck and as the hart.
Only thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it upon the
ground as water.
"Observe the month of Abib, and keep the Passover unto the LORD thy God;
for in the month of Abib the LORD thy God brought thee forth out of Egypt
by night.
Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the LORD thy God, of the
flock and the herd, in the place which the LORD shall choose to place His
name there.
Thou shalt eat no leavened bread with it. Seven days shalt thou eat
unleavened bread therewith, even the bread of affliction; for thou camest
forth out of the land of Egypt in haste, that thou mayest remember the day
when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.

4

నీ ప్ర
ర ంత్ము లనినటిలో ఏడు దిన్ములు పంగిన్దేదైన్ను కన్బడకూడదు.
మ్రియ నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున్ వధించిన్ దాని మ్యంసములో
కొంచెమైన్ను ఉదయమువరకు మిగిలి యండ కూడదు.

And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy borders
seven days, neither shall there anything of the flesh, which thou sacrificed
the first day at evening, remain all night until the morning.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న పురములలో దేనియందైన్ను పసాక
పశువును వధింప కూడదు.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ నామ్మును సాథపంచటకెై ఏరపరచకొను
సథలములోనే నీవు ఐగుపు
త లోనుండి బయలుదేరి వచిచన్వేళను, అన్గా
సూరుాడు అసత మించ సాయంకాలమున్ పసాక పశువును వధించి

Thou mayest not sacrifice the Passover within any of thy gates which the
LORD thy God giveth thee;
but at the place which the LORD thy God shall choose to place His name in,
there thou shalt sacrifice the Passover at evening, at the going down of the
sun, at the season that thou camest forth out of Egypt.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఏరపరచకొను సథలమున్ దానిని కాలిచ భుజంచి,
ఉదయమున్ త్రరిగి నీ గుడారములకు వెళావలను. ఆరు దిన్ములు నీవు
పంగని ర్కట్టులు త్రన్ వలను.

And thou shalt roast and eat it in the place which the LORD thy God shall
choose, and thou shalt turn in the morning and go unto thy tents.
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"All the firstling males that come from thy herd and from thy flock thou
shalt sanctify unto the LORD thy God; thou shalt do no work with the
firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.
Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year inthe place which
the LORD shall choose, thou and thy household.
And if there be any blemish therein, as if it be lame orblind or have any ill
blemish, thou shalt not sacrifice it unto the LORD thy God.
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ఏడవ దిన్ము నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు వరత్ దిన్ము, అందులో నీవు
జీవనోప్రధియె
ై న్ యేపనియ చేయ కూడదు.

Six days thou shalt eat unleavened bread, and on the seventh day shall be a
solemn assembly to the LORD thy God. Thou shalt do no work therein.
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ఏడు వారములను నీవు లకికంపవలను. పంట చేని పైని కొడవలి మొదట
వేసిన్ది మొదలుకొని యేడు వార ములను లకికంచి

"Seven weeks shalt thou number unto thee: begin to number the seven
weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించటకెై నీ చేత్నైన్ంత్
సేవచాఛరపణమును సిదిపరచవలను. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున ఆశీరవ
దించిన్కొలది దాని నియావలను.

And thou shalt keep the Feast of Weeks unto the LORD thy God with a
tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the
LORD thy God according as the LORD thy God hath blessed thee.
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అపుపడు నీవును నీ కుమ్యరుడును నీ కుమ్యరియను నీ దాసుడును నీ దాసి
యను నీ గా
ర మ్ములలోనున్న లేవీయలును నీ మ్ధా నున్న పరదేశులును
త్లిదండు
ర లు లేనివారును విధవ రాండు
ర ను నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్
నామ్మును సాథపంచటకెై ఏరపరచకొను సథలమున్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
సనినధిని సంతోష్ంపవలను.
నీవు ఐగు పు
ా పకముచేసికొని, యీ
త లో దాసుడవెై యండిన్ సంగత్రని జా
కటుడలను ఆచరించి జరుపుకొన్వలను.
నీ కళాములోనుండి ధాన్ామును నీ తొటిులోనుండి రసమును
సమ్కూరిచన్పుపడు పరణశాలల పండుగను ఏడు దిన్ములు ఆచరింపవలను.

And thou shalt rejoice before the LORD thy God -- thou, and thy son, and
thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite who
is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow,
who are among you -- in the place which the LORD thy God hath chosen to
place His name there.
And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and thou
shalt observe and do these statutes.
"Thou shalt observe the Feast of Tabernacles seven days, after thou hast
gathered in thy corn and thy wine;
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ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమ్యరుడును నీ కుమ్యరియను నీ దాసుడును నీ
దాసి యను నీ గా
ర మ్ములలోనున్న లేవీయలును పరదేశు లును
త్లిదండు
ర లు లేనివారును విధవరాండు
ర ను సంతో ష్ంపవలను.

and thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and
thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the
fatherless, and the widow, who are within thy gates.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ రాబడి అంత్టిలోను నీ చేత్రపను లనినటిలోను
నినున ఆశీరవ దించను గనుక యెహోవా ఏరపరచకొను సథలమును నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు ఏడుదిన్ములు పండుగ చేయ వలను. నీవు
నిశచయముగా సంతోష్ంపవలను.
ఏటికి మూడు మ్యరులు, అన్గా పంగని ర్కట్టులపండుగలోను
వారములపండుగలోను పరణశాలల పండుగలోను నీ దేవు డెైన్ యెహోవా
ఏరపరచకొను సథలమున్ నీ మ్గవారందరు ఆయన్ సనినధిని కన్బడవలను.
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వారు వటిుచేతు లతో యెహోవా సనినధిని కన్బడక, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ
కనుగరహించిన్ దీవెన్ చొపుపన్ పరత్ర వాడును త్న్ శకిికొలది యియావలను.

Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the LORD thy God in the
place which the LORD shall choose. Because the LORD thy God shall bless
thee in all thine increase and in all the works of thine hands, therefore thou
shalt surely rejoice.
Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in
the place which He shall choose: in the Feast of Unleavened Bread, and in
the Feast of Weeks, and in the Feast of Tabernacles. And they shall not
appear before the LORD empty;
every man shall give as he is able, according to the blessing of the LORD thy
God which He hath given thee.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కిచచచన్న నీ గా
ర మ్ము లనినటను నీ గోత్ిములకు
నాాయాధిపతులను నాయ కులను నీవు ఏరపరచకొన్వలను. వారు
నాాయమును బటిు జనులకు తీరుపతీరచవలను.

"Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates which the LORD
thy God giveth thee, throughout thy tribes; and they shall judge the people
with just judgment.
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నీవు నాాయము త్పప తీరుపతీరచకూడదు; పక్షప్రత్ము చేయకూడదు;
Thou shalt not wrest judgment; thou shalt not respect persons, neither take
లంచము పుచచకొన్కూడదు. ఏలయన్గా లంచము జా
ా నుల కనున లకు
a bribe; for a bribe doth blind the eyes of the wise and pervert the words of
గు
ర డిిత్న్ము కలుగజేయను నీత్ర మ్ంతుల మ్యటలకు అప్రరథము పుటిుంచను. the righteous.
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నీవు జీవించి నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశమును
సావధీన్పరచకొను న్ట్ట
ా కేవలము నాాయమునే అనుసరించి న్డుచకొన్
వలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు నీవు కట్ట
ు బలిపీఠము సమీ పమున్ ఏవిధమైన్
వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సతంభ్మును ఏరపరచకూడదు.

That which is altogether just shalt thou follow, that thou mayest live and
inherit the land which the LORD thy God giveth thee.

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా విగరహమును దేవష్ంచవాడు గనుక నీవు ఏ సతంభ్ము
నైన్ నిలువబెటుకూడదు.
నీవు కళంకమైన్ను మ్రి ఏ అవలక్షణమైన్నుగల యెదు
ద నేగాని గొఱ్ఱ
మేకలనేగాని నీ దేవుడెైన్ యెహో వాకు బలిగా అరిపంపకూడదు; అది నీ
దేవుడెైన్ యెహో వాకు హేయము.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నిబంధన్ను మీరి ఆయన్ దృష్ుకి చెడిదానిని చేయచ,
నేనిచిచన్ ఆజాకు విరోధ ముగా అన్ాదేవత్లకు, అన్గా సూరుానికెైన్ను
చందు
ర ని కెైన్ను ఆకాశ న్క్షత్ిములలోని దేనికెైన్ను న్మ్సకరించి మొ
ా కుక
పురుషుడగాని స్త్తీయేగాని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న నీ
గా
ర మ్ములలో దేనియం దైన్ను నీ మ్ధా కన్బడిన్పుపడు

Neither shalt thou set thee up any image, which the LORD thy God hateth.

అది నీకు తెలుపబడిన్ త్రువాత్ నీవు విని బాగుగా విచారణ చేయవలను.
అది నిజమైన్యెడల, అన్గా అటిు హేయకిరయ ఇశారయేలీ యలలో
జరిగియండుట వాసతవమైన్యెడల
ఆ చెడి కారాము చేసిన్ పురుషు నిగాని స్త్తీనిగాని నీ గా
ర మ్ ముల వెలుపలికి
తీసికొని పోయి రాళాతో చావగొటు వలను.

and hath gone and served other gods and worshiped them, either the sun or
moon or any of the host of heaven, which I have not commanded,
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ఇదదరు ముగు
ు రు సాకు
ు ల మ్యటమీదనే చావత్గిన్ వానికి మ్రణశిక్ష
విధింపవలను.
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ఒకక సాకిు మ్యట మీద వానికి విధింపకూడదు.
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వాని చంపుటకు మొదట సాకు
ు లును త్రువాత్ జనులందరును వానిమీద
చేతులు వేయవలను. అట్ట
ా నీ మ్ధానుండి ఆ చెడుత్న్మును
పరిహరింపవలను.
హత్ాకు హత్ాకు వాాజామున్కు వాాజామున్కు దబబకు దబబకు నీ
గా
ర మ్ములలో వివాదములు పుటుగా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు
సాధాముకాని యెడల
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"Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the
LORD thy God which thou shalt make thee.

"Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock or sheep
wherein is blemish or any evilfavoredness, for that is an abomination unto
the LORD thy God.
"If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy
God giveth thee, man or woman who hath wrought wickedness in the sight
of the LORD thy God in transgressing His covenant,

and it be told thee, and thou hast heard of it and inquired diligently, and
behold, it be true and the thing certain that such abomination is wrought in
Israel,
then shalt thou bring forth that man or that woman who has committed
that wicked thing unto thy gates, even that man or that woman, and shalt
stone them with stones till they die.
At the mouth of two witnesses or three witnesses shall he that is worthy of
death be put to death, but at the mouth of one witness he shall not be put
to death.
The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and
afterwards the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from
among you.
"If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and
blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being
matters of controversy within thy gates, then shalt thou arise and get thee
up into the place which the LORD thy God shall choose,

నీవు లేచి నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఏరపరచకొను సథల మున్కు వెళ్లా
and thou shalt come unto the priests, the Levites, and unto the judge who
యాజకులైన్ లేవీయలను ఆ దిన్ములలో నుండు నాాయాధిపత్రని
shall be in those days, and inquire; and they shall show thee the sentence of
విచారింపవలను. వారు దానికి త్గిన్ తీరుప నీకు తెలియజపుపదురు.
judgment.
యెహోవా ఏరపరచ కొను సథలమున్ వారు నీకు తెలుపు తీరుప చొపుపన్ నీవు And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which
జరి గించి వారు నీకు తేటపరచ అనినటి చొపుపన్ తీరుపతీరుచటకు
the LORD shall choose shall show thee; and thou shalt observe to do
జాగరత్తపడవలను.
according to all that they inform thee.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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వారు నీకు తేటపరచ భావము చొపుపన్ను వారు నీతో చెపుప
తీరుపచొపుపన్ను నీవు తీరచవలను. వారు నీకు తెలుపు మ్యటనుండి
కుడికిగాని యెడమ్కుగాని నీవు త్రరుగ కూడదు.
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మ్రియ నవడెైన్ను మూరిఖంచి అకకడ నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు పరిచరా
చేయటకు నిలుచ యాజకుని మ్యటనేగాని ఆ నాాయాధి పత్ర మ్యటనేగాని
విన్నొలానియెడల వాడు చావవలను. అట్ట
ా చెడుత్న్మును
ఇశారయేలీయలలోనుండి పరిహరింపవలను.
అపుపడు జనులందరు విని భ్యపడి మూరఖ వరిన్ము విడిచి పట్టుదరు.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశమున్ నీవు పరవేశించి దాని
సావధీన్పరచకొని అందులో నివసించినా చట్ట
ు నున్న సమ్సత జన్మువల నా
మీద రాజును నియమించకొందు న్నుకొనిన్ యెడల. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
ఏరపరచవానిని అవశాముగా నీమీద రాజుగా నియమించకొన్వలను.

"When thou art come unto the land which the LORD thy God giveth thee,
and shalt possess it and shalt dwell therein, and shalt say, `I will set a king
over me like all the nations that are about me,'
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నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా నియమించకొన్వలను. నీ సహోద
రుడుకాని అనుాని నీమీద నియమించకొన్కూడదు.

thou shalt in any wise set him king over thee whom the LORD thy God shall
choose. One from among thy brethren shalt thou set as king over thee; thou
mayest not set a stranger over thee, who is not thy brother.
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But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return
to Egypt to the end that he should multiply horses, forasmuch as the LORD
hath said unto you, `Ye shall henceforth return no more that way.'

Deuteronomy

17

17

Deuteronomy

17

18

Deuteronomy

17

19

అత్డు గుఱ్ఱములను విసాతరముగా సంప్రదించకొన్వలదు; తాను గుఱ్ఱములను
హెచచగా సంప్రదించటకుగాను జనులను ఐగుపు
త న్కు త్రరిగి
వెళానియాకూడదు; ఏలయన్గా యెహోవాఇకమీదట మీరు ఈ తో
ి వను
వెళాకూడ దని మీతో చెపపను.
త్న్ హృదయము తొలగి పోకుండున్ట్ట
ా అత్డు అనేక స్త్తీలను వివాహము
చేసికొన్కూడదు; వెండి బంగార ములను అత్డు త్న్కొరకు బహుగా
విసతరింపజేసి కొన్కూడదు.
మ్రియ అత్డు రాజాసింహాసన్మ్ందు ఆస్త్నుడెైన్ త్రువాత్ లేవీయలైన్
యాజకుల సావధీన్ములోనున్న గరంథమును చూచి ఆ ధరిశాసతీమున్కు ఒక
పరత్రని త్న్కొరకు వా
ర సికొన్వలను;
అది అత్ని యొదద ఉండవలను. త్న్ రాజామ్ందు తానును త్న్
కుమ్యరులును ఇశారయేలు మ్ధాను దీరా
ా యష్ింతులగుటకెై
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According to the sentence of the law which they shall teach thee and
according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do. Thou
shalt not decline from the sentence which they shall show thee to the right
hand nor to the left.
And the man who will do presumptuously, and will not hearken unto the
priest who standeth to minister there before the LORD thy God, or unto the
judge, even that man shall die; and thou shalt put away the evil from Israel.
And all the people shall hear, and fear, and do no more presumptuously.

Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away;
neither shall he greatly multiply to himself silver and gold.
"And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he
shall write him a copy of this law in a book from that which is before the
priests the Levites.
And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that
he may learn to fear the LORD his God, to keep all the words of this law and
these statutes, to do them,
that his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside
from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he
may prolong his days in his kingdom, he and his children, in the midst of
Israel.

తాను త్న్ సహోదరులమీద గరివంచి, యీ ధరిమును విడిచిపటిు కుడికిగాని
యెడమ్కు గాని తాను తొలగక యండున్ట్ట
ా త్న్ దేవుడెైన్ యెహో వాకు
భ్యపడి యీ ధరిశాసతీ వాకాములనినటిని యీ కటుడలను అనుసరించి
న్డువ నేరుచకొనుటకు అత్డు తాను బరదుకు దిన్ములనినటను ఆ
గరంథమును చదువు చండవలను.
యాజకులైన్ లేవీయలకు, అన్గా లేవీగోతీియల కందరికి ఇశారయేలీయలతో "The priests, the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no part nor
ప్రలైన్ను సావసథామైన్ను ఉండదు, వారు యెహోవా హోమ్దరవాములను
inheritance with Israel; they shall eat the offerings of the LORD made by fire,
త్రందురు; అది వారి హకుక.
and His inheritance.
వారి సహోదరులతో వారికి సావసథాము కలుగదు; యెహోవా వారితో చెపప
Therefore shall they have no inheritance among their brethren; the LORD is
న్ట్ట
ా ఆయనే వారికి సావసథాము. జనులవలన్, అన్గా ఎదు
ద గాని గొఱ్ఱగాని
their inheritance, as He hath said unto them.
మేకగాని బలిగా అరిపంచవారి వలన్
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యాజకులు పందవలసిన్ దేదన్గా, కుడిజబబను రండు దవడలను పటును
యాజకుని కియావలను.
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నీ ధాన్ాములోను నీ దా
ర కాురసములోను నీ నూనలోను పరథమ్ ఫలములను నీ
గొఱ్ఱల మొదటి బచచను అత్ని కియావలను.
నిత్ాము యెహోవా నామ్మున్ నిలిచి సేవచేయటకు నీ
గోత్ిములనినటిలోను అత్నిని అత్ని సంత్త్రవారిని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
ఏరపరచకొని యనానడు.
ఒక లేవీయడు ఇశారయేలీయల దేశమున్ తాను విదేశిగా నివసించిన్ నీ
గా
ర మ్ములలో ఒకదానినుండి యెహోవా ఏరపరచకొను సథలమున్కు మికికలి
మ్కుక వతో వచిచన్పుపడు
అకకడ యెహోవా సనినధిని నిలుచ లేవీయలైన్ త్న్ గోత్ిపువారు
చేయన్ట్ట
ా అత్డు త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మున్ సేవచేయవలను.
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"And this shall be the priest's due from the people, from those who offer a
sacrifice, whether it be ox or sheep; and they shall give unto the priest the
shoulder and the two cheeks and the maw.
The firstfruit also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the first of
the fleece of thy sheep, shalt thou give him.
For the LORD thy God hath chosen him out of all thy tribes to stand to
minister in the name of the LORD, him and his sons for ever.
"And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel where he
sojourned, and come with all the desire of his mind unto the place which
the LORD shall choose,
then he shall minister in the name of the LORD his God as all his brethren
the Levites do, who stand there before the LORD.

అమ్ిబడిన్ త్న్ పతా
ి రిజత్మువలన్ త్న్కు వచిచన్ది గాక అత్డు
ఇత్రులవల వంతు అనుభ్వింపవలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశమున్ నీవు పరవేశించిన్ త్రువాత్ ఆ
జన్ముల హేయకృత్ాములను నీవు చేయ నేరుచకొన్కూడదు.

They shall have like portions to eat, besides that which cometh from the
sale of his patrimony.
"When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee,
thou shalt not learn to do according to the abominations of those nations.

త్న్ కుమ్యరునైన్ను త్న్ కుమ్యరినైన్ను అగినగుండము దాటించ వానినైన్ను,
శకు న్ముచెపుప సోదగానినైన్ను, మేఘ శకున్ములనుగాని సరప
శకున్ములను గాని చెపుప వానినైన్ను, చిలాంగివానినైన్ను, మ్యంత్రికునినైన్ను,
ఇందరజాలకునినైన్ను
కరణపశాచి న్డుగువానినైన్ను, దయాములయొదద విచారణచేయ వాని నైన్ను
మీ మ్ధా ఉండనియాకూడదు.
వీటిని చేయ పరత్రవాడును యెహోవాకు హేయడు. ఆ హేయము లైన్
వాటినిబటిు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జన్ములను
వెళాగొట్ట
ు చనానడు.
నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాయొదద యథారథపరుడవెై యండవలను.
నీవు సావధీన్పరచకొన్బోవు జన్ములు మేఘశకున్ములను చెపుపవారి
మ్యటను సోదగాండర మ్యటను విందురు. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున
ఆల్లగున్ చేయనియాడు.
హోరేబులో ఆ సమ్యజదిన్మున్ నీవునేను చావక యండున్ట్ట
ా మ్ళ్లా నా
దేవుడెైన్ యెహోవా సవరము నాకు విన్ బడకుండును గాక,

There shall not be found among you any one who maketh his son or his
daughter to pass through the fire, or who useth divination, or an observer of
times, or an enchanter, or a witch,

ఈ గొపప అగిన నాకు ఇకను కన్బడకుండునుగాక అని చెపపత్రవి. ఆ సమ్య
మున్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను నీవు అడిగిన్ వాటనినటి చొపుపన్ నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నీ మ్ధాను నావంటి పరవకిను నీ సహోదరులలో నీకొరకు
పుటిుంచను, ఆయన్ మ్యట నీవు విన్వలను.
మ్రియ యెహోవా నాతో ఇటానను. వారు చెపపన్ మ్యట మ్ంచిది;

according to all that thou desired of the LORD thy God in Horeb in the day of
the assembly, saying, `Let me not hear again the voice of the LORD my God,
neither let me see this great fire any more, that I die not.'

or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a
necromancer.
For all who do these things are an abomination unto the LORD, and because
of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before
thee.
Thou shalt be perfect with the LORD thy God.
For these nations which thou shalt possess hearkened unto observers of
times and unto diviners; but as for thee, the LORD thy God hath not
suffered thee so to do.
"The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee,
from thy brethren, like unto me. Unto Him ye shall hearken,

And the LORD said unto me: `They have well spoken that which they have
spoken.
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వారి సహో దరులలోనుండి నీవంటి పరవకిను వారికొరకు పుటిుంచెదను; అత్ని
నోట నా మ్యటల నుంచదును; నేను అత్ని కాజా
ా పంచన్ది యావతు
త ను
అత్డు వారితో చెపుపను.
అత్డు నా నామ్మున్ చెపుప నా మ్యటలను విన్నివానిని దాని గూరిచ
విచారణ చేసెదను.
అంతేకాదు, ఏ పరవకియ అహంకారము పూని, నేను చెపుపమ్ని త్న్
కాజా
ా పంచని మ్యటను నా నామ్మున్ చెపుపనో, యిత్ర దేవత్ల నామ్మున్
చెపుపనో ఆ పరవకియను చావవలను.
మ్రియ ఏదొకమ్యట యెహోవా చెపపన్ది కాదని మేమట్ట
ా తెలిసికొన్గలమ్ని
మీరనుకొనిన్ యెడల,
పరవకి యెహోవా నామ్మున్ చెపపన్పుపడు ఆ మ్యట జరుగక పోయిన్
యెడలను ఎన్నడును నరవేరకపోయిన్ యెడ లను అది యెహోవా చెపపన్
మ్యట కాదు, ఆ పరవకి అహంకారముచేత్నే దాని చెపపను గనుక దానికి భ్య
పడవదు
ద .
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా యెవరి దేశమును నీకిచచ చనానడో ఆ జన్ములను నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నాశన్ము చేసిన్ త్రువాత్ నీవు వారి దేశమును
సావధీన్పరచకొని, వారి పటుణములలోను వారి యిండా లోను
నివసించన్పుపడు
నీవు సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశములో
మూడు పురములను వేరుపరచ వలను.
పరత్ర న్రహంత్కుడు ప్రరిపోవున్ట్ట
ా గా నీవు తో
ి వను ఏరపరచకొని, నీవు
సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశముయొకక
సరి హదు
ద లలోగా ఉన్న పురములను మూడు భాగములు చేయవలను.

I will raise them up a Prophet from among their brethren like unto thee, and
will put My words in His mouth; and He shall speak unto them all that I shall
command Him.
And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto My words
which He shall speak in My name, I will require it of him.
But the prophet who shall presume to speak a word in My name which I
have not commanded him to speak, or who shall speak in the name of other
gods, even that prophet shall die.'
And if thou say in thine heart, `How shall we know the word which the LORD
hath not spoken?'-when a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not
nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the
prophet hath spoken it presumptuously; thou shalt not be afraid of him.

4

ప్రరిపోయి బరదుకగల న్రహంత్కుని గూరిచన్ పదిత్ర యేదన్గా, ఒకడు
అంత్కుముందు త్న్ పరుగువానియందు పగపటుక

"And this is the case of the slayer who shall flee thither, that he may live:
Whoso killeth his neighbor ignorantly, whom he hated not in time past--
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as when a man goeth into the wood with his neighbor to hew wood, and his
hand fetcheth a stroke with the ax to cut down the tree, and the head
slippeth from the helve and lighteth upon his neighbor, so that he die -- he
shall flee unto one of those cities and live,
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పరబాట్టన్ వాని చంపన్ యెడల, అన్గా ఒకడు చెట్ట
ా న్రుకుటకు త్న్
పరుగు వానితోకూడ అడవికిపోయి చెట్ట
ా న్రుకుటకు త్న్ చేత్రతో
గొడిలిదబబ వేసిన్పుపడు, గొడిలి పడి ఊడి వాని పరుగు వానికి త్గిలి వాడు
చనిపోయిన్ యెడల, వాడు అంత్కు ముందు త్న్ పరుగువానియందు
పగపటులేదు గనుక
వానికి మ్రణదండన్ విధిలేదు. అయితే హత్ా విష్య ములో పరత్రహత్ా
చేయవాని మ్న్సుస కోపముతో మ్ండు చండగా, మ్యరుము దూరమైన్ందున్
వాడు న్రహంత్కుని త్రిమి వాని కలిసికొని వాని చావగొటుకయండున్ట్ట
ా ఆ
న్రహంత్కుడు ప్రరిపోయి ఆ పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ బరదుకును.
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అందుచేత్నుమూడు పురములను నీకు ఏరపరచకొన్వలన్ని నేను
నీకాజా
ా పంచచనానను.
మ్రియ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ పత్రులతో పరమ్య ణముచేసిన్ట్ట
ా ఆయన్
నీ సరిహదు
ద లను విశాలపరచి, నీ పత్రులకు ఇచెచదన్ని చెపపన్
సమ్సతదేశమును నీకిచిచన్ యెడల నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను పేరమించచ

Therefore I command thee, saying, `Thou shalt separate three cities for
thee.'
And if the LORD thy God enlarge thy border, as He hath sworn unto thy
fathers, and give thee all the land which He promised to give unto thy
fathers,
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"When the LORD thy God hath cut off the nations whose land the LORD thy
God giveth thee, and thou succeedest them and dwellest in their cities and
in their houses,
thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land which the
LORD thy God giveth thee to possess it.
Thou shalt prepare thee a way, and divide the borders of thy land, which the
LORD thy God giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may
flee thither.

lest the avenger of the blood pursue the slayer while his heart is hot and
overtake him, because the way is long, and slay him, whereas he was not
worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past.
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నిత్ామును ఆయన్ మ్యరుములలో న్డుచటకు నేడు నేను నీకాజా
ా పంచిన్
యీ ఆజాలనినటిని అనుసరించి న్డుచచ, ఈ మూడు పురములు గాక మ్రి
మూడు పురములను ఏరపరచకొన్వలను.

if thou shalt keep all these commandments to do them, which I command
thee this day -- to love the LORD thy God and to walk ever in His ways -then shalt thou add three cities more for thee besides these three,
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that innocent blood be not shed in thy land which the LORD thy God giveth
thee for an inheritance, and so blood be upon thee.
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ప్ర
ర ణము తీసిన్ దోష్ము నీమీద మోపబడకుండున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
నీకు సావసథా ముగా ఇచచచన్న నీ దేశమున్ నిరోదష్యొకక ప్ర
ర ణము
తీయకుండవలను.
ఒకడు త్న్ పరుగువానియందు పగ పటిు వానికొరకు పంచియండి
వానిమీదపడి వాడు చచచన్ట్ట
ా కొటిు
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ఆ పురములలో ఒకదాని లోనికి ప్రరి పోయిన్యెడల, వాని ఊరిపదదలు
మ్నుషుాలను పంప అకకడనుండి వానిని రపపంచి వానిని చంపుటకెై హత్ా
విష్యములో పరత్రహత్ాచేయవానిచేత్రకి వాని న్పపగింప వలను.
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వాని కటాకిుంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగు న్ట్ట
ా ఇశారయేలీయల మ్ధానుండి
నిరోదష్ ప్ర
ర ణవిష్య మైన్ దోష్మును పరిహరింపవలను.
నీవు సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశములో
నీకు కలుగు నీ సావసథాములో పూరివకులు నియమించిన్ నీ పరుగువాని
సరిహదు
ద రాత్రని నీవు తీసివేయకూడదు.
ఒకడు చేయ సమ్సత ప్రపములలో ఏ అపరాధమును గూరిచయే గాని యే
ప్రపమునుగూరిచయే గాని ఒక సాకిు యొకక సాక్షామును అంగీకరింపకూడదు.
ఇదదరు సాకు
ు ల మ్యటమీదనైన్ను ముగు
ు రు సాకు
ు ల మ్యటమీదనైన్ను పరత్ర
సంగత్ర సిథరపరచబడును.
అనాాయపు సాక్షాము ఒకని మీద చెపుపటకు ఒకడు నిలువబడి నేరము
మోపుటకెై అబదిమ్యడిన్యెడల
ఆ వివాదముగల ఇదదరు మ్నుషుాలు యెహోవా సనినధిని, అన్గా ఆ
కాలములోనున్న యాజ కుల యెదుటను నాాయాధిపతుల యెదుటను
నిలువ వలను.
ఆ నాాయాధిపతులు బాగుగా విమ్రిశంచిన్ త్రువాత్ వాని సాక్షాము
అబదిసాక్షామై త్న్ సహో దరునిమీద వాడు అబదిసాక్షాము చెపపన్ సంగత్ర
వెలాడి యె
ై న్ యెడల, వాడు త్న్ సహోదరునికి చేయ త్లంచిన్టేా వానికి
చేయవలను.
అట్ట
ా మీ మ్ధానుండి ఆ చెడుత్న్ మును పరిహరించదురు.
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"But if any man hate his neighbor, and lie in wait for him, and rise up against
him and smite him mortally, so that he die, and he fleeth into one of these
cities,
then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him
into the hand of the avenger of blood, that he may die.

Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent
blood from Israel, that it may go well with thee.
"Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old time
have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the
LORD thy God giveth thee to possess it.
"One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin,
in any sin that he sinneth. By the mouth of two witnesses or by the mouth
of three witnesses shall the matter be established.
If a false witness rise up against any man to testify against him that which is
wrong,
then both the men involved in the controversy shall stand before the LORD,
before the priests and the judges who shall be in those days;
and the judges shall make diligent inquisition. And behold, if the witness be
a false witness and hath testified falsely against his brother,

then shall ye do unto him as he had thought to have done unto his brother;
so shalt thou put the evil away from among you.
మిగిలిన్వారు విని భ్యపడి నీ దేశమున్ అటిు దుషాకరాము ఇకను
And those who remain shall hear and fear, and shall henceforth commit no
చేయకుందురు.
more any such evil among you.
నీవు ఎవనిని కటాకిుంపకూడదు, ప్ర
ర ణమున్కు ప్ర
ర ణము కంటికి కనున పంటికి
And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for
పలు
ా చేత్రకి చెయిా కాలికి కాలు మీకు విధి.
tooth, hand for hand, foot for foot.
నీవు నీ శతు
ి వులతో యదిమున్కు పోయి గుఱ్ఱ ములను రథములను మీకంట్ట "When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and
విసాతరమైన్ జన్మును చూచ న్పుపడు వారికి భ్యపడవదు
ద ; ఐగుపు
chariots and a people more than thou, be not afraid of them; for the LORD
త
దేశములోనుండి నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు తోడెై
thy God is with thee, who brought thee up out of the land of Egypt.
యండును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అంతేకాదు, మీరు యదిమున్కు సమీ పంచన్పుపడు యాజకుడు దగురకు
వచిచ పరజలతో ఈల్లగు చెపపవలను
ఇశారయేలీయల్లరా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతు
ి వులతో యదిము
చేయటకు సమీ పంచచనానరు. మీ హృదయములు జంకనియాకుడి,
భ్యపడకుడి,
వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ శతు
ి వులతో
యదిము చేసి మిముిను రకిుంచవాడు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాయే.

And it shall be, when ye have come nigh unto the battle, that the priest shall
approach and speak unto the people,
and shall say unto them, `Hear, O Israel: Ye approach this day unto battle
against your enemies. Let not your hearts faint; fear not and do not tremble,
neither be ye terrified because of them;
for the LORD your God is He that goeth with you to fight for you against
your enemies to save you.'

మ్రియ నాయకులు జనులతో చెపపవలసిన్దేమ్న్గా, కొరత్తయిలు
ా కట్ట
ు
కొనిన్వాడు గృహపరవేశము కాకమునుపే యది ములో చనిపోయిన్యెడల
వేర్కకడు దానిలో పరవేశించను గనుక అటిువాడు త్న్ యింటికి త్రరిగి
వెళావచచను.
దా
ర క్షతోటవేసి యింక దాని పండు
ా త్రన్క ఒకడు యది ములో
చనిపోయిన్యెడల వేర్కకడు దాని పండు
ా త్రనును గనుక అటిువాడును త్న్
యింటికి త్రరిగి వెళావచచను.
ఒకడు స్త్తీని పరధాన్ము చెసికొని ఆమను ఇంకను పరిగరహింపకమునుపే
యధిములో చనిపోయిన్యెడల వేర్కకడు ఆమను పరిగరహించను గనుక
అటిువాడును త్న్ యింటికి త్రరిగి వెళావచచను.
నాయకులు జనులతో యెవడు భ్యపడి మత్తని గుండెగల వాడగునో వాడు
తాను అధైరాపడిన్ రీత్రగా త్న్ సహోదరుల గుండెలు అధైరాపరచకుండున్ట్ట
ా
త్న్ యింటికి త్రరిగి వెళావచచన్ని చెపపవలను.

And the officers shall speak unto the people, saying, `What man is there
who hath built a new house and hath not dedicated it? Let him go and
return to his house, lest he die in the battle and another man dedicate it.

9

నాయకులు జనులతో మ్యటల్లడుట చాలిం చిన్ త్రువాత్ జనులను
న్డిపంచటకు సేనాధిపతులను నియమింపవలను.

And it shall be, when the officers have made an end of speaking unto the
people, that they shall make captains of the armies to lead the people.

20

10

"When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace
unto it.
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యధదము చేయటకు మీర్కక పురముమీదికి సమీ పంచన్పుపడు
సమ్యధాన్ము నిమిత్తము రాయబారమును పంపవలను. సమ్యధాన్మ్ని అది
నీకు ఉత్తర మిచిచ
గుమ్ి ములను తెరచిన్యెడల దానిలో నున్న జనులందరు నీకు పనున
చెలిాంచి నీ దాసులగుదురు.
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And what man is he that hath planted a vineyard and hath not yet eaten of
it? Let him also go and return unto his house, lest he die in the battle and
another man eat of it.
And what man is there who hath betrothed a wife and hath not taken her?
Let him go and return unto his house, lest he die in the battle and another
man take her.'
And the officers shall speak further unto the people, and they shall say,
`What man is there that is fearful and fainthearted? Let him go and return
unto his house, lest his brethren's heart faint as well as his heart.'

అది మీతో సమ్య ధాన్పడక యదిమే మ్ంచిదని యెంచిన్యెడల దాని
ముటుడివేయడి.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా దాని నీ చేత్ర కపపగించన్పుపడు దానిలోని
మ్గవారిన్ందరిని కత్రతవాత్ హత్ము చేయవలను.
అయితే స్త్తీలను చిన్నవారిని పశు వులను ఆ పురములో నున్నది
యావతు
త ను దాని కొలా సొమ్ింత్టిని నీవు తీసికొన్వచచను; నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నీకిచిచన్ నీ శతు
ి వుల కొలాసొముిను నీవు అనుభ్వించ దువు.

And it shall be, if it make thee an answer of peace and open unto thee, then
it shall be that all the people who are found therein shall be tributaries unto
thee, and they shall serve thee.
And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then
thou shalt besiege it.
And when the LORD thy God hath delivered it into thine hands, thou shalt
smite every male thereof with the edge of the sword.
But the women and the little ones, and the cattle and all that is in the city,
even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat
the spoil of thine enemies which the LORD thy God hath given thee.

ఈ జన్ముల పురములు గాక నీకు బహు దూర ముగా ఉండిన్ సమ్సత
పురములకు మ్యత్ిమే యీల్లగున్ చేయవలను.

Thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which
are not of the cities of these nations.
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అయితే నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సావసథా ముగా నీకిచచచన్న యీ జన్ముల
పురములలో ఊపరిగల దేనిని బరదుకనియాకూడదు.

But of the cities of these people which the LORD thy God doth give thee for
an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth,
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but thou shalt utterly destroy them, namely: the Hittites, and the Amorites,
the Canaanites, and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, as the
LORD thy God hath commanded thee,
that they teach you not to do according to all their abominations which they
have done unto their gods, so ye should sin against the LORD your God.
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వీరు, అన్గా హీతీత యలు అమోరీయలు కనానీయలు పరిజీజయలు హివీి్వ
యలు యెబూస్త్యలనువారు త్మ్ త్మ్ దేవత్ల విష్ యమై చేసిన్ సమ్సత
హేయకృత్ాములరీత్రగా మీరు చేసి,
నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు విరోధముగా ప్రపము చేయ టకు వారు మీకు
నేరపకుండున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కాజా
ా పంచిన్ పరకారముగా వారిని
నిరూిలము చేయ వలను.
నీవు ఒక పురమును లోపరచకొనుటకు దానిమీద యదిము చేయచ అనేక
దిన్ములు ముటుడివేయ న్పుపడు, దాని చెట్ట
ా గొడిలిచేత్
ప్రడుచేయకూడదు; వాటి పండు
ా త్రన్వచచనుగాని వాటిని న్రికివేయకూడదు;
నీవు వాటిని ముటుడించటకు పలములోని చెట్ట
ా న్రుల్ల? అటిు చెటాను నీవు
కొటుకూడదు.
ఏ చెట్ట
ా త్రన్దగిన్ ఫలములనిచచన్వికావని నీవెరుగుదువో వాటిని ప్రడుచేసి
న్రికి, నీతో యదిముచేయ పురము పడువరకు వాటితో దానికి ఎదురుగా
ముటుడిదిబబ కటు వచచను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశములో ఒకడు చంపబడి పలములో
పడియండుట కన్బడు న్పుపడు, వాని చంపన్వాడెవడో అది తెలియక
యండిన్ యెడల
నీ పదదలును నీ నాాయాధిపతులును వచిచ చంపబడిన్వాని చట్ట
ు నున్న
పురముల దూరము కొలిపంప వలను.
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ఏ ఊరు ఆ శవమున్కు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పదదలు ఏ పనికిని
పటుబడక కాడి యీడవని పయాను తీసికొని
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దున్నబడకయ విత్తబడకయనున్న యేటి లోయలోనికి ఆ పయాను
తోలుకొనిపోయి అకకడ, అన్గా ఆ లోయలో ఆ పయామడను విరుగ
త్రయావలను.
అపుపడు యాజకులైన్ లేవీయలు దగురకు రావలను. యెహోవాను సేవించి
యెహోవా నామ్ మున్ దీవించటకు ఆయన్ వారిని ఏరపరచకొనను గనుక
వారి నోటిమ్యటచేత్ పరత్ర వివాదమును దబబవిష్యమైన్ పరత్ర వాాజామును
విమ్రిశంపబడవలను.
అపుపడు ఆ శవమున్కు సమీపమ్ందున్న ఆ ఊరి పదదలందరు ఆ యేటి
లోయలో మడ విరుగతీయబడిన్ ఆ పయాపైని త్మ్ చేతులు కడుగుకొని

And it shall be that the city which is next unto the slain man, even the elders
of that city shall take a heifer which hath not been worked and which hath
not drawn in the yoke;
and the elders of that city shall bring down the heifer unto a rough valley,
which is neither eared nor sown, and shall strike off the heifer's neck there
in the valley.
And the priests, the sons of Levi, shall come near, for them the LORD thy
God hath chosen to minister unto Him and to bless in the name of the
LORD; and by their word shall every controversy and every stroke be tried.
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"When thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take
it, thou shalt not destroy the trees thereof by forcing an ax against them, for
thou mayest eat of them; and thou shalt not cut them down to employ
them in the seige, for the tree of the field is man's life.
Only the trees which thou knowest are not trees for meat, thou shalt
destroy and cut them down; and thou shalt build bulwarks against the city
that maketh war with thee, until it be subdued.
"If one be found slain in the land which the LORD thy God giveth thee to
possess it, lying in the field, and it be not known who hath slain him,
then thy elders and thy judges shall come forth, and they shall measure the
distance unto the cities which are round about him that is slain.

And all the elders of that city who are next unto the slain man shall wash
their hands over the heifer that is beheaded in the valley.

మ్య చేతులు ఈ రకిమును చిందింపలేదు, మ్య కనునలు ఇది చూడ లేదు.

And they shall answer and say, `Our hands have not shed this blood, neither
have our eyes seen it.
యెహోవా, నీవు విమోచించిన్ నీ జన్మైన్ ఇశారయేలీయల నిమి త్తము
Be merciful, O LORD, unto Thy people Israel, whom Thou hast redeemed,
ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగనిముి; నీ జన్మైన్ ఇశార యేలీయలమీద నిరోదష్ యొకక and lay not innocent blood unto Thy people of Israel's charge.' And the
ప్ర
ర ణము తీసిన్ దోష్ మును మోపవదదని చెపపవలను. అపుపడు ప్ర
ర ణము తీసిన్ blood shall be forgiven them.
దోష్మున్కు వారినిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము కలు గును.
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అట్ట
ా నీవు యెహోవా దృష్ుకి యథారథమైన్ది చేయన్పుపడు నీ మ్ధానుండి
నిరోదష్యొకక ప్ర
ర ణము విష్యమైన్ దోష్మును పరిహరించెదవు.

So shalt thou put away the guilt of innocent blood from among you when
thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.
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నీవు నీ శతు
ి వులతో యదిముచేయ బోవున్పుపడు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ
చేత్రకి వారిని అపపగించిన్ త్రు వాత్

"When thou goest forth to war against thine enemies, and the LORD thy
God hath delivered them into thine hands and thou hast taken them captive,
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వారిని చెరపటిు ఆ చెరపటుబడిన్వారిలో రూపవత్ర యె
ై న్దానిని చూచి ఆమను and seest among the captives a beautiful woman and hast a desire unto her,
మోహించి ఆమను పండిా చేసికొన్ మ్న్ససయి
that thou wouldest have her for thy wife,
నీ యింట ఆమను చేరుచకొనిన్ త్రువాత్ ఆమ త్ల కౌురము చేయించకొని
then thou shalt bring her home to thine house. And she shall shave her head
and pare her nails;
గోళాను తీయించకొని త్న్ చెరబటులు తీసివేసి నీ యింట నివసించి యొక
and she shall put the raiment of her captivity from off her, and shall remain
నలదిన్ములు త్న్ త్ండు
ర లనుగూరిచ పరల్లపన్ చేయటకు నీవు ఆమకు
in thine house and bewail her father and her mother a full month. And after
సెలవియావలను. త్రువాత్ నీవు ఆమయొదదకు పోయి ఆమను
that thou shalt go in unto her and be her husband, and she shall be thy wife.
పండిాచేసికొన్వచచను; ఆమ నీకు భారాయగును.
నీవు ఆమవలన్ సంతుష్ు నొందనియెడల ఆమ మ్న్సుసవచిచన్ చోటికి ఆమను And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go
సాగన్ంపవలనే గాని ఆమను ఎంత్మ్యత్ిమును వెండికి అమ్ికూడదు; నీవు
whither she will, but thou shalt not sell her at all for money; thou shalt not
ఆమను అవమ్యన్పరచిత్రవి గనుక ఆమను దాసివల చూడకూడదు.
make merchandise of her, because thou hast humbled her.
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పేరమింపబడున్దొకతెయ దేవష్ంపబడున్దొక తెయ ఇదదరు భారాలు ఒక
పురుషునికి కలిగియండి, పేరమింపబడిన్దియ దేవష్ంపబడిన్దియ వానివలన్
బిడిలు కని
జేాష్ఠకుమ్యరుడు దేవష్ంపబడిన్దాని కొడుకెైన్ యెడల, త్ండిర త్న్కు
కలిగిన్దానిని త్న్ కుమ్యరులకు సావసథాముగా ఇచచనాడు దేవష్ంపబడిన్దాని
కుమ్యరుడెైన్ జేాషు
ఠ నికి మ్యరుగా పేరమింపబడిన్దాని కుమ్యరుని జేాషు
ఠ నిగా
చేయకూడదు.
దేవష్ంపబడిన్దాని కుమ్యరు నికి త్ండిర త్న్ ఆసిత అంత్టిలో రటిుంపు
భాగమిచిచ వానినే జేాషు
ఠ నిగా ఎంచవలను. వీడు వాని బలప్ర
ర రం భ్ము గనుక
జేాష్ఠతావధికారము వీనిదే.
ఒకని కుమ్యరుడు మొండివాడెై త్రరుగబడి త్ండిరమ్యట గాని త్లిామ్యటగాని
విన్కయండి, వారు అత్ని శికిుం చిన్ త్రువాత్యను అత్డు వారికి
విధేయడు కాక పోయిన్ యెడల
అత్ని త్లిదండు
ర లు అత్ని పట్ట
ు కొని ఊరి గవినియొదద కూరుచండు
పదదలయొదదకు అత్ని తీసికొని వచిచ
మ్య కుమ్యరుడెైన్ వీడు మొండివాడెై త్రరుగ బడి యనానడు; మ్య మ్యట విన్క
త్రండిబోతును తా
ి గుబోతును ఆయెన్ని ఊరి పదదలతో చెపప వలను.

"If a man have two wives, one beloved and another hated, and they have
borne him children, both the beloved and the hated, and if the firstborn son
be hers that was hated,
then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that
he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the
hated, who is indeed the firstborn.

అపుపడు ఊరి పరజలందరు రాళాతో అత్ని చావగొటువలను. అట్ట
ా ఆ
చెడుత్న్మును నీ మ్ధానుండి పరిహరించదువు. అపుపడు
ఇశారయేలీయలందరు విని భ్యపడుదురు.
మ్రణశిక్షకు త్గిన్ ప్రపము ఒకడు చేయగా అత్ని చంప మ్య
ా నుమీద
వేరల్లడదీసిన్యెడల

And all the men of his city shall stone him with stones, so that he die. So
shalt thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear.

But he shall acknowledge the son of the hated as the firstborn by giving him
a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength;
the right of the firstborn is his.
"If a man have a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of
his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened
him, will not hearken unto them,
then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto
the elders of his city and unto the gate of his place.
And they shall say unto the elders of his city, `This, our son, is stubborn and
rebellious; he will not obey our voice; he is a glutton and a drunkard.'

"And if a man have committed a sin worthy of death, and he is to be put to
death, and thou hang him on a tree,
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అత్ని శవము రాత్రి వేళ ఆ మ్య
ా నుమీద నిలువకూడదు. వేరల్లడదీయ
బడిన్వాడు దేవునికి శాపగరసు
త డు గనుక నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సావసథాముగా
నీకిచచచన్న దేశమును నీవు అపవిత్ిపరచకుండున్ట్ట
ా అగత్ాముగా ఆ
దిన్మున్ వానిని ప్రత్రపటువలను.
నీ సహోదరుని యెదు
ద గాని గొఱ్ఱగాని తో
ి వ త్పపపోవుట చూచిన్యెడల నీవు
వాటిని చూడన్ట్ట
ా కనునలు మూసికొన్క అగత్ాముగా వాటిని నీ సహోదరుని
యొదదకు మ్ళ్లాంపవలను.
నీ సహోదరుడు నీ దగుర లేక పోయిన్యెడలను, నీవు అత్ని నరుగకపోయిన్
యెడలను దానిని నీ యింటికి తోలుకొని పోవలను. నీ సహోద రుడు దాని
వెదకుచవచచవరకు అది నీ యొదదనుండ వలను, అపుపడు అత్నికి దాని
మ్రల అపపగింపవలను.
అత్ని గాడిదను గూరిచయ వసతీమును గూరిచయ నీవు ఆల్లగున్నే
చేయవలను. నీ సహోదరుడు పోగొట్ట
ు కొనిన్ది ఏదైన్ను నీకు దొరకిన్యెడల
అత్డు పోగొట్ట
ు కొనిన్ దానినిగూరిచ ఆల్లగున్నే చేయవలను; నీవు దానిని
చూచి చూడన్ట్ట
ు గా ఉండకూడదు.
నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదు
ద గాని తో
ి వలో పడియండుట నీవు
చూచిన్యెడల వాటిని చూడన్ట్ట
ా కనునలు మూసికొన్క వాటిని లేవనతు
త టకు
అగత్ాముగా సహాయము చేయవలను.
స్త్తీ పురుష్వేష్ము వేసికొన్కూడదు; పురుషుడు స్త్తీ వేష్మును ధరింపకూడదు;
ఆల్లగు చేయవారందరు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు హేయలు.
గుడాయిన్ను పలాలైన్నుగల పకిుగూడు చెట్ట
ు మీదనే గాని నేలమీదనేగాని
తో
ి వలోనేగాని నీకు కన్బడిన్ యెడల త్లిా ఆ పలాలనైన్ను ఆ గుడానైన్ను
పదిగియన్న యెడల పలాలతో కూడ త్లిాని తీసికొన్క నీకు మేలు కలుగు
న్ట్ట
ా ను
నీవు దీరా
ా యష్ింతుడవగున్ట్ట
ా ను అగత్ాముగా త్లిాని విడిచి పలాలనే
తీసికొన్వచచను.
కొరత్త యిలు
ా కటిుంచన్పుపడు దానిమీదనుండి యెవ డెైన్ను పడుటవలన్ నీ
యింటిమీదికి హత్ాదోష్ము రాకుండుటకెై నీ యింటి పైకపుపన్కు చట్ట
ు
పటుగోడ కటిుంపవలను.
నీవు వితు
త విత్తన్ముల పైరును నీ దా
ర క్ష తోట వచచబడియ పరత్రష్ుత్ములు
కాకుండున్ట్ట
ా నీ దా
ర క్షతోటలో వివిధమైన్వాటిని విత్తకూడదు.

his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise
bury him that day (for he that is hanged is accursed of God), that thy land be
not defiled which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
"Thou shalt not see thy brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself
from them. Thou shalt in any case bring them back unto thy brother.
And if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou
shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy
brother seek after it, and thou shalt restore it to him again.
In like manner shalt thou do with his ass; and so shalt thou do with his
raiment and with all lost things of thy brother's, which he hath lost and thou
hast found, shalt thou do likewise; thou mayest not hide thyself.
Thou shalt not see thy brother's ass or his ox fall down by the way, and hide
thyself from them; thou shalt surely help him to lift them up again.
"The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall
a man put on a woman's garment; for all who do so are abomination unto
the LORD thy God.
"If a bird's nest chance to be before thee in the way in any tree or on the
ground, whether there be young ones or eggs, and the dam sitting upon the
young or upon the eggs, thou shalt not take the dam with the young;
but thou shalt in any wise let the dam go and take the young to thee, that it
may be well with thee and that thou mayest prolong thy days.
"When thou buildest a new house, then thou shalt make a parapet for thy
roof, that thou bring not blood upon thine house if any man fall from
thence.
"Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds, lest the fruit of thy seed
which thou hast sown and the fruit of thy vineyard be defiled.

ఎదు
ద ను గాడిదను జత్చేసి భూమిని దున్నకూడదు.
ఉనినయ జనుపనారయ కలిపనేసిన్ బటును వేసికొన్ కూడదు.

"Thou shalt not plow with an ox and an ass together.
"Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of woolen and linen
together.
నీవు కపుపకొను నీ బటు నాలుగు చెంగులకు అలిాకలను చేసికొన్వలను.
"Thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture
wherewith thou coverest thyself.
ఒకడు స్త్తీని పండిాచేసికొని ఆమను కూడిన్ త్రు వాత్ ఆమను ఒలాక ఆమమీద "If any man take a wife and go in unto her, and hate her,
అవమ్యన్ కిరయలు మోప
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ఆమ చెడిదని పరచరపరచిఈ స్త్తీని నేను పరి గరహించి యీమ దగురకు
and give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon
వచిచన్పుపడు ఈమయందు కనాాత్వము నాకు కన్బడలేదని చెపపన్ యెడల her and say, `I took this woman, and when I came to her I found her not a
maid,'
ఆ చిన్నదాని త్లిదండు
ర లు దావరమ్ందున్న ఆ ఊరి పదదల యొదదకు ఆ
then shall the father of the damsel and her mother take and bring forth the
చిన్నదాని కనాాత్వలక్షణములను తీసికొని రావలను.
tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate.

Deuteronomy

22

14

Deuteronomy

22

15

Deuteronomy

22

16

Deuteronomy

22

17

Deuteronomy

22

18

Deuteronomy

22

19

Deuteronomy

22

20

Deuteronomy

22

21

Deuteronomy

22

22

ఒకడు మ్గనాలితో శయనించచండగా కన్బడిన్ యెడల వారిదదరు, అన్గా
ఆ స్త్తీతో శయనించిన్ పురు షుడును ఆ స్త్తీయను చంపబడవలను. అట్ట
ా ఆ
చెడు త్న్మును ఇశారయేలులోనుండి పరిహరించదురు.

"If a man be found lying with a woman married to a husband, then they
shall both of them die, both the man that lay with the woman and the
woman; so shalt thou put away evil from Israel.
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కన్ాకయె
ై న్ చిన్నది పరధాన్ము చేయబడిన్ త్రువాత్ ఒకడు ఊరిలో ఆమను
కలిసికొని ఆమతో శయనించిన్ యెడల
ఆ ఊరి గవినియొదదకు వారిదదరిని తీసికొనివచిచ, ఆ చిన్నది ఊరిలో కేకలు
వేయకయన్నందున్ ఆమను, త్న్ పరుగువాని భారాను
అవమ్యన్పరచిన్ందున్ ఆ మ్ను షుాని, రాళాతో చావగొటువలను. అట్ట
ా ఆ
చెడు త్న్మును మీలోనుండి పరిహరించదురు.

"If a damsel who is a virgin be betrothed unto a husband, and a man find
her in the city and lie with her,
then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall
stone them with stones, that they die -- the damsel, because she cried not,
being in the city, and the man, because he hath humbled his neighbor's
wife; so thou shalt put away evil from among you.
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ఒకడు పరధాన్ముచేయబడిన్ చిన్నదానిని పలములో కలిసికొనిన్పుుడు ఆ
మ్నుషుాడు ఆమను బలిమిని పటిు ఆమతో శయనించిన్యెడల ఆమతో
శయనించిన్ మ్ను షుాడు మ్యత్ిమే చావవలను.

"But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her
and lie with her, then the man only that lay with her shall die.
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ఆ చిన్నదాని నేమియ చేయకూడదు, ఆ చిన్నదాని యందు మ్రణప్రత్ిమైన్ But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin
ప్రపములేదు. ఒకడు త్న్ పరుగు వాని మీదికి లేచి ప్ర
ర ణహాని చేసిన్టేు యిది
worthy of death. For as when a man riseth against his neighbor and slayeth
జరిగిన్ది.
him, even so is this matter;
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అపుపడు ఆ చిన్నదాని త్ండిరనా కుమ్య రిను ఈ మ్నుషుానికి పండిా చేయగా

And the damsel's father shall say unto the elders, `I gave my daughter unto
this man for a wife, and he hateth her;
ఇదిగో ఇత్డ్రమ నొలాకనీ కుమ్యరియందు కనాాత్వము నాకు కన్బడ
and lo, he hath given occasions of speech against her, saying, "I found not
లేదనియ అవమ్యన్కిరయలు చేసిన్దనియ ఆమమీద నింద మోపను; అయితే thy daughter a maid," and yet these are the tokens of my daughter's
నా కుమ్యరి కనాాత్వమున్కు గురుతులివే అని పదదలతో చెపప పటుణపుపదదల virginity.' And they shall spread the cloth before the elders of the city.
యెదుట ఆ బటును పరచవలను.
అపుపడు ఆ ఊరి పదదలు ఆ మ్ను షుాని పట్ట
ు కొని శికిుంచి నూరు వెండి
And the elders of that city shall take that man and chastise him;
రూకలు అపరాధ ముగా వానియొదద తీసికొని
ఆ చిన్నదాని త్ండిరకియా వలను. ఏలయన్గా అత్డు ఇశారయేలీయరాలైన్
and they shall fine him a hundred shekels of silver and give them unto the
కన్ా కను అవమ్యన్పరచియనానడు. అపుపడామ అత్నికి భారాయె
ై
father of the damsel, because he hath brought an evil name upon a virgin of
యండును; అత్డు తాను బరదుకు దిన్ము లనినటను ఆమను
Israel. And she shall be his wife; he may not put her away all his days.
విడువకూడదు.
అయితే ఆ మ్యట నిజమైన్యెడల, అన్గా ఆ చిన్నదానియందు కన్ాకా
But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the
లక్షణములు కన్బడనియెడల
damsel,
వారు ఆమ త్ండిర యింటి యొదదకు ఆ చిన్నదానిని తీసికొని రావలను.
then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and
అపుపడు ఆమ ఊరి వారు ఆమను రాళాతో చావగొటువలను. ఏల యన్గా
the men of her city shall stone her with stones that she die, because she
ఆమ త్న్ త్ండిరయింట వాభిచరించి ఇశార యేలీయలలో దుషాకరాము
hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house; so shalt
చేసెను. అట్ట
ా ఆ చెడు త్న్మును మీ మ్ధానుండి మీరు పరిహరించదురు.
thou put evil away from among you.
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అత్డు ఆమను పలములో కలిసికొన్గా పరధాన్ము చేయబడిన్ ఆ చిన్నది
కేకలు వేసిన్ను ఆమకు రక్షకుడు లేకపోయెను.
ఒకడు పరధాన్ము చేయబడని కన్ాకయె
ై న్ చిన్నదానిని కలిసికొని ఆమను
పట్ట
ు కొని ఆమతో శయనింపగా వారు కన్బడిన్ యెడల
ఆమతో శయనించిన్వాడు ఆ చిన్న దాని త్ండిరకి ఏబది వెండి రూకలిచిచ
ఆమను పండిాచేసి కొన్వలను. అత్డు ఆమను ఆవమ్యన్పరచెను గనుక
అత్డు తాను బరదుకు దిన్ములనినటను ఆమను విడిచి పటుకూడదు.

for he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was
none to save her.
"If a man find a damsel who is a virgin who is not betrothed, and lay hold on
her and lie with her, and they be found,
then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty
shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he
may not put her away all his days.

ఎవడును త్న్ త్ండిరభారాను పరిగరహింపకూడదు, త్న్ త్ండిర విపపత్గిన్
కోకను విపపకూడదు.
గాయమునొందిన్ వృష్ణములు గలవాడగాని మ్రాింగము
కోయబడిన్వాడగాని యెహోవా సమ్యజ ములో చేరకూడదు. కుండుడు
యెహోవా సమ్యజ ములో చేరకూడదు.
వానికి పదియవ త్రమువాడెైన్ను యెహోవా సమ్యజములో చేరకూడదు.

"A man shall not take his father's wife, nor uncover his father's skirt.

అమోినీయడగాని మోయాబీయడగాని యెహోవా సమ్యజములో
చేరకూడదు. వారిలో పదియవ త్రము వారైన్ను ఎన్నడును యెహోవా
సమ్యజములో చేరకూడదు.
ఏలయన్గా మీరు ఐగుపు
త లోనుండి వచచ చండగా వారు అన్నప్రన్ములు
తీసికొని మిముిను ఎదుర్కకన్రాక, నినున శపంచటకు బహుమ్యన్మునిచిచ
న్దుల యరాములోని పతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు
కుమ్యరుడెైన్ బిల్లమును పలిపంచిరి.

An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD;
even to their tenth generation shall they not enter into the congregation of
the LORD for ever,
because they met you not with bread and with water in the way when ye
came forth out of Egypt, and because they hired against thee Balaam the
son of Beor, of Pethor of Mesopotamia, to curse thee.

అయితే నీ దేవుడెైన్ యెహోవా బిల్లము మ్యట విన్ నొలాకుండెను. నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నినున పేరమిం చెను గనుక నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ నిమిత్తము ఆ
శాప మును ఆశీరావదముగా చేసెను.
నీ దిన్ములనినట ఎన్న డును వారి కేుమ్మునైన్ను మేలునైన్ను
విచారింపకూడదు.
ఎదోమీయలు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవష్ంప కూడదు.
ఐగుపు
త దేశములో నీవు పరదేశివెై యంటివి గనుక ఐగుపీతయలను
దేవష్ంపకూడదు.
వారికి పుటిున్ పలాలలో మూడవ త్రమువారు యెహోవా సమ్యజములో
చేరవచచను.
నీ సేన్ శతు
ి వులతో యదిమున్కు బయలుదేరున్పుపడు ఏ దుషాకరామును
చేయకుండ జాగరత్త పడవలను.
రాత్రి జరిగిన్దానివలన్ మైలపడిన్వాడు మీలో ఉండిన్యెడల వాడు ప్రళ్లము
వెలుపలికి వెళ్లాపోవలను.

Nevertheless the LORD thy God would not hearken unto Balaam, but the
LORD thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the LORD
thy God loved thee.
Thou shalt not seek their peace nor their prosperity all thy days for ever.

అత్డు ప్రళ్లములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున్ అత్డు నీళాతో
సానన్ముచేసి సూరుాడు అసతమించిన్ త్రువాత్ ప్రళ్లములో చేరవచచను.

"He that is wounded in the stones or hath his private member cut off shall
not enter into the congregation of the LORD.
A bastard shall not enter into the congregation of the LORD; even to his
tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.

"Thou shalt not abhor an Edomite, for he is thy brother. Thou shalt not
abhor an Egyptian, because thou wast a stranger in his land.
The children who are begotten of them shall enter into the congregation of
the LORD in their third generation.
"When the host goeth forth against thine enemies, then keep thyself from
every wicked thing.
"If there be among you any man that is not clean by reason of uncleanness
that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp; he
shall not come within the camp.
But it shall be, when evening cometh on, he shall wash himself with water;
and when the sun is down he shall come into the camp again.
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ప్రళ్లము వెలుపల నీకు ఒక చోట్ట ఉండవలను, ఆ బహిరూభమికి నీవు
వెళావలను.
మ్రియ నీ ఆయధములుగాక గసిక యొకటి నీ యొదద ఉండవలను. నీవు
బహిరూభమికి వెళ్ల
ా న్పుపడు దానితో త్ివివ వెనుకకు త్రరిగి నీ మ్లమును
కపపవేయవలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున విడిపంచటకును నీ శతు
ి వు లను నీకు
అపపగించటకును నీ ప్రళ్లములో సంచరించ చండును గనుక ఆయన్ నీలో
అసహామైన్ దేనినైన్ను చూచి నినున విడువకుండున్ట్ట
ా నీ ప్రళ్లము
పరిశుదథముగా ఉండవలను.
త్న్ యజమ్యనునియొదదనుండి త్పపంచకొని నీయొదదకు వచిచన్ దాసుని
వాని యజమ్యనునికి అపపగింపకూడదు.
అత్డు త్న్ యిష్ుపరకారము నీ గా
ర మ్ములలో ఒకదాని యందు తాను
ఏరపరచకొనిన్ చోట మీతో కలిసి మీ మ్ధా నివసింపవలను; నీవు వాని
బాధింపకూడదు.
ఇశారయేలు కుమ్యరిలలో ఎవతెయ వేశాగా ఉండ కూడదు. ఇశారయేలు
కుమ్యరులలో ఎవడును పురుష్ గామిగా ఉండకూడదు.
పడుపుసొముినేగాని కుకక విలువనేగాని మొ
ా కుకబడిగా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
యింటికి తేకూడదు. ఏలయన్గా ఆ రండును నీ దేవు డెైన్ యెహోవాకు
హేయములు.
నీవు వెండినేగాని ఆహారదరవామునేగాని, వడిికి వేయ బడు దేనిని నీ
సహోదరులకు వడిికియాకూడదు.

"Thou shalt have a place also outside the camp whither thou shalt go forth
abroad.
And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou
wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and
cover that which cometh from thee.
For the LORD thy God walketh in the midst of thy camp to deliver thee and
to give up thine enemies before thee; therefore shall thy camp be holy, that
He see no unclean thing in thee and turn away from thee.

అనుా నికి వడిికి బదులు ఇయావచచనుగాని నీవు సావధీన్పరచ కొనున్ట్ట
ా
చేరబోవుచన్న దేశములో నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీవు చేయ
పరయత్నములనినటి విష్యములోను నినున ఆశీరవదించన్ట్ట
ా నీ
సహోదరులకు వడిికి బదులు ఇయాకూడదు.
నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు మొ
ా కుకకొనిన్ త్రు వాత్ ఆ మొ
ా కుకబడిని
చెలిాంచటకు త్డవు చేయ కూడదు. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్పపక నీవలన్
దాని రాబట్ట
ు కొనును, అది నీకు ప్రపమ్గును.

Unto a stranger thou mayest lend upon interest, but unto thy brother thou
shalt not lend upon interest, that the LORD thy God may bless thee in all
that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it.

నీవు మొ
ా కుక కొన్నియెడల నీయందు ఆ ప్రపముండదు.
నీ పదవుల నుండి బయలుదేరిన్ మ్యటను నరవేరుచకొని, నీ దేవుడెైన్
యెహోవాకు మొ
ా కుకకొనిన్ పరకారము నీవు నీ నోట పలికిన్ట్ట
ా సేవచాఛరపణము
న్రిపంపవలను.
నీవు నీ పరుగువాని దా
ర క్షతోటకు వచచన్పుపడు నీ యిష్ుపరకారము నీకు
చాలిన్ంత్వరకు దా
ర క్షపండు
ా త్రన్ వచచను గాని నీ ప్రత్ిలో వాటిని
వేసికొన్కూడదు.
నీ పరుగువాని పంటచేనికి వచచన్పుపడు నీ చేత్రతో వెనునలు
తు
ి ంచకొన్వచచను గాని నీ పరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి వేయకూడదు.

But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee.
That which is gone out of thy lips thou shalt keep and perform, even a
freewill offering, according as thou hast vowed unto the LORD thy God,
which thou hast promised with thy mouth.
"When thou comest into thy neighbor's vineyard, then thou mayest eat
grapes to thy fill at thine own pleasure, but thou shalt not put any in thy
vessel.
When thou comest into the standing corn of thy neighbor, then thou
mayest pluck the ears with thine hand, but thou shalt not move a sickle
unto thy neighbor's standing corn.

"Thou shalt not deliver unto his master the servant who has escaped from
his master unto thee.
He shall dwell with thee, even among you, in that place which he shall
choose in one of thy gates where it is good for him. Thou shalt not oppress
him.
"There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the
sons of Israel.
Thou shalt not bring the hire of a whore or the price of a dog into the house
of the LORD thy God for any vow, for even both these are abomination unto
the LORD thy God.
"Thou shalt not lend upon interest to thy brother, interest of money,
interest of victuals, interest of any thing that is lent upon interest.

"When thou shalt vow a vow unto the LORD thy God, thou shalt not be slack
to pay it; for the LORD thy God will surely require it of thee, and it would be
sin in thee.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Deuteronomy

24

1

ఒకడు స్త్తీని పరిగరహించి ఆమను పండిాచేసి కొనిన్ త్రువాత్ ఆమయందు
మ్యన్భ్ంగసూచన్ ఏదో ఒకటి అత్నికి కన్బడిన్ందున్ ఆమమీద అత్నికి
ఇష్ుము త్పపన్యెడల, అత్డు ఆమకు పరితాాగ పత్ిము వా
ర యించి
ఆమచేత్రకిచిచ త్న్ యింటనుండి ఆమను పంపవేయవలను.

"When a man hath taken a wife and married her, and it come to pass that
she find no favor in his eyes because he hath found some uncleanness in
her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and
send her out of his house.
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ఆమ అత్ని యింటనుండి వెళ్లాన్త్రు వాత్ ఆమ వేర్కక పురుషుని
పండిాచేసికొన్వచచను.
ఆ రండవ పురుషుడు ఆమను ఒలాక ఆమకు పరితాాగ పత్ిము వా
ర యించి
ఆమ చేత్రకిచిచ త్న్ యింటనుండి ఆమను పంపవేసిన్యెడల నేమి, ఆమను
పండిాచేసికొనిన్ పమ్ిట ఆ రండవ పురుషుడు చనిపోయిన్యెడల నేమి

And when she has departed out of his house, she may go and be another
man's wife.
And if the latter husband hate her and write her a bill of divorcement, and
putteth it in her hand and sendeth her out of his house, or if the latter
husband die who took her to be his wife,
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ఆమను పంపవేసిన్ ఆమ మొదటి పనిమిటి ఆమను పండిాచేసికొనుటకెై ఆమను
మ్రల పరిగరహింపకూడదు. ఏలయన్గా ఆమ త్నున అపవిత్ిపరచకొనను,
అది యెహోవా సనినధిని హేయము గనుక నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు
సావసథాముగా ఇచచచన్న దేశమున్కు ప్రపము కలుగకుండున్ట్ట
ా మీరు
ఆల్లగు చేయకూడదు.

her former husband who sent her away may not take her again to be his
wife after she is defiled; for that is abomination before the LORD, and thou
shalt not cause the land to sin which the LORD thy God giveth thee for an
inheritance.
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ఒకడు కొరత్తగా ఒకదానిని పండిాచేసికొని సేన్లోచేరి పోకూడదు. అత్నిపైన్ యే
"When a man hath taken a new wife, he shall not go out to war, neither
వాాప్రరభారమును మోప కూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అత్డు త్న్ యింట shall he be charged with any business; but he shall be free at home one
ఉండి తాను పరిగరహించిన్ భారాను సంతోష్పటువలను.
year, and shall cheer up his wife whom he hath taken.
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త్రరగటినైన్ను త్రరగటిమీద దిమ్ినైన్ను తాకట్ట
ు పటు కూడదు. అది ఒకని
జీవనాధారమును తాకట్ట
ు పటిున్టేా.
ఒకడు ఇశారయేలు కుమ్యరులైన్ త్న్ సహోదరులలో నొకని దొంగిలుట
కనుగొన్బడిన్యెడల అత్డు వానిని త్న్ దాసునిగా చేసికొనిన్ను అమిిన్ను
ఆ దొంగ చావ వలను. ఆల్లగు చేసిన్యెడల ఆ చెడుత్న్మును మీ
మ్ధానుండి పరిహరించదురు.
కుష్ఠరోగవిష్యము యాజకులైన్ లేవీయలు మీకు బోధించ సమ్సతమును
చేయటకు బహు జాగరత్తగా ఉండుడి. నేను వారి కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేయటకు
మీరు జాగరత్తగా నుండుడి.
మీరు ఐగుపు
ి వలో నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
త లోనుండి వచిచ న్పుపడు తో
మిరాామున్కు చేసిన్ దానిని జా
ా పకముంచకొనుడి.
నీ పరుగువానికి ఏదైన్ను నీవు ఎరువిచిచన్యెడల అత్నియొదద తాకట్ట
ు
వసు
త వు తీసికొనుటకు అత్ని యింటికి వెళాకూడదు
నీవు బయట నిలువవలను. నీవు ఎరువిచిచన్ వాడు బయటనున్న
నీయొదదకు ఆ తాకట్ట
ు వసు
త వును తెచిచయిచచను.
ఆ మ్నుషుాడు బీదవాడెైన్యెడల నీవు అత్ని తాకట్ట
ు ను ఉంచకొని
పండుకొన్కూడదు. అత్డు త్న్ బటును వేసికొని పండుకొని నినున దీవించ
న్ట్ట
ా సూరుాడు అసతమించన్పుపడు నిశచయముగా ఆ తాకట్ట
ు వసు
త వును
అత్నికి మ్రల అపపగింపవలను.
అది నీ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి నీకు నీత్ర యగును.

"No man shall take the nether or the upper millstone in pledge, for then he
taketh a man's life in pledge.
"If a man be found stealing any of his brethren of the children of Israel, and
maketh merchandise of him or selleth him, then that thief shall die; and
thou shalt put evil away from among you.
"Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently and do
according to all that the priests, the Levites, shall teach you; as I
commanded them, so ye shall observe to do.
Remember what the LORD thy God did unto Miriam on the way after ye had
come forth out of Egypt.
"When thou dost lend thy brother any thing, thou shalt not go into his
house to fetch his pledge.
Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou dost lend shall bring
out the pledge abroad unto thee.
And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge.

In any case thou shalt deliver him the pledge again when the sun goeth
down, that he may sleep in his own raiment and bless thee; and it shall be
righteousness unto thee before the LORD thy God.
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నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమ్ందలి నీ గా
ర మ్ము లలోనున్న పరదేశులలోనేమి "Thou shalt not oppress a hired servant who is poor and needy, whether he
దీన్దరిదు
ర డెైన్ కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటికూలి ఆ నాడియావలను. be of thy brethren or of thy strangers who are in thy land within thy gates.
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సూరుాడు అసతమింపకమునుపు వానికియా వలను. వాడు బీదవాడు గనుక
దానిమీద ఆశ పట్ట
ు కొనియండును. వాడు నినునబటిు యెహోవాకు
మొఱ్ఱపట్ట
ు నేమో అది నీకు ప్రపమ్గును.
కుమ్యరుల దోష్మునుబటిు త్ండు
ర లకు మ్రణశిక్ష విధింపకూడదు, త్ండు
ర ల
దోష్మునుబటిు కుమ్యరులకు మ్రణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవనిప్రపము
నిమిత్తమువాడ మ్రణశిక్ష నొందును.
పరదేశికేగాని త్ండిరలేనివానికేగాని నాాయము త్పప తీరుపతీరచకూడదు.
విధవరాలి వసతీమును తాకట్ట
ు గా తీసికొన్కూడదు.

At his day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it;
for he is poor and setteth his heart upon it, lest he cry against thee unto the
LORD, and it be sin unto thee.
"The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the
children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for
his own sin.
"Thou shalt not pervert the judgment of the stranger nor of the fatherless,
nor take a widow's raiment in pledge;

Deuteronomy

24

18

but thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and the LORD
thy God redeemed thee thence. Therefore I command thee to do this thing.
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నీవు ఐగుపు
త లో దాసుడవెైయండగా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున అకకడనుండి
విమోచించె న్ని జా
ా పకము చేసికొన్వలను. అందుచేత్ ఈ కారాము
చేయవలన్ని నీ కాజా
ా పంచచనానను.
నీ పలములో నీ పంట కోయచన్నపుపడు పల ములో ఒక పన్
మ్రచిపోయిన్యెడల అది తెచచకొను టకు నీవు త్రరిగి పోకూడదు. నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నీవు చేయ పనులనినటిలోను నినున ఆశీరవదించన్ట్ట
ా
అది పరదేశులకును త్ండిర లేనివారికిని విధవరాండరకును ఉండ వలను.
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నీ ఒలీవపండాను ఏరున్పుపడు నీ వెనుకనున్న పరిగెను ఏరుకొన్కూడదు; అవి When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boughs
పరదేశులకును త్ండిరలేని వారికిని విధవరాండరకును ఉండవలను.
again; it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.
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నీ దా
ర క్షపండాను కోసి కొనున్పుపడు నీ వెనుకనున్న పరిగెను ఏరుకొన్కూడదు;
అది పరదేశులకును త్ండిరలేనివారి కిని విధవరాండరకును ఉండవలను.

When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it
afterward; it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.
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నీవు ఐగుపు
ా పకముచేసికొనుము.
త దేశమ్ందు దాసుడవెై యంటి వని జా
అందుచేత్ ఈ కారాము చేయవలన్ని నీకాజా
ా పంచచనానను.

And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt.
Therefore I command thee to do this thing.
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మ్నుషుాలకు వివాదము కలిగి నాాయసభ్కు వచచ న్పుపడు
నాాయాధిపతులు విమ్రిశంచి నీత్రమ్ంతుని నీత్ర మ్ంతుడనియ దోష్ని
దోష్యనియ తీరుప తీరచవలను.
ఆ దోష్ శిక్షకు ప్రతు
ి డుగా కన్బడిన్యెడల నాాయాధి పత్ర వాని
పండుకొన్బెటిు వాని నేరముకొలది దబబలు లకకపటిు త్న్యెదుట వాని
కొటిుంపవలను.
న్లువది దబబలు కొటిుంపవచచను అంత్కు మించకూడదు. వీటి కంటే
విసాతరమైన్ దబబలు కొటిుంచిన్యెడల నీ సహోద రుడు నీ దృష్ుకి నీచడుగా
కన్బడునేమో.
నూరచడియెదు
ద మూత్రకి చికకము వేయకూడదు.

"If there be a controversy between men and they come unto judgment, that
the judges may judge them, then they shall justify the righteous and
condemn the wicked.
And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge
shall cause him to lie down and to be beaten before his face, according to
his fault, by a certain number.
Forty stripes he may give him, and no more, lest, if he should exceed and
beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile
unto thee.
"Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.

"When thou cuttest down thine harvest in thy field and hast forgotten a
sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it; it shall be for the
stranger, for the fatherless, and for the widow, that the LORD thy God may
bless thee in all the work of thine hands.
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సహోదరులు కూడి నివసించచండగా వారిలో ఒకడు సంతాన్ములేక
చనిపోయిన్యెడల చనిపోయిన్ వాని భారా అనుాని పండిాచేసికొన్కూడదు;
ఆమ పని మిటి సహోదరుడు ఆమయొదదకు పోయి ఆమను పండిా చేసికొని త్న్
సహోదరునికి మ్యరుగా ఆమయెడల భ్రి ధరిము జరపవలను.

"If brethren dwell together, and one of them die and have no child, the wife
of the dead shall not marry outside unto a stranger; her husband's brother
shall go in unto her, and take her to him for a wife, and perform the duty of
a husband's brother unto her.
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And it shall be that the firstborn whom she beareth shall succeed in the
name of his brother who is dead, that his name be not put out of Israel.
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చనిపోయిన్ సహోదరుని పేరు ఇశారయేలీయలలోనుండి తుడిచి
వేయబడకుండున్ట్ట
ా ఆమ కను జేాష్ఠకుమ్యరుడు చనిపోయిన్ సహోదరునికి
వారసుడుగా ఉండవలను.
అత్డు త్న్ సహోదరుని భారాను పరిగరహింప నొలానియెడల వాని సహోదరుని
భారా పటుణపు గవినికి, అన్గా పదదలయొదదకు పోయినా పనిమిటి సహోదరుడు
ఇశారయేలీయలలో త్న్ సహోదరునికి పేరు సాథపంపన్ని చెపప దేవధరిము
చేయ నొలాడని తెలుపుకొన్వలను.
అపుపడు అత్ని యూరి పదదలు అత్ని పలిపంచి అత్నితో మ్యటల్లడిన్
త్రువాత్ అత్డు నిలువబడిఆమను పరిగరహించటకు నా కిష్ుము
లేదనిన్యెడల అత్ని సహోదరుని భారా
ఆ పదదలు చూచచండగా, అత్ని దాపున్ పోయి అత్ని కాలినుండి చెపుప
ఊడదీసి అత్ని ముఖము నదుట ఉమిివేసిత్న్ సహోదరుని యిలు
ా నిలుపని
మ్నుషుానికి ఈల్లగు చేయ బడున్ని చెపపవలను.
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నీ కనున కటాకిుంపకూడదు.
హెచచత్గు
ు లుగల వేరువేరు తూనికె రాళ్ల
ా నీ సంచిలో నుంచకొన్కూడదు.

then thou shalt cut off her hand; thine eye shall not pity her.
"Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small.
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హెచచత్గు
ు లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట ఉంచకొన్కూడదు.

Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small.
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నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశములో నీవు దీరా
ా
యష్ింతుడవగున్ట్ట
ా త్కుకవవికాని నాాయమైన్ తూనికె రాళ్ల
ా నీవు
ఉంచకొన్వలను. త్కుకవదికాని నాాయమైన్ తూము నీకు ఉండవలను.

But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure
shalt thou have, that thy days may be lengthened in the land which the
LORD thy God giveth thee.
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For all who do such things and all who do unrighteously are an abomination
unto the LORD thy God.
"Remember what Amalek did unto thee on the way, when ye had come
forth out of Egypt,
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ఆల్లగు చేయని పరత్రవాడును, అన్గా అనాాయముచేయ పరత్రవాడును నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు హేయడు.
మీరు ఐగుపు
త లోనుండి వచచచండగా మ్యరుమున్ అమ్యలేకీయలు నీకు
చేసిన్దానిని జా
ా పకము చేసికొనుము. అత్డు దేవునికి భ్యపడక మ్యరుమున్
నీ కెదురుగా వచిచ
నీవు పరయాసవడి అలసియన్నపుపడు నీవారిలో నీ వెనుక నున్న
బలహీనులన్ందరిని హత్ముచేసెను.

And if the man like not to take his brother's wife, then let his brother's wife
go up to the gate unto the elders, and say, `My husband's brother refuseth
to raise up unto his brother a name in Israel. He will not perform the duty of
my husband's brother.'
Then the elders of his city shall call him and speak unto him; and if he stand
by it and say, `I like not to take her,'

then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders,
and loose his shoe from off his foot, and spit in his face, and shall answer
and say, `So shall it be done unto that man that will not build up his
brother's house.'
అపుపడు ఇశారయేలీయలలో చెపుప ఊడదీయబడిన్ వాని యిలాని వానికి పేరు And his name shall be called in Israel, `The house of him that hath his shoe
పటుబడును.
loosed.'
మ్నుషుాలు ఒకనితో నొకడు పోటా
ా డుచండగా వారిలో ఒకని భారా వాని
"When men strive together one with another, and the wife of the one
కొట్ట
ు చన్నవాని చేత్రలోనుండి త్న్ పనిమిటిని విడిపంచటకు వచిచ చెయిా
draweth near to deliver her husband out of the hand of him that smiteth
చాచి వానిమ్యన్ము పట్ట
ు కొనిన్యెడల ఆమ చేత్రని ఛేదింపవలను.
him, and putteth forth her hand and taketh him by the secret parts,

how he met thee on the way and smote the hindmost of thee, even all who
were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared
not God.
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కాబటిు నీవు సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సావసథా ముగా
నీకిచచచన్న దేశములో చట్ట
ు పటానున్న నీ సమ్సత శతు
ి వులను లేకుండచేసి,
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు విశారంత్ర దయచేసిన్ త్రువాత్ ఆకాశము కిరంద
నుండి అమ్యలేకీయల పేరు తుడిచివేయవలను. ఇది మ్రచిపోవదు
ద .

Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all
thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee
for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of
Amalek from under heaven; thou shalt not forget it.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు సావసథాముగా ఇచచ... చన్న దేశమున్కు నీవు
వచిచ దాని సావధీన్పరచకొని దానిలో నివసించచన్నపుపడు

"And it shall be, when thou art come in unto the land which the LORD thy
God giveth thee for an inheritance, and possessest it and dwellest therein,
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న నీ భూమిలోనుండి నీవు కూరుచకొను
భూఫలములనినటిలోను పరథమ్ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ నామ్ మున్కు మ్ందిరమును ఏరపరచకొను
సథలమున్కు వెళ్లా
ఆ దిన్ములలోనుండు యాజకునియొదదకు పోయియెహోవా మ్న్ పత్రుల
కిచెచదన్ని పరమ్యణము చేసిన్ దేశమున్కు నేను వచిచ యన్న సంగత్ర నేడు నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని ఒపుపకొనుచనానన్ని అత్నితో చెపపవలను.

that thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt
bring from thy land that the LORD thy God giveth thee, and shalt put it in a
basket and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose to
place His name there.
And thou shalt go unto the priest who shall be in those days, and say unto
him, `I profess this day unto the LORD thy God, that I have come unto the
country which the LORD swore unto our fathers to give us.'
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యాజకుడు ఆ గంపను నీ చేత్రలోనుండి తీసికొని నీ దేవు డెైన్ యెహోవా
బలిపీఠమునదుట ఉంచగా
నీవునా త్ండిర న్శించచన్న అరామీదేశసు
థ డు; అత్డు ఐగుపు
త న్కు వెళ్లాను.
కొదిదమ్ందితో అకకడికి పోయి పరవాసియె
ై , గొపపదియ బలమైన్దియ
విసాతరమైన్దియ న్గు జన్మ్యయెను.

And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down
before the altar of the LORD thy God.
"And thou shalt speak and say before the LORD thy God: `A Syrian ready to
perish was my father; and he went down into Egypt and sojourned there
with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous.
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And the Egyptians evilly treated us and afflicted us, and laid upon us hard
bondage.
And when we cried unto the LORD God of our fathers, the LORD heard our
voice, and looked on our affliction and our labor and our oppression.
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ఐగుపీతయలు మ్న్లను హింసపటిు మ్న్లను బాధపరచి మ్న్మీద కఠిన్
దాసాము మోపగా
మ్న్ము మ్న్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిు న్పుపడు యెహోవా
మ్న్ మొఱ్ఱను విని మ్న్ బాధను పరయాసమును మ్న్కు కలిగిన్ హింసను
చూచెను.
అపుపడు యెహోవా బాహుబలమువలన్ను చాపన్ చేత్ర వలన్ను మ్హా
భ్యమువలన్ను సూచక కిరయలవలన్ను మ్హతాకరాములవలన్ను
ఐగుపు
త లోనుండి మ్న్లను రపపంచి
యీ సథలమున్కు మ్న్లను చేరిచ, ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమైయన్న
యీ దేశమును మ్న్కిచెచను.
కాబటిు యెహోవా, నీవే నాకిచిచన్ భూమియొకక పరథమ్ ఫలములను నేను
తెచిచయనానన్ని నీ దేవు డెైన్ యెహోవా సనినధిని చెపప
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And the LORD brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an
outstretched arm, and with great fearsomeness, and with signs and with
wonders;
and He hath brought us into this place and hath given us this land, even a
land that floweth with milk and honey.
And now, behold, I have brought the firstfruits of the land which Thou, O
LORD, hast given me.' And thou shalt set it before the LORD thy God, and
worship before the LORD thy God;
and thou shalt rejoice in every good thing which the LORD thy God hath
given unto thee and unto thine house, thou, and the Levite, and the
stranger who is among you.

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని దానిపటిు, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని
న్మ్సాకరముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
దయచేసిన్ మేలంత్టి విష్యము నీవును లేవీ యలును నీ దేశములో ఉన్న
పరదేశులును సంతోష్ంప వలను.
పదియవ భాగమిచచ సంవత్సరమున్, అన్గా మూడవ సంవత్సరమున్ నీ
"When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the
వచచబడిలో పదియవ వంతును చెలిాంచి, అది లేవీయలకును
third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the
పరదేశులకును త్ండిర లేనివారికిని విధవ రాండరకును ఇయావలను. వారు నీ
stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat within thy gates
గా
and be filled,
ర మ్ములలో త్రని త్ృపతపందిన్త్రు వాత్
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నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధినినీవు నాకాజా
ా పంచిన్ నీ ఆజాలనినటి
చొపుపన్ నా యింటనుండి పరత్రష్ుత్మైన్దానిని తీసివేసి, లేవీయల కును
పరదేశులకును త్ండిరలేనివారికిని విధవరాండరకును నేనిచిచయనానను. నీ
ఆజాలలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని మ్రచిపోలేదు.

then thou shalt say before the LORD thy God: `I have brought away the
hallowed things out of mine house, and also have given them unto the
Levite and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according
to all Thy commandments which Thou hast commanded me. I have not
transgressed Thy commandments, neither have I forgotten them.
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నేను దుుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైన్ను త్రన్లేదు, అపవితు
ి డనై
యండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయిన్వారి విష్యమై దానిలో
ఏదియ నేనియా లేదు, నా దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విని నీవు నా
కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా సమ్సతము జరిప యనానను.

I have not eaten thereof in my mourning, neither have I taken away aught
thereof for any unclean use, nor given aught thereof for the dead; but I have
hearkened to the voice of the LORD my God and have done according to all
that Thou hast commanded me.
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Look down from Thy holy habitation, from heaven, and bless Thy people
Israel and the land which Thou hast given us as Thou swore unto our
fathers, a land that floweth with milk and honey.'
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నీ పరిశుదా
ి లయమ్గు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన్
ఇశారయేలీయలనుప్రలు తేనలు పరవహించ దేశము అని నీవు మ్య
పత్రులతో పరమ్య ణము చేసిన్ట్ట
ా మ్యకిచిచయన్న దేశమును
ఆశీరవదింపుమ్ని చెపపవలను.
ఈ కటుడలను విధులను గెైకొనుమ్ని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
నీకాజా
ా పంచియనానడు గనుక నీవు నీ పూరణహృదయముతోను నీ
పూరా
ణ త్ితోను వాటి న్నుసరించి న్డుచకొన్వలను.
యెహోవాయే నీకు దేవుడెై యనానడనియ, నీవు ఆయన్ మ్యరుములయందు
న్డిచి, ఆయన్ కటుడలను ఆయన్ ఆజాలను ఆయన్ విధులను అను సరించి,
ఆయన్ మ్యట విందున్నియ నేడు ఆయన్తో మ్యట యిచిచత్రవి.

Deuteronomy

26

18

మ్రియ యెహోవా నీతో చెపప న్ట్ట
ా నీవే త్న్కు సవకీయ జన్మైయండి త్న్ And the LORD hath avouched thee this day to be His peculiar people, as He
ఆజాలనినటిని గెైకొందువనియ,
hath promised thee, and that thou shouldest keep all His commandments,
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తాను సృజంచిన్ సమ్సత జన్ముల కంట్ట నీకు కీరిి ఘన్త్ పేరు కలుగున్ట్ట
ా
నినున హెచిచం చదున్ని ఆయన్ సెలవిచిచన్ట్ట
ా నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహో
వాకు పరత్రష్ఠత్ జన్మై యందువనియ యెహోవా ఈ దిన్మున్ పరకటించెను.

and to make thee high above all nations which He hath made in praise and
in name and in honor, and that thou mayest be a holy people unto the LORD
thy God, as He hath spoken."
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మోషేయ ఇశారయేలీయల పదదలును పరజలతో ఇటానిరినేడు నేను మీకు
విధించచన్న ధరిమును మీరాచరింపవలను.

And Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, "Keep
all the commandments which I command you this day.
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకిచచ చన్న దేశమున్ పరవేశించటకు మీరు
యొరా
ద ను దాట్ట దిన్మున్ మీరు పదదరాళాను నిలువ బెటిు వాటిమీద
సున్నము పూసి
నీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో చెపపన్ట్ట
ా నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
నీకిచచచన్న ప్రలు తేనలు పరవహించ దేశమున్ పరవేశించటకు నీవు ఏరు
దాటిన్త్రువాత్ ఈ ధరి శాసతీవాకాములనినటిని వాటిమీద వా
ర యవలను.
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And it shall be on the day when ye shall pass over the Jordan unto the land
which the LORD thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great
stones, and plaster them with plaster.
And thou shalt write upon them all the words of this law when thou art
passed over, that thou mayest go in unto the land which the LORD thy God
giveth thee, a land that floweth with milk and honey, as the LORD God of
thy fathers hath promised thee.
Therefore it shall be when ye have gone over the Jordan, that ye shall set up
these stones, which I command you this day, on Mount Ebal, and thou shalt
plaster them with plaster.

మీరు ఈ యొరా
ద ను దాటిన్ త్రువాత్ నేను నేడు మీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఈ
రాళాను ఏబాలు కొండమీద నిలువబెటిు వాటిమీద సున్నము పూయవలను.

"This day the LORD thy God hath commanded thee to do these statutes and
judgments; thou shalt therefore keep and do them with all thine heart and
with all thy soul.
Thou hast avouched the LORD this day to be thy God, and to walk in His
ways, and to keep His statutes and His commandments and His judgments,
and to hearken unto His voice.
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అకకడ నీ దేవుడెైన్ యెహో వాకు బలిపీఠమును కటువలను. ఆ బలిపీఠమును
రాళాతో కటువలను; వాటిమీద ఇనుప పనిముట్ట
ు పడకూడదు.

And there shalt thou build an altar unto the LORD thy God, an altar of
stones. Thou shalt not lift up any iron tool upon them.
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Thou shalt build the altar of the LORD thy God of whole stones, and thou
shalt offer burnt offerings thereon unto the LORD thy God.
And thou shalt offer peace offerings, and shalt eat there, and rejoice before
the LORD thy God.
And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly."
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చెకకని రాళాతో నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిు దానిమీద నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు దహన్బలుల న్రిపంపవలను.
మ్రియ నీవు సమ్యధాన్బలుల న్రిపంచి అకకడ భోజన్ము చేసి నీ దేవుడెైన్
యెహోవా సనినధిని సంతోష్ంపవలను.
ఈ విధికి సంబంధించిన్ వాకాము లనినటిని ఆ రాళామీద బహు విశదముగా
వా
ర యవలను.
మ్రియ మోషేయ యాజకులైన్ లేవీయలును ఇశారయేలీయలందరితో
ఇటానిరిఇశారయేలీయల్లరా, మీరు ఊరకొని ఆలకించడి.
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మ్లి చిన్ విగరహమునేగాని పోత్విగరహమునేగాని చేసి చాట్టన్ నుంచవాడు
శాపగరసు
త డని యెలుగెత్రత ఇశార యేలీయలందరితోను చెపపగాఆమేన్
అన్వలను.

"These shall stand upon Mount Gerizim to bless the people when ye have
come over the Jordan: Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and
Joseph, and Benjamin.
And these shall stand upon Mount Ebal to curse: Reuben, Gad, and Asher,
and Zebulun, Dan, and Naphtali.
And the Levites shall speak, and say unto all the men of Israel with a loud
voice:
"`Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an
abomination unto the LORD, the work of the hands of the craftsman, and
putteth it in a secret place.' And all the people shall answer and say, `Amen.'
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త్న్ త్ండిరనైన్ను త్న్ త్లిానైన్ను నిరాక్షాము చేయ వాడు శాపగరసు
త డని
చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్ వలను.
త్న్ పరుగువాని సరిహదు
ద రాయిని తీసివేయ వాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా
పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
గు
ి వను త్పపంచవాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్
ర డిివాని తో
అన్వలను.
పరదేశికేగాని త్ండిరలేనివానికేగాని విధవరాలికే గాని నాాయము త్పప తీరుప
తీరుచవాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.

"`Cursed be he that treateth lightly his father or his mother.' And all the
people shall say, `Amen.'
"`Cursed be he that removeth his neighbor's landmark.' And all the people
shall say, `Amen.'
"`Cursed be he that maketh the blind to wander out of the way.' And all the
people shall say, `Amen.'
"`Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and
widow.' And all the people shall say, `Amen.'
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త్న్ త్ండిర భారాతో శయనించవాడు త్న్ త్ండిర కోకను విపపన్వాడు గనుక
వాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
ఏ జంతువుతోనైన్ను శయనించవాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా
పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.

"`Cursed be he that lieth with his father's wife, because he uncovereth his
father's skirt.' And all the people shall say, 'Amen.'
"`Cursed be he that lieth with any manner of beast.' And all the people shall
say, `Amen.'

నేడు మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు సవజన్మైత్రరి గనుక మీ దేవు డెైన్
యెహోవా మ్యట విని, నేడు నేను నీకు ఆజా
ా పంచ ఆయన్ కటుడలను ఆయన్
ఆజాలను గెైకొన్వలను.
ఆ దిన్మ్ందే మోషే పరజలకు ఆజా
ా పంచిన్ దేమ్న్గా మీరు యొరా
ద ను
దాటిన్త్రువాత్ ష్మోాను లేవి యూదా ఇశాశఖారు యోసేపు
బెనాామీను గోత్ి ములవారు పరజలనుగూరిచ దీవెన్వచన్ములను పలుకుటకెై
గెరిజీము కొండమీద నిలువవలను.
రూబేను గాదు ఆషేరు జబూలూను దాను న్ఫా
త లి గోత్ిములవారు శాప
వచన్ములను పలుకుటకెై ఏబాలు కొండమీద నిలువ వలను.
అపుపడు లేవీయలు యెహోవాకు హేయముగా శిలిపచేతులతో

And Moses and the priests, the Levites, spoke unto all Israel, saying, "Take
heed and hearken, O Israel: This day thou art become the people of the
LORD thy God.
Thou shalt therefore obey the voice of the LORD thy God, and do His
commandments and His statutes which I command thee this day."
And Moses charged the people the same day, saying,
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త్న్ సహోదరితో, అన్గా త్న్ త్ండిరకుమ్యరితో గాని త్న్ త్లిాకుమ్యరితో గాని "`Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father or the
శయనించవాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
daughter of his mother.' And all the people shall say, `Amen.'
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త్న్ అత్తతో శయనించవాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్
అన్వలను.
చాట్టన్ త్న్ పరుగువానిని కొట్ట
ు వాడు శాప గరసు
త డని చెపపగా
పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
నిరోదష్కి ప్ర
ర ణహాని చేయటకు లంచము పుచచ కొనువాడు శాపగరసు
త డని
చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
ఈ విధికి సంబంధించిన్ వాకాములను గెైకొన్క పోవుటవలన్ వాటిని
సిథరపరచనివాడు శాపగరసు
త డని చెపపగా పరజలందరుఆమేన్ అన్వలను.
నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట శర దిగా వినినేడు నేను నీకు ఆజా
ా పంచచన్న
ఆయన్ ఆజాలన్నినటిని అనుసరించి న్డుచకొనిన్యెడల నీ దేవు డెైన్
యెహోవా భూమిమీదనున్న సమ్సత జన్ములకంట్ట నినున హెచిచంచను.
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నీ గరభఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మ్ందలు నీ దుకిక ట్టదు
ద లు నీ గొఱ్ఱ Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the
మేకల మ్ందలు దీవింపబడును;
fruit of thy herds, the increase of thy cattle, and the flocks of thy sheep.
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నీ గంపయ పండి పసుకు నీ తొటిుయ దీవింపబడును.
నీవు లోపలికి వచచన్పుపడు దీవింప బడుదువు; వెలుపలికి వెళ్ల
ా న్పుపడు
దీవింపబడుదువు.
నీమీదపడు నీ శతు
ి వులను యెహోవా నీ యెదుట హత్ మ్గున్ట్ట
ా చేయను;
వార్కక తో
ి వను నీమీదికి బయలు దేరి వచిచ యేడు తో
ి వల నీ యెదుటనుండి
ప్రరిపోవు దురు.
నీ కొటాలోను నీవు చేయ పరయత్నము లనినటి లోను నీకు దీవెన్ కలుగున్ట్ట
ా
యెహోవా ఆజా
ా పంచను. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచచచన్న దేశములో
ఆయన్ నినున ఆశీరవదించను.
నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాల న్నుసరించి ఆయన్ మ్యరుములలో
న్డుచకొనిన్ యెడల యెహోవా నీకు పరమ్యణము చేసియన్నట్ట
ా ఆయన్
త్న్కు పరత్రష్ుత్జన్ముగా నినున సాథపంచను.
భూపరజలందరు యెహోవా నామ్మున్ నీవు పలువబడు చండుట చూచి
నీకు భ్యపడుదురు.
మ్రియ యెహోవా నీకిచెచదన్ని నీ పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ దేశమున్
యెహోవా నీ గరభఫల విష్యములోను నీ పశు వుల విష్యములోను నీ
నేలపంట విష్యములోను నీకు సమ్ృదిిగా మేలు కలుగజేయను.

నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట వినిన్యెడల ఈ దీవెన్లనినయ నీమీదికి
వచిచ నీకు ప్ర
ర పతంచను.
నీవు పటుణములో దీవింపబడుదువు; పలములో దీవింప బడుదువు;

"`Cursed be he that lieth with his mother-in-law.' And all the people shall
say, `Amen.'
"`Cursed be he that smiteth his neighbor secretly.' And all the people shall
say, `Amen.'
"`Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person.' And all the
people shall say, `Amen.'
"`Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them.'
And all the people shall say, `Amen.'
"And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of
the LORD thy God to observe and to do all His commandments which I
command thee this day, that the LORD thy God will set thee on high above
all nations of the earth;
and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt
hearken unto the voice of the LORD thy God:
"Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.

Blessed shall be thy basket and thy stores.
Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when
thou goest out.
"The LORD shall cause thine enemies who rise up against thee to be smitten
before thy face; they shall come out against thee one way, and flee before
thee seven ways.
"The LORD shall command the blessing upon thee in thy storehouses and in
all that thou settest thine hand unto; and He shall bless thee in the land
which the LORD thy God giveth thee.
"The LORD shall establish thee a holy people unto Himself, as He hath sworn
unto thee, if thou shalt keep the commandments of the LORD thy God and
walk in His ways.
And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the
LORD, and they shall be afraid of thee.
And the LORD shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body,
and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which
the LORD swore unto thy fathers to give thee.
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యెహోవా నీ దేశముమీద వరుము దాని కాలమ్ందు కురిపంచటకును నీవు
The LORD shall open unto thee His good treasure, the heaven to give the
చేయ కారామ్ంత్టిని ఆశీరవదించటకును, ఆకాశ మ్ను త్న్ మ్ంచి
rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand; and
ధన్నిధిని తెరచను. నీవు అనేకజన్ము లకు అపపచెచదవు కాని అపుపచేయవు thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.
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నేడు నేను మీకా జా
ా పంచ మ్యటలనినటిలో దేనివిష్యములోను కుడికి గాని
యెడమ్కుగాని తొలగి
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అనుాల దేవత్లను అనుసరింపకయ వాటిని పూజంపకయ నున్నయెడల,
నీవు అనుసరించి న్డుచకొన్వలన్ని నేడు నేను నీకాజా
ా పంచచన్న నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజా లను విని వాటిని అనుసరించి గెైకొనిన్యెడల,
యెహోవా నినున త్లగా నియమించనుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు
పైవాడ వుగా ఉందువుగాని కిరంది వాడవుగా ఉండవు.
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నేను నేడు నీకాజా
ా పంచ ఆయన్ సమ్సతమైన్ ఆజాలను కటుడలను నీవు
అనుసరించి న్డుచ కొన్వలన్ని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచన్మ్యట
విన్నియెడల ఈ శాపములనినయ నీకు సంభ్వించను.
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పటుణములో నీవు శపంపబడుదువు; పలములో నీవు శపంపబడుదువు;

"But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the
LORD thy God, to observe to do all His commandments and His statutes
which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee
and overtake thee:
"Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field.

Deuteronomy
Deuteronomy

28
28

17
18

Deuteronomy

28

19

Deuteronomy

28

20

Deuteronomy

28

21

Deuteronomy

28

22

నీ గంపయ పండి పసుకు నీ తొటిుయ శపంపబడును;
నీ గరభఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొఱ్ఱ మేకల మ్ందలు
శపంపబడును;
నీవు లోపలికి వచచన్పుపడు శపంప బడుదువు; వెలుపలికి వెళ్ల
ా న్పుపడును
శపంపబడు దువు.
నీవు న్నున విడిచి చేసిన్ నీ దుషాకరాములచేత్ నీవు హత్ము చేయబడి
వేగముగా న్శించవరకు, నీవు చేయ బూనుకొను కారాములనినటి
విష్యములోను యెహోవా శాపమును కలవరమును గదిదంపును నీ మీదికి
తెపపంచను.
నీవు సావధీన్పరచకొన్బోవు దేశములో నుండకుండ నినున కీుణంప
జేయవరకు యెహోవా తెగులు నినున వెంటాడును.
యెహోవా క్షయరోగముచేత్ను జవరముచేత్ను మ్ంటచేత్ను
మ్హాతాపముచేత్ను ఖడుము చేత్ను కంకి కాట్టకచేత్ను బూజుచేత్ను నినున
కొట్ట
ు ను; నీవు న్శించవరకు అవి నినున త్రుమును.

Cursed shall be thy basket and thy stores.
Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase
of thy cattle, and the flocks of thy sheep.
Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when
thou goest out.
"The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke in all that
thou settest thine hand unto to do until thou be destroyed and until thou
perish quickly, because of the wickedness of thy doings whereby thou hast
forsaken Me.
The LORD shall make the pestilence cleave unto thee until He have
consumed thee from off the land whither thou goest to possess it.
The LORD shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with
an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and
with blight, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish.
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నీ త్లపైని ఆకాశము ఇత్తడివల ఉండును, నీ కిరందనున్న నేల యినుమువల
ఉండును.
యెహోవా నీ దేశపు వరు మును ధూళ్లగాను బుగిుగాను చేయను; నీవు
న్శించవరకు అది ఆకాశమునుండి నీ మీదికి వచచను.
యెహోవా నీ శతు
ి వుల యెదుట నినున ఓడించను. ఒకకమ్యరు మున్ వారి
యెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మ్యరుముల వారి యెదుటనుండి
ప్రరిపోయి, భూరాజాములనినటి లోనికి యిట్ట అట్ట చెదరగొటు బడుదువు.

And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is
under thee shall be iron.
The LORD shall make the rain of thy land powder and dust; from heaven
shall it come down upon thee until thou be destroyed.
"The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies; thou shalt
go out one way against them and flee seven ways before them, and shalt be
removed into all the kingdoms of the earth.

And the LORD shall make thee the head, and not the tail; and thou shalt be
above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the
commandments of the LORD thy God which I command thee this day, to
observe and to do them.
And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee
this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them.
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నీ కళే బరము సకలమైన్ ఆకాశపకు
ు లకును భూజంతువులకును
ఆహారమ్గును; వాటిని బెదరించ వాడెవడును ఉండడు.
యెహోవా ఐగుపు
ు చేత్ను గజజచేత్ను
త పుంటిచేత్ను మూలవాాధిచేత్ను కుషు
నినున బాధించను; నీవు వాటిని పోగొట్ట
ు కొన్జాలకుందువు.

And thy carcass shall be meat unto all fowls of the air and unto the beasts of
the earth, and no man shall frighten them away.
The LORD will smite thee with the boils of Egypt, and with the hemorrhoids,
and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

వెఱ్ఱఱత్న్ముచేత్ను గు
ర డిి త్న్ముచేత్ను హృదయ విసియముచేత్ను
యెహోవా నినున బాధించను.
అపుపడు గు
ర డిివాడు చీకటిలో త్డువు ల్లడు రీత్రగా నీవు మ్ధాాహనమ్ందు
త్డువుల్లడుదువు; నీ మ్యరుములను వరిిలాచేసికొన్లేవు; నీవు హింసింపబడి
నిత్ామును దోచకొన్బడెదవు; నినున త్పపంచ వాడెవ డును లేకపోవును,

The LORD shall smite thee with madness, and blindness, and astonishment
of heart;
and thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou
shalt not prosper in thy ways. "And thou shalt be only oppressed and
despoiled evermore, and no man shall save thee.

స్త్తీని పరధాన్ము చేసికొందువు గాని వేర్కకడు ఆమను కూడును.
ఇలు
ా కట్ట
ు దువుగాని దానిలో నివసింపవు. దా
ర క్షతోట నాట్టదువుగాని దాని
పండు
ా త్రన్వు.
నీ యెదు
ద నీ కనునలయెదుట వధింప బడునుగాని దాని మ్యంసము నీవు
త్రన్వు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బల్లతాకరముచేత్ కొని పోబడి నీ
యొదదకు మ్రల తేబడదు. నీ గొఱ్ఱ మేకలు నీ శతు
ి వులకు ఇయాబడును,
నినున రకిుంచవాడెవడును ఉండడు.
నీ కుమ్యరులును నీ కుమ్యరిలును అన్ాజన్మున్కు ఇయా బడుదురు. వారి
నిమిత్తము నీ కనునలు దిన్మలాచూచిచూచి కీుణంచిపోవునుగాని నీచేత్
నేమియ కాకపోవును.
నీ వెరుగని జన్ము నీ పలము పంటను నీ కషా
ు రిజత్మ్ంత్య త్రనివేయను.
నీవు హింసను బాధను మ్యత్ిమే నిత్ాము పందుదువు.

Thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her. Thou shalt
build a house, and thou shalt not dwell therein. Thou shalt plant a vineyard,
and shalt not gather the grapes thereof.
Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof.
Thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not
be restored to thee. Thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou
shalt have none to rescue them.
Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine
eyes shall look and fail with longing for them all the day long; and there
shall be no might in thine hand.
The fruit of thy land and all thy labors shall a nation which thou knowest not
eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed always,
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నీ కనునలయెదుట జరుగుదానిని చూచట వలన్ నీకు వెఱ్ఱఱయెతు
త ను.

so that thou shalt be mad for the sight of thine eyes which thou shalt see.
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యెహోవా నీ అరకాలు మొదలు కొని నీ న్డినత్రతవరకు మోకాళామీదను తొడల
మీదను కుదరని చెడుపుండు
ా పుటిుంచి నినున బాధించను.

The LORD shall smite thee in the knees and in the legs with a sore boil that
cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.
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"The LORD shall bring thee and thy king whom thou shalt set over thee unto
a nation which neither thou nor thy fathers have known, and there shalt
thou serve other gods, wood and stone.
And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among
all nations whither the LORD shall lead thee.
"Thou shalt carry much seed out into the field and shalt gather but little in,
for the locust shall consume it.
Thou shalt plant vineyards and dress them, but shalt neither drink of the
wine nor gather the grapes, for the worms shall eat them.
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యెహోవా నినునను నీవు నీమీద నియమించ కొను నీ రాజును, నీవేగాని నీ
పత్రులేగాని యెరుగని జన్మున్ కపపగించను. అకకడ నీవు
కొయాదేవత్లను రాత్రదేవత్లను పూజంచెదవు
యెహోవా నినున చెదర గొట్ట
ు చోటి పరజలలో విసియమున్కు సామత్కు,
నిందకు నీవు హేతువెై యందువు.
విసాతరమైన్ విత్తన్ములు పలములోనికి తీసికొనిపోయి కొంచెమే యింటికి తెచచ
కొందువు; ఏలయన్గా మిడత్లుదాని త్రనివేయను.
దా
ర క్ష తోటలను నీవు నాటి బాగుచేయదువుగాని ఆ దా
ర క్షల రసమును
తా
ి గవు, దా
ర క్షపండాను సమ్కూరుచకొన్వు; ఏలయన్గా పురుగు వాటిని
త్రనివేయను.
ఒలీవ చెట్ట
ా నీ సమ్సత ప్ర
ర ంత్ములలో నుండును గాని తెైలముతో త్ల
న్ంట్టకొన్వు; నీ ఒలీవ కాయలు రాలిపోవును.
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Thou shalt have olive trees throughout all thy borders, but thou shalt not
anoint thyself with the oil, for thine olive shall cast his fruit.
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కుమ్య రులను కుమ్యరిలను కందువుగాని వారు నీయొదద నుండరు, వారు
చెరపటు బడుదురు.
మిడత్ల దండు నీ చెటానినటిని నీ భూమి పంటను ఆకరమించకొనును.
నీ మ్ధానున్న పరదేశి నీ కంట్ట మికికలి హెచచగును నీవు మికికలి త్గిుపోదువు.
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Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for
they shall go into captivity.
All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.
The stranger that is within thee shall get up above thee very high, and thou
shalt come down very low.
అత్డు నీకు అపపచచనుగాని నీవు అత్నికి అపపయాలేవు. అత్డు
He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head,
త్లగానుండును నీవు తోకగా నుందువు.
and thou shalt be the tail.
నీవు నాశన్ము చేయబడువరకు ఈ శాపము లనినయ నీమీదికి వచిచ నినున Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee and
త్రిమి నినున పట్ట
ు కొనును; ఏలయన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకాజా
ా
overtake thee till thou be destroyed, because thou hearkened not unto the
పంచిన్ ఆయన్ ఆజాలను ఆయన్ కటుడలను అనుసరించి న్డుచకొనున్ట్ట
ా
voice of the LORD thy God, to keep His commandments and His statutes
నీవు ఆయన్ మ్యట విన్లేదు.
which He commanded thee.
మ్రియ అవి చిరకాలమువరకు నీ మీదను నీ సంతాన్ముమీదను
And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed
సూచన్గాను విసియ కారణముగాను ఉండును.
for ever.
నీకు సరవ సమ్ృదిి కలిగియండియ నీవు సంతోష్ముతోను
"Because thou served not the LORD thy God with joyfulness and with
హృదయాన్ందముతోను నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు
gladness of heart for the abundance of all things,
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గనుక ఆకలి దపుపలతోను వసతీ హీన్త్తోను అనిన లోపములతోను
యెహోవా నీమీదికి రపపంచ నీ శతు
ి వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున
న్శింపజేయవరకు నీ మడమీద ఇనుపకాడి యంచ దురు.

therefore shalt thou serve thine enemies whom the LORD shall send against
thee, in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things; and
He shall put a yoke of iron upon thy neck until He have destroyed thee.
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యెహోవా దూరమైయన్న భూదిగంత్మునుండి ఒక జన్మును, అన్గా నీకు
రాని భాష్ కలిగిన్ జన్మును,
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కూ
ి లను ¸యవన్సు
థ లను కటా కిుంపని జన్మును గదద
ర రముఖము కలిగి వృదు
యెగిరి వచచన్ట్ట
ా నీమీదికి రపపం చను.
నినున న్శింపజేయవరకు నీ పశువులను నీ పల ముల ఫలములను వారు
త్రనివేతురు నినున న్శింపజేయ వరకు ధాన్ామునేగాని దా
ర కాురసమునేగాని
తెైలమునే గాని పశువుల మ్ందలనేగాని గొఱ్ఱ మేకమ్ందలనేగాని నీకు
నిలువనియారు.
మ్రియ నీవు ఆశర యించిన్ ఉన్నత్ ప్ర
ర కారములుగల నీ కోటలు పడువరకును
నీ దేశమ్ం దంత్టను నీ గా
ర మ్ములనిన టిలోను వారు నినున ముటుడి
వేయదురు. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచిచన్ నీ దేశ మ్ందంత్టను నీ
గా
ర మ్ములనినటిలోను నినున ముటుడి వేయదురు.
అపుపడు ముటుడిలోను నీ శతు
ి వులు నినున పట్ట
ు ఇబబందిలోను నీ
గరభఫలమును, అన్గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకిచిచన్ నీ కుమ్యరుల
యొకకయ నీ కుమ్యరిలయొకకయ మ్యంసమును త్రందువు.

The LORD shall bring a nation against thee from far, from the end of the
earth, as swift as the eagle flieth, a nation whose tongue thou shalt not
understand,
a nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old
nor show favor to the young.
And he shall eat the fruit of thy cattle and the fruit of thy land until thou be
destroyed; he also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or the
increase of thy cattle, or flocks of thy sheep until he have destroyed thee.
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మీలో బహు మ్ృదువెైన్ సవభావమును అత్ర సుకుమ్యరమునుగల మ్ను
షుాని కనున త్న్ సహోదరునియెడలను త్న్ కౌగిటి భారా యెడలను తాను
చంపక విడుచ త్న్ కడమ్పలాలయెడలను చెడిదైన్ందున్

And he shall besiege thee in all thy gates until thy high and fortified walls
come down wherein thou trusted, throughout all thy land; and he shall
besiege thee in all thy gates throughout all thy land which the LORD thy God
hath given thee.
And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of
thy daughters, which the LORD thy God hath given thee, in the siege and in
the extremity wherewith thine enemies shall distress thee,
so that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall be
evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the
remnant of his children whom he shall leave,
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అత్డు తాను త్రను త్న్ పలాలమ్యంసములో కొంచెమైన్ను వారిలో నవనికిని
పటుడు; ఏలయన్గా మీ శతు
ి వులు మీ గా
ర మ్ము లనినటియందు మిముిను
ఇరుకు పరచటవలన్ను ముటుడివేయటవలన్ను వానికి మిగిలిన్ దేమియ
ఉండదు.
నీ గా
ి వులు నినున ఇరుకుపరచటవలన్ను
ర మ్ములలో నీ శతు
ముటుడివేయటవలన్ను ఏమియ లేకపోవుటచేత్ మీలో మ్ృదుత్వమును

so that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he
shall eat, because he hath nothing left him in the siege and in the extremity
wherewith thine enemies shall distress thee in all thy gates.

57

అత్ర సుకుమ్యరమును కలిగి మ్ృదుత్వముచేత్ను అత్ర సుకుమ్య
రముచేత్ను నేలమీద త్న్ అరకాలు మోప తెగింపని స్త్తీ త్న్ కాళామ్ధానుండి
పడు మ్యవిని తాను కన్బోవు పలా లను తాను రహసాముగా త్రన్వలన్ని త్న్
కౌగిటి పనిమిటి యెడలనైన్ను త్న్ కుమ్యరుని యెడలనైన్ను త్న్ కుమ్యరి
యెడలనైన్ను కటాక్షము చూపకపోవును.

and toward her young one who cometh out from between her feet, and
toward her children whom she shall bear; for she shall eat them secretly for
want of all things in the siege and extremity wherewith thine enemy shall
distress thee in thy gates.
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నీవు జాగరత్త పడి యీ గరంథములో వా
ర యబడిన్ యీ ధరిశాసతీ
వాకాములనినటిని అనుసరించి గెైకొనుచ, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా అను ఆ
మ్హిమ్గల భీకరమైన్ నామ్మున్కు భ్యపడనియెడల
యెహోవా నీకును నీ సంత్త్రకిని ఆశచరామైన్ తెగుళాను కలుగజేయను. అవి
దీరాకాల ముండు గొపప తెగుళ్ల
ా ను చెడి రోగములునై యండును.
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"If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in
this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, THE LORD
THY GOD,
then the LORD will make thy plagues wondrous, and the plagues of thy
seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and
of long continuance.
Moreover He will bring upon thee all the diseases of Egypt which thou wast
afraid of, and they shall cleave unto thee.
Also every sickness and every plague which is not written in the book of this
law, them will the LORD bring upon thee until thou be destroyed.
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నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విన్లేదు గనుక ఆకాశన్క్షత్ిములవల
విసాతరములైన్ మీరు, లకకకు త్కుకవెై కొదిద మ్ందే మిగిలి యందురు.
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కాబటిు మీకు మేలు చేయచ మిముిను విసతరింపజేయ టకు మీ దేవుడెైన్
యెహోవా మీయందు ఎట్ట
ా సంతో ష్ంచెనో అట్ట
ా మిముిను
న్శింపజేయటకును మిముి సంహ రించటకును యెహోవా సంతోష్ంచను
గనుక నీవు సావధీన్పరచకొనుటకు పరవేశించచన్న దేశములోనుండి
పలాగింపబడుదువు.
దేశముయొకక యీ కొన్మొదలు కొని ఆ కొన్వరకును సమ్సతజన్ములలోనికి
యెహోవా నినున చెదరగొట్ట
ు ను. అకకడ నీవెైన్ను నీ పత్రులైన్ను ఎరుగని
కొయావియ రాత్రవియనైన్ అన్ాదేవత్లను పూజంతువు.
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నీవు భ్యపడిన్ ఐగుపు
త క్షయవాాధులనినటిని ఆయన్ నీ మీదికి
తెపపంచను; అవి నినున వెంటాడును.
మ్రియ నీవు న్శించవరకు ఈ ధరిశాసతీ గరంథములో వా
ర య బడని పరత్ర
రోగమును పరత్ర తెగులును ఆయన్ నీకు కలుగజేయను.

ఆ జన్ములలో నీకు నమ్ిది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశారంత్ర కలుగదు. అకకడ
యెహోవా హృదయ కంపమును నేత్ికీుణత్య మ్నోవేదన్య నీకు
కలుగజేయను.
నీకు ఎలాపుపడు ప్ర
ర ణభ్యము కలిగి యండును.

The tender and delicate woman among you, who would not venture to set
the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her
eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son and
toward her daughter,

And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven
for multitude, because thou wouldest not obey the voice of the LORD thy
God.
"And it shall come to pass that as the LORD rejoiced over you to do you
good and to multiply you, so the LORD will rejoice over you to destroy you
and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land
whither thou goest to possess it.
And the LORD shall scatter thee among all people, from the one end of the
earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which
neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone.

And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of
thy foot have rest; but the LORD shall give thee there a trembling heart and
failing of eyes and sorrow of mind.
And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and
night, and shalt have no assurance of thy life.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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నీవు రేయింబగళ్ల
ా భ్యపడుదువు. నీ ప్ర
ర ణము నీకు దకుకన్ను న్మ్ికము
నీకేమియ ఉండదు. నీ హృదయములో పుట్ట
ు భ్యముచేత్ను, నీ కనున
చూచవా అయోా యెపుపడు సాయంకాలమ్గునా అనియ, సాయంకాలమున్
అయోా యెపుపడు ఉదయమ్గునా అనియ అనుకొందువు.

In the morning thou shalt say, `Would God it were evening!' and at evening
thou shalt say, `Would God it were morning!' for the fear of thine heart
wherewith thou shalt fear and for the sight of thine eyes which thou shalt
see.
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మ్రియ నీవు మ్రి ఎపుపడును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో చెపపన్
మ్యరుమున్ యెహోవా ఐగుపు
త న్కు ఓడలమీద నినున మ్రల రపపంచను.
అకకడ మీరు దాసులగాను దాస్త్లగాను నీ శతు
ి వులకు మిముిను అమ్ి
జూపు కొనువారుందురుగాని మిముిను కొనువాడొకడెైన్ నుండడు.

And the LORD shall bring thee into Egypt again with ships by the way
whereof I spoke unto thee, `Thou shalt see it no more again.' And there ye
shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man
shall buy you."

Deuteronomy

29

1

Deuteronomy

29

2

యెహోవా హోరేబులో ఇశారయేలీయలతో చేసిన్ నిబంధన్ గాక ఆయన్
మోయాబుదేశములో వారితో చేయమ్ని మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ నిబంధన్
వాకాములు ఇవే.
మోషే ఇశారయేలీయలన్ందరిని పలిపంచి వారితో ఇటాననుయెహోవా మీ
కనునలయెదుట ఐగుపు
త దేశమున్ ఫరోకును అత్ని సేవకులందరికిని అత్ని
సమ్సత జన్ము న్కును చేసిన్దంత్య, అన్గా

These are the words of the covenant which the LORD commanded Moses to
make with the children of Israel in the land of Moab, besides the covenant
which He made with them in Horeb.
And Moses called unto all Israel and said unto them, "Ye have seen all that
the LORD did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh and unto
all his servants and unto all his land,
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ఆ గొపప శోధన్లను సూచకకిరయలను మ్హతాకరా ములను మీరు
కనునల్లర చూచిత్రరి.
అయిన్ను గరహించ హృదయమును చూచ కనునలను విను చెవులను
యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ యండలేదు.
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా న్లువది
సంవత్సరములు నేను మిముిను అరణాములో న్డిపంచిత్రని. మీ బటులు మీ
ఒంటిమీద ప్రత్గిలిపోలేదు; మీ చెపుపలు మీ కాళాను ప్రత్గిలి పోలేదు.

the great temptations which thine eyes have seen, the signs, and those
great miracles.
Yet the LORD hath not given you a heart to perceive and eyes to see and
ears to hear unto this day.
And I have led you forty years in the wilderness. Your clothes have not
waxed old upon you, and thy shoe has not waxed old upon thy foot.
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మీరు ర్కట్టు త్రన్లేదు, దా
ర కాురసమేగాని మ్దామేగాని తా
ి గలేదని యెహోవా
సెలవిచచ చనానడు.
మీరు ఈ చోటికి చేరిన్పుపడు హెషోబను రాజైన్ స్త్హోనును బాషాను రాజైన్
ఓగును యదిమున్కు మ్న్మీదికి రాగా

Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink, that ye
might know that I am the LORD your God.
And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon and Og the
king of Bashan came out against us unto battle, and we smote them.
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And we took their land and gave it for an inheritance unto the Reubenites
and to the Gadites and to the halftribe of Manasseh.
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మ్న్ము వారిని హత్ము చేసి వారి దేశ మును సావధీన్పరచకొని
రూబేనీయలకును గాదీయల కును మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారికిని దాని
సావసథాముగా ఇచిచత్రవిిు.
కాబటిు మీరు చేయన్దంత్య చకకగా జరుగున్ట్ట
ా ఈ నిబంధన్
వాకాములను అనుసరించి న్డుచ కొన్వలను.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీతో చెపపన్ పరకారము గాను నీ పత్రులైన్ అబా
ర హాము
ఇసాసకు యాకోబులతో పరమ్యణము చేసిన్ పరకారముగాను,
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నేడు నినున త్న్కు సవజన్ముగా నియమించకొని తానే నీకు దేవుడెైయండు
న్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నేడు నీకు నియమించ చన్న నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నిబంధన్లోను ఆయన్ పరమ్యణము చేసిన్దానిలోను నీవు
ప్రలుపందుటకెై ఇశారయేలీయలలో పరత్రవాడు,

your little ones, your wives, and thy stranger that is in thy camp, from the
hewer of thy wood unto the drawer of thy water--

Keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may
prosper in all that ye do.
"Ye stand this day all of you before the LORD your God-- your captains of
your tribes, your elders, and your officers, with all the men of Israel,
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అన్గా మీలో ముఖుా లేమి, మీ గోత్ిపువారేమి మీ పదదలేమి, మీ నాయకు
లేమి మీ పలాలేమి, మీ భారాలేమి,

that thou shouldest enter into covenant with the LORD thy God, and into
His oath, which the LORD thy God maketh with thee this day,
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that He may establish thee today for a people unto Himself, and that He
may be unto thee a God, as He hath said unto thee and as He hath sworn
unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
"Neither with you only do I make this covenant and this oath,
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నీ ప్రళ్లములోనున్న పరదేశులేమి, నీ కట్టులను న్రుకువారు మొదలుకొని నీ
నీళ్ల
ా తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని
నిలిచియనానరు.
నేను మీతో మ్యత్ిము కాదు, ఇకకడ మ్న్తో కూడను ఉండి, నేడు మ్న్
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని నిలుచచన్నవారి తోను
ఇకకడ నేడు మ్న్తోకూడ నుండని వారితోను ఈ నిబంధన్ను పరమ్యణమును
చేయచనానను.
మ్న్ము ఐగుపు
ా నివసించిత్రమో, మీరు దాటి వచిచన్
త దేశమ్ందు ఎట్ట
జన్ముల మ్ధానుండి మ్న్మట్ట
ా దాటివచిచ త్రమో మీరరుగుదురు.
వారి హేయకిరయలను, కఱ్ఱతోను రాత్రతోను వెండితోను బంగారముతోను
చేయబడిన్వారి విగరహములను మీరు చూచిత్రరిగదా.
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ఆ జన్ముల దేవ త్లను పూజంచటకు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాయొదద నుండి
తొలగు హృదయముగల పురుషుడగాని స్త్తీయేగాని కుట్టంబమేగాని
గోత్ిమేగాని నేడు మీలో ఉండ కుండున్ట్ట
ా ను, మ్రణకరమైన్
దుష్కృత్ామున్కు అటిు మూలమైన్ది మీలో ఉండకుండున్ట్ట
ా ను, నేడు ఈ
నిబం ధన్ను మీతో చేయచనానను.

lest there should be among you man or woman or family or tribe, whose
heart turneth away this day from the LORD our God to go and serve the
gods of these nations, lest there should be among you a root that beareth
gall and wormwood,
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and it come to pass, when he heareth the words of this curse, that he bless
himself in his heart, saying, `I shall have peace, though I walk in the
imagination of mine heart'--to add drunkenness to thirst.
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అటిు పనులను చేయ వాడు ఈ శాపవాకా ములను వినున్పుపడు,
మ్దాముచేత్ దపప తీరుచ కొన్వలన్ని నేను నా హృదయ కాఠిన్ామున్
న్డుచచండిన్ను నాకు కేుమ్ము కలుగున్ని, నేను ఆశీరావదము నొందదన్ని
అనుకొనును.
అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలాడు; అటిువాడు మీలోనుండిన్యెడల
నిశచయముగా యెహోవా కోపమును ఓరవమియ ఆ మ్నుషుానిమీద
పగరాజును; ఈ గరంథములో వా
ర య బడిన్ శాపములనినయ వానికి త్గులును.
యెహోవా అత్ని పేరు ఆకాశము కిరందనుండకుండ తుడిచివేయను.
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ఈ ధరిశాసతీగరంథములో వా
ర యబడిన్ నిబంధన్ శాపము లనినటినిబటిు వానికి
కీడు కలుగజేయటకెై యెహోవా ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిలోనుండి
వాని వేరుపర చను.
కాబటిు మీ త్రువాత్ పుట్ట
ు మీ సంత్త్రవారును దూరదేశమునుండి వచచ
పరదేశులును సమ్సత జన్ములును ఆ దేశముయొకక తెగుళాను యెహోవా
దానిమీదికి తెపపంచిన్ సంకటములను చూచి

And the LORD shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel,
according to all the curses of the covenant that are written in this Book of
the Law,
so that the generation to come of your children who shall rise up after you,
and the stranger who shall come from a far land, shall say, when they see
the plagues of that land and the sicknesses which the LORD hath laid upon it,
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but with him that standeth here with us this day before the LORD our God,
and also with him that is not here with us this day
(for ye know how we have dwelt in the land of Egypt, and how we came
through the nations which ye passed by,
and ye have seen their abominations and their idols, wood and stone, silver
and gold, which were among them);

The LORD will not spare him, but then the anger of the LORD and His
jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in
this book shall lie upon him, and the LORD shall blot out his name from
under heaven.

వారు, యెహోవా త్న్ కోపోదేరకముచేత్ న్శింపజేసిన్ సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ అదాి
and that the whole land thereof is brimstone and salt and burning, that it is
సెబోయీములవల ఆ సమ్సత దేశమును గంధకము చేత్ను ఉపుపచేత్ను
not sown nor beareth nor any grass groweth therein, like the overthrow of
చెడిపోయి, విత్తబడకయ దానిలో ఏదియ బుటుకయ దానిలో ఏ కూరయ
Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboiim, which the LORD overthrew in
మొలవకయ ఉండుట చూచి
His anger and in His wrath-యెహోవా దేని బటిు యీ దేశమును ఇట్ట
ా చేసెనో? యీ మ్హా కోప్రగినకి
even all nations shall say, `Why hath the LORD done thus unto this land?
హేతువేమో? అని చెపుపకొందురు.
What meaneth the heat of this great anger?'
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ వారువారి పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా ఐగుపు
త దేశములోనుండి
వారిని రపపంచిన్ త్రువాత్ ఆయన్ త్మ్తో చేసిన్ నిబంధన్ను వారు
నిరాకరించిరి
తామరుగని అన్ాదేవత్లను, ఆయన్ వారికి నియమింపని దేవత్లను,
పూజంచి వాటికి న్మ్సక రించిరి
గనుక యీ గరంథములో వా
ర యబడిన్ శాపము లనినటిని యీ దేశముమీదికి
తెపపంచటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనను.

Then men shall say, `Because they have forsaken the covenant of the LORD
God of their fathers, which He made with them when He brought them
forth out of the land of Egypt;
for they went and served other gods and worshiped them, gods whom they
knew not and whom He had not given unto them.
And the anger of the LORD was kindled against this land, to bring upon it all
the curses that are written in this book;

28

యెహోవా త్న్ కోపోదేరకముచేత్ను అతుాగరత్చేత్ను త్మ్ దేశములో నుండి
వారిని పలాగించి, నేడున్నట్ట
ా గా వారిని వెళాగొటిు పరదేశము ప్రలుచేసెను.

and the LORD rooted them out of their land in anger and in wrath and in
great indignation, and cast them into another land, as it is this day.'

29

29

"The secret things belong unto the LORD our God; but those things which
are revealed belong unto us and to our children for ever, that we may do all
the words of this law.
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రహసాములు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు చెందును. అయితే మ్న్ము ఈ
ధరి శాసతీ వాకాములనినటి న్నుసరించి న్డుచకొనున్ట్ట
ా
బయలుపరచబడిన్వి యెలాపుపడు మ్న్వియ మ్న్ సంత్త్ర
వారివియన్గున్ని చెపుపదురు.
నేను నీకు వినిపంచిన్ యీ సంగతులనినయ, అన్గా దీవెన్య శాపమును
నీమీదికి వచిచన్ త్రువాత్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున వెళాగొటిుంచిన్
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and shalt return unto the LORD thy God and shalt obey His voice according
to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine
heart and with all thy soul,
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సమ్సత జన్ముల మ్ధాను వాటిని జా
ా పకము చేసికొని, నీ దేవుడెైన్
యెహోవావెైపు త్రరిగి, నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచ సమ్సత మునుబటిు నీ
పూరణహృదయముతోను నీ పూరా
ణ త్ితోను ఆయన్ మ్యట నీవును నీ
సంత్త్రవారును వినిన్యెడల
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా చెరలోని మిముిను త్రరిగి రపపంచను. ఆయన్
మిముిను కరుణంచి, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఏ పరజలలోనికి మిముిను
చెదరగొట్టునో వారిలోనుండి తాను మిముిను సమ్కూరిచ రపపంచను.
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మీలో నవరైన్ ఆకాశ దిగంత్ములకు వెళుగొటుబడిన్ను అకకడనుండి నీ
దేవుడెైన్ యెహోవా మిముిను సమ్కూరిచ అకకడనుండి రపపం చను.

If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence
will the LORD thy God gather thee, and from thence will He fetch thee.
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And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers
possessed, and thou shalt possess it; and He will do thee good and multiply
thee above thy fathers.
And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed,
to love the LORD thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou
mayest live.
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నీ పత్రులకు సావధీన్ పరచిన్ దేశమున్ నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నినున
చేరుచను, నీవు దాని సావధీన్పరచ కొందువు; ఆయన్ నీకు మేలుచేసి నీ
పత్రులకంట్ట నినున విసతరింప జేయను.
మ్రియ నీవు బరదుకుటకెై నీ పూరణ హృదయముతోను నీ పూరా
ణ త్ి తోను, నీ
దేవుడెైన్ యెహో వాను పేరమించన్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్కు
లోబడుటకు నీ హృదయమున్కును నీ సంత్త్రవారి హృద యమున్కును
సున్నత్ర చేయను.
అపుపడు నినున హింసిం చిన్ నీ శతు
ి వుల మీదికిని నినున
దేవష్ంచిన్వారిమీదికిని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆ సమ్సత శాపములను
తెపపంచను.
నీవు త్రరిగి వచిచ యెహోవా మ్యట విని, నేను నేడు నీ కాజా
ా పంచ ఆయన్
ఆజాలనినటిని గెైకొను చందువు.

Deuteronomy

29

25

Deuteronomy

29

26

Deuteronomy

29

27

Deuteronomy

29

Deuteronomy

"And it shall come to pass, when all these things have come upon thee, the
blessing and the curse which I have set before thee, and thou shalt call them
to mind among all the nations whither the LORD thy God hath driven thee,

that then the LORD thy God will return thee from captivity and have
compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations
whither the LORD thy God hath scattered thee.

And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies and on
them that hate thee, who persecuted thee.
And thou shalt return and obey the voice of the LORD, and do all His
commandments which I command thee this day.
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మ్రియ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ చేత్ర పనులనినటి విష్య ములోను, నీ
గరభ ఫలవిష్యములోను, నీ పశువుల విష్యములోను, నీ భూమి పంట
విష్యములోను నీకు మేలగున్ట్ట
ా నినున వరిిలాజేయను.
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ఈ ధరి శాసతీ గరంథమ్ందు వా
ర యబడిన్ ఆయన్ ఆజాలను కటుడ లను నీవు
గెైకొని, నీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విని, నీ పూరణహృదయముతోను నీ
పూరా
ణ త్ితోను నీ దేవుడెైన్ యెహోవా వెైపు మ్ళ్ల
ా న్పుపడు యెహోవా నీ
పత్రుల యందు ఆన్ందించిన్ట్ట
ా నీకు మేలు చేయటకు నీయందును
ఆన్ందించి నీవెైపు మ్ళ్ల
ా ను.
నేడు నేను నీ కాజా
ా పంచ ఈ ధరిమును గరహిం చట నీకు కఠిన్మైన్ది కాదు,
దూరమైన్ది కాదు.
మ్న్ము దానిని విని గెైకొనున్ట్ట
ా , ఎవడు ఆకాశమున్కు ఎకికపోయి
మ్న్యొదదకు దాని తెచచను? అని నీ వను కొనుటకు అది ఆకాశమ్ందు
ఉండున్ది కాదు;
మ్న్ము దాని విని గెైకొనున్ట్ట
ా , ఎవడు సముదరము దాటి మ్న్ యొదదకు దాని
తెచచను అని నీవను కొన్నేల? అది సము దరపు అదదరి మించన్ది కాదు.
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And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine
hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of
thy land, for good. For the LORD will again rejoice over thee for good, as He
rejoiced over thy fathers,
if thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God to keep His
commandments and His statutes which are written in this Book of the Law,
and if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart and with all thy
soul.
"For this commandment which I command thee this day, it is not hidden
from thee, neither is it far off.
It is not in heaven, that thou shouldest say, `Who shall go up for us to
heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it?'
Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, `Who shall go over the
sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it?'

నీవు దాని న్నుసరించ టకు ఆ మ్యట నీకు బహు సమీపముగా నున్నది; నీ
హృద యమున్ నీ నోట నున్నది.
చూడుము; నేడు నేను జీవమును మేలును మ్రణ మును కీడును నీ యెదుట
ఉంచియనానను.
నీవు బరదికి విసతరించన్ట్ట
ా గా నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను పేరమించి ఆయన్
మ్యరుములందు న్డుచకొని ఆయన్ ఆజాలను కటుడ లను విధులను
ఆచరించమ్ని నేడు నేను నీకాజా
ా పంచ చనానను. అట్ట
ా చేసిన్యెడల నీవు
సావధీన్పరచకొను టకు పరవేశించ దేశములో నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున
ఆశీరవదించను.
అయితే నీ హృదయము త్రరిగిపోయి, నీవు విన్నొలాక యీడవబడిన్వాడవెై
అన్ాదేవత్లకు న్మ్సకరించి పూజంచిన్ యెడల

But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou
mayest do it.
"See, I have set before thee this day life and good, and death and evil,

మీరు నిశచయముగా న్శించిపోవుదురనియ, సావధీన్పరచకొనుటకు యొరా
ద
నును దాటపోవుచన్న దేశములో మీరు అనేకదిన్ములు ఉండరనియ నేడు
నేను నీకు తెలియజపుపచనానను.
నేడు జీవమును మ్రణమును, ఆశీరావదమును శాపమును నేను నీ యెదుటను
ఉంచి, భూమ్యాకాశములను మీ మీద సాకు
ు లుగా పలుచచనానను.

I declare unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not
prolong your days upon the land whither thou passest over the Jordan to go
to possess it.
I call heaven and earth to record this day against you that I have set before
you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both
thou and thy seed may live,
that thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey His
voice, and that thou mayest cleave unto Him; for He is thy life and the
length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the LORD
swore unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them."

నీ పత్రులైన్ అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులకు ఆయన్ పరమ్యణము చేసిన్
దేశములో మీరు నివసించన్ట్ట
ా యెహోవాయే నీ ప్ర
ర ణమున్కును నీ
దీరా
ా యషు
ు కును మూలమై యనానడు. కాబటిు నీవును నీ సంతాన్మును
బరదుకుచ, నీ ప్ర
ర ణమున్కు మూలమైన్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను పేరమించి
ఆయన్ వాకామును విని ఆయన్ను హతు
త కొను న్ట్ట
ా ను జీవమును
కోరుకొనుడి.

in that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in His
ways, and to keep His commandments and His statutes and His judgments,
that thou mayest live and multiply; and the LORD thy God shall bless thee in
the land whither thou goest to possess it.
But if thine heart turn away so that thou wilt not hear, but shalt be drawn
away and worship other gods and serve them,
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మోషే ఇశారయేలీయలందరితో ఈ మ్యటలు చెపుపట చాలించి వారితో మ్రల And Moses went and spoke these words unto all Israel.
ఇటాననునేడు నేను నూట ఇరువది యేండావాడనై యనానను.
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ఇకమీదట నేను వచచచపోవుచ నుండలేను, యెహోవా ఈ యొరా
ద ను
దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచను.
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యెహోవా న్శింపజేసిన్ అమోరీయల రాజులైన్ స్త్హోను కును ఓగుకును వారి
దేశమున్కును ఏమి చేసెనో ఆ పరకా రముగానే యీ జన్ములకును చేయను.
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నేను మీ కాజా
ా పంచిన్ దానిన్ంత్టినిబటిు మీరు వారికి చేయన్ట్ట
ా యెహోవా నీ And the LORD shall give them up before your face, that ye may do unto
చేత్రకి వారిని అపపగించను. నిబబరము గలిగి ధైరాముగా నుండుడి
them according unto all the commandments which I have commanded you.
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భ్యపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచచవాడు నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాయే; ఆయన్ నినున విడువడు నిననడ బాయడు.
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And he said unto them: "I am a hundred and twenty years old this day; I can
no more go out and come in. Also the LORD hath said unto me, `Thou shalt
not go over this Jordan.'
నీ దేవు డెైన్ యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ జన్ములను నీ యెదుట The LORD thy God, He will go over before thee, and He will destroy these
నుండకుండ న్శింపజేయను, నీవు వారి దేశ మును సావధీన్పరచకొందువు.
nations from before thee, and thou shalt possess them; and Joshua, he shall
యెహోవా సెలవిచిచ యన్నట్ట
ా యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును.
go over before thee, as the LORD hath said.
And the LORD shall do unto them as He did to Sihon and to Og, kings of the
Amorites, and unto the land of those whom He destroyed.

Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them; for the LORD
thy God, He it is who doth go with thee. He will not fail thee nor forsake
thee."
మ్రియ మోషే యెహోషువను పలిచినీవు నిబబరము గలిగి ధైరాముగా
And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel,
నుండుము. యెహోవా ఈ పరజలకిచచటకు వారి పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ "Be strong and of good courage; for thou must go with this people unto the
దేశ మున్కు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావధీన్ పరచవలను.
land which the LORD hath sworn unto their fathers to give them, and thou
shalt cause them to inherit it.
నీ ముందర న్డుచవాడు యెహోవా, ఆయన్ నీకు తోడెై యండును, ఆయన్ And the LORD, He it is who doth go before thee. He will be with thee, He will
నినున విడువడు నినున ఎడబాయడు. భ్య పడకుము విసియమొందకు
not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed."
మ్ని ఇశారయేలీయ లందరియెదుట అత్నితో చెపపను.
మోషే ఈ ధరిశాసతీమును వా
ర సి యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ And Moses wrote this law and delivered it unto the priests, the sons of Levi,
యాజకులైన్ లేవీయల కును ఇశారయేలీయల పదదలందరికిని దాని న్పపగించి who bore the ark of the covenant of the LORD, and unto all the elders of
Israel.
వారితో ఇటాననుపరత్ర యేడవ సంవత్సరాంత్మున్, అన్గా నియమింపబడిన్
And Moses commanded them, saying, "At the end of every seven years, in
గడువు సంవత్సరమున్
the solemnity of the year of release, in the Feast of Tabernacles,
నీ దేవు డెైన్ యెహోవా ఏరపరచకొను సథలమ్ందు ఇశారయేలీయ లందరు
ఆయన్ సనినధిని కన్బడి పరణశాలల పండుగను ఆచ రించన్పుపడు
ఇశారయేలీయలందరి యెదుట ఈ ధరి శాసతీమును పరకటించి వారికి
వినిపంపవలను.
మీ దేవు డెైన్ యెహోవాకు భ్యపడి యీ ధరిశాసతీ వాకాము లనినటిని
అనుసరించి న్డుచకొనున్ట్ట
ా పురుషులేమి స్త్తీలేమి పలాలేమి నీ
పురములలోనున్న పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచకొనుటకెై అందరిని
పోగుచేయవలను.

when all Israel has come to appear before the LORD thy God in the place
which He shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their
hearing.
Gather the people together -- men, and women, and children, and thy
stranger who is within thy gates -- that they may hear, and that they may
learn, and fear the LORD your God, and observe to do all the words of this
law,
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ఆల్లగు నేరుచకొనిన్యెడల దాని నరుగని వారి సంత్త్ర వారు దానిని విని,
మీరు సావధీన్పరచకొనుటకు యొరా
ద నును దాటబోవుచన్న దేశమున్ మీరు
బరదుకు దిన్ము లనినయ మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు భ్యపడుట నేరుచ
కొందురు.
మ్రియ యెహోవాచూడుము; నీ మ్రణదిన్ములు సమీపంచెను; నీవు
యెహోషువను పలిచి నేన్త్నికి ఆజాలిచిచన్ట్ట
ా పరత్ాక్షపు గుడారములో
నిలువుడని మోషేతో సెలవియాగా,

and that their children, who have not known any thing, may hear and learn
to fear the LORD your God as long as ye live in the land whither ye go over
the Jordan to possess it."

మోషేయ యెహోషువయ వెళ్లా పరత్ాక్షపు గుడారములో నిలిచిరి. అచచట
యెహోవా మేఘసతంభ్ములో పరత్ాక్షమ్యయెను; ఆ మేఘసతంభ్ము ఆ గుడారపు
దావరముపైని నిలువగా
యెహోవా మోషేతో యిటాననుఇదిగో నీవు నీ పత్రు లతో
పండుకొన్బోవుచనానవు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున్ తాము చేరి వారి
న్డుమ్ నుందురో ఆ జనులమ్ధాను వాభిచారులై, ఆ అనుాల దేవత్ల వెంట
వెళ్లా న్నున విడిచి, నేను వారితో చేసిన్ నిబంధన్ను మీరుదురు.

And the LORD appeared in the tabernacle in a pillar of a cloud, and the pillar
of the cloud stood over the door of the tabernacle.

17

కావున్ నా కోపము ఆ దిన్మున్ వారిమీద రగులు కొనును. నేను వారిని విడిచి
వారికి విరోధిన్గుదును, వారు కీుణంచిపోవుదురు. విసాతరమైన్ కీడులు ఆపదలు
వారికి ప్ర
ర పతంచను. ఆ దిన్మున్ వారు, మ్న్ దేవుడు మ్న్ మ్ధా
నుండకపోయిన్ందున్ గదా యీ కీడులు మ్న్కు ప్ర
ర పతంచెన్నుకొందురు.

Then My anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake
them, and I will hide My face from them, and they shall be devoured; and
many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day,
`Have not these evils come upon us because our God is not among us?'
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వారు అన్ాదేవత్లత్ట్ట
ు త్రరిగి చేసిన్ కీడంత్టినిబటిు ఆ దిన్మున్ నేను
నిశచయముగా వారికి విరోధిన్గుదును.
కాబటిు మీరు కీరిన్ వా
ర సి ఇశారయేలీయలకు నేరుపడి. ఈ కీరిన్ ఇశారయేలీయల
మీద నాకు సాకాుారథముగా నుండున్ట్ట
ా దానిని వారికి కంఠప్రఠముగా
చేయించము.
నేను వారి పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా , ప్రలు తేనలు పరవహించ
దేశమున్ వారిని పరవేశపటిున్ త్రువాత్, వారు త్రని తా
ి గి త్ృపతపంది
కొరవివన్వారై అన్ాదేవత్లత్ట్ట
ు త్రరిగి వాటిని పూజంచి న్నున త్ృణీకరించి నా
నిబంధన్ను మీరుదురు.

And I will surely hide My face in that day for all the evils which they shall
have wrought, in that they are turned unto other gods.
Now therefore write ye this song for you, and teach it to the children of
Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for Me against
the children of Israel.
For when I shall have brought them into the land which I swore unto their
fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and
filled themselves and waxed fat, then will they turn unto other gods and
serve them, and provoke Me and break My covenant.
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విసాతరమైన్ కీడులు ఆపదలు వారికి సంభ్వించిన్ త్రువాత్ ఈ కీరిన్
వారియెదుట సాకిుగానుండి సాక్షాము పలు కును. అది మ్రువబడక వారి
సంత్త్ర వారినోట నుండును. నేను పరమ్యణము చేసిన్ దేశమున్ వారిని
పరవేశపటుక మునుపే, నేడ వారు చేయ ఆలోచన్ నేనరుగుదును అనను.

And it shall come to pass, when many evils and troubles have befallen them,
that this song shall testify against them as a witness; for it shall not be
forgotten out of the mouths of their seed. For I know their imagination and
that which they go about, even now, before I have brought them into the
land which I swore."
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కాబటిు మోషే ఆ దిన్మ్ందే యీ కీరిన్ వా
ర సి ఇశారయేలీయలకు నేరపను.

Moses therefore wrote this song the same day, and taught it to the children
of Israel.
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And the LORD said unto Moses, "Behold, thy days approach that thou must
die. Call Joshua, and present yourselves in the tabernacle of the
congregation, that I may give him a charge." And Moses and Joshua went
and presented themselves in the tabernacle of the congregation.

And the LORD said unto Moses, "Behold, thou shalt sleep with thy fathers;
and this people will rise up and go a whoring after the gods of the strangers
of the land whither they go to be among them, and will forsake Me and
break My covenant which I have made with them.
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మ్రియ యెహోవా నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషు వకు ఈల్లగు
సెలవిచెచనునీవు నిబబరము గలిగి ధైరాముగా నుండుము; నేను పరమ్యణ
పూరవకముగా వారికిచిచన్ దేశమున్కు ఇశారయేలీయ
లను నీవు
తోడుకొని పోవలను, నేను నీకు తోడెై యందును.
ఈ ధరిశాసతీ వాకాములు మోషే గరంథమ్ందు సాంత్ముగా వా
ర యట
ముగించిన్ త్రువాత్
మోషే యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ లేవీయలను చూచి
ఆజా
ా పంచిన్దేమ్న్గామీరు ఈ ధరిశాసతీ గరంథమును తీసికొని మీ దేవుడెైన్
యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసపు పరకకన్ ఉంచడి.
అది అకకడ నీమీద సాకాుారథముగా ఉండును.

And He gave Joshua, the son of Nun, a charge and said, "Be strong and of
good courage; for thou shalt bring the children of Israel into the land which I
swore unto them, and I will be with thee."
And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of
this law in a book until they were finished,
that Moses commanded the Levites, who bore the ark of the covenant of
the LORD, saying,
"Take this Book of the Law and put it in the side of the ark of the covenant
of the LORD your God, that it may be there for a witness against thee;

నీ త్రరుగుబాట్టను నీ మూరఖ త్వమును నేనరుగుదును. నేడు నేను ఇంక
for I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, while I am yet alive with
సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద త్రరుగుబాట్టచేసిత్రరి. you this day, ye have been rebellious against the LORD. And how much
more after my death?
నేను చనిపోయిన్ త్రువాత్ మ్రి నిశచయముగా త్రరుగుబాట్ట
Gather unto me all the elders of your tribes and your officers, that I may
చేయదురుకదా మీ గోత్ి ముల పదదలన్ందరిని మీ నాయకులను నాయొదదకు speak these words in their ears, and call heaven and earth to record against
పోగు చేయడి. ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకు
ు లుగా పటిు నేను ఈ
them.
మ్యటలను వారి వినికిడిలో చెపపదను.
ఏలయన్గా నేను మ్రణమైన్ త్రువాత్ మీరు బత్రతగా చెడిపోయి నేను మీకాజా
ా For I know that after my death ye will utterly corrupt yourselves and turn
పంచిన్ మ్యరుమును త్పుపదు రనియ, ఆ దిన్ముల అంత్మ్ందు కీడు మీకు aside from the way which I have commanded you. And evil will befall you in
ప్ర
ర పతమ్గు న్నియ నేనరుగుదును. మీరు చేయ కిరయలవలన్ యెహోవాకు
the latter days, because ye will do evil in the sight of the LORD to provoke
కోపము పుటిుంచన్ట్ట
ా గా ఆయన్ దృష్ుకి కీడెైన్దాని చేయదురు.
Him to anger through the work of your hands."
అపుపడు మోషే ఇశారయేలీ యల సరవ సమ్యజముయొకక వినికిడిలో ఈ కీరిన్
మ్యటలు సాంత్ముగా పలికెను.
ఆకాశమ్ండలమ్య, చెవినొగు
ు ము; నేను మ్యట ల్లడుదును భూమ్ండలమ్య,
నా నోటిమ్యట వినుము.
నా ఉపదేశము వాన్వల కురియను నా వాకాము మ్ంచవలను లేత్గడిిమీద
పడు చినుకులవలను పచిచకమీద కురియ వరుమువలను ఉండును.

And Moses spoke in the ears of all the congregation of Israel the words of
this song until they were ended:
"Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my
mouth.
My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the
small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass.

నేను యెహోవా నామ్మును పరకటించెదను మ్న్ దేవుని మ్హాత్ిామును
కొనియాడుడి.
ఆయన్ ఆశర యదురుముగా నునానడు; ఆయన్ కారాము సంపూరణము ఆయన్
చరాలనినయ నాాయములు ఆయన్ నిరోదష్యె
ై న్ముికొన్దగిన్ దేవుడు.
ఆయన్ నీత్రపరుడు యథారథవంతుడు.
వారు త్ముి చెరుపుకొనిరి; ఆయన్ పుతు
ి లుకారు; వారు కళంకులు
మూరఖత్గల వకరవంశము.
బుదిిలేని అవివేకజన్మ్య, ఇట్ట
ా యెహోవాకు పరత్రకారము చేయదురా?
ఆయన్ నినున సృష్ుంచిన్ త్ండిర కాడా?ఆయనే నినున పుటిుంచి సాథపంచెను.

Because I will proclaim the name of the LORD, ascribe ye greatness unto our
God.
"He is the Rock, His work is perfect; for all His ways are judgment, a God of
truth and without iniquity; just and right is He.
They have corrupted themselves; their spot is not the spot of His children;
they are a perverse and crooked generation.
"Do ye thus requite the LORD, O foolish people and unwise? Is not He thy
father that hath bought thee? Hath He not made thee and established thee?
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పూరవదిన్ములను జా
ా పకము చేసికొనుము త్రత్రముల సంవత్సరములను
త్లంచకొనుము నీ త్ండిరని అడుగుము, అత్డు నీకు తెలుపును; నీ పదదలను
అడుగుము, వారు నీతో చెపుపదురు.
మ్హోన్నతుడు జన్ములకు వారి సావసథాములను విభా గించిన్పుపడు
న్రజాతులను పరతేాకించిన్పుపడు ఇశారయేలీయల లకకనుబటిు పరజలకు
సరిహదు
ద లను నియమించెను.
యెహోవా వంతు ఆయన్ జన్మే ఆయన్ సావసథాభాగము యాకోబే.

Remember the days of old; consider the years of many generations. Ask thy
father, and he will show thee, thy elders, and they will tell thee.

10

అరణాపరదేశములోను భీకరధవనిగల ప్రడెైన్ యెడారిలోను వాని కనుగొని
ఆవరించి పరామ్రిశంచి త్న్ కనుప్రపను వల వాని కాప్రడెను.

"He found him in a desert land and in the waste howling wilderness; He led
him about, He instructed him, He kept him as the apple of His eye.

32
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As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth
abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings,
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పకిురాజు త్న్ గూడు రేప త్న్ పలాలపైని అల్ల
ా డుచ రకకలు చాపుకొని వాటిని
పట్ట
ు కొని త్న్ రకకల మీద వాటిని మోయన్ట్ట
ా యెహోవా వానిని
న్డిపంచెను.
యెహోవా మ్యత్ిము వాని న్డిపంచెను అనుాలయొకక దేవుళాలో ఏ దేవుడును
ఆయన్తో కూడ ఉండలేదు.
భూమియొకక ఉన్నత్సథలములమీద వాని నకికం చెను పలముల పంట వానికి
త్రనిపంచెను కొండబండనుండి తేనను చెకుముకి రాత్రబండనుండి నూనను
అత్నికి జుఱ్ఱఱంచెను.
ఆవు మ్జజగను గొఱ్ఱమేకల పచిచప్రలను గొఱ్ఱపలాల కొరవువను బాషాను
పటేుళాను మేకలను గోధుమ్ల మరికెల సారమును నీకిచెచను. నీవు తా
ి గిన్
మ్దాము దా
ర క్షలరసము.
యెష్షరూను కొరవివన్వాడెై కాలు జాడించెను నీవు కొరవివ బలిసి మ్ందుడవెైత్రవి.
వాడు త్నున పుటిుంచిన్ దేవుని విడిచెను త్న్ రక్షణ శెైలమును త్ృణీకరించెను.
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నినున పుటిుంచిన్ ఆశర యదురుమును విసరిజంచిత్రవి. నినున కనిన్ దేవుని
మ్రచిత్రవి.
యెహోవా దానిని చూచెను. త్న్ కూమ్యరులమీదను కుమ్యరిలమీదను
కోరధపడెను వారిని అసహిాంచకొనను.
ఆయన్ ఇటానుకొనను నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటిసిథత్ర యేమ్గునో
చూచెదను వారు మూరఖచిత్తముగలవారు విశావసములేని పలాలు.

Of the Rock that begot thee thou art unmindful, and hast forgotten God that
formed thee.
"And when the LORD saw it, He abhorred them, because of the provoking of
His sons and of His daughters.
And He said: `I will hide My face from them, I will see what their end shall
be; for they are a very froward generation, children in whom is no faith.
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When the Most High divided to the nations their inheritance, when He
separated the sons of Adam, He set the bounds of the people according to
the number of the children of Israel.
For the LORD'S portion is His people; Jacob is the lot of His inheritance.

so the LORD alone did lead him, and there was no strange god with him.

He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the
increase of the fields; and He made him to suck honey out of the rock, and
oil out of the flinty rock;
butter of cows and milk of sheep, with fat of lambs and rams of the breed of
Bashan, and goats, with the fat of kidneys of wheat; and thou didst drink
the pure blood of the grape.
"But Jeshurun waxed fat and kicked; thou hast waxed fat, thou art grown
thick, thou art covered with fatness. Then he forsook God who made him,
and lightly esteemed the Rock of his salvation.
వారు అనుాల దేవత్లచేత్ ఆయన్కు రోష్ము పుటిుం
They provoked Him to jealousy with strange gods; with abominations
చిరిహేయకృత్ాములచేత్ ఆయన్ను కోపంపజేసిరి
provoked they Him to anger.
వారు దేవత్వములేని దయాములకు తామరుగని దేవత్లకు కొరత్తగా పుటిున్ They sacrificed unto devils, not to God, to gods whom they knew not, to
దేవత్లకు త్మ్ పత్రులు భ్యపడని దేవత్లకు బలి అరిపంచిరి.
new gods that came newly up, whom your fathers feared not.

వారు దైవము కానిదానివలన్ నాకు రోష్ము పుటిుం చిరి త్మ్
They have moved Me to jealousy with that which is not God; they have
వారథపరవరిన్వలన్ నాకు ఆగరహము పుటిుంచిరి కాబటిు జన్ముకానివారివలన్
provoked Me to anger with their vanities. And I will move them to jealousy
వారికి రోష్ము పుటిుం తును అవివేక జన్మువలన్ వారికి కోపము పుటిుంతును. with those who are not a people; I will provoke them to anger with a foolish
nation.
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నా కోప్రగిన రగులుకొనును ప్రతాళ్లగాధమువరకు అది దహించను అది
భూమిని దాని పంటను కాలుచను పరవత్ముల పునాదులను రవలబెట్ట
ు ను.

For a fire is kindled in Mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and
shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations
of the mountains.
వారికి ఆపదలను విసతరింపజేసెదను వారిమీద నా బాణములనినటిని వేసెదను. "`I will heap mischiefs upon them; I will spend Mine arrows upon them.
వారు కరవుచేత్ కీుణంచదురు మ్ంటచేత్ను కూ
ర రమైన్ హత్ాచేత్ను హరించి
పోవు దురు బురదలో ప్ర
ర కు ప్రముల విష్మును మ్ృగముల కోరలను
వారిమీదికి రపపంచెదను.
బయట ఖడుమును లోపట భ్యమును ¸యవనులను కన్ాకలను శిశువులను
నరిసిన్ త్లవెండు
ర కలుగలవారిని న్శింపజేయను.
వారిని దూరమున్కు చెదరగొట్టుదను వారి పేరు మ్నుషుాలలో
లేకుండచేసెదన్నుకొందును వారి విరోధులు నిజము గరహింపకుందురేమో

They shall be burned with hunger, and devoured with burning heat and with
bitter destruction; I will also send the teeth of beasts upon them, with the
poison of serpents of the dust.
The sword without and terror within shall destroy both the young man and
the virgin, the suckling also with the man of gray hairs.
I said I would scatter them into corners, I would make the remembrance of
them to cease from among men,

ఇదంత్య యెహోవా చేసిన్దికాదు మ్య బలముచేత్ వారిని గెలిచిత్రవిిు అని
వారనుకొందు రేమో విరోధి గరవమున్కు భ్యపడి చెదరగొటులేదు.

were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries
should behave themselves strangely, and lest they should say, "Our hand is
high; and the LORD hath not done all this."'
వారు ఆలోచన్లేని జన్ము వారిలో వివేచన్లేదు.
"For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in
them.
వారు జా
ా న్ము తెచచకొని దీని త్లపోసి త్మ్ కడవరి సిథత్ర యోచించట మేలు. O that they were wise, that they understood this, that they would consider
their latter end!
త్మ్ ఆశర యదురుము వారిని అమిివేయనియెడల యెహోవా వారిని
How should one chase a thousand, and two put ten thousand to flight,
అపపగింపనియెడల ఒకకడు ఎట్ట
ా వేయిమ్ందిని త్రుమును? ఇదదరు ఎట్ట
ా
unless their Rock had sold them, and the LORD had shut them up?
పదివేలమ్ందిని ప్రరదోలుదురు?
వారి ఆశర యదురుము మ్న్ ఆశర యదురుమువంటిది కాదు ఇందుకు మ్న్
For their rock is not as our Rock, even our enemies themselves being judges.
శతు
ి వులే తీరపరులు.
వారి దా
ర కాువలిా సొదొమ్ దా
ర కాువలిా అది గొమొఱ్ఱ
ఱ పలములలో పుటిున్ది. వారి
For their vine is of the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah; their
దా
ర క్షపండు
ా పచిచ దా
ర క్షపండు
ా వాటి గెలలు చేదైన్వి.
grapes are grapes of gall, their clusters are bitter.
వారి దా
ర కాురసము కూ
Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps.
ర రసరపముల విష్ము నాగుప్రముల కూ
ర రవిష్ము.
ఇది నాయొదద మ్రుగుపడి యండలేదా? నా నిధులలో ముదిరంపబడి
"`Is not this laid up in store with Me, and sealed up among My treasures?
యండలేదా?
వారి కాలు జారుకాలమున్ పగతీరుచటయ పరత్రఫలమిచచటయ నావే; వారి To Me belongeth vengeance and recompense; their foot shall slide in due
ఆపదిదన్ము సమీపంచను వారి గత్ర త్వరగా వచచను.
time; for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come
upon them make haste.'
వారి కాధారము లేకపోవును.
"For the LORD shall judge His people and repent for His servants, when He
seeth that their power is gone and there is none shut up or left.
నిరబంధింపబడిన్వాడును సవత్ంతు
ి డును లేకపోవును యెహోవా చూచను
And He shall say: 'Where are their gods, their rock in whom they trusted,
త్న్ సేవకులనుగూరిచ సంతాపపడును.
నిజముగా త్న్ పరజలకు తీరుపచేయను. ఆయన్వారి నైవేదాముల కొరవువను which ate the fat of their sacrifices and drank the wine of their drink
త్రని వారి ప్రనీ యారపణమైన్ దా
ర కాురసమును తా
ి గిన్వారి దేవత్ లేమైరి?వారు offerings? Let them rise up and help you, and be your protection.
ఆశర యించిన్ దురుములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచచనువారు మీకు
శరణము కానియాడి అని చెపుపను.
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ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను త్పప వేర్కక దేవుడు లేడు
మ్ృత్రనొందించవాడను బరదికించవాడను నేనే గాయపరచవాడను
సవసథపరచవాడను నేనే నా చేత్రలోనుండి విడిపంచవాడెవడును లేడు
నేను త్ళత్ళల్లడు నా ఖడుము నూరి నా చేత్ నాాయమును
పట్ట
ు కొనిన్యెడల నా శతు
ి వులకు పరతీకారము కలుగజేసెదను
న్నున దేవష్ంచవారికి పరత్రఫలమిచెచదను రకిముచేత్ నా బాణములను
మ్త్రతలా చేసెదను.

"`See now that I, even I, am He, and there is no god besides Me. I kill, and I
make alive; I wound, and I heal; neither is there any that can deliver out of
My hand.
For I lift up My hand to heaven and say: I live for ever.

చంపబడిన్వారి రకిమును చెరపటుబడిన్వారి రకిమును శతు
ి వులలో వీరుల
త్లలను నా ఖడుము భ్కిుంచను నేను ఆకాశముత్ట్ట
ు నా హసతమత్రత నా
శాశవత్ జీవముతోడని పరమ్యణము చేయచనానను.
జన్ముల్లరా, ఆయన్ పరజలతోకూడ ఆన్ందించడి. హతులైన్ త్న్
సేవకులనుబటిు ఆయన్ పరత్రదండన్ చేయను త్న్ విరోధులకు పరతీకారము
చేయను త్న్ దేశము నిమిత్తమును త్న్ పరజలనిమిత్తమును ప్ర
ర యశిచత్తము
చేయను.
మోషేయ నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ ఈ కీరిన్ మ్యటలనినయ
పరజలకు వినిపంచిరి.
మ్రియ మోషే యీ మ్యటలనినయ ఇశారయేలీయలందరితో చెపప చాలించి

I will make Mine arrows drunk with blood, and My sword shall devour flesh,
and that with the blood of the slain and of the captives, from the beginning
of revenges upon the enemy.'
"Rejoice, O ye nations, with His people; for He will avenge the blood of His
servants, and will render vengeance to His adversaries, and will be merciful
unto His land and to His people."
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మ్రల వారితో ఇటాననుమీతో సాక్షాముగా నేడు నేను పలికిన్ మ్యటలనినటిని
మీ మ్న్ సుసలలో పట్ట
ు కొని, మీ సంత్త్ర వారు ఈ ధరిశాసతీ
వాకాములనినటిని అనుసరించి న్డుచకొన్వలన్ని వారి కాజా
ా పంపవలను.

and he said unto them: "Set your hearts unto all the words which I testify
among you this day, which ye shall command your children to observe to
do, all the words of this law.
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For it is not a vain thing for you, because it is your life; and through this
thing ye shall prolong your days in the land whither ye go over the Jordan to
possess it."
And the LORD spoke unto Moses that selfsame day, saying,
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ఇది మీకు నిరరథకమైన్ మ్యటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మ్రియ మీరు
సావధీన్పరచకొను టకు యొరా
ద నును దాటబోవుచన్న దేశములో దీనినిబటిు
మీరు దీరా
ా యష్ింతులగుదురు.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా మోషేతో ఇటానను యెరికో యెదుటనున్న
మోయాబుదేశమ్ందలి అబారీ మ్ను ఈ పరవత్ము,
అన్గా నబోకొండ యెకిక నేను ఇశారయేలీయలకు సావసథాముగా ఇచచచన్న
కనాను దేశమును చూచి
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నీ సహోదరుడెైన్ అహరోను హోరు కొండమీద మ్ృత్రబంది త్న్ సవజనుల
యొదదకు చేరిన్ట్ట
ా నీవు ఎకకబోవుచన్న కొండమీద మ్ృత్రబంది నీ సవజ
నులయొదదకు చేరుదువు.
ఏలయన్గా మీరు స్త్ను అరణా ములో కాదేషు మరీబా నీళాయొదద
ఇశారయేలీయల మ్ధాను న్నున పరిశుదిపరచక ఇశారయేలీయల మ్ధాను
నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రరి.
ఎదురుగా ఆ దేశమును చూచెదవు కాని నేను ఇశారయేలీయల కిచచచన్న
ఆ దేశమున్ నీవు పరవేశింపవు.
దైవజనుడెైన్ మోషే మ్ృత్రనొందకమునుపు అత్డు ఇశారయేలీయలను
దీవించిన్ విధము ఇది; అత్డిటానను యెహోవా స్త్నాయినుండి వచెచను

If I whet My glittering sword and Mine hand take hold on judgment, I will
render vengeance to Mine enemies and will reward them that hate Me.

And Moses came and spoke all the words of this song in the ears of the
people, he and Joshua the son of Nun.
And Moses made an end of speaking all these words to all Israel,

"Get thee up into this mountain Abarim, unto Mount Nebo, which is in the
land of Moab that is opposite Jericho, and behold the land of Canaan, which
I give unto the children of Israel for a possession.
And die on the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy
people, as Aaron thy brother died on Mount Hor and was gathered unto his
people,
because ye trespassed against Me among the children of Israel at the waters
of Meribah-Kadesh in the Wilderness of Zin, because ye sanctified Me not in
the midst of the children of Israel.
Yet thou shalt see the land before thee, but thou shalt not go thither unto
the land which I give the children of Israel."
And this is the blessing wherewith Moses the man of God blessed the
children of Israel before his death.
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శ్రయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన్ ప్రరాను కొండనుండి
పరకాశించెను వేవేల పరిశుదద సమూహముల మ్ధానుండి ఆయన్ వచెచను
ఆయన్ కుడిప్రరశవమున్ అగినజావలలు మరియ చండెను.

And he said: "The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them.
He shined forth from Mount Paran, and He came with ten thousands of
saints; from His right hand went a fiery law for them.
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Yea, He loved the people; all His saints are in Thy hand; and they sat down
at Thy feet; every one shall receive of Thy words.
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ఆయన్ జన్ములను పేరమించను ఆయన్ పరిశుదు
ి లందరు నీ వశమున్
నుందురు వారు నీ ప్రదములయొదద సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును
అంగీకరింతురు.
మోషే మ్న్కు ధరిశాసతీమును విధించెను అది యాకోబు సమ్యజ సావసథాము.
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Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of
Jacob.
And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of
Israel were gathered together.
"Let Reuben live, and not die, and let not his men be few."

జనులలో ముఖుాలును ఇశారయేలు గోత్ిములును కూడగా అత్డు
యెష్షరూనులో రాజు ఆయెను.
రూబేను బరదికి చావక యండునుగాక అత్నివారు లకికంపలేన్ంత్మ్ంది
అగుదురు.
యూదానుగూరిచ అత్డిటానను యెహోవా, యూదా మ్న్వి విని, అత్ని పరజల And this is the blessing of Judah; and he said: "Hear, LORD, the voice of
యొదదకు అత్నిని చేరుచము. యూదా బాహుబలము అత్నికి చాలున్ట్ట
ా చేసి Judah, and bring him unto his people; let his hands be sufficient for him,
అత్ని శతు
ి వులకు విరోధముగా నీవత్నికి సహాయడవెై యందువు.
and be Thou a help to him from his enemies."
లేవినిగూరిచ యిటానను నీ తుమీి్మ్ము నీ ఊరీము నీ భ్కు
ి నికి కలవు
మ్సాసలో నీవు అత్ని పరిశోధించిత్రవి మరీబా నీళాయొదద అత్నితో
వివాదపడిత్రవి.
అత్డునేను వానినరుగన్ని త్న్ త్ండిరని గూరిచయ త్న్ త్లిానిగూరిచయ
అనను త్న్ సహోదరులను లక్షాపటులేదు త్న్ కుమ్యరులను కుమ్యరులని
యెంచలేదు వారు నీ వాకామునుబటిు నీ నిబంధన్ను గెైకొనిరి.

And of Levi he said: "Let Thy Thummim and Thy Urim be with Thy holy one,
whom Thou didst prove at Massah, and with whom Thou didst strive at the
waters of Meribah,
who said unto his father and to his mother, `I have not seen him'; neither
did he acknowledge his brethren, nor knew his own children; for they have
observed Thy word, and kept Thy covenant.

వారు యాకోబున్కు నీ విధులను ఇశారయేలున్కు నీ ధరిశాసతీమును
నేరుపదురు నీ సనినధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావంగబలిని
అరిపంచదురు
యెహోవా, అత్ని బలమును అంగీకరించము అత్డు చేయ కారామును
అంగీకరించమీ అత్ని విరోధులును అత్ని దేవష్ంచవారును లేవ కుండున్ట్ట
ా
వారి న్డుములను విరుగగొట్ట
ు ము.

They shall teach Jacob Thy judgments and Israel Thy law; they shall put
incense before Thee and whole burnt sacrifice upon Thine altar.

12

బనాామీనునుగూరిచ యిటానను బెనాామీను యెహోవాకు పరయడు
ఆయన్యొదద అత్డు సురకిుత్ముగా నివసించను దిన్మలా ఆయన్ అత్నికి
ఆశర యమ్గును ఆయన్ భుజములమ్ధా2 అత్డు నివసించను

And of Benjamin he said: "The beloved of the LORD shall dwell in safety by
Him; and the LORD shall cover him all the day long, and he shall dwell
between His shoulders."

33
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యోసేపునుగూరిచ యిటానను ఆకాశ పరమ్యరథములవలన్ మ్ంచవలన్ కిరంద
కు
ర ంగియన్న అగాధ జలములవలన్

And of Joseph he said: "Blessed of the LORD be his land, for the precious
things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath,
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సూరుానివలన్ కలుగు ఫలములోని శ్రరష్ఠపదారథముల వలన్ చందు
ర డు పుటిుంచ
శ్రరష్ఠపదారథములవలన్
పురాత్న్ పరవత్ముల శ్రరష్ఠపదారథములవలన్ నిత్ాపరవత్ముల
శ్రరష్ఠపదారథములవలన్

and for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious
things put forth by the moon,
and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious
things of the lasting hills,

Bless, LORD, his substance, and accept the work of his hands; smite through
the loins of them that rise against him, and of them that hate him, that they
rise not again."
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సంపూరణముగా ఫలించ భూమికి కలిగిన్ శ్రరష్ఠపదారథ ములవలన్ యెహోవా
అత్ని భూమిని దీవించను పదలోనుండిన్వాని కటాక్షము యోసేపు త్లమీదికి
వచచను త్న్ సహోదరులలో పరఖాాత్రనొందిన్వాని న్డినత్రత మీదికి అది
వచచను.
అత్ని వృష్భ్మున్కు మొదట పుటిున్దానికి ఘన్త్ కలదు. అత్ని కొముిలు
గురుపోతు కొముిలు వాటివలన్ అత్డు భూమ్ాంత్ములవరకు జనులను
తో
ి సివేయను ఎఫా
ర యిముయొకక పదివేలును మ్న్షేుయొకక వేలును
ఆల్లగున్ నుందురు.
జబూలూనునుగూరిచ యిటానను జబూలూనూ, నీవు బయలు వెళ్ల
ా
సథలమ్ందు సంతో ష్ంచము ఇశాశఖారూ, నీ గుడారములయందు
సంతోష్ంచము.
వారు జన్ములను కొండకు పలిచిరి అకకడ నీత్ర బలుల న్రిపంతురు వారు
సముదరముల సమ్ృదిిని ఇసుకలో దాచబడిన్ రహసాదరవాములను
పీలుచదురు.
గాదునుగూరిచ యిటానను గాదును విశాలపరచవాడు సు
త త్రంపబడును
అత్డు ఆడు సింహమువల పంచియండును బాహు వును న్డినత్రతని
చీలిచవేయను.
అత్డు త్న్కొరకు మొదటిభాగము చూచకొనను అకకడ నాయకుని భాగము
కాప్రడబడెను. అత్డు జన్ములోని ముఖుాలతో కూడ వచెచను యెహోవా
తీరిచన్ నాాయమును జరిపను ఇశారయేలీయలయొదద యెహోవా విధులను
ఆచ రించెను.
దానునుగూరిచ యిటానను దాను సింహపుపలా అది బాషానునుండి దుమికి
దాట్టను.
న్ఫా
త లినిగూరిచ యిటానను కటాక్షముచేత్ త్ృపతపందిన్ న్ఫా
త లి, యెహోవా
దీవెన్చేత్ నింపబడిన్ న్ఫా
త లి, పశిచమ్ దకిుణ దికుకలను సావధీన్పరచకొనుము.

and for the precious things of the earth and fullness thereof, and for the
good will of Him that dwelt in the bush. Let the blessing come upon the
head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated
from his brethren.
His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of
unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the
earth; and they are the ten thousands of Ephraim, and they are the
thousands of Manasseh."
And of Zebulun he said: "Rejoice, Zebulun, in thy going out, and, Issachar, in
thy tents.

ఆషేరునుగూరిచ యిటానను ఆషేరు త్న్ సహోదరులకంట్ట ఎకుకవగా ఆశీరవ
దింపబడును. అత్డు త్న్ సహోదరులకంట్ట కటాక్షము నొందును త్న్
ప్రదములను తెైలములో ముంచకొనును.
నీ కముిలు ఇనుపవియ ఇత్తడివియనై యండును.నీవు బరదుకు
దిన్ములలో నీకు విశారంత్ర కలుగును.
యెష్షరూనూ, దేవుని పోలిన్వాడెవడును లేడు ఆయన్ నీకు సహాయము
చేయటకు ఆకాశవాహనుడెై వచచను మ్హోన్నతుడెై మేఘవాహనుడగును.

And of Asher he said: "Let Asher be blessed with children; let him be
acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil.

శాశవతుడెైన్ దేవుడు నీకు నివాససథలము నిత్ాముగనుండు బాహువులు నీ
కిరందనుండును ఆయన్ నీ యెదుటనుండి శతు
ి వును వెళుగొటిు
న్శింపజేయమ్నను.
ఇశారయేలు నిరభయముగా నివసించను యాకోబు ఊట పరతేాకింపబడును
అత్డు ధాన్ా దా
ర కాురసములుగల దేశములో నుండును అత్నిపై ఆకాశము
మ్ంచను కురిపంచను.

The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms; and
He shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, `Destroy
them.'
Israel then shall dwell in safety alone; the fountain of Jacob shall be upon a
land of corn and wine; also his heavens shall drop down dew.

They shall call the people unto the mountain; there they shall offer
sacrifices of righteousness; for they shall suck of the abundance of the seas
and of treasures hid in the sand."
And of Gad he said: "Blessed be he that enlargeth Gad; he dwelleth as a lion
and teareth the arm with the crown of the head.
And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the
lawgiver, was he seated. And he came with the heads of the people; he
executed the justice of the LORD and His judgments with Israel."
And of Dan he said: "Dan is a lion's whelp; he shall leap from Bashan."
And of Naphtali he said: "O Naphtali, satisfied with favor and full with the
blessing of the LORD, possess thou the west and the south."

Thy shoes shall be iron and brass; and as thy days, so shall thy strength be.
"There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven
to thy help and in His excellency on the sky.
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ఇశారయేలూ, నీ భాగామంత్ గొపపది యెహోవా రకిుంచిన్ నినున
పోలిన్వాడెవడు? ఆయన్ నీకు సహాయకరమైన్ కేడెము నీకు ఔన్నత్ామును
కలిగించ ఖడుము నీ శతు
ి వులు నీకు లోబడిన్ట్ట
ా గా వారు వేష్ము వేయదురు
నీవు వారి ఉన్నత్సథలములను తొ
ి కుకదువు. శ

Happy art thou, O Israel! Who is like unto thee, O people saved by the
LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! And
thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon
their high places."
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మోషే మోయాబు మైదాన్మునుండి యెరికో యెదుటనున్న పసాుకొండవరకు
పోయి నబోశిఖరమున్ కెకెకను.
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అపుపడు యెహోవా దానువరకు గిల్లదు దేశమ్ంత్య న్ఫా
త లిదేశమ్ంత్య
ఎఫా
ర యిము మ్న్షేుల దేశమును పశిచమ్ సముదరమువరకు యూదా
దేశమ్ంత్య దకిుణ దేశమును
సోయరువరకు ఈత్చెట్ట
ా గల యెరికో లోయ చట్ట
ు మైదాన్మును అత్నికి
చూపంచెను.
మ్రియ యెహోవా అత్నితో ఇటాననునీ సంతాన్మున్ కిచెచదన్ని అబా
ర హాము
ఇసాసకు యాకోబులకు నేను పరమ్యణము చేసిన్ దేశము ఇదే. కనునల్లర నినున
దాని చూడనిచిచత్రని గాని నీవు న్ది దాటి అకకడికి వెళాకూడదు.

And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to
the top of Pisgah, that is opposite Jericho. And the LORD showed him all the
land of Gilead as far as Dan,
and all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of
Judah unto the utmost sea,
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and the South, and the plain of the Valley of Jericho, the city of palm trees,
as far as Zoar.
And the LORD said unto him, "This is the land which I swore unto Abraham,
unto Isaac, and unto Jacob, saying, `I will give it unto thy seed.' I have
caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither."

యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే యెహోవా మ్యటచొపుపన్ మోయాబు దేశములో
మ్ృత్రనొందను.
బెత్పయోరు యెదుట మోయాబు దేశము లోనున్న లోయలో అత్డు
ప్రత్రపటుబడెను. అత్ని సమ్యధి యెకకడనున్నదో నేటివరకు ఎవరికి
తెలియదు.
మోషే చనిపోయిన్పుపడు నూట ఇరువది సంవత్సరముల యీడుగలవాడు.
అత్నికి దృష్ు మ్యందాములేదు, అత్ని సతు
త వు త్గులేదు.

So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according
to the word of the LORD.
And He buried him in a valley in the land of Moab, over against Bethpeor;
but no man knoweth of his sepulcher unto this day.

ఇశార యేలీయలు మోయాబు మైదాన్ములలో మోషేనుబటిు ముపపది
దిన్ములు దుుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచన్ దుుఃఖము సలిపన్ దిన్ములు
సమ్యపత మ్యయెను.
మోషే త్న్ చేతులను నూను కుమ్యరు డెైన్ యెహోషువమీద ఉంచి యండెను
గనుక అత్డు జా
ా నాత్ిపూరు
ణ డాయెను; కాబటిు ఇశారయేలీయలు అత్నిమ్యట
విని యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేసిరి.

And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days;
so the days of weeping and mourning for Moses were ended.

10

ఐగుపు
త దేశములో ఫరోకును అత్ని సేవకులకందరికిని
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అత్ని దేశమ్ంత్టికిని యే సూచక కిరయలను మ్హతాకరాములను
చేయటకు యెహోవా అత్ని పంపనో

And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the
LORD knew face to face,
in all the signs and the wonders which the LORD sent him to do in the land
of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land,

34
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వాటి విష్యములోను, ఆ బాహుబల మ్ంత్టి విష్యములోను, మోషే
ఇశారయేలు జనులందరి కనునల యెదుట కలుగజేసిన్ మ్హా భ్యంకర
కారాముల విష్యములోను, యెహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగిన్ మోషేవంటి
యింకొక వరవకి ఇశారయేలీయలలో ఇది వరకు పుటులేదు.

And Moses was a hundred and twenty years old when he died; his eye was
not dim nor his natural force abated.

And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had
laid his hands upon him. And the children of Israel hearkened unto him, and
did as the LORD commanded Moses.

and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses showed
in the sight of all Israel.
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యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే మ్ృత్రనొందిన్ త్రువాత్, యెహోవా నూను
కుమ్యరుడును మోషే పరిచారకుడు నైన్ యెహోషువకు ఈల్లగు
సెలవిచెచనునా సేవకుడెైన్ మోషే మ్ృత్రనొందను.
కాబటిు నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరా
ద నున్ది దాటి నేను
ఇశారయేలీయల కిచచచన్న దేశమున్కు వెళ్ల
ా డి.
నేను మోషేతో చెపప న్ట్ట
ా మీరు అడుగుపట్ట
ు పరత్ర సథలమును మీకిచచ
చనానను.
అరణామును ఈ లబానోను మొదలుకొని మ్హాన్దియె
ై న్ యూఫరటీసు
న్దివరకును హితీతయల దేశ మ్ంత్య పడమ్ట మ్హా సముదరమువరకును
మీకు సరి హదు
ద .
నీవు బరదుకు దిన్ములనినటను ఏ మ్నుషుాడును నీ యెదుట నిలువలేక
యండును; నేను మోషేకు తోడెై యండిన్ట్ట
ా నీకును తోడెైయందును.
నినున విడువను నినున ఎడబాయను, నిబబరముగలిగి ధైరాముగా
నుండుము. వారికిచెచదన్ని నేను వారి పత్రులతో పరమ్యణము చేసిన్ యీ
దేశమును నిశచయముగా నీవు ఈ పరజల సావధీన్ము చేసెదవు.
అయితే నీవు నిబబరముగలిగి జాగరత్తపడి బహు ధైరాముగానుండి, నా
సేవకుడెైన్ మోషే నీకు ఆజా
ా పంచిన్ ధరిశాసతీమ్ంత్టి చొపుపన్ చేయవలను.
నీవు న్డుచ పరత్ర మ్యరుమున్ చకకగా పరవరిించన్ట్ట
ా నీవు దానినుండి
కుడికిగాని యెడమ్కుగాని తొలగకూడదు.
ఈ ధరిశాసతీగరంథమును నీవు బోధింపక త్పపపో కూడదు. దానిలో
వా
ర యబడిన్ వాటనినటి పరకారము చేయటకు నీవు జాగరత్తపడున్ట్ట
ా
దివారాత్ిము దాని ధాానించిన్యెడల నీ మ్యరుమును వరిిలాజేసికొని చకకగా
పరవరిించెదవు.
నేను నీ కాజాయిచిచయనానను గదా, నిబబరముగలిగి ధైరాముగా నుండుము,
దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు న్డుచ మ్యరుమ్ంత్టిలో నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నీకు తోడెైయండును.
కాగా యెహోషువ పరజల నాయకులకు ఈల్లగు ఆజా
ా పంచెనుమీరు
ప్రళ్లములోనికి పోయి జనులతో ఈ మ్యట చెపుపడి
మీరు సావధీన్పరచకొనుటకు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకిచచచన్న
దేశమును సావధీన్పరచకొన్బోవుటకెై మూడు దిన్ములలోగా మీరు ఈ
యొరా
ద నును దాటవలను. గనుక ఆహారమును సిదిపరచకొనుడి.
మ్రియ రూబేనీయలకును గాదీయలకును మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారికిని
యెహోషువ యీల్లగు ఆజా
ా పంచెను.
యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే మీ కాజా
ా పంచిన్ సంగత్ర జా
ా పకము చేసికొనుడి,
ఎటాన్గా మీ దేవు డెైన్ యెహోవా మీకు విశారంత్ర కలుగజేయచనానడు;
ఆయన్ ఈ దేశమును మీకిచచను.
మీ భారాలును మీపలాలును మీ ఆసితయ యొరా
ద ను అవత్ల మోషే మీకిచిచన్
యీ దేశమున్ నివసింపవలనుగాని, పరాకరమ్ వంతులును శూరులునైన్
మీరందరు యదిసన్నదు
ి లై మీ సహోదరులకు ముందుగా

Now after the death of Moses the servant of the LORD, it came to pass that
the LORD spoke unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying,
"Moses My servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou
and all this people, unto the land which I give to them, even to the children
of Israel.
Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given
unto you, as I said unto Moses.
From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the River
Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the
going down of the sun, shall be your border.
There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life.
As I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee nor forsake
thee.
Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for
an inheritance the land which I swore unto their fathers to give them.
Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do
according to all the law, which Moses My servant commanded thee. Turn
not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper
whithersoever thou goest.
This Book of the Law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt
meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according
to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous,
and then thou shalt have good success.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not
afraid, neither be thou dismayed, for the LORD thy God is with thee
whithersoever thou goest."
Then Joshua commanded the officers of the people, saying,
"Pass through the host and command the people, saying, `Prepare you
victuals, for within three days ye shall pass over this Jordan to go in to
possess the land which the LORD your God giveth you to possess it.'"
And to the Reubenites and to the Gadites and to half the tribe of Manasseh
spoke Joshua, saying,
"Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded
you, saying, `The LORD your God hath given you rest and hath given you this
land.'
Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which
Moses gave you on this side of the Jordan. But ye shall pass before your
brethren armed, all the mighty men of valor, and help them
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న్ది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసిన్ట్ట
ా మీ సహోదరులకును విశారంత్ర
దయచేయ వరకు, అన్గా మీ దేవుడెైన్ యెహోవా వారికిచచ దేశమును
సావధీన్పరచకొనువరకు మీరును సహాయము చేయ వలను. అపుపడు
తూరుపన్ యొరా
ద ను ఇవత్ల యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే మీకిచిచన్ మీ
సావసథామైన్ దేశమున్కు మీరు త్రరిగి వచిచ దాని సావధీన్పరచకొందురు.

until the LORD shall have given your brethren rest, as He hath given you,
and they also have possessed the land which the LORD your God giveth
them. Then ye shall return unto the land of your possession and enjoy it,
which Moses the LORD'S servant gave you on this side of the Jordan toward
the sunrising."
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అందుకు వారునీవు మ్య కాజా
ా పంచిన్దంత్య మేము చేసెదము, నీవు
మ్ముి నకకడికి పంపుదువో అకకడికి పోదుము;
మోషే చెపపన్ పరత్రమ్యట మేము వినిన్ట్ట
ా నీ మ్యట విందుము; నీ దేవుడెైన్
యెహోవా మోషేకు తోడెైయండిన్ట్ట
ా నీకును తోడెైయండును గాక.

And they answered Joshua, saying, "All that thou commandest us we will
do, and whithersoever thou sendest us we will go.
According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken
unto thee; only the LORD thy God be with thee, as He was with Moses.
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నీమీద త్రరుగబడి నీవు వారికి ఆజా
ా పంచ పరత్ర విష్యములో నీ మ్యట విన్ని
వారందరు మ్రణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబరముగలిగి ధైరాము
తెచచకొన్వలన్ని యెహోషువకు ఉత్తరమిచిచరి.
నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ వేగులవారైన్ యిదదరు మ్నుషుాలను
పలిపంచిమీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖాముగా యెరికోను చూడుడని
వారితో చెపప, ష్తీతమునొదదనుండి వారిని రహసాముగా పంపను. వారు వెళ్లా
రాహాబను నొక వేశాయింట చేరి అకకడదిగగా

Whosoever he be that doth rebel against thy commandment and will not
hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to
death. Only be strong and of a good courage."
And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly,
saying, "Go, view the land, even Jericho." And they went and came into a
harlot's house, named Rahab, and lodged there.
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దేశమును వేగుచూచటకు ఇశారయేలీయలయొదదనుండి మ్నుషుాలు
రాత్రివేళ ఇకకడికి వచిచరని యెరికో రాజున్కు వరిమ్యన్ము వచెచను.

And it was told the king of Jericho, saying, "Behold, there came men in
hither tonight of the children of Israel to search out the country."
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అత్డునీయొదదకు వచిచ నీ యింట చేరిన్ ఆ మ్ను షుాలను వెలుపలికి
తీసికొనిరముి; వారు ఈ దేశమ్ంత్టిని వేగు చూచటకెై వచిచరని చెపుప టకు
రాహాబు నొదదకు మ్నుషుాలను పంపగా
ఆ స్త్తీ ఆ యిదదరు మ్నుషుాలను తోడుకొని వారిని దాచిపటిు మ్నుషుాలు నా
యొదదకు వచిచన్ మ్యట నిజమే,
వారకకడనుండి వచిచరో నేనరుగను; చీకటిపడు చండగా గవిని వేయబడు
వేళను ఆ మ్నుషుాలు వెలు పలికి వెళ్లారి, వారకకడికిపోయిరో నేనరుగను;
మీరు వారిని శీఘాముగా త్రిమిత్రరా పట్ట
ు కొందురు

And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, "Bring forth the men who
have come to thee, who have entered into thine house, for they have come
to search out all the country."
And the woman took the two men and hid them, and said thus, "There
came men unto me, but I knew not from whence they came.
And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was
dark, that the men went out. Whither the men went I know not. Pursue
after them quickly, for ye shall overtake them."
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అని చెపప త్న్ మిదదమీదికి ఆ యిదదరిని ఎకికంచి దానిమీద రాశివేసి యన్న
జనుపకట్టులో వారిని దాచి పట్టును.

But she had brought them up to the roof of the house and hid them with
the stalks of flax which she had laid in order upon the roof.
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ఆ మ్ను షుాలు యొరా
ద ను దాట్ట రేవుల మ్యరుముగా వారిని త్రిమిరి;
త్రుమ్పోయిన్ మ్నుషుాలు బయలు వెళ్లాన్తోడనే గవిని వేయబడెను.
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ఆ వేగులవారు పండుకొన్కమునుపు, ఆమ వారున్న మిదదమీదికెకిక వారితో
ఇటానను.
యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచచచనానడనియ, మీవలన్ మ్యకు భ్యము
పుట్ట
ు న్నియ, మీ భ్యమువలన్ ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరాము
చెడున్నియ నేనరుగుదును.

And the men pursued after them on the way to the Jordan unto the fords;
and as soon as those who pursued after them had gone out, they shut the
gate.
And before they lay down, she came up unto them upon the roof,
and she said unto the men, "I know that the LORD hath given you the land,
and that your terror has fallen upon us, and that all the inhabitants of the
land faint because of you.
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మీరు ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచన్పుపడు మీ యెదుట యెహోవా
యెఱ్ఱసముదరపు నీరును ఏల్లగు ఆరిపోచేసెనో, యొరా
ద ను తీరమున్నున్న
అమోరీయల యిదదరు రాజులైన్ స్త్హోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసిత్రరో,
అన్గా మీరు వారిని ఏల్లగు నిరూిలము చేసిత్రరో ఆ సంగత్ర మేము వింటిమి.

For we have heard how the LORD dried up the water of the Red Sea for you
when ye came out of Egypt, and what ye did unto the two kings of the
Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom ye
utterly destroyed.
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మేము వినిన్పుపడు మ్య గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడెైన్ యెహోవా పైన్
ఆకాశ మ్ందును కిరంద భూమియందును దేవుడ. మీ యెదుట ఎటిు
మ్నుషుాలకెైన్ను ధైరామేమ్యత్ిము ఉండదు.

And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did
there remain any more courage in any man because of you; for the LORD
your God, He is God in heaven above and on earth beneath.
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నేను మీకు ఉపకారము చేసిత్రని గనుక మీరును నా త్ండిరయింటికి ఉపకారము
చేసి నాకు నిజమైన్ ఆన్వాలును ఇచిచ
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నా త్ండిరయ నా త్లిాయ నా అన్నదముిలును నా అకకచెలాండు
ర ను వారికి
కలిగి యన్నవారందరును చావకుండ బరదుకనిచిచ రకిుంచ న్ట్ట
ా గా దయచేసి
యెహోవాతోడని పరమ్యణము చేయ డనను.

Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have shown
you kindness, that ye will also show kindness unto my father's house, and
give me a true token,
and that ye will save alive my father and my mother, and my brethren and
my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death."
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And the men answered her, "Our life for yours, if ye utter not this our
business. And it shall be, when the LORD hath given us the land, that we will
deal kindly and truly with thee."
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అందుకు ఆ మ్నుషుాలు ఆమతోనీవు మ్య సంగత్ర వెలాడి చేయనియెడల
మీరు చావకుండున్ట్ట
ా మీ ప్ర
ర ణములకు బదులుగా మ్య ప్ర
ర ణమిచెచదము,
యెహోవా ఈ దేశమును మ్యకిచచన్పుపడు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము
చేసెద మ్నిరి.
ఆమ యిలు
ా పటుణపు ప్ర
ర కారముమీద నుండెను, ఆమ ప్ర
ర కారము మీద
నివసించన్ది గనుక తా
ి డువేసి కిటికిదావరా వారిని దింపను.
ఆమమిముిను త్రుమ్బోయిన్వారు మీకెదు రుగా వచెచదరేమో, మీరు
కొండలకువెళ్లా త్రుమ్బోయిన్ వారు త్రరిగి వచచవరకు మూడుదిన్ములు
అచచట దాగి యండుడి, త్రువాత్ మీ తో
ి వను వెళ్ల
ా డని వారితో అన్గా
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And the men said unto her, "We will be blameless of this thine oath which
thou hast made us swear.

Joshua

2

18

ఆ మ్నుషుాలు ఆమతో ఇటానిరియిదిగో మేము ఈ దేశమున్కు వచచవారము
గనుక నీవు మ్యచేత్ చేయించిన్ యీ పరమ్యణము విష్యమై మేము నిరోదషుల
మ్గున్ట్ట
ా
నీవు మ్ముిను దించిన్ ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱ్ఱని దారమును కటిు, నీ త్ండిరని నీ
త్లిాని నీ అన్నదముిలను నీ త్ండిర యింటివారి న్ందరిని నీయింట
చేరుచకొనుము.
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Then she let them down by a cord through the window, for her house was
upon the town wall, and she dwelt upon the wall.
And she said unto them, "Get you to the mountain, lest the pursuers meet
you; and hide yourselves there three days until the pursuers have returned,
and afterward may ye go your way."

Behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet
thread in the window which thou didst let us down by; and thou shalt bring
thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household
home unto thee.
నీ యింటి దావరములలోనుండి వెలుపలికి వచచవాడు త్న్ ప్ర
ర ణమున్కు తానే And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into
ఉత్తరవాది, మేము నిరోదషులమ్గు దుము. అయితే నీయొదద నీ యింటనున్న
the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless; and
యెవనికేగాని యే అప్రయమైన్ను త్గిలిన్యెడల దానికి మేమే ఉత్తర
whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head if
వాదులము.
any hand be upon him.
నీవు మ్య సంగత్ర వెలాడిచేసిన్యెడల నీవు మ్యచేత్ చేయించిన్ యీ
And if thou utter this our business, then we will be free of thine oath which
పరమ్యణము విష్యములో మేము దోషులము కామ్నిరి.
thou hast made us to swear."
అందుకు ఆమమీ మ్యటచొపుపన్ జరుగునుగాక అని చెపప వారిని వెళా
And she said, "According unto your words, so be it." And she sent them
న్ంపను. వారు వెళ్లాన్త్రువాత్ ఆమ ఆ తొగరుదార మును కిటికీకి కట్టును.
away, and they departed; and she bound the scarlet line in the window.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారు వెళ్లా కొండలను చేరి త్రుము వారు త్రరిగి వచచవరకు మూడు
దిన్ములు అకకడ నివ సించిరి. త్రుమువారు ఆ మ్యరుమ్ందంత్టను వారిని
వెద కిరి గాని వారు కన్బడలేదు.
ఆ యిదదరు మ్నుషుాలు త్రరిగి కొండలనుండి దిగి న్ది దాటి నూను
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయొదదకు వచిచ త్మ్కు సంభ్వించిన్దంత్య
అత్నితో వివరించి చెపపరి.
మ్రియ వారుఆ దేశ మ్ంత్య యెహోవా మ్న్ చేత్రకి
అపపగించచనానడు, మ్న్ భ్యముచేత్ ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరాము
చెడి యన్నదని యెహోషువతో న్నిరి.
యెహోషువ వేకువను లేచిన్పుపడు అత్డును ఇశార యేలీయలందరును
ష్తీతమునుండి బయలుదేరి యొరా
ద నుకు వచిచ దానిని దాటకమునుపు అకకడ
నిలిచిరి.
మూడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ నాయకులు ప్రళ్లములో త్రరుగుచ జనులకు
ఈల్లగున్ ఆజా
ా పంచిరి
మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును యాజకులైన్
లేవీయలు మోసికొని పోవుట చూచన్పుపడు మీరున్న సథలములో నుండి
బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళావలను.
మీకును దానికిని దాదాపు రండువేలకొల మూరల యెడముండ వలను. మీరు
వెళ్ల
ా తో
ి వ మీరింత్కుముందుగా వెళ్లాన్ది కాదు, మీరు దానిని
గురుతుపటువలను గనుక ఆ మ్ందసమున్కు సమీపముగా మీరు న్డవరాదు.

And they went and came unto the mountain, and abode there three days
until the pursuers had returned; and the pursuers sought them throughout
all the way, but found them not.
So the two men returned and descended from the mountain, and passed
over and came to Joshua the son of Nun, and told him all things that befell
them.
And they said unto Joshua, "Truly the LORD hath delivered into our hands all
the land, for even all the inhabitants of the country do faint because of us."

మ్రియ యెహోషువరేపు యెహోవా మీ మ్ధా అదుభత్కారా ములను
చేయను గనుక మిముిను మీరు పరిశుదిపరచ కొనుడని జనులకు ఆజా
ఇచెచను.
మీరు నిబంధన్ మ్ందసమును ఎత్రతకొని పరజల ముందర న్డువుడని యాజ
కులకు అత్డు సెలవియాగా వారు నిబంధన్ మ్ందసమును ఎత్రతకొని
పరజలముందర న్డచిరి.
అపుపడు యెహోవా యెహోషువతో ఇటానను నేను మోషేకు తోడెైయండిన్ట్ట
ా
నీకును తోడెైయందు న్ని ఇశారయేలీయలందరు ఎరుగున్ట్ట
ా నేడు వారి
కనునలయెదుట నినున గొపపచేయ మొదలు పట్టుదను.

And Joshua said unto the people, "Sanctify yourselves, for tomorrow the
LORD will do wonders among you."
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మీరు యొరా
ద ను నీళాదరికి వచిచ యొరా
ద నులో నిలువుడని నిబంధన్
మ్ందసమును మోయ యాజకులకు ఆజా
ా పంచము.

3
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కాబటిు యెహోషువమీరు ఇకకడికి వచిచ మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యటలు
వినుడని ఇశారయేలీ యలకు ఆజా
ా పంచి
వారితో యిటాననుసరవలోక నాధుని నిబంధన్ మ్ందసము మీకు ముందుగా
యొరా
ద నును దాటబోవుచన్నది గనుక

And thou shalt command the priests who bear the ark of the covenant,
saying, `When ye have come to the brink of the water of the Jordan, ye shall
stand still in the Jordan.'"
And Joshua said unto the children of Israel, "Come hither, and hear the
words of the LORD your God."
And Joshua said, "Hereby ye shall know that the living God is among you,
and that He will without fail drive out from before you the Canaanites and
the Hittites and the Hivites and the Perizzites and the Girgashites and the
Amorites and the Jebusites.
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And Joshua rose early in the morning; and they removed from Shittim and
came to the Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there
before they passed over.
And it came to pass after three days that the officers went through the host,
and they commanded the people, saying, "When ye see the ark of the
covenant of the LORD your God and the priests the Levites bearing it, then
ye shall remove from your place and go after it.
Yet there shall be a space between you and it, about two thousand cubits by
measure. Come not near unto it, that ye may know the way by which ye
must go, for ye have not passed this way heretofore."

And Joshua spoke unto the priests, saying, "Take up the ark of the covenant,
and pass over before the people." And they took up the ark of the covenant,
and went before the people.
And the LORD said unto Joshua, "This day will I begin to magnify thee in the
sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be
with thee.
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జీవముగల దేవుడు మీ మ్ధా నునానడనియ, ఆయన్ నిశచయముగా మీ
యెదుటనుండి కనానీయలను హితీతయలను హివీవయలను పరిజీజయ లను
గెరేుషీయలను అమోరీయలను యెబూస్త్యలను వెళాగొట్ట
ు న్నియ
దీనివలన్ మీరు తెలిసి కొందురు.
కాబటిు పరత్రగోత్ిమున్కు ఒకొకక మ్నుషుాని ఇశార యేలీయల
గోత్ిములలోనుండి పనినదదరు మ్నుషుాలను ఏరపరచ కొనుడి.
సరవలోక నాధుడగు యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ యాజ కుల
అరకాళ్ల
ా యొరా
ద ను నీళాను ముటుగానే యొరా
ద ను నీళ్ల
ా , అన్గా ఎగువనుండి
ప్రరు నీళ్ల
ా ఆపబడి యేకరాశిగా నిలుచను.

Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over
before you into the Jordan.
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కోత్ కాలమ్ంత్య యొరా
ద ను దాని గటానినటిమీద పరిా ప్రరును; నిబంధన్
మ్ందస మును మోయ యాజ కులు జనులకు ముందు వెళాగా యొరా
ద నును
దాట్టటకెై జనులు త్మ్ గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి.

And it came to pass, when the people removed from their tents to pass over
the Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the
people,

3

15

అపుపడు ఆ మ్ందసమును మోయవారు యొరా
ద నులో దిగిన్త్రువాత్
మ్ందసమును మోయ యాజకుల కాళ్ల
ా నీటి అంచన్ మున్గగానే

and as those who bore the ark had come unto the Jordan, and the feet of
the priests who bore the ark were dipped in the brim of the water (for the
Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest),

Joshua

3
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పైనుండి ప్రరు నీళ్ల
ా బహు దూరమున్ సారతానునొదదనున్న ఆదామ్ను
పురమున్కు దగుర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదరమ్ను అరాబా సముదర
మున్కు ప్రరున్వి బత్రతగా ఆపబడెను.

that the waters which came down from above stood and rose up in a heap
very far from the city Adam, that is beside Zaretan. And those who came
down toward the sea of the plain, even the Salt Sea, failed and were cut off;
and the people passed over right against Jericho.
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And the priests who bore the ark of the covenant of the LORD stood firm on
dry ground in the midst of the Jordan, and all the Israelites passed over on
dry ground, until all the people had passed clean over the Jordan.
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జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును
మోయ యాజకులు యొరా
ద నుమ్ధా ఆరిన్ నేలను సిథర ముగా నిలిచిరి.
జనులందరు యొరా
ద నును దాట్టట తుద ముట్ట
ు వరకు ఇశారయేలీయలందరు
ఆరిన్ నేలమీద దాట్టచ వచిచరి.
జనులందరు యొరా
ద నును దాట్టట తుదముటిున్ త్రువాత్ యెహోవా
యెహోషువతో నీల్లగు సెలవిచెచను
పరత్రగోత్ిమున్కు ఒకొకక మ్నుషుాని చొపుపన్ పనిన దదరు మ్నుషుాలను
ఏరపరచి
యాజకుల కాళ్ల
ా నిలిచిన్ సథలమున్ యొరా
ద ను న్డుమ్నుండి పండెరండు
రాళాను తీసి వాటిని ఇవత్లకు తెచిచ, మీరు ఈ రాత్రి బసచేయ చోట వాటిని
నిలువబెట్ట
ు డని వారి కాజా
ా పంచము

Joshua

4

4

కావున్ యెహోషువ ఇశారయేలీయలలో సిదిపరచిన్ పనినదదరు మ్నుషుాలను,
అన్గా పరత్ర గోత్ిమున్కు ఒకొకకక మ్నుషుాని పలిపంచి

Joshua

4
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వారితో ఇటాననుయొరా
ద ను న్డుమ్నున్న మీ దేవు డెైన్ యెహోవా మ్ంద సము And Joshua said unto them, "Pass over before the ark of the LORD your God
నదుట దాటిపోయి, ఇశారయేలీయల గోత్ిముల లకక చొపుపన్ పరత్రవాడును
into the midst of the Jordan, and take ye up every man of you a stone upon
ఒకొకక రాత్రని త్న్ భుజముమీద పట్ట
ు కొని తేవలను.
his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of
Israel,
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Now therefore, take for yourselves twelve men out of the tribes of Israel,
out of every tribe a man.
And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests who
bear the ark of the LORD, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of
the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off from the waters
that come down from above; and they shall stand up in a heap."

And it came to pass, when all the people had clean passed over the Jordan,
that the LORD spoke unto Joshua, saying,
"Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
and command ye them, saying, `Take you hence out of the midst of the
Jordan, from the place where the priests' feet stood firm, twelve stones; and
ye shall carry them over with you and leave them in the lodging place where
ye shall lodge this night.'"
Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children
of Israel, out of every tribe a man.
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ఇకమీదట మీ కుమ్యరులుఈ రాళ్లాందు కని అడుగున్పుపడు మీరుయెహోవా
మ్ందసము నదుట యొరా
ద ను నీళ్ల
ా ఏకరాశిగా ఆపబడెను.
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అది యొరా
ద నును దాట్టచండగా యొరా
ద ను నీళ్ల
ా ఆపబడెను గనుక యీ
రాళ్ల
ా చిరకాలము వరకు ఇశార యేలీయలకు జా
ా పకారథముగా నుండున్ని
వారితో చెపపవలను. అది మీకు ఆన్వాలై యండును,
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that this may be a sign among you, that when your children ask their fathers
in time to come, saying, `What mean ye by these stones?'

then ye shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before
the ark of the covenant of the LORD: when it passed over the Jordan, the
waters of the Jordan were cut off. And these stones shall be for a memorial
unto the children of Israel for ever."
అందుకే దీని చేయవలను. యెహోషువ ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇశార యేలీయలు
And the children of Israel did so as Joshua commanded, and took up twelve
చేసిరి. యెహోవా యెహోషువతో చెపప న్ట్ట
ా వారు ఇశారయేలీయల గోత్ిముల stones out of the midst of the Jordan, as the LORD spoke unto Joshua,
లకకచొపుపన్ యొరా
ద ను న్డుమ్నుండి పండెరండు రాళాను తీసి తాము
according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried
బసచేసిన్ చోటికి తెచిచ అకకడ నిలువబెటిురి.
them over with them unto the place where they lodged, and laid them
down there.
అపుపడు యెహోషువ నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ యాజకుల కాళ్ల
ా
And Joshua set up twelve stones in the midst of the Jordan in the place
యొరా
ద ను న్డుమ్ నిలిచిన్ చోట పండెరండు రాళాను నిలువ బెటిుంచెను.
where the feet of the priests who bore the ark of the covenant stood; and
నేటివరకు అవి అకకడ నున్నవి.
they are there unto this day.
పరజలతో చెపపవలన్ని యెహోవా యెహోషువకు ఆజా
ా పంచిన్దంత్య,
For the priests who bore the ark stood in the midst of the Jordan until
అన్గా మోషే యెహోషువకు ఆజా
ా పంచిన్దంత్య, నరవేరువరకు
everything was finished that the LORD commanded Joshua to speak unto
యాజకులు మ్ందసమును మోయచ యొరా
ద నున్డుమ్ నిలుచండగా
the people, according to all that Moses commanded Joshua; and the people
జనులు త్వరపడి దాటిరి.
hastened and passed over.
జనులందరు దాటిన్ త్రువాత్ వారు చూచచం డగా యెహోవా మ్ందసము And it came to pass, when all the people had clean passed over, that the ark
మోయ యాజకులు దాటిరి.
of the LORD passed over, and the priests, in the presence of the people.
మ్రియ ఇశారయేలీయలు చూచచండగా రూబేనీయ లును గాదీయలును And the children of Reuben and the children of Gad and half the tribe of
మ్న్షేు అరిగోత్ిపు వారును మోషే వారితో చెపపన్ట్ట
ా యదిసన్నదు
ి లై దాటిరి. Manasseh passed over armed before the children of Israel, as Moses spoke
unto them.
సేన్లో ఇంచమించ న్లువది వేలమ్ంది యదిసన్నదు
ి లై యదిము
About forty thousand prepared for war passed over before the LORD unto
చేయటకు యెహోవా సనినధిని యెరికో మైదాన్ములకు దాటివచిచరి.
battle to the plains of Jericho.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఇశారయేలీయ లందరి యెదుట యెహోషువను
On that day the LORD magnified Joshua in the sight of all Israel; and they
గొపపచేసెను గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచిన్ట్ట
ా అత్ని బరదుకు
feared him, as they feared Moses, all the days of his life.
దిన్ములనినటను అత్ని గౌరవపరచిరి.
యెహోవాసాక్షాపు మ్ందసమును మోయ యాజ కులకు యొరా
ద నులోనుండి
And the LORD spoke unto Joshua, saying,
యివత్లికి రండని
ఆజా
ా పంచ మ్ని యెహోషువతో సెలవియాగా
"Command the priests who bear the ark of the Testimony that they come up
out of the Jordan."
యెహోషువ యొరా
ద నులోనుండి యెకిక రండని ఆ యాజకుల కాజా
ా పంచెను.
Joshua therefore commanded the priests, saying, "Come ye up out of the
Jordan."
యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ యాజకులు యొరా
ద ను
And it came to pass, when the priests who bore the ark of the covenant of
న్డుమ్నుండి యెకిక వచిచన్పుపడు ఆ యాజకుల అరకాళ్ల
ా పడినేలను
the LORD had come up out of the midst of the Jordan, and the soles of the
నిలువగానే యొరా
ద ను నీళ్ల
ా వాటిచోటికి ఎపపటివలనే మ్రలి దాని గటానినటి priests' feet were lifted up unto the dry land, that the waters of the Jordan
మీద పరిా ప్రరను.
returned unto their place and flowed over all his banks, as they did before.
మొదటి నల పదియవ తేదిని జనులు యొరా
ద నులోనుండి యెకిక వచిచ
And the people came up out of the Jordan on the tenth day of the first
యెరికో తూరుప ప్ర
ర ంత్మ్ందలి గిల్ల
ు లులో దిగగా
month and encamped in Gilgal on the east border of Jericho.
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వారు యొరా
ద నులో నుండి తెచిచన్ పండెరండు రాళాను యెహోషువ గిల్ల
ు లులో
నిలువబెటిుంచి
ఇశారయేలీయలతో ఇటాననురాబోవు కాలమున్ మీ సంత్త్రవారు ఈ
రాళ్లాందుకని త్మ్ త్ండు
ర లను అడుగుదురుగదా;

And those twelve stones which they took out of the Jordan did Joshua set
up in Gilgal.
And he spoke unto the children of Israel, saying, "When your children shall
ask their fathers in time to come, saying, `What mean these stones?'

22

అపుపడు మీరుఇశార యేలీయలు ఆరిన్ నేలమీద ఈ యొరా
ద నును దాటిరి.

4
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ఎటాన్గా యెహోవా బాహువు బలమైన్దని భూనివాసు లందరు
తెలిసికొనుటకును,

then ye shall let your children know, saying, `Israel came over this Jordan on
dry land.'
For the LORD your God dried up the waters of the Jordan from before you
until ye had passed over, as the LORD your God did to the Red Sea, which He
dried up from before us until we had gone over,

Joshua

4

24

మీరు ఎలాపుపడును మీ దేవు డెైన్ యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
that all the people of the earth might know the hand of the LORD, that it is
నిలుపుటకును, మేము దాట్టవరకు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా తానే మ్యయెదుట mighty, that ye might fear the LORD your God for ever."
ఎఱ్ఱసముదరమును ఎండచేసిన్ట్ట
ా మీరు దాట్టవరకు మీ యెదుట యొరా
ద ను
నీళును ఎండచేసెన్ని చెపప యీ సంగత్ర వారికి తెలియపరచవలను.

Joshua
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1

వారు దాట్టచండగా ఇశారయేలీయల యెదుట నుండి యెహోవా యొరా
ద ను
నీళాను ఎండచేసిన్ సంగత్ర యొరా
ద నుకు పడమ్టిదికుకన్నున్న అమోరీయల
రాజు లందరును సముదరమునొదదనున్న కనానీయల రాజు లందరును
వినిన్పుపడు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. ఇశార యేలీయల భ్యముచేత్
వారి కిక ధైరామేమియ లేక పోయెను.

Joshua

5

2

ఆ సమ్యమున్ యెహోవారాత్రకతు
త లు చేయించ కొని మ్రల
ఇశారయేలీయలకు సున్నత్ర చేయించమ్ని యెహోషువకు ఆజా
ా పంపగా

Joshua

5

3

Joshua

5

4

Joshua

5

5

Joshua

5

6

Joshua

5

7

యెహోషువ రాత్రకతు
త లు చేయించకొని సున్నత్ర గిరి అను సథలము దగుర
ఇశారయేలీ యలకు సున్నత్ర చేయించెను.
యెహోషువ సున్నత్ర చేయించటకు హేతువేమ్న్గా, ఐగుపు
త లోనుండి బయలు
దేరిన్వారందరిలో యదిసన్నదు
ి లైన్ పురుషులందరు ఐగుపు
త మ్యరుమున్
అరణాములో చనిపోయిరి.
బయలుదేరిన్ పురుషులందరు సున్నత్ర పందిన్వారే కాని ఐగుపు
త లో నుండి
బయలుదేరిన్ త్రువాత్ అరణామ్యరుమ్ందు పుటిున్ వారిలో ఎవరును
సున్నత్ర పందియండలేదు.
యెహోవా మ్న్కు ఏ దేశమును ఇచెచదన్ని వారి పత్రులతో పరమ్య
ణముచేసెనో, ప్రలు తేనలు పరవహించ ఆ దేశమును తాను వారికి చూపంపన్ని
యెహోవా పరమ్యణము చేసి యండెను గనుక ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్ ఆ
యోధు లందరు యెహోవా మ్యట విన్కపోయిన్ందున్ వారు న్శించవరకు
ఇశారయేలీయలు న్లువది సంవత్సరములు అరణాములో సంచరించచ
వచిచరి.
ఆయన్ వారికి పరత్రగా పుటిుంచిన్ వారి కుమ్యరులు సున్నత్ర పంది
యండలేదు గనుక వారికి సున్నత్ర చేయించెను; ఏల యన్గా మ్యరుమున్
వారికి సున్నత్ర జరుగలేదు.
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Joshua

4

Joshua

And it came to pass, when all the kings of the Amorites who were on the
side of the Jordan westward and all the kings of the Canaanites who were by
the sea heard that the LORD had dried up the waters of the Jordan from
before the children of Israel until we had passed over, that their heart
melted; neither was there spirit in them any more because of the children of
Israel.
At that time the LORD said unto Joshua, "Make thee sharp knives and
circumcise again the children of Israel the second time."
And Joshua made him sharp knives, and circumcised the children of Israel at
the hill of the foreskins [or, Gibeahhaaraloth].
And this is the cause why Joshua did circumcise: All the people who came
out of Egypt who were males, even all the men of war, died in the
wilderness by the way after they came out of Egypt.
Now all the people who came out were circumcised; but all the people who
were born in the wilderness on the way as they came forth out of Egypt,
them they had not circumcised.
For the children of Israel walked forty years in the wilderness till all the
people who were men of war, who came out of Egypt, were consumed
because they obeyed not the voice of the LORD. Unto these the LORD swore
that He would not show them the land which the LORD swore unto their
fathers that He would give us, a land that floweth with milk and honey.
And their children, whom He raised up in their stead, them Joshua
circumcised; for they were uncircumcised, because they had not
circumcised them on the way.
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Joshua
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కాబటిు ఆ సమ్సత జన్ము సున్నత్ర పందుట తీరిన్ త్రువాత్ తాము
బాగుపడు వరకు ప్రళ్లములోని త్మ్ చోటా నిలిచిరి.

And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that
they abode in their places in the camp till they were whole.
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అపుపడు యెహోవానేడు నేను ఐగుపు
త అవమ్యన్ము మీ మీద నుండకుండ
దొరలించివేసి యనానన్ని యెహో షువతో న్నను. అందుచేత్ నేటివరకు ఆ
చోటికి గిల్ల
ు లను పేరు.
ఇశారయేలీయలు గిల్ల
ు లులో దిగి ఆ నల పదు నాలుగవ తేదిని
సాయంకాలమున్ యెరికో మైదాన్ములో పసాకపండుగను ఆచరించిరి.

And the LORD said unto Joshua, "This day have I rolled away the reproach of
Egypt from off you." Therefore the name of the place is called Gilgal [that is,
Rolling] unto this day.
And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the
fourteenth day of the month at evening in the plains of Jericho.

Joshua
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Joshua

5

12

పసాక పోయిన్ మ్రు నాడు వారు ఈ దేశపు పంటను త్రనిరి. ఆ దిన్మ్ందే
వారు పంగకయ వేచబడియనున్న భ్క్షా ములను త్రనిరి.
మ్రునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను త్రనుచండగా మ్నాన మ్యనిపోయెను;
అట్టత్రువాత్ ఇశారయేలీయలకు మ్నాన దొరకకపోయెను. ఆ సంవత్సరమున్
వారు కనానుదేశపు పంటను త్రనిరి.

And they ate of the old corn of the land on the morrow after the Passover,
unleavened cakes and parched corn on the selfsame day.
And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn
of the land; neither had the children of Israel manna any more, but they ate
of the fruit of the land of Canaan that year.
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యెహోషువ యెరికో ప్ర
ర ంత్మున్ నున్నపుపడు అత్డు కనునలత్రత చూడగా,
దూసిన్ కత్రత చేత్ పట్ట
ు కొనియన్న ఒకడు అత్ని యెదుట నిలిచియండెను;
యెహోషువ అత్నియొదదకు వెళ్లానీవు మ్య పక్షముగా నున్నవాడవా, మ్య
విరోధులపక్షముగా నున్నవాడవా? అని అడుగగా
అత్డుకాదు, యెహోవా సేనాధిపత్రగా నేను వచిచ యనానన్నను. యెహోషువ
నేలమ్ట్ట
ు కు సాగిలపడి న్మ్సాకరముచేసినా యేలిన్వాడు త్న్ దాసునికి సెల
విచచన్దేమ్ని అడిగెను.

And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes
and looked, and behold, there stood a man opposite him with his sword
drawn in his hand; and Joshua went unto him and said unto him, "Art thou
for us, or for our adversaries?"
And he said, "Nay, but as captain of the host of the LORD have I now come."
And Joshua fell on his face to the earth and worshiped, and said unto him,
"What saith my lord unto his servant?"
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And the captain of the LORD'S host said unto Joshua, "Loose thy shoe from
off thy foot, for the place whereon thou standest is holy." And Joshua did so.
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అందుకు యెహోవా సేనాధిపత్ర నీవు నిలిచియన్న యీ సథలము
పరిశుదిమైన్ది, నీ ప్రద రక్షలను తీసి వేయమ్ని యెహోషువతో చెపపగా
యెహో షువ ఆల్లగు చేసెను.
ఆ కాలమున్ ఇశారయేలీయల భ్యముచేత్ ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను
లోపలికి రాకుండను యెరికోపటుణ దావరము గటిుగా మూసి వేయబడెను.
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అపుపడు యెహోవా యెహోషువతో ఇటాననుచూడుము; నేను యెరికోను దాని And the LORD said unto Joshua, "See, I have given into thine hand Jericho,
రాజును పరాకరమ్ముగల శూరులను నీచేత్రకి అపపగించచనానను.
and the king thereof and the mighty men of valor.
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మీరందరు యదిసన్న దు
ి లై పటుణమును ఆవరించి యొకమ్యరు దానిచట్ట
ు
త్రరుగ వలను.
ఆల్లగు ఆరు దిన్ములు చేయచ రావలను. ఏడుగురు యాజకులు
పటేులుకొముి బూరలను పట్ట
ు కొని ముందుగా న్డువవలను. ఏడవ దిన్మున్
మీరు ఏడు మ్యరులు పటుణముచట్ట
ు త్రరుగుచండగా ఆ యాజకులు
బూరల నూదవలను.
మ్యన్క ఆ కొముిలతో వారు ధవని చేయచండగా మీరు బూరలధవని
వినున్పుపడు జను లందరు ఆరాభటముగా కేకలు వేయవలను, అపుపడు ఆ
పటుణ ప్ర
ర కారము కూలును గనుక జనులు త్మ్ యెదుటికి చకకగా
ఎకుకదురు అనను.

Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel: none
went out, and none came in.

And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the
city once. Thus shalt thou do six days.
And seven priests shall bear before the ark seven trumpets of rams' horns;
and the seventh day ye shall compass the city seven times, and the priests
shall blow with the trumpets.
And it shall come to pass, when they make a long blast with the ram's horn
and when ye hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout
with a great shout; and the wall of the city shall fall down flat, and the
people shall ascend up every man straight before him."
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నూను కుమ్యరు డెైన్ యెహోషువ యాజకులను పలిపంచిమీరు నిబంధన్
మ్ందసమును ఎత్రతకొని మోయడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా
మ్ందసమున్కు ముందుగా పటేులుకొముి బూరలను ఏడు పట్ట
ు కొని
న్డువవలన్ని వారితో చెపపను.
మ్రియ అత్డుమీరు సాగి పటుణమును చట్ట
ు కొను డనియ, యోధులు
యెహోవా మ్ందసమున్కు ముందుగా న్డవవలన్నియ పరజలతో చెపపను.

And Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, "Take up
the ark of the covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams'
horns before the ark of the LORD."

యెహోషువ పరజల కాజా
ా పంచిన్ త్రువాత్ ఏడుగురు యాజకులు
పటేులుకొముి బూరలను ఏడు యెహోవా సనినధిని పట్ట
ు కొని సాగుచ, ఆ
బూరలను ఊదుచండగా యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును వారివెంట
న్డిచెను.
యోధులు బూరల నూదుచన్న యాజకులకు ముందుగా న్డిచిరి, దండు
వెనుకటి భాగము మ్ందసము వెంబడి వచెచను, యాజకులు వెళ్ల
ా చ
బూరలను ఊదుచండిరి.
మ్రియ యెహోషువమీరు కేకలు వేయడని నేను మీతో చెపుప దిన్మువరకు
మీరు కేకలువేయవదు
ద . మీ కంఠధవని విన్బడనీయవదు
ద , మీ నోటనుండి యే
ధవనియ రావలదు, నేను చెపుపన్పుపడ మీరు కేకలు వేయవలన్ని జనులకు
ఆజా ఇచెచను.
అట్ట
ా యెహోవా మ్ందసము ఆ పటుణమును చట్ట
ు కొని యొకమ్యరు
దానిచట్ట
ు త్రరిగిన్ త్రువాత్ వారు ప్రళ్లములో చొచిచ రాత్రి ప్రళ్లములో
గడిపరి.
ఉదయమున్ యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మ్ందసమును
ఎత్రతకొని మోసిరి.
ఏడుగురు యాజకులు పటేులుకొముి బూరలను ఏడు పట్ట
ు కొని, నిలువక
యెహోవా మ్ందసమున్కు ముందుగా న్డుచచ బూరలు ఊదుచ వచిచరి,
యోధులు వారికి ముందుగా న్డిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా
మ్ందసము వెంబడివచెచను, యాజకులు వెళ్ల
ా చ బూరలు ఊదుచ వచిచరి.

And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the
seven priests bearing the seven trumpets of rams' horns passed on before
the LORD and blew with the trumpets; and the ark of the covenant of the
LORD followed them.
And the armed men went before the priests who blew with the trumpets,
and the rearward came after the ark, the priests going on and blowing with
the trumpets.
And Joshua had commanded the people, saying, "Ye shall not shout nor
make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your
mouth until the day I bid you shout. Then shall ye shout."

14

అట్ట
ా రండవదిన్మున్ వార్కకమ్యరు పటుణము చట్ట
ు త్రరిగి ప్రళ్లమున్కు
మ్రల వచిచరి. ఆరుదిన్ములు వారు ఆల్లగు చేయచవచిచరి.

And the second day they compassed the city once and returned into the
camp. So they did six days.
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ఏడవ దిన్మున్ వారు ఉదయమున్ చీకటితోనే లేచి యేడుమ్యరులు ఆ పరకా
రముగానే పటుణ ముచట్ట
ు త్రరిగిరి; ఆ దిన్మున్ మ్యత్ిమే వారు ఏడు
మ్యరులు పటుణముచట్ట
ు త్రరిగిరి

And it came to pass on the seventh day that they rose early, about the
dawning of the day, and compassed the city in the same manner seven
times. Only on that day they compassed the city seven times.
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ఏడవమ్యరు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈల్లగు
ఆజా ఇచెచనుకేకలువేయడి, యెహోవా ఈ పటుణమును మీకు
అపపగించచనానడు.
ఈ పటుణ మును దీనిలో నున్నది యావతు
త ను యెహోవా వలన్ శపంప బడెను.
రాహాబు అను వేశా మ్న్ము పంపన్ దూత్లను దాచిపట్టును గనుక ఆమయ
ఆ యింటనున్న వారంద రును మ్యత్ిమే బరదుకుదురు.

And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with the
trumpets, Joshua said unto the people, "Shout! For the LORD hath given you
the city.
And the city shall be accursed, even it and all who are therein, to the LORD.
Only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house,
because she hid the messengers that we sent.
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And he said unto the people, "Pass on, and compass the city, and let him
that is armed pass on before the ark of the LORD."

So the ark of the LORD compassed the city, going about it once; and they
came into the camp and lodged in the camp.
And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the
LORD.
And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the ark of
the LORD went on continually and blew with the trumpets; and the armed
men went before them, but the rearward came after the ark of the LORD,
the priests going on and blowing with the trumpets.
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శపంపబడిన్దానిలో కొంచెమైన్ను మీరు తీసికొనిన్ యెడల మీరు శాపగరసు
త లై
ఇశారయేలీయల ప్రళ్లమున్కు శాపము తెపపంచి దానికి బాధ
కలుగజేయదురు గనుక శపంపబడిన్ దానిని మీరు ముటుకూడదు.

And ye, in all ways keep yourselves from the accursed thing, lest ye make
yourselves accursed when ye take of the accursed thing, and make the camp
of Israel a curse and trouble it.
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వెండియ బంగారును ఇత్తడిప్రత్ిలును ఇనుపప్రత్ి లును యెహోవాకు
పరత్రష్ఠత్ములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలను.

But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto
the LORD. They shall come into the treasury of the LORD."
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యాజకులు బూరలు ఊదగా పరజలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవని
వినిన్పుపడు పరజలు ఆరాభటముగా కేకలు వేయగా ప్ర
ర కారము కూలను;
పరజలందరు త్మ్ యెదుటికి చకకగా పటుణ ప్ర
ర కారము ఎకిక పటుణమును
పట్ట
ు కొనిరి.
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వారు పురుషులనేమి స్త్తీలనేమి చిన్న పదదలన్ందరిని యెదు
ద లను గొఱ్ఱలను
గాడిదలను ఆ పటు ణములోని సమ్సతమును కత్రతవాత్ సంహరించిరి.

So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it
came to pass, when the people heard the sound of the trumpet and the
people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the
people went up into the city, every man straight before him; and they took
the city.
And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman,
young and old, and ox and sheep and ass, with the edge of the sword.
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అయితే యెహోషువఆ వేశాయింటికి వెళ్లా మీరు ఆమతో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా
ఆమను ఆమకు కలిగిన్వారిన్ందరిని అకకడనుండి తోడుకొని రండని
దేశమును వేగుచూచిన్ యిదదరు మ్నుషుాలతో చెపపగా

But Joshua had said unto the two men who had spied out the country, "Go
into the harlot's house, and bring out from thence the woman and all that
she hath, as ye swore unto her."
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And the young men who were spies went in and brought Rahab and her
father and her mother and her brethren, and all that she had; and they
brought out all her kindred and left them outside the camp of Israel.
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వేగులవారైన్ ఆ మ్ను షుాలు పోయి రాహా బును ఆమ త్ండిరని ఆమ త్లిాని
ఆమ సహోదరులను ఆమకు కలిగిన్వారిన్ందరిని వెలుపలికి తోడుకొని
వచిచరి; ఆమ యింటివారిన్ందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని
ఇశారయేలీయల ప్రళ్లమువెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి.
అపుపడు వారు ఆ పటుణమును దానిలోని సమ్సతమును అగినచేత్ కాలిచవేసిరి;
వెండిని బంగారును ఇత్తడి ప్రత్ిలను ఇనుపప్రత్ిలను మ్యత్ిమే యెహోవా
మ్ందిర ధనాగారములో నుంచిరి.
రాహాబను వేశా యెరికోను వేగుచూచటకు యెహో షువ పంపన్ దూత్లను
దాచిపటిు యండెను గనుక అత్డు ఆమను ఆమ త్ండిర యింటివారిని ఆమకు
కలిగిన్వారిన్ందరిని బరదుకనిచెచను. ఆమ నేటివరకు ఇశారయేలీయల మ్ధా
నివసించచన్నది.
ఆ కాలమున్ యెహోషువ జనులచేత్ శపథము చేయించి వారికీల్లగు
ఆజా
ా పంచెనుఎవడు యెరికో పటుణమును కటిుంచపూనుకొనునో వాడు
యెహోవా దృష్ుకి శాపగరసు
త డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని
జేాష్ఠకుమ్యరుడు చచచను; దాని త్లుపులను నిలువ నత్తగా వాని
కనిష్ఠకుమ్యరుడు చచచను;
యెహోవా యెహోషువకు తోడెై యండెను గనుక అత్ని కీరిి దేశమ్ందంత్టను
వాాపంచెను.
శపత్మైన్ దాని విష్యములో ఇశారయేలీయలు త్రరుగుబాట్టచేసిరి. ఎటాన్గా
యూదాగోత్ిములో జరహు మునిమ్నుమ్డును జబిద మ్నుమ్డును కరీి
కుమ్య రుడునైన్ ఆకాను శపత్ము చేయబడిన్దానిలో కొంత్ తీసికొనను గనుక
యెహోవా ఇశారయేలీయలమీద కోపంచెను.

And they burned the city with fire and all that was therein. Only the silver
and the gold and the vessels of brass and of iron they put into the treasury
of the house of the LORD.
And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household and all
that she had; and she dwelleth in Israel even unto this day, because she hid
the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho.
And Joshua adjured them at that time, saying, "Cursed be the man before
the LORD who riseth up and buildeth this city Jericho. He shall lay the
foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up
the gates of it."
So the LORD was with Joshua, and his fame was noised throughout all the
country.
But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for
Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah of the tribe of
Judah, took of the accursed thing; and the anger of the LORD was kindled
against the children of Israel.
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యెహోషువమీరు వెళ్లా దేశమును వేగు చూడుడని చెపప బేతేలు
తూరుపదికుకన్ బేతావెను దగురనున్న హాయి అను పురమున్కు
యెరికోనుండి వేగుల వారిని పంపగా వారు వెళ్లా
హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదదకు త్రరిగి వచిచజనులందరిని
వెళానీయ కుము, రండు మూడు వేలమ్ంది వెళ్లా హాయిని పట్ట
ు కొన్ వచచను,
జనులందరు పరయాసపడి అకకడికి వెళానేల? హాయి వారు కొదిదగానునానరు
గదా అనిరి.
కాబటిు జనులలో ఇంచమించ మూడు వేలమ్ంది అకకడికి వెళ్లారిగాని వారు
హాయివారి యెదుట నిలువలేక ప్రరిపోయిరి.
అపుపడు హాయివారు వారిలో ముపపది ఆరు గురు మ్నుషుాలను హత్ము
చేసిరి. మ్రియ త్మ్గవినియొదద నుండి షేబారీమువరకు వారిని త్రిమి
మోరాదులో వారిని హత్ము చేసిరి. కాబటిు జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను.

And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven on the
east side of Bethel, and spoke unto them, saying, "Go up and view the
country." And the men went up and viewed Ai.
And they returned to Joshua and said unto him, "Let not all the people go
up, but let about two or three thousand men go up and smite Ai; and make
not all the people to labor thither, for they are but few."

So there went up thither of the people about three thousand men, and they
fled before the men of Ai.
And the men of Ai smote of them about thirty and six men, for they chased
them from before the gate even unto Shebarim and smote them in their
going down. Therefore the hearts of the people melted and became as
water.
యెహోషువ త్న్ బటులు చింపుకొని, తానును ఇశార యేలీయల పదదలును
And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark
సాయంకాలమువరకు యెహోవా మ్ందసము నదుట నేలమీద ముఖములు
of the LORD until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust
మోపుకొని త్మ్ త్లలమీద ధూళ్ల పోసికొనుచ
upon their heads.
అయోా, పరభువా యెహోవా, మ్ముిను న్శింపజేయన్ట్ట
ా అమోరీయల
And Joshua said, "Alas, O Lord GOD, why hast Thou at all brought this
చేత్రకి మ్ముిను అపపగించటకు ఈ జనులను ఈ యొరా
ద ను నీ వెందుకు
people over the Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites to
దాటించిత్రవి? మేము యొరా
ద ను అవత్ల నివ సించట మేలు.
destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side
of the Jordan!
పరభువా కనికరించము; ఇశారయేలీ యలు త్మ్ శతు
ి వులయెదుట నిలువలేక O LORD, what shall I say when Israel turneth their backs before their
వెనుకకు త్రరిగి న్ందుకు నేనేమి చెపపగలను?
enemies!
కనానీయలును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మ్ముిను చట్ట
ు కొని మ్య
For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and
పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసిన్ యెడల, ఘన్మైన్ నీ
shall environ us round and cut off our name from the earth. And what wilt
నామ్మునుగూరిచ నీవేమి చేయదువని ప్ర
ర రిథంపగా
Thou do unto Thy great name?"
యెహోవా యెహోషువతో ఇటాననులముి, నీ వేల యికకడ ముఖము నేల
And the LORD said unto Joshua, "Get thee up. Why liest thou thus upon thy
మోపకొందువు?
face?
ఇశారయేలీ యలు ప్రపము చేసియనానరు. నేను వారితో చేసిన్ నిబంధన్ను Israel hath sinned, and they have also transgressed My covenant which I
వారు మీరియనానరు. శపత్మైన్ దాని కొంత్ తీసికొని, దొంగిలి బంకి త్మ్
commanded them; for they have even taken of the accursed thing, and have
సామ్యనులో దాని ఉంచకొని యనానరు.
also stolen and dissembled also; and they have put it even among their own
stuff.
కాబటిు ఇశారయేలీయలు శాపగరసు
త లై త్మ్ శతు
ి వులయెదుట నిలువలేక త్మ్ Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but
శతు
ి వుల యెదుట వెనుకకు త్రరిగిరి. శాపగరసు
త లైన్వారు మీ మ్ధానుండకుండ turned their backs before their enemies, because they were accursed.
మీరు వారిని నిరూిలము చేసితేనే త్పప నేను మీకు తోడెైయండను.
Neither will I be with you any more, unless ye destroy the accursed from
among you.
నీవు లేచి జనులను పరిశుదిపఱ్చి వారితో ఈల్లగు చెపుపమురేపటికి
Up, sanctify the people and say, `Sanctify yourselves against tomorrow, for
మిముిను మీరు పరిశుదిపరచకొనుడి; ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా thus saith the LORD God of Israel: There is an accursed thing in the midst of
సెలవిచిచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయ ల్లరా, మీ మ్ధా శాపగరసతమైన్ దొకటి
thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until ye take away
కలదు; మీరు దానిని మీ మ్ధా నుండకుండ నిరూి లము చేయవరకు మీ
the accursed thing from among you.
శతు
ి వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు.
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ఉదయమున్ మీ గోత్ిముల వరుసనుబటిు మీరు రపపంపబడుదురు;
అపుపడు యెహోవా ఏ గోత్ిమును సూచించనో అది వంశముల
వరుసపరకారము దగురకు రావలను; యెహోవా సూచించ వంశము
కుట్టంబములపరకారము దగురకు రావలను; యెహోవా సూచించ కుట్టంబము
పురుషుల వరుసపరకారము దగురకు రావలను.
అపుపడు శపత్ మైన్ది యెవనియొదద దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన్వారి
న్ందరిని అగినచేత్ కాలిచవేయవలను, ఏలయన్గా వాడు యెహోవా
నిబంధన్ను మీరి ఇశారయేలులో దుషాక రాము చేసిన్వాడు అనను.

In the morning therefore ye shall be brought according to your tribes; and it
shall be that the tribe which the LORD taketh shall come according to the
families thereof, and the family which the LORD shall take shall come by
households, and the household which the LORD shall take shall come man
by man.
And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burned
with fire, he and all that he hath, because he hath transgressed the
covenant of the LORD, and because he hath wrought folly in Israel.'"
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కాబటిు యెహోషువ ఉదయమున్ లేచి ఇశారయేలీ యలను వారి గోత్ిముల
వరుసనుబటిు దగురకు రపపంచి న్పుపడు యూదాగోత్ిము పట్ట
ు బడెను.

So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes,
and the tribe of Judah was taken;

7
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and he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites;
and he brought the family of the Zarhites man by man, and Zabdi was taken;

Joshua

7
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యూదా వంశ మును దగురకు రపపంచిన్పుపడు జరహీయల వంశము పట్ట
ు
బడెను. జరహీయల వంశమును పురుషుల వరుసను దగు రకు
రపపంచిన్పుపడు జబిద పటుబడెను.
అత్డును అత్ని యింటి పురుషుల వరుసను దగురకు రపపంపబడిన్పుపడు
యూదా గోత్ిములోని జరహు మునిమ్నుమ్డును జబిద మ్నుమ్డును కరీి
కుమ్యరుడునైన్ ఆకాను పట్ట
ు బడెను.
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And Joshua said unto Achan, "My son, give, I pray thee, glory to the LORD
God of Israel and make confession unto Him. And tell me now what thou
hast done; hide it not from me."
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అపుపడు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమ్యరుడా ఇశార యేలు దేవుడెైన్
యెహోవాకు మ్హిమ్ను చెలిాంచి, ఆయన్ యెదుట ఒపుపకొని, నీవు
చేసిన్దానిని మ్రుగు చేయక నాకు తెలుపుమ్ని నినున వేడుకొనుచనానన్ని
చెపపగా
ఆకాను యెహోషువతో ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు విరోధముగా
నేను ప్రపము చేసిన్ది నిజము.
దోపుడు సొముిలో ఒక మ్ంచి షీనారు పైవసతీమును రండువందల తులముల
వెండిని ఏబది తుల ముల యెతు
త గల ఒక బంగారు కమిిని నేను చూచి వాటిని
ఆశించి తీసికొంటిని; అదిగో నా డరామ్ధా అవి భూమిలో దాచబడియన్నవి,
ఆ వెండి దాని కిరంద ఉన్నదని ఉత్తరమిచిచ తాను చేసిన్దంత్య ఒపుపకొనను.
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అపుపడు యెహోషువ దూత్లను పంపగా వారు ఆ డరా యొదదకు పరుగెత్రత
So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and behold, it was
చూచిన్పుపడు అది డరాలో దాచబడి యండెను, ఆ వెండి దాని కిరందనుండెను. hid in his tent, and the silver under it.
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కాబటిు వారు డరా మ్ధానుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదదకును
ఇశారయేలీయలయొదదకును తెచిచ యెహోవా సనినధిని ఉంచిరి.

Joshua

7

24

త్రువాత్ యెహోషువయ ఇశార యేలీయలందరును జరహు కుమ్యరుడెైన్
ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసతీమును ఆ బంగారు కమిిని, ఆకాను
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను ఎదు
ద లను గాడిదలను మ్ందను డరాను వానికి
కలిగిన్ సమ్సతమును పట్ట
ు కొని ఆకోరు లోయలోనికి తీసికొనివచిచరి.
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Joshua
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Joshua

and he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the
son of Zabdi, the son of Zerah of the tribe of Judah was taken.

And Achan answered Joshua and said, "Indeed I have sinned against the
LORD God of Israel, and thus and thus have I done:
When I saw among the spoils a goodly Babylonian garment and two
hundred shekels of silver and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I
coveted them and took them; and behold, they are hid in the earth in the
midst of my tent and the silver under it."

And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto
Joshua and unto all the children of Israel, and laid them out before the
LORD.
And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the
silver and the garment and the wedge of gold, and his sons and his
daughters, and his oxen and his asses and his sheep, and his tent and all
that he had; and they brought them unto the Valley of Achor.
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Joshua
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అపుపడు యెహోషువనీవేల మ్ముిను బాధ పరిచిత్రవి? నేడు యెహోవా
నినున బాధపరచన్న్గా ఇశారయేలీయలందరు వానిని రాళాతో చావగొటిురి;
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Joshua

8
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వారిని రాళాతో కొటిున్ త్రువాత్ అగినచేత్ కాలిచ వారిమీద రాళాను పదద
కుపపగా వేసిరి. అది నేటివరకు ఉన్నది. అపుపడు యెహోవా కోపోదేరకము
విడిన్వాడెై మ్ళ్ల
ా కొనను. అందుచేత్ను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ
అనిపేరు.
మ్రియ యెహోవా యెహోషువతో ఇటానను భ్యపడకుము, జడియకుము, And the LORD said unto Joshua, "Fear not, neither be thou dismayed. Take
యదిసన్నధు
ి లైన్ వారిన్ంద రిని తోడుకొని హాయిమీదికి పముి. చూడుము; all the people of war with thee, and arise, go up to Ai. See, I have given into
నేను హాయి రాజును అత్ని జనులను అత్ని పటుణమును అత్ని దేశమును నీ thy hand the king of Ai and his people and his city and his land.
చేత్రకపపగించ చనానను.
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నీవు యెరికోకును దాని రాజున్కును ఏమి చేసిత్రవో అదే హాయికిని దాని
రాజున్కును చేసెదవు; అయితే దాని సొముిను పశువులను మీరు కొలాగా
దోచకొన్వలను. పటుణపు పడమ్టి వెైపున్ మ్యట్ట గాండానుంచము.
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8
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యెహోషువయ యోధు లందరును హాయిమీదికి పోవలన్నియండగా, యెహో So Joshua arose, and all the people of war, to go up against Ai; and Joshua
షువ పరాకరమ్ముగల ముపపదివేల శూరులను ఏరపరచి రాత్రివేళ వారిని పంప chose out thirty thousand mighty men of valor, and sent them away by
night.
వారి కాజా
ా పంచిన్దేమ్న్గా ఈ పటుణమున్కు పడమ్టివెైపున్ మీరు దాని
And he commanded them, saying, "Behold, ye shall lie in wait against the
పట్ట
ు కొన్ చూచచ పంచియండవలను పటుణమున్కు బహుదూర మున్కు
city, even behind the city. Go not very far from the city, but be ye all ready;
వెళాక మీరందరు సిదిపడియండుడి.
నేనును నాతోకూడనున్న జనులందరును పటుణమున్కు సమీపంచె దము,
and I and all the people who are with me will approach unto the city. And it
వారు మునుపటివల మ్ముిను ఎదుర్కకనుటకు బయలుదేరగా మేము
shall come to pass, when they come out against us as at the first, that we
వారియెదుట నిలువక ప్రరిపోదుము.
will flee before them
మునుపటివల వీరు మ్న్యెదుట నిలువలేక ప్రరిపోదురని వారనుకొని, మేము (for they will come out after us) till we have drawn them from the city; for
పటుణమునొదదనుండి వారిని తొలగి రాజేయవరకు వారు మ్య వెంబడిని
they will say, `They flee before us, as at the first.' Therefore we will flee
బయలు దేరి వచెచదరు; మేము వారియెదుట నిలువక ప్రరిపోయి న్పుపడు
before them.
మీరు పంచియండుట మ్యని
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ఇదిగో నేను మీ కాజా
ా పంచియనానన్ని చెపప యెహోషువ వారిని పంపగా
వారు పంచియండుటకు పోయి హాయి పడమ్టి దికుకన్ బేతేలున్కును
హాయికిని మ్ధా నిలిచిరి. ఆ రాత్రి యెహోషువ జనులమ్ధా బసచేసెను.

Then ye shall rise up from the ambush and seize upon the city, for the LORD
your God will deliver it into your hand.
And it shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire.
According to the commandment of the LORD shall ye do. See, I have
commanded you."
Joshua therefore sent them forth; and they went to lie in ambush, and
stayed between Bethel and Ai, on the west side of Ai; but Joshua lodged
that night among the people.
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ఉదయమున్ యెహోషువ వేకువను లేచి జనులను వ్దాహపరచి, తానును
ఇశారయేలీయల పదదలును జను లకుముందుగా హాయిమీదికి పోయిరి.

And Joshua rose up early in the morning and numbered the people, and
went up, he and the elders of Israel, before the people to Ai.

లేచి పటుణమును పట్ట
ు కొనుడి; మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ చేత్రకి దాని
న్పపగించను.
మీరు ఆ పటుణమును పట్ట
ు కొనిన్పుపడు యెహోవా మ్యట చొపుపన్ జరిగించి
దానిని త్గులబెటు వలను.

And Joshua said, "Why hast thou troubled us? The LORD shall trouble thee
this day." And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire
after they had stoned them with stones.
And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the LORD
turned from the fierceness of His anger. Therefore the name of that place
was called the Valley of Achor [that is, Trouble] unto this day.

And thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king.
Only the spoil thereof and the cattle thereof shall ye take for booty unto
yourselves. Lay thee an ambush for the city behind it."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Joshua

8

11

అత్ని యొదదనున్న యోధులందరు పోయి సమీపంచి ఆ పటుణము నదుటికి
వచిచ హాయికి ఉత్తరదికుకన్ దిగిరి.

And all the people, even the people of war who were with him, went up and
drew nigh, and came before the city and pitched camp on the north side of
Ai. Now there was a valley between them and Ai.
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వారికిని హాయికిని మ్ధాను లోయయండగా అత్డు ఇంచమించ అయిదు
వేలమ్ంది మ్నుషుాలను నియమించి పటుణమున్కు పడమ్టి వెైపున్
బేతేలున్కును హాయికిని మ్ధాను పంచియండుటకు ఉంచెను.

And he took about five thousand men and set them to lie in ambush
between Bethel and Ai, on the west side of the city.
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And when they had set the people, even all the host that was on the north
of the city and those lying in wait on the west of the city, Joshua went that
night into the midst of the valley.
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వారు ఆ జనులను, అన్గా పటుణమున్కు ఉత్తర దికుకన్నున్న సమ్సత
సెైన్ామును పటుణమున్కు పడ మ్టి దికుకన్ దాని వెనుకటి భాగమున్
నున్నవారిని, ఉంచిన్ త్రువాత్ యెహోషువ ఆ రాత్రి లోయలోనికి దిగి
పోయెను.
హాయి రాజు దాని చూచిన్పుపడు అత్డును అత్ని జనులందరును
పటుణసు
థ లందరును త్వరపడి పందలకడలేచి మైదాన్మునదుట
ఇశారయేలీయలను ఎదుర్కకని, తాము అంత్కుముందు నిరణయించకొనిన్
సథలమున్ యదిముచేయ టకు బయలుదేరిరి. త్నున పట్ట
ు కొనుటకు
పంచియన్న వారు పటుణమున్కు పడమ్టివెైపున్నుండిన్ సంగత్ర అత్డు
తెలిసికొన్లేదు.
యెహోషువయ ఇశారయేలీయలంద రును వారి యెదుట నిలువలేక
ఓడిపోయిన్వారైన్ట్ట
ు అరణామ్యరుముత్ట్ట
ు ప్రరిపోయిన్పుపడు
వారిని ఆతుర ముగా త్రుముటకెై హాయిలోనున్న జనులందరు కూడుకొని
యెహోషువను త్రుముచ పటుణమున్కు దూరముగా పోయిరి.
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And there was not a man left in Ai or Bethel who went not out after Israel;
and they left the city open and pursued after Israel.
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ఇశారయేలీయలను త్రుముటకు పోనివాడొక డును హాయిలోనేగాని
బేతేలులోనేగాని మిగిలియండ లేదు. వారు గవిని వేయక పటుణమును విడిచి
ఇశార యేలీయలను త్రుమ్బోయి యండిరి.
అపుపడు యెహోవా యెహోషువతో ఇటాననునీవు చేత్పట్ట
ు కొనిన్ యీట్టను
హాయి వెైపుగా చాపుము, పటుణమును నీ చేత్ర కపపగింతును, అంత్ట
యెహోషువ త్న్ చేత్నున్న యీట్టను ఆ పటుణమువెైపు చాపను.
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అత్డు త్న్ చెయిా చాపగా పంచియన్నవారు మ్యట్టలోనుండి త్వరగా లేచి
పరుగెత్రత పటుణములో చొచిచ దాని పట్ట
ు కొని అపుపడ త్గులబెటిురి.
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హాయివారు వెనుక వెైపు త్రరిగి చూచిన్పుపడు ఆ పటుణముయొకక పగ
ఆకాశమున్ కెకుకచండెను. అపుపడు అరణామున్కు ప్రరిపోయిన్ జనులు
త్రరిగి త్ముిను త్రుముచన్న వారి మీద పడుచండిరి గనుక ఈ
త్టుయిన్ను ఆ త్టుయిన్ను ప్రరిపోవుటకు వారికి వీలులేక పోయెను.

And the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he
had stretched out his hand; and they entered into the city and took it, and
hastened and set the city on fire.
And when the men of Ai looked behind them, they saw, and behold, the
smoke of the city ascended up to heaven, and they had no power to flee this
way or that way; and the people who fled to the wilderness turned back
upon the pursuers.
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పంచియన్నవారు పటుణమును పట్ట
ు కొనియండుటయ పటుణపు పగ
యెకుకచండు టయ యెహోషువయ ఇశారయేలీయలందరును చూచి
న్పుపడు వారు త్రరిగి హాయివారిని హత్ము చేసిరి.

And when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the city and
that the smoke of the city ascended, then they turned again and slew the
men of Ai.

And it came to pass, when the king of Ai saw it, that they hastened and rose
up early; and the men of the city went out against Israel to battle, he and all
his people, at a time appointed before the plain; but he knew not that there
lay an ambush against him behind the city.

And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, and fled
by the way of the wilderness.
And all the people who were in Ai were called together to pursue after
them, and they pursued after Joshua and were drawn away from the city.

And the LORD said unto Joshua, "Stretch out the spear that is in thy hand
toward Ai, for I will give it into thine hand." And Joshua stretched out the
spear that he had in his hand toward the city.
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త్కికన్ వారును పటుణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచరి.
అట్ట
ా ఈ త్ట్ట
ు కొందరు ఆ త్ట్ట
ు కొందరు ఉండగా హాయివారు
ఇశారయేలీయల న్డుమ్ చికుకబడిరి గనుక ఇశారయేలీయలు వారిని
హత్ముచేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును త్పపంచకొన్లేదు.

And the others issued out of the city against them; so they were in the midst
of Israel, some on this side and some on that side. And they smote them, so
that they let none of them remain or escape;
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and the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua.
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వారు హాయి రాజును ప్ర
ర ణముతో పట్ట
ు కొని యెహోషువయొదదకు
తీసికొనివచిచరి.
బీటిలోను పలములోను హాయి నివాసులను త్రిమిన్ ఇశారయేలీయలు వారిని
చంపుట చాలింపగా, కత్రతవాత్ కూలక మిగిలిన్వాడొకడును లేకపోయిన్పుపడు
ఇశార యేలీయలందరు హాయియొదదకు త్రరిగివచిచ దానిని కత్రత వాత్ను
నిరూిలము చేసిరి.
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మోషే ధరిశాసతీగరంథములో వా
ర యబడిన్ పరకా రము

Then Joshua built an altar unto the LORD God of Israel in Mount Ebal,
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యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే ఇశారయేలీయల కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా యెహోషువ
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మున్ బలిపీఠమును ఇనుప
పనిముట్ట
ా త్గిలింపని కారు రాళాతో ఏబాలు కొండమీద కటిుంచెను. దానిమీద
వారు యెహోవాకు దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలులను అరిపంచిరి.

as Moses the servant of the LORD commanded the children of Israel, as it is
written in the Book of the Law of Moses: "an altar of whole stones over
which no man hath lifted up any iron." And they offered thereon burnt
offerings unto the LORD, and sacrificed peace offerings.
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మోషే ఇశారయేలీయలకు వా
ర సి యిచిచన్ ధరిశాసతీగరంథమును ఒక పరత్రని
అత్డు అకకడ ఆ రాళామీద వా
ర యించెను.
అపుపడు ఇశార యేలీయలను దీవించటకు యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే
పూరవము ఆజా
ా పంచిన్ది జరుగవలన్ని, పరదేశులేమి వారిలో పుటిున్వారేమి
ఇశార యేలీయలందరును వారి పదదలును వారి నాయకులును వారి
నాాయాధిపతులును యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ
యాజకులైన్ లేవీయల ముందర ఆ మ్ందసమున్కు ఈ వెైపున్ ఆ వెైపున్
నిలిచిరి. వారిలో సగముమ్ంది గెరిజీము కొండయెదుటను సగము మ్ంది
ఏబాలు కొండయెదుటను నిలువగా యెహోషువ

And he wrote there upon the stones a copy of the Law of Moses, which he
wrote in the presence of the children of Israel.
And all Israel, and their elders and officers and their judges, stood on this
side of the ark and on that side before the priests, the Levites, who bore the
ark of the covenant of the LORD, the stranger as well as he that was born
among them -- half of them over against Mount Gerizim and half of them
over against Mount Ebal, as Moses the servant of the LORD had
commanded before, that they should bless the people of Israel.

And it came to pass, when Israel had made an end of slaying all the
inhabitants of Ai in the field, in the wilderness wherein they chased them,
and when they had all fallen on the edge of the sword until they were
consumed, that all the Israelites returned unto Ai and smote it with the
edge of the sword.
ఆ దిన్మున్ పడిన్ స్త్తీ పురుషు లందరు పండెరండు వేలమ్ంది.
And so it was that all who fell that day, both of men and women, were
twelve thousand, even all the men of Ai.
యెహోషువ హాయి నివాసులన్ందరిని నిరూిలము చేయవరకు ఈట్టను పట్ట
ు For Joshua drew not his hand back, wherewith he stretched out the spear,
కొని చాచిన్ త్న్ చేత్రని త్రరిగి ముడుచకొన్లేదు.
until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai.
యెహోవా యెహోషువకు ఆజా
ా పంచిన్ మ్యటచొపుపన్ ఇశారయేలీయలు ఆ
Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto
పటుణములోని పశువులను సొముిను త్మ్కొరకు కొలాగా దోచకొనిరి.
themselves, according unto the word of the LORD which He commanded
Joshua.
అట్ట
ా యెహోషువ హాయినిత్ాము ప్రడెైపోవలన్ని దాని కాలిచవేసెను; నేటి
And Joshua burned Ai and made it a heap for ever, even a desolation unto
వరకు అది అటేా యన్నది.
this day.
యెహోషువ హాయిరాజును సాయంకాలమువరకు మ్య
ా నుమీద వేరల్లడ దీసెను. And the king of Ai he hanged on a tree until eventide; and as soon as the
పరదు
ద గు
sun was down, Joshua commanded that they should take his carcass down
ర ంకు చన్నపుపడు సెలవియాగా జనులు వాని శవమును
మ్య
ా నుమీదనుండి దించి ఆ పురదావరము నదుట దాని పడవేసి దానిమీద
from the tree and cast it at the entrance of the gate of the city, and raise
పదద రాళాకుపప వేసిరి. అది నేటివరకు ఉన్నది.
thereon a great heap of stones that remaineth unto this day.
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ఆ ధరిశాసతీగరంథములో వా
ర యబడిన్ వాటనినటిని బటిు ఆ ధరిశాసతీ
వాకాములన్నినటిని, అన్గా దాని దీవెన్ వచన్మును దాని శాప వచన్మును
చదివి వినిపంచెను. స్త్తీలును పలా లును వారి మ్ధానుండు పరదేశులును విను
చండగా
యెహోషువ సరవసమ్యజము నదుట మోషే ఆజా
ా పంచిన్ వాటనినటిలో చదువక
విడిచిన్ మ్యటయొకక టియ లేదు.
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And afterward he read all the words of the law, the blessings and cursings,
according to all that is written in the Book of the Law.
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యొరా
ద ను అవత్లనున్న మ్న్ాములోను లోయలోను లబానోను నదుటి
మ్హాసముదర తీరమ్ందంత్టను ఉన్న హితీతయలు అమోరీయలు
కనానీయలు పరిజీజయలు హివీవయలు యెబూస్త్యలు అను వారి
రాజులందరు జరిగిన్దానిని వినిన్పుపడు
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that they gathered themselves together to fight with Joshua and with Israel
with one accord.
And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto
Jericho and to Ai,
they worked cunningly, and went and made as if they had been
ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wineskins, old and
rent and bound up,
and old and patched shoes upon their feet, and old garments upon them;
and all the bread of their provision was dry and moldy.
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వారు యెహోషువతోను ఇశారయేలీయలతోను యదిము చేయటకు
కూడివచిచరి.
యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసిన్దానిని గిబి యోను నివాసులు
వినిన్పుపడు
వారు కపటోప్రయము చేసి, రాయబారులమ్ని వేష్ము వేసికొని బయలుదేరి,
త్మ్ గాడిదలకు ప్రత్ గోనలుకటిు ప్రత్గిలి చినిగి కుటు బడియన్న దా
ర కాు
రసపు సిదదలు తీసికొని
ప్రత్గిలి మ్యసికలు వేయబడిన్ చెపుపలు ప్రదములకు తొడుగుకొని
ప్రత్బటులు కట్ట
ు కొని వచిచరి. వారు ఆహారముగా తెచచ కొనిన్
భ్క్షాములనినయ ఎండిన్ ముకకలుగా నుండెను.
వారు గిల్ల
ు లున్ందలి ప్రళ్లములోనున్న యెహోషువ యొదదకు వచిచమేము
దూరదేశమునుండి వచిచన్వారము, మ్యతో నొక నిబంధన్చేయడని
అత్నితోను ఇశారయేలీ యలతోను చెపపగా
ఇశారయేలీయలుమీరు మ్య మ్ధాను నివసించచన్నవారేమో, మేము మీతో
ఏల్లగు నిబంధన్ చేయగలమ్ని ఆ హివీి్వ యలతో న్నిరి.

Joshua

9

8

Joshua

9

9

Joshua

9

10

వారుమేము నీ దాసులమ్ని యెహోషువతో చెపపన్పుపడు యెహోషువమీరు
ఎవరు? ఎకకడనుండి వచిచత్రరి? అని వారి న్డుగగా
వారునీ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ మునుబటిు నీ దాసులమైన్ మేము
బహుదూరమునుండి వచిచ త్రవిిు; ఏలయన్గా ఆయన్ కీరిిని ఆయన్
ఐగుపు
ద నుకు అదదరినున్న
త లో చేసిన్ సమ్సతమును యొరా
హెషోబను రాజైన్ స్త్హోను, అషా
త రోతులోనున్న బాషాను రాజైన్ ఓగు అను
అమోరీయల యిదదరు రాజులకు ఆయన్ చేసిన్దంత్య వింటిమి.
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అపుపడు మ్య పదదలును మ్య దేశనివాసు లందరును మ్యతోమీరు పరయాణ
ముకొరకు ఆహారము చేత్ పట్ట
ు కొని వారిని ఎదుర్కకన్బోయి వారితోమేము
మీ దాసులము గనుక మ్యతో నిబంధన్చేయడి అని చెపుపడి అనిరి.
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And they said unto Joshua, "We are thy servants." And Joshua said unto
them, "Who are ye? And from whence come ye?"
And they said unto him, "From a very far country thy servants have come
because of the name of the LORD thy God; for we have heard the fame of
him and all that he did in Egypt,
and all that he did to the two kings of the Amorites who were beyond the
Jordan -- to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, who was at
Ashtaroth.
Therefore our elders and all the inhabitants of our country spoke to us,
saying, `Take provisions with you for the journey, and go to meet them and
say unto them, "We are your servants. Therefore now make ye a league
with us."'
This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day
we came forth to go unto you; but now, behold, it is dry and it is moldy.

మీ యొదదకు రావలన్ని బయలుదేరిన్ దిన్మున్ మేము సిది పరచకొని మ్య
యిండానుండి తెచచ కొనిన్ మ్య వేడి భ్క్షాములు ఇవే, యిపపటికి అవి యెండి
ముకకల్లయెను.
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There was not a word of all that Moses commanded which Joshua read not
before all the congregation of Israel, with the women and the little ones and
the strangers who walked among them.
And it came to pass when all the kings who were on this side of the Jordan,
in the hills and in the valleys and in all the borders of the Great Sea over
against Lebanon -- the Hittite, and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite,
the Hivite, and the Jebusite -- heard thereof,

And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him and to
the men of Israel, "We have come from a far country. Now therefore make
ye a league with us."
And the men of Israel said unto the Hivites, "Perhaps ye dwell among us.
Then how shall we make a league with you?"
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ఈ దా
ర కాురసపు సిదదలను మేము నింపన్పుపడు అవి కొరత్తవే, యిపపటికి అవి
చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన్ పరయాణము చేసిన్ందున్ ఈ మ్య బటులును
చెపుపలును ప్రత్గిలి పోయెన్ని అత్నితో చెపపరి.
ఇశారయేలీయలు యెహోవాచేత్ సెలవుపందకయే వారి ఆహారములో కొంత్
పుచచకొన్గా
యెహోషువ ఆ వచిచన్వారితో సమ్యధాన్పడి వారిని బరదుకనిచచటకు వారితో
నిబంధన్చేసెను. మ్రియ సమ్యజపరధానులు వారితో పరమ్యణము చేసిరి.

And these skins of wine which we filled were new, and behold, they are
rent; and these our garments and our shoes have become old by reason of
the very long journey."
And the men took of their provisions, and asked not counsel at the mouth
of the LORD.
And Joshua made peace with them, and made a league with them to let
them live; and the princes of the congregation swore unto them.

అయితే వారితో నిబంధన్ చేసి మూడు దిన్ము లైన్ త్రువాత్, వారు త్మ్కు
పరుగు వారు, త్మ్ న్డుమ్ను నివసించవారే యని తెలిసికొనిరి.

And it came to pass at the end of three days after they had made a league
with them, that they heard that they were their neighbors and that they
dwelt among them.
ఇశారయేలీయలు సాగి మూడవనాడు వారి పటుణము లకు వచిచరి; వారి
And the children of Israel journeyed and came unto their cities on the third
పటుణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరాతాారీము అనున్వి.
day. Now their cities were Gibeon, and Chephirah, and Beeroth, and
Kirjathjearim.
సమ్యజ పరధానులు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాతోడని వారితో
And the children of Israel smote them not, because the princes of the
పరమ్యణము చేసియండిరి గనుక ఇశారయేలీయలు వారిని హత్ముచేయలేదు. congregation had sworn unto them by the LORD God of Israel. And all the
కాగా సమ్యజమ్ంత్య పరధా నులకు విరోధముగా మొఱ్ఱపటిురి.
congregation murmured against the princes.
అందుకు సమ్యజ పరధానులందరు సరవసమ్యజముతో ఇటానిరిమ్న్ము
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాతోడని వారితో పరమ్యణము చేసిత్రవిిు
గనుక మ్న్ము వారికి హానిచేయ కూడదు.
మ్న్ము వారితో చేసిన్ పరమ్యణమువలన్ మ్న్మీదికి కోపము రాకపోవున్ట్ట
ా ఆ
పరమ్యణమునుబటిు వారిని బరదుక నియావలన్ని చెపప

But all the princes said unto all the congregation, "We have sworn unto
them by the LORD God of Israel. Now therefore we may not touch them.

వారిని బరదుకనియా డని సెలవిచిచరి గనుక పరధానులు త్మ్తో చెపపన్ట్ట
ా
వారు సరవసమ్యజమున్కును కట్టులు న్రుకువారుగాను నీళ్ల
ా చేదువారుగాను
ఏరపడిరి.
మ్రియ యెహోషువ వారిని పలిపంచి యిటాననుమీరు మ్య మ్ధాను
నివసించవారై యండియమేము మీకు బహు దూరముగా నున్న వారమ్ని
చెపప మ్ముి నేల మోసపుచిచత్రరి?
ఆ హేతువుచేత్ను మీరు శాపగరసు
త లగుదురు, దాసాము మీకెన్నడును
మ్యన్దు, నా దేవుని ఆలయమున్కు మీరు కట్టులు న్రుకువారును నీళ్ల
ా
చేదువారునై యండకమ్యన్రు.
అందుకు వారు యెహోషువను చూచినీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఈ సమ్సత
దేశమును మీకిచిచ, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశనివాసులన్ందరిని
న్శింపజేయన్ట్ట
ా త్న్ సేవకుడెైన్ మోషేకు ఆజా
ా పంచెన్ని నీ దాసులకు రూఢిగా
తెలుపబడెను గనుక మేము మ్య ప్ర
ర ణముల విష్యములో నీవలన్ మికికలి
భ్యపడి యీల్లగు చేసిత్రవిిు.

And the princes said unto them, "Let them live, but let them be hewers of
wood and drawers of water unto all the congregation, as the princes had
promised them."
And Joshua called for them, and he spoke unto them, saying, "Why have ye
beguiled us, saying, `We are very far from you,' when ye dwell among us?

కాబటిు మేము నీ వశమున్ నునానము; మ్యకేమి చేయట నీ దృష్ుకి
నాాయమో యేది మ్ంచిదో అదే చేయమ్ని యెహోషువకు ఉత్తర మిచిచరి.

And now, behold, we are in thine hand: as it seemeth good and right unto
thee to do unto us, do."

This we will do to them: we will even let them live, lest wrath be upon us
because of the oath which we swore unto them."

Now therefore ye are cursed, and there shall none of you be freed from
being bondmen and hewers of wood and drawers of water for the house of
my God."
And they answered Joshua and said, "Because it was certainly told thy
servants how the LORD thy God commanded his servant Moses to give you
all the land and to destroy all the inhabitants of the land from before you,
therefore we were sore afraid for our lives because of you, and have done
this thing.
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కాగా అత్డు ఆల్లగు చేసి ఇశారయేలీయలు గిబియోనీయలను చంపకుండ
వారి చేతులలోనుండి విడిపంచెను.
అయితే సమ్యజము కొరకును యెహోవా ఏరపరచకొను చోట్టన్నుండు బలి
పీఠము కొరకును కట్టులు న్రుకువారుగాను నీళ్ల
ా చేదువారు గాను యెహోషువ
ఆ దిన్మ్ందే వారిని నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయవారై
యనానరు.
యెహోషువ హాయిని పట్ట
ు కొనిన్ సంగత్రయ; అత్డు యెరికోను దాని రాజును
నిరూిలముచేసిన్ట్ట
ు హాయిని దాని రాజును నిరూిలముచేసిన్ సంగత్రయ,
గిబియోను నివాసులు ఇశారయేలీయలతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన్
సంగత్రయ యెరూష్లేము రాజైన్ అదోనీసెదకు వినిన్పుపడు అత్డును అత్ని
జనులును మిగుల భ్యపడిరి.

Joshua

9

26

And so did he unto them, and delivered them out of the hand of the
children of Israel, that they slew them not.
And Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for
the congregation and for the altar of the LORD, even unto this day, in the
place which He should choose.
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ఏలయన్గా గిబియోను గొపప పటుణమై రాజధానులలో ఎంచబడిన్ది; అది
that they feared greatly because Gibeon was a great city, as one of the royal
హాయికంట్ట గొపపది, అకకడి జనులందరు శూరులు. అంత్ట యెరూష్లేము
cities, and because it was greater than Ai and all the men thereof were
రాజైన్ అదోనీసెదకుగిబియోనీయలు యెహోషువతోను ఇశారయేలీయలతోను mighty.
సంధిచేసియనానరు. మీరు నాయొదదకు వచిచ నాకు సహాయము
చేసిన్యెడల మ్న్ము వారి పటుణమును నాశన్ము చేయదమ్ని
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హెబో
ర ను రాజైన్ హోహామునొదదకును, యరూితు రాజైన్ పరాము నొదదకును,
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గిబియోనీయలుమ్న్ాములలో నివసించ అమోరీయల రాజులందరు కూడి
మ్య మీదికిదండెత్రత వచిచయనానరు గనుక, నీ దాసులను చెయిా విడువక
త్వరగా మ్యయొదదకు వచిచ మ్యకు సహా యముచేసి మ్ముిను రకిుంచమ్ని
గిల్ల
ు లులో దిగియన్న ప్రళ్లములో యెహోషువకు వరిమ్యన్ము పంపగా

And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying,
"Slacken not thy hand from thy servants. Come up to us quickly, and save us
and help us; for all the kings of the Amorites who dwell in the mountains are
gathered together against us."
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So Joshua ascended from Gilgal, he and all the people of war with him and
all the mighty men of valor.
And the LORD said unto Joshua, "Fear them not, for I have delivered them
into thine hand. There shall not a man of them stand before thee."
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యెహో షువయను అత్నియొదదనున్న యోధులందరును పరాకరమ్ ముగల
శూరులందరును గిల్ల
ు లునుండి బయలుదేరిరి.
అపుపడు యెహోవావారికి భ్యపడకుము, నీ చేత్రకి వారిని
అపపగించియనానను, వారిలో ఎవడును నీ యెదుట నిలువడని
యెహోషువతో సెలవియాగా
యెహోషువ గిల్ల
ు లునుండి ఆ రాత్రి అంత్య న్డచి వారిమీద హఠా
తు
త గాపడెను.

Now it came to pass when Adonizedec king of Jerusalem had heard how
Joshua had taken Ai and had utterly destroyed it (as he had done to Jericho
and her king, so he had done to Ai and her king), and how the inhabitants of
Gibeon had made peace with Israel and were among them,

Therefore Adonizedec king of Jerusalem sent unto Hoham king of Hebron,
and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhia king of Lachish, and unto
Debir king of Eglon, saying,
ల్లకీషురాజైన్ యాఫీయ యొదదకును ఎగోాను రాజైన్ దబీరునొదదకును
"Come up unto me and help me, that we may smite Gibeon; for it hath
వరిమ్యన్ము పంపను.
made peace with Joshua and with the children of Israel."
కాబటిు అమోరీయల అయిదుగురురాజులను, అన్గా యెరూష్ లేము రాజును Therefore the five kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of
హెబో
ర ను రాజును యరూితు రాజును ల్లకీషు రాజును ఎగోాను రాజును
Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered
కూడుకొని, తామును త్మ్ సేన్లనినయ బయలుదేరి, గిబియోను ముందర themselves together and went up, they and all their hosts, and encamped
దిగి, గిబియోనీయలతో యదిముచేసిరి.
before Gibeon and made war against it.

Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all
night.
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Joshua
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అపుపడు యెహోవా ఇశారయేలీయల యెదుట వారిని కలవరపరచగా
And the LORD discomfited them before Israel, and slew them with a great
యెహోషువ గిబియోను నదుట మ్హా ఘోరముగా వారిని హత్ముచేసెను. బేత్ slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to
హోరోనుకు పైకి పోవుమ్యరుమున్ అజేకావరకును మ్కేకదావరకును యోధులు Bethhoron, and smote them to Azekah and unto Makkedah.
వారిని త్రిమి హత్ము చేయచ వచిచరి.

Joshua

10

11

And it came to pass, as they fled from before Israel and were at the descent
of Bethhoron, that the LORD cast down great stones from heaven upon
them unto Azekah, and they died. There were more who died with
hailstones than those whom the children of Israel slew with the sword.
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మ్రియ వారు ఇశారయేలీయల యెదుటనుండి బేత్హోరోనుకు
దిగిపోవుతో
ి వను ప్రరి పోవుచండగా, వారు అజేకాకు వచచవరకు యెహోవా
ఆకాశమునుండి గొపప వడగండాను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత్
చనిపోయిరి. ఇశారయేలీయలు కత్రతవాత్ చంపన్ వారికంట్ట ఆ వడగండాచేత్
చచిచన్వారు ఎకుకవ మ్ందియయిరి.
యెహోవా ఇశారయేలీయల యెదుట అమోరీయ లను అపపగించిన్ దిన్మున్,
ఇశారయేలీయలు వినుచండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్ర
ర రథన్ చేసెను
సూరుాడా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము. చందు
ర డా, నీవు అయాాలోను
లోయలో నిలువుము. జనులు త్మ్ శతు
ి వులమీద పగతీరుచకొనువరకు
సూరుాడు నిలిచెను చందు
ర డు ఆగెను. అను మ్యట యాషారు గరంథములో
వా
ర యబడియన్నది గదా.
సూరుాడు ఆకాశమ్ధామున్ నిలిచి యించ మించ ఒక నా డెలా అసతమింప
త్వరపడలేదు.
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మ్కేకదాయందలి గుహలో దాగియన్న ఆ రాజులయిదుగురు దొరికిరని
యెహోషు వకు తెలుపబడిన్పుపడు
యెహోషువఆ గుహ దావర మున్ కడిముగా గొపప రాళాను దొరిాంచి వారిని
కాచటకు మ్నుషుాలను ఉంచడి.
మీ దేవు డెైన్ యెహోవా మీ శతు
ి వులను మీ చేత్రకి అపపగించియనానడు
గనుక వారిని త్మ్ పటుణములలోనికి మ్రల వెళానీయకుండ మీరు నిలువక
వారిని త్రిమి వారి వెనుకటివారిని కొటిువేయడనను.

And it was told Joshua, saying, "The five kings are found hidden in a cave at
Makkedah."
And Joshua said, "Roll great stones upon the mouth of the cave, and set
men by it to keep them.
And stay ye not, but pursue after your enemies and smite the hindmost of
them. Permit them not to enter into their cities, for the LORD your God hath
delivered them into your hand."
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వారు బత్రతగా న్శించవరకు యెహోషువయ ఇశార యేలీయలును బహు
జన్సంహారముచేయట కడతేరిచన్ త్రువాత్ వారిలో మిగిలియన్నవారు
ప్ర
ర కారముగల పటుణములలో చొచిచరి.

And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an
end of slaying them with a very great slaughter till they were consumed,
that the rest who remained of them entered into fortified cities.
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జనులందరు మ్కేకదాయందలి ప్రళ్లములోనున్న యెహోషువ యొదదకు
సురకిుత్ముగా త్రరిగి వచిచరి. ఇశారయేలీయలకు విరోధముగా ఒక మ్యటయె
ై న్
ఆడుటకు ఎవనికిని గుండె చాలకపోయెను.

And all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace.
None moved his tongue against any of the children of Israel.

Then spoke Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the
Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel:
"Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, moon, in the Valley of Aijalon."

And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged
themselves upon their enemies. Is not this written in the Book of Jasher? So
the sun stood still in the midst of heaven, and hastened not to go down for
about a whole day.
యెహోవా ఒక న్రుని మ్న్వి వినిన్ ఆ దిన్మువంటి దిన్ము దానికి ముందేగాని And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened
దానికి త్రువాత్నేగాని యండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశారయేలీయల
unto the voice of a man; for the LORD fought for Israel.
పక్షముగా యదిము చేసెను.
అపుపడు యెహోషువయ అత్నితోకూడ ఇశారయేలీయలందరును
And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.
గిల్ల
ు లులోనున్న ప్రళ్లములోనికి త్రరిగి వచిచరి.
ఆ రాజులయిదుగురు ప్రరిపోయి మ్కేకదాయందలి గుహలో దాగియండిరి.
But these five kings fled and hid themselves in a cave at Makkedah.
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యెహోషువఆ గుహకు అడిము తీసివేసి గుహలోనుండి ఆ అయిదుగురు
రాజులను నాయొదదకు తీసికొనిరండని చెపపగా
వారు ఆల్లగు చేసి, యెరూష్లేము రాజును హెబో
ర ను రాజును యరూితు
రాజును ల్లకీషు రాజును ఎగోాను రాజును ఆ రాజుల న్యిదుగురిని ఆ
గుహలోనుండి అత్నియొదదకు తీసికొని వచిచరి.
వారు ఆ రాజు లను వెలుపలికి రపపంచి యెహోషువ యొదదకు తీసికొని
వచిచన్పుపడు యెహోషువ ఇశారయేలీయలన్ందరిని పలి పంచి, త్న్తో
యదిమున్కు వెళ్లావచిచన్ యోధుల అధిపతు లతోమీరు దగురకు రండి; ఈ
రాజుల మడలమీద మీ ప్రదముల నుంచడని చెపపగా వారు దగురకు వచిచ
వారి మడలమీద త్మ్ ప్రదములనుంచిరి.

Then said Joshua, "Open the mouth of the cave, and bring out those five
kings unto me out of the cave."
And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the
cave: the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the
king of Lachish, and the king of Eglon.
And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that
Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men
of war who went with him, "Come near, put your feet upon the necks of
these kings." And they came near and put their feet upon the necks of them.

25

అపుపడు యెహోషువ వారితోమీరు భ్యపడకుడి, జడియకుడి, దృఢత్వము
వహించి ధైరాముగానుండుడి; మీరు ఎవరితో యదిము చేయదురో ఆ
శతు
ి వులకందరికి యెహోవా వీరికి చేసిన్ట్ట
ు చేయన్నను.

And Joshua said unto them, "Fear not, nor be dismayed. Be strong and of
good courage, for thus shall the LORD do to all your enemies against whom
ye fight."
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త్రువాత్ యెహోషువ వారిని కొటిు చంప అయిదు చెటామీద వారిని ఉరిదీసెను; And afterward Joshua smote them and slew them, and hanged them on five
వారి శవములు సాయంకాలమువరకు ఆ చెటామీద వేరల్లడు చండెను.
trees; and they were hanging upon the trees until the evening.
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పరదు
ద గు
ర ంకు సమ్యమున్ యెహోషువ సెలవియాగా జనులు చెటామీదనుండి
వారిని దించి, వారు దాగిన్ గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహదావర
మున్ గొపప రాళాను వేసిరి. ఆ రాళ్ల
ా నేటివరకున్నవి.
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ఆ దిన్మున్ యెహోషువ మ్కేకదాను పట్ట
ు కొని దానిని దాని రాజును
కత్రతవాత్ను హత్ముచేసెను. అత్డు వారిని దానిలోనున్న వారిన్ందరిని
నిరూిలము చేసెను; యెరికో రాజున్కు చేసిన్ట్ట
ా మ్కేకదా రాజున్కు చేసెను.
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యెహోషువయ అత్నితో కూడ ఇశారయేలీయ లందరును మ్కేకదానుండి
లిబానకు వచిచ లిబాన వారితో యదిముచేసిరి.
యెహోవా దానిని దాని రాజును ఇశారయేలీయలకు అపపగింపగా వారు
నిశ్రశష్ముగా దానిని దానిలోనున్న వారిన్ందరిని కత్రతవాత్ను హత్ము చేసిరి.
అత్డు యెరికో రాజున్కు చేసిన్ట్ట
ా దాని రాజు న్కును చేసెను.
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అంత్ట యెహోషువయ అత్నితో కూడ ఇశార యేలీయలందరును
లిబాననుండి ల్లకీషుకు వచిచ దాని దగుర దిగి ల్లకీషువారితో
యదిముచేయగా
యెహోవా ల్లకీషును ఇశారయేలీయలచేత్రకి అపపగించెను. వారు రండవ
దిన్మున్ దానిని పట్ట
ు కొని తాము లిబానకు చేసి న్టేా దానిని దానిలోనున్న
వారిన్ందరిని కత్రతవాత్ హత్ము చేసిరి.
ల్లకీషుకు సహాయము చేయటకు గెజరు రాజైన్ హోరాము రాగా యెహోషువ
నిశ్రశష్ముగా అత్నిని అత్ని జనులను హత్ముచేసెను.

And it came to pass at the time of the going down of the sun that Joshua
commanded, and they took them down off the trees and cast them into the
cave wherein they had been hid, and laid great stones in the cave's mouth,
which remain until this very day.
And that day Joshua took Makkedah, and smote it with the edge of the
sword, and the king thereof he utterly destroyed -- them and all the souls
who were therein. He let none remain, and he did to the king of Makkedah
as he did unto the king of Jericho.
Then Joshua passed from Makkedah, and all Israel with him, unto Libnah,
and fought against Libnah.
And the LORD delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel.
And he smote it with the edge of the sword and all the souls who were
therein. He let none remain in it, but did unto the king thereof as he did
unto the king of Jericho.
And Joshua passed from Libnah, and all Israel with him, unto Lachish, and
encamped against it and fought against it.
And the LORD delivered Lachish into the hand of Israel, which took it on the
second day, and smote it with the edge of the sword and all the souls who
were therein, according to all that he had done to Libnah.
Then Horam king of Gezer came up to help Lachish; and Joshua smote him
and his people until he had left him none remaining.
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అపుపడు యెహోషువయ అత్నితో కూడ ఇశారయేలీయలందరును
ల్లకీషునుండి ఎగోానున్కును వచిచ దానియెదుట దిగి దాని నివాసులతో
యదిముచేసి
ఆ దిన్మున్ దానిని పట్ట
ు కొని కత్రతవాత్ను వారిని హత్ము చేసిరి. అత్డు
ల్లకీషుకు చేసిన్టేా దానిలో నున్నవారి న్ందరిని ఆ దిన్ము నిరూిలముచేసెను.

And from Lachish Joshua passed unto Eglon, and all Israel with him; and
they encamped against it, and fought against it.

అపుపడు యెహోషువయ అత్నితో కూడ ఇశార యేలీయలందరు దబీరువెైపు
త్రరిగి దాని జనులతో యదిముచేసి
దానిని దాని రాజును దాని సమ్సత పుర ములను పట్ట
ు కొని కత్రతవాత్ను
హత్ముచేసి దానిలోనున్న వారిన్ందరిని నిరూిలముచేసిరి. అత్డు
హెబో
ర నుకు చేసిన్ట్ట
ా , లిబానకును దాని రాజున్కును చేసిన్ట్ట
ా , అత్డు
దబీరుకును దాని రాజున్కును చేసెను.

And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir, and fought against it.

కాదేషు బరేనయ మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోనువరకు గోషేను
దేశమ్ంత్టిని యెహోషువ జయించెను.
ఇశార యేలు దేవుడెైన్ యెహోవా ఇశారయేలీయల పక్షముగా యదిము
చేయచండెను గనుక ఆ సమ్సత రాజుల న్ంద రిని వారి దేశములను
యెహోషువ ఒక దబబతోనే పట్ట
ు కొనను.
త్రువాత్ యెహోషువయ అత్నితోకూడ ఇశారయేలీయలందరును
గిల్ల
ు లులోని ప్రళ్లమున్కు త్రరిగి వచిచరి.
హాసోరు రాజైన్ యాబీను జరిగిన్వాటినిగూరిచ విని మ్యదోనురాజైన్
యోబాబుకును ష్మో
ా ను రాజుకును అకాుపు రాజుకును

And Joshua smote them from Kadeshbarnea even unto Gaza, and all the
country of Goshen, even unto Gibeon.
And all these kings and their land did Joshua take at one time, because the
LORD God of Israel fought for Israel.

తూరుప పడమ్టి దికుకలయందలి కనానీయల కును అమోరీయలకును
హితీతయలకును పరిజీజయలకును మ్న్ాములోనున్న యెబూస్త్యలకును
మిసాప దేశమ్ందలి హెరోిను దిగువనుండు హివీవయలకును వరిమ్యన్ము
పంపగా

and to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite, and
the Hittite, and the Perizzite, and the Jebusite in the mountains, and to the
Hivite under Hermon in the land of Mizpah.

And they took it on that day and smote it with the edge of the sword, and all
the souls who were therein he utterly destroyed that day, according to all
that he had done to Lachish.
అపుపడు యెహోషువయ అత్నితో కూడ ఇశార యేలీయలందరును
And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, unto Hebron; and
ఎగోానునుండి హెబో
ర నుమీదికి పోయి దాని జనులతో యదిముచేసి
they fought against it.
దానిని పట్ట
ు కొని దానిని దాని రాజును దాని సమ్సత పురములను దానిలోనున్న And they took it and smote it with the edge of the sword, and the king
వారిన్ందరిని కత్రతవాత్ను హత్ముచేసిరి. అత్డు ఎగోా నుకు చేసిన్టేా దానిని
thereof and all the cities thereof and all the souls who were therein. He left
దానిలోనున్న వారిన్ందరిని నిరూి లము చేసెను.
none remaining, according to all that he had done to Eglon, but destroyed it
utterly and all the souls who were therein.

And he took it, and the king thereof, and all the cities thereof; and they
smote them with the edge of the sword and utterly destroyed all the souls
who were therein. He left none remaining. As he had done to Hebron, so he
did to Debir and to the king thereof, as he had done also to Libnah and to
her king.
అపుపడు యెహోషువ మ్న్ాపరదేశమును దకిుణ పరదే శమును షెఫేల్లపరదేశమును So Joshua smote all the country of the hills, and of the south and of the vale
చరియలపరదేశమును వాటి రాజులన్ందరిని జయించెను. ఇశారయేలీయల
and of the springs, and all their kings. He left none remaining, but utterly
దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు శ్రష్మేమియ లేకుండ ఊపరిగల destroyed all that breathed, as the LORD God of Israel commanded.
సమ్సతమును నిరూిలము చేసెను.

And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.

And it came to pass, when Jabin king of Hazor had heard those things, that
he sent to Jobab king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king
of Achshaph,
ఉత్తరదికుకన్నున్న మ్న్ాదేశములోను కిననరతు దకిుణదికుకన్నున్న అరా
and to the kings who were on the north of the mountains and of the plains
బాలోను షెఫేల్ల లోను పడమ్టనున్న దోరు మ్న్ాములోను ఉన్న రాజు లకును south of Chinneroth, and in the valley, and in the borders of Dor on the west,
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వారు సముదరతీరమ్ందలి యిసుకరేణువులంత్ విసాతరముగానున్న త్మ్
సెైనికులన్ందరిని సమ్కూరుచకొని, విసాతరమైన్ గుఱ్ఱములతోను రథములతోను
బయలుదేరిరి.
ఆ రాజులందరు కూడుకొని ఇశారయేలీయలతో యదిము చేయటకు
మేరోము నీళాయొదదకు వచిచదిగగా

And they went out, they and all their hosts with them, many people, even as
the sand that is upon the seashore in multitude, with horses and chariots
very many.
And when all these kings were assembled together, they came and pitched
camp together at the waters of Merom to fight against Israel.

యెహోవా వారికి భ్యపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశారయేలీయల చేత్
సంహరింపబడిన్ వారినిగా నేను వారిన్ందరిని అపప గించెదను. నీవు వారి
గుఱ్ఱముల గుదికాలి న్రమును తెగకోసి వారి రథములను అగినచేత్
కాలుచదువని యెహోషు వతో సెలవిచెచను.
కాబటిు యెహోషువయ అత్నితో కూడనున్న యోధులందరును హఠాతు
త గా
మేరోము నీళా యొదదకు వారిమీదికి వచిచ వారిమీద పడగా
యెహోవా ఇశారయేలీయల చేత్రకి వారిని అపపగించెను. వీరు వారిని
హత్ముచేసి మ్హాస్త్దోనువరకును మిశ్రరపతాియిమువర కును తూరుపవెైపున్
మిసేప లోయవరకును వారిని త్రిమి నిశ్రశష్ముగా చంపరి.

And the LORD said unto Joshua, "Be not afraid because of them, for
tomorrow about this time will I deliver them up all slain before Israel. Thou
shalt hamstring their horses and burn their chariots with fire."

యెహోవా యెహోషువతో సెల విచిచన్ట్ట
ా అత్డు వారికి చేసెను. అత్డు వారి
గుఱ్ఱముల గుదికాలి న్రమును తెగకోసి వారి రథములను అగినతో కాలిచ
వేసెను.
ఆ కాలమున్ యెహోషువ వెనుకకు త్రరిగి హాసోరును పట్ట
ు కొని దాని రాజును
కత్రతవాత్ను హత్ము చేసెను. పూరవము హాసోరు ఆ సమ్సత రాజాములకు
పరధాన్ము.
ఇశారయేలీయలు దానిలోనున్న పరత్ర వానిని కత్రతవాత్ను హత్ముచేసిరి.
ఎవరును త్పపంచకొన్కుండ యెహోషువ వారిన్ందరిని నిరూిలము చేసెను.
అత్డు హాసోరును అగినతో కాలిచవేసెను.

And Joshua did unto them as the LORD bade him: he hamstrung their horses
and burned their chariots with fire.

12

యెహోషువ ఆ రాజులన్ందరిని హత్ముచేసి వారి పటుణములను పట్ట
ు కొని
కొలాబెట్టును; యెహోవా సేవ కుడెైన్ మోషే ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా అత్డు వారిని
నిరూిలము చేసెను.

And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take
and smote them with the edge of the sword; and he utterly destroyed them,
as Moses the servant of the LORD commanded.

11

13

Joshua

11

14

అయితే యెహోషువ హాసో రును కాలిచ వేసెనుగాని మటులమీద
కటుబడియన్న పటుణ ములను ఇశారయేలీయలు కాలిచవేయలేదు.
ఆ పటుణ ముల సంబంధమైన్ కొలాసొముిను పశువులను ఇశారయేలీ యలు
దోచకొనిరి. న్రులలో ఒకనిని విడువకుండ అందరిని న్శింపజేయవరకు
కత్రతవాత్ను హత్ము చేయచ వచిచరి.

But as for the cities that stood still in their strength, Israel burned none of
them, save Hazor only. That did Joshua burn.
And all the spoil of these cities, and the cattle, the children of Israel took for
booty unto themselves; but every man they smote with the edge of the
sword until they had destroyed them, neither left they any to breathe.
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యెహోవా త్న్ సేవకుడెైన్ మోషేకు ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా మోషే యెహోషువకు
ఆజా
ా పంచెను, యెహోషువ ఆల్లగ చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్
వాటనినటిలో నొకటియ అత్డు చేయక విడువలేదు.

As the LORD commanded Moses His servant, so did Moses command
Joshua, and so did Joshua. He left nothing undone of all that the LORD
commanded Moses.
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So Joshua came, and all the people of war with him, against them by the
waters of Merom suddenly, and they fell upon them.
And the LORD delivered them into the hand of Israel, who smote them and
chased them unto Great Sidon, and unto Misrephothmaim [or, Burning of
waters], and unto the Valley of Mizpeh eastward; and they smote them until
they left them none remaining.

And Joshua at that time turned back and took Hazor, and smote the king
thereof with the sword; for Hazor formerly was the head of all those
kingdoms.
And they smote all the souls who were therein with the edge of the sword,
utterly destroying them. There was not any left to breathe; and he burned
Hazor with fire.
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యెహోషువ శ్రయీరుకు పోవు హాల్లకు కొండ మొదలుకొని
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లబానోను లోయలో హెరోిను కొండ దిగువనున్న బయల్ల
ు దువరకు ఆ
దేశమ్ంత్టిని, అన్గా మ్న్ామును దకిుణదేశమ్ంత్టిని గోషేనుదేశమ్ంత్టిని
షెఫేల్లపరదేశమును మైదాన్మును ఇశారయేలు కొండ లను వాటి లోయలను
వాటి రాజులన్ందరిని పట్ట
ు కొని వారిని కొటిుచంపను.
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బహుదిన్ములు యెహోషువ ఆ రాజులందరితో యదిము చేసెను. గిబియోను Joshua made war a long time with all those kings.
నివాసు లైన్ హివీవయలుగాక
ఇశారయేలీయలతో సంధిచేసిన్ పటుణము మ్రి ఏదియలేదు. ఆ
There was not a city that made peace with the children of Israel, save the
పటుణములనినటిని వారు యదిములో పట్ట
ు కొనిరి.
Hivites, the inhabitants of Gibeon. All others they took in battle.
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Joshua
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Joshua

So Joshua took all that land: the hills, and all the south country, and all the
land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel,
and the valley of the same,
even from Mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baalgad in the
Valley of Lebanon under Mount Hermon. And all their kings he took, and
smote them and slew them.

వారిని నిరూిలము చేయడని యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా
ఇశారయేలీయలు కనికరింపక వారిని నాశన్ముచేయ నిమిత్తము వారు
ఇశారయేలీయలతో యదిము చేయటకు వచచన్ట్ట
ా యెహోవా వారి
హృదయములను కఠిన్పరచియండెను.
ఆ కాలమున్ యెహోషువ వచిచ మ్న్ాదేశములోను, అన్గా హెబో
ర నులోను
దబీరులోను అనాబులోను యూదా మ్న్ాములనినటిలోను ఇశారయేలీయల
మ్న్ా పరదేశములనినటిలోను ఉన్న అనాకీయలను నాశన్ము చేసెను.
యెహోషువ వారిని వారి పటుణములను నిరూిలము చేసెను.

For it was of the LORD to harden their hearts, that they should come against
Israel in battle, that He might destroy them utterly and that they might have
no favor, but that He might destroy them, as the LORD commanded Moses.

22

ఇశారయేలీయల దేశమ్ందు అనాకీయ లలో ఎవడును మిగిలియండలేదు;
గాజాలోను గాతు లోను అషోిదులోను మ్యత్ిమే కొందరు మిగిలియండిరి.

There were none of the Anakim left in the land of the children of Israel; only
in Gaza, in Gath, and in Ashdod, there remained.

11

23

యెహోవా మోషేతో చెపపన్ట్ట
ా యెహోషువ దేశ మ్ంత్టిని పట్ట
ు కొనను.
యెహోషువ వారి గోత్ిముల చొపుపన్ ఇశారయేలీయలకు సావసథాముగా దాని
న్పప గించెను. అపుపడు యదిములేకుండ దేశము సుభిక్షముగా నుండెను.

So Joshua took the whole land, according to all that the LORD said unto
Moses; and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their
divisions by their tribes. And the land rested from war.
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ఇశారయేలీయలు యొరా
ద నుకు తూరుపగా అవత్ల నున్న అరోననులోయ
మొదలుకొని హెరోిను కొండ వరకు తూరుపన్ందలి మైదాన్మ్ంత్టిలో
హత్ముచేసి వారి దేశములను సావధీన్పరచకొనిన్ రాజులు ఎవరన్గా

Now these are the kings of the land whom the children of Israel smote, and
possessed their land on the other side of the Jordan toward the rising of the
sun, from the River Arnon unto Mount Hermon and all the plain on the east:
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అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోను అత్డు హెషోబనులో నివసించి, అరోనను ఏటి
తీరము న్ందలి అరోయేరునుండి, అన్గా ఆ యేటిలోయ న్డుమ్నుండి
గిల్లదు అరిభాగ మును అమోినీయలకు సరిహదు
ద గానున్న యబోబకు ఏటి
లోయవరకును, తూరుప దికుకన్ కిననరతు సముదరమువ రకును, తూరుప
దికుకన్ బెతేాష్మోతు మ్యరుమున్ ఉపుప సముదరముగా నున్న

Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon and ruled from Aroer,
which is upon the bank of the River Arnon, from the middle of the river, and
from half of Gilead, even unto the River Jabbok, which is the border of the
children of Ammon,
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అరాబా సముదరమువరకును, దకిుణదికుకన్ పసాుకొండచరియల దిగువనున్న
మైదాన్ము వరకును ఏలిన్వాడు.

and from the plain to the Sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of
the plain, even the Salt Sea on the east, the way to Bethjeshimoth, and from
the south, under Ashdothpisgah;

And at that time came Joshua and cut off the Anakim from the mountains:
from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah,
and from all the mountains of Israel. Joshua destroyed them utterly with
their cities.
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ఇశారయేలీయలు బాషానురాజైన్ ఓగుదేశమును పట్ట
ు కొనిరి. అత్డు
రఫాయీయల శ్రష్ములో నొకడు. అత్డు అషా
త రోతులోను ఎదరయిలోను
నివసించి గెష్షరీ యల యొకకయ మ్యయకాతీయల యొకకయ సరి
హదు
ద వరకు బాషాను అంత్టిలోను సల్లకలోను
హెరోినులోను హెషోబనురాజైన్ స్త్హోను సరిహదు
ద వరకు గిల్లదు
అరదభాగములోను రాజామేలిన్వాడు.
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and the territory of Og king of Bashan, who was of the remnant of the
giants, who dwelt at Ashtaroth and at Edrei,
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యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషేయ ఇశారయేలీయలును వారిని హత్ముచేసి,
యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే రూబే నీయలకును గాదీయలకును మ్న్షేు
అరిగోత్ిపు వారికిని సావసథాముగా దాని నిచెచను.
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యొరా
ద నుకు అవత్ల, అన్గా పడమ్టిదికుకన్ లబానోను లోయలోని బయ
ల్ల
ు దు మొదలుకొని శ్రయీరు వరకునుండు హాల్లకు కొండ వరకు
యెహోషువయ ఇశారయేలీయలును జయించిన్ దేశపురాజులు వీరు.
యెహోషువ దానిని ఇశారయేలీ యలకు వారి గోత్ిముల వారి చొపుపన్
సావసథాముగా ఇచెచను.
మ్న్ాములోను లోయలోను షెఫేల్లపరదే శములోను చరియలపరదేశములలోను
అరణాములోను దకిుణ దేశములోను ఉండిన్ హితీతయలు అమోరీయలు
కనానీయలు పరిజీజయలు హివీవయలు యెబూస్త్య లను వారి రాజులను
ఇశారయేలీయలు పట్ట
ు కొనిరి. వారవరన్గా యెరికో రాజు

And these are the kings of the country which Joshua and the children of
Israel smote on this side of the Jordan on the west, from Baalgad in the
Valley of Lebanon even unto the Mount Halak that goeth up to Seir, which
Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their
divisions,
in the mountains and in the valleys and in the plains, and in the springs and
in the wilderness and in the south country -- the Hittites, the Amorites, and
the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:
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బేతేలునొదదనున్న హాయి రాజు, యెరూష్లేమురాజు,
హెబో
ర ను రాజు, యరూితు రాజు,
ల్లకీషు రాజు, ఎగోాను రాజు,
గెజరు రాజు, దబీరు రాజు,
గెదరు రాజు, హోరాి రాజు,
అరాదు రాజు, లిబాన రాజు,
అదుల్ల
ా ము రాజు, మ్కేకదా రాజు,
బేతేలు రాజు, త్పూపయ రాజు,
హెపరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,
లషా
ు రోను రాజు, మ్యదోను రాజు,
హాసోరు రాజు, ష్మో
ా నిరోను రాజు,
అకాుపు రాజు, తానాకు రాజు,
మగిదోద రాజు, కెదషు రాజు.
కరిలులొ యొకెనయాము రాజు, దోరు మటులలో దోరు రాజు,
గిల్ల
ు లులోని గోయీయల రాజు, త్రరాస రాజు,
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Joshua
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ఆ రాజు లందరి సంఖా ముపపది యొకటి.
యెహోషువ బహుదిన్ములు గడచిన్ వృదు
ి డుకాగా... యెహోవా అత్నికి
ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు బహు దిన్ములు గడచిన్ వృదు
ి డవు.
సావధీన్పరచకొనుటకు అత్రవిసాతరమైన్ దేశము ఇంక మిగిలియన్నది.

the king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one;
the king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;
the king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;
the king of Eglon, one; the king of Gezer, one;
the king of Debir, one; the king of Geder, one;
the king of Hormah, one; the king of Arad, one;
the king of Libnah, one; the king of Adullam, one;
the king of Makkedah, one; the king of Bethel, one;
the king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;
the king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;
the king of Madon, one; the king of Hazor, one;
the king of Shimronmeron, one; the king of Achshaph, one;
the king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;
the king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;
the king of Dor in the province of Dor, one; the king of the nations of Gilgal,
one;
the king of Tirzah, one -- all the kings thirty and one.
Now Joshua was old and stricken in years; and the LORD said unto him:
"Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land
to be possessed.

and reigned in Mount Hermon and in Salcah and in all Bashan, unto the
border of the Geshurites and the Maachathites, and half of Gilead, the
border of Sihon king of Heshbon.
These Moses the servant of the LORD and the children of Israel smote; and
Moses the servant of the LORD gave it for a possession unto the Reubenites
and the Gadites and the halftribe of Manasseh.
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Joshua
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మిగిలిన్ దేశము ఏదన్గా, ఫిలిషీతయల పరదేశములనినయ, గెష్షరీ యల
దేశమ్ంత్య, ఐగుపు
త న్కు తూరుపన్నున్న షీహోరు మొదలుకొని

This is the land that yet remaineth: all the borders of the Philistines and all
Geshuri,
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కనానీయలవని యెంచబడిన్ ఉత్తరదికుకన్ ఎకోరనీ యల సరిహదు
ద వరకును
ఫిలిషీతయల అయిదుగురు సరా
ద రులకు చేరిన్ గాజీయలయొకకయ
అషోిదీయల యొకకయ అషెకలోనీయలయొకకయ గాతీయల
యొకకయ ఎకోరనీయలయొకకయ దేశమును

from Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron
northward, which is counted as Canaanite; five lords of the Philistines -- the
Gazathites, and the Ashdothites, the Ashkelonites, the Gittites, and the
Ekronites; also the Avites;
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from the south, all the land of the Canaanites, and Mearah that is beside the
Sidonians, unto Aphek, to the borders of the Amorites;
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దకిుణదికుకన్ ఆవీయల దేశమును కనానీయల దేశ మ్ంత్య,
స్త్దోనీయలదైన్ మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకున్న అమోరీయల
సరిహదు
ద వరకును
గిబీాయల దేశమును, హెరోిను కొండదిగువ నున్న బయల్ల
ు దు మొదలుకొని
హమ్యతున్కు పోవుమ్యరు మువరకు లబానోను పరదేశమ్ంత్య, లబానోను
మొదలుకొని మిశ్రరపతాియిము వరకును దేశము మిగిలియన్నది.
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మ్న్ాపు నివా సుల న్ందరిని స్త్దోనీయలన్ందరిని నేను ఇశారయేలీయల
యెదుటనుండి వెళాగొట్టుదను. కావున్ నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నీవు
ఇశారయేలీయలకు సావసథాముగా దాని పంచిపటువలను.
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తొమిిది గోత్ిములకును మ్న్షేు అరి గోత్ిమున్కును ఈ దేశమును
సావసథాముగా పంచి పట్ట
ు ము. యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే వారికిచిచన్ట్ట
ా

All the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Misrephothmaim,
and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel.
Only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have
commanded thee.
Now therefore divide this land for an inheritance unto the nine tribes and
the halftribe of Manasseh"--
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రూబేనీయలు గాదీయలు తూరుపదికుకన్ యొరా
ద ను అవత్ల మోషే
వారికిచిచన్ సావసథామును పందిరి.
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అమోరీయల రాజునైన్ స్త్హోనుయొకక సమ్సతపురములును
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గిల్లదును, గెష్షరీ యలయొకకయ మ్యయకాతీయలయొకకయ దేశము,
హెరోిను మ్న్ామ్ంత్య, సల్లకవరకు బాషాను దేశమ్ంత్య

and all the cities of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon,
unto the border of the children of Ammon;
and Gilead, and the border of the Geshurites and Maachathites, and all
Mount Hermon, and all Bashan unto Salcah;
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రఫాయీయల శ్రష్ములో అషా
త రోతు లోను ఎదరయీలోను ఏలికయె
ై న్
ఓగురాజామ్ంత్య మిగిలియన్నది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి
దేశమును పట్ట
ు కొనను.
అయితే ఇశారయేలీయలు గెష్షరీయల దేశమునైన్ను మ్యయకాతీయల
దేశము నైన్ను పట్ట
ు కొన్లేదు గనుక గెష్షరీయలును మ్యయకా తీయలును
నేటివరకు ఇశారయేలీయల మ్ధాను నివసించ చనానరు.

all the kingdom of Og in Bashan, who reigned in Ashtaroth and in Edrei, who
remained of the remnant of the giants; for these did Moses smite and cast
them out.
Nevertheless the children of Israel expelled not the Geshurites nor the
Maachathites, but the Geshurites and the Maachathites dwell among the
Israelites until this day.

and the land of the Gebalites, and all Lebanon, toward the sunrising, from
Baalgad under Mount Hermon unto the entrance into Hamath.

with whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance
which Moses gave them beyond the Jordan eastward, even as Moses the
servant of the LORD gave them:
అది ఏదన్గా అరోనను ఏటిలోయ దరినున్న అరోయేరు మొదలుకొని ఆ
from Aroer that is upon the bank of the River Arnon, and the city that is in
లోయమ్ధానున్న పటుణమునుండి దీబోను వరకు మేదబా మైదాన్మ్ంత్య, the midst of the river, and all the plain of Medeba unto Dibon;
అమోినీయల సరిహదు
ద వరకు హెషోబనులో ఏలికయ
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లేవిగోత్ిమున్కే అత్డు సావసథాము ఇయా లేదు. ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
Only unto the tribe of Levi he gave no inheritance; the sacrifices of the LORD
యెహోవా వారితో సెలవిచిచన్ట్ట
ా ఆయన్కు అరిపంపబడు హోమ్ములే వారికి God of Israel made by fire are their inheritance, as He said unto them.
సావసథాము.
వారి వంశములనుబటిు మోషే రూబేనీయలకు సావసథా మిచెచను.
And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben inheritance
according to their families.
వారి సరిహదు
ద ఏదన్గా, అరోనను ఏటిలోయ దరినున్న అరోయేరు
And their border was from Aroer, that is on the bank of the River Arnon, and
మొదలుకొని ఆ లోయలోనున్న పటుణమునుండి మేదబాయొదదనున్న
the city that is in the midst of the river, and all the plain by Medeba;
మైదాన్మ్ంత్య
హెషోబనును మైదాన్ములోని పటుణములనినయ, దీబోను బామోత్బయలు
Heshbon and all her cities that are in the plain: Dibon, and Bamothbaal, and
బేత్బయలియోను
Bethbaalmeon,
యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు
and Jahazah, and Kedemoth, and Mephaath,
కిరాతాయిము సిబాిలోయలోని కొండమీది శెరత్ుహరు బెత్పయోరు
and Kirjathaim, and Sibmah, and Zarethshahar on the mount of the valley,
పసాుకొండచరియలు
బెతేాష్ మోతు అను పటుణములును మైదాన్ములోని పటుణము లనినయ,
and Bethpeor, and Ashdothpisgah, and Bethjeshimoth,
హెషోబనులో ఏలికయ,
మోషే జయించిన్ వాడునైన్ స్త్హోను వశమున్నున్న ఎవీ రేకెము సూరు
and all the cities of the plain and all the kingdom of Sihon king of the
హోరు రేబ అను మిదాానురాజుల దేశమును అమోరీ యల రాజైన్ స్త్హోను
Amorites, who reigned in Heshbon, whom Moses smote with the princes of
రాజామ్ంత్య వారికి సావసథా ముగా ఇచెచను.
Midian: Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, who were dukes of
Sihon dwelling in the country.
ఇశారయేలీయలు బెయోరు కుమ్యరుడును సోదగాడు నైన్ బిల్లమును తాము Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay
చంపన్ త్కికన్వారితో ప్రట్ట ఖడుముతో చంపరి.
with the sword among those who were slain by them.
యొరా
ద ను పరదేశమ్ంత్య రూబేనీ యలకు సరిహదు
ద ; అదియ దానిలోని
And the border of the children of Reuben was the Jordan and the border
పటుణములును గా
ర మ్ములును రూబేనీయల వంశముల లకకచొపుపన్ వారికి thereof. This was the inheritance of the children of Reuben according to
కలిగిన్ సావసథాము.
their families, the cities and the villages thereof.
మోషే గాదుగోత్ిమున్కు, అన్గా గాదీయలకు వారి వంశములచొపుపన్
And Moses gave inheritance unto the tribe of Gad, even unto the children of
సావసథామిచెచను.వారి సరి
Gad according to their families.
హదు
ద యాజరును గిల్లదు పటుణములనినయ, రబాబకు ఎదురుగానున్న
And their border was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of
అరోయేరువరకు అమోినీయల దేశములో సగమును
the children of Ammon, unto Aroer that is before Rabbah;
హెషోబను మొదలుకొని రామ్త్రిజప బెటొ నీమువరకును మ్హన్యీము
మొదలుకొని దబీరు సరి హదు
ద వరకును
లోయలో బేతారాము బేత్రనమ్య
ా సుకోకతు సాపోను, అన్గా హెషోబను రాజైన్
స్త్హోను రాజాశ్రష్మును తూరుప దికుకన్ యొరా
ద ను అవత్ల కినన రతు
సముదరతీరమువరకునున్న యొరా
ద ను పరదేశమును.
వారి వంశముల చొపుపన్ గాదీయలకు సావసథామైన్ పటు ణములును
గా
ర మ్ములును ఇవి.
మోషే మ్న్షేు అరథగోత్ిమున్కు సావసథామిచెచను. అది వారి వంశములచొపుపన్
మ్న్షీుయల అరథగోత్ిమున్కు సావసథాము.

and from Heshbon unto Ramathmizpeh, and Betonim, and from Mahanaim
unto the border of Debir;
and in the valley, Betharam, and Bethnimrah, and Succoth, and Zaphon, the
rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, the Jordan and his border,
even unto the edge of the Sea of Chinnereth on the other side of the Jordan
eastward.
This is the inheritance of the children of Gad according to their families, the
cities and their villages.
And Moses gave inheritance unto the halftribe of Manasseh; and this was
the possession of the halftribe of the children of Manasseh by their families:

వారి సరిహదు
ద మ్హన్యీము మొదలు కొని బాషాను యావతు
త ను, బాషాను and their border was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king
రాజైన్ ఓగు సరవ రాజామును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన్
of Bashan, and all the towns of Jair, which are in Bashan, threescore cities;
బాషానులోని అరువది పటుణములును.
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గిల్లదులో సగ మును, అషా
త రోతు ఎదరయియన్ను బాషానులో ఓగు రాజా
పటుణములును మ్న్షేు కుమ్యరుడెైన్ మ్యకీరు, అన్గా మ్యకీరీయలలో
సగముమ్ందికి వారి వంశములచొపుపన్ కలిగిన్వి.

and half of Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, cities of the kingdom of Og in
Bashan, were pertaining unto the children of Machir the son of Manasseh,
even to one half of the children of Machir by their families.
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యెరికో యొదద తూరుపదికుకన్ యొరా
ద ను అవత్లనున్న మోయాబు
మైదాన్ములో మోషే పంచి పటిున్ సావసథాములు ఇవి.

These are the countries which Moses distributed for inheritance in the
plains of Moab on the other side of the Jordan, by Jericho eastward.
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But unto the tribe of Levi Moses gave not any inheritance: the LORD God of
Israel was their inheritance, as He said unto them.
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లేవీ గోత్ిమున్కు మోషే సావసథాము పంచిపటులేదు; ఏలయన్గా
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా వారితో సెలవిచిచన్ట్ట
ా ఆయనే వారికి
సావసథాము.
ఇశారయేలీయలు కనానుదేశమున్ పందిన్ సావసథా ములు ఇవి.
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మోషేదావరా యెహోవా ఆజా
ా పంచి న్ట్ట
ా యాజకుడెైన్ ఎలియాజరును నూను
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ ఇశారయేలీయల గోత్ిములయొకక పత్రుల
కుట్టంబముల పరధానులును చీట్ట
ా వేసి, తొమిిది గోత్ిములవారికిని
అరిగోత్ిపువారికిని ఆ సావసథాములను పంచిపటిురి.
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For Moses had given the inheritance of two tribes and a halftribe on the
other side of the Jordan; but unto the Levites he gave no inheritance among
them,
for the children of Joseph were two tribes: Manasseh and Ephraim.
Therefore they gave no part unto the Levites in the land, save cities to dwell
in, with their suburbs for their cattle and for their substance.
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మోషే రండు గోత్ిములకును అరిగోత్ి మున్కును యొరా
ద ను అవత్లి
సావసథాముల నిచిచయండెను. అత్డు వారిలో లేవీయలకు ఏ సావసథాము
ఇయాలేదు
యోసేపు వంశకులగు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిములను రండు గోత్ిములవారు
నివసించటకు పటుణములును వారి పశు వులకును వారి మ్ందలకును
పటుణముల సమీపభూములను మ్యత్ిమేకాక లేవీయలకు ఆ దేశమున్ ఏ
సావసథాము ఇయాలేదు.
యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలు చేసి దేశమును
పంచకొనిరి.
యూదా వంశసు
థ లు గిల్ల
ు లులో యెహోషువ యొదదకు రాగా కెనజీయడగు
యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు అత్నితో ఈల్లగు మ్న్విచేసెనుకాదేషు
బరేనయలో దైవజనుడెైన్ మోషేతో యెహోవా న్నున గూరిచయ
నినునగూరిచయ చెపపన్మ్యట నీ వెరుగుదువు.
దేశ మును వేగుచూచటకు యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే కాదేషు
బరేనయలోనుండి న్నున పంపన్పుపడు నేను న్లువది ఏండావాడను; ఎవరికిని
భ్యపడక నేను చూచిన్ది చూచిన్టేు అత్నికి వరిమ్యన్ము తెచిచత్రని.
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Nevertheless my brethren who went up with me made the heart of the
people melt, but I wholly followed the LORD my God.
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నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచన్ నా సహోదరులు జనుల హృదయము లను
కరుగచేయగా నేను నా దేవుడెైన్ యెహోవాను నిండు మ్న్సుసతో
అనుసరించిత్రని.
ఆ దిన్మున్ మోషే పరమ్యణము చేసినీవు నా దేవుడెైన్ యెహోవాను నిండు
మ్న్సుసతో అనుసరించిత్రవి గనుక నీవు అడుగుపటిున్ భూమి నిశచయముగా
నీకును నీ సంతాన్మున్కును ఎలాపుప డును సావసథాముగా ఉండున్నను.

And these are the countries which the children of Israel inherited in the land
of Canaan, which Eleazar the priest and Joshua the son of Nun and the
heads of the fathers of the tribes of the children of Israel distributed for
inheritance to them.
By lot was their inheritance, as the LORD commanded by the hand of
Moses, for the nine tribes and for the halftribe.

As the LORD commanded Moses, so the children of Israel did; and they
divided the land.
Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal; and Caleb the son of
Jephunneh the Kenezite said unto him, "Thou knowest the thing that the
LORD said unto Moses the man of God concerning me and thee in
Kadeshbarnea.
Forty years old was I when Moses the servant of the LORD sent me from
Kadeshbarnea to espy out the land; and I brought him word again as it was
in mine heart.

And Moses swore on that day, saying, `Surely the land whereon thy feet
have trodden shall be thine inheritance and thy children's for ever, because
thou hast wholly followed the LORD my God.'
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యెహోవా చెపప న్ట్ట
ా యెహోవా మోషేకు ఆ మ్యట సెలవిచిచన్పపటి నుండి
ఇశారయేలీయలు అరణాములో న్డచిన్ యీ న్లు వది ఐదు ఏండు
ా ఆయన్
న్నున సజీవునిగా కాప్రడి యనానడు; ఇదిగో నేనిపుపడు ఎన్బదియయిదేండా
వాడను.
మోషే న్నున పంపన్ నాడు నాకెంత్ బలమో నేటివరకు నాకంత్ బలము.
యదిము చేయటకు గాని వచచచ పోవుచనుండుటకు గాని
నాకెపపటియట్ట
ా బల మున్నది.
కాబటిు ఆ దిన్మున్ యెహోవా సెలవిచిచన్ యీ కొండ పరదేశమును నాకు
దయచేయము; అనాకీ యలును ప్ర
ర కారముగల గొపప పటుణములును
అకకడ ఉన్న సంగత్ర ఆ దిన్మున్ నీకు విన్బడెను. యెహోవా నాకు
తోడెైయండిన్ యెడల యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ా
వారి దేశమును
సావధీన్పరచకొందును.
యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహో వాను నిండు
మ్న్సుసతో అనుసరించవాడు గనుక యెహో షువ అత్ని దీవించి అత్నికి
హెబో
ర నును సావసథాముగా ఇచెచను.
కాబటిు హెబో
ర ను యెఫునన అను కెనజీ యని కుమ్యరుడెైన్ కాలేబున్కు
నేటివరకు సావసథాముగా నున్నది.
పూరవము హెబో
ర ను పేరు కిరాత్రాబ. అరాబ అనాకీయలలో గొపపవాడు
అపుపడు దేశము యదిములేకుండ నమ్ిదిగా ఉండెను.
యూదా వంశసు
థ ల గోత్ిమున్కు వారి వంశముల చొపుపన్ చీటావలన్
వచిచన్వంతు ఎదోము సరి హదు
ద వరకును, అన్గా దకిుణదికుకన్ స్త్ను
అరణాపు దకిుణ దిగంత్ము వరకును ఉండెను.
దకిుణమున్ వారి సరిహదు
ద ఉపుప సముదరతీరమున్ దకిుణదిశ చూచచన్న
అఖాత్ము మొదలుకొని వాాపంచెను.
అది అకరబీబము నకుక చోటికి దకిుణముగా బయలుదేరి స్త్నువరకు పోయి
కాదేషు బరేనయకు దకిుణముగా ఎకిక హెసోరనువరకు సాగి అదా
ద రు ఎకిక
కరాకయవెైపు త్రరిగి

And now, behold, the LORD hath kept me alive, as He said, these forty and
five years, even since the LORD spoke this word unto Moses while the
children of Israel wandered in the wilderness; and now, lo, I am this day
fourscore and five years old.
As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me: as my
strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and
to come in.
Now therefore give me this mountain whereof the LORD spoke in that day,
for thou heardest in that day how the Anakim were there, and that the cities
were great and fortified. If it so be that the LORD will be with me, then I
shall be able to drive them out, as the LORD said."
And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron
for an inheritance.
Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh
the Kenizzite unto this day, because he wholly followed the LORD God of
Israel.
And the name of Hebron before was Kirjatharba, which Arba was a great
man among the Anakim. And the land had rest from war.
This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families:
even to the border of Edom to the Wilderness of Zin southward was the
outermost part of the south border.
And their south border was from the shore of the Salt Sea, from the bay that
looketh southward.
And it went out to the south side to Maalehacrabbim, and passed along to
Zin, and ascended up on the south side unto Kadeshbarnea, and passed
along to Hezron, and went up to Adar, and went around to Karkaa.

అసోినువరకు సాగి ఐగుపు
ు సరిహదు
ద
త ఏటివరకు వాాపంచెను. ఆ త్ట్ట
సముదరమువరకు వాాపంచెను, అది మీకు దకిుణపు సరి హదు
ద .

From thence it passed toward Azmon and went out unto the river of Egypt;
and the borders of that region were at the sea: this shall be your south
border.
దాని తూరుప సరిహదు
ద యొరా
ద ను తుదవరకు నున్న ఉపుప సముదరము.
And the east border was the Salt Sea, even unto the end of the Jordan. And
ఉత్తరదికుక సరిహదు
ద యొరా
ద ను తుద నున్న సముదా
ర ఖాత్ము మొదలుకొని their border in the north quarter was from the bay of the sea at the
వాాపంచెను.
uttermost part of the Jordan.
ఆ సరిహదు
ద బేత్హోగా
ా వరకు సాగి బేత్రాబా ఉత్తర దికుకవరకు వాాపంచెను. And the border went up to Bethhogla and passed along by the north of
అకకడనుండి ఆ సరిహదు
ద రూబేనీయడెైన్ బోహను రాత్రవరకు వాాపంచెను. Betharabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of
Reuben;
ఆ సరిహదు
ద ఆకోరులోయనుండి దబీరువరకును ఏటికి దకిుణతీరమున్నున్న and the border went up toward Debir from the Valley of Achor, and so
అదుమీి్మ్ము నకుకచోటికి ఎదురుగా నున్న గిల్ల
ు లున్కు అభిముఖముగా northward looking toward Gilgal, that is before the ascent to Adummim,
ఉత్తరదికుక వెైపున్కును వాాపంచెను. ఆ సరిహదు
ద ఏన్షే మషు నీళావరకు
which is on the south side of the river; and the border passed toward the
వాాపంచెను. దాని కొన్ ఏన్రోగలునొదద నుండెను.
waters of Enshemesh, and the boundaries thereof were at Enrogel.
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ఆ సరిహదు
ద పడమ్ట బెన్హినోనములోయ మ్యరుముగా దకిుణదికుకన్
యెబూస్త్యల దేశమువరకు, అన్గా యెరూష్లేమువరకు నకెకను. ఆ
సరిహదు
ద పడమ్ట హినోనము లోయకు ఎదురుగానున్న కొండ
న్డికొపుపవరకు వాాపంచెను. అది ఉత్తర దికుకన్ రఫాయీయల లోయ
తుదనున్నది.
ఆ సరిహదు
ద ఆ కొండ న్డికొపుపనుండియ నఫ్తతయ
నీళాయూటయొదదనుండియ ఏఫ్తరనుకొండ పురములవరకు వాాపంచెను. ఆ
సరిహదు
ద కిరాతాారీమ్ను బాల్లవరకు సాగెను.

And the border went up by the Valley of the Son of Hinnom unto the south
side of the Jebusite (the same is Jerusalem); and the border went up to the
top of the mountain that lieth before the Valley of Hinnom westward, which
is at the end of the Valley of the Giants northward.

10

ఆ సరిహదు
ద పడమ్రగా బాల్లనుండి శ్రయీరు కొండకు వంపుగా సాగి
కెసాలోన్ను యారీముకొండ యొకక ఉత్తరపు వెైపున్కుదాటి బేతెుమషువరకు
దిగి త్రమ్యనవెైపున్కు వాాపంచెను.

And the border compassed from Baalah westward unto Mount Seir, and
passed along unto the side of Mount Jearim, which is Chesalon on the north
side, and went down to Bethshemesh, and passed on to Timnah.
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ఉత్తరదికుకన్ ఆ సరిహదు
ద ఎకోరనువరకు సాగి అకకడనుండిన్ సరిహదు
ద ష్కోరను And the border went out unto the side of Ekron northward; and the border
వరకును పోయి బాల్లకొండను దాటి యబెనయేలువరకును ఆ సరిహదు
ద
was drawn to Shicron, and passed along to Mount Baalah, and went out
సముదరమువరకును వాాపంచెను.
unto Jabneel; and the limit of the border was at the sea.
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పడమ్టి సరిహదు
ద గొపప సముదరపు సరిహదు
ద వరకు వాాపంచెను. యూదా
సంత్త్రవారి వంశముల చొపుపన్ వారి సరిహదు
ద ఇదే.

And the west border was to the Great Sea and the coast thereof. This is the
border of the children of Judah round about according to their families.
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యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచన్ ఆజాచొపుపన్ యూదా వంశసు
థ ల మ్ధాను
యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబున్కు ఒక వంతును, అన్గా అనాకీయల
వంశకరి యె
ై న్ అరాబయొకక పటుణమును ఇచెచను, అది హెబో
ర ను.

And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of
Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, even the city
of Arba (Arba was the father of Anak), which city is Hebron.
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And Caleb drove from thence the three sons of Anak: Sheshai, and Ahiman,
and Talmai, the children of Anak.
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అకకడనుండి కాలేబు అనాకుయొకక ముగు
ు రు కుమ్యరు లైన్ షెష్యి
అహీమ్యను త్లియి అను అనాకీయల వంశీ యలను వెళాగొటిు
వారిదేశమును సావధీన్పరచకొనను.
అకకడనుండి అత్డు దబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంత్కుముందు
దబీరు పేరు కిరాతేసఫెరు.
కాలేబుకిరాతేసఫెరును పట్ట
ు కొని దానిని కొలాపటిున్ వానికి నా కుమ్యరియె
ై న్
అకాసను ఇచిచ పండిాచేసెదన్ని చెపపగా
కాలేబు సహోదరుడును కన్జు కుమ్యరుడునైన్ ఒతీన యేలు దాని పట్ట
ు కొనను
గనుక అత్డు త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ అకాసను అత్నికిచిచ పండిాచేసెను.
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మ్రియ ఆమ త్న్ పనిమిటి యింటికి వచిచన్పుపడు త్న్ త్ండిరని ఒక పలము
అడుగుమ్ని అత్నిని పేరరేపంచెను. ఆమ గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమను
చూచినీకేమి కావలన్ని ఆమ న్డిగెను.
అందుకామనాకు దీవెన్ దయచేయము; నీవు నాకు దకిుణభూమి యిచిచ
యనానవు గనుక నీటి మ్డుగులను నాకు దయచేయమ్న్గా అత్డు
ఆమకు మరక మ్డుగులను పలాపు మ్డుగులను ఇచెచను.

And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of
her father a field; and she alighted from her ass, and Caleb said unto her,
"What wouldest thou?"
She answered, "Give me a blessing, for thou hast given me a south land.
Give me also springs of water." And he gave her the upper springs and the
nether springs.
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And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the
water of Nephtoah, and went out to the cities of Mount Ephron; and the
border was drawn to Baalah, which is Kirjathjearim.

And he went up thence to the inhabitants of Debir (and the name of Debir
before was Kirjathsepher).
And Caleb said, "He that smiteth Kirjathsepher and taketh it, to him will I
give Achsah my daughter as wife."
And Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it; and he gave him
Achsah his daughter as wife.

యూదా వంశసు
థ ల గోత్ిమున్కు వారి వంశముల చొపుపన్ కలిగిన్ సావసథామిది. This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their
families:
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దకిుణదికుకన్ ఎదోము సరిహదు
ద వరకు యూదా వంశసు
థ ల గోత్ిముయొకక
పటుణ ములు ఏవేవన్గాకబెసయేలు

And the outermost cities of the tribe of the children of Judah toward the
border of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,
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and Kinah, and Dimonah, and Adadah,
and Kedesh, and Hazor, and Ithnan,
Ziph, and Telem, and Bealoth,
and Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron (which is Hazor),
Amam, and Shema, and Moladah,
and Hazargaddah, and Heshmon, and Bethpalet,
and Hazarshual, and Beersheba, and Bizjothjah,
Baalah, and Iim, and Ezem,
and Eltolad, and Chesil, and Hormah,
and Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,
and Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty
and nine, with their villages.
And in the valley: Eshtaol, and Zorah, and Ashnah,
and Zanoah, and Engannim, Tappuah, and Enam,
Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,
and Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim: fourteen cities
with their villages;
Zenan, and Hadashah, and Migdalgad,
and Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,
Lachish, and Bozkath, and Eglon,
and Cabbon, and Lahmam, and Kithlish,
and Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah: sixteen cities with
their villages;
Libnah, and Ether, and Ashan,
and Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,
and Keilah, and Achzib, and Mareshah: nine cities with their villages;

Joshua
Joshua

15
15

45
46

Joshua

15

47

ఏదరు యా గూరు కీనాది
మోనా అదాదా కెదషు
హాసోరు యితానను జీఫు
తెలము బెయాలోతు కొరత్త
హాసోరు కెరీయోతు హెసోరను
అన్బడిన్ హాసోరు అమ్యము
షేమ్ మోల్లదా హసరుదా
ద హెషోిను
బేతెపలతు హసరు
ు వలు బెయేరుబా
బిజ్యాతాాబాల్ల ఈయెా ఎజము
ఎలో
త లదు కెస్త్లు హోరాి సికాగు మ్దినాన
సన్సనాన లబాయోతు ష్లిాము అయీను రిమోిను అనున్వి, వాటి పలాలు
పోగా ఈ పటు ణములనినయ ఇరువది తొమిిది.
మైదాన్ములో ఏవన్గా ఎషా
త యోలు జొరాా అషాన
జానోహ ఏన్ునీనము త్పూపయ ఏనాము
యరూితు అదు ల్ల
ా ము శోకో అజేకా
ష్రాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదరోతాయిము అనున్వి. వాటి పలాలు
పోగా పదు నాలుగు పటుణములు.
సెనాను హదాషా మిగోదల్ల
ు దు
దిల్లను మిసేప యొకియేలు
ల్లకీషు బసకతు ఎగోాను
కబోబను లహాిసు కిత్రాషు గెదరోతు
బేతా
ద గోను న్యమ్య మ్కేకదా అనున్వి, వాటి పలాలు పోగా పదియారు పటు
ణములు.
లిబాన ఎతెరు ఆషాను యిప్ర
త అషాననస్త్బు
కెయీల్ల అకీజబు మ్యరేషా అనున్వి,
వాటి పలాలు పోగా తొమిిది పటుణములు. ఎకోరను దాని గా
ర మ్ములును
పలాలును,
ఎకోరను మొదలుకొని సముదరమువరకు అషోిదు ప్ర
ర ంత్ మ్ంత్య,
దాని పటుణములును గా
ర మ్ములును, ఐగుపు
త ఏటివరకు పదద
సముదరమువరకును అషోిదును,
గాజాను వాటి ప్ర
ర ంత్మువరకును వాటి గా
ర మ్ములును పలాలును,
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మ్న్ా పరదేశమ్ందు షామీరు యతీతరు
శోకో దనాన కిరా త్సనాన
అను దబీరు అనాబు ఎషెుమో
ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనున్వి,
వాటి గా
ర మ్ములు పోగా పదకొండు పటుణములు.
ఆరాబు దూమ్య ఎషాను

And in the mountains: Shamir, and Jattir, and Socoh,
and Dannah, and Kirjathsannah (which is Debir),
and Anab, and Eshtemoh, and Anim,
and Goshen, and Holon, and Giloh: eleven cities with their villages;
Arab, and Dumah, and Eshean,
and Janum, and Bethtappuah, and Aphekah,

Ekron, with her towns and her villages;
from Ekron even unto the sea, all that lay near Ashdod, with their villages;
Ashdod with her towns and her villages, Gaza with her towns and her
villages, unto the river of Egypt and the Great Sea and the border thereof.
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యానీము బేత్తపూయ అఫెకా హుమ్య
త కిరాత్రాబ అను హెబో
ర ను స్త్యోరు
అనున్వి, వాటి పలాలు పోగా తొమిిది పటుణములు.
మ్యయోను కరిలు జీఫు యటుయెజరయేలు
యొకెద యాము జానోహ
కయీను గిబియా త్రమ్యన అనున్వి, వాటి పలాలు పోగా పది పటుణములు.

and Humtah, and Kirjatharba (which is Hebron), and Zior: nine cities with
their villages;
Maon, Carmel, and Ziph, and Juttah,
and Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,
Kain, Gibeah, and Timnah: ten cities with their villages;
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హలూ
ా లు బేతూసరు గెదోరు మ్యరాతు
బేత్నోతు ఎలతకోన్నున్వి, వాటి పలాలు పోగా ఆరు పటుణములు.

Halhul, Bethzur, and Gedor,
and Maarath, and Bethanoth, and Eltekon: six cities with their villages;
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కిరాతాారీ మ్న్గా కిరాత్బయలు రబాబ అనున్వి, వాటి పలాలు పోగా రండు
Kirjathbaal (which is Kirjathjearim), and Rabbah: two cities with their
పటుణములు.
villages;
అరణామున్ బేత్రాబా మిదీదను సెకాకా నిబా
ు ను యీలిలహు ఎనుదీ అనున్వి, in the wilderness: Betharabah, Middin, and Secacah,
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వాటి పలాలు పోగా ఆరు పటుణములు.

and Nibshan, and the City of Salt, and Engedi; six cities with their villages.
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యెరూష్లేములో నివసించిన్ యెబూస్త్ యలను యూదా వంశసు
థ లు
తోలివేయ లేకపోయిరి గనుక యెబూస్త్యలు నేటివరకు యెరూష్లేములో
యూదా వంశసు
థ లయొదద నివసించచనానరు.
యోసేపు పుతు
ి లకు చీటివలన్ వచిచన్ వంతు యెరికో యెదుట యొరా
ద ను
దరినుండెను,
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As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah
could not drive them out; but the Jebusites dwell with the children of Judah
at Jerusalem unto this day.
And the lot of the children of Joseph fell from the Jordan by Jericho, unto
the water of Jericho on the east, to the wilderness that goeth up from
Jericho throughout Mount Bethel,
and goeth out from Bethel to Luz, and passeth along unto the borders of the
Archites to Ataroth,
and goeth down westward to the border of the Japhletites, unto the border
of Bethhoron the Nether and to Gezer; and the boundaries thereof are at
the sea.
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తూరుపన్నున్న ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మ్న్ా
దేశమువరకు అరణాము వాాపంచను.
అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీకయల సరి
హదు
ద వరకు సాగి కిరంది బేత్హోరోనువరకును గెజరు వరకును పడమ్టివెైపుగా
యపేాతీయల సరిహదు
ద వరకు వాాపంచెను. దాని సరిహదు
ద సముదరమువరకు
సాగెను.
అకకడ యోసేపు పుతు
ి లైన్ మ్న్షేు ఎఫా
ర యిములు సావసథామును పందిరి.

So the children of Joseph, Manasseh, and Ephraim took their inheritance.

ఎఫా
ర యిమీయల సరిహదు
ద , అన్గా వారి వంశముల చొపుపన్ వారికి ఏరపడిన్
సరిహదు
ద అతారోతు అదా
ద రు నుండి మీది బేత్హోరోనువరకు తూరుపగా
వాాపంచెను.
వారి సరిహదు
ద మికెితాతునొదదనున్న సముదరము వరకు పశిచమోత్తరముగా
వాాపంచి ఆ సరిహదు
ద తానా తీులోనువరకు తూరుపవెైపుగా చట్ట
ు త్రరిగి
యానోహావరకు తూరుపన్ దాని దాటి
యానో హానుండి అతారోతువరకును నారాతావరకును యెరికోకు త్గిలి
యొరా
ద ను నొదద తుదముట్టును.
త్పూపయ మొదలుకొని ఆ సరిహదు
ద కానా యేటివరకు పశిచమ్ముగా
వాాపంచను. అది వారి వంశములచొపుపన్ ఎఫా
ర యిమీయల గోత్ి సావసథాము.

And the border of the children of Ephraim according to their families was
thus: even the border of their inheritance on the east side was
Atarothaddar, unto Bethhoron the Upper.
And the border went out toward the sea to Michmethath on the north side;
and the border went about eastward unto Taanathshiloh, and passed by it
on the east to Janohah;
and it went down from Janohah to Ataroth and to Naarah, and came to
Jericho and went out at the Jordan.
The border went out from Tappuah westward unto the River Kanah; and the
boundaries thereof were at the sea. This is the inheritance of the tribe of
the children of Ephraim by their families.
ఎఫా
ర యిమీయలకు అచచటచచట ఇయా బడిన్పటుణములు పోగా ఆ
And the separate cities for the children of Ephraim were among the
పటుణములనినయ వాటి గా
ర మ్ములును మ్న్షీుయల సావసథాములో నుండెను. inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.
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అయితే గెజరులో నివసించిన్ కనానీయల దేశమును వారు
సావధీన్పరుచకొన్లేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయలు ఎఫా
ర యిమీయలమ్ధా
నివసించచ పనునకట్ట
ు దాసులైయనానరు.
మ్న్షేు యోసేపు పదదకుమ్యరుడు గనుక అత్ని గోత్ిమున్కు, అన్గా మ్న్షేు
పదద కుమ్యరుడును గిల్లదు దేశాధిపత్రయనైన్ మ్యకీరున్కు చీటావలన్
వంతువచెచను. అత్డు యదివీరుడెైన్ందున్ అత్నికి గిల్లదును బాషానును
వచెచను.
మ్న్షీుయలలో మిగిలిన్ వారికి, అన్గా అబియెజరీయలకును
హెలకీయలకును అశీరయేలీయల కును షెకెమీయలకును హెపరీయలకును
షెమీ దీయలకును వారి వారి వంశములచొపుపన్ వంతువచెచను. వారి
వంశములనుబటిు యోసేపు కుమ్యరుడెైన్ మ్న్షేు యొకక మ్గ సంతాన్మ్ది.

And they drove not out the Canaanites who dwelt in Gezer, but the
Canaanites dwell among the Ephraimites unto this day and serve under
tribute.
There was also a lot for the tribe of Manasseh, for he was the firstborn of
Joseph, to wit, for Machir the firstborn of Manasseh, the father of Gilead,
because he was a man of war. Therefore he had Gilead and Bashan.

మ్న్షేు మునిమ్నుమ్డును మ్యకీరు ఇనుమ్నుమ్డును గిల్లదు మ్నుమ్డును
హెపరు కుమ్యరుడునైన్ సెలోప హాదుకు కుమ్యరిలేగాని కుమ్యరులు పుటు
లేదు. అత్ని కుమ్యరిల పేరులు మ్హల్ల నోయా హొగా
ా మిల్లక త్రరాస
అనున్వి.
వారు యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు ఎదుటి కిని నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ
యెదుటికిని పరధా నుల యెదుటికిని వచిచమ్య సహోదరులమ్ధా మ్యకు
సావసథామియావలన్ని యెహోవా మోషేకు ఆజా
ా పంచె న్ని మ్న్వి చేయగా
యెహోషువ యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ు వారి త్ండిర యొకక సహోదరులమ్ధా
వారికి సావసథాములిచెచను.
కాబటిు యొరా
ద ను అదదరినున్న గిల్లదు బాషానులుగాక మ్న్షీుయలకు
పదివంతులు హెచచగా వచెచను.
ఏల యన్గా మ్న్షీుయల స్త్తీ సంతాన్మును వారి పురుష్ సంతాన్మును
సావసథాములు పందను. గిల్లదుదేశము త్కికన్ మ్న్షీుయలకు
సావసథామ్యయెను.
మ్న్షీుయల సరిహదు
ద ఆషేరునుండి షెకెమున్కు తూరుపగానున్న
మికెితావరకును దకిుణమున్ ఏన్తపూపయ నివాసులవెైపున్కు వాాపంచెను.

But Zelophehad the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the
son of Manasseh, had no sons but daughters; and these are the names of
his daughters: Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

సము దరము వారి సరిహదు
ద ; ఉత్తరదికుకన్ అది ఆషేరీయల సరిహదు
ద కును,
తూరుపదికుకన్ ఇశాశఖారీయల సరిహదు
ద కును న్డిచెను.

Southward it was Ephraim's, and northward it was Manasseh's, and the sea
is his border; and they met together in Asher on the north and in Issachar on
the east.

There was also a lot for the rest of the children of Manasseh by their
families: for the children of Abiezer, and for the children of Helek, and for
the children of Asriel, and for the children of Shechem, and for the children
of Hepher, and for the children of Shemida. These were the male children of
Manasseh the son of Joseph by their families.

And they came near before Eleazar the priest and before Joshua the son of
Nun and before the princes, saying, "The LORD commanded Moses to give
us an inheritance among our brethren." Therefore according to the
commandment of the LORD he gave them an inheritance among the
brethren of their father.
And there fell ten portions to Manasseh, besides the land of Gilead and
Bashan, which were on the other side of the Jordan,
because the daughters of Manasseh had an inheritance among his sons; and
the rest of Manasseh's sons had the land of Gilead.

And the border of Manasseh was from Asher to Michmethath, that lieth
before Shechem; and the border went along on the right hand unto the
inhabitants of Entappuah.
త్పూపయదేశము మ్న్షీుయలదాయెను; అయితే మ్న్షీుయల సరిహదు
ద లోని Now Manasseh had the land of Tappuah, but Tappuah on the border of
త్పూపయ ఎఫా
ర యి మీయలదాయెను.
Manasseh belonged to the children of Ephraim.
ఆ సరిహదు
ద కానాయేటి దకిుణ దికుకన్ ఆ యేటివరకు వాాపంచెను.
And the border descended unto the River Kanah, southward of the river.
మ్న్షీుయల ఊళాలో ఆ ఊళ్ల
ా ఎఫా
ర యిమీయలకు కలిగెను; అయితే
These cities of Ephraim are among the cities of Manasseh. The border of
మ్న్షీుయల సరిహదు
ద ఆ యేటికి ఉత్తరముగా సముదరము వరకు వాాపంచెను. Manasseh also was on the north side of the river, and the boundaries of it
దకిుణ భూమి ఎఫా
ర యిమీయల కును ఉత్తరభూమి మ్న్షీుయలకును కలిగెను. were at the sea.
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ఇశాశఖారీయల పరదేశములోను ఆషేరీయల పరదేశ ములోను బేతెుయాను దాని
పురములును ఇబెాయామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని
పురములును ఏనోదరు నివాసులును దాని పురములును తానాకు
నివాసులును దాని పురములును మగిదోద నివాసులును దాని పురములును,
అన్గా మూడు కొండల పరదేశము మ్న్షీుయలకు కలిగి యన్నది.

And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns, and
Ibleam and her towns, and the inhabitants of Dor and her towns, and the
inhabitants of Endor and her towns, and the inhabitants of Taanach and her
towns, and the inhabitants of Megiddo and her towns, even three countries.
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Yet the children of Manasseh could not drive out the inhabitants of those
cities, but the Canaanites would dwell in that land.
Yet it came to pass, when the children of Israel waxed strong, that they put
the Canaanites to tribute, but did not utterly drive them out.
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కనానీయలు ఆ దేశ ములో నివసింపవలన్ని గటిుపట్ట
ు పటిు యండిరి గనుక
మ్న్షీుయలు ఆ పురములను సావధీన్పరచకొన్లేక పోయిరి.
ఇశారయేలీయలు బలవంతులైన్ త్రువాత్ వారు కనానీయల చేత్
వెటిుపనులు చేయించకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిిగా
సావధీన్పరచకొన్లేదు.
అపుపడు యోసేపు పుతు
ి లు యెహోషువతోమ్య కేల ఒకక చీటితో ఒకక
వంతునే సావసథాముగా ఇచిచత్రవి? మేము ఒక గొపప జన్మేగదా? ఇదివరకు
యెహోవా మ్ముిను దీవించెన్ని మ్న్విచేయగా
యెహోషువమీరు గొపప జన్ము గనుక ఎఫా
ర యిమీయలయొకక మ్న్ాము
మీకు ఇరుకుగా నున్న యెడల మీరు అడవికి పోయి అకకడ పరిజీజయల
దేశములోను రఫాయీయల దేశములోను మీకు మీరే చెట్ట
ా న్రకుకొనుడని
వారితో చెపపను.
అందుకు యోసేపు పుతు
ి లుఆ మ్న్ాము మ్యకుచాలదు; అదియగాక
పలాపుచోట్టన్ నివసించ కనానీయల కందరికి, అన్గా బేతెుయానులోనివారికిని
దాని పురముల లోని వారికిని యెజరయేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప
రథములున్నవనిరి.
అపపడు యెహోషువ యోసేపు పుతు
ి లైన్ ఎఫా
ర యిమీయలను
మ్న్షీుయలను చూచిమీరు ఒక విసాతరజన్ము,
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మీకు అధికబలముగలదు, మీకు ఒకకవంతు చీటియేకాదు; ఆ కొండ మీదే,
అది అర ణాము గనుక మీరు దానిని న్రకుడి, అపుపడు ఆ పరదే శము
మీదగును; కనానీయలకు ఇనుపరథములుండిన్ను వారు
బలవంతులైయండిన్ను మీరు వారి దేశమును సావధీన్ పరచకొన్గలరనను.
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ఇశారయేలీయలు ఆ దేశమును సావధీన్పరచకొనిన్ త్రువాత్ వారందరు
ష్లోహున్కు కూడి వచిచ అకకడ పరత్ాక్షపు గుడారము వేసిరి.
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ఇశారయేలీయలలో సావసథాములు ఇంక పందని యేడుగోత్ిములు ఉండెను.
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కావున్ యెహోషువ ఇశారయేలీయలతో ఇటాననుమీ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవా మీకిచిచన్ దేశమును సావధీన్ పరచకొన్ వెళాకుండ మీరనానళ్ల
ా
త్డవుచేసెదరు?
పరత్ర గోత్ిమునుండి ముగు
ు రేసి మ్నుషుాలను నాయొదదకు రపపంచిన్ యెడల
నేను వారిని పంపదను; వారు లేచి దేశ సంచారము చేయచ ఆయా
సావసథాములచొపుపన్ దాని వివరమును వా
ర సి నా యొదదకు తీసికొనివచెచదరు.

And the children of Joseph spoke unto Joshua, saying, "Why hast thou given
me but one lot and one portion to inherit, seeing I am a great people,
forasmuch as the LORD hath blessed me hitherto?"
And Joshua answered them, "If thou be a great people, then get thee up to
the wood country and cut down for thyself there in the land of the Perizzites
and of the giants, if Mount Ephraim be too narrow for thee."
And the children of Joseph said, "The hill is not enough for us; and all the
Canaanites who dwell in the land of the valley have chariots of iron, both
those who are of Bethshean and her towns, and those who are of the Valley
of Jezreel."
And Joshua spoke unto the house of Joseph, even to Ephraim and to
Manasseh, saying, "Thou art a great people and hast great power. Thou
shalt not have one lot only;
but the mountain shall be thine, for it is a wood and thou shalt cut it down.
And the boundaries of it shall be thine; for thou shalt drive out the
Canaanites, though they have iron chariots and though they be strong."

And the whole congregation of the children of Israel assembled together at
Shiloh, and set up the tabernacle of the congregation there. And the land
was subdued before them.
And there remained among the children of Israel seven tribes, which had
not yet received their inheritance.
And Joshua said unto the children of Israel, "How long are ye slack to go to
possess the land which the LORD God of your fathers hath given you?
Appoint from among you three men for each tribe, and I will send them; and
they shall rise and go through the land, and describe it according to the
inheritance of them; and they shall come again to me.
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వారు ఏడువంతులుగా దాని పంచకొందురు. యూదా వంశసు
థ లు దకిుణదికుకన్
త్మ్ సరిహదు
ద లోపల నిలిచి యండవలను. యోసేపు పుతు
ి లు ఉత్తర దికుకన్
త్మ్ సరిహదు
ద లోపల నిలిచి యండవలను.
మీరు ఏడు వంతులుగా దేశవివరమును వా
ర సి నా యొదదకు తీసికొని రావలను.
నేను ఇకకడ మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని మీ నిమిత్తము వంతుచీట్ట
ా
వేసెదను.
లేవీయ లకు మీ మ్ధా ఏ వంతును కలుగదు, యెహోవాకు యాజక ధరిము
చేయటే వారికి సావసథాము. గాదీయ లును రూబేనీయలును మ్న్షేు
అరిగోత్ిపువారును యొరా
ద ను అవత్ల తూరుపదికుకన్ యెహోవా సేవకుడెైన్
మోషే వారికిచిచన్ సావసథాములను పందియనానరు.

And they shall divide it into seven parts: Judah shall abide in their border on
the south, and the house of Joseph shall abide in their borders on the north.

8

ఆ మ్నుషుాలు లేచి పరయాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును
వా
ర యటకు వెళాబోవు వారితోమీరు ఆ దేశములో బడి న్డుచచ దాని
వివరమును వా
ర సి నాయొదదకు త్రరిగి రండి; అపుపడు నేను ష్లోహులో
మీకొరకు యెహోవా సనినధిని వంతుచీట్ట
ా వేయించెద న్న్గా

And the men arose and went away; and Joshua charged those who went to
describe the land, saying, "Go, and walk through the land and describe it,
and come again to me, that I may here cast lots for you before the LORD in
Shiloh."
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And the men went and passed through the land and described it by cities
into seven parts in a book, and came again to Joshua to the host at Shiloh.
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ఆ మ్నుషుాలు వెళ్లా దేశసంచారము చేయచ ఏడువంతులుగా,
గా
ర సి ష్లోహులోని
ర మ్ములచొపుపన్, దాని వివరమును పుసతకములో వా
ప్రళ్లములోనున్న యెహోషువ యొదదకు వచిచరి.
వారికొరకు యెహోషువ ష్లోహులో యెహోవా సనినధిని వంతుచీట్ట
ా వేసి వారి
వారి వంతులచొపుపన్ ఇశారయేలీయలకు దేశమును పంచి పట్టును.
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బెనాామీనీయల గోత్ిమున్కు వారి వంశముల చొపుపన్, వంతుచీటి వచెచను;
వారి చీటివలన్ కలిగిన్ సరిహదు
ద యూదా వంశసు
థ ల సరిహదు
ద కును యోసేపు
పుతు
ి ల సరిహదు
ద కును మ్ధానుండెను.
ఉత్తరదికుకన్ వారి సరిహదు
ద యొరా
ద ను మొదలుకొని యెరికోకు ఉత్తరదికుకన్
పోయి పడమ్రగా కొండల దేశమువరకు వాాపంచెను, దాని సరిహదు
ద బేతావెను
అర ణామువరకు సాగెను.
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అకకడనుండి ఆ సరిహదు
ద లూజు వెైపున్, అన్గా బేతేలను లూజు
దకిుణమువరకు సాగి కిరంది బెత్హోరోనుకు దకిుణమున్నున్న కొండమీది
అతారోతు అదా
ద రువరకు వాాపంచెను.

And the lot of the tribe of the children of Benjamin came up according to
their families; and the borders of their lot came forth between the children
of Judah and the children of Joseph.
And their border on the north side was from the Jordan; and the border
went up to the side of Jericho on the north side, and went up through the
mountains westward; and the boundaries thereof were at the Wilderness of
Bethaven.
And the border went over from thence toward Luz, to the side of Luz (which
is Bethel), southward; and the border descended to Atarothadar, near the
hill that lieth on the south side of the Nether Bethhoron.

Joshua

18

14

అకకడనుండి దాని సరిహదు
ద దకిుణమున్ బెత్హోరోనుకును ఎదురుగా నున్న
కొండనుండి పడమ్రగా దకిుణమున్కు త్రరిగి అకకడ నుండి యూదా వంశసు
థ ల
పటుణమైన్ కిరాాతాబలు అన్గా కిరాతాారీమువరకు వాాపంచెను, అది
పడమ్టిదికుక.

And the border was drawn thence and compassed the corner of the sea
southward, from the hill that lieth before Bethhoron southward; and the
boundaries thereof were at Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, a city of the
children of Judah: this was the west quarter.
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దకిుణదికుకన్ కిరాతాారీముకొన్నుండి దాని సరిహదు
ద పడమ్టిదికుకన్ నఫ్తతయ And the south quarter was from the end of Kirjathjearim, and the border
నీళా యూటవరకు సాగి
went out on the west and went out to the well of waters of Nephtoah.
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Joshua

Ye shall therefore describe the land into seven parts and bring the
description hither to me, that I may cast lots for you here before the LORD
our God.
But the Levites have no part among you, for the priesthood of the LORD is
their inheritance. And Gad and Reuben and half the tribe of Manasseh have
received their inheritance beyond the Jordan on the east, which Moses the
servant of the LORD gave them."

And Joshua cast lots for them in Shiloh before the LORD, and there Joshua
divided the land unto the children of Israel according to their divisions.
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ఉత్తరదికుకన్ రఫాయీయల లోయలోనున్న బెన్హినోనము
లోయయెదుటనున్న కొండపరకకన్నుండి దకిుణదికుకన్ బెన్హినోనము
లోయమ్యరుమున్ యెబూ స్త్యల పరదేశమువరకు సాగి ఏన్రోగలువరకు
వాాపంచెను.

And the border came down to the end of the mountain that lieth before the
Valley of the Son of Hinnom and which is in the Valley of the Giants on the
north, and descended to the Valley of Hinnom, to the side of the Jebusites
on the south, and descended to Enrogel;
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అది ఉత్తర దికుకనుండి ఏన్షెమషువరకు వాాపంచి అదుమీి్మ్మున్కు
ఎకుకచోటికి ఎదురుగానున్న గెలీలోతువరకు సాగి రూబేనీయడెైన్ బోహను
రాత్ర యొదదకు దిగెను.

and was drawn from the north, and went forth to Enshemesh, and went
forth toward Geliloth, which is over against the ascent of Adummim, and
descended to the stone of Bohan the son of Reuben,
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అది ఉత్తరదికుకన్ మైదాన్మున్కు ఎదురుగా వాాపంచి అరాబావరకు దిగి
అకకడనుండి ఆ సరిహదు
ద ఉత్తర దికుకన్ బేత్హోగా
ా వరకు సాగెను.

and passed along toward the side over against Arabah northward, and went
down unto Arabah.
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అకకడనుండి ఆ సరిహదు
ద యొరా
ద ను దకిుణదికుకన్ఉపుప సముదరముయొకక
ఉత్తరాఖాత్మువరకు వాాపంచెను. అది దకిుణదికుకన్ దానికి సరిహదు
ద .

Joshua

18

20

Joshua

18

21

Joshua
Joshua
Joshua

18
18
18

22
23
24

బేత్రాబా సెమ్ రాయిము బేతేలు ఆవీము ప్రరా ఒఫా
ర
కెపరమోిని ఒపన గెబా అనున్వి,
వాటి పలాలు పోగా పండెరండు పటుణములు.
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గిబియోను రామ్య బెయేరోతు మిసేప
కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరపయేలు త్రల్ల
సేల్ల ఎలపు యెరూష్లేము అన్బడిన్ ఎబూస్త్ గిబియా కిరాతు అను న్వి;
వాటి పలాలు పోగా పదునాలుగు పటుణములు.
వారి వంశముల చొపుపన్ ఇది బెనాామీనీయలకు కలిగిన్ సావసథాము.
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And the border passed along to the side of Bethhoglah northward; and the
boundaries of the border were at the north bay of the Salt Sea at the south
end of the Jordan: this was the south border.
తూరుపదికుకన్ యొరా
ద ను దానికి సరిహదు
ద . దాని చట్ట
ు నున్న సరిహదు
ద ల
And the Jordan was the border of it on the east side. This was the
పరకారము బెనాామీనీయలకు వారి వంశ ములచొపుపన్ కలిగిన్ సావసథాము ఇది. inheritance of the children of Benjamin by the borders thereof round about,
according to their families.
బెనాామీనీయల గోత్ిమున్కు వారి వంశముల చొపుపన్ కలిగిన్ పటుణములు Now the cities of the tribe of the children of Benjamin according to their
ఏవేవన్గా యెరికో బేత్హోగా
ా యెమకెకస్త్సు
families were Jericho, and Bethhoglah, and the Valley of Keziz,

రండవ వంతు చీటి ష్మోానీయల పక్షముగా, అన్గా వారి వంశములచొపుపన్
ష్మోానీయల గోత్ి పక్షముగా వచెచను. వారి సావసథాము యూదా వంశసు
థ ల
సావసథాము మ్ధానుండెను.
వారికి కలిగిన్ సావసథా మేదన్గా బెయేరుబా షెబ మోల్లదా

and Betharabah, and Zemaraim, and Bethel,
and Avim, and Parah, and Ophrah,
and Chepharhaammonai, and Ophni, and Gaba: twelve cities with their
villages;
Gibeon, and Ramah, and Beeroth,
and Mizpeh, and Chephirah, and Mozah,
and Rekem, and Irpeel, and Taralah,
and Zelah, Eleph, and Jebus (which is Jerusalem), Gibeath, and Kirjath:
fourteen cities with their villages. This is the inheritance of the children of
Benjamin according to their families.
And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children
of Simeon according to their families; and their inheritance was within the
inheritance of the children of Judah.
And they had in their inheritance Beersheba (or Sheba), and Moladah,

హజరు
ు వలు బాల్ల ఎజము ఎలో
త లదు బేతూలు హోరాి
and Hazarshual, and Balah, and Ezem,
సికాగు బేత్ిరాకబోదు హజరూససా
and Eltolad, and Bethul, and Hormah,
బేతెాబాయోతు షారూ హెను అనున్వి,
and Ziklag, and Bethmarcaboth, and Hazarsusah,
వాటి పలాలు పోగా పదమూడు పటుణ ములు.
and Bethlebaoth, and Sharuhen: thirteen cities and their villages;
అయీను రిమోిను ఎతెరు ఆషానును అనున్వి; వాటి పలాలు పోగా నాలుగు Ain, Rimmon, and Ether, and Ashan: four cities and their villages;
పటుణములు.
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దకిుణమున్ రామ్త్ను బాలతెబయేరువరకు ఆ పటుణ ముల చట్ట
ు నున్న
పలాలనినయ ఇవి ష్మోానీయల గోత్ిమున్కు వారి వంశములచొపుపన్
కలిగిన్ సావసథాము.
ష్మోానీయల సావసథాము యూదా వంశసు
థ ల వంతులోని భాగము;
ఏలయన్గా యూదా వంశసు
థ ల భాగము వారికి ఎకుకవ గనుక వారి
సావసథాము న్డుమ్ను ష్మోానీయలు సావసథాము పందిరి.
మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుపన్ జబూలూ నీయల పక్షముగా
వచెచను. వారి సావసథాపు సరిహదు
ద శారీదువరకు సాగెను.
వారి సరిహదు
ద పడ మ్టివెైపుగా మ్రల్లవరకును దబాబష్తువరకును సాగి
యొకెనయాము న్కు ఎదురుగానున్న యేటివరకు వాాపంచి

and all the villages that were round about these cities to Baalathbeer,
Ramah of the South. This is the inheritance of the tribe of the children of
Simeon according to their families.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the
children of Simeon, for the part of the children of Judah was too much for
them. Therefore the children of Simeon had their inheritance within the
inheritance of them.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their
families, and the border of their inheritance was unto Sarid.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to
Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam,

12

శారీదునుండి సూరోాదయ దికుకన్ కిసోాతా
త బోరు సరిహదు
ద వరకు దాబె
రతునుండి యాఫీయకు ఎకిక

and turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of
Chislothtabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
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and from thence passeth on along on the east to Gittahhepher, to
Ittahkazin, and goeth out to Rimmon to Neah.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon, and the
boundaries thereof are in the Valley of Jiphthahel,
and Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Bethlehem: twelve
cities with their villages.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families,
these cities with their villages.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar
according to their families.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
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అకకడనుండి తూరుప త్ట్ట
ు గిత్తహెపరువరకును ఇతాక చీనువరకును సాగి
నేయావరకు వాాపంచ రిమోినుదనుక పోయెను.
దాని సరిహదు
ద హనానతోనువరకు ఉత్తరదికుకన్ చట్ట
ు కొని అకకడనుండి
యిప్ర
త యేలు లోయలో నిలిచెను.
కటా
ు తు న్హల్లలు ష్మో
ా ను ఇదల్ల బేతెాహేము అను పండెరండు పటుణములును
వాటి పలాలును.
ఆ పటుణము లును వాటి పలాలును వారి వంశములచొపుపన్ జబూలూ
నీయలకు కలిగిన్ సావసథాము.
నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుపన్ ఇశాశ ఖారీయల పక్షముగా
వచెచను.
వారి సరిహదు
ద యెజర యేలు కెసులో
ా తు ష్షనేము హపరాయిము షీయోను
అన్హరాతు రబీబతు కిషోాను
అబెసు రమతు ఏన్ునీనము
ఏన్హదా
ద బేత్పసెససు అను సథలములవరకు
సాగి తాబోరు ష్హచీమ్య బేతెుమషు
అను సథలములను దాటి యొరా
ద ను వరకు వాాపంచెను.
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and Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
and Rabbith, and Kishion, and Abez,
and Remeth, and Engannim, and Enhaddah, and Bethpazzez.
And the border reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Bethshemesh, and
the boundaries of their border were at the Jordan: sixteen cities with their
villages.
వాటి పలాలు గాక పదుమూడు పటుణములు వారి కాయెను. అవి వాటి
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to
పలాలతో కూడ వారి వంశముల చొపుపన్ ఇశాశఖారీయల గోత్ిమున్కు కలిగిన్ their families, the cities and their villages.
సావసథాము.
అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుపన్ ఆషేరీ యల పక్షముగా
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to
వచెచను.
their families.
వారి సరిహదు
ద హెలక తుహలి బెతెను అకాుపు
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
అలమేిలకు అమ్యదు మిషె యలు. పడమ్ట అది కరిలువరకును
and Alammelech, and Amad, and Mishal; and reacheth to Carmel westward,
షీహోరిాబానతు వరకును సాగి
and to Shihorlibnath;
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తూరుపదికుకన్ బేతా
ద గోనువరకు త్రరిగి జబూలూను భాగమును యిప్ర
త యేలు and turneth toward the sunrising to Bethdagon, and reacheth to Zebulun,
లోయను దాటి బేతేమకున్కును నయీయేలున్కును ఉత్తర దికుకన్పోవుచ and to the Valley of Jiphthahel toward the north side of Bethemek, and
Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
ఎడమ్వెైపున్ అది కాబూలువరకును హెబో
ర ను రహోబు హమోిను కానా పదద
and Ebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto Great Sidon.
స్త్దోనుల వరకును వాాపంచెను.
అకకడనుండి ఆ సరిహదు
ద రామ్యవరకును కోటగల సోరను పటుణమువరకును And then the border turneth to Ramah, and to the stronghold city of Tyre;
వాాపంచి అకకడనుండి త్రరిగి హోసా వరకు సాగి అకకడనుండి అకీజబు
and the border turneth to Hosah, and the boundaries thereof are at the sea
సరిహదు
ద నుపటిు సముదరమువరకు సాగెను.
from the border to Achzib;
ఉమ్యి ఆఫెకు రహోబు వాటి పలాలతో కూడ అవి యిరువదిరండు
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their
పటుణములు.
villages.
వాటి పలాలతో కూడ ఆ పటుణములు వారి వంశములచొపుపన్ ఆషేరీయల
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their
గోత్ిమున్కు కలిగిన్ సావసథాము.
families, these cities with their villages.
ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుపన్ న్ఫా
త లీ యల పక్షమున్ వచెచను. The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of
Naphtali according to their families.
వారి సరిహదు
ద హెలపును జయన్నీనములోని సిందూరవన్మును
And their border was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami,
అదామియను కను మ్ను యబెనయేలును మొదలుకొని లకూకము వరకు సాగి Nekeb, and Jabneel, unto Lakkum; and the boundaries thereof were at the
Jordan.
అకకడనుండి పడమ్రగా అజనోతా
త బోరు వరకు వాాపంచి అకకడనుండి
And then the border turneth westward to Aznothtabor, and goeth out from
హుకోకకువరకు దకిుణదికుకన్ జబూ లూనును, పడమ్ట ఆషేరును దాటి
thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth
తూరుపన్ యొరా
ద ను నొదద యూదావరకును వాాపంచెను.
to Asher on the west side, and to Judah upon the Jordan toward the
sunrising.
కోటగల పటు ణము లేవన్గా జదీదము జేరు హమ్ితు రకకతు కిననరతు
And the fortified cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and
Chinnereth,
అదామ్య రామ్య హాసోరు
and Adamah, and Ramah, and Hazor,
కెదషు ఎదరయీ ఏన్హాసోరు
and Kedesh, and Edrei, and Enhazor,
ఇరోను మిగదలేలు హొరేము బేత్నాతు బేతెుమషు అను న్వి; వాటి పలాలుగాక and Iron, and Migdalel, Horem, and Bethanath, and Bethshemesh: nineteen
పందొమిిది పటుణములు.
cities with their villages.
ఆ పటు ణములును వాటి పలాలును వారి వంశములచొపుపన్ న్ఫా
త లీయల
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to
గోత్ిమున్కు కలిగిన్ సావసథాము.
their families, the cities and their villages.
ఏడవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుపన్ దానీయల పక్షముగా వచెచను.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according
to their families.
వారి సావసథాపు సరిహదు
ద జొరాా
And the border of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Irshemesh,
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ఎషా
త యోలు ఇరుమషు షెయలీబను
అయాా లోను యెతా ఏలోను
త్రమ్యన ఎకోరను ఎతెతకే గిబెబతోను
బాల్లతా యెహుదు బెనేబెరకు
గత్రిమోిను మేయరోకను రకోకను యాపో అను సథలములకు వాాపంచెను.

and Shaalabbin, and Aijalon, and Jethlah,
And Elon, and Timnah, and Ekron,
and Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
and Jehud, and Beneberak, and Gathrimmon,
and Mejarkon, and Rakkon, with the border before Joppa.
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దానీ యల సరిహదు
ద వారియొదదనుండి అవత్లకు వాాపంచెను. దానీయలు
బయలుదేరి లషెముమీద యదిముచేసి దాని పట్ట
ు కొని కొలాపటిు
సావధీన్పరచకొని దానిలో నివసించి త్మ్ పత్రుడెైన్ దాను పేరునుబటిు ఆ
లషెమున్కు దాన్ను పేరు పటిురి.

And the border of the children of Dan went out too little for them.
Therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it
and smote it with the edge of the sword, and possessed it and dwelt
therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
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వాటి పలాలుగాక యీ పటుణములు వారి వంశ ములచొపుపన్ దానీయల
గోత్ిమున్కు కలిగిన్ సావసథాము.
సరిహదు
ద లను బటిు ఆ దేశమును సావసథాములుగా పంచి పట్ట
ు ట ముగించిన్
త్రావత్ ఇశారయేలీయలు నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువకు సావసథామిచిచరి.
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యెహోవా సెలవిచిచన్ దానినిబటిు వారు అత్డు అడిగిన్ పటుణమును, అన్గా
ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ాపరదేశములోనున్న త్రమ్న తెసరహును అత్ని కిచిచరి.
అత్డు ఆ పటుణమును కటిుంచి దానిలోనివసించెను.

This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their
families, these cities with their villages.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their
borders, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun
among them.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked,
even Timnathserah in Mount Ephraim; and he built the city and dwelt
therein.
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These are the inheritances which Eleazar the priest and Joshua the son of
Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel
divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of
the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the
country.
The LORD also spoke unto Joshua, saying,
"Speak to the children of Israel, saying, `Appoint out for you cities of refuge,
whereof I spoke unto you by the hand of Moses,
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యాజకుడెైన్ ఎలియాజ రును నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువయ ఇశారయేలీ
యల గోత్ిములయొకక పత్రుల కుట్టంబములలోని ముఖుాలును
ష్లోహులోనున్న పరత్ాక్షపు గుడారము నొదద యెహోవా సనినధిని చీటా వలన్
పంపకముచేసిన్ సావసథాములు ఇవి. అపుపడు వారు దేశమును పంచిపట్ట
ు ట
ముగించిరి.
మ్రియ యెహోవా యెహోషువకు సెలవిచిచన్ దేమ్న్గా
నీవు ఇశారయేలీయలతో ఇటానుముతెలియ కయే పరబాట్టన్ ఒకని చంపన్
న్రహంత్కుడు ప్రరి పోవుటకు నేను మోషేనోట మీతో పలికించిన్ ఆశర య
పురములను మీరు ఏరపరచకొన్వలను.
హత్ావిష్యమై పరత్రహత్ా చేయవాడు రాకపోవున్ట్ట
ా అవి మీకు
ఆశర యపురములగును.
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ఒకడు ఆ పురములలో ఒక దానికి ప్రరిపోయి ఆ పురదావర మునొదద నిలిచి, ఆ
పురము యొకక పదదలు వినున్ట్ట
ా త్న్ సంగత్ర చెపపన్ త్రువాత్, వారు
పురములోనికి వానిని చేరుచకొని త్మ్యొదద నివ సించటకు వానికి
సథలమియావలను.
హత్ావిష్యములో పరత్ర హత్ా చేయవాడు వానిని త్రిమిన్యెడల వాని
చేత్రకి ఆ సరహంతుకుని అపపగింపకూడదు; ఏలయన్గా అత్డు పరబాట్టన్
త్న్ పరుగువాని చంపనుగాని అంత్కు మునుపు వానియందు పగపటులేదు.

And when he that doth flee unto one of those cities shall stand at the
entrance of the gate of the city and shall declare his cause in the ears of the
elders of that city, they shall take him into the city unto them and give him a
place, that he may dwell among them.
And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the
slayer up into his hand, because he smote his neighbor unwittingly and
hated him not beforehand.
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అత్డు తీరుప నొందుటకెై సమ్యజము నదుట నిలుచవరకును, త్రువాత్ ఆ
దిన్ములోనున్న యాజకుడు మ్రణము నొందువరకును ఆ పురములోనే
నివసింపవలను. త్రువాత్ ఆ న్రహంత్కుడు ఏ పటుణమునుండి ప్రరిపోయెనో
ఆ పటుణమున్కును త్న్ యింటికిని త్రరిగి రావలను.

And he shall dwell in that city until he stand before the congregation for
judgment, and until the death of the high priest who shall be in those days.
Then shall the slayer return and come unto his own city and unto his own
house, unto the city from whence he fled.'"
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అపుపడు వారు న్ఫా
త లీయల మ్న్ాములోని గలిలయలో కెదషును, ఎఫా
ర యి
మీయల మ్న్ామ్ందలి షెకెమును, యూదా వంశసు
థ ల మ్న్ామ్ందలి
హెబో
ర న్ను కిరాత్రాబను పరత్రష్ఠపరచిరి.

And they appointed Kedesh in Galilee in Mount Naphtali, and Shechem in
Mount Ephraim, and Kirjatharba (which is Hebron) in the mountain of Judah.

that the slayer who killeth any person unawares and unwittingly may flee
thither; and they shall be your refuge from the avenger of blood.
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తూరుపదికుకన్ యొరా
ద ను అవత్ల యెరికోనొదద రూబేనీ యల
గోత్ిములోనుండి మైదాన్ము మీదనున్న అరణా ములోని బేసెరును,
గాదీయల గోత్ిము లోనుండి గిల్లదు లోని రామోతును, మ్న్షీుయల
గోత్ిములోనుండి బాషానులోని గోల్లనును నియమించిరి.
పరబాట్టన్ ఒకని చంపన్వాడు సమ్యజము ఎదుట నిలువకమునుపు అకకడికి
ప్రరిపోయి హత్ావిష్యమై పరత్రహత్ా చేయ వానిచేత్ చంపబడక
యండున్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలకంద రికిని వారిమ్ధా నివసించ పరదేశులకును
నియమింపబడిన్ పురములు ఇవి.
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And on the other side of the Jordan by Jericho eastward, they assigned
Bezer in the wilderness upon the plain from the tribe of Reuben, and
Ramoth in Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe
of Manasseh.
These were the cities appointed for all the children of Israel and for the
stranger who sojourneth among them, that whosoever killeth any person
unawares might flee thither, and not die by the hand of the avenger of
blood until he stood before the congregation.
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లేవీయల పత్రుల కుట్టంబముల పరధానులు కనాను దేశమ్ందలి ష్లోహులో Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the
యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు నొదద కును, నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ
priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of
యొదదకును, ఇశారయేలీయల గోత్ిములయొకక పత్రుల కుట్టంబముల
the tribes of the children of Israel.
పరధానులయొదదకును వచిచ
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మేము నివసించటకు పురములను మ్య పశువులకు పలములను
ఇయావలన్ని యెహోవా మోషేదావరా ఆజా
ా పంచెన్న్గా
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ఇశార యేలీయలు యెహోవా మ్యటచొపుపన్ త్మ్ సావసథాము లలో ఈ
పటుణములను వాటి పలములను లేవీయల కిచిచరి.

And they spoke unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, "The
LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with
the suburbs thereof for our cattle."
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at
the commandment of the LORD, these cities and their suburbs:
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వంతుచీటి కహాతీయల వంశముల పక్షముగా వచెచను. లేవీయలలో
యాజకుడెైన్ అహరోను వంశకుల పక్ష ముగా యూదా గోత్రికులనుండియ,
ష్మోాను గోత్రి కులనుండియ, బెనాామీను గోత్రికులనుండియ చీటావలన్
వచిచన్వి పదమూడు పటుణములు.
కహాతీయలలో మిగిలిన్ వంశకుల పక్షముగా ఎఫా
ర యిము గోత్రికుల
నుండియ, దాను గోత్రికుల నుండియ, మ్న్షేు అరి గోత్ిపువారినుండియ
వంతుచీటావలన్ వచిచన్వి పది పటు ణములు.
ఇశాశఖారు గోత్రికులనుండియ, ఆషేరు గోత్రికుల నుండియ, న్ఫా
త లి
గోత్రికులనుండియ, బాషానులోనున్న మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారినుండియ
చీటావలన్ గెరోునీయలకు కలిగిన్వి పదమూడు పటుణములు.

And the lot came out for the families of the Kohathites. And the children of
Aaron the priest, who were of the Levites, had by lot from the tribe of
Judah, and from the tribe of Simeon, and from the tribe of Benjamin
thirteen cities.
And the rest of the children of Kohath had by lot from the families of the
tribe of Ephraim, and from the tribe of Dan, and from the halftribe of
Manasseh ten cities.
And the children of Gershon had by lot from the families of the tribe of
Issachar, and from the tribe of Asher, and from the tribe of Naphtali, and
from the halftribe of Manasseh in Bashan thirteen cities.
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The children of Merari by their families had from the tribe of Reuben, and
from the tribe of Gad, and from the tribe of Zebulun twelve cities.
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రూబేను గోత్రి కులనుండియ, గాదు గోత్రికులనుం డియ, జబూలూను
గోత్రికులనుండియ, వారి వంశములచొపుపన్ మరారీయ లకు
కలిగిన్విపండెరండు పటుణములు.
యెహోవా మోషే దావరా ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలు వంతు చీటా వలన్
ఆ పటుణములను వాటి పలములను లేవీయల కిచిచరి.
వారు యూదావంశసు
థ ల గోత్ిములోను ష్మోానీ యల గోత్ిములోను
చెపపబడిన్ పేరులుగల యీ పటుణ ములను ఇచిచరి.
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And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their
suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
And they gave from the tribe of the children of Judah, and from the tribe of
the children of Simeon these cities which are here mentioned by name,

అవి లేవీయలైన్ కహాతీయల వంశము లలో అహరోను వంశకులకు కలిగిన్వి, which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who
ఏలయన్గా మొదట చేత్రకివచిచన్ వంతుచీటి వారిది.
were of the children of Levi, had, for theirs was the first lot.
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యూదావంశసు
థ ల మ్న్ా ములో వారికి కిరాత్రాబ, అన్గా హెబో
ర ను నిచిచరి. ఆ
అరాబ అనాకు త్ండిర దాని చట్ట
ు నున్న పలమును వారి కిచిచరి.

And they gave them the city of Arba (the father of Anak), which city is
Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
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అయితే ఆ పటుణముయొకక పలములను దాని గా
ర మ్ములను యెఫునన
కుమ్యరుడెైన్ కాలేబున్కు సావసథా ముగా ఇచిచరి.
యాజకుడెైన్ అహరోను సంతాన్పువారికి వారు న్ర హంత్కునికి
ఆశర యపటుణమైన్ హెబో
ర నును

But the fields of the city and the villages thereof gave they to Caleb the son
of Jephunneh for his possession.
Thus they gave to the children of Aaron, the priest, Hebron with her suburbs
to be a city of refuge for the slayer, and Libnah with her suburbs,

Joshua

21

14

and Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
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దాని పల మును లిబానను దాని పలమును యతీతరును దాని పల మును
ఎషెుమోయను దాని పలమును హోలోనును దాని పలమును
దబీరును దాని పలమును ఆయినిని దాని పల మును యటుయను దాని
పలమును బేతెుమషును దాని పలమును,
అన్గా ఆ రండు గోత్ిములవారినుండి తొమిిది పటుణములను ఇచిచరి.
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బెనాామీను గోత్ిము నుండి నాలుగు పటుణములను అన్గా గిబియోనును
దాని పలమును గెబను దాని పలమును
అనాతోతును దాని పలమును అలోినును దాని పలమును ఇచిచరి.
యాజకు లైన్ అహరోను వంశకుల పటుణములనినయ వాటి పల ములు పోగా
పదమూడు పటుణములు.
కహాతీయల వంశపువారైన్ లేవీయలకు, అన్గా కహాతు సంబంధులలో
మిగిలిన్వారికి వంతుచీటావలన్ కలిగిన్ పటుణములు ఎఫా
ర యిము
గోత్ిమునుండి వారికియాబడెను.
నాలుగు పటుణములను, అన్గా ఎఫా
ర యిమీ యల మ్న్ాదేశములో
న్రహంత్కునికొరకు ఆశర యపటుణ మైన్ షెకెమును దాని పలమును గెజ రును
దాని పలమును
కిబాసయిమును దాని పలమును బేత్హోరోనును దాని పలమును వారికిచిచరి.

and Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
and Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Bethshemesh
with her suburbs: nine cities from those two tribes.
And from the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her
suburbs,
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs: four cities.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with
their suburbs.
And the families of the children of Kohath, the Levites who remained of the
children of Kohath, even they had the cities of their lot from the tribe of
Ephraim.
For they gave them Shechem with her suburbs in Mount Ephraim to be a
city of refuge for the slayer, and Gezer with her suburbs,
and Kibzaim with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs: four cities.

దాను గోత్రికులనుండి నాలుగు పటుణములను, అన్గా ఎతెతకేను దాని
And from the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her
పలమును గిబెబతోనును దాని పలమును
suburbs,
అయాాలోనును దాని పలమును గత్రి మోినును దాని పలమును వారికిచిచరి. Aijalon with her suburbs, Gathrimmon with her suburbs: four cities.
రండు పటుణ ములును, అన్గా మ్న్షేు అరిగోత్రికులనుండి తానా కును దాని
పలమును గత్రిమోినును దాని పల మును ఇచిచరి.
వాటి పలములు గాక కహాతు సంబం ధులలో మిగిలిన్వారికి కలిగిన్
పటుణములనినయ పది.
లేవీయల వంశములలో గెరోునీయలకు రండు పటుణ ములను, అన్గా
న్రహంత్కునికొరకు ఆశర యపటుణమ్గు బాషానులోని గోల్లనును దాని
పలమును బెయెషెురాను దాని పలమును ఇచిచరి.
ఇశాశఖారు గోత్రికుల నుండి నాలుగు పటుణములను, అన్గా కిషోానును దాని
పలమును దాబెరతును దాని పలమును యరూితును దాని పలమును

And from the halftribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and
Gathrimmon with her suburbs: two cities.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of
Kohath who remained.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, from the
other halftribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs to
be a city of refuge for the slayer; and Beeshterah with her suburbs: two
cities.
And from the tribe of Issachar, Kishion with her suburbs, Daberath with her
suburbs,
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ఏన్ునీనమును దాని పలమును ఇచిచరి.
ఆషేరు గోత్రికులనుండి నాలుగు పటుణములను, అన్గా మిషెయలును దాని
పలమును అబో
ద నును దాని పల మును
హెలకతును దాని పలమును రహోబును దాని పలమును ఇచిచరి.
న్ఫా
త లి గోత్రికులనుండి మూడు పటుణ ములను, అన్గా న్రహంతుకునికొరకు
ఆశర యపటుణమ్గు గలిలయలోని కెదషును దాని పలమును హమోితో
ద రును
దాని పలమును కరా
ి నును దాని పలమును ఇచిచరి.

Jarmuth with her suburbs, Engannim with her suburbs: four cities.
And from the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her
suburbs,
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs: four cities.
And from the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs to be a
city of refuge for the slayer, and Hammothdor with her suburbs, and Kartan
with her suburbs: three cities.

వారి వంశములచొపుపన్ గెరోునీయల పటుణములనినయ వాటి పలములుగాక
పదమూడు పటుణములు.
లేవీయలలో మిగిలిన్ మరారీయల వంశములకు జబూలూను
గోత్ిములనుండి నాలుగు పటుణములను, అన్గా యొకెనయాము దాని
పలమును
కరా
ి ను దాని పలమును దిమ్యనను దాని పలమును న్హల్లలును దాని
పలమును ఇచిచరి.
రూబేను గోత్రికుల నుండి నాలుగు పటుణములను, అన్గా బేసెరును దాని
పలమును యాహ సును దాని పలమును
కెదమోతును దాని పలమును మేఫాతును దాని పలమును ఇచిచరి.

All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen
cities with their suburbs.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, from
the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her
suburbs,
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs: four cities.

గాదు గోత్రికుల నుండి నాలుగు పటుణములును, అన్గా న్రహంత్కునికొరకు
ఆశర యపటుణమ్గు గిల్లదులోని రామోతును దాని పల మును
మ్హన్యీమును దాని పలమును
హెషోబనును దాని పలమును యాజరును దాని పలమును ఇచిచరి.
వారి వారి వంశములచొపుపన్, అన్గా లేవీయల మిగిలిన్ వంశములచొపుపన్
అవనినయ మరారీయలకు కలిగిన్ పటుణములు. వంతుచీటివలన్ వారికి
కలిగిన్ పటుణములు పండెరండు.
ఇశారయేలీయల సావసథాములో వాటి పలాలుగాక లేవీయల
పటుణములనినయ న్లువది యెనిమిది.
ఆ పటుణములనినటికి పలములుండెను. ఆ పటుణములనినయ
అటేాయండెను.
యెహోవా పరమ్యణము చేసి వారి పత్రుల కిచెచదన్ని చెపపన్ దేశమ్ంత్య
ఆయన్ ఇశార యేలీయల కపపగించెను. వారు దాని సావధీన్పరచకొని దానిలో
నివసించిరి.
యెహోవా వారి పత్రులతో పరమ్యణముచేసిన్ వాటనినటి పరకారము
అనినదికుకల యందు వారికి విశారంత్ర కలుగజేసెను. యెహోవా వారి
శతు
ి వులన్ందరిని వారి చేత్ర కపపగించియండెను గనుక వారిలోనొకడును
ఇశారయేలీయలయెదుట నిలువ లేకపోయెను.
యెహోవా ఇశారయేలీయలకు సెలవిచిచన్ మ్యటలనినటిలో ఏదియ
త్పపయండలేదు, అంత్య నరవేరను.
యెహోషువ రూబేనీయలను గాదీయలను మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారిని
పలిపంచి వారితో ఇటానను

And from the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs to be a city of
refuge for the slayer, and Mahanaim with her suburbs,

And from the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her
suburbs,
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs: four cities.

Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs: four cities in all.
So all the cities for the children of Merari by their families, who were
remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel
were forty and eight cities with their suburbs.
These cities were every one with their suburbs round about them; thus
were all these cities.
And the LORD gave unto Israel all the land which He swore to give unto their
fathers; and they possessed it and dwelt therein.
And the LORD gave them rest round about, according to all that He swore
unto their fathers. And there stood not a man of all their enemies before
them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
There failed not aught of any good thing which the LORD had spoken unto
the house of Israel. All came to pass.
Then Joshua called the Reubenites and the Gadites and the halftribe of
Manasseh,
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యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే మీకాజా
ా పంచిన్దంత్య మీరు చేసియనానరు.
మ్రియ నేను మీ కాజా
ా పంచిన్ వాటనినటి విష్యములో నా మ్యట
వినియనానరు.
బహుదిన్ములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ
దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాన్నుసరించి న్డిచి యనానరు.
ఇపుపడు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ సహోదరులతో చెపపన్ట్ట
ా వారికి నమ్ిది
కలుగజేసి యనానడు. కాబటిు మీరిపుపడు యెహోవా సేవకు డెైన్ మోషే
యొరా
ద ను అవత్ల మీకు సావసథాముగా ఇచిచన్ దేశములో మీ నివాసములకు
త్రరిగి వెళ్ల
ా డి.
అయితే మీ పూరణహృదయముతోను మీ పూరా
ణ త్ితోను మీ దేవు డెైన్
యెహోవాను పేరమించచ, ఆయన్మ్యరుములనిన టిలో న్డుచకొనుచ,
ఆయన్ ఆజాలను గెైకొనుచ, ఆయన్ను హతు
త కొని ఆయన్ను సేవించచ,
యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే మీకాజా
ా పంచిన్ ధరిమును ధరిశాసతీ మును
అనుసరించి న్డుచకొనుడి.
అత్డ్రల్లగు చెపపన్ త్రువాత్ వారిని దీవించి వెళాన్ంపగా వారు త్మ్ నివాస
ములకు పోయిరి.
మోషే బాషానులో మ్న్షేు అరిగోత్ిమున్కును, యెహోషువ పడమ్టిదికుకన్
యొరా
ద ను అదదరిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన్ అరిగోత్ిమున్కును
సావసథాము లిచిచరి. మ్రియ యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని
వెళాన్ంపన్పుపడు అత్డు వారిని దీవించి వారితో ఇటానను

and said unto them, "Ye have kept all that Moses the servant of the LORD
commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you.

8

మీరు మికికలి కలిమిగలవారై అత్ర విసాతరమైన్ పశువులతోను వెండితోను
బంగారుతోను ఇత్తడితోను ఇనుముతోను అత్రవిసాతరమైన్ వసతీము లతోను
త్రరిగి మీ నివాసములకు వెళ్ల
ా చనానరు. మీ శతు
ి వుల దోపుడు సొముిను
మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచకొనుడి.

and he spoke unto them, saying, "Return with much riches unto your tents,
and with very much cattle, with silver, and with gold, and with brass, and
with iron, and with very much raiment. Divide the spoil of your enemies
with your brethren."

22
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కాబటిు రూబేనీయలును గాదీయలును మ్న్షేు అరి గోత్ిపువారును
యెహోవా మోషేదావరా సెలవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ తాము సావధీన్పరచకొనిన్
సావసథాభూమి యె
ై న్ గిల్లదులోనికి వెళ్ల
ా టకు కనాను దేశమ్ందలి ష్లో
హులోనున్న ఇశారయేలీయల యొదదనుండి బయలుదేరిరి.
కనానుదేశమ్ందున్న యొరా
ద ను పరదేశమున్కు వచిచన్పుపడు

And the children of Reuben and the children of Gad and the halftribe of
Manasseh returned, and departed from the children of Israel out of Shiloh,
which is in the land of Canaan, to go unto the country of Gilead to the land
of their possession, which they possessed according to the word of the
LORD by the hand of Moses.
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రూబేనీయ లును గాదీయలును మ్న్షేు అరథ గోత్ిపువారును అకకడ
యొరా
ద ను దగుర ఒక బలిపీఠ మును కటిురి. అది చూపున్కు గొపప బలిపీఠమే.

And when they came unto the borders of the Jordan that are in the land of
Canaan, the children of Reuben and the children of Gad and the halftribe of
Manasseh built there an altar by the Jordan, a great altar to see to.
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అపుపడు రూబే నీయలును గాదీయలును మ్న్షేు అరిగోత్ిపు వారును
And the children of Israel heard say: "Behold, the children of Reuben and
ఇశారయేలీయల యెదుటివెైపున్ యొరా
ద నుపరదేశ ములో కనానుదేశము నదుట the children of Gad and the halftribe of Manasseh have built an altar over
బలిపీఠమును కటిురని ఇశార యేలీయలకు వరిమ్యన్ము వచెచను.
against the land of Canaan in the borders of the Jordan, at the passage of
the children of Israel."
ఇశారయేలీయలు ఆ మ్యట వినిన్పుపడు సమ్యజమ్ంత్య వారితో యదిము And when the children of Israel heard of it, the whole congregation of the
చేయటకు ష్లోహులో కూడి
children of Israel gathered themselves together at Shiloh to go up to war
against them.
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Ye have not left your brethren these many days unto this day, but have kept
the charge of the commandment of the LORD your God.
And now the LORD your God hath given rest unto your brethren, as He
promised them. Therefore now return ye, and get you unto your tents and
unto the land of your possession, which Moses the servant of the LORD
gave you on the other side of the Jordan.
But take diligent heed to do the commandment and the law which Moses
the servant of the LORD charged you: to love the LORD your God, and to
walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cleave unto
Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul."
So Joshua blessed them and sent them away, and they went unto their tents.
Now to one half of the tribe of Manasseh Moses had given a possession in
Bashan, but unto the other half thereof gave Joshua among their brethren
on this side of the Jordan westward. And when Joshua sent them away also
unto their tents, then he blessed them

ఇశారయేలీయలు గిల్లదులోనున్న రూబేనీయల యొదదకును గాదీయల
యొదదకును మ్న్షేు అరి గోత్ిపువారి యొదదకును యాజకు డగు ఎలియాజరు
కుమ్యరుడెైన్ ఫీనహాసును పంపరి.
ఇశారయేలీయల గోత్ిముల నినటిలో పరత్రదాని పత్రుల కుట్టంబపు పరధానుని,
అన్గా పదిమ్ంది పరధానులను అత్నితో కూడ పంపరి, వారందరు
ఇశారయేలీయల సమూ హములలో త్మ్ త్మ్ పత్రుల కుట్టంబములకు
పరధానులు.
వారు గిల్లదుదేశములోనున్న రూబేనీయల యొదదకును గాదీయల
యొదదకును మ్న్షేు అరి గోత్ిపువారి యొదద కును పోయి వారితో ఇటానిరి
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యెహోవా సరవ సమ్యజపువారు చెపుపచన్నదేమ్న్గానేడు బలిపీఠమును
కట్ట
ు కొని నేడ యెహోవాను అనుసరించట మ్యని, ఇశారయేలీయల దేవుని
మీద మీరేల త్రరుగుబాట్ట చేయ చనానరు?
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పయోరు విష్యములో మ్న్ము చేసిన్ దోష్ము మ్న్కు చాలదా? అందుచేత్
యెహోవా సమ్యజ ములో తెగులు పుట్టును గదా నేటివరకు మ్న్ము
దానినుండి పవిత్ిపరచకొన్కయనానము.
మీరు ఈ దిన్ మున్ యెహోవా వెంబడి నుండి తొలగిపోవున్ట్ట
ు నేడు యెహోవా
మీద త్రరుగ బడి దోరహము చేసెదరేమి? ఆల్లగెైతె ఆయన్ ఇకమీదట
ఇశారయేలీయల సరవసమ్య జముమీద కోపపడును గదా?
మీ సావసథామైన్ దేశము అపవిత్ి ముగా నుండిన్యెడల యెహోవా
మ్ందిరముండు యెహోవా సావధీన్ దేశమున్కు మీరు వచిచ మ్య మ్ధాను
సావసథాము తీసికొనుడి, మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా బలి పీఠము గాక వేర్కక
బలిపీఠమును కట్ట
ు కొని యెహోవా మీద త్రరుగబడకుడి, మ్య మీద
త్రరుగబడకుడి,
జరహు కుమ్యరుడెైన్ ఆకాను పరత్ర ష్ఠత్మైన్ దానివిష్యములో
త్రరుగబడిన్పుపడు ఇశారయేలీయల సరవసమ్యజము మీదికి కోపము రాలేదా?
త్న్ దోష్మువలన్ ఆ మ్నుషుాడొకడ మ్రణ మ్యయెనా?
అందుకు రూబేనీయలును గాదీయలును మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారును
ఇశారయేలీయల పరధానులతో ఇచిచన్ ఉత్తరమేమ్న్గా
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దేవుళాలో యెహోవా దేవుడు, దేవుళాలో యెహోవాయే దేవుడు; సంగత్ర
ఆయన్కు తెలి యను, ఇశారయేలీయలు తెలిసి కొందురు, దోరహము
చేత్నైన్ను యెహోవామీద త్రరుగు బాట్టచేత్నైన్ను మేము ఈ పని
చేసిన్యెడల నేడు మ్ముి బరదుకనియాకుడి.
యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహన్బలినైన్ను నైవేదా మునైన్ను
దానిమీద అరిపంచటకే గాని సమ్య ధాన్ బలులను దానిమీద అరిపంచటకే
గాని మేము ఈ బలిపీఠమును కటిున్యెడల యెహోవా తానే విమ్రశ
చేయనుగాక. వేర్కక హేతువుచేత్నే ఈ బలిపీఠమును కటిుత్రవిిు.

And the children of Israel sent unto the children of Reuben and to the
children of Gad and to the halftribe of Manasseh into the land of Gilead,
Phinehas the son of Eleazar the priest
and with him ten princes, of each chief house a prince throughout all the
tribes of Israel; and each one was a head of the house of their fathers
among the thousands of Israel.
And they came unto the children of Reuben and to the children of Gad and
to the halftribe of Manasseh, unto the land of Gilead, and they spoke with
them, saying,
"Thus saith the whole congregation of the LORD: `What trespass is this that
ye have committed against the God of Israel to turn away this day from
following the LORD, in that ye have built yourselves an altar, that ye might
rebel this day against the LORD?
Is the iniquity of Peor too little for us, from which we are not cleansed until
this day, although there was a plague in the congregation of the LORD,
but that ye must turn away this day from following the LORD? And it will be,
seeing ye rebel today against the LORD, that tomorrow He will be wroth
with the whole congregation of Israel.
Notwithstanding, if the land of your possession be unclean, then pass ye
over unto the land of the possession of the LORD wherein the LORD'S
tabernacle dwelleth, and take possession among us; but rebel not against
the LORD, nor rebel against us in building yourselves an altar besides the
altar of the LORD our God.
Did not Achan the son of Zerah commit a trespass in the accursed thing, and
wrath fell on all the congregation of Israel? And that man perished not
alone in his iniquity.'"
Then the children of Reuben and the children of Gad and the halftribe of
Manasseh answered and said unto the heads of the thousands of Israel,
"The LORD God of gods, the LORD God of gods, He knoweth, and Israel he
shall know! If it be in rebellion or if in transgression against the LORD (save
us not this day)
that we have built us an altar to turn from following the LORD, or if to offer
thereon burnt offering or meat offering, or if to offer peace offerings
thereon, let the LORD Himself require it.

ఏమ్న్గా రాబోవుకాలమున్ మీ సంతాన్పు వారు మ్య
And if we have not rather done it for fear of this thing, saying, `In time to
సంతాన్పువారితోఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? come your children might speak unto our children, saying, "What have ye to
do with the LORD God of Israel?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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రూబేనీయల్లరా గాదీయల్లరా, మీకును మ్యకును మ్ధా యెహోవా
యొరా
ద నును సరిహదు
ద గా నియమించెను గదా యెహోవా యందు మీకు
ప్రలేదియ లేదని చెపుపటవలన్ మీ సంతా న్పువారు మ్య సంతాన్పువా రిని
యెహోవా విష్యములో భ్యభ్కు
ి లులేని వార గున్ట్ట
ా చేయదురేమో అని
భ్యపడి ఆ హేతువు చేత్నే దీని చేసిత్రవిిు.
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కాబటిు మేముమ్న్ము బలిపీఠమును కట్ట
ు టకు సిదిపరచదము రండని చెపుప Therefore we said, `Let us now prepare to build us an altar, not for burnt
కొంటిమి; అది దహన్బలుల న్రిపంచటకెైన్ను బలి న్రిపం చటకెైన్ను కాదు. offering nor for sacrifice,

Joshua

22

27

but that it may be a witness between us and you and our generations after
us, that we might do the service of the LORD before Him with our burnt
offerings and with our sacrifices and with our peace offerings, that your
children may not say to our children in time to come, "Ye have no part in the
LORD."'
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మ్న్ దహన్బలుల విష్యములోను బలుల విష్యములోను
సమ్యధాన్బలుల విష్యములోను మ్న్ము యెహోవా సనినధిని ఆయన్
సేవచేయవలయ న్నుటకుయెహోవాయందు మీకు ప్రలు ఏదియ లేదను
మ్యట మీ సంత్త్రవారు మ్య సంత్త్రవారికి చెపపజాలకుండు న్ట్ట
ా అది
మ్యకును మీకును మ్న్ త్రువాత్ మ్న్ మ్న్ త్రములవారికిని మ్ధా
సాకిుయె
ై యండును.
అందుకు మేముఇకమీదట వారు మ్యతోనే గాని మ్య త్రముల వారితోనే గాని
అట్ట
ా చెపపన్యెడల మేముమ్న్ పత్ రులు చేసిన్ బలిపీఠపు ఆకారమును
చూడుడి; యిది దహన్బలి న్రిపంచటకు కాదు బలి న్రిపంచటకు కాదుగాని,
మ్యకును మీకును మ్ధాసాకిుయె
ై యండుటకే యని చెపుపదమ్ని అనుకొంటిమి.
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God forbid that we should rebel against the LORD and turn this day from
following the LORD to build an altar for burnt offerings, for meat offerings,
or for sacrifices, besides the altar of the LORD our God that is before His
tabernacle."
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ఆయన్ మ్ందిరము నదుట నున్న మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా బలిపీఠము త్పప
దహన్ బలులకెైన్ను నైవేదాములకెైన్ను బలులకెైన్ను వేర్కక బలి పీఠమును
కట్ట
ు న్ట్ట
ా నేడు యెహోవాను అనుసరింపక తొలగి పోయిన్యెడల నేమి
యెహోవామీద దోరహము చేసిన్యెడల నేమి మేము శాపగరసు
త లమ్గుదుము
గాక.
ఫీనహాసను యాజకుడును సమ్యజ పరధానులును, అన్గా అత్నితో ఉండిన్
ఇశారయేలీయల పరధానులును రూబేనీయలును గాదీయలును
మ్న్షీుయలును చెపపన్ మ్యటలను విని సంతోష్ంచిరి.
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అపుపడు యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు కుమ్యరుడగు ఫీనహాసు
రూబేనీయలతోను గాదీయలతోను మ్న్షీుయలతోనుమీరు యెహోవాకు
విరోధముగా ఈ దోరహము చేయలేదు గనుక యెహోవా మ్న్ మ్ధానునానడని
నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుపడు మీరు యెహోవా చేత్రలోనుండి
ఇశారయేలీయలను విడిపంచి యనానరని చెపపను.
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యాజకుడెైన్ ఎలియాజరు కుమ్యరుడగు ఫీనహా సును పరధానులును
గిల్లదులోని రూబేనీయల యొదదనుండియ, గాదీయల యొదదనుండియ
ఇశారయేలీయల యొదదకు త్రరిగి వచిచ జనులకు ఆ మ్యట తెలియచెపపగా
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ఇశార యేలీయలు విని సంతోష్ంచిరి. అపుపడు ఇశారయేలీయలు దేవుని
సు
త త్రంచి, రూబేనీయలును గాదీయలును నివసించ దేశమును
ప్రడుచేయటకు వారిమీద యదిము చేయట మ్యనిరి.

For the LORD hath made the Jordan a border between us and you, ye
children of Reuben and children of Gad. Ye have no part in the LORD." So
shall your children make our children cease from fearing the LORD.'

Therefore we said that it shall be, when they should so say to us or to our
generations in time to come, that we may say again, `Behold the pattern of
the altar of the LORD which our fathers made, not for burnt offerings nor for
sacrifices, but it is a witness between us and you.'

And when Phinehas the priest and the princes of the congregation and
heads of the thousands of Israel who were with him heard the words that
the children of Reuben and the children of Gad and the children of
Manasseh spoke, it pleased them.
And Phinehas the son of Eleazar the priest said unto the children of Reuben
and to the children of Gad and to the children of Manasseh: "This day we
perceive that the LORD is among us, because ye have not committed this
trespass against the LORD. Now ye have delivered the children of Israel out
of the hand of the LORD."
And Phinehas the son of Eleazar the priest, and the princes, returned from
the children of Reuben and from the children of Gad out of the land of
Gilead unto the land of Canaan to the children of Israel, and brought them
word again.
And the thing pleased the children of Israel; and the children of Israel
blessed God, and did not intend to go up against them in battle to destroy
the land wherein the children of Reuben and Gad dwelt.
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రూబేనీయలును గాదీయలును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది
మ్న్మ్ధాను సాకిుయగు న్ని దానికి ఏద అను పేరు పటిురి.

And the children of Reuben and the children of Gad called the altar Ed [that
is, A witness], "For it shall be a witness between us that the LORD is God."
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చట్ట
ు నున్న వారి శతు
ి వులలో ఎవరును వారి మీదికి రాకుండ యెహోవా
ఇశారయేలీయలకు నమ్ిది కలుగ జేసిన్మీదట అనేక దిన్ములైన్ త్రువాత్
యెహోషువ బహు సంవత్సరములుగల వృదు
ి డాయెను.

And it came to pass, a long time after the LORD had given rest unto Israel
from all their enemies round about, that Joshua waxed old and stricken in
age.
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అపుప డత్డు ఇశారయేలీయలన్ందరిని వారి పదదలను వారి ముఖుాలను వారి And Joshua called for all Israel, and for their elders, and for their heads, and
నాాయాధిపతులను వారి నాయకు లను పలిపంచి వారితో ఇటాననునేను
for their judges, and for their officers, and said unto them, "I am old and
బహు సంవ త్సరములు గడచిన్ ముసలివాడను.
stricken in age.
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ నిమిత్తము సమ్సతజన్ములకు చేసిన్ దంత్య
మీరు చూచిత్రరి. మీ నిమిత్తము యదిము చేసిన్వాడు మీ దేవుడెైన్ యెహో
వాయే.
చూడుడి, యొరా
ద ను మొదలుకొని తూరుప దికుకన్ మ్హాసముదరము వరకు
నేను నిరూిలము చేసిన్ సమ్సత జన్ముల దేశమును, మీ గోత్ిముల
సావసథాముమ్ధా మిగిలియన్న యీ జన్ముల దేశమును మీకు
వంతుచీటావలన్ పంచిపటిుత్రని.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవాయే వారిని మీ యెదుట నిలువ కుండ వెళాగొటిున్
త్రువాత్ మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీతో సెలవిచిచన్ట్ట
ా మీరు వారి దేశమును
సావధీన్ పరచకొందురు.
కాబటిు మీరు మోషే ధరిశాసతీ గరంథములో వా
ర యబడిన్దంత్టిని గెైకొని
అనుసరించ టకు మ్న్సుస దృఢము చేసికొని, యెడమ్కు గాని కుడికి గాని
దానినుండి తొలగిపోక
మీయొదద మిగిలియన్న యీజనుల సహవాసము చేయక వారి దేవత్ల
పేళాను ఎత్తక వాటి తోడని పరమ్యణము చేయక వాటిని పూజంపక వాటికి
న్మ్సకరింపక
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మీరు నేటివరకు చేసిన్ట్ట
ా మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను హతు
త కొని యండవలను. But cleave unto the LORD your God, as ye have done unto this day.

Joshua

23

9

Joshua

23

10

Joshua

23

11

యెహోవా బలముగల గొపప జన్ములను మీ యెదుట నుండి
కొటిువేసియనానడు, మీ యెదుట నేటివరకును ఏ మ్నుషుాడును
నిలిచియండలేదు.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ తానే మీకొరకు యదిము
చేయవాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమ్ందిని త్రుమును
కాబటిు మీరు బహు జాగరత్తపడి మీ దేవు డెైన్ యెహోవాను పేరమింపవలను.
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And ye have seen all that the LORD your God hath done unto all these
nations because of you, for the LORD your God is He that hath fought for
you.
Behold, I have divided unto you by lot these nations that remain to be an
inheritance for your tribes, from the Jordan, with all the nations that I have
cut off, even unto the Great Sea westward.
And the LORD your God, He shall expel them from before you and drive
them from out of your sight; and ye shall possess their land, as the LORD
your God hath promised unto you.
Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the
Book of the Law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right
hand or to the left;
that ye come not among these nations, these that remain among you,
neither make mention of the name of their gods, nor cause any to swear by
them, neither serve them nor bow yourselves unto them.

For the LORD hath driven out from before you great nations and strong; but
as for you, no man hath been able to stand before you unto this day.
One man of you shall chase a thousand; for the LORD your God, He it is that
fighteth for you, as He hath promised you.
Take good heed therefore unto yourselves, that ye love the LORD your God.

అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద మిగిలి యన్న యీ జన్ములను Or else, if ye do in any wise go back and cleave unto the remnant of these
హతు
త కొని వారితో వియామ్ంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగత్ాము nations, even these that remain among you, and shall make marriages with
చేసిన్ యెడల
them and go in unto them and they to you,
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మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జన్ములను కొటిువేయట
మ్యనును. మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకిచిచన్ యీ మ్ంచి దేశములో ఉండకుండ
మీరు న్శించవరకు వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పరకకల మీద
కొరడాలుగాను మీ కనునలలో ముళ్ల
ా గాను ఉందురు.

know for a certainty that the LORD your God will no more drive out any of
these nations from before you, but they shall be snares and traps unto you
and scourges in your sides and thorns in your eyes, until ye perish from off
this good land which the LORD your God hath given you.
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ఇదిగో నేడు నేను సరవ లోకుల మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చనానను. మీ దేవుడెైన్
యెహోవా మీ విష్యమై సెలవిచిచన్ మ్ంచి మ్యటలనినటిలో ఒకకటియె
ై న్ను
త్పపయండలేదని మీరు అనుభ్వ పూరవకముగా ఎరుగుదురు; అవి
అనినయ మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకకటియె
ై న్ను త్పపయండలేదు.

"And behold, this day I am going the way of all the earth. And ye know in all
your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the
good things which the LORD your God spoke concerning you: all have come
to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.
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అయితే మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీతో చెపపన్ మేలంత్య మీకు కలిగిన్
పరకారము మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీ కిచిచన్ యీ మ్ంచి దేశములో ఉండకుండ
ఆయన్ మిముి న్శింపజేయవరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంత్య
రాజేయను.
మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకు నియ మించిన్ ఆయన్ నిబంధన్ను మీరి
యిత్ర దేవత్లను పూజంచి వాటికి న్మ్సకరించిన్యెడల యెహోవా కోపము
మీ మీద మ్ండును గనుక ఆయన్ మీకిచిచన్ యీ మ్ంచి దేశ ములో నుండ
కుండ మీరు శీఘాముగా న్శించి పోవుదురు.
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Therefore it shall come to pass that, as all good things have come upon you
which the LORD your God promised you, so shall the LORD bring upon you
all evil things until He have destroyed you from off this good land which the
LORD your God hath given you:
when ye have transgressed the covenant of the LORD your God which He
commanded you, and have gone and served other gods and bowed
yourselves to them, then shall the anger of the LORD be kindled against you,
and ye shall perish quickly from off the good land which He hath given unto
you."
యెహోషువ ఇశారయేలీయల గోత్ిముల వారి న్ందరిని షెకెములో పోగుచేసి,
And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the
వారి పదదలను వారి పరధానులను వారి నాాయాధిపతులను వారి నాయకులను elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers;
పలిపంపగా వారు వచిచ దేవుని సనినధిని నిలిచిరి.
and they presented themselves before God.
యెహోషువ జనులందరితో ఇటాననుఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా
And Joshua said unto all the people, "Thus saith the LORD God of Israel:
చెపుపన్దేమ్న్గాఆదికాలమునుండి మీ పత్రులు, అన్గా అబా
ర హాముకును
`Your fathers dwelt on the other side of the river in old time, even Terah,
నాహోరుకును త్ండిరయె
ై న్ తెరహు కుట్టంబికులు న్ది (యూఫరటీసు) అదదరిని the father of Abraham and the father of Nahor; and they served other gods.
నివసించి యిత్ర దేవత్లను పూజంచిరి.
అయితే నేను న్ది అదదరినుండి మీ పత్రుడెైన్ అబా
ర హామును తోడు కొని వచిచ And I took your father Abraham from the other side of the river and led him
కనాను దేశమ్ందంత్ట సంచరింపజేసి, అత్నికి సంతాన్మును విసతరింపజేసి,
throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed and gave him
అత్నికి ఇసాసకును ఇచిచ త్రని.
Isaac.
ఇసాసకున్కు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచత్రని. శ్రయీరు మ్న్ాములను
And I gave unto Isaac Jacob and Esau; and I gave unto Esau Mount Seir to
సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా వాటిని ఏశావు కిచిచత్రని. యాకోబును అత్ని
possess it, but Jacob and his children went down into Egypt.
కుమ్యరులును ఐగుపు
లోనికి
దిగిపోయిరి.
త
త్రువాత్ నేను మోషే అహరోనులను పంప, దాని మ్ధాను నేను చేసిన్
I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt, according to that which I
కిరయలవలన్ ఐగుపీతయ లను హత్ముచేసి మిముిను వెలుపలికి రపపంచిత్రని. did among them; and afterward I brought you out.
నేను ఐగుపు
ర లను రపపంచిన్పుపడు మీరు
త లోనుండి మీ త్ండు
సముదరమునొదదకు రాగా ఐగుపీతయలు రథములతోను రౌతులతోను మీ
త్ండు
ర లను ఎఱ్ఱసముదరమువరకు త్రిమిరి.
వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిున్పుపడు ఆయన్ మీకును ఐగుపీతయలకును
మ్ధా చీకటి కలిపంచి సముదర మును వారిమీదికి రపపంచి వారిని
ముంచివేసెను. ఐగుపు
త దేశములో నేను చేసిన్దానిని మీరు కనునల్లర
చూచిత్రరి. అట్టత్రువాత్ మీరు బహు దిన్ములు అరణాములో నివ సించిత్రరి.

And I brought your fathers out of Egypt; and ye came unto the sea, and the
Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the
Red Sea.
And when they cried unto the LORD, He put darkness between you and the
Egyptians, and brought the sea upon them and covered them. And your
eyes have seen what I have done in Egypt; and ye dwelt in the wilderness a
long season.
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యొరా
ద ను అదదరిని నివసించిన్ అమోరీయల దేశమున్కు నేను మిముిను
రపపంచిన్పుపడు వారు మీతో యదిముచేయగా నేను మీ చేత్రకి వారిని
అపపగించిత్రని, మీరు వారి దేశమును సావధీన్పరచకొంటిరి, వారు మీ
యెదుట నిలువకుండ వారిని న్శింపజేసిత్రని.

And I brought you into the land of the Amorites, who dwelt on the other
side of the Jordan. And they fought with you; and I gave them into your
hand, that ye might possess their land, and I destroyed them from before
you.

Joshua

24

9

Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel,
and sent and called Balaam the son of Beor to curse you.
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త్రువాత్ మోయాబు రాజును సిపోపరు కుమ్యరుడునైన్ బాల్లకులేచి
ఇశారయేలీయలతో యదిముచేసి మిముి శపంచటకు బెయోరు
కుమ్యరుడెైన్ బిల్లమును పలువన్ంపగా
నేను బిల్లము మ్న్వి విన్నొలానైత్రని గనుక అత్డు మిముిను దీవించచనే
వచెచను. అత్నిచేత్రనుండి నేనే మిముిను విడిపంచిత్రని.
మీరు యొరా
ద ను దాటి యెరికో దగురకు వచిచన్పుపడు యెరికోకు
యజమ్యనులగు అమోరీయలు పరిజీజయలు కనానీయలు హీతీతయలు
గిరా
ు షీయలు హివీవయలు యెబూస్త్యలనువారు మీతో యదిము
చేయగా నేను వారిని మీ చేత్రకపపగించిత్రని.
మ్రియ నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపత్రని; నీ ఖడుము కాదు నీ
విలు
ా కాదు గాని అవే అమోరీయల రాజుల నిదదరిని తోలివేసెను. మీరు
సేదాముచేయని దేశమును
మీరు కటుని పటుణములను మీకిచిచయనానను. మీరు వాటిలో
నివసించచనానరు. మీరు నాటని దా
ర క్షతోటల పండాను ఒలీవతోటల పండాను
త్రనుచనానరు.
కాబటిు మీరు యెహోవాయందు భ్య భ్కు
ి లుగలవారై, ఆయన్ను
నిష్కపటముగాను సత్ాము గాను సేవించచ, మీ పత్రులు న్ది అదదరిని
ఐగుపు
త లోను సేవించిన్ దేవత్లను తొలగదోరసి యెహోవానే సేవిం చడి.
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యెహోవాను సేవించట మీ దృష్ుకి కీడని తోచిన్ యెడల మీరు ఎవని
సేవించెదరో, న్ది అదదరిని మీ పత్రులు సేవించిన్ దేవత్లను సేవించెదరో,
అమోరీయల దేశమున్ మీరు నివసించచనానరే వారి దేవత్లను సేవిం
చెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీర వరిని సేవింప కోరుకొనిన్ను నేనును నా
యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనను.

And if it seem evil unto you to serve the LORD, choose you this day whom
ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the
other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell.
But as for me and my house, we will serve the LORD."
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అందుకు పరజలుయెహోవాను విసరిజంచి యిత్రదేవత్లను సేవించిన్యెడల
మేము శాప గరసు
త ల మ్గుదుము గాక.
ఐగుపు
ర లను
త దేశమ్ను దాసుల గృహములోనుండి మ్న్లను మ్న్ త్ండు
రపపంచి, మ్న్ కనునలయెదుట ఆ గొపప సూచక కిరయలను చేసి, మ్న్ము
న్డిచిన్ మ్యరుములనినటిలోను, మ్న్ము వెళ్లాన్ పరజ లందరిమ్ధాను మ్న్లను
కాప్రడిన్ యెహోవాయే మ్న్ దేవుడు.

And the people answered and said, "God forbid that we should forsake the
LORD to serve other gods;
for the LORD our God, He it is that brought us up and our fathers out of the
land of Egypt, from the house of bondage, and who did those great signs in
our sight, and preserved us in all the way wherein we went and among all
the people through whom we passed.
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But I would not hearken unto Balaam. Therefore he blessed you still; so I
delivered you out of his hand.
And ye went over the Jordan and came unto Jericho; and the men of Jericho
fought against you -- the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites,
and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. And I
delivered them into your hand.
And I sent the hornet before you which drove them out from before you,
even the two kings of the Amorites, but not with thy sword nor with thy
bow.
And I have given you a land for which ye did not labor and cities which ye
built not, and ye dwell in them. Of the vineyards and oliveyards which ye
planted not do ye eat.'
"Now therefore, fear the LORD, and serve Him in sincerity and in truth; and
put away the gods which your fathers served on the other side of the river
and in Egypt, and serve ye the LORD.

యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన్ అమోరీ యలు మొదలైన్ పరజలందరు
And the LORD drove out from before us all the people, even the Amorites
మ్న్యెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసిన్వాడు; యెహోవానే సేవించెదము; who dwelt in the land. Therefore will we also serve the LORD, for He is our
ఆయన్యే మ్య దేవుడని పరతుాత్తరమిచిచరి.
God."
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అందుకు యెహోషువయెహోవా పరిశుది దేవుడు, రోష్ముగల దేవుడు, ఆయన్
మీ అపరాధ ములను మీ ప్రపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయన్ను
సేవింపలేరు.
మీరు యెహోవాను విసరిజంచి అన్ాదేవత్లను సేవించిన్యెడల ఆయన్ మీకు
మేలు చేయవాడెైన్ను మ్న్సుస త్రిపుపకొని మీకు కీడుచేసి మిముిను కీుణంప
జేయన్న్గా
జనులు అట్ట
ా కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమ్ని యెహోషువతో చెపపరి.

And Joshua said unto the people, "Ye cannot serve the LORD, for He is a holy
God; He is a jealous God; He will not forgive your transgressions nor your
sins:
if ye forsake the LORD and serve strange gods, then He will turn and do you
hurt, and consume you after He hath done you good."

అపుపడు యెహో షువమీరు యెహోవానే సేవించెదమ్ని ఆయన్ను కోరు
కొన్నందుకు మిముిను గూరిచ మీరే సాకు
ు లై యనాన రన్గా వారుమేము
సాకు
ు లమే అనిరి.
అందుకత్డుఆల్లగెైతే మీ మ్ధా నున్న అన్ాదేవత్లను తొలగదోరసి,
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాత్ట్ట
ు మీ హృదయమును త్రిపుపకొనుడని
చెపపను.
అందుకు జనులుమ్న్ దేవు డెైన్ యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన్ మ్యటయే
విందుమ్ని యెహోషువతో చెపపరి.
అట్ట
ా యెహోషువ ఆ దిన్మున్ పరజలతో నిబంధన్ చేసి వారికి షెకెములో
కటుడను విధిని నియమించి
దేవుని ధరిశాసతీగరంథములో ఆ వాకాములను వా
ర యించి పదద రాత్రని
తెపపంచి యెహోవా పరిశుదిసథలములో నున్న సిందూర వృక్షముకిరంద దాని
నిలువబెటిు
జను లందరితో ఇటాననుఆలోచించడి, యెహోవా మ్న్తో చెపపన్
మ్యటలనినయ ఈ రాత్రకి విన్బడెను గనుక అది మ్న్మీద సాకిుగా ఉండును.
మీరు మీ దేవుని విసరిజంచిన్ యెడల అది మీమీద సాకిుగా ఉండును.

And Joshua said unto the people, "Ye are witnesses against yourselves that
ye have chosen for yourselves the LORD to serve Him." And they said, "We
are witnesses."
"Now therefore put away," said he, "the strange gods which are among you,
and incline your heart unto the LORD God of Israel."
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అపుపడు యెహోషువ పరజలను త్మ్ సావసథాములకు వెళాన్ంపను.
So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance.
ఈ సంగతులు జరిగిన్త్రువాత్ నూను కుమ్యరుడును యెహోవా దాసుడునైన్ And it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the
యెహోషువ నూటపది సంవత్స రముల వయసుసగలవాడెై మ్ృత్ర నొందను.
servant of the LORD, died, being a hundred and ten years old.
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And they buried him in the border of his inheritance in Timnathserah, which
is in Mount Ephraim, on the north side of the Hill of Gaash.
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అత్ని సావసథాపు సరిహదు
ద లోనున్న త్రమ్నతెసరహులో అత్డు ప్రత్ర
పటుబడెను. అది ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ాములోని గాయషు కొండకు ఉత్తర
దికుకన్ నున్నది.
యెహోషువ దిన్ములనినటను యెహోషువ త్రువాత్ ఇంక బరత్రకి యెహోవా
ఇశారయేలీయలకొరకు చేసిన్ కిరయలనినటిని ఎరిగిన్ పదదల దిన్ములనినటను
ఇశారయేలీ యలు యెహోవాను సేవించచ వచిచరి.
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ఇశారయేలీ యలు ఐగుపు
త లోనుండి తెచిచన్ యోసేపు ఎముకలను షెకెములో,
అన్గా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము త్ండిరయె
ై న్ హమోరు
కుమ్యరులయొదద కొనిన్ చేని భాగములో వారు ప్రత్రపటిురి. అవి యోసేపు
పుతు
ి లకు ఒక సావసథాముగా ఉండెను.

And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of
Egypt, buried they in Shechem, in a parcel of ground which Jacob bought
from the sons of Hamor the father of Shechem for a hundred pieces of
silver. And it became the inheritance of the children of Joseph.

And the people said unto Joshua, "Nay; but we will serve the LORD."

And the people said unto Joshua, "The LORD our God will we serve, and His
voice will we obey."
So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute
and an ordinance in Shechem.
And Joshua wrote these words in the Book of the Law of God, and took a
great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of
the LORD.
And Joshua said unto all the people, "Behold, this stone shall be a witness
unto us, for it hath heard all the words of the LORD which He spoke unto us.
It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God."

And Israel served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the
elders who outlived Joshua and who had known all the works of the LORD,
that He had done for Israel.
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మ్రియ అహరోను కుమ్యరు డెైన్ ఎలియాజరు మ్ృత్రనొందిన్పుపడు
And Eleazar the son of Aaron died; and they buried him in a hill that
ఎఫా
ర యీమీయల మ్న్ాపరదేశములో అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఫీనహాసున్కు ఇయా pertained to Phinehas his son, which was given him in Mount Ephraim.
బడిన్ ఫీనహాసుగిరిలో జనులు అత్ని ప్రత్రపటిురి.
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1

యెహోషువ మ్ృత్రనొందిన్ త్రువాత్ ఇశారయేలీ యలుకనానీయలతో
యదిము చేయటకు త్మ్లో నవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసిన్ది
యెహోవా తెలియజేయన్ట్ట
ా ప్ర
ర రథన్చేయగా

Now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel
asked the LORD, saying, "Who shall go up for us against the Canaanites first,
to fight against them?"
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యెహోవాఆ దేశమును యూదావంశసు
థ ల కిచిచయనానను, వారు పోవలన్ని
సెలవిచెచను.
అపుపడు యూదావంశసు
థ లు త్మ్ సహోదరులైన్ ష్మోానీయలతోమ్న్ము
కనా నీయలతో యదిము చేయటకుమ్య వంతులోనికి మ్యతోకూడ రండి,
మేమును మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచెచదమ్ని చెపపగా ష్మోానీయలు
వారితో కూడ పోయిరి.

And the LORD said, "Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into
his hand."
And Judah said unto Simeon his brother, "Come up with me into my
allotment, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go
with thee into thy lot." So Simeon went with him.
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And Judah went up; and the LORD delivered the Canaanites and the
Perizzites into their hand, and they slew of them in Bezek ten thousand men.
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కనానీయలమీదికి యూదావంశసు
థ లు పోయిన్పుపడు యెహోవా
కనానీయలను పరిజీజయలను వారి కపపగించెను గనుక వారు బెజకులో
పదివేలమ్ంది మ్నుషుాలను హత్ముచేసిరి.
వారు బెజకులో అదోనీ బెజకును చూచి వానితో యదిముచేసి కనానీయలను
పరిజీజయలను హత్ముచేసిరి.
అదోనీ బెజకు ప్రరిపోగా వారు అత్ని త్రిమి పట్ట
ు కొని అత్ని కాలుచేతుల
బటున్ వేరళాను కోసివేసిరి.
అపుపడు అదోనీ బెజకుత్మ్ కాళ్ల
ా చేతుల బటున్వేరళ్ల
ా కోయబడిన్
డెబబదిమ్ంది రాజులు నా భోజన్పు బలాకిరంద ముకకలు ఏరుకొనుచండిరి.
నేను చేసిన్టేా దేవుడు నాకు పరత్రఫలమిచెచన్నను. వారు యెరూష్లేమున్కు
అత్ని తోడుకొనిరాగా అత్డు అకకడ చనిపోయెను.
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యూదావంశసు
థ లు యెరూష్లేముమీదికి యదిము చేసి దానిని పట్ట
ు కొని
కొలాబెటిు ఆ పటుణమును కాలిచ వేసిరి.

Now the children of Judah had fought against Jerusalem, and had taken it
and smitten it with the edge of the sword and set the city on fire.
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త్రువాత్ యూదావంశసు
థ లు మ్న్ాములయందును దకిుణదేశమ్ందును
లోయయందును నివసించిన్ కనానీయ లతో యదిము చేయటకు పోయిరి.

And afterward the children of Judah went down to fight against the
Canaanites who dwelt in the mountain and in the South and in the valley.
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మ్రియ యూదా వంశసు
థ లు హెబో
ర నులో నివసించిన్ కనానీయలమీదికి పోయి, And Judah went against the Canaanites who dwelt in Hebron (now the
షేష్యిని అహీమ్యనును త్లియిని హత్ముచేసిరి.
name of Hebron before was Kirjatharba), and they slew Sheshai and Ahiman
and Talmai.
ఆ హెబో
ర ను పేరు కిరాత్రాబ. అకకడనుండి వారు దబీరు నివాసులమీదికి
And from thence he went against the inhabitants of Debir (and the name of
పోయిరి. పూరవము దబీరు పేరు కిరాతేసఫెరు.
Debir before was Kirjathsepher).
కాలేబుకిరాతేసఫెరును పట్ట
ు కొని కొలా బెట్ట
ు వానికి నా కుమ్యరియె
ై న్ అకాసను
And Caleb said, "He that smiteth Kirjathsepher and taketh it, to him will I
ఇచిచ పండిాచేసెద న్ని చెపపగా
give Achsah my daughter for a wife."
కాలేబు త్ముిడెైన్ కన్జు కుమ్యరుడగు ఒతీనయేలు దాని పట్ట
ు కొనను గనుక And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it; and he gave
కాలేబు త్న్ కుమ్యరి యె
ై న్ అకాసను అత్నికిచిచ పండిా చేసెను.
him Achsah his daughter for a wife.

And they found Adonibezek in Bezek; and they fought against him, and they
slew the Canaanites and the Perizzites.
But Adonibezek fled; and they pursued after him and caught him, and cut
off his thumbs and his great toes.
And Adonibezek said, "Threescore and ten kings, having their thumbs and
their great toes cut off, gathered their meat under my table. As I have done,
so God hath requited me." And they brought him to Jerusalem, and there he
died.
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ఆమ త్న్ పనిమిటి యింట పరవేశించిన్పుపడు త్న్ త్ండిరని ఒక పలము
అడుగుటకు అత్నిని పేరరేపంచెను. ఆమ గాడిదను దిగగా కాలేబునీకేమి
కావలన్ని యడిగెను
అందుకామదీవెన్ దయ చేయము; నాకు దకిుణ భూమి ఇచిచయనానవు, నీటి
మ్డుగులను కూడ నాకు దయ చేయమ్నను. అపుపడు కాలేబు ఆమకు
మరక మ్డుగులను పలాపు మ్డుగులను ఇచెచను.

And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of
her father a field; and she alighted from her ass, and Caleb said unto her,
"What wilt thou?"
And she said unto him, "Give me a blessing, for thou hast given me a south
land. Give me also springs of water." And Caleb gave her the upper springs
and the nether springs.

16

మోషే మ్యమ్యె
ై న్ కేయిను కుమ్యరులు యూదా వంశసు
థ లతో కూడ
ఖరూ
జ రచెటా పటుణములోనుండి అరాదు దకిుణదికుకలోని యూదా
అరణామున్కు వెళ్లా అకకడ చేరి ఆ జన్ముతో నివసించిరి.

And the children of the Kenite, Moses' father-in-law, went up out of the city
of palm trees with the children of Judah into the Wilderness of Judah, which
lieth in the south of Arad; and they went and dwelt among the people.

1

17

యూదావంశసు
థ లు త్మ్ సహోదరులైన్ ష్మోానీయలతో కూడ పోయి జఫ
And Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites who
తులో నివసించిన్ కనానీయలను హత్ము చేసి పటుణమును నిరూిలముచేసి inhabited Zephath and utterly destroyed it. And the name of the city was
ఆ పటుణమున్కు హోరాి అను పేరు పటిురి.
called Hormah.
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యూదావంశసు
థ లు గాజా నుదాని పరదేశమును అషెక లోనును దాని పరదేశమును
ఎకోరనును దాని పరదేశమును పట్ట
ు కొనిరి.
యెహోవా యూదావంశసు
థ లకు తోడెై యన్నందున్ వారు మ్న్ాదేశమును
సావధీన్పరచకొనిరి. అయితే మైదాన్మ్ందు నివసించవారికి
ఇనుపరథములున్నం దున్ వారిని వెళాగొటులేకపోయిరి.

Also Judah took Gaza with the regions thereof, and Ashkelon with the
regions thereof, and Ekron with the region thereof.
And the LORD was with Judah; and he drove out the inhabitants of the
mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley because they
had chariots of iron.
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మోషే చెపపన్ట్ట
ా వారు కాలేబుకు హెబో
ర ను నియాగా అత్డు ముగు
ు రు
అనాకీయలను అకకడనుండి ప్రరదోలి దానిని సావధీన్ పరచకొనను.

And they gave Hebron unto Caleb, as Moses said; and he expelled from
thence the three sons of Anak.
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యెరూష్లేములో నివసించ యెబూస్త్ యలను బెనాామీనీయలు
వెళాగొటులేదు; యెబూస్త్ యలు బెనాామీనీయలతో కూడ నేటివరకు
యెరూష్ లేములో నివసించచనానరు.
యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళ్లాన్పుపడు యెహోవా వారికి తోడెైయండెను.
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And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites who inhabited
Jerusalem, but the Jebusites dwell with the children of Benjamin in
Jerusalem unto this day.
And the house of Joseph, they also went up against Bethel; and the LORD
was with them.
And the house of Joseph sent to descry Bethel. (Now the name of the city
before was Luz.)
And the spies saw a man come forth out of the city, and they said unto him,
"Show us, we pray thee, the entrance into the city, and we will show thee
mercy."
And when he showed them the entrance into the city, they smote the city
with the edge of the sword; but they let go the man and all his family.
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పూరవము లూజన్బడిన్ బేతే లును వేగుచూచటకు యోసేపు ఇంటివారు
దూత్లను పంపగా
ఆ వేగులవారు ఆ పటుణమునుండి ఒకడు వచచట చూచినీవు దయచేసి యీ
పటుణములోనికి వెళ్ల
ా తో
ి వను మ్యకు చూపన్యెడల మేము మీకు ఉపకారము
చేసెదమ్ని చెపపరి.
అత్డు పటుణములోనికి పోవు తో
ి వను వారికి చూపగా వారు ఆ పటుణమును
కత్రత వాత్ హత్ము చేసిరిగాని ఆ మ్నుషుాని వాని కుట్టంబికుల న్ందరిని
పోనిచిచరి.
ఆ మ్నుషుాడు హితీతయల దేశము న్కు వెళ్లా ఒక పటుణమును కటిుంచి దానికి
లూజు అను పేరుపట్టును. నేటివరకు దానికదే పేరు.

And the man went into the land of the Hittites and built a city, and called
the name thereof Luz, which is the name thereof unto this day.
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మ్న్షీుయలు బేతెుయానును దాని పలాలను, త్యి నాకును దాని పలాలను,
దోరునివాసులను దోరు పలాలను, ఇబెాయామును దాని పలాలను, మగిదోద
నివాసులను, మగిదోద పలాలను, సావధీన్పరచకొన్ లేదు; ఏలయన్గా
కనానీయలు ఆ దేశములో నివసింపవలన్ని గటిుపట్ట
ు పటిుయండిరి.

Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshean and her
towns, nor Taanach and her towns, nor the inhabitants of Dor and her
towns, nor the inhabitants of Ibleam and her towns, nor the inhabitants of
Megiddo and her towns; but the Canaanites would dwell in that land.
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ఇశారయేలీయలు బలవంతులైన్ త్రువాత్ వారు కనానీయల చేత్
వెటిుపనులు చేయించకొనిరి కాని వారిని బత్రతగా వెళాగొటులేదు.
ఎఫా
ర యిమీయలు గెజరులో నివసించిన్ కనానీయ లను వెళాగొటులేదు,
గెజరులో కనానీయలు వారి మ్ధాను నివసించిరి.
జబూలూనీయలు కితో
ి ను నివాసులను న్హలోలు నివాసులను వెళాగొటులేదు,
కనానీయలు వారి మ్ధా నివసించి వారికి వెటిుపనులు చేయవారైరి.

And it came to pass, when Israel was strong, that they put the Canaanites to
tribute, and did not utterly drive them out.
Neither did Ephraim drive out the Canaanites who dwelt in Gezer, but the
Canaanites dwelt in Gezer among them.
Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron nor the inhabitants
of Nahalol, but the Canaanites dwelt among them and became tributaries.

Judges

1

31

ఆషే రీయలు అకోక నివాసులను స్త్దోను నివాసులను అహాాబు వారిని
అకీజబువారిని హెల్లబవారిని అఫెకువారిని రహోబు వారిని

Neither did Asher drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of
Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
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but the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land,
for they did not drive them out.
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ఆషేరీయలు దేశనివాసులైన్ కనానీయలను వెళాగొటుక వారి మ్ధా
నివసించిరి. న్ఫా
త లీయలు బేతెు మషు వారిని బేత్నాతువారిని వెళాగొటులేదు
గాని
బేతెుమషు నివాసులచేత్ను బేత్నాతు నివాసులచేత్ను వెటిు పనులు
చేయించకొనిరి.
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అమోరీయలు దానీయ లను పలాపు దేశమున్కు దిగనియాక మ్న్ామున్కు
వారిని వెళాగొటిురి.
అమోరీయలు అయాాలోను న్ందలి హెరసు కొండలోను ష్యలీబములోను
నివసింపవలన్ని గటిు పట్ట
ు పటిుయండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై
వారిచేత్ వెటిుపనులు చేయించకొనిరి

Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh nor the
inhabitants of Bethanath, but he dwelt among the Canaanites, the
inhabitants of the land. Nevertheless the inhabitants of Bethshemesh and of
Bethanath became tributaries unto them.
And the Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they
would not suffer them to come down to the valley.
But the Amorites would dwell in Mount Heres in Aijalon and in Shaalbim;
yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they became
tributaries.

అమోరీయల సరి హదు
ద అకరబీబము మొదలుకొని హసెసల్లవరకు వాాపంచెను. And the border of the Amorites was from the going up to Akrabbim, from
the rock and upward.
యెహోవా దూత్ గిల్ల
ు లునుండి బయలుదేరి బోకీము న్కువచిచ యీల్లగు
And an angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim and said, "I made
సెలవిచెచనునేను మిముిను ఐగుపు
లో
నుండి
రపపంచి,
మీ
పత్రులకు
you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I
త
పరమ్యణముచేసిన్ దేశము న్కు మిముిను చేరిచనీతో చేసిన్ నిబంధన్
swore unto your fathers; and I said, `I will never break My covenant with
నేనన్నడును మీరను.
you.
మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన్ చేసి కొన్కూడదు; వారి బలిపీఠములను
And ye shall make no league with the inhabitants of this land; ye shall throw
విరుగగొటువలన్ని ఆజా ఇచిచత్రని గాని మీరు నా మ్యటను విన్లేదు.
down their altars.' But ye have not obeyed My voice. Why have ye done this?
మీరు చేసిన్పని యెటిుది? కావున్ నేనుమీ యెదుటనుండి ఈ దేశనివాసులను Therefore I also said, `I will not drive them out from before you; but they
వెళాగొటును, వారు మీ పరకకలకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవత్లు మీకు shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you.'"
ఉరిగా నుందురని చెపుపచనానను.
యెహోవా దూత్ ఇశార యేలీయలందరితో ఈ మ్యటలు చెపపగా
And it came to pass, when the angel of the LORD spoke these words unto all
the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept.
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జనులు ఎలుగెత్రత యేడిచరి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమ్ను పేరు పటుబడెను.
అకకడవారు యెహోవాకు బలి అరిపంచిరి.
యెహోషువ జనులను వెళాన్ంపన్పుపడు ఇశారయేలీ యలు దేశమును
సావధీన్పరచకొనుటకు త్మ్ సావసథా ములకు పోయిరి.
యెహోషువ దిన్ములనినటను యెహో షువ త్రువాత్ ఇంక బరదికిన్వారై
యెహోవా ఇశార యేలీయలకొరకు చేసిన్ కారాములనినటిని చూచిన్ పదదల
దిన్ములనినటను పరజలు యెహోవాను సేవించచ వచిచరి.

And they called the name of that place Bochim [that is, Weepers], and they
sacrificed there unto the LORD.
And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every
man unto his inheritance to possess the land.
And the people served the LORD all the days of Joshua, and all the days of
the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the
LORD that He did for Israel.

8

నూను కుమ్యరుడును యెహోవాకు దాసుడు నైన్ యెహోషువ నూట పది
సంవత్సరముల వయసుసగల వాడెై మ్ృత్రనొందిన్పుపడు అత్ని సాాసథాపు
సరిహదు
ద లో నున్న త్రమ్నతెసరహులో జనులత్ని ప్రత్రపటిురి.

And Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being a hundred
and ten years old.

2
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అది ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ామ్ందలి గాయషుకొండకు ఉత్తరదికుకన్ నున్నది. And they buried him in the border of his inheritance in Timnathheres, in the
mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash.
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Judges
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ఆ త్రమువారందరు త్మ్ పత్రులయొదదకు చేరబబడిరి. వారి త్రువాత్
యెహోవానైన్ను ఆయన్ ఇశారయేలీయల కొరకు చేసిన్ కారాములనైన్ను
ఎరుగని త్రమొకటి పుటుగా
ఇశారయేలీయలు యెహోవా కనునలయెదుట కీడుచేసి, ఐగుపు
త దేశములోనుండి
వారిని రపపంచిన్ త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను విసరిజంచి బయలు
దేవత్లను పూజంచి
త్మ్ చట్ట
ు నుండు జనుల దేవత్లలో ఇత్రదేవత్లను అనుసరించి వాటికి
న్మ్సకరించి యెహో వాకు కోపము పుటిుంచిరి.
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వారు యెహోవాను విసరిజంచి బయలును అషా
త రోతును పూజంచిరి.
కాబటిు యెహోవా కోప్రగిన ఇశారయేలీయలమీద మ్ండెను; ఆయన్ దోచ
కొనువారిచేత్రకి వారిని అపపగించెను. వారు ఇశారయేలీ యలను దోచకొనిరి;
ఆయన్ వారి చట్ట
ు నున్నవారి శతు
ి వులచేత్రకి వారిని అపపగించెను గనుక
వారు త్మ్ శతు
ి వుల యెదుట నిలువలేకపోయిరి.
యెహోవా వారితో చెపపన్ట్ట
ా , యెహోవా వారితో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ా , వారు
పోయిన్ పరత్ర సథలమున్ వారికి బాధ కలుగజేయటకు యెహోవా వారికి
శతు
ి వాయెను గనుక వారికి మికికలి యిబబంది కలిగెను.
ఆ కాలమున్ యెహోవా వారికొరకు నాాయాధి పతులను పుటిుంచెను. వీరు
దోచకొనువారి చేత్రలోనుండి ఇశారయేలీయలను రకిుంచిరి. అయితే వారు ఇంక
నాాయాధిపతుల మ్యట విన్క
త్మ్ పత్రులు యెహోవా ఆజాలను అనుసరించి న్డిచిన్ మ్యరుమునుండి
త్వరగా తొలగి పోయి యిత్ర దేవత్లతో వాభిచరించి వాటికి న్మ్సకరించిరి;
త్మ్ పత్రులు ఆ ఆజాలను అనుసరించిన్ట్ట
ా వారు న్డవకపోయిరి.

And also all that generation were gathered unto their fathers, and there
arose another generation after them who knew not the LORD nor yet the
works which He had done for Israel.
And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and served the
Baalim.
And they forsook the LORD God of their fathers, who brought them out of
the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the people who
were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked
the LORD to anger.
And they forsook the LORD and served Baal and Ashtaroth.
And the anger of the LORD was hot against Israel; and He delivered them
into the hands of despoilers who despoiled them, and He sold them into the
hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand
before their enemies.
Whithersoever they went out, the hand of the LORD was against them for
evil, as the LORD had said, and as the LORD had sworn unto them; and they
were greatly distressed.
Nevertheless the LORD raised up judges, who delivered them out of the
hand of those who despoiled them.
And yet they would not hearken unto their judges, but they went a whoring
after other gods, and bowed themselves unto them. They turned quickly out
of the way which their fathers walked in, obeying the commandments of the
LORD; but they did not so.
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Judges

2
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త్మ్ శతు
ి వులు త్ముిను బాధింపగా వారు విడిచిన్ నిట్ట
ు రుపలు యెహోవా
విని సంతాపంచి వారికొరకు నాాయాధిపతులను పుటిుంచి, ఆయా
నాాయాధిపతులకు తోడెైయండి వారి దిన్ములనినటను వారిశతు
ి వుల
చేతులలోనుండి ఇశారయేలీయలను రకిుం చెను.

And when the LORD raised them up judges, then the LORD was with the
judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of
the judge; for the LORD was moved to repent because of their groanings by
reason of those who oppressed them and vexed them.
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Judges

2

21

And it came to pass, when the judge was dead, that they returned and
corrupted themselves more than their fathers in following other gods, to
serve them and to bow down unto them. They ceased not from their own
doings nor from their stubborn way.
And the anger of the LORD was hot against Israel; and He said, "Because this
people hath transgressed My covenant which I commanded their fathers,
and have not hearkened unto My voice,
I also will not henceforth drive out any from before them of the nations
which Joshua left when he died,

Judges

2

22

ఒకొకకక నాాయాధిపత్ర చనిపోగా వారు వెనుకకు త్రరిగి యిత్ర దేవత్లను
అనుసరించి పూజంచచ వాటికి సాగిలపడుచ ఉండుటవలన్ త్మ్ కిరయలలో
నేమి త్మ్ మూరఖపరవరిన్లోనేమి దేనిని విడువక త్మ్ పూరివకులకంట్ట మ్రి
మిగుల చెడివారైరి.
కాబటిు యెహోవా కోప్రగిన ఇశారయేలీయల మీద మ్ండగా ఆయన్ ఈల్లగు
సెలవిచెచనుఈ పరజలు నా మ్యట విన్క, వీరి పత్రులతో నేను చేసిన్
నిబంధన్ను మీరు దురు
గనుక నేను నియమించిన్ విధిన్నుసరించి వారి పత్రులు న్డిచిన్ట్ట
ా వీరును
యెహోవా విధిన్నుసరించి న్డుచదురో లేదో ఆ జన్ములవలన్
ఇశారయేలీయలను శోధించటకెై
యెహోషువ చనిపోయిన్ కాలమున్ శ్రష్ంచిన్ జన్ములలో ఏ జన్మును వారి
యెదుటనుండి నేను వెళాగొటును.
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అందుకు యెహోవా ఆ జన్ములను యెహోషువ చేత్ర కపపగింపకయ
శీఘాముగా వెళాగొటు కయ మ్యని వారిని ఉండనిచెచను.
ఇశారయేలీయలకును కనానీయలకును జరిగిన్యదిము లనినటిని
చూడనివారందరిని శోధించి

Therefore the LORD left those nations without driving them out hastily,
neither delivered He them into the hand of Joshua.
Now these are the nations which the LORD left, to test Israel by them, even
as many of Israel as had not known all the wars of Canaan
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3

2

(only so that the generations of the children of Israel might know to teach
them war, at least such as before knew nothing thereof),
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ఇశారయేలీయల త్రత్రములవారికి, అన్గా పూరవము ఆ యదిములను ఏ
మ్యత్ిమును చూడనివారికి యదిముచేయ నేరుపన్ట్ట
ా యెహోవా ఉండనిచిచన్
జన్ములు ఇవి.
ఫిలిషీతయల అయిదుగురు సరా
ద రుల జనులును, కనానీయలందరును,
స్త్దోనీయలును, బయలారోిను మొదలుకొని హమ్యతున్కు పోవు
మ్యరుమువరకు లబానోను కొండలో నివసించ హివీవయలును,
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that through them I may test Israel, whether they will keep the way of the
LORD to walk therein, as their fathers did keep it, or not."

namely: five lords of the Philistines, and all the Canaanites, and the
Sidonians, and the Hivites who dwelt in Mount Lebanon, from Mount
Baalhermon unto the entrance of Hamath.

యెహోవా మోషేదావరా త్మ్ త్ండు
ర ల కిచిచన్ ఆజాలను వారు అనుసరింతురో
లేదో తెలిసికొను న్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలను పరిశోధించటకెై ఆ జన్ములను
ఉండనిచెచను.
కాబటిు ఇశారయేలీయలు, కనానీయలు హితీతయలు అమోరీయలు

And they were to test Israel by them, to know whether they would hearken
unto the commandments of the LORD, which He commanded their fathers
by the hand of Moses.
And the children of Israel dwelt among the Canaanites, Hittites, and
Amorites, and Perizzites, and Hivites, and Jebusites.
పరిజీజ యలు హివీవయలు ఎబూస్త్యలను జనులమ్ధా నివసించచ వారి And they took their daughters to be their wives, and gave their daughters to
కుమ్యరి లను పండిాచేసికొనుచ, వారి కుమ్యరులకు త్మ్ కుమ్యరిల నిచచచ, their sons, and served their gods.
వారి దేవత్లను పూజంచచ వచిచరి
అట్ట
ా ఇశారయేలీయలు యెహోవా సనినధిని దోషులై, త్మ్ దేవుడెైన్
యెహోవాను మ్రచి బయలుదేవత్లను దేవతా సతంభ్ములను పూజంచిరి.

And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and forgot the
LORD their God, and served the Baalim and the Asherahs.
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అందునుగూరిచ యెహోవా కోపము ఇశారయేలీయలమీద మ్ండగా ఆయన్
అరా మ్నహరాయిముయొకక రాజైన్ కూష్నిరషాతాయిము చేతులకు
దాసులగుటకెై వారిని అమిివేసెను. ఇశారయేలీ యలు ఎనిమిది
సంవత్సరములు కూష్నిరషాతాయిమున్కు దాసులుగానుండిరి

Therefore the anger of the LORD was hot against Israel, and He sold them
into the hand of Chushanrishathaim, king of Mesopotamia; and the children
of Israel served Chushanrishathaim eight years.
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And when the children of Israel cried unto the LORD, the LORD raised up a
deliverer to the children of Israel who delivered them, even Othniel the son
of Kenaz, Caleb's younger brother.
And the Spirit of the LORD came upon him, and he judged Israel and went
out to war; and the LORD delivered Chushanrishathaim, king of
Mesopotamia, into his hand. And his hand prevailed against
Chushanrishathaim;
and the land had rest forty years, and Othniel the son of Kenaz died.
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ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా యెహోవా కాలేబు త్ముిడెైన్
కన్జు యొకక కుమ్యరుడగు ఒతీనయేలును రక్షకునిగా ఇశార
యేలీయలకొరకు నియమించి వారిని రకిుంచెను.
యెహోవా ఆత్ి అత్ని మీదికి వచెచను గనుక అత్డు ఇశారయేలీయలకు
నాాయాధిపత్రయె
ై యదిమున్కు బయలుదేరగా యెహోవా
అరామ్నహరాయిము రాజైన్ కూష్నిరషాతాయిమును అత్ని చేత్రకపపగించెను,
ఆత్డు కూష్నిరషాతాయిమును జయించెను.
అపుపడు న్లువది సంవత్సరములు దేశము నమ్ిదిపందను. అట్టత్రువాత్
కన్జు కుమ్యరుడెైన్ ఒతీనయేలు మ్ృత్రనొందను.
ఇశారయేలీయలు మ్రల యెహోవా దృష్ుకి దోషు లైరి గనుక వారు యెహోవా
దృష్ుకి దోషులైన్ందున్ యెహోవా ఇశారయేలీయలతో యదిముచేయటకు
మోయాబు రాజైన్ ఎగోానును బలపరచెను.
అత్డు అమోినీయలను అమ్యలేకీయలను సమ్కూరుచకొనిపోయి
ఇశారయేలీయలను ఓడగొటిు ఖరూ
జ రచెటా పటుణమును సావధీన్పరచకొనను.
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So the children of Israel served Eglon the king of Moab eighteen years.
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ఇశారయేలీయలు పదుననిమిది సంవత్సరములు మోయాబు రాజున్కు
దాసులైరి.
ఇశార యేలీయలు యెహోవాకు మొఱ్ఱ పటుగా బెనాామీ నీయడెైన్ గెరా
కుమ్యరుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారి కొరకు యెహోవా నియమించెను.
అత్డు ఎడమ్చేత్ర పని వాడు. అత్నిచేత్ను ఇశారయేలీయలు మోయాబు
రాజైన్ ఎగోానుకు కపపము పంపగా
ఏహూదు మూరడు పడవుగల రండంచల కత్రతని చేయించకొని, త్న్ వసతీ
ములో త్న్ కుడి తొడమీద
దానిని కట్ట
ు కొని, ఆ కపపము మోయాబురాజైన్ ఎగోా నుకు తెచెచను. ఆ
ఎగోాను బహు సూ
థ లకాయడు.
ఏహూదు ఆ కపపము తెచిచ యిచిచన్ త్రువాత్ కపపము మోసిన్ జనులను
వెళాన్ంప
గిల్ల
ు లు దగుర నున్న పస్త్లీమునొదదనుండి త్రరిగి వచిచరాజా, రహసామైన్
మ్యట ఒకటి నేను నీతో చెపపవల న్న్గా అత్డుత్న్యొదద నిలిచిన్వారందరు
వెలుపలికి పోవు వరకు ఊరకొమ్ిని చెపపను.
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ఏహూదు అత్ని దగు రకు వచిచన్పుపడు అత్డు ఒకకడ చలాని మేడ గదిలో
కూరుచండియండెను. ఏహూదునీతో నేను చెపప వలసిన్ దేవునిమ్యట ఒకటి
యన్నదని చెపపగా అత్డు త్న్ పీఠముమీదనుండి లేచెను.

And Ehud came unto him; and he was sitting in a summer parlor, which he
had for himself alone. And Ehud said, "I have a message from God unto
thee." And he arose out of his seat.
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అపుపడు ఏహూదు త్న్ యెడమ్చేత్రని చాప త్న్ కుడి తొడమీదనుండి ఆ
కత్రత తీసి కడుపుమీద అత్ని పడిచెను.

And Ehud put forth his left hand, and took the dagger from his right thigh,
and thrust it into his belly.

And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD; and the
LORD strengthened Eglon the king of Moab against Israel, because they had
done evil in the sight of the LORD.
And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went
and smote Israel, and possessed the city of palm trees.

But when the children of Israel cried unto the LORD, the LORD raised them
up a deliverer, Ehud the son of Gera, a Benjamite, a man lefthanded; and by
him the children of Israel sent a present unto Eglon the king of Moab.
But Ehud made himself a dagger which had two edges, of a cubit length; and
he girded it under his raiment upon his right thigh.
And he brought the present unto Eglon king of Moab. And Eglon was a very
fat man.
And when he had made an end of offering the present, he sent away the
people who bore the present.
But he himself turned again from the quarries that were by Gilgal and said,
"I have a secret errand unto thee, O king," who said, "Keep silence!" And all
who stood by him went out from him.
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పడియను కత్రతవెంబడి దూరగా కొరవువకత్రతపైని కపుపకొనిన్ందున్ అత్ని కడుపు And the haft also went in after the blade, and the fat closed upon the blade,
నుండి కత్రతని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ యండెను. so that he could not draw the dagger out of his belly; and the dirt came out.
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అపుపడు ఏహూదు పంచప్రళ్లలోనికి బయలువెళ్లా త్న్ వెనుకను ఆ మేడగది
త్లుపువేసి గడియ పట్టును.
అత్డు బయలువెళ్లాన్ త్రువాత్ ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ చూడగా ఆ
మేడగది త్లుపులు గడియలు వేసియండెను గనుక వారు అత్డు చలాని
గదిలో శంకానివరిికి పోయియనానడనుకొని
తాము సిగు
ు వింత్లు పడువరకు కనిపటిున్ను అత్డు ఆ గది త్లుపు లను
తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ త్లుపులు తీసి చూచిన్పుపడు వారి
యజమ్యనుడు చనిపోయి నేలను పడియండెను.
వారు త్డవు చేయ చండగా ఏహూదు త్పపంచకొని పస్త్లీమును దాటి
శెయీరాకు ప్రరి పోయెను.
అత్డు వచిచ ఎఫా
ర యిమీయల కొండలో బూరను ఊదగా ఇశారయేలీయలు
మ్న్ాపరదేశమునుండి దిగి అత్ని యొదదకు వచిచరి.
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Then Ehud went forth through the porch and shut the doors of the parlor
upon him, and locked them.
When he had gone out, his servants came; and when they saw that, behold,
the doors of the parlor were locked, they said, "Surely he covereth his feet
in his summer chamber."
And they tarried till they were ashamed; and behold, he opened not the
doors of the parlor. Therefore they took a key and opened them; and
behold, their lord was fallen down dead on the earth.
And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries and
escaped unto Seirah.
And it came to pass, when he had come, that he blew a trumpet in the
mountain of Ephraim; and the children of Israel went down with him from
the mount, and he before them.
అత్డు వారికి ముందుగా సాగి వారితోనా వెంబడి త్వరగా రండి; మీ శతు
ి వు
And he said unto them, "Follow after me, for the LORD hath delivered your
లైన్ మోయాబీయలను యెహోవా మీ చేత్ర కపపగించ చనానడనను. కాబటిు enemies the Moabites into your hand." And they went down after him, and
వారు అత్ని వెంబడిని దిగివచిచ మోయాబు నదుటి యొరా
ద ను రేవులను
took the fords of the Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass
పట్ట
ు కొని యెవనిని దాటనియాలేదు.
over.
ఆ కాలమున్ వారు మోయాబీయ లలో బలముగల శూరులైన్ పరాకరమ్
And they slew of Moab at that time about ten thousand men, all lusty and
శాలులను పదివేల మ్ందిని చంపరి; ఒకడును త్పపంచకొన్లేదు. ఆ దిన్
all men of valor; and there escaped not a man.
మున్ మోయాబీయలు ఇశారయేలీయల చేత్రకిరంద అణపబడగా దేశము
ఎనుబది సంవత్సరములు నిమ్ిళముగా ఉండెను.
అత్నిత్రువాత్ అనాతు కుమ్యరుడెైన్ ష్వు
ు రు నాాయాధి పత్రగా ఉండెను.
అత్డు ఫిలిషీతయలలో ఆరువందల మ్ందిని మునుకోల కఱ్ఱతో
హత్ముచేసెను;
అత్డును ఇశారయేలీయలను రకిుంచెను.

So Moab was subdued that day under the hand of Israel. And the land had
rest fourscore years.
And after him was Shamgar the son of Anath, who slew of the Philistines six
hundred men with an ox goad; and he also delivered Israel.

ఏహూదు మ్రణమైన్త్రువాత్ ఇశారయేలీయలు ఇంకను యెహోవా దృష్ుకి
దోషులైరి గనుక
యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన్ యాబీనుచేత్రకి వారిని
అపపగించెను. అత్ని సేనాధిపత్ర అనుాల హరోషెతులో నివసించిన్ స్త్సెరా.

And the children of Israel again did evil in the sight of the LORD when Ehud
was dead.
And the LORD sold them into the hand of Jabin king of Canaan, who reigned
in Hazor, the captain of whose host was Sisera, who dwelt in Harosheth of
the Gentiles.
అత్నికి తొమిిదివందల ఇనుపరథము లుండెను. అత్డు ఇరువది
And the children of Israel cried unto the LORD; for he had nine hundred
సంవత్సరములు ఇశారయేలీయ లను కఠిన్మైన్ బాధపటుగా ఇశారయేలీయలు chariots of iron, and twenty years he mightily oppressed the children of
యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిురి.
Israel.
ఆ కాలమున్ లపీపదోతున్కు భారాయె
ై న్ దబోరా అను పరవకిిీ
And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, judged Israel at that time.
ఇశారయేలీయలకు నాాయాధిపత్రనిగా ఉండెను.
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ఆమ ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ామ్ందలి రామ్య కును బేతేలుకును మ్ధానున్న
దబోరా సరళవృక్షము కిరంద తీరుపకెై కూరుచండుటకదు
ద , తీరుప చేయటకెై ఇశార
యేలీయలు ఆమయొదదకు వచచ చండిరి.
ఆమ న్ఫా
త లి కెదషులోనుండి అబీనోయము కుమ్యరుడెైన్ బారాకును
పలువన్ంపంచి అత్నితో ఇటాననునీవువెళ్లా న్ఫా
త లీయల లోను
జబూలూనీయలలోను పదివేలమ్ంది మ్నుషుాలను తాబోరు కొండయొదదకు
రపపంచము;

And she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel
in Mount Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment.

నేను నీ దగురకు యాబీను సేనాధిపత్రయె
ై న్ స్త్సెరాను అత్ని రథములను
అత్ని సెైన్ామ్ను కీషోను ఏటియొదదకు కూరిచ నీ చేత్రకి అత్ నిని
అపపగించెదన్ని ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచయండలేదా?
అని దబోరా చెపపగా
బారాకు నీవు నాతోకూడ వచిచన్ యెడల నేను వెళ్లాదను గాని నీవు నాతో
కూడ రాని యెడల నేను వెళాన్ని ఆమతో చెపపను.
అపుపడు ఆమనీతో నేను అగత్ాముగా వచెచదను; అయితే నీవు చేయ
పరయాణమువలన్ నీకు ఘన్త్కలుగదు, యెహోవా ఒక స్త్తీచేత్రకి స్త్సెరాను
అపపగించన్ని చెపప తాను లేచి బారాకుతో కూడ కెదషు న్కు వెళ్లాను.

and I will draw unto thee Sisera, the captain of Jabin's army, with his
chariots and his multitude to the River Kishon; and I will deliver him into
thine hand'?"
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బారాకు జబూలూనీయలను న్ఫా
త లీయ లను కెదషు న్కు పలిపంచిన్పుపడు And Barak called Zebulun and Naphtali to Kedesh, and he went up with ten
పదివేలమ్ంది మ్నుషుాలు అత్నివెంట వెళ్లారి;
thousand men at his heels; and Deborah went up with him.
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దబోరాయ అత్నితోకూడ పోయెను. అంత్కులోగా కయీనీయడెైన్ హెబెరు
మోషే మ్యమ్ యె
ై న్ హోబాబు సంత్త్రవారైన్ కయీనీయలనుండి వేరు పడి
కెదషునొదదనున్న జయన్నీనములోని మ్సతకివృక్షము నొదద త్న్ గుడారమును
వేసికొనియండెను.
అబీనో యము కుమ్యరుడెైన్ బారాకు తాబోరుకొండమీదికిపోయె న్ని స్త్సెరాకు
తెలుపబడిన్పుపడు స్త్సెరా త్న్ రథములనిన టిని త్న్ తొమిిదివందల
ఇనుప రథములను
అనుాల హరో షెతునుండి కీషోను వాగువరకు త్న్ పక్షముగా నున్న సమ్సత
జన్మును పలిపంపగా
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And she sent and called Barak the son of Abinoam out of Kedeshnaphtali,
and said unto him, "Hath not the LORD God of Israel commanded, saying,
`Go and draw near Mount Tabor, and take with thee ten thousand men of
the children of Naphtali and of the children of Zebulun;

And Barak said unto her, "If thou wilt go with me, then I will go; but if thou
wilt not go with me, then I will not go."
And she said, "I will surely go with thee. Notwithstanding, the journey that
thou takest shall not be for thine honor, for the LORD shall sell Sisera into
the hand of a woman." And Deborah arose, and went with Barak to Kedesh.

(Now Heber the Kenite, who was of the children of Hobab the father-in-law
of Moses, had severed himself from the Kenites and pitched his tent unto
the plain of Zaanaim, which is by Kedesh.)
And they showed Sisera that Barak the son of Abinoam had gone up to
Mount Tabor.

And Sisera gathered together all his chariots, even nine hundred chariots of
iron, and all the people who were with him, from Harosheth of the Gentiles
unto the river of Kishon.
దబోరాలముి, యెహోవా స్త్సెరాను నీ చేత్రకి అపపగించిన్ దిన్ము ఇదే,
And Deborah said unto Barak, "Up! For this is the day in which the LORD
యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో
hath delivered Sisera into thine hand. Has not the LORD gone out before
చెపపన్పుపడు, బారాకు ఆ పదివేలమ్ంది మ్నుషుాలను వెంటబెట్ట
ు కొని
thee?" So Barak went down from Mount Tabor, and ten thousand men after
తాబోరు కొండ మీదినుండి దిగి వచెచను.
him.
బారాకు వారిని హత్ము చేయన్ట్ట
ా యెహోవా స్త్సెరాను అత్ని
And the LORD discomfited Sisera and all his chariots and all his host with the
రథములనినటిని అత్ని సరవ సేన్ను కలవరపరచగా స్త్సెరా త్న్ రథము దిగి edge of the sword before Barak, so that Sisera alighted down off his chariot
కాలిన్డకను ప్రరిపోయెను.
and fled away on his feet.
బారాకు ఆ రథములను సేన్ను అనుాల హరోషెతువరకు త్రుమ్గా
But Barak pursued after the chariots and after the host unto Harosheth of
స్త్సెరాయొకక సరవసేన్య కత్రతవాత్ కూలను, ఒకకడెైన్ను మిగిలియండలేదు the Gentiles; and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and
there was not a man left.
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హాసోరురాజైన్ యాబీనుకును కయీనీయడెైన్ హెబెరు వంశసు
థ లకును
సమ్యధాన్ము కలిగియండెను గనుక స్త్సెరా కాలిన్డకను కయీనీయడగు
హెబెరు భారాయె
ై న్ యాయేలు గుడారమున్కు ప్రరిపోయెను.

However Sisera fled away on his feet to the tent of Jael the wife of Heber
the Kenite, for there was peace between Jabin the king of Hazor and the
house of Heber the Kenite.
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అపుపడు యాయేలు స్త్సెరాను ఎదుర్కకన్ బోయి అత్నిని చూచి నా
యేలిన్వాడా నాత్ట్ట
ు త్రరుగుము, త్రరుగుము భ్య పడకుమ్ని
చెపపన్ందున్ అత్డు ఆమ గుడారమును జొచెచను.
ఆమ గొంగళ్లతో అత్ని కపపగా అత్డుదపపకొనియనానను, దయచేసి
దాహమున్కు కొంచెము నీళ్లామ్ిని ఆమన్డిగెను. ఆమ ఒక ప్రలబుడిి విపప
అత్నికి దాహమిచిచ అత్ని కపుపచండగా
అత్డుగుడారపు దావరమున్ నిలిచి యండుము; ఎవడకాని
లోపలికివచిచయికకడ నవడెైన్నునానడా అని నిన్నడిగిన్యెడల
నీవుఎవడును లేడని చెపపవలన్నను.
పమ్ిట హెబెరు భారాయె
ై న్ యాయేలు గుడారపు మేకు తీసికొని సుతెత
చేత్పట్ట
ు కొని అత్నియొదదకు మలాగా వచిచ అత్నికి అలసట చేత్ గాఢనిదర
కలిగియండగా నేలకు దిగున్ట్ట
ా ఆ మేకును అత్ని కణత్లలో దిగగొటుగా

And Jael went out to meet Sisera, and said unto him, "Turn in, my lord, turn
in to me. Fear not." And when he had turned in unto her into the tent, she
covered him with a mantle.
And he said unto her, "Give me, I pray thee, a little water to drink; for I am
thirsty." And she opened a bottle of milk, and gave him drink, and covered
him.
Again he said unto her, "Stand in the door of the tent, and it shall be, when
any man doth come and inquire of thee and say, `Is there any man here?'
that thou shalt say, `No.'"
Then Jael, Heber's wife, took a nail of the tent and took a hammer in her
hand, and went softly unto him and smote the nail into his temples, and
fastened it into the ground; for he was fast asleep and weary. So he died.
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And behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him and said
unto him, "Come, and I will show thee the man whom thou seekest." And
when he came into her tent, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his
temples.
So God subdued on that day Jabin the king of Canaan before the children of
Israel.
And the hand of the children of Israel prospered, and prevailed against Jabin
the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.
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అత్డు చచెచను బారాకు స్త్సెరాను త్రుముచండగా యాయేలు అత్నిని
ఎదుర్కకన్ వచిచరముి, నీవు వెదకుచన్న మ్నుషుాని నీకు చూపం
చెదన్న్గా అత్డు వచిచన్పుపడు స్త్సెరా చచిచ పడి యండెను, ఆ మేకు
అత్ని కణత్లలో నుండెను.
ఆ దిన్మున్ దేవుడు ఇశారయేలీయలయెదుట కనాను రాజైన్ యాబీనును
అణచెను.
త్రువాత్ వారు కనాను రాజైన్ యాబీనును సంహరించవరకు
ఇశారయేలీయల చెయిా కనాను రాజైన్ యాబీనుకు విరోధముగా అంత్కంత్కు
హెచచచవచెచను.
ఆ దిన్మున్ దబోరాయ అబీనోయము కుమ్యరుడెైన్ బారాకును ఈ కీరిన్
ప్రడిరి.
ఇశారయేలీయలలోయదిశాలులు ధైరాము కనుపరచిరి పరజలు సంతోష్ముగా
సిదిపడిరి. యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
రాజుల్లరా వినుడి, అధిపతుల్లరా ఆలకించడి యెహోవాకు గాన్ముచేసెదను.
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ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవాను కీరిించెదను యెహోవా, నీవు శ్రయీరునుండి
బయలుదేరిన్పుపడు ఎదోము పలమునుండి బయలుదేరిన్పుపడు భూమి
వణకెను, ఆకాశము నీళాను కురిపంచెను మేఘములును వరిుంచెను.

"Praise ye the LORD for the avenging of Israel, when the people willingly
offered themselves.
"Hear, O ye kings; give ear, O ye princes. I, even I, will sing unto the LORD; I
will sing praise to the LORD God of Israel.
"LORD, when Thou wentest out of Seir, when Thou marched out of the field
of Edom, the earth trembled and the heavens dropped, the clouds also
dropped water.
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యెహోవా సనినధిని కొండలలోనుండి పరవాహములు వచెచను ఇశారయేలు
దేవుడెైన్ యెహోవాసనినధిని స్త్నాయిలోనుండి పరవాహములు వచెచను.

The mountains melted from before the LORD, even that Sinai, from before
the LORD God of Israel.
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అనాతు కుమ్యరుడెైన్ ష్వు
"In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways
ు రు దిన్ములలో యాయేలు దిన్ములలో
రాజమ్యరుములు ఎడారు ల్లయెను పరయాణసు
థ లు చట్ట
ు తో
ి వలలోనే న్డిచిరి. were unoccupied, and the travelers walked through byways.

Then sang Deborah and Barak, the son of Abinoam, on that day, saying:
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ఇశారయేలీయల అధిపతులు లేకపోయిరి దబోరా అను నేను రాకమునుపు
ఇశారయేలులో నేను త్లిాగా నుండకమునుపు వారు లేకపోయిరి

The inhabitants of the villages ceased, they ceased in Israel, until I, Deborah,
arose, I arose a mother in Israel.
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They chose new gods; then was war in the gates. Was there a shield or spear
seen among forty thousand in Israel?
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ఇశారయేలీయలు కొరత్త దేవత్లను కోరుకొన్గా యదిము దావరముల
యొదదకు వచెచను ఇశారయేలీయలలో న్లువదివేలమ్ందికి ఒక కేడెమేగాని
యీట్టయేగాని కన్బడలేదు.
జనులలో ఇశారయేలీయల అధిపతులు సంతోష్ముగా సిదిపడిరి.వారియందు
నాకు పేరమ్కలదు యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
తెలాగాడిదల నకుకవారల్లరా, త్రవాసులమీద కూరుచండువారల్లరా, తో
ి వలో
న్డుచవారల్లరా, ఈ సంగత్ర పరక టించడి.
విలుకాండర ధవనికి దూరముగా నుండువారు నీళ్ల
ా చేదుకొను సథలములలో
నుండువారు యెహోవా నీత్ర కిరయలను పరకటించెదరు ఇశారయేలీయల
గా
ర మ్ములో ఆయన్ జరిగించ నీత్ర కిరయలను వారు పరకటించెదరు వినుటకెై
యెహోవా జనులు దావరములలో కూడుదురు.
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"Awake, awake, Deborah! Awake, awake, utter a song! Arise, Barak, and
lead thy captivity captive, thou son of Abinoam.
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దబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము దబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము
బారాకూ, కీరిన్ ప్రడుము అబీనోయము కుమ్యరుడా, లముి చెరపటిున్ వారిని
చెరపట్ట
ు ము.
పరజలవీరులలో శ్రష్ంచిన్వారును కూడి వచిచరి శూరులలో యెహోవా నాకు
సహాయము చేయ వచెచను.
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అమ్యలేకీయలలో కాపురమున్న ఎఫా
ర యిమీయ లును నీ త్రువాత్ నీ
జనులలో బెనాామీనీయలును మ్యకీరునుండి నాాయాధిపతులును
జబూలూనీయలనుండి నాయకదండము వహించ వారునువచిచరి.

Out of Ephraim was there a root of them against Amalek; after thee,
Benjamin, among thy people; out of Machir came down governors, and out
of Zebulun they that handle the pen of the writer.
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ఇశాశఖారీయలైన్ అధిపతులు దబోరాతో కలిసి వచిచరి. ఇశాశఖారీయలును And the princes of Issachar were with Deborah, even Issachar, and also
బారాకును అత్రవేగమున్ లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయల
Barak; he was sent on foot into the valley. In the divisions of Reuben there
కాలువలయొదద జనులకు గొపప హృదయాలోచన్లు కలిగెను.
were great thoughts of heart.
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మ్ందల యీలలను వినుటకు నీ దొడామ్ధాను నీవేల నివసించిత్రవి?
రూబేనీయల కాలువలయొదద జనులకు గొపప యోచన్లు కలిగెను.

Why abodest thou among the sheepfolds, to hear the bleatings of the
flocks? In the divisions of Reuben there were great searchings of heart.
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గిల్లదు యొరా
ద ను అదదరిని నిలిచెను దానీయలు ఓడలదగుర ఏల నిలిచిరి?
ఆషేరీయలు సముదరతీరమున్ త్మ్ అఖాత్ములయొదద ఏల నిలిచిరి?

Gilead abode beyond the Jordan; and why did Dan remain in ships? Asher
continued on the seashore and abode in his sheltered coves.
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జబూలూనీయలు మ్రణభ్యము లేక ప్ర
ర ణము త్ృణీకరించకొనిన్ జన్ము
న్ఫా
త లీయలు భూమి మటులమీద ప్ర
ర ణము త్ృణీక రించిరి.
రాజులు వచిచ యదిముచేసిరి. మగిదోద కాలువలయొదదనున్న తానాకులో
కనాను రాజులు యదిముచేసిరి.
వెండి ల్లభ్ము వారు తీసికొన్లేదు న్క్షత్ిములు ఆకాశమునుండి
యదిముచేసెను న్క్షత్ిములు త్మ్ మ్యరుములలోనుండి స్త్సెరాతో
యదిముచేసెను.

Zebulun and Naphtali were a people that jeopardized their lives unto the
death in the high places of the field.
"The kings came and fought; then fought the kings of Canaan in Taanach by
the waters of Megiddo; they took no gain of money.
They fought from heaven; the stars in their courses fought against Sisera.

My heart is toward the governors of Israel that offered themselves willingly
among the people. Bless ye the LORD.
"Speak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment and walk by the
way.
They that are delivered from the noise of archers in the places of drawing
water, there shall they rehearse the righteous acts of the LORD, even the
righteous acts toward the inhabitants of His villages in Israel. Then shall the
people of the LORD go down to the gates.

"Then He made him that remaineth have dominion over the nobles among
the people; the LORD made me have dominion over the mighty.
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కీషోను వాగువెంబడి పురాత్న్పు వాగెైన్ కీషోను వెంబడి వారు కొట్ట
ు కొనిపోయిరి.
నా ప్ర
ర ణమ్య నీవు బలముపూని సాగుము.
గుఱ్ఱముల డెకకలు శూరులను తొ
ి కెకను గుఱ్ఱములు ఎగసి యెగసి శూరులను
తొ
ి కెకను.
యెహోవా దూత్ యిటానను మేరోజును శపంచడి దాని నివాసులమీద మ్హా
శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమున్కు వారు రాలేదు బలిషు
ఠ లతో
కూడి యెహోవా సహాయమున్కు వారు రాలేదు.
కయీనీయడెైన్ హెబెరు భారా యాయేలు స్త్తీలలో దీవెన్నొందును
గుడారములలోనుండు స్త్తీలలో ఆమ దీవెన్ నొందును.
అత్డు దాహమ్డిగెను ఆమ ప్రలు తెచిచయిచెచను సరా
ద రులకు త్గిన్ ప్రత్ితో
మీగడ దచిచయిచెచను ఆమ మేకును చేత్ పట్ట
ు కొనను
పనివాని సుతెతను కుడిచేత్ పట్ట
ు కొని స్త్సెరాను కొట్టును వాని త్లను ఆమ
పగులగొట్టును ఆమ అత్ని త్లను సుతెతతో కొటుగా అది పగిలను.
అత్డు ఆమ కాళాయొదద కు
ర ంగిపడి పరుండెను ఆమ కాళాయొదద కు
ర ంగిపడెను
అత్డు ఎకకడ కు
ర ంగెనో అకకడనే పడిచచెచను.
స్త్సెరా త్లిా కిటికీలోనుండి చూచెను అలిాక కిటికీలోనుండి చూచి కేకలు వేసెను
రాక, అత్ని రథము త్డవుచేయ నేల? అత్ని రథముల చకరములు
ఆలసాముచేయ నేల?
ఆమయొదదనున్న వివేకముగల రాజకుమ్యరిలు ఈల్లగున్నే ఉత్తరమిచిచరి.
ఆమ త్న్కు తాను మ్రల ఇటానుకొనుచండెను
వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముి పంచకొను చనానరు గదా?
యోధులందరు త్ల్లయొక స్త్తీని తీసికొందురు ఇదదరేసి స్త్తీలు వారికి
దొరుకుదురు స్త్సెరాకు రంగువేయబడిన్ వసతీమొకటి దోపుడు సొముిగా
దొరకును రంగువేయబడిన్ విచిత్ి వసతీమొకటి దోపుడుగా దొరకును
రండువెైపుల రంగువేయబడిన్ విచిత్ిమైన్ వసతీము దోచకొనిన్వారి మడలకు
త్గిన్ వసతీమొకటి దొరకును.
యెహోవా నీ శతు
ి వులందరు ఆల్లగున్నే న్శిం చెదరు ఆయన్ను
పేరమించవారు బలముతో ఉదయించ సూరుానివల నుందురు అనిప్రడిరి.
త్రువాత్ దేశము న్లువది సంవత్సరములు నిమ్ిళముగా నుండెను.
ఇశారయేలీయలు యెహోవా దృష్ుకి దోషులైన్ందున్ యెహోవా యేడండు
ా
వారిని మిదాానీయల కపప గించెను.
మిదాానీయల చెయిా ఇశారయేలీయల మీద హెచాచయెను గనుక వారు
మిదాానీయలయెదుట నిలువలేక కొండలోనున్న వాగులను గుహలను
దురుములను త్మ్కు సిదిపరచకొనిరి.
ఇశారయేలీయలు విత్తన్ములు విత్రతన్ త్రువాత్ మిదాా నీయలును
అమ్యలేకీయలును తూరుపన్నుండు వారును త్మ్ పశువులను
గుడారములను తీసికొని మిడత్ల దండంత్ విసాతరముగా వారిమీదికి వచిచ

The river of Kishon swept them away, that ancient river, the river Kishon. O
my soul, thou hast trodden down strength!
Then were the horsehoofs broken by the means of the prancings, the
prancings of their mighty ones.
"`Curse ye Meroz,' said the angel of the LORD; `curse ye bitterly the
inhabitants thereof, because they came not to the help of the LORD, to the
help of the LORD against the mighty.'
"Blessed above women shall Jael the wife of Heber the Kenite be; blessed
shall she be above women in the tent.
He asked water, and she gave him milk; she brought forth butter in a lordly
dish.
She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen's hammer.
And with the hammer she smote Sisera; she smote off his head, when she
had pierced and stricken through his temples.
At her feet he bowed, he fell, he lay down; at her feet he bowed, he fell;
where he bowed, there he fell down dead.
"The mother of Sisera looked out at a window, and cried through the lattice:
`Why is his chariot so long in coming? Why tarry the wheels of his chariots?'
Her wise ladies answered her, yea, she returned answer to herself:
`Have they not sped? Have they not divided the prey: to every man a damsel
or two, to Sisera a prey of divers colors, a prey of divers colors of
needlework, of divers colors of needlework on both sides, meet for the
necks of them that take the spoil?'

"So let all Thine enemies perish, O LORD! But let them that love Him be as
the sun when he goeth forth in his might." And the land had rest forty years.

And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and the LORD
delivered them into the hand of Midian seven years.
And the hand of Midian prevailed against Israel; and because of the
Midianites the children of Israel made for themselves the dens which are in
the mountains and caves and strongholds.
And so it was, when Israel had sown, that the Midianites came up, and the
Amalekites, and the children of the East, even they came up against them.

వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవున్ంత్దూరము భూమి పంటను ప్రడుచేసి,
And they encamped against them and destroyed the increase of the earth
ఒక గొఱ్ఱనుగాని యెదు
ద నుగాని గాడిదనుగాని జీవన్సాధన్ మైన్ మ్రిదేనినిగాని till thou come unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep
ఇశారయేలీయలకు ఉండనీయ లేదు.
nor ox nor ass.
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వారును వారి ఒంట్టలును లకకలేకయండెను.
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దేశమును ప్రడుచేయటకు వారు దానిలోనికి వచిచరి ఇశారయేలీయలు
మిదాానీయలవలన్ మికికలి హీన్దశకు వచిచన్పుపడు వారు యెహోవాకు
మొఱ్ఱ పటిురి.
మిదాానీయలవలని బాధనుబటిు ఇశారయేలీయలు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా And it came to pass, when the children of Israel cried unto the LORD
because of the Midianites,
యెహోవా ఇశారయేలీ యలయొదదకు పరవకినొకని పంపను. అత్డు వారితో
that the LORD sent a prophet unto the children of Israel, who said unto
ఈల్లగు పరకటించెనుఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా
them, "Thus saith the LORD God of Israel: I brought you up from Egypt, and
సెలవిచిచన్దేమ్న్గానేను ఐగుపు
లోనుండి
మిముిను
రపపంచి,
దాసుల
brought you forth out of the house of bondage;
త
గృహములోనుండి మిముిను తోడుకొని వచిచత్రని.
ఐగుపీతయల చేత్రలో నుండియ మిముిను బాధించిన్
and I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of
వారందరిచేత్రలోనుండియ మిముిను విడిపంచి, మీ యెదుటనుండి వారిని
all who oppressed you, and drove them out from before you, and gave you
తోలివేసి వారి దేశమును మీకిచిచత్రని; మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే.
their land.
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మీరు అమోరీయల దేశమున్ నివసించ చనానరు, వారి దేవత్లకు
భ్యపడకుడి అని మీతో చెపపత్రని గాని మీరు నా మ్యట విన్కపోత్రరి.

And I said unto you: `I am the LORD your God. Fear not the gods of the
Amorites, in whose land ye dwell.' But ye have not obeyed My voice."
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And there came an angel of the LORD, and sat under an oak which was in
Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite; and his son Gideon
threshed wheat by the wine press to hide it from the Midianites.
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యెహోవా దూత్ వచిచ అబీయెజీరయడెైన్ యోవా షున్కు కలిగిన్ ఒఫా
ర లోని
మ్సతకివృక్షము కిరంద కూరుచండెను. యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ గిదోాను
మిదాానీయలకు మ్రుగెైయండున్ట్ట
ా గానుగ చాట్టన్ గోధుమ్లను
దుళాగొట్ట
ు చండగా
యెహోవా దూత్ అత్నికి కన్బడిపరాకరమ్ముగల బల్లఢ్యాడా, యెహోవా నీకు
తోడెై యనానడని అత్నితో అన్గా
గిదోానుచిత్తము నా యేలిన్వాడా, యెహోవా మ్యకు తోడెైయండిన్యెడల
ఇదంత్య మ్యకేల సంభ్విం చెను? యెహోవా ఐగుపు
త లో నుండి మ్ముిను
రపపంచెన్ని చెపుపచ, మ్య పత్రులు మ్యకు వివరించిన్ ఆయన్
అదుభత్కారాములనినయ ఏ మ్యయెను? యెహోవా మ్ముిను విడిచిపటిు
మిదాానీయల చేత్రకి మ్ముిను అపపగించెన్ని అత్నితో చెపపను.
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For they came up with their cattle and their tents, and they came as
grasshoppers for multitude, for both they and their camels were without
number; and they entered into the land to destroy it.
And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the
children of Israel cried unto the LORD.

And the angel of the LORD appeared unto him and said unto him, "The
LORD is with thee, thou mighty man of valor."
And Gideon said unto him, "Oh my lord, if the LORD be with us, why then
has all this befallen us? And where are all His miracles which our fathers
told us of, saying, `Did not the LORD bring us up from Egypt?' But now the
LORD hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites."

అంత్ట యెహోవా అత్నిత్ట్ట
ు త్రరిగిబలము తెచచకొని వెళ్లా మిదాానీయల And the LORD looked upon him, and said, "Go in this thy might, and thou
చేత్రలోనుండి ఇశారయేలీయలను రకిుం పుము, నినున పంపన్వాడను నేనే అని shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee?"
చెపపగా
అత్డు చిత్తము నా యేలిన్ వాడా, దేని సహాయముచేత్ నేను
And he said unto Him, "Oh my Lord, with what shall I save Israel? Behold,
ఇశారయేలీయలను రకిుంపగలను? నా కుట్టంబము మ్న్షేు గోత్ిములో
my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house."
ఎనినకలేనిదే. నా పత్రుల కుట్టంబములో నేను కనిషు
ఠ డనై యనానన్ని
ఆయన్తో చెపపను. అందుకు యెహోవా అయిన్ నేమి?
నేను నీకు తోడెై యందును గనుక ఒకే మ్నుషుాని హత్ము చేసిన్ట్ట
ా
And the LORD said unto him, "Surely I will be with thee, and thou shalt
మిదాానీయలను నీవు హత్ముచేయదువని సెలవిచెచను.
smite the Midianites as one man."
అందుకత్డునాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగిన్యెడల నాతో
And he said unto Him, "If now I have found grace in Thy sight, then show me
మ్యటల్లడుచన్న వాడవు నీవే అని నేను తెలిసి కొనున్ట్ట
ా ఒక సూచన్
a sign that Thou talkest with me.
కనుపరచము.
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నేను నీయొదదకు వచిచ నా అరపణమును బయటికి తెచిచ నీ సనినధిని దానిని
పట్ట
ు వరకు ఇకకడనుండి వెళాకుమీ అని వేడుకొన్గా ఆయన్నీవు త్రరిగి
వచచవరకు నేను ఉండెదన్నను.
అపుపడు గిదోాను లోపలికి పోయి ఒక మేక పలాను తూమడు పండితో పంగని
భ్క్షాములను సిదిపరచి ఆ మ్యంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన్ నీళాను
కుండలో పోసి ఆయన్కొరకు ఆ మ్సతకివృక్షముకిరందికి దానిని తీసికొనివచిచ
దగుర ఉంచగా
దేవుని దూత్ ఆ మ్యంస మును పంగని భ్క్షాములను పట్ట
ు కొని రాత్ర మీద
పటిునీళ్ల
ా పోయమ్ని అత్నితో చెపపను.

Depart not hence, I pray Thee, until I come unto Thee and bring forth my
present and set it before Thee." And He said, "I will tarry until thou come
again."
And Gideon went in, and made ready a kid and unleavened cakes of an
ephah of flour. The flesh he put in a basket, and he put the broth in a pot,
and brought it out unto him under the oak and presented it.

21

అత్డాల్లగు చేయగా యెహోవా దూత్ త్న్ చేత్ నున్న కఱ్ఱను చాప దాని
కొన్తో ఆ మ్యంసమును ఆ పంగని భ్క్షాములను ముటిున్పుపడు అగిన ఆ
రాత్రలోనుండి వెడలి ఆ మ్యంస మును పంగని భ్క్షాములను కాలిచ వేసెను,
అంత్ట యెహోవా దూత్ అత్నికి అదృశా మ్యయెను.

Then the angel of the LORD put forth the end of the staff that was in his
hand, and touched the flesh and the unleavened cakes; and there rose up
fire out of the rock, and consumed the flesh and the unleavened cakes.
Then the angel of the LORD departed out of his sight.
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And when Gideon perceived that he was an angel of the LORD, Gideon said,
"Alas, O Lord GOD! For I have seen an angel of the LORD face to face."
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గిదోాను ఆయన్ యెహోవా దూత్ అని తెలిసికొని అహహా నా యేలిన్వాడా,
యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖా ముఖిగా యెహోవా దూత్ను
చూచిత్రన్నను.
అపుపడు యెహోవానీకు సమ్యధాన్ము, భ్యపడకుము, నీవు చావవని
అత్నితో సెలవిచెచను.
అకకడ గిదోాను యెహోవా నామ్మున్ బలిపీఠము కటిు, దానికి యెహోవా
సమ్యధాన్కరియను పేరుపట్టును. నేటివరకు అది అబీ యెజీరయల ఒఫా
ర లో
ఉన్నది.
మ్రియ ఆ రాత్రియందే యెహోవానీ త్ండిర కోడెను, అన్గా ఏడండా రండవ
యెదు
ద ను తీసికొని వచిచ, నీ త్ండిరకటిున్ బయలుయొకక బలిపీఠమును
పడగొటిు, దానికి పైగానున్న దేవతాసతంభ్మును న్రికివేసి
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త్గిన్ యేరాపట్టతో ఈ బండ కొన్ను నీ దేవుడెైన్ యెహో వాకు బలిపీఠము
కటిు, ఆ రండవ కోడెను తీసికొనివచిచ నీవు న్రికిన్ పరత్రమ్యొకక కఱ్ఱతో
దహన్బలి న్రిపంచ మ్ని అత్నితో చెపపను.

And the LORD said unto him, "Peace be unto thee; fear not: thou shalt not
die."
Then Gideon built an altar there unto the LORD and called it Jehovahshalom
[that is, The Lord send peace]. Unto this day it is yet in Ophrah of the
Abiezrites.
And it came to pass the same night, that the LORD said unto him, "Take thy
father's young bullock, even the second bullock of seven years old, and
throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the Asherah
pole that is by it;
and build an altar unto the LORD thy God upon the top of this rock in the
ordered place, and take the second bullock and offer a burnt sacrifice with
the wood of the Asherah pole which thou shalt cut down."
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కాబటిు గిదోాను త్న్ పని వారిలో పదిమ్ందిని తీసికొనివచిచ యెహోవా త్న్తో
చెపపన్ట్ట
ా చేసెను. అత్డు త్న్ పత్రుల కుట్టంబమున్కును ఆ ఊరివారికిని
భ్యపడిన్ందున్ పగలు దానిని చేయలేక రాత్రివేళ చేసెను.

Then Gideon took ten men of his servants and did as the LORD had said
unto him. And so it was, because he feared his father's household and the
men of the city, that he could not do it by day, so that he did it by night.
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And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar
of Baal was cast down and the Asherah pole was cut down that was by it,
and the second bullock was offered upon the altar that was built.
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ఆ ఊరివారు వేకువనే లేచిన్పుపడు బయలుయొకక బలిపీఠము
విరుగగొటుబడియండెను, దానికి పైగా నున్న దేవతాసతంభ్మును పడదోరయబడి
యండెను, కటుబడిన్ ఆ బలిపీఠముమీద ఆ రండవ యెదు
ద అరిపంప బడి
యండెను.
అపుపడు వారుఈ పని యెవరు చేసిన్దని ఒకరితోనొకరు చెపుపకొనుచ
విచారణచేసి వెదకి, యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ గిదోాను ఆ పనిచేసిన్ట్ట
ు
తెలిసికొనిరి.
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And the angel of God said unto him, "Take the flesh and the unleavened
cakes, and lay them upon this rock, and pour out the broth." And he did so.

And they said one to another, "Who hath done this thing?" And when they
inquired and asked, they said, "Gideon the son of Joash hath done this
thing."
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కాబటిు ఆ ఊరివారునీ కుమ్యరుడు బయలుయొకక బలిపీఠమును పడగొటిు
దానికి పైగానున్న దేవతాసతంభ్మును పడదోరసెను గనుక అత్డు చావవలను,
వానిని బయటికి తెమ్ిని యోవాషుతో చెపపగా
యోవాషు త్న్కు ఎదురుగా నిలిచిన్ వారందరితోమీరు బయలు పక్షముగా
వాదింతురా? మీరు వాని రకిుంచ దురా? వానిపక్షముగా వాదించవాడు ఈ
పరదు
ద న్నే చావవలను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొట్టును గనుక, వాడు
దేవత్యె
ై న్ందున్ త్న్ పక్షమున్ తానేవాదించ వచచను.

Then the men of the city said unto Joash, "Bring out thy son, that he may
die, because he hath cast down the altar of Baal and because he hath cut
down the Asherah pole that was by it."
And Joash said unto all who stood against him, "Will ye plead for Baal? Will
ye save him? He that will plead for him, let him be put to death whilst it is
yet morning. If he be a god, let him plead for himself, because one hath cast
down his altar."

ఒకడు త్న్ బలిపీఠమును విరుగ గొటిున్ందున్ అత్నితో బయలు
వాదించకొన్నిమ్ిని చెపప ఆ దిన్మున్ అత్నికి యెరుబబయలను పేరు
పట్టును.
మిదాానీయలందరును అమ్యలేకీయలందరును తూరుప వారందరును కూడి
వచిచ న్ది దాటి యెజరయేలు మైదా న్ములో దిగగా

Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, "Let Baal plead
against him, because he hath thrown down his altar."

యెహోవా ఆత్ి గిదోానును ఆవే శించెను. అత్డు బూర ఊదిన్పుపడు
అబీయెజరు కుట్టంబపువారు అత్ని యొదదకు వచిచరి.
అత్డు మ్న్షీు యలందరియొదదకు దూత్లను పంపగా వారును కూడు కొని
అత్నియొదదకు వచిచరి. అత్డు ఆషేరు జబూలూను న్ఫా
త లి
గోత్ిములవారియొదదకు దూత్లను పంపగా వారును కూడిన్వారిని
ఎదుర్కకనుటకు వచిచరి.
అపుపడు గిదోాను నీవు సెలవిచిచన్ట్ట
ా నాచేత్ ఇశారయేలీయలను రకిుంప
నుదేదశించిన్ యెడల
నేను కళామున్ గొఱ్ఱబచచ ఉంచిన్త్రువాత్ నేల అంత్య ఆరియండగా ఆ
గొఱ్ఱ బచచమీద మ్యత్ిమే మ్ంచపడు నడల నీవు సెల విచిచన్ట్ట
ా
ఇశారయేలీయలను నా మూలముగా రకిుంచెదవని నేను నిశచయించకొందున్ని
దేవునితో అనను.
ఆల్లగున్ జరిగెను; అత్డు పరదు
ద ట లేచి ఆ బచచను పడిచి నీళాతో ప్రత్ి
నిండువరకు ఆ బచచనుండి మ్ంచను పండెను.

But the Spirit of the LORD came upon Gideon, and he blew a trumpet; and
the Abiezrites were gathered after him.
And he sent messengers throughout all Manasseh, who also were gathered
after him; and he sent messengers unto Asher and unto Zebulun and unto
Naphtali, and they came up to meet them.
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అపుపడు గిదోానునీ కోపము నా మీద మ్ండనియాకుము; ఇంకొక మ్యరే ఆ
బచచచేత్ శోధింప సెలవిముి. నేల అంత్టిమీద మ్ంచ పడి యండగా ఆ
బచచ మ్యత్ిమే పడిగా ఉండనిమ్ిని దేవునితో అన్గా
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ఆ రాత్రి దేవుడు ఆల్లగున్ చేసెను; నేల అంత్టి మీద మ్ంచ పడిన్ను ఆ
బచచమ్యత్ిమే పడిగానుండెను.
అపుపడు యెరుబబయలు, అన్గా గిదోానును అత్నితో నున్న
జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొదద దిగగా లోయలోని మోర
కొండకు ఉత్తరముగా మిదాా నీయల దండుప్రళ్లము వారికి కన్బడెను.

And Gideon said unto God, "Let not Thine anger be hot against me, and I will
speak but this once. Let me prove, I pray Thee, but this once with the fleece:
Let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be
dew."
And God did so that night; for it was dry upon the fleece only, and there was
dew on all the ground.
Then Jerubbaal (who is Gideon) and all the people who were with him, rose
up early and pitched camp beside the well of Harod, so that the host of the
Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley.
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Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the East were
gathered together, and went over and pitched camp in the Valley of Jezreel.

And Gideon said unto God, "If Thou wilt save Israel by mine hand, as Thou
hast said-behold, I will put a fleece of wool on the floor; and if the dew be on the
fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that
Thou wilt save Israel by mine hand, as Thou hast said."
And it was so; for he rose up early on the morrow, and thrust the fleece
together, and wrung the dew out of the fleece, a bowl full of water.

యెహోవానీతో నున్న జనులు ఎకుకవ మ్ంది, నేను వారిచేత్రకి
And the LORD said unto Gideon, "The people who are with thee are too
మిదాానీయలను అపపగింపత్గదు; ఇశారయేలీయలునా బాహుబలము నాకు many for Me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt
రక్షణ కలుగచేసికొనన్నుకొని నామీద అత్రశయించదురేమో.
themselves against Me, saying, `Mine own hand hath saved me.'
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కాబటిు నీవుఎవడు భ్యపడి వణకుచనానడో వాడు త్వరపడి గిల్లదు కొండ
విడిచి త్రరిగి వెళావలన్ని జనులు వినున్ట్ట
ా గా పరకటించ మ్ని గిదోానుతో
సెలవిచెచను. అపుపడు జనులలోనుండి ఇరువది రండువేలమ్ంది త్రరిగి వెళ్లా
పోయిరి.
పదివేలమ్ంది నిలిచియండగా యెహోవాఈ జను లింక ఎకుకవమ్ంది,
నీళాయొదదకు వారిని దిగజేయము, అకకడ నీకొరకు వారిని శోధించెదను.
ఇత్డు నీతో కూడ పోవలన్ని నేను ఎవనిగూరిచ చెపుప దునో వాడు నీతో
పోవలను; ఇత్డు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ నీతో చెపుపదునో వాడు
పోకూడదని గిదోానుతో సెల విచెచను.

Now therefore go, proclaim in the ears of the people, saying, `Whosoever is
fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead.'" And
there returned of the people twenty and two thousand, and there remained
ten thousand.
And the LORD said unto Gideon, "The people are yet too many. Bring them
down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that
of whom I say unto thee, `This shall go with thee,' the same shall go with
thee; and of whomsoever I say unto thee, `This shall not go with thee,' the
same shall not go."

అత్డు నీళాయొదదకు ఆ జన్మును దిగజేసిన్పుపడు
యెహోవాకుకకగతుకున్ట్ట
ా త్న్ నాలుకతో నీళాను గత్రకిన్ పరత్రవానిని,
తా
ి గుటకుమోకాళ్ల
ా ని కు
ర ంగిన్ పరత్ర వానిని వేరువేరుగా ఉంచమ్ని గిదోానుతో
సెలవిచెచను.
చేత్రతో నోటికందించకొని గత్రకిన్వారిలకక మూడు వందల మ్ంది; మిగిలిన్
జనులందరు నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు మోకాళ్ల
ా ని కు
ర ంగిరి.
అపుపడు యెహోవాగత్రకిన్ మూడు వందల మ్నుషుాలదావరా మిముిను
రకిుంచెదను; మిదాానీయలను నీ చేత్రకి అపపగించెదను; జనులందరు త్మ్
త్మ్ చోటాకు వెళావచచన్ని గిదోానుతో సెలవిచెచను.

So he brought down the people unto the water; and the LORD said unto
Gideon, "Every one that lappeth of the water with his tongue as a dog
lappeth, him shalt thou set by himself; likewise every one that boweth
down upon his knees to drink."
And the number of those who lapped, putting their hand to their mouth,
was three hundred men; but all the rest of the people bowed down upon
their knees to drink water.
And the LORD said unto Gideon, "By the three hundred men who lapped
will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and let all the
other people go every man unto his place."

8

పరజలు ఆహారమును బూరలను పట్ట
ు కొన్గా అత్డు పరజలందరిని త్మ్
గుడారములకు వెళాన్ంపను గాని ఆ మూడువందల మ్ందిని నిలుపుకొనను.
మిదాానీయల దండు లోయలో అత్నికి దిగువగా నుండెను.

So the people took victuals in their hand, and their trumpets; and he sent all
the rest of Israel every man unto his tent, and retained those three hundred
men. And the host of Midian was beneath him in the valley.

7

9

ఆ రాత్రి యెహోవా అత్నితో ఇటాననునీవు లేచి దండుమీదికి పముి, నీ చేత్రకి And it came to pass the same night that the LORD said unto him, "Arise, get
దాని న్పపగించెదను.
thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand.
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పోవుటకు నీకు భ్యమైన్యెడల నీ పనివాడెైన్ పూరాతో కూడ దండుకు
దిగిపముి.
వారు చెపుప కొనుచన్న దానిని వినిన్ త్రువాత్ నీవు ఆ దండు లోనికి
దిగిపోవుటకు నీ చేతులు బలపరచబడున్ని చెపపగా, అత్డును అత్ని పని
వాడెైన్ పూరాయను ఆ దండులోనున్న సన్నదు
ి ల యొదదకు పోయిరి.
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మిదాానీయలును అమ్యలేకీయలును తూరుపవారును లకకకు మిడత్లవల And the Midianites and the Amalekites and all the children of the East lay
ఆ మైదాన్ములో పరుండి యండిరి. వారి ఒంట్టలు సముదరతీరమ్ందున్న
along in the valley like grasshoppers for multitude; and their camels were
యిసుక రేణువులవల లకకలేనివెై యండెను.
without number, as the sand by the seaside for multitude.
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గిదోాను వచిచన్పుపడు ఒకడు తాను కనిన్ కలను త్న్ చెలికానికి
వివరించచండెను. ఎటాన్గానేనొక కలగంటిని, అదే మ్న్గా యవలర్కట్టు ఒకటి
మిదాానీయల దండులోనికి దొరిా యొక గుడారమున్కు వచిచ దాని పడగొటిు
త్ల కిరందు చేసిన్పుపడు ఆ గుడారము పడిపోయెన్ని చెపపను.
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But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the
host,
and thou shalt hear what they say; and afterward shall thine hands be
strengthened to go down unto the host." Then went he down with Purah his
servant unto the outside of the armed men who were in the host.

And when Gideon had come, behold, there was a man who told a dream
unto his fellow, and said, "Behold, I dreamed a dream; and lo, a cake of
barley bread tumbled into the host of Midian and came unto a tent, and
smote it so that it fell, and overturned it so that the tent lay flat."
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అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశారయేలీయ డెైన్ యోవాషు కుమ్యరుడగు
గిదోాను ఖడుమేగాని మ్రేమికాదు; దేవుడు మిదాానీయలను ఈ దండంత్ను
అత్ని చేత్రకి అపపగింప బోవుచనానడని ఉత్తరమిచెచను.
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గిదోాను ఆ కల వివరమును దాని తాత్పరామును విని న్పుపడు అత్డు
And it was so, when Gideon heard the telling of the dream and the
యెహోవాకు న్మ్సాకరము చేసి ఇశార యేలీయల దండులోనికి త్రరిగి వెళ్లాలండి, interpretation thereof, that he worshiped, and returned into the host of
యెహోవా మిదాానీయల దండును మీ చేత్రకి అపప గించచనానడని చెపప Israel and said, "Arise, for the LORD hath delivered into your hand the host
of Midian."
ఆ మూడువందలమ్ందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను వటిుకుండను ఆ And he divided the three hundred men into three companies, and he put a
కుండలలో దివిటీలను పరత్రవాని చేత్రకిచిచ వారితో ఇటాననున్నున చూచి నేను trumpet in every man's hand, with empty pitchers and lamps within the
చేయన్ట్ట
ా చేయడి;
pitchers.
ఇదిగో నేను వారి దండు కొటుకొన్కు పోవుచనానను, నేను చేయన్ట్ట
ా మీరు
And he said unto them, "Look on me and do likewise; and behold, when I
చేయవలను.
come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do.
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And his fellow answered and said, "This is nothing else save the sword of
Gideon the son of Joash, a man of Israel, for into his hand hath God
delivered Midian and all the host."

నేనును నాతో నున్నవారందరును బూరలను ఊదున్పుపడు మీరును దండు
ప్రళ్లమ్ంత్టిచట్ట
ు బూరలను ఊదుచయెహోవాకును గిదోానుకును
విజయము అని కేకలు వేయ వలన్ని చెపపను.
అట్ట
ా న్డిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోానును
అత్నితోనున్న నూరుమ్ందియ దండుప్రళ్లము కొటుకొన్కు పోయి బూరలను
ఊది త్మ్ చేతులలోనున్న కుండలను పగులగొటిురి.

When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the
trumpets also on every side of all the camp and say, `The sword of the LORD
and of Gideon!'"
So Gideon and the hundred men who were with him came unto the outside
of the camp in the beginning of the middle watch, and they had but newly
set the watch; and they blew the trumpets and broke the pitchers that were
in their hands.
అట్ట
ా ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచ ఆ కుండలను పగులగొటిు, And the three companies blew the trumpets and broke the pitchers, and
యెడమ్చేతు లలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను
held the lamps in their left hands and the trumpets in their right hands to
పట్ట
ు కొనియెహోవా ఖడుము గిదోాను ఖడుము అని కేకలువేసిరి.
blow therewith, and they cried, "The sword of the LORD and of Gideon!"
వారిలో పరత్రవాడును త్న్ చోట్టన్ దండు చట్ట
ు నిలిచియండగా ఆ
దండువారందరును పరుగెతు
త చ కేకలు వేయచ ప్రరిపోయిరి.
ఆ మూడువందలమ్ంది బూరలను ఊదిన్పుపడు యెహోవా దండంత్టిలోను
పరత్ర వాని ఖడుమును వాని పరుగువాని మీదికి త్రిపపను. దండు
సెరేరాతువెైపున్ నున్న బేత్రుతా
త వరకు త్బాబతునొదద నున్న ఆబేలిహోల్ల
తీరమువరకు ప్రరిపోగా
న్ఫా
త లి గోత్ిములోనుండియ, ఆషేరు గోత్ిములోనుండియ, మ్న్షేు
గోత్ిమ్ంత్టిలోనుండియ పలిపంపబడిన్ ఇశార యేలీయలు కూడుకొని
మిదాానీయలను త్రిమిరి.
గిదోాను ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ాదేశమ్ంత్టికిని దూత్ లను
పంపమిదాానీయలను ఎదుర్కకనుటకు వచిచ, బేతాబరావరకు వాగులను
యొరా
ద నును వారికంట్టముందుగా పట్ట
ు కొనుడని చెపపయండెను గనుక,
ఎఫా
ర యిమీయ లందరు కూడుకొని బేతాబరా వరకు వాగులను యొరా
ద నును
పట్ట
ు కొనిరి.

And they stood every man in his place round about the camp, and all the
host ran and cried and fled.
And the three hundred blew the trumpets; and the LORD set every man's
sword against his fellow, even throughout all the host; and the host fled to
Bethshittah towards Zererah and to the border of Abelmeholah unto
Tabbath.
And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali and out
of Asher and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites.
And Gideon sent messengers throughout all Mount Ephraim, saying, "Come
down against the Midianites, and take before them the waters unto
Bethbarah and the Jordan." Then all the men of Ephraim gathered
themselves together, and took the waters unto Bethbarah and the Jordan.
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మ్రియ వారు మిదాాను అధిపతులైన్ ఓరేబు జయేబు అను ఇదదరిని
పట్ట
ు కొని, ఓరేబు బండమీద ఓరేబును చంపరి, జయేబు దా
ర క్షల తొటిుయొదద
జయేబునుచంప మిదాానీయలను త్రుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు జయేబుల
త్లలను యొరా
ద ను అవత్లికి గిదోానునొదదకు తెచిచరి.

And they took two princes of the Midianites, Oreb and Zeeb; and they slew
Oreb upon the rock of Oreb, and Zeeb they slew at the wine press of Zeeb,
and pursued Midian, and brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon on
the other side of the Jordan.
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అపుపడు ఎఫా
ర యిమీయలు గిదోానుతోనీవు మ్య యెడల చూపన్ మ్రాాద
యెటిుది? మిదాానీయలతో యదిము చేయటకు నీవు పోయిన్పుపడు
మ్ముి నేల పలువ లేదని చెపప అత్నితో కఠిన్ముగా కలహించిరి.

And the men of Ephraim said unto him, "Why hast thou served us thus, that
thou called us not when thou wentest to fight with the Midianites?" And
they chided him sharply.
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And he said unto them, "What have I done now in comparison with you? Is
not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of
Abiezer?
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అందు కత్డుమీరు చేసిన్దకకడ నేను చేసిన్దకకడ? అబీ యెజరు దా
ర క్షపండా
కోత్కంట్ట ఎఫా
ర యిమీయల పరిగె మ్ంచిదికాదా? దేవుడు మిదాానీయల
అధిపతులైన్ ఓరేబును జయేబును మీచేత్రకి అపపగించెను; మీరు చేసిన్ట్ట
ా
నేను చేయగలనా? అనను.
అత్డు ఆ మ్యట అన్నపుపడు అత్ని మీది వారి కోపము త్గెును.
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అత్డునా వెంటనున్న జనులు అలసియనానరు, ఆహార మున్కు ర్కట్టులు
వారికి దయచేయడి; మేము మిదాాను రాజులైన్ జబహును సలుినానను
త్రుముచనానమ్ని సుకోకతువారితో చెపపగా
సుకోకతు అధిపతులు జబహు సలుినాన అను వారి చేతులు ఇపుపడు నీ
చేత్రకి చికికన్వి గనుకనా మేము నీ సేన్కు ఆహారము ఇయావల న్ని యడిగిరి.

And he said unto the men of Succoth, "Give, I pray you, loaves of bread unto
the people who follow me, for they are faint, and I am pursuing after Zebah
and Zalmunna, kings of Midian."
And the princes of Succoth said, "Are the hands of Zebah and Zalmunna now
in thine hand, that we should give bread unto thine army?"
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God hath delivered into your hands the princes of Midian, Oreb and Zeeb.
And what was I able to do in comparison with you?" Then their anger was
abated toward him when he had said that.
గిదోానును అత్నితో నున్న మూడువందల మ్ందియను అలసటగానున్నను, And Gideon came to the Jordan and passed over, he and the three hundred
శతు
ి వులను త్రుముచ యొరా
ద నునొదదకు వచిచ దాటిరి.
men who were with him, faint, yet pursuing them.

అందుకు గిదోాను ఈ హేతువు చేత్ను జబహును సలుినానను యెహోవా నా And Gideon said, "Therefore when the LORD hath delivered Zebah and
చేత్రకపపగించిన్ త్రువాత్ నూరుచ కొయాలతోను కంపలతోను మీ దేహము
Zalmunna into mine hand, then I will tear your flesh with the thorns of the
లను నూరిచ వేయదున్ని చెపపను.
wilderness and with briers."
అకకడనుండి అత్డు పనూయేలున్కు పోయి ఆల్లగున్నే వారితోను చెపపగా And he went up thence to Penuel and spoke unto them likewise, and the
సుకోకతువారు ఉత్తరమిచిచన్ట్ట
ా పనూయేలువారును అత్ని కుత్తరమిచిచరి
men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered him.
గనుక అత్డు
నేను కేుమ్ముగా త్రరిగి వచిచన్పుపడు ఈ గోపురమును పడగొట్టుదన్ని పనూ
And he spoke also unto the men of Penuel, saying, "When I come again in
యేలు వారితో చెపపను.
peace, I will break down this tower."
అపుపడు జబహును సలుి నానయ వారితోకూడ వారి సేన్లును, అన్గా
Now Zebah and Zalmunna were in Karkor, and their hosts with them, about
తూరుప జనుల సేన్లనినటిలో మిగిలిన్ యించ మించ పదునైదు వేలమ్ంది fifteen thousand men, all that were left of all the hosts of the children of the
మ్నుషుాలందరును కరోకరులో నుండిరి. కత్రత దూయ నూట ఇరువదివేల
East; for there fell a hundred and twenty thousand men who drew the
మ్ంది మ్నుషుాలు పడిపోయిరి.
sword.
అపుపడు గిదోాను నోబహుకును యొగబెబహకును తూరుపన్ గుడారములలో And Gideon went up by the way of those who dwelt in tents on the east of
నివసించిన్ వారి మ్యరుమున్ పోయి సేన్ నిరభయముగా నున్నందున్ ఆ సేన్ను Nobah and Jogbehah, and smote the host; for the host was secure.
హత్ముచేసెను.
జబహు సలుినానయ ప్రరిపోయిన్పుపడు అత్డు వారిని త్రిమి మిదాాను And when Zebah and Zalmunna fled, he pursued after them and took the
ఇదదరు రాజులైన్ జబహును సలుినానను పట్ట
ు కొని ఆ సేన్న్ంత్ను
two kings of Midian, Zebah and Zalmunna, and discomfited all the host.
చెదరగొట్టును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యదిము తీరిన్ త్రువాత్ యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ గిదోాను

And Gideon the son of Joash returned from battle before the sun was up,
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హెరసు ఎగువనుండి త్రరిగి వచిచ, సుకోకతు వారిలో ఒక ¸యవనుని పట్ట
ు కొని
విచారింపగా అత్డు సుకోకతు అధిపతులను పదదలలో డెబబది యేడుగురు
మ్నుషుాలను పేరు పేరుగా వివరించి చెపపను.
అపుపడత్డు సుకోక తువారి యొదదకు వచిచజబహు సలుినాన అను
వారిచేతులు నీ చేత్రకి చికికన్వి గనుక నా అలసియన్న నీ సేన్కు మేము
ఆహా రము ఇయావలను అని మీరు ఎవరివిష్యము న్నున దూష్ంచిత్రరో ఆ
జబహును సలుినానను చూడుడి అని చెపప
ఆ ఊరిపదదలను పట్ట
ు కొని నూరుచకొయాలను బమ్ిజముడును తీసికొని
వాటివలన్ సుకోకతువారికి బుదిి చెపపను.
మ్రియ న్త్డు పనూయేలు గోపురమును పడ గొటిు ఆ ఊరివారిని చంపను.

and caught a young man of the men of Succoth and inquired of him; and he
wrote down for him the princes of Succoth and the elders thereof, even
threescore and seventeen men.
And he came unto the men of Succoth and said, "Behold Zebah and
Zalmunna, with whom ye did upbraid me, saying, `Are the hands of Zebah
and Zalmunna now in thine hand, that we should give bread unto thy men
who are weary?'"
And he took the elders of the city and thorns of the wilderness and briers,
and with them he taught the men of Succoth.
And he beat down the tower of Penuel, and slew the men of the city.
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అత్డుమీరు తాబోరులో చంపన్ మ్ను షుాలు ఎటిువారని జబహును
సలుినానను అడుగగా వారునీవంటివారే, వారందరును రాజకుమ్యరు లను
పోలియండిరన్గా
అత్డువారు నా త్లిా కుమ్య రులు నా సహోదరులు; మీరు వారిని
బరదుకనిచిచన్ యెడల

Then said he unto Zebah and Zalmunna, "What manner of men were they
whom ye slew at Tabor?" And they answered, "As thou art, so were they;
each one resembled the children of a king."
And he said, "They were my brethren, even the sons of my mother. As the
LORD liveth, if ye had saved them alive, I would not slay you."
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And he said unto Jether his firstborn, "Up, and slay them." But the youth
drew not his sword; for he feared, because he was yet a youth.

Judges

8

21

యెహోవా జీవముతోడు, మిముిను చంపకుందు న్ని చెపప త్న్ పదద
కుమ్యరుడెైన్ యెతెరును చూచినీవు లేచి వారిని చంపుమ్ని చెపపను. అత్డు
చిన్నవాడు గనుక భ్యపడి కత్రతని దూయలేదు.
అపుపడు జబహు పలుినానలుప్ర
ర యముకొలది న్రునికి శకిియన్నది గనుక
నీవు లేచి మ్యమీద పడు మ్ని చెపపగా గిదోాను లేచి జబ హును సలుినానను
చంప వారి ఒంట్టల మడల మీదనున్న చందరహారములను తీసికొనను.
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అపుపడు ఇశారయేలీయలు గిదోానుతోనీవు మిదాా నీయల చేత్రలోనుండి
మ్ముిను రకిుంచిత్రవి గనుక నీవును నీ కుమ్యరుడును నీ కుమ్యరుని
కుమ్యరుడును మ్ముిను ఏల వలన్ని చెపపరి.
అందుకు గిదోానునేను మిముిను ఏలను, నా కుమ్యరుడును మిముిను
ఏలరాదు, యెహోవా మిముిను ఏలున్ని చెపపను.
మ్రియ గిదోానుమీలో పరత్ర వాడు త్న్ దోపుడు సొముిలోనున్న పోగులను
నాకియా వలన్ని మ్న్విచేయచనానన్నను. వారు ఇషాియేలీయలు గనుక
వారికి పోగులుండెను.
అందుకు వారుసంతోష్ముగా మేము వాటి నిచెచదమ్ని చెపప యొక బటును
పరచి పరత్రవాడును త్న్ దోపుడుసొముిలోనుండిన్ పోగులను దానిమీద వేసెను.

Then the men of Israel said unto Gideon, "Rule thou over us, both thou and
thy son and thy son's son also; for thou hast delivered us from the hand of
Midian."
And Gideon said unto them, "I will not rule over you, neither shall my son
rule over you: the LORD shall rule over you."
And Gideon said unto them, "I would make a request of you, that ye would
give me every man the earrings from his spoil." (For they had golden
earrings, because they were Ishmaelites.)
And they answered, "We will willingly give them." And they spread a
garment, and cast therein every man the earrings from his spoil.
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మిదాాను రాజుల ఒంటి మీదనున్న చందరహారములు కరణభూష్ణములు ధూమ్ా
వరణపు బటులు గాకను, ఒంట్టల మడలనున్న గొలుసులు గాకను, అత్డు
అడిగిన్ బంగారు పోగుల యెతు
త వెయిానిన ఏడువందల తులముల
బంగారము. గిదోాను దానితో ఒక ఏఫ్తదును చేయించకొని త్న్ పటుణమైన్
ఒఫా
ర లో దాని ఉంచెను.

And the weight of the golden earrings that he requested was a thousand
and seven hundred shekels of gold, besides ornaments and collars and
purple raiment that were on the kings of Midian, and besides the chains
that were about their camels' necks.

Then Zebah and Zalmunna said, "Rise thou, and fall upon us; for as the man
is, so is his strength." And Gideon arose and slew Zebah and Zalmunna, and
took away the ornaments that were on their camels' necks.
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కావున్ ఇశారయేలీయలందరు అకకడికి పోయి దాని న్నుసరించి
వాభిచారులైరి. అది గిదోాను కును అత్ని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను.
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మిదాానీ యలు ఇశారయేలీయల యెదుట అణపబడి అట్టత్రు వాత్ త్మ్
త్లలను ఎత్రతకొన్లేకపోయిరి. గిదోాను దిన్ము లలో దేశము న్లువది
సంవత్సరములు నిమ్ిళముగా నుండెను.
త్రువాత్ యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ యెరుబబయలు త్న్ యింట
నివసించటకు పోయెను.
గిదోానుకు అనేక భారాలున్నందున్ కడుపున్ కనిన్ డెబబదిమ్ంది కుమ్యరులు
అత్ని కుండిరి.
షెకెములోనున్న అత్ని ఉపపత్రనయ అత్ని కొక కుమ్యరుని కన్గా గిదోాను
వానికి అబీమలకను పేరు పట్టును.
యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ గిదోాను మ్హా వృదు
ి డెై చనిపోయి అబీయెజీరయల
ఒఫా
ర లోనున్న త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యోవాషు సమ్యధిలో ప్రత్రపటుబడెను.
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And Gideon made an ephod thereof and put it in his city, even in Ophrah.
And all Israel went thither a whoring after it, which thing became a snare
unto Gideon and to his house.
Thus was Midian subdued before the children of Israel, so that they lifted up
their heads no more. And the country was in quietness forty years in the
days of Gideon.
And Jerubbaal the son of Joash went and dwelt in his own house.
And Gideon had threescore and ten sons of his body begotten, for he had
many wives.
And his concubine who was in Shechem also bore him a son, whose name
he called Abimelech.
And Gideon the son of Joash died at a good old age, and was buried in the
sepulcher of Joash his father in Ophrah of the Abiezrites.

గిదోాను చనిపోయిన్ త్రువాత్ ఇశారయేలీయలు చట్ట
ు నుండు త్మ్
శతు
ి వులచేత్రలోనుండి త్ముిను విడి పంచిన్ త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాను
జా
ా పకము చేసికొన్క
మ్రల బయలుల న్నుసరించి వాభిచారులై బయలబరీతును త్మ్కు
దేవత్గా చేసికొనిరి.

And it came to pass, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel
turned again and went a whoring after the Baalim, and made Baalberith
their god.
And the children of Israel remembered not the LORD their God, who had
delivered them out of the hands of all their enemies on every side;
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మ్రియ వారు గిదోాన్ను యెరుబబయలు ఇశారయేలీయలకు చేసిన్ ఉపకార
మ్ంత్యమ్రచి అత్ని యింటివారికి ఉపకారము చేయక పోయిరి.

neither showed they kindness to the house of Jerubbaal (namely, Gideon),
according to all the goodness which he had shown unto Israel.

9

1
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And Abimelech the son of Jerubbaal went to Shechem unto his mother's
brethren, and communed with them and with all the family of the house of
his mother's father, saying,
"Speak, I pray you, in the ears of all the men of Shechem: `Which is better
for you, either that all the sons of Jerubbaal, which are threescore and ten
persons, reign over you, or that one reign over you?' Remember also that I
am your bone and your flesh."
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యెరుబబయలు కుమ్యరుడెైన్ అబీమలకు షెకెములో నున్న త్న్ త్లిా
సహోదరులయొదదకుపోయి వారి తోను త్న్ త్లిా పత్రుల
కుట్టంబికులందరితోను
మీరు దయచేసి షెకెము యజమ్యనులందరు వినున్ట్ట
ా వారితో మ్యటల్లడి
మీకేది మ్ంచిది? యెరుబబయలుయొకక కుమ్యరులైన్ డెబబదిమ్ంది
మ్నుషుాలందరు మిముిను ఏలుటమ్ంచిదా? ఒకక మ్నుషుాడు మిముిను
ఏలుటమ్ంచిదా? నేను మీ రకిసంబంధిన్ని జా
ా పకముచేసికొనుడి అని
పలుకుడనను.
అత్ని త్లిా సహోదరులు అత్నిగూరిచ షెకెము యజమ్య నులు వినున్ట్ట
ా ఆ
మ్యటలనినయ చెపపగా వారుఇత్డు మ్న్ సహోదరుడనుకొని త్మ్
హృదయము అబీమలకు త్ట్ట
ు త్రిపుపకొనిరి;
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అపుపడు వారు బయలబరీతు గుడిలోనుండి డెబబది తులముల వెండి తెచిచ
అత్నికియాగా వాటితో అబీమలకు అలారిజన్మును కూలికి పట్ట
ు కొనను,
వారు అత్ని వశమున్ నుండిరి.

And they gave him threescore and ten pieces of silver out of the house of
Baalberith, with which Abimelech hired vain and light persons, who
followed him.

And his mother's brethren spoke of him in the ears of all the men of
Shechem all these words; and their hearts inclined to follow Abimelech, for
they said, "He is our brother."
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త్రువాత్ అత్డు ఒఫా
ర లోనున్న త్న్ త్ండిర యింటికి పోయి యెరుబబయలు
కుమ్యరు లును త్న్ సహోదరులునైన్ ఆ డెబబదిమ్ంది మ్నుషుాలను ఒకక
రాత్రమీద చంపను. యెరుబబయలు చిన్న కుమ్యరు డెైన్ యోతాము మ్యత్ిమే
దాగియండి త్పపంచకొనను.

And he went unto his father's house at Ophrah and slew his brethren the
sons of Jerubbaal, being threescore and ten persons, upon one stone.
Notwithstanding, yet Jotham the youngest son of Jerubbaal was left, for he
hid himself.
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త్రువాత్ షెకెము యజమ్యనులందరును మిలో
ా ఇంటివారందరును కూడివచిచ
షెకెములోనున్న మ్సతకి వృక్షముకిరంద దండు ప్రళ్లమునొదద అబీమలకును
రాజుగా నియమించిరి.
అది యోతామున్కు తెలియబడిన్పుపడు అత్డు పోయి గెరిజీము
కొండకొపుపన్ నిలిచి యెలుగెత్రత పలిచి వారితో ఇటాననుషెకెము
యజమ్యనుల్లరా, మీరు నా మ్యట వినిన్ యెడల దేవుడు మీ మ్యట వినును.

And all the men of Shechem gathered together, and all the house of
Bethmillo, and went and made Abimelech king by the plain of the pillar that
was in Shechem.
And when they told it to Jotham, he went and stood on the top of Mount
Gerizim, and lifted up his voice and cried, and said unto them, "Hearken
unto me, ye men of Shechem, that God may hearken unto you.
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చెట్ట
ా త్మ్మీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించ కొన్వలన్ను మ్న్సుసకలిగి
బయలుదేరి
మ్ముిను ఏలుమ్ని ఒలీవచెట్ట
ు న్డుగగా ఒలీవచెట్ట
ు దేవునిని మ్యన్వులను
దేనివలన్ న్రులు సనాినించదురో ఆ నా తెైలము నియాకమ్యని చెటామీద
రాజునైయండి యిట్ట అట్ట ఊగుటకు నేను వచెచదనా? అని వాటితో అనను.

The trees went forth once to anoint a king over them; and they said unto
the olive tree, `Reign thou over us.'
But the olive tree said unto them, `Should I leave my fatness, withwhich by
me they honor God and man, and go to be promoted over the trees?'
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అపుపడు చెట్ట
ా నీవు వచిచ మ్ముిను ఏలుమ్ని అంజూరపు చెట్ట
ు న్డుగగా

And the trees said to the fig tree, `Come thou, and reign over us.'
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But the fig tree said unto them, `Should I forsake my sweetness and my
good fruit, and go to be promoted over the trees?'
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అంజూ రపు చెట్ట
ు చెటా మీద రాజునైయండి యిట్ట అట్ట ఊగు టకు నా
మ్యధురామును నా మ్ంచి ఫలములను నేనియాక మ్యనుదునా? అని వాటితో
అనను.
అట్టత్రువాత్ చెట్ట
ా నీవు వచిచ మ్ముిను ఏలుమ్ని దా
ర కాువలిా న్డుగగా
దా
ర కాువలిా
దేవునిని మ్యన్వులను సంతోష్పట్ట
ు నా దా
ర కాురసమును నేనియాక మ్యని
చెటామీద రాజునై యండి యిట్ట అట్ట ఊగుటకు నేను వచెచదనా? అని
వాటితో అనను.
అపుపడు చెటానినయ నీవు వచిచ మ్ముిను ఏలుమ్ని ముండాపదయొదద
మ్న్విచేయగా
ముండా పద మీరు నిజముగా న్నున మీ మీద రాజుగా నియ మించకొన్
గోరిన్యెడల రండి నా నీడను ఆశర యించడి; లేదా అగిన నాలోనుండి
బయలుదేరి లబానోను దేవదారు చెటాను కాలిచవేయన్ని చెటాతో చెపపను.
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నా త్ండిర మీ నిమిత్తము త్న్ ప్ర
ర ణమును నిరాక్షాపటిు యదిము చేసి
మిదాానీయల చేత్రలోనుండి మిముిను విడిపంచెను.

"Now therefore, if ye have done truly and sincerely in that ye have made
Abimelech king, and if ye have dealt well with Jerubbaal and his house, and
have done unto him according to the deserving of his hands

Judges

9

17

అయితే మీరు నా త్ండిర కుట్టంబముమీదికి లేచి, యొక రాత్రమీద అత్ని
(for my father fought for you, and ventured his life far, and delivered you
కుమ్యరులైన్ డెబబదిమ్ంది మ్నుషుాలను చంప, అత్ని పనికతెత కుమ్యరుడెైన్ out of the hand of Midian;
అబీమలకు మీ సహో దరుడెైన్ందున్ షెకెము వారిమీద అత్నిని రాజుగా
నియమించి యనానరు. యెరుబబయలు ఎడలను అత్ని యింటి
వారియెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయ
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Then said the trees unto the vine, `Come thou, and reign over us.'
And the vine said unto them, `Should I leave my wine, which cheereth God
and man, and go to be promoted over the trees?'
Then said all the trees unto the bramble, `Come thou, and reign over us.'
And the bramble said unto the trees, `If in truth ye anoint me king over you,
then come and put your trust in my shadow; and if not, let fire come out of
the bramble and devour the cedars of Lebanon.'
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అత్డు చేసిన్ కిరయలకు మీరు పరత్రకిరయ చేయకయ అబీమల కును రాజుగా
నియమించకొనిన్ విష్యములో మీరు నాాయముగాను యథారథముగాను
పరవరిించిన్ యెడల
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నేడు మీరు యెరుబబయలు ఎడలను అత్ని యింటివారి యెడలను
సత్ాముగాను యథారథముగాను పరవరిించిన్ యెడల, అబీమలకున్ందు
సంతోష్ంచడి అత్డు మీ యందు సంతోష్ంచనుగాక.
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లేనియెడల అబీమలకు నుండి అగిన బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలో
ా యింటి But if not, let fire come out from Abimelech, and devour the men of
వారిని కాలిచవేయనుగాక, షెకె మువారిలోనుండియ మిలో
ా యింటినుండియ Shechem and the house of Bethmillo; and let fire come out from the men of
అగిన బయలుదేరి అబీమలకును దహించనుగాక అని చెపప
Shechem and from the house of Bethmillo, and devour Abimelech."
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And Jotham ran away and fled, and went to Beer and dwelt there for fear of
Abimelech his brother.
When Abimelech had reigned three years over Israel,
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త్న్ సహోదరుడెైన్ అబీ మలకున్కు భ్యపడి యోతాము ప్రరిపోయి
బెయేరున్కు వెళ్లా అకకడ నివసించెను.
అబీమలకు మూడు సంవత్సరములు ఇశారయేలీయల మీద ఏలికయె
ై
యండెను.
అపుపడు యెరుబబయలు డెబబదిమ్ంది కుమ్యరులకు చేయబడిన్
దోరహఫలము వారిని చంపన్ అబీమలకను వారి సహోదరుని మీదికిని,
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అత్డు త్న్ సహోదరులను చంపున్ట్ట
ా అత్ని చేతులను బలపరచిన్ షెకెము
యజమ్యనుల మీదికిని వచచన్ట్ట
ా ను, వారు చేసిన్ ప్ర
ర ణహత్ావారి మీద
వచచన్ట్ట
ా ను, దేవుడు అబీమలకున్ కును షెకెము యజమ్యనులకును
వెైరము కలుగుటకెై వారి మీదికి దురాత్ిను పంపను. అపుపడు షెకెము
యజమ్యనులు అబీమలకును వంచించిరి.

that the cruelty done to the threescore and ten sons of Jerubbaal might
come, and their blood be laid upon Abimelech their brother, who slew
them, and upon the men of Shechem, who aided him in the killing of his
brethren.
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ఎటాన్గా షెకెము యజ మ్యనులు కొండ శిఖరములమీద అత్ని కొరకు మ్యట్ట
గాండాను ఉంచి, ఆ మ్యరుమున్ త్మ్కు సమీపంచిన్వారి న్ందరిని దోచకొనిరి;
అది అబీమలకున్కు తెలుపబడెను.

And the men of Shechem set liersinwait for him in the top of the mountains,
and they robbed all who came along that way by them; and it was told
Abimelech.
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And Gaal the son of Ebed came with his brethren and went over to
Shechem, and the men of Shechem put their confidence in him.
And they went out into the fields, and gathered their vineyards, and trod
the grapes, and made merry, and went into the house of their god, and ate
and drank and cursed Abimelech.
And Gaal the son of Ebed said, "Who is Abimelech, and who is Shechem,
that we should serve him? Is not he the son of Jerubbaal, and Zebul his
officer? Serve the men of Hamor the father of Shechem. For why should we
serve him?
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ఎబెదు కుమ్యరుడెైన్ గాలును అత్ని బంధువులును వచిచ షెకెమున్కు చేరగా
షెకెము యజమ్యనులు అత్ని ఆశర యించిరి.
వారు పలములలోనికి పోయి వారి దా
ర క్ష పండాను ఏరుకొని వాటిని తొ
ి కిక
కృత్జాతారపణమును చెలిాంచి త్మ్ దేవత్ల మ్ందిరములోనికి పోయి
అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచ అబీమలకును దూష్ంపగా
ఎబెదు కుమ్యరుడెైన్ గాలు ఇటానను అబీమలకు ఏప్రటివాడు? షెకెము
ఏప్రటివాడు? మ్న్ము అత్నికెందుకు దాసులము కావలను? అత్డు
యెరుబబయలు కుమ్యరుడు కాడా? జబులు అత్ని ఉదోాగి కాడా? షెకెము
త్ండిరయె
ై న్ హమోరు వారికి దాసులమ్గుదము గాని మ్న్ము అత్ని కెందుకు
దాసులము కావలను?
ఈ జన్ము నా చేత్రలో ఉండిన్ యెడల ఆహా నేను అబీమలకును
తొలగింతును గదా అనను. త్రువాత్ అత్డు అబీమలకుతో నీ సేన్ను
ఎకుకవ చేసి బయలుదేరి రమ్ినను.

and ye have risen up against my father's house this day and have slain his
sons, threescore and ten persons, upon one stone, and have made
Abimelech, the son of his maidservant, king over the men of Shechem,
because he is your brother),
if ye then have dealt truly and sincerely with Jerubbaal and with his house
this day, then rejoice ye in Abimelech, and let him also rejoice in you.

then God sent an evil spirit between Abimelech and the men of Shechem;
and the men of Shechem dealt treacherously with Abimelech,

And would to God this people were under my hand! Then would I remove
Abimelech." And he said to Abimelech, "Increase thine army, and come out!"
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ఆ పటుణ పరధానియె
ై న్ జబులు ఎబెదు కుమ్యరుడెైన్ గాలుమ్యటలను
వినిన్పుపడు అత్ని కోప్రగిన మ్ండెను.
అపుపడత్డు అబీమలకు నొదదకు రహసాముగా దూత్లను పంపఇదిగో
ఎబెదు కుమ్యరుడెైన్ గాలును అత్ని బంధువులును షెకెముకు వచిచ
యనానరు, వారు నీమీదికి ఈ పటుణమును రేపు చనానరు.

And when Zebul the ruler of the city heard the words of Gaal the son of
Ebed, his anger was kindled.
And he sent messengers unto Abimelech privily, saying, "Behold, Gaal the
son of Ebed and his brethren have come to Shechem; and behold, they
fortify the city against thee.

కావున్ రాత్రి నీవును నీతోనున్న జనులును లేచి పలములో మ్యట్టగా
నుండుడి,
పరదు
ద న్ సూరుాడు ఉదయింపగానే నీవు త్వరగా లేచి పటుణముమీద పడ
వలను. అపుపడు అత్డును అత్నితోనున్న జనులును నీ యొదదకు
బయలుదేరి వచచచండగా నీవు సమ్యము చూచి వారియెడల
పరవరిింపవచచన్ని వరిమ్యన్ము చేసెను.
అబీమలకును అత్నితోనున్న జనులందరును రాత్రివేళ లేచి నాలుగు
గుంపులై షెకెముమీద పడుటకు పంచి యండిరి.
ఎబెదు కుమ్యరుడెైన్ గాలు బయలుదేరి పటు ణపు గవిని దగుర నిలిచిన్పుపడు
అబీమలకును అత్నితో నున్న జనులును పంచియండుట చాలించి లేచిరి.

Now therefore, up by night, thou and the people who are with thee, and lie
in wait in the field.
And it shall be that in the morning, as soon as the sun is up, thou shalt rise
early and set upon the city; and behold, when he and the people who are
with him come out against thee, then mayest thou do to them as thou shalt
find occasion."
And Abimelech rose up, and all the people that were with him, by night, and
they lay in wait against Shechem in four companies.
And Gaal the son of Ebed went out and stood in the entrance of the gate of
the city; and Abimelech rose up, and the people who were with him, from
lying in wait.
గాలు ఆ జనులను చూచి జబులుతోఇదిగో జనులు
And when Gaal saw the people, he said to Zebul, "Behold, there come
కొండశిఖరములమీదనుండి దిగివచచచనానరన్గా, జబులుకొండల చాయలు people down from the top of the mountains." And Zebul said unto him,
మ్నుషుాలను పోలి నీకు కన్ బడుచన్నవని అత్నితో చెపపను.
"Thou seest the shadow of the mountains as if they were men."
గాలుచూడుము, దేశపు ఎత్తయిన్పథల మునుండి జనులు దిగి
వచచచనానరు; ఒక దండు శకున్గాండా మ్సతకివృక్షపు తో
ి వను వచచ
చన్నదనను.
జబులు అత్నితో ఆహాహా మ్న్ము అత్ని సేవింపవలసిన్ందుకు అబీమలకు
ఎవడనిన్ నీమ్యట యేమ్య యెను? ఇది నీవు త్ృణీకరించిన్ జన్ము కాదా?
పోయి వారితో యదిము చేయడన్గా

And Gaal spoke again and said, "See, there come people down by the
middle of the land, and another company come along by the plain of
Meonenim."
Then said Zebul unto him, "Where now is thy mouth, wherewith thou saidst,
`Who is Abimelech, that we should serve him?' Are not these the people
whom thou hast despised? Go out, I pray now, and fight with them."

గాలు షెకెము యజ మ్యనుల ముందర బయలుదేరి అబీమలకుతో యదిము And Gaal went out before the men of Shechem, and fought with Abimelech.
చేసెను.
అబీమలకు అత్ని త్రుమ్గా అత్డు అత్ని యెదుట నిలువలేక ప్రరిపోయెను. And Abimelech chased him, and he fled before him; and many were
అనేకులు గాయపడి పటుణపు గవిని పరవేశించ చోట పడిరి.
overthrown and wounded, even unto the entrance of the gate.
అపుపడు అబీ మలకు అరూమ్యలో దిగెను, గాలును అత్ని బంధువులును
షెకెములో నివసింపకుండ జబులు వారిని తోలివేసెను.
మ్రునాడు జనులు పలములలోనికి బయలువెళ్లారి.
అది అబీమలకున్కు తెలియబడగా అత్డు త్న్ జనులను తీసికొని మూడు
తెగలుగా చేయగా వారు ఆ పలములో మ్యట్టగా ఉండిరి; అపుపడత్డు
చూడగా జనులు పటుణము నుండి బయలుదేరి వచచచండిరి గనుక అత్డు
వారిమీద పడి వారిని హత్ముచేసెను.

And Abimelech dwelt at Arumah; and Zebul thrust out Gaal and his
brethren, that they should not dwell in Shechem.
And it came to pass on the morrow that the people went out into the field,
and they told Abimelech.
And he took the people and divided them into three companies, and lay in
wait in the field, and looked, and behold, the people had come forth out of
the city; and he rose up against them and smote them.
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అబీమలకును అత్నితో నున్న తెగలును ఇంకసాగి పటుణపు గవిని
పరదేశమునొదద నిలువగా రండు తెగలు పరుగెత్రత పలముల లోనున్న వారందరి
మీదపడి వారిని హత్ముచేసిరి.
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ఆ దిన్మ్ంత్య అబీమలకు ఆ పటుణసు
థ లతో యదిముచేసి పటుణమును
చట్ట
ు కొని అందులోనున్న జనులను చంప పటుణమును పడగొటిు దాని
సథలమున్ ఉపుప జలాను.
షెకెము గోపుర యజమ్యనులందరు ఆ వారి విని ఏల్ బెరీతు గుడియొకక
కోటలోనికి చొరబడిరి.
షెకెము గోపుర యజమ్యనులందరు కూడియన్న సంగత్ర అబీ మలకున్కు
తెలుపబడిన్పుపడు
అబీమలకును అత్నితో నున్న జనులందరును సలోిను కొండనకిక
అబీమలకు గొడిలిని చేత్ పట్ట
ు కొని చెటానుండి పదద కొమ్ిను న్రికి యెత్రత
భుజముమీద పట్ట
ు కొనినేను దేనిచేయట మీరు చూచిత్రరో మీరును నేను
చేసిన్ట్ట
ు గా దానిని త్వరగా చేయడని త్న్తోనున్న జనులతో చెపపను.
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And Abimelech and the company that was with him rushed forward, and
stood in the entrance of the gate of the city; and the two other companies
ran upon all the people who were in the fields and slew them.

And Abimelech fought against the city all that day; and he took the city, and
slew the people who were therein, and beat down the city and sowed it
with salt.
And when all the men of the tower of Shechem heard that, they entered
into a stronghold of the house of the god Berith.
And it was told Abimelech that all the men of the tower of Shechem were
gathered together.
And Abimelech went up to Mount Zalmon, he and all the people who were
with him; and Abimelech took an ax in his hand and cut down a bough from
the trees, and took it and laid it on his shoulder, and said unto the people
who were with him, "What ye have seen me do, make haste and do as I
have done."
అపుపడు ఆ జనులందరిలో పరత్రవాడును ఒకొకక కొమ్ిను న్రికి అబీమలకును And all the people likewise cut down every man his bough and followed
వెంబడించి ఆ కోట దగుర వాటిని పటిు వాటివలన్ ఆ కోటను అగినచేత్ కాలిచరి. Abimelech, and put them to the stronghold, and set the stronghold on fire
అపుపడు షెకెము గోపుర యజమ్యనులు, అన్గా స్త్తీ పురుషులు ఇంచమించ upon them, so that all the men of the tower of Shechem died also, about a
వెయిామ్ంది చచిచరి.
thousand men and women.
త్రువాత్ అబీమలకు తేబేసుకు పోయి తేబేసునొదద దిగి దాని పట్ట
ు కొనను.
Then went Abimelech to Thebez, and encamped against Thebez and took it.
ఆ పటుణమున్డుమ్ ఒక బల మైన్ గోపురముండగా స్త్తీ పురుషులును
పటుణపు యజ మ్యనులును అకకడికి ప్రరిపోయి త్లుపులు వేసికొని గోపుర
శిఖరము మీదికెకికరి.
అబీమలకు ఆ గోపురము నొదదకు వచిచ దానిమీద పడి యదిము చేసి
అగినచేత్ దాని కాలుచటకు గోపురదావరమునొదదకు రాగా
ఒక స్త్తీ అబీమలకు త్లమీద త్రరుగటి మీది రాత్రని పడవేసిన్ందున్ అత్ని
కప్రలము పగిలను.
అపుపడత్డు త్న్ ఆయధము లను మోయబంట్టను త్వరగా పలిచిఒక స్త్తీ
అత్ని చంపన్ని న్నునగూరిచ యెవరును అనుకొన్కుండున్ట్ట
ా నీ కత్రత దూసి
న్నున చంపుమ్ని చెపపగా ఆ బంట్ట అత్ని పడువగా అత్డు చచెచను.

But there was a strong tower within the city, and thither fled all the men
and women and all those of the city, and shut it to them and went up to the
top of the tower.
And Abimelech came unto the tower and fought against it, and went hard
unto the door of the tower to burn it with fire.
And a certain woman cast a piece of a millstone upon Abimelech's head and
broke his skull.
Then he called hastily unto the young man, his armorbearer, and said unto
him, "Draw thy sword and slay me, that men say not of me, `A woman slew
him.'" And his young man thrust him through, and he died.

అబీమలకు చనిపోయెన్ని ఇశారయేలీయలు తెలిసికొనిన్పుపడు ఎవరిచోటికి
వారు పోయిరి.
అట్ట
ా అబీమలకు త్న్ డెబబదిమ్ంది సహోదరు లను చంపుటవలన్ త్న్
త్ండిరకి చేసిన్ దోరహమును దేవుడు మ్రల అత్నిమీదికి రపపంచెను.

And when the men of Israel saw that Abimelech was dead, they departed
every man unto his place.
Thus God repaid the wickedness of Abimelech, which he did unto his father
in slaying his seventy brethren.

షెకెమువారు చేసిన్ దోరహమ్ంత్టిని దేవుడు వారి త్లలమీదికి మ్రల రాజే
సెను; యెరుబబయలు కుమ్యరుడెైన్ యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచను.

And all the evil of the men of Shechem God returned upon their heads, and
upon them came the curse of Jotham the son of Jerubbaal.
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ర
son of Dodo, a man of Issachar; and he dwelt in Shamir in Mount Ephraim.
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And he judged Israel twenty and three years, and died and was buried in
Shamir.
And after him arose Jair, a Gileadite, and judged Israel twenty and two years.
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అత్డు ఇరువదిమూడు సంవత్సరములు ఇశారయేలీయలకు
నాాయాధిపత్రయె
ై ఉండి చనిపోయి షామీరులో ప్రత్ర పటుబడెను.
అత్ని త్రువాత్ గిల్లదుదేశసు
థ డెైన్ యాయీరు నియ మింపబడిన్వాడెై
యిరువదిరండు సంవత్సరములు ఇశార యేలీయలకు నాాయాధిపత్రగా
ఉండెను.
అత్నికి ముపపదిమ్ంది కుమ్యరులుండిరి, వారు ముపపది గాడిదపలాల నకిక
త్రరుగువారు, ముపపది ఊరులు వారికుండెను, నేటి వరకు వాటికి యాయీరు
గా
ర మ్ములని పేరు.
అవి గిల్లదు దేశములో నున్నవి. యాయీరు చనిపోయి కామోనులో
ప్రత్రపటుబడెను.
ఇశారయేలీయలు యెహోవా సనినధిని మ్రల దుష్పరవరినులైరి. వారు
యెహోవాను విసరిజంచి ఆయన్ సేవ మ్యనివేసి, బయలులు అషా
త రోతులు అను
సిరియనుల దేవత్ లను స్త్దోనీయల దేవత్లను మోయాబీయల దేవత్లను
అమోినీయల దేవత్లను ఫిలిషీతయల దేవత్లను పూజం చచవచిచరి.
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యెహోవా కోప్రగిన ఇశారయేలీయల మీద మ్ండగా ఆయన్ ఫిలిషీతయల
చేత్రకిని అమోినీయల చేత్రకిని వారిన్పపగించెను గనుక

And the anger of the LORD was hot against Israel, and He sold them into the
hands of the Philistines and into the hands of the children of Ammon.
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వారు ఆ సంవత్సరము మొదలుకొని ఇశారయేలీయలను, అన్గా యొరా
ద ను
అవత్ల నున్న గిల్లదున్ందలి అమోరీయల దేశములో కాపుర మున్న
ఇశారయేలీయలను పదుననిమిది సంవత్సరములు చితుకగొటిు అణచివేసిరి.

And that year they vexed and oppressed the children of Israel eighteen
years -- all the children of Israel who were on the other side of the Jordan in
the land of the Amorites, which is in Gilead.
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మ్రియ అమోినీయలు యూదాదేశసు
థ లతోను బెనాామీనీయలతోను
ఎఫా
ర యి మీయలతోను యదిముచేయటకు యొరా
ద నును దాటిరి గనుక
ఇశారయేలీయలకు మికికలి శర మ్ కలిగెను

Moreover the children of Ammon passed over the Jordan to fight also
against Judah and against Benjamin and against the house of Ephraim, so
that Israel was sore distressed.

Judges

10

10

Judges

10

11

Judges

10

12

అపుపడు ఇశారయేలీయలుమేము నీ సనినధిని ప్రపము చేసియనానము, మ్య And the children of Israel cried unto the LORD, saying, "We have sinned
దేవుని విడిచి బయలులను పూజంచి యనానమ్ని యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా against Thee, both because we have forsaken our God and also served the
Baalim."
యెహోవా ఐగుపీతయల వశములోనుండియ అమోరీయల వశ ములో
And the LORD said unto the children of Israel, "Did not I deliver you from
నుండియ అమోినీయల వశములోనుండియ ఫిలిషీత యల
the Egyptians and from the Amorites, from the children of Ammon and from
వశములోనుండియ మ్యత్ిము గాక
the Philistines?
స్త్దోనీయ లును అమ్యలేకీయలును మ్యయోనీయలును మిముిను బాధ
The Sidonians also and the Amalekites and the Maonites oppressed you;
పరచిన్పుపడు వారి వశములోనుండియ నేను మిముిను రకిుం చిత్రని గదా
and ye cried to Me, and I delivered you out of their hand.
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అయితే మీరు న్నున విసరిజంచి అన్ా దేవత్లను పూజంచిత్రరి గనుక నేను
ఇకను మిముిను రకిుం పను.

And he had thirty sons who rode on thirty ass colts; and they had thirty
cities, which are called Havothjair [the villages of Jair] unto this day, which
are in the land of Gilead.
And Jair died, and was buried in Camon.
And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, and served
the Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Sidon, and
the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of
the Philistines, and forsook the LORD and served not Him.

Yet ye have forsaken Me and served other gods: therefore I will deliver you
no more.
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పోయి మీరు కోరుకొనిన్ దేవత్లకు మొఱ్ఱపట్ట
ు కొనుడి; మీ శర మ్కాలమున్ అవి
మిముిను రకిుంచనేమో అని ఇశారయేలీయలతో సెలవిచెచను.

Go and cry unto the gods which ye have chosen. Let them deliver you in the
time of your tribulation."
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And the children of Israel said unto the LORD, "We have sinned! Do Thou
unto us whatsoever seemeth good unto Thee. Deliver us only, we pray Thee,
this day."
And they put away the strange gods from among them and served the
LORD; and His soul was grieved for the misery of Israel.
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అపుపడు ఇశార యేలీయలుమేము ప్రపము చేసియనానము, నీ దృష్ుకి ఏది
అనుకూలమో దాని చొపుపన్ మ్యకు చేయము; దయ చేసి నేడు మ్ముిను
రకిుంపుమ్ని చెపప
యెహోవాను సేవింపవలన్ని త్మ్ మ్ధానుండి అన్ాదేవత్లను తొల గింపగా,
ఆయన్ ఆత్ి ఇశారయేలీయలకు కలిగిన్ దురవసథను చూచి సహింపలేక
పోయెను.
అపుపడు అమోినీయలు కూడుకొని గిల్లదులో దిగి యండిరి.
ఇశారయేలీయలును కూడుకొని మిసాపలో దిగియండిరి.
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కొంత్కాలమైన్ త్రువాత్ అమోినీయలు ఇశారయేలీ యలతో యదిము
చేయగా
అమోినీయలు ఇశార యేలీయలతో యదిము చేసిన్ందున్

And it came to pass in process of time that the children of Ammon made
war against Israel.
And it was so, that when the children of Ammon made war against Israel,
the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob.
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And they said unto Jephthah, "Come, and be our captain, that we may fight
with the children of Ammon."
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గిల్లదు పదదలు టోబుదేశమునుండి యెఫా
త ను రపపంచటకు పోయినీవు వచిచ
మ్యకు అధిపత్రవెై యండుము, అపుపడు మ్న్ము అమోినీయలతో
యదిము చేయదమ్ని యెఫా
త తో చెపపరి.
అందుకు యెఫా
త మీరు నాయందు పగపటిు నా త్ండిర యింటనుండి న్నున
తోలివేసిత్రరే. ఇపుపడు మీకు కలిగిన్ శర మ్లో మీరు నాయొదదకు రానేల? అని
గిల్లదు పదదలతో చెపపను.
అపుపడు గిల్లదు పదదలు అందుచేత్నే మేము నీయొదదకు మ్ళ్లా వచిచత్రవిిు;
నీవు మ్యతోకూడ వచిచ అమోినీయలతో యదిముచేసిన్ యెడల, గిల్లదు
నివాసులమైన్ మ్య అందరిమీద నీవు అధికారి వవుదువని యెఫా
త తో అనిరి.
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అందుకు యెఫా
త అమోినీయలతో యదిము చేయటకు మీరు న్నున
గిల్లదుకు త్రరిగి తీసికొని పోయిన్మీదట యెహోవా వారిని నా చేత్ర
కపపగించిన్ యెడల నేనే మీకు పరధా నుడన్వుదునా? అని గిల్లదు పదదల
న్డుగగా

And Jephthah said unto the elders of Gilead, "If ye bring me home again to
fight against the children of Ammon, and the LORD deliver them before me,
shall I be your head?"

Then the children of Ammon were gathered together and encamped in
Gilead. And the children of Israel assembled themselves together and
encamped in Mizpah.
కాబటిు జనులు, అన్గా గిల్లదు పదదలుఅమోినీయలతో యదిముచేయ
And the people and princes of Gilead said one to another, "What man is he
బూనుకొనువాడెవడో వాడు గిల్లదు నివాసులకందరికిని పరధానుడగున్ని యొక that will begin to fight against the children of Ammon? He shall be head
నితో నొకడు చెపుపకొనిరి.
over all the inhabitants of Gilead."
గిల్లదువాడెైన్ యెఫా
త పరాకరమ్ముగల బల్లఢ్యాడు. అత్డు వేశా కుమ్యరుడు; Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, but he was the son
గిల్లదు యెఫా
త ను కనను.
of a harlot; and Gilead begot Jephthah.
గిల్లదు భారా అత్నికి కుమ్యరులను కన్గా వారు పదద వారై యెఫా
త తోనీవు
And Gilead's wife bore him sons; and his wife's sons grew up, and they
అన్ాస్త్తీకి పుటిున్ వాడవు గనుక మ్న్ త్ండిరయింట నీకు సావసథాము లేదనిరి.
thrust out Jephthah and said unto him, "Thou shalt not inherit in our
father's house, for thou art the son of a strange woman."
యెఫా
త త్న్ సహోదరులయొదదనుండి ప్రరిపోయి టోబు దేశమున్ నివ సింపగా
Then Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob; and
అలారిజన్ము యెఫా
త యొదదకు వచిచ అత్నితో కూడ సంచరించచండెను.
there were gathered vain men to Jephthah, and went out with him.

And Jephthah said unto the elders of Gilead, "Did not ye hate me, and expel
me out of my father's house? And why have ye come unto me now when ye
are in distress?"
And the elders of Gilead said unto Jephthah, "Therefore we turn again to
thee now, that thou mayest go with us and fight against the children of
Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead."
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గిల్లదు పదదలునిశచయముగా మేము నీ మ్యటచొపుపన్ చేయ దుము;
And the elders of Gilead said unto Jephthah, "The LORD be witness between
యెహోవా మ్న్ యభ్యల మ్ధాను సాకిుగా ఉండునుగాకని యెఫా
త తో అనిరి. us if we do not so, according to thy words."
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కాబటిు యెఫా
త గిల్లదు పదదలతోకూడ పోయిన్పుపడు జనులు త్మ్కు పరధానుని Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him
గాను అధిపత్రనిగాను అత్ని నియమించ కొనిరి. అపుపడు యెఫా
త మిసాపలో
head and captain over them; and Jephthah uttered all his words before the
యెహోవా సనినధిని త్న్ సంగత్ర యంత్య వినిపంచెను.
LORD in Mizpah.
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యెఫా
త అమోినీయల రాజునొదదకు దూత్లనుపంపనాకును నీకును మ్ధా
ఏమి జరిగిన్ందున్ నీవు నా దేశము మీదికి యదిమున్కు వచిచయనానవని
యడుగగా
అమోినీయల రాజుఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్పుపడు వారు
అరోనను మొదలుకొని యబోబకు వరకును యొరా
ద నువరకును నా దేశము
ఆకరమించకొని న్ందున్నే నేను వచిచయనానను. కాబటిు మ్న్ము సమ్య
ధాన్ముగా నుండున్ట్ట
ా ఆ దేశములను మ్రల మ్యకపపగించ మ్ని యెఫా
త
పంపన్ దూత్లతో సమ్యచారము చెపపను.
అంత్ట యెఫా
త మ్రల అమోినీయల రాజునొదదకు దూత్ లను పంప
యిటానను
యెఫా
త సెలవిచిచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయలు మోయాబు దేశమునైన్ను
అమోినీయల దేశమునైన్ను ఆకరమించకొన్లేదు.
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త లోనుండి వచచచండగా వారు ఎఱ్ఱసముదరము
వరకు అరణాములో న్డిచి కాదేషున్కు వచిచరి.
అపుపడు ఇశారయేలీయలు ఎదోము రాజునొదదకు దూత్లను పంపంపీ- నీ
దేశము గుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమ్ిని యడుగగా, ఎదోమురాజు
ఒపుపకొన్లేదు. వారు మోయాబు రాజునొదదకు అటిు వరిమ్యన్మే పంపరి గాని
అత్డునునేను సెలవియాన్ని చెపపను. అపుపడు ఇశార యేలీయలు కాదేషులో
నివసించిరి.
త్రువాత్ వారు అరణాపరయాణముచేయచ ఎదోమీయలయొకకయ
మోయాబీయలయొకకయ దేశముల చట్ట
ు త్రరిగి, మోయాబున్కు తూరుప
దికుకన్ కనాను దేశమ్ందు పరవేశించి అరోనను అదదరిని దిగిరి. వారు
మోయాబు సరి హదు
ద లోపలికి పోలేదు. అరోనను మోయాబున్కు సరి హదు
ద
గదా.
మ్రియ ఇశారయేలీయలు అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోన్ను హెషోబను
రాజునొదదకు దూత్లను పంపనీ దేశముగుండ మ్య సథలమున్కు మేము
పోవున్ట్ట
ా దయచేసి సెలవిమ్ిని అత్నియొదద మ్న్విచేయగా
స్త్హోను ఇశారయేలీయలను న్మ్ిక, త్న్ దేశములో బడి వెళానియాక, త్న్
జనులన్ందరిని సమ్కూరుచకొని యాహసులో దిగి ఇశార యేలీయలతో
యదిము చేసెను.
అపుపడు ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్ యెహోవా ఆ స్త్హోనును అత్ని సమ్సత
జన్మును ఇశారయేలీయల చేత్ర కపపగింపగా వారు ఆ జన్మును
హత్ముచేసిన్ త్రువాత్ ఆ దేశనివాసులైన్ అమోరీయల దేశమ్ంత్య
సావధీన్పరచకొని

And Jephthah sent messengers unto the king of the children of Ammon,
saying, "What hast thou to do with me, that thou hast come against me to
fight in my land?"
And the king of the children of Ammon answered unto the messengers of
Jephthah, "Because Israel took away my land when they came up out of
Egypt, from Arnon even unto Jabbok and unto the Jordan. Now therefore
restore those lands again peaceably."
And Jephthah sent messengers again unto the king of the children of
Ammon,
and said unto him, "Thus saith Jephthah: Israel took not away the land of
Moab, nor the land of the children of Ammon;
but when Israel came up from Egypt, and walked through the wilderness
unto the Red Sea and came to Kadesh,
then Israel sent messengers unto the king of Edom, saying, `Let me, I pray
thee, pass through thy land.' But the king of Edom would not hearken
thereto. And in like manner they sent unto the king of Moab, but he would
not consent; and Israel abode in Kadesh.
Then they went along through the wilderness, and compassed the land of
Edom and the land of Moab, and came by the east side of the land of Moab
and pitched camp on the other side of Arnon, but came not within the
border of Moab; for Arnon was the border of Moab.
And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, the king of
Heshbon; and Israel said unto him, `Let us pass, we pray thee, through thy
land into my place.'
But Sihon trusted not Israel to pass through his borders; but Sihon gathered
all his people together and pitched camp in Jahaz, and fought against Israel.
And the LORD God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand
of Israel, and they smote them. So Israel possessed all the land of the
Amorites, the inhabitants of that country.
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అరోనను న్ది మొదలుకొని యబోబకువరకును అరణాము మొదలుకొని
యొరా
ద నువరకును అమోరీయల ప్ర
ర ంత్ములనినటిని సావధీన్పరచకొనిరి.

And they possessed all the borders of the Amorites, from Arnon even unto
Jabbok and from the wilderness even unto the Jordan.
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"So now the LORD God of Israel hath dispossessed the Amorites from before
His people Israel. And shouldest thou possess it?
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కాబటిు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా అమోరీయలను త్న్
జనులయెదుట నిలువ కుండ తోలివేసిన్ త్రువాత్ నీవు దానిని
సవత్ంత్రించకొందువా?
సావధీన్ పరచకొనుటకు కెమోష్ను నీ దేవత్ నీకిచిచన్ దానిని
నీవనుభ్వించచనానవుగదా? మ్య దేవుడెైన్ యెహోవా మ్య యెదుటనుండి
యెవరిని తోలివేయనో వారి సావసథామును మేము సావధీన్పరచకొందుము.
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And now art thou any thing better than Balak the son of Zippor, king of
Moab? Did he ever strive against Israel, or did he ever fight against them
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మోయాబు రాజైన్ సిపోపరు కుమ్యరుడగు బాల్లకుకంట్ట నీవు ఏమ్యత్ిమును
అధికుడవు కావుగదా? అత్డు ఇశార యేలీయలతో ఎపుపడెైన్ను
కలహించెనా? ఎపుపడెైన్ను వారితో యదిము చేసెనా?
ఇశారయేలీయలు హెపోబను లోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను దాని
ఊరుల లోను అరోనను తీరముల పటుణములనినటిలోను మూడు వందల
సంవత్సరములనుండి నివసించచండగా ఆ కాలమున్ నీవేల వాటిని
పట్ట
ు కొన్లేదు?
ఇట్ట
ా ండగా నేను నీ యెడల త్పుప చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి
యదిమున్కు వచచట వలన్ నాయెడల దోష్ము చేయచనానవు.
నాాయాధి పత్రయె
ై న్ యెహోవా నేడు ఇశారయేలీయలకును అమోినీ
యలకును నాాయము తీరుచను గాక.
అయితే అమోినీ యలరాజు యెఫా
త త్న్తో చెపపన్ మ్యటలకుఒపుపకొన్
లేదు.
యెహోవా ఆత్ి యెఫా
త మీదికి రాగా అత్డు గిల్లదు లోను మ్న్షేులోను
సంచరించచ, గిల్లదు మిసేప లో సంచరించి గిల్లదు మిసేపనుండి
అమోినీయల యొదదకు సాగెను.
అపుపడు యెఫా
త యెహోవాకు మొ
ా కుక కొనను, ఎటాన్గానీవు నా చేత్రకి
అమోినీయలను నిశచ యముగా అపపగించిన్యెడల
నేను అమోినీయలయొదద నుండి కేుమ్ముగా త్రరిగివచచన్పుపడు, న్నున
ఎదుర్కకను టకు నా యింటి దావరమునుండి బయలుదేరి వచచన్దేదో అది
యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మ్గును; మ్రియ దహన్ బలిగా దాని న్రిపంచెదన్నను.
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So Jephthah passed over unto the children of Ammon to fight against them,
and the LORD delivered them into his hands.

Judges

11

33

Judges

11

34

అపుపడుయెఫా
త అమోినీయలతో యదిము చేయటకు వారియొదదకు
సాగిపోయిన్పుపడు యెహోవా అత్నిచేత్రకి వారిన్పప గించెను గనుక అత్డు
వారిని
అన్గా అరోయేరు మొదలుకొని మినీనతుకు వచచవరకు ఆబేలకరా
మీమువరకును ఇరువది పటుణముల వారిని నిశ్రశష్ ముగా హత్ముచేసెను.
అట్ట
ా అమోినీయలు ఇశారయేలీయల యెదుట నిలువకుండ అణచి
వేయబడిరి.
యెఫా
త మిసాపలోనున్న త్న్ యింటికి వచిచన్పుపడు అత్ని కుమ్యరి
త్ంబురలతోను నాటాముతోను బయలు దేరి అత్నిని ఎదుర్కకనను. ఆమ
గాక అత్నికి మ్గ సంతాన్మేగాని ఆడుసంతాన్మేగాని లేదు.

Wilt not thou possess that which Chemosh thy god giveth thee to possess?
So whomsoever the LORD our God shall drive out from before us, them will
we possess.

while Israel dwelt in Heshbon and her towns, and in Aroer and her towns,
and in all the cities that are along by the borders of Arnon, three hundred
years? Why therefore did ye not recover them within that time?
Therefore I have not sinned against thee, but thou doest me wrong to war
against me. The LORD, the Judge, be judge this day between the children of
Israel and the children of Ammon."
However the king of the children of Ammon hearkened not unto the words
of Jephthah which he sent him.
Then the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he passed over Gilead
and Manasseh, and passed over Mizpah of Gilead; and from Mizpah of
Gilead he passed over unto the children of Ammon.
And Jephthah vowed a vow unto the LORD, and said, "If Thou shalt without
fail deliver the children of Ammon into mine hands,
then it shall be that whatsoever cometh forth from the doors of my house
to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall
surely be the LORD'S, and I will offer it up for a burnt offering."

And he smote them from Aroer even till thou come to Minnith, even twenty
cities, and unto the plain of the vineyards with a very great slaughter. Thus
the children of Ammon were subdued before the children of Israel.
And Jephthah came to Mizpah unto his house, and behold, his daughter
came out to meet him with timbrels and with dances; and she was his only
child. Besides her he had neither son nor daughter.
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కాబటిు అత్డు ఆమను చూచి, త్న్ బటులను చింపు కొని అయోా నా కుమ్యరీ,
నీవు న్నున బహుగా కు
ర ంగచేసిత్రవి, నీవు న్నున త్లాడింపచేయవారిలో
ఒకతెవెైయనానవు; నేను యెహోవాకు మ్యట యిచిచయనానను గనుక
వెనుకతీయ లేన్న్గా
ఆమనా త్ండ్రర, యెహోవాకు మ్యట యిచిచ యంటివా? నీ నోటినుండి
బయలుదేరిన్ మ్యట చొపుపన్ నాకు చేయము; యెహోవా నీ శతు
ి వులైన్
అమోినీ యలమీద పగతీరుచకొని యనానడని అత్నితో న్నను.

And it came to pass, when he saw her, that he rent his clothes and said,
"Alas, my daughter! Thou hast brought me very low, and thou art one of
them that trouble me; for I have opened my mouth unto the LORD, and I
cannot go back."
And she said unto him, "My father, if thou hast opened thy mouth unto the
LORD, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth,
forasmuch as the LORD hath taken vengeance for thee on thine enemies,
even of the children of Ammon."
మ్రియ ఆమనాకొరకు చేయవలసిన్దేదన్గా రండు నలలవరకు న్నున
And she said unto her father, "Let this thing be done for me: let me alone
విడువుము, నేనును నా చెలికతెతలును పోయి కొండలమీద ఉండి, నా
two months, that I may go up and down upon the mountains and bewail my
కనాాత్వమునుగూరిచ పరల్లపంచెదన్ని త్ండిరతో చెపపగా
virginity, I and my fellows."
అత్డు పమ్ిని చెపప రండు నలలవరకు ఆమను పోనిచెచను గనుక ఆమ త్న్ And he said, "Go." And he sent her away for two months; and she went with
చెలికతెతలతో కూడ పోయి కొండలమీద త్న్ కనాా త్వమునుగూరిచ
her companions, and bewailed her virginity upon the mountains.
పరల్లపంచెను.
ఆ రండు నలల అంత్ మున్ ఆమ త్న్ త్ండిరయొదదకు త్రరిగిరాగా అత్డు
And it came to pass at the end of two months that she returned unto her
తాను మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబడిచొపుపన్ ఆమకు చేసెను.
father, who did with her according to his vow which he had vowed; and she
knew no man. And it was a custom in Israel
ఆమ పురుషుని ఎరుగనేలేదు. పరత్ర సంవత్సరమున్ ఇశార యేలీయల
that the daughters of Israel went yearly to lament the daughter of Jephthah
కుమ్యరిలు నాలుగు దిన్ములు గిల్లదుదేశసు
థ డెైన్ యెఫా
త కుమ్యరిను
the Gileadite four days in a year.
పరసిదిిచేయటకదు
ద .
ఎఫా
ర యిమీయలు కూడుకొని ఉత్తరదికుకన్కు పోయినీవు అమోినీయలతో And the men of Ephraim gathered themselves together and went
యదిము చేయ బోయి న్పుపడు నీతో వచచటకు మ్ముి నేల పలువ లేదు? northward, and said unto Jephthah, "Why passed thou over to fight against
నీవు కాపురమున్న నీ యింటిని అగినతో కాలిచవేయదుమ్ని యెఫా
త తో
the children of Ammon, and didst not call us to go with thee? We will burn
చెపపగా
thine house upon thee with fire."
యెఫా
త నాకును నా జనులకును అమోినీయలతో గొపప కలహము కలిగిన్
And Jephthah said unto them, "I and my people were at great strife with the
పుపడు నేను మిముిను పలిచిత్రని గాని మీరు వారి చేతులలోనుండి న్నున
children of Ammon; and when I called you, ye delivered me not out of their
రకిుంపలేదు. మీరు న్నున రకిుంపకపోవుట నేను చూచి
hands.
నా ప్ర
ర ణమును అరచేత్రలో ఉంచకొని అమోినీయ లతో యదిము
చేయపోత్రని. అపుపడు యెహోవా వారిని నా చేత్ర కపపగించెను గనుక నాతో
పోటా
ా డుటకు మీరేల నేడు వచిచత్రరనను.

And when I saw that ye delivered me not, I put my life in my hands and
passed over against the children of Ammon, and the LORD delivered them
into my hand. Why then have ye come up unto me this day to fight against
me?"
అపుపడు యెఫా
త గిల్లదువారి న్ందరిని పోగుచేసికొని ఎఫా
ర యిమీయలతో
Then Jephthah gathered together all the men of Gilead and fought with
యదిము చేయగా గిల్లదువారు ఎఫా
ర యిమీయలను జయించిరి.
Ephraim; and the men of Gilead smote Ephraim, because they said, "Ye
ఏలయన్గా వారుఎఫా
ర యిమీయలకును మ్న్షీు యలకును మ్ధాను
Gileadites are fugitives of Ephraim among the Ephraimites and among the
గిల్లదువారైన్ మీరు ఎఫా
ర యిమీ యలయెదుట నిలువక ప్రరిపోయిన్ వారనిరి. Manassites."

ఎఫా
ర యి మీయలతో యదిముచేయటకెై గిల్లదువారు యొరా
ద ను దాట్ట
రేవులను పట్ట
ు కొన్గా ప్రరిపోయిన్ ఎఫా
ర యిమీ యలలో ఎవడోన్నున
దాటనియాడని చెపపన్పుపడు గిల్లదువారునీవు ఎఫా
ర యిమీయడవా అని
అత్ని న్డి గిరి.

And the Gileadites seized the passages of the Jordan before the
Ephraimites; and it was so, that when those Ephraimites who had escaped
said, "Let me go over," that the men of Gilead said unto him, "Art thou an
Ephraimite?" If he said, "Nay,"
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అందుకత్డునేను కాను అనిన్యెడల వారు అత్ని చూచిష్బోబలత్ను శబదము
పలుకుమ్నిరి. అత్డు అట్ట
ా పలుకనేరక సిబోబలత్ని పలుకగా వారు అత్ని
పట్ట
ు కొని యొరా
ద నురేవులయొదద చంపరి. ఆ కాలమున్ ఎఫా
ర యి మీయలలో
న్లువది రండువేలమ్ంది పడి పోయిరి.

then said they unto him, "Say now Shibboleth." And he said "Sibboleth," for
he could not frame to pronounce it right. Then they took him and slew him
at the passages of the Jordan; and there fell at that time of the Ephraimites
forty and two thousand.
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And Jephthah judged Israel six years. Then died Jephthah the Gileadite, and
was buried in one of the cities of Gilead.
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యెఫా
త ఆరు సంవత్సరములు ఇశారయేలీయలకు నాాయాధిపత్రయె
ై
యండెను. గిల్లదువాడెైన్ యెఫా
త చనిపోయి గిల్లదు పటుణములలో
నొకదానియందు ప్రత్రపటుబడెను.
అత్ని త్రువాత్ బేతెాహేమువాడెైన్ ఇబాసను ఇశార యేలీయలకు
అధిపత్రయాయెను.
అత్నికి ముపపదిమ్ంది కుమ్యరులును ముపపదిమ్ంది కుమ్యరిలును ఉండిరి.
అత్డు ఆ కుమ్యరిలను త్న్ వంశమున్ చేరనివారికిచిచ, త్న్ వంశ మున్కు
చేరని ముపపది మ్ంది కన్ాలను త్న్ కుమ్యరులకు పండిా చేసెను. అత్డు
ఏడండు
ా ఇశారయేలీయలకు అధి పత్రగా నుండెను.
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Then died Ibzan, and was buried at Bethlehem.
And after him Elon, a Zebulonite, judged Israel; and he judged Israel ten
years.
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ఇబాసను చనిపోయి బేతెాహేములో ప్రత్రపటుబడెను.
అత్ని త్రువాత్ జబూలూనీయడెైన్ ఏలోను ఇశార యేలీయలకు
అధిపత్రయాయెను; అత్డు పదియేండు
ా ఇశార యేలీయలకు
అధిపత్రగానుండెను.
జబూలూనీయడెైన్ ఏలోను చనిపోయి జబూలూను దేశమ్ందలి అయాాలో
నులో ప్రత్రపటుబడెను.
అత్ని త్రువాత్ పరాతోనీయడెైన్ హిలేాలు కుమ్యరు డగు అబో
ద ను
ఇశారయేలీయలకు అధిపత్రయాయెను.
అత్నికి న్లువదిమ్ంది కుమ్యరులును ముపపదిమ్ంది మ్నుమ్ లును ఉండిరి.
వారు డెబబది గాడిదపలాల నకిక త్రరుగు వారు. అత్డు ఎనిమిదేండు
ా
ఇశారయేలీయలకు అధిపత్రగా నుండెను.
పరాతోనీయడెైన్ హిలేాలు కుమ్యరుడగు అబో
ద ను చనిపోయి ఎఫా
ర యిము
దేశమ్ందలి అమ్యలేకీ యల మ్న్ాము లోనున్న పరాతోనులో ప్రత్రపటు
బడెను.
ఇశారయేలీయలు మ్రల యెహోవా దృష్ుకి దోషులు కాగా యెహోవా న్లువది
సంవత్సరములు వారిని ఫిలిషీత యలచేత్రకి అపపగించెను.
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ఆ కాలమున్ దానువంశసు
థ డును జొరాాపటుణసు
థ డు నైన్ మ్యనోహ అను
నొకడుండెను. అత్ని భారా గొడా
ర లై కానుపులేకయండెను.
యెహోవా దూత్ ఆస్త్తీకి పరత్ాక్షమైఇదిగో నీవు గొడా
ర లవు, నీకు
కానుపులేకపోయెను; అయితే నీవు గరభవత్రవెై కుమ్యరుని కందువు.
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And there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose
name was Manoah; and his wife was barren and bore not.
And the angel of the LORD appeared unto the woman and said unto her,
"Behold now, thou art barren and bearest not; but thou shalt conceive and
bear a son.
Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and
eat not any unclean thing.
For, lo, thou shalt conceive and bear a son; and no razor shall come on his
head, for the child shall be a Nazirite unto God from the womb. And he shall
begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines."

And after him Ibzan of Bethlehem judged Israel.
And he had thirty sons, and thirty daughters whom he sent abroad, and
took in thirty daughters from abroad for his sons. And he judged Israel
seven years.

And Elon the Zebulonite died, and was buried in Aijalon in the country of
Zebulun.
And after him Abdon the son of Hillel, a Pirathonite, judged Israel.
And he had forty sons and thirty grandsons, who rode on threescore and
ten ass colts; and he judged Israel eight years.
And Abdon the son of Hillel the Pirathonite died, and was buried in Pirathon
in the land of Ephraim, in the mount of the Amalekites.
And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, and the
LORD delivered them into the hand of the Philistines forty years.

కాబటిు నీవు జాగరత్తగా ఉండి, దా
ర కాురస మునేగాని మ్దామునేగాని
తా
ి గకుండుము, అపవిత్ి మైన్ దేనినైన్ను త్రన్కుండుము.
నీవు గరభవత్రవెై కుమ్య రుని కందువు. అత్ని త్లమీద మ్ంగలకత్రత
వేయకూడదు; ఆ బిడి గరభమున్ పుటిున్ది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు
చేయబడిన్వాడెై ఫిలిషీతయల చేత్రలోనుండి ఇశారయేలీ యలను రకిుంప
మొదలుపట్ట
ు న్ని ఆమతో అన్గా
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ఆ స్త్తీ త్న్ పనిమిటియొదదకు వచిచ దైవజనుడొకడు నా యొదదకు వచెచను;
Then the woman came and told her husband, saying, "A man of God came
అత్ని రూపము దేవదూత్ రూపమును పోలిన్దై మికికలి భీకరముగా ఉండెను. unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God,
అత్డు ఎకకడనుండి వచెచనో నేన్డుగలేదు, అత్డు త్న్పేరు నాతోచెపపలేదు very fearsome; but I asked him not from whence he was, neither told he me
his name.
గానిఆలకించము, నీవు గరభవత్రవెై కుమ్య రుని కందువు. కాబటిు నీవు
But he said unto me, `Behold, thou shalt conceive and bear a son. And now
దా
ర కాురసమునేగాని మ్దా మునేగాని తా
ి గకుండుము, అపవిత్ిమైన్ దేనినైన్ను drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing; for the child
త్రన్ కుండుము, ఆ బిడి గరభమున్ పుటిున్ది మొదలుకొని చని పోవువరకు
shall be a Nazirite to God from the womb to the day of his death.'"
దేవునికి నాజీరు చేయబడిన్ వాడెై యండున్ని నాతో చెపపన్నను.
అందుకు మ్యనోహనా పరభువా, నీవు పంపన్ దైవజనుడు మ్రల మ్య
యొదదకువచిచ, పుటు బోవు ఆ బిడికు మేము ఏమేమి చేయవలనో దానిని
మ్యకు నేరుపన్ట్ట
ా దయచేయ మ్ని యెహోవాను వేడు కొన్గా
దేవుడు మ్యనోహ ప్ర
ర రథన్ నాలకించెను గనుక, ఆ స్త్తీ పలములో కూరుచండగా
దేవునిదూత్ ఆమను దరిశంచెను.
ఆ సమ్యమున్ ఆమ పనిమిటియె
ై న్ మ్యనోహ ఆమ యొదదయండలేదు
గనుక ఆ స్త్తీ త్వరగా పరుగెత్రతఆనాడు నాయొదదకు వచిచన్ పురుషుడు నాకు
కన్బడెన్ని అత్నితో చెపపను.
అపుపడు మ్యనోహ లేచి త్న్ భారా వెంబడి వెళ్లా ఆ మ్నుషుానియొదదకు
వచిచఈ స్త్తీతో మ్యటల్లడిన్వాడవు నీవేనా అని అత్ని న్డుగగా అత్డునేనే
అనను.
అందుకు మ్యనోహకావున్ నీ మ్యట నరవేరున్పుపడు ఆ బిడి ఎటిువాడగునో
అత్డు చేయ వలసిన్ కారామేమిటో తెలుపుమ్ని మ్న్విచేయగా

Then Manoah entreated the LORD, and said, "O my Lord, let the man of God
which Thou didst send come again unto us and teach us what we shall do
unto the child that shall be born."
And God hearkened to the voice of Manoah, and the angel of God came
again unto the woman as she sat in the field; but Manoah her husband was
not with her.
And the woman made haste and ran, and showed her husband and said
unto him, "Behold, the man hath appeared unto me, that came unto me the
other day."
And Manoah arose and went after his wife, and came to the man and said
unto him, "Art thou the man that spokest unto the woman?" And he said, "I
am."
And Manoah said, "Now let thy words come to pass. How shall we order the
child, and how shall we do unto him?"

యెహోవా దూత్నేను ఆ స్త్తీతో చెపపన్దంత్య ఆమ చేకొన్వలను; ఆమ
దా
ర కాువలిానుండి పుటిున్దేదియ త్రన్కూడదు,
ఆమ దా
ర కాురసమునైన్ను మ్దామునైన్ను తా
ి గకూడదు, అపవిత్ిమైన్
దేనినైన్ను త్రన్కూడదు, నేను ఆమ కాజా
ా పంచిన్దంత్య ఆమ చేకొన్వలన్ని
మ్యనోహతో చెపపను.
అపుపడు మ్యనోహమేము ఒక మేకపలాను సిదిపరచి నీ సనినధిని ఉంచవరకు
నీవు ఆగుమ్ని మ్న్వి చేసికొనుచనానమ్ని యెహోవా దూత్తో చెపపగా

And the angel of the LORD said unto Manoah, "Of all that I said unto the
woman let her beware.
She may not eat of any thing that cometh of the vine, neither let her drink
wine or strong drink, nor eat any unclean thing. All that I commanded her
let her observe."
And Manoah said unto the angel of the LORD, "I pray thee, let us detain
thee until we shall have made ready a kid for thee."

యెహోవా దూత్నీవు న్నున నిలిపన్ను నీ భోజన్ము నేను త్రన్ను; నీవు
And the angel of the LORD said unto Manoah, "Though thou detain me, I
దహన్బలి అరిపంచ నుదేదశించిన్ యెడల యెహోవాకు దాని న్రిపంపవలన్ని
will not eat of thy bread; and if thou wilt offer a burnt offering, thou must
మ్యనోహతో చెపపను. అత్డు యెహోవా దూత్ అని మ్యనోహకు తెలియలేదు. offer it unto the LORD." For Manoah knew not that he was an angel of the
LORD.
మ్యనోహనీ మ్యటలు నరవేరిన్ త్రువాత్ మేము నినున సనాినించన్ట్ట
ా నీ
And Manoah said unto the angel of the LORD, "What is thy name, that when
పేరేమ్ని యెహోవా దూత్ను అడుగగా
thy sayings come to pass we may do thee honor?"
యెహోవా దూత్నీ వేల నాపేరు అడుగుచనానవు? అది చెపపశకాముకాని
And the angel of the LORD said unto him, "Why askest thou thus after my
దనను.
name, seeing it is secret?"
అంత్ట మ్యనోహ నైవేదాముగా నొక మేకపలాను తీసికొని యొక రాత్రమీద
So Manoah took a kid with a meat offering, and offered it upon a rock unto
యెహోవాకు అరిపంచెను. మ్యనోహయ అత్ని భారాయ చూచచండగా ఆ the LORD; and the angel did wondrously, and Manoah and his wife looked
దూత్ యొక ఆశచరా కారాము చేసెను.
on.
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ఎటాన్గా, జావలలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమున్కు లేచచండగా
యెహోవా దూత్ బలిపీఠముమీదనున్న ఆ జావలలలో పరమున్కు ఆరో
హణమ్యయెను. మ్యనోహయ అత్ని భారాయ దానిని చూచి నేలకు
సాగిలపడిరి.
ఆ త్రువాత్ యెహోవా దూత్ మ్రల మ్యనోహకును అత్ని భారాకును ఇక
పరత్ా క్షము కాలేదు.
ఆయన్ యెహోవా దూత్ అని మ్యనోహ తెలిసికొనిమ్న్ము దేవుని చూచిత్రవిిు
గనుక మ్న్ము నిశచయముగా చనిపోదుమ్ని త్న్ భారాతో అన్గా

For it came to pass, when the flame went up toward heaven from off the
altar, that the angel of the LORD ascended in the flame of the altar. And
Manoah and his wife looked on it, and fell on their faces to the ground.

అత్ని భారాయెహోవా మ్న్లను చంపగోరిన్యెడల ఆయన్ దహన్బలిని
నైవేదామును మ్న్చేత్ అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనినటిని మ్న్కు
చూపంపడు, ఈ కాలమున్ ఇటిు సంగతులను మ్న్కు వినిపంపడని అత్నితో
చెపపను.
త్రువాత్ ఆ స్త్తీ కుమ్యరుని కని అత్నికి సమోసను అను పేరు పట్టును. ఆ
బాలుడు ఎదిగిన్పుపడు యెహోవా అత్ని నాశీరవదించెను.
మ్రియ యెహోవా ఆత్ిజొరాా కును ఎషా
త యోలుకును మ్ధానున్న
మ్హనదానులో అత్ని రేపుటకు మొదలు పట్టును.
సమోసను త్రమ్యనతున్కు వెళ్లా త్రమ్యనతులో ఫిలిషీత యల కుమ్యరిలలో
ఒకతెను చూచెను.
అత్డు త్రరిగి వచిచత్రమ్యనతులో ఫిలిషీతయల కుమ్యరిలలో ఒకతెను
చూచిత్రని, మీరు ఆమను నాకిచిచ పండిా చేయవలన్ని త్న్ త్లిదండు
ర లతో
అన్గా
వారునీ సవజనుల కుమ్యరిల లోనేగాని నా జనులలోనేగాని స్త్తీ లేదను కొని,
సున్నత్ర పందని ఫిలిషీతయలలోనుండి కన్ాను తెచచకొనుటకు వెళ్ల
ా
చనానవా? అని అత్ని న్డిగిరి. అందుకు సమోసనుఆమ నాకిష్ుమైన్ది గనుక
ఆమను నాకొరకు తెపపంచమ్ని త్న్ త్ండిరతో చెపపను.

But his wife said unto him, "If the LORD were pleased to kill us, He would
not have received a burnt offering and a meat offering at our hands, neither
would He have shown us all these things nor would He, as at this time, have
told us such things as these."
And the woman bore a son, and called his name Samson; and the child
grew, and the LORD blessed him.
And the Spirit of the LORD began to move him at times in the camp of Dan
between Zorah and Eshtaol.
And Samson went down to Timnah, and saw a woman in Timnah of the
daughters of the Philistines.
And he came up and told his father and his mother, and said, "I have seen a
woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her
for me for a wife."
Then his father and his mother said unto him, "Is there not a woman among
the daughters of thy brethren or among all my people, that thou goest to
take a wife of the uncircumcised Philistines?" And Samson said unto his
father, "Get her for me, for she pleaseth me well."

అయితే ఫిలిషీతయలకేమైన్ చేయ టకెై యెహోవాచేత్ అత్డు రేపబడెన్న్న
మ్యట అత్ని త్లిదండు
ర లు తెలిసికొన్లేదు. ఆ కాలమున్ ఫిలిషీత యలు
ఇశారయేలీయలను ఏలుచండిరి.
అపుపడు సమోసను త్న్ త్లిదండు
ర లతోకూడ త్రమ్యనతు న్కుపోయి,
త్రమ్యనతు దా
ర క్షతోటలవరకు వచిచన్పుపడు, కొదమ్సింహము అత్ని
యెదుటికి బబబరించచవచెచను.
యెహోవా ఆత్ి అత్నిని పేరరేపంపగా అత్నిచేత్రలో ఏమియ లేకపోయిన్ను,
ఒకడు మేకపలాను చీలుచన్ట్ట
ా అత్డు దానిని చీలచను. అత్డు తాను చేసిన్ది
త్న్ త్ండిరతోనైన్ను త్లిాతో నైన్ను చెపపలేదు.

But his father and his mother knew not that it was because of the LORD, and
that He sought an occasion against the Philistines. For at that time the
Philistines had dominion over Israel.
Then went Samson and his father and his mother down to Timnah, and
came to the vineyards of Timnah; and behold, a young lion roared against
him.
And the Spirit of the LORD came mightily upon him, and he rent him as he
would have rent a kid, and he had nothing in his hand; but he told not his
father or his mother what he had done.

అత్డు అకక డికి వెళ్లా ఆ స్త్తీతో మ్యటల్లడిన్పుపడు ఆమయందు సమోసనుకు
ఇష్ుము కలిగెను.
కొంత్కాలమైన్ త్రువాత్ అత్డు ఆమను తీసికొని వచచటకు త్రరిగి
వెళ్ల
ా చండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచటకెై ఆ వెైపు త్రరిగిన్పుపడు,
సింహపుకళేబరములో తేనటీగల గుంపును తేనయ కన్ బడగా

And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson
well.
And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the
carcass of the lion; and behold, there was a swarm of bees and honey in the
carcass of the lion.

But the angel of the LORD appeared no more to Manoah and to his wife.
Then Manoah knew that he was an angel of the LORD.
And Manoah said unto his wife, "We shall surely die, because we have seen
God."
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అత్డు ఆ తేన చేత్ నుంచకొని త్రనుచ వెళ్ల
ా చ త్న్ త్లిదండు
ర లయొదదకు
వచిచ వారికి కొంత్ నియాగా వారును త్రనిరి. అయితే తాను సింహపు
కళేబరములో నుండి ఆ తేనను తీసిన్ సంగత్ర వారికి తెలియజేయలేదు.

And he took thereof in his hands and went on eating, and came to his father
and mother; and he gave to them, and they ate. But he told them not that
he had taken the honey out of the carcass of the lion.
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So his father went down unto the woman; and Samson made there a feast,
for so used the young men to do.
And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty
companions to be with him.
And Samson said unto them, "I will now put forth a riddle unto you. If ye can
with certainty explain it to me within the seven days of the feast and find it
out, then I will give you thirty shirts and thirty changes of garments;
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అంత్ట అత్ని త్ండిర ఆ స్త్తీని చూడబోయిన్పుపడు సమోసను విందుచేసెను.
అచచటి పండిాకుమ్యరులు అట్ట
ా చేయట మ్రాాద.
వారు అత్ని చూచిన్పుపడు అత్ని యొదద నుండుటకు ముపపది మ్ంది
సేనహితులను తోడుకొని వచిచరి.
అపుపడు సమోసనుమీకిష్ుమైన్యెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుపడు కథను
వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దిన్ములలోగా దాని భావమును నాకు
తెలిపన్ యెడల నేను ముపపది సన్నపు నారబటులను ముపపది దుసు
త లను
మీ కిచెచదను.
మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయిన్యెడల మీరు ముపపది సన్నపు
నారబటులను ముపపది దుసు
త లను నాకియావలన్ని వారితో చెపపగా
వారుమేము ఒపుపకొందుము, నీ విపుపడు కథను వేయమ్ని అత్నితో చెపపరి.
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కాగా అత్డు బలమైన్దానిలోనుండి తీప వచెచను,త్రను దానిలోనుండి త్రండి
వచెచను అనను.మూడు దిన్ములలోగా వారు ఆ విపుపడు కథ భావమును
చెపపలేకపోయిరి.
ఏడవ దిన్మున్ వారు సమోసను భారాతో ఇటా నిరినీ పనిమిటి ఆ విపుపడు
కథభావమును మ్యకు తెలుపున్ట్ట
ా అత్ని ల్లలన్చేయము, లేనియెడల
మేము అగిన వేసి నినున నీ త్ండిర యింటివారిని కాలిచవేసెదము; మ్య ఆసితని
సావధీన్ పరచకొనుటకే మ్ముిను పలిచిత్రరా? అనిరి.

And he said unto them, "Out of the eater came forth meat, and out of the
strong came forth sweetness." And they could not in three days expound
the riddle.
And it came to pass on the seventh day that they said unto Samson's wife,
"Entice thy husband, that he may explain unto us the riddle, lest we burn
thee and thy father's house with fire. Have ye called us to take what we
have? Is it not so?"
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కాబటిు సమోసను భారా అత్ని ప్రదములయొదద పడి యేడుచచనీవు న్నున
దేవష్ంచిత్రవి గాని పేరమింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విపుపడు కథను
వేసిత్రవి, దాని నాకు తెలుప వెైత్రవి అన్గా అత్డునేను నా త్లిదండు
ర లకెైన్ను
దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? అనిన్పుపడు ఆమ వారి విందు
దిన్ములు ఏడింటను అత్నియొదద ఏడుచ చవచెచను.

And Samson's wife wept before him, and said, "Thou dost but hate me, and
lovest me not. Thou hast put forth a riddle unto the children of my people,
and hast not told it me." And he said unto her, "Behold, I have not told it to
my father nor my mother, and shall I tell it to thee?"
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ఏడవదిన్మున్ ఆమ అత్ని తొందర పటిున్ందున్ అత్డు ఆమకు దాని
తెలియజేయగా ఆమ త్న్ జనులకు ఆ విపుపడు కథను తెలిపను.

And she wept before him the seven days while their feast lasted. And it
came to pass on the seventh day that he told her, because she pressed
sorely upon him; and she told the riddle to the children of her people.
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ఏడవదిన్మున్ సూరుాడు అస ్ి్త్మింపకమునుపు ఆ ఊరివారు తేనకంట్ట
తీపయె
ై న్దేది?సింహముకంట్ట బలమైన్దేది? అని అత్నితో అన్గా అత్డునా
దూడతో దున్నకపోయిన్యెడల నా విపుపడు కథను విపపలేకయందురని
వారితో చెపపను.
యెహోవా ఆత్ి అత్నిమీదికి మ్రల రాగా అత్డు అషెకలోనుకు పోయి
వారిలో ముపపదిమ్ందిని చంప వారి సొముిను దోచకొని త్న్ విపుపడు కథ
భావమును చెపపన్వారికి బటులనిచెచను.

And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun
went down: "What is sweeter than honey? And what is stronger than a
lion?" And he said unto them, "If ye had not plowed with my heifer, ye
would not have found out my riddle."
And the Spirit of the LORD came upon him; and he went down to Ashkelon,
and slew thirty men of them and took their apparel, and gave changes of
garments unto those who expounded the riddle. And his anger was kindled,
and he went up to his father's house.

but if ye cannot explain it to me, then shall ye give me thirty shirts and thirty
changes of garments." And they said unto him, "Put forth thy riddle, that we
may hear it."
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అత్డు కోపంచి త్న్ త్ండిర యింటికి వెళాగా అత్ని భారా అత్డు
సేనహితునిగా భావించకొనిన్ అత్ని చెలికాని కియాబడెను.
కొనినదిన్ములైన్ త్రువాత్ గోధుమ్ల కోత్కాలమున్ సమోసను మేకపలా ఒకటి
తీసికొని త్న్ భారాను చూడ వచిచ అంత్ుఃపురములోనున్న నా భారా
యొదదకు నేను పోదున్నుకొన్గా

But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his
friend.
But it came to pass within a while after, in the time of wheat harvest, that
Samson visited his wife with a kid; and he said, "I will go in to my wife into
the chamber." But her father would not suffer him to go in.

ఆమ త్ండిర లోపలికి అత్ని వెళా నియాకనిశచయముగా నీవు ఆమను
దేవష్ంచిత్రవనుకొని నీ సేనహితునికి ఆమను ఇచిచ త్రని; ఆమ చెలాలు
ఆమకంట్ట చకకనిదికాదా? ఆమకు పరత్రగా ఈమ నీకుండవచచను
చిత్తగించమ్నను.
అపుపడు సమోసనునేను ఫిలిషీతయ లకు హానిచేసిన్యెడల వారి విష్యములో
నేనిపుపడు నిర పరాధినైయందున్ని వారితో చెపప
పోయి మూడు వందల న్కకలను పట్ట
ు కొని దివిటీలను తెపపంచి తోక త్ట్ట
ు
తోకను త్రిపప రండసి తోకలమ్ధాను ఒకొకకక దివిటీ కటిు

And her father said, "I verily thought that thou hadst utterly hated her.
Therefore I gave her to thy companion. Is not her younger sister fairer than
she? Take her, I pray thee, instead of her."
And Samson said concerning them, "Now shall I be more blameless than the
Philistines, though I do them a displeasure."
And Samson went and caught three hundred foxes, and took firebrands, and
turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between two tails.

ఆ దివిటీలో అగిన మ్ండచేసి ఫిలిషీతయల గోధుమ్ చేలలోనికి వాటిని పోనిచిచ
పన్ల కుపపలను పైరును దా
ర క్షతోటలను ఒలీవతోటలను త్గులబెట్టును.

And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing
corn of the Philistines, and burned up both the shocks and also the standing
corn, with the vineyards and olives.
ఫిలిషీత యలు ఇది ఎవడు చేసిన్దని చెపుపకొనుచ, త్రమ్యన యని అలు
ా డెైన్ Then the Philistines said, "Who hath done this?" And they answered,
సమోసను భారాను ఆమ త్ండిర తీసికొని అత్ని సేనహితుని కిచెచను గనుక
"Samson, the son-in-law of the Timnite, because he had taken his wife and
అత్డ చేసియండెన్ని చెపపరి. కాబటిు ఫిలిషీతయలు ఆమను ఆమ త్ండిరని
given her to his companion." And the Philistines came up and burned her
అగినతో కాలిచరి.
and her father with fire.
అపుపడు సమోసనుమీరు ఈల్లగున్ చేసిన్యెడల నేను మీమీద
And Samson said unto them, "Though ye have done this, yet will I be
పగతీరుచకొనిన్ త్రువాత్నే చాలించెదన్ని చెపప
avenged of you, and after that I will cease";
తొడలతో తుంటాను విరుగగొటిు వారిని బహుగా హత్ము చేసెను.
and he smote them hip and thigh with a great slaughter. And he went down
అట్టపమ్ిట వెళ్లా ఏతాము బండసందులో నివసించెను.
and dwelt in the top of the rock of Etam.
అపుపడు ఫిలిషీతయలు బయలుదేరి యూదాదేశములో దిగి చెదరి, లేహీలో
Then the Philistines went up and pitched camp in Judah, and spread
దోపడికొరకెై దండు కూరిచరి.
themselves in Lehi.
యూదావారుమీరేల మ్య మీదికి వచిచత్రరని అడుగగా ఫిలిషీతయలుసమోసను And the men of Judah said, "Why have ye come up against us?" And they
మ్యకు చేసిన్ట్ట
ా మేము అత్నికి చేయవలన్ని అత్ని కట్ట
ు టకే వచిచత్రమ్నిరి. answered, "To bind Samson have we come up, to do to him as he hath done
to us."
అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమ్ంది ఏతాములోని బండ యొదదకు
Then three thousand men of Judah went to the top of the rock of Etam, and
పోయి సమోసనును చూచిఫిలిషీతయలు మ్న్కు ఏలికలని నీకు తెలియదా?
said to Samson, "Knowest thou not that the Philistines are rulers over us?
నీవు మ్యకేమి చేసిత్రవని చెపపగా అత్డువారు నాకెట్ట
ా చేసిరో అటేా నేను వారికి What is this that thou hast done unto us?" And he said unto them, "As they
చేసిత్ర న్నను.
did unto me, so have I done unto them."
అందుకు వారుమేము ఫిలిషీతయల చేత్రకి అపప గించటకు నినున
కటువచిచత్రమ్ని అత్నితో అన్గా సమోసనుమీరు నామీద పడకుండున్ట్ట
ా
నాతో పరమ్యణము చేయడనను.

And they said unto him, "We have come down to bind thee, that we may
deliver thee into the hand of the Philistines." And Samson said unto them,
"Swear unto me that ye will not fall upon me yourselves."
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అందుకు వారుఆల్లగు కాదు, నిశచయముగా మేము నినున చంపముగాని
నినున గటిుగా కటిు వారిచేత్రకి మేము అపపగించెదమ్ని చెపప రండు కొరత్త
తాళాచేత్ అత్ని కటిు ఆ బండయొదదనుండి అత్ని తీసికొనివచిచరి.

And they spoke unto him, saying, "No, but we will bind thee fast and deliver
thee into their hand; but surely we will not kill thee." And they bound him
with two new cords, and brought him up from the rock.
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అత్డు లేహీకి వచచవరకు ఫిలిషీతయలు అత్నిని ఎదుర్కకని కేకలు వేయగా,
యెహోవా ఆత్ి అత్నిమీదికి బలముగా వచిచన్ందున్ అత్నిచేతులకు
కటుబడిన్ తాళ్ల
ా అగిన చేత్ కాలచబడిన్ జనుపనారవల నాయెను; సంకెళ్ల
ా ను
అత్నిచేతులమీదనుండి విడిపోయెను.

And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him. And the
Spirit of the LORD came mightily upon him; and the cords that were upon
his arms became as flax that was burned with fire, and his bands loosed
from off his hands.
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And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand and took it,
and slew a thousand men therewith.
And Samson said, "With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the
jaw of an ass have I slain a thousand men."
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అత్డు గాడిదయొకక పచిచ దవడ యెముకను కనుగొని చెయిా చాచి
పట్ట
ు కొని దానిచేత్ వెయిామ్ంది మ్నుషుాలను చంపను.
అపుపడు సమోసను గాడిద దవడ యెముకతో ఒక కుపపను రండు కుపపలను
నేను చంపయనానను గాడిద దవడ యెముకతో వెయిామ్ంది న్రులను
చంపయనానను అనను.
అత్డు చెపుపట చాలించిన్ త్రువాత్ ఆ దవడ యెము కను చేత్రనుండి
ప్రరవేసి ఆ చోటికి రామ్తెాహీ అను పేరు పట్టును.
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దేవుడు లేహీలోనున్న ఒక గోత్రని చీలచను, దానినుండి నీళ్ల
ా బయలుదేరను.
అత్డు తా
ి గిన్ త్రువాత్ ప్ర
ర ణము తెపపరిలిా బరదికెను. కాబటిు దానిపేరు
నేటివరకు ఏన్ాకోకర అన్బడెను; అది లేహీలో నున్నది.

But God cleaved a hollow place that was in the jaw, and there came water
thereout; and when he had drunk, his spirit came again and he revived.
Therefore he called the name thereof Enhakkore [that is, The well of him
that called or cried], which is in Lehi unto this day.
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And he judged Israel in the days of the Philistines twenty years.
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అత్డు ఫిలిషీతయల దిన్ములలో ఇరువదియేండు
ా ఇశారయేలీయలకు
నాాయాధిపత్రయె
ై యండెను.
త్రువాత్ సమోసను గాజాకు వెళ్లా వేశా నొకతెను చూచి ఆమయొదద చేరను.
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And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast
away the jawbone out of his hand, and called that place Ramathlehi [that is,
The lifting up of the jawbone].
అపుపడత్డు మికికలి దపపగొనిన్ందున్ యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిునీవు నీ
And he was sore athirst, and called on the LORD and said, "Thou hast given
సేవకుని చేత్రవలన్ ఈ గొపప రక్షణను దయచేసిన్ త్రువాత్ నేనిపుపడు దపప this great deliverance into the hand of Thy servant. And now shall I die for
చేత్ను చచిచ, సున్నత్ర పందనివారి చేత్రలోనికి పడవలనా? అని వేడుకొన్గా
thirst and fall into the hand of the uncircumcised?"

Then went Samson to Gaza and saw there a harlot, and went in unto her.

సమోసను అకకడికి వచెచ న్ని గాజావారికి తెలిసిన్పుపడు వారు మ్యట్ట
పటిురేపు తెలావారిన్ త్రువాత్ అత్ని చంపుదమ్ను కొని పటుణపు
దావరమునొదద ఆ రాత్రి అంత్య పంచియండిరి.

And it was told the Gazites, saying, "Samson has come hither." And they
compassed him in, and lay in wait for him all night in the gate of the city,
and were quiet all the night, saying, "In the morning when it is day, we shall
kill him."
సమోసను మ్ధారాత్రివరకు పండు కొని మ్ధారాత్రి లేచి పటుణపు త్లుపులను And Samson lay till midnight, and arose at midnight and took the doors of
వాటి రండు దావరబంధములను పట్ట
ు కొని వాటి అడికఱ్ఱతోటి వాటిని
the gate of the city and the two posts, and went away with them, bar and
ఊడబెరికి త్న్ భుజములమీద పట్ట
ు కొని హెబో
ర నుకు ఎదురుగానున్న
all, and put them upon his shoulders and carried them up to the top of a hill
కొండకొన్కు వాటిని తీసి కొనిపోయెను.
that is before Hebron.
పమ్ిట అత్డు శోరేకు లోయలోనున్న దలీల్ల అను స్త్తీని మోహింపగా
And it came to pass afterward, that he loved a woman in the Valley of Sorek,
whose name was Delilah.
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ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు ఆమ యొదదకు వచిచ ఆమతోనీవు అత్ని ల్లలన్చేసి
అత్ని గొపప బలము దేనిలోనున్నదో, మేమేల్లగు అత్ని గెలువ వచచనో
తెలిసికొనుము; మేము అత్ని బంధించి అత్ని గరవము అణుపుదుము,
అపుపడు మ్యలో పరత్రవాడును వెయిానిననూరు వెండి నాణములను
నీకిచెచదమ్ని చెపపరి.
కాబటిు దలీల్లనీ మ్హాబలము దేనిలోనున్నదో నినున దేనిచేత్ కటిు
బాధింపవచచనో నాకు దయచేసి తెలుపు మ్ని సమోసనుతో న్న్గా
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And the lords of the Philistines came up unto her and said unto her, "Entice
him, and see wherein his great strength lieth and by what means we may
prevail against him, that we may bind him to afflict him; and we will give
thee every one of us eleven hundred pieces of silver."
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సమోసనుఏడు నిరవంజ చవవలతో న్నున బంధించిన్యెడల నేను
And Samson said unto her, "If they bind me with seven green withes that
బలహీనుడనై సామ్యన్ా మ్నుషుాలలో ఒకనివల అవుదున్ని ఆమతో చెపపను. were never dried, then shall I be weak and be as another man."
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ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు ఏడు నిరవంజ చవవ లను ఆమయొదదకు తీసికొని
రాగా ఆమ వాటితో అత్ని బంధించెను.
మ్యట్టన్నుండువారు ఆమతో అంత్ుఃపుర ములో దిగియండిరి గనుక
ఆమసమోసనూ, ఫిలిషీత యలు నీమీద పడుచనానరని అత్నితో అన్గా,
అత్డు అగినత్గిలిన్ నూలు రీత్రగా ఆ త్డపలను తెంపను గనుక అత్ని
బలము తెలియబడలేదు.
అపుపడు దలీల్లఇదిగో నీవు న్నున ఎగతాళ్లచేసి నాతో అబదిమ్యడిత్రవి,
నినున దేనిచేత్ బంధింప వచచనో దయచేసి నాకు తెలుపుమ్ని సమోసనుతో
చెపపగా
అత్డుపేనిన్ త్రువాత్ పనికిపటుని కొరత్తతాళాతో న్నున బాగుగా
బంధించిన్యెడల నేను బలహీనుడనై సామ్యన్ా మ్నుషుాలలో ఒకనివల
అవుదున్ని ఆమతో చెపపను
అంత్ట దలీల్ల పేన్బడిన్ కొరత్త తాళాను తీసికొని వాటితో అత్ని బంధించి
సమోసనూ, ష్లిషీతయలు నీమీద పడుచనానరని అత్నితో అనను. అపుపడు
మ్యట్టన్ నుండువారు అంత్ుఃపురములో నుండిరి. అత్డు త్న్
చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువల ఆ తాళ్ల
ా తెంపను.
అపుపడు దలీల్లఇదివరకు నీవు న్నున ఎగతాళ్లచేసి నాతో
అబదిముల్లడిత్రవి, నినున దేని వలన్ బంధింపవచచనో నాకు తెలుపుమ్ని
సమోసనుతో చెపపగా అత్డునీవు నా త్ల జడలు ఏడును అలిాక అలిాన్
యెడల సరి అని ఆమతో చెపపను.
అంత్ట ఆమ మేకుతో దాని దిగగొటిుసమోసనూ, ఫిలిషీతయలు నీ మీద
పడుచనానరని అత్నితో చెపపన్పుపడు అత్డు నిదరమేలు కొని మ్గుపు
మేకును నేత్ను ఊడదీసికొని పోయెను.
అపుపడు ఆమనాయందు నీకిష్ుము లేన్పుపడునేను నినున
పేరమించచనానన్ని నీవెందుకు చెపుప చనానవు? ఇదివరకు నీవు
ముమ్యిరు న్నున ఎగతాళ్లచేసి నీ గొపపబలము దేనిలోనున్నదో నాకు
తెలుపక పోత్రవని అత్నితో అనను.
ఆమ అనుదిన్మును మ్యటలచేత్ అత్ ని బాధించి తొందరపట్ట
ు చన్నందున్
అత్డు ప్ర
ర ణము విసికి చావగోరను.

And Delilah said to Samson, "Tell me, I pray thee, wherein thy great strength
lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee."

Then the lords of the Philistines brought up to her seven green withes which
had not been dried, and she bound him with them.
Now there were men lying in wait, abiding with her in the chamber. And she
said unto him, "The Philistines be upon thee, Samson." And he broke the
withes as a thread of tow is broken when it toucheth the fire. So his strength
was not known.
And Delilah said unto Samson, "Behold, thou hast mocked me and told me
lies. Now tell me, I pray thee, wherewith thou mightest be bound."
And he said unto her, "If they bind me fast with new ropes wherewith work
hath not been done, then shall I be weak and be as another man."
Delilah therefore took new ropes and bound him therewith, and said unto
him, "The Philistines be upon thee, Samson." And there were liersinwait
abiding in the chamber. And he broke them from off his arms like a thread.
And Delilah said unto Samson, "Hitherto thou hast mocked me and told me
lies. Tell me wherewith thou mightest be bound." And he said unto her, "If
thou weavest the seven locks of my head with the web."
And she fastened it with the pin, and said unto him, "The Philistines be upon
thee, Samson." And he awakened out of his sleep, and went away with the
pin of the beam and with the web.
And she said unto him, "How canst thou say, `I love thee,' when thine heart
is not with me? Thou hast mocked me these three times, and hast not told
me wherein thy great strength lieth."
And it came to pass, when she pressed him daily with her words and urged
him, so that his soul was vexed unto death,
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అపుపడత్డు త్న్ అభిప్ర
ర యమ్ంత్య ఆమకు తెలియజేసినేను నా
త్లిాగరభమునుండి పుటిు న్ది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన్వాడనై
యనానను, నా త్లమీదికి మ్ంగలకత్రత రాలేదు, నాకు కౌురముచేసిన్యెడల
నా బలము నాలోనుండి తొలగి పోయి యిత్ర మ్నుషుాలవల అవుదున్ని
ఆమతో అనను.
అత్డు త్న్ అభిప్ర
ర యమును త్న్కు తెలిపన్ని దలీల్ల యెరిగి, ఆమ
వరిమ్యన్ము పంప ఫిలిషీతయల సరా
ద రులను పలిపంచియీసారికి రండి; ఇత్డు
త్న్ అభి ప్ర
ర యమ్ంత్య నాకు తెలిపన్నను. ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు
రూప్రయిలను చేత్ పట్ట
ు కొని ఆమయొదదకు రాగా
ఆమ త్న్ తొడమీద అత్ని నిదరబుచిచ, ఒక మ్నుషుాని పలిపంచి వానిచేత్
అత్ని త్లమీది యేడు జడ లను కౌురము చేయించి అత్ని బాధించటకు
మొదలు పట్టును. అపుపడు అత్నిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను.

that he told her all his heart and said unto her, "There hath not come a razor
upon mine head, for I have been a Nazirite unto God from my mother's
womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become
weak and be like any other man."

20

ఆమసమోసనూ, ఫిలిషీతయలు నీమీద పడు చనానరన్గా అత్డు
నిదరమేలుకొనియెపపటియట్ట
ా నేను బయలుదేరి విడజముికొందున్నుకొనను.
అయితే యెహోవా త్న్ను ఎడబాసెన్ని అత్నికి తెలియలేదు.

And she said, "The Philistines be upon thee, Samson." And he awoke out of
his sleep and said, "I will go out as at other times before, and shake myself."
And he knew not that the LORD had departed from him.
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అపుపడు ఫిలిషీతయలు అత్ని పట్ట
ు కొని అత్ని కనునలను ఊడదీసి గాజాకు
అత్ని తీసికొని వచిచ యిత్తడి సంకెళాచేత్ అత్ని బంధించిరి.
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జనులు సమోస నును చూచిన్పుపడుమ్న్ దేశమును ప్రడుచేసిన్వాడును
మ్న్లో అనేకులను చంపన్వాడునైన్ మ్న్ శతు
ి వుని మ్న్ దేవత్ మ్న్ చేత్ర
కపపగించియన్నదని చెపుపకొనుచ త్మ్ దేవత్ను సు
త త్రంచిరి.

And when the people saw him, they praised their god; for they said, "Our
god hath delivered into our hands our enemy, and the destroyer of our
country who slew many of us."
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వారి హృదయములు సంతోష్ముతో నిండియండగా వారుమ్న్ము
పరిహాసము చేయటకు సమోసనును పలిపంచదము రండని సమోసనును
బందీ గృహమునుండి పలువన్ంపరి. వారు అత్ని చూచి గుడి సతంభ్ముల
మ్ధాను అత్ని నిలువ బెటిు పరిహాసముచేయగా
సమోసను త్న్చేత్రని పట్ట
ు కొనిన్ బంట్టతో ఇటాననుఈ గుడికి
ఆధారముగానున్న సతంభ్ములను న్నున త్డవనిచిచ విడువుము, నేను
వాటిమీద ఆనుకొందును.
ఆ గుడి స్త్తీ పురుషులతో నిండియండెను, ఫిలిషీతయల సరా
ద రు లందరు
అకకడ నుండిరి, వారు సమోసనును ఎగతాళ్ల చేయగా గుడి కపుపమీద స్త్తీ
పురుషులు రమ్యరమి మూడు వేలమ్ంది చూచచండిరి.

And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, "Call for
Samson, that he may make sport for us." And they called for Samson out of
the prison house, and they made sport of him and they set him between the
pillars.
And Samson said unto the lad who held him by the hand, "Suffer me that I
may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon
them."
Now the house was full of men and women, and all the lords of the
Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand
men and women who beheld while they made sport of Samson.
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And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called
for the lords of the Philistines, saying, "Come up this once, for he hath
shown me all his heart." Then the lords of the Philistines came up unto her
and brought money in their hand.
And she made him sleep upon her knees. And she called for a man, and she
caused him to shave off the seven locks of his head; and she began to afflict
him, and his strength went from him.

But the Philistines took him and put out his eyes, and brought him down to
Gaza and bound him with fetters of brass; and he did grinding in the prison
house.
అత్డు బందీగృహములో త్రరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అత్డు కౌురము However the hair of his head began to grow again after he was shaven.
చేయబడిన్ త్రువాత్ అత్ని త్లవెండు
ర కలుత్రరిగి మొలుచటకు మొదలు
పట్టును.
ఫిలిషీతయల సరా
ద రులుమ్న్ దేవత్ మ్న్ శతు
ి వెైన్ సమోసనును మ్న్చేత్రకి
Then the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice
అపపగించియన్నదని చెపుపకొని, త్మ్ దేవత్యె
ై న్ దాగోనుకు మ్హాబలి
unto Dagon their god and to rejoice, for they said, "Our god hath delivered
అరిపంచటకును పండుగ ఆచరించటకును కూడు కొనిరి.
Samson our enemy into our hand!"
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అపుపడు సమోసను యెహోవా పరభువా, దయచేసి న్నున జా
ా పకము చేసి
కొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మ్యత్ిమే న్నున బల పరచము, నా రండు
కనునల నిమిత్తము ఫిలిషీతయలను ఒకకమ్యరే దండించి పగతీరుచకొన్నిమ్ిని
యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిు
ఆ గుడికి ఆధారముగానున్న రండు మ్ధా సతంభ్ములలో ఒకదానిని
కుడిచేత్ను ఒకదానిని ఎడమ్ చేత్ను పట్ట
ు కొని

And Samson called unto the LORD and said, "O Lord GOD, remember me, I
pray Thee, and strengthen me, I pray Thee, only this once, O God, that I may
be at once avenged on the Philistines for my two eyes."

1
2

మీకా అను నొకడు ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ాదేశ ములో నుండెను.
అత్డు త్న్ త్లిాని చూచినీ యొదద నుండి తీసికొనిన్రూకలు, అన్గా నీవు
పరమ్యణముచేసి నా వినికిడిలో మ్యటల్లడిన్ ఆ వెయిానిన నూరు వెండి రూకలు
నా యొదదనున్నవి. ఇదిగో నేను వాటిని తీసి కొంటిన్ని ఆమతో చెపపగా అత్ని
త్లిానా కుమ్యరుడు యెహోవాచేత్ ఆశీరవదింపబడును గాక అనను.

And there was a man of Mount Ephraim, whose name was Micah.
And he said unto his mother, "The eleven hundred shekels of silver that
were taken from thee, about which thou cursed and spokest of also in mine
ears, behold, the silver is with me; I took it." And his mother said, "Blessed
be thou of the LORD, my son."
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అత్డు ఆ వెయిానిననూరు రూకలను త్న్ త్లిాకి మ్రల నియాగా
ఆమపోత్విగరహము చేయించటకెై నా కుమ్యరునిచేత్ తీసికొనిన్ యీ
రూకలను నేను యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచ చనానను, నీకు మ్రల అది
యిచెచదన్నను.
అత్డు ఆ రూకలను త్న్ త్లిాకియాగా ఆమ వాటిలో రండువందలు పట్ట
ు కొని
కంసాలికపపగించెను. అత్డు వాటితో చెకక బడిన్ పరత్రమ్యసవరూపమైన్
పోత్విగరహమును చేయగా అది మీకా యింట ఉంచబడెను.

And when he had restored the eleven hundred shekels of silver to his
mother, his mother said, "I had wholly dedicated the silver unto the LORD
from my hand for my son to make a graven image and a molten image. Now
therefore I will restore it unto thee."
Yet he restored the money unto his mother. And his mother took two
hundred shekels of silver and gave them to a founder, who made thereof a
graven image and a molten image; and they were in the house of Micah.
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And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house
stood and on which it was borne up, the one with his right hand and the
other with his left.
నేనును ఫిలిషీతయలును చనిపోదుము గాక అని చెపప బలముతో
And Samson said, "Let me die with the Philistines." And he bowed himself
వంగిన్పుపడు గుడి ఆ సరా
ద రుల మీదను దానిలోనున్న జనులందరి మీదను
with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people
పడెను. మ్రణ కాలమున్ అత్డు చంపన్వారి శవముల లకక జీవిత్కాల
who were therein. So the dead which he slew at his death were more than
మ్ందు అత్డు చంపన్వారి లకకకంట్ట ఎకుకవాయెను.
those whom he slew in his life.
అపుపడు అత్ని సవదేశజనులును అత్ని త్ండిర యింటివా రందరును కూడి
Then his brethren and all the house of his father came down and took him,
అత్నిని మోసికొనివచిచ జొరాాకును ఎషా
త యోలుకును మ్ధానున్న అత్ని
and brought him up and buried him between Zorah and Eshtaol in the
త్ండిరయె
ై న్ మ్యనోహ సమ్యధిలో అత్ని ప్రత్రపటిురి. అత్డు ఇరువది సంవత్సర burying place of Manoah his father. And he judged Israel twenty years.
ములు ఇశారయేలీయలకు అధిపత్రగానుండెను.

మీకా అను ఆ మ్నుషుానికి దేవమ్ందిర మొకటి యండెను. మ్రియ అత్డు And the man Micah had a house of gods, and made an ephod and teraphim,
ఏఫ్తదును గృహదేవత్లను చేయించి త్న్ కుమ్యరు లలో ఒకని పరత్రష్ఠంపగా
and consecrated one of his sons, who became his priest.
ఇత్డు అత్నికి యాజకుడాయెను.
ఆ దిన్ములలో ఇశారయేలీయలకు రాజులేడు; పరత్రవాడును త్న్ త్న్
(In those days there was no king in Israel, but every man did that which was
ఇషా
ు నుసారముగా పరవరిించచ వచెచను.
right in his own eyes.)
యూదా బేతెాహేములోనుండి వచిచన్ యూదా వంశసు
థ డెైన్ ఒక
And there was a young man out of Bethlehem in Judah of the family of
¸యవనుడుండెను. అత్డు లేవీయడు, అత్డు అకకడ నివసించెను.
Judah, who was a Levite, and he sojourned there.
ఆ మ్నుషుాడు త్న్కు సథలము దొరికిన్ చోట నివసింపవలన్ని యూదా
And the man departed out of the city from Bethlehem in Judah to sojourn
బేతెాహేము నుండి బయలుదేరి పరయాణము చేయచ ఎఫా
ర యిమీ యల
where he could find a place; and he came to Mount Ephraim to the house of
మ్న్ాదేశమున్నున్న మీకా యింటికి వచెచను.
Micah, as he journeyed.
మీకానీవు ఎకకడనుండి వచిచత్రవని అత్ని న్డుగగా అత్డునేను యూదా
And Micah said unto him, "From whence comest thou?" And he said unto
బేతెాహేమునుండి వచిచన్ లేవీయ డను, నాకు దొరుకగల చోట నివసించటకు him, "I am a Levite of Bethlehem in Judah, and I go to sojourn where I may
పోవు చనానన్ని అత్నితో అనను.
find a place."
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మీకానా యొదద నివ సించి నాకు త్ండిరవిగాను యాజకుడవు గాను ఉండుము;
నేను సంవత్సరమున్కు నీకు పది వెండి రూకలును ఒక దుసు
త బటులును
ఆహారమును ఇచెచదన్ని చెపపగా ఆ లేవీ యడు ఒపుపకొని

And Micah said unto him, "Dwell with me and be unto me a father and a
priest, and I will give thee ten shekels of silver by the year, and a suit of
apparel and thy victuals." So the Levite went in.
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ఆ మ్నుషుానియొదద నివసించటకు సమ్ిత్రంచెను. ఆ ¸యవనుడు అత్ని
కుమ్యరులలో ఒకని వల నుండెను.
మీకా ఆ లేవీయని పరత్రష్ఠంపగా అత్డు మీకాకు యాజకుడెై అత్ని యింట
నుండెను.
అంత్ట మీకాలేవీయడు నాకు యాజకుడెైన్ందున్ యెహోవా నాకు
మేలుచేయన్ని యిపుపడు నాకు తెలి యను అనను.
ఆ దిన్ములలో ఇశారయేలీయలకు రాజు లేడు. మ్రియ ఇశారయేలీయల
గోత్ిములలో ఆ దిన్మువరకు దానీయలు సావసథాము పంది యండలేదు
గనుక ఆ కాలమున్ తాము నివసించటకు త్మ్కు సావసథాము వెదకు కొనుటకెై
వారు బయలుదేరియండిరి.

And the Levite was content to dwell with the man, and the young man was
unto him as one of his sons.
And Micah consecrated the Levite; and the young man became his priest,
and was in the house of Micah.
Then said Micah, "Now know I that the LORD will do me good, seeing I have
a Levite as my priest."
In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of the
Danites sought for themselves an inheritance to dwell in, for until that day
all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
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ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించటకెై దానీయలు త్మ్ వంశసు
థ
లందరిలోనుండి పరాకరమ్ వంతులైన్ అయిదుగురు మ్ను షుాలను జొరాా
నుండియ ఎషా
త యోలునుండియ పంపమీరు వెళ్లా దేశమును పరిశోధించడని
వారితోచెపపగా

And the children of Dan sent of their family five men from their borders,
men of valor from Zorah and from Eshtaol, to spy out the land and to search
it. And they said unto them, "Go, search the land," who, when they came to
Mount Ephraim to the house of Micah, they lodged there.
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When they were by the house of Micah, they knew the voice of the young
man, the Levite; and they turned in thither and said unto him, "Who
brought thee hither? And what makest thou in this place? And what hast
thou here?"
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వారు ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ామున్నున్న మీకా యింటికి వచిచ అకకడ దిగిరి.
వారు మీకా యింటియొదద నున్నపుపడు, లేవీయడెైన్ ఆ ¸యవనుని
సవరమును పోలిచ ఆ వెైపున్కు త్రరిగి అత్నితో ఎవడు నినున ఇకకడికి
రపపంచెను? ఈ చోట్టన్ నీవేమి చేయచనానవు? ఇకకడ నీకేమి
కలిగియన్నదని యడుగగా
అత్డు మీకా త్న్కు చేసిన్ విధముచెపపమీకా నాకు జీత్మిచచ చనానడు,
నేను అత్నికి యాజకుడనై యనాన న్ని వారితో చెపపను.
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అపుపడు వారుమేము చేయ బోవుపని శుభ్మ్గునో కాదో మేము
తెలిసికొనున్ట్ట
ా దయ చేసి దేవునియొదద విచారించమ్ని అత్నితో అన్గా

And they said unto him, "Ask counsel, we pray thee, of God, that we may
know whether our way which we go shall be prosperous."
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And the priest said unto them, "Go in peace. Your way wherein ye go is
before the LORD."
Then the five men departed and came to Laish, and saw the people who
were therein, how they dwelt free from care, after the manner of the
Sidonians, quiet and secure. And there was no magistrate in the land who
might put them to shame in any thing, and they were far from the Sidonians
and had no business with any man.
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ఆ యాజకుడు కేుమ్ముగా వెళ్ల
ా డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా దృష్ుకి
అనుకూలమ్ని వారితో చెపపను.
కాబటిు ఆ అయిదుగురు మ్నుషుాలు వెళ్లా ల్లయిషున్కు వచిచ, దానిలోని
జన్ము స్త్దోనీయలవల సుఖముగాను నిరభయముగాను నివసించటయ,
అధికారబలము పందిన్ వాడెవడును లేకపోవుటయ, ఏమ్యత్ిమైన్ను
అవమ్యన్ పరచగలవాడెవడును ఆ దేశములో లేకపోవుటయ, వారు
స్త్దోనీయలకు దూరసు
థ లై యే మ్నుషుాలతోను సాంగత్ాము లేకుండుటయ
చూచిరి.
వారు జొరాా లోను ఎషా
త యోలులోను ఉండు త్మ్ సవజనులయొదదకు రాగా
వారుమీ తాత్పరామేమిటని యడిగిరి.

And he said unto them, "Thus and thus dealeth Micah with me and hath
hired me, and I am his priest."

And they came unto their brethren to Zorah and Eshtaol; and their brethren
said unto them, "What say ye?"
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అందుకు వారులండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము చూచిత్రవిిు,
అది బహు మ్ంచిది, మీరు ఊరకనునాన రేమి? ఆలసాము చేయక
బయలుదేరి పరవేశించి ఆ దేశమును సావధీన్పరచకొనుడి.
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జనులు నిరభయముగా నునానరు గనుక మీరు పోయి వారిమీద పడవచచను. When ye go, ye shall come unto a people secure and to a large land. For God
ఆ దేశము న్లుదికుకల విశాలమైన్ది, దేవుడు మీ చేత్రకి దాని న్పపగించను, hath given it into your hands, a place where there is no want of any thing
భూమిలోనున్న పదారథములలో ఏదియ అచచట కొదువలేదనిరి.
that is in the earth."
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అపుపడు జొరాాలోను ఎషా
త యోలులోను ఉన్న దానీయలైన్ ఆరువందలమ్ంది
యదా
ి యధములు కట్ట
ు కొని అకకడనుండి బయలుదేరి యూదా దేశమ్ందలి
కిరాతాారీములో దిగిరి.
అందుచేత్ను నేటివరకు ఆ సథల మున్కు దానీయలదండని పేరు. అది
కిరాతాారీమున్కు పడమ్ట నున్నది.
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And they said, "Arise, that we may go up against them; for we have seen the
land, and behold, it is very good. And are ye still? Be not slothful to go and
to enter to possess the land.

And there went from thence of the family of the Danites, out of Zorah and
out of Eshtaol, six hundred men appointed with weapons of war.

అకకడనుండి వారు ఎఫా
ర యిమీ యల మ్న్ాపరదేశమున్కు పోయి మీకా
యింటికి వచిచరి.
కాబటిు ల్లయిషుదేశమును సంచరించటకు పోయిన్ ఆ అయిదుగురు మ్ను
షుాలు త్మ్ సహోదరులను చూచిఈ యిండాలో ఏఫ్తదును గృహదేవత్లును
చెకక బడిన్ పరత్రమ్య పోత్విగరహమును ఉన్నవని మీరరుగుదురా? మీరేమి
చేయవలనో దాని యోచన్ చేయడన్గా

And they went up and pitched camp in Kirjathjearim in Judah. Therefore
they called that place Mahanehdan unto this day; behold, it is behind
Kirjathjearim.
And they passed from thence unto Mount Ephraim and came unto the
house of Micah.
Then answered the five men who went to spy out the country of Laish, and
said unto their brethren, "Do ye know that there is in these houses an
ephod and teraphim, and a graven image and a molten image? Now
therefore consider what ye have to do."

15

వారు ఆత్ట్ట
ు త్రరిగి లేవీయడెైన్ ఆ ¸యవను డున్న మీకా యింటికి వచిచ
అత్ని కుశలపరశనలడిగిరి.

And they turned in that direction, and came to the house of the young man,
the Levite, even unto the house of Micah, and saluted him.

18
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దానీయలైన్ ఆ ఆరువందలమ్ంది త్మ్ యదా
ి యధము లను కట్ట
ు కొని
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గవినివాకిట నిలుచండగా, దేశమును సంచరించటకు పోయిన్ ఆ
అయిదుగురు మ్నుషుాలు లోపలచొచిచ ఆ పరత్రమ్ను ఏఫ్తదును
గృహదేవత్లను పోత్విగరహమును పట్ట
ు కొనిరి. అపుపడు ఆ యాజకుడు
యదా
ి యధములు కట్ట
ు కొనిన్ ఆ ఆరువందల మ్ంది మ్ను షుాలతోకూడ
గవిని యెదుట వాకిట నిలిచియండెను.
వీరు మీకా యింటికిపోయి చెకక బడిన్ పరత్రమ్ను ఏఫ్త దును గృహదేవత్లను
పోత్వి గరహమును పట్ట
ు కొనిన్పుపడు ఆ యాజకుడుమీరేమి చేయచనానరని
వారి న్డుగగా
వారునీవు ఊర కుండుము, నీ చెయిా నీ నోటి మీద ఉంచకొని మ్యతోకూడ
వచిచ మ్యకు త్ండిరవిగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే
యాజ కుడవెై యండుట నీకు మ్ంచిదా, ఇశారయేలీయలలో ఒక గోత్ి
మున్కును కుట్టంబమున్కును యాజకుడవెైయం డుట మ్ంచిదా? అని
యడిగిరి.

And the six hundred men appointed with their weapons of war, who were
of the children of Dan, stood by the entrance of the gate.
And the five men who went to spy out the land went up and came in
thither, and took the graven image and the ephod and the teraphim and the
molten image; and the priest stood in the entrance of the gate with the six
hundred men who were appointed with weapons of war.
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అపుపడు ఆ యాజకుడు హృదయమున్ సంతోష్ంచి ఆ ఏఫ్తదును
గృహదేవత్లను చెకకబడిన్ పరత్రమ్ను పట్ట
ు కొని ఆ జనుల మ్ధా చేరను.

And these went into Micah's house and fetched the carved image, the
ephod and the teraphim and the molten image. Then said the priest unto
them, "What do ye?"
And they said unto him, "Hold thy peace. Lay thine hand upon thy mouth
and go with us, and be to us a father and a priest. Is it better for thee to be a
priest unto the house of one man, or that thou be a priest unto a tribe and a
family in Israel?"

And the priest's heart was glad; and he took the ephod and the teraphim
and the graven image, and went in the midst of the people.
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అట్ట
ా వారు త్రరిగి చిన్నపలాలను పశువులను సామ్గిరని త్మ్కు ముందుగా
న్డిపంచకొనిపోయిరి.
వారు మీకా యింటికి దూరమైన్పుపడు, మీకా పరు గిండావారు పోగెై
దానీయలను వెంటాడి కలిసికొని వారిని పలువగా
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So they turned and departed, and put the little ones and the cattle and their
baggage in front of them.
And when they were a good way from the house of Micah, the men who
were in the houses near to Micah's house were gathered together and
overtook the children of Dan.
వారు త్మ్ ముఖములను త్రిపుప కొనినీకేమి కావలను? ఇట్ట
ా గుంపుకూడ
And they cried unto the children of Dan; and they turned their faces and
నేల? అని మీకాను అడిగిరి.
said unto Micah, "What aileth thee, that thou comest with such a
company?"
అందు కత్డునేను చేయించిన్ నా దేవత్లను నేను పరత్రష్ఠంచిన్ యాజకుని
And he said, "Ye have taken away my gods which I made and the priest, and
మీరు పట్ట
ు కొని పోవుచనానరే, యిక నా యొదద ఏమియన్నది? నీకేమి
ye have gone away. And what have I more? And what is this that ye say unto
కావలన్నుచనానరే, అదే మ్న్నమ్యట అన్గా
me, `What aileth thee?'"
దానీయలునీ సవరము మ్యలో నవనికిని విన్బడనీ యకుము, వారు
And the children of Dan said unto him, "Let not thy voice be heard among
ఆగరహపడి నీమీద పడుదురేమో, అపుపడు నీవు నీ ప్ర
ర ణమును నీ యింటివారి us, lest angry fellows run upon thee and thou lose thy life with the lives of
ప్ర
ర ణమును పోగొట్ట
ు కొందువని అత్నితో చెపప
thy household."
త్మ్ తో
ి వను వెళ్లారి. వారు త్న్కంట్ట బలవంతులని మీకా గరహించిన్వాడెై త్రరిగి And the children of Dan went their way; and when Micah saw that they
త్న్ యింటికి వెళ్లాపోయెను.
were too strong for him, he turned and went back unto his house.
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మీకా చేసికొనిన్దానిని, అత్ని యొదదనున్న యాజకునిని వారు పట్ట
ు కొని,
సుఖముగాను నిరభయముగాను ఉన్న ల్లయిషు వారి మీదికి వచిచ కత్రతవాత్
వారిని హత్ముచేసి అగినచేత్ ఆ పటుణమును కాలిచవేసిరి.

And they took the things which Micah had made and the priest whom he
had, and came unto Laish, unto a people who were at quiet and secure; and
they smote them with the edge of the sword and burned the city with fire.
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అది స్త్దోనుకు దూరమై న్ందున్ను, వారికి అనుాలతో సాంగత్ామేమియ
లేన్ందు న్ను వారిలో ఎవడును త్పపంచకొన్లేదు. అది బేతెి హోబున్కు
సమీపమైన్ లోయలోనున్నది.

And there was no deliverer, because it was far from Sidon, and they had no
business with any man; and it was in the valley that lieth by Bethrehob. And
they built a city and dwelt therein;
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వార్కక పటుణమును కట్ట
ు కొని అకకడ నివసించిరి. ఇశారయేలుకు పుటిున్ త్మ్
త్ండిర యె
ై న్ దానునుబటిు ఆ పటుణమున్కు దాను అను పేరు పటిురి. పూరవము
ఆ పటుణమున్కు ల్లయిషు అను పేరు.
దానీయలు చెకకబడిన్ ఆ పరత్ర మ్ను నిలుపుకొనిరి. మోషే మ్నుమ్డును
గెరోును కుమ్య రుడునైన్ యోనాతాన్నువాడును వాని కుమ్యరులును ఆ
దేశము చెరపటుబడువరకు దానీయల గోత్ిమున్కు యాజ కులై యండిరి.

and they called the name of the city Dan, after the name of Dan their father,
who was born unto Israel. However, the name of the city was Laish at the
first.
And the children of Dan set up the graven image; and Jonathan, the son of
Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of
Dan until the day of the captivity of the land.
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And they set up for themselves Micah's graven image which he made, all the
time that the house of God was in Shiloh.
And it came to pass in those days, when there was no king in Israel, that
there was a certain Levite sojourning on the side of Mount Ephraim, who
took to him a concubine out of Bethlehem in Judah.
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దేవుని మ్ందిరము ష్లోహులోనున్న దిన్ములనినటను వారు మీకా చేయించిన్
పరత్రమ్ను నిలుపుకొనియండిరి.
ఇశారయేలీయలకు రాజులేని దిన్ములలో లేవీయ డెైన్ యొకడు
ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ాపు ఉత్తర భాగమున్ పరదేశిగా నివసించచండెను.
అత్డు యూదా బేతెా హేములోనుండి ఒక స్త్తీని త్న్కు ఉపపత్రనగా తెచచ
కొన్గా
అత్ని ఉపపత్రన అత్నిని విడిచి ఒకనితో వాభిచ రించి యూదా
బేతెాహేములోని త్న్ త్ండిర యింటికి పోయి అకకడ నాలుగు నలలుండెను.

And his concubine played the whore against him, and went away from him
unto her father's house to Bethlehem in Judah, and was there four whole
months.
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ఆమతో పరయ ముగా మ్యటల్లడి ఆమను త్రరిగి తెచచకొనుటకెై ఆమ
పనిమిటి లేచి త్న్ దాసునిని రండు గాడిదలను తీసికొని ఆమయొదదకు వెళాగా
ఆమ త్న్ త్ండిర యింట అత్ని చేరచను. ఆ చిన్నదాని త్ండిర అత్ని
చూచిన్పుపడు అత్ని కలిసికొని సంతోష్ంచెను.

And her husband arose and went after her to speak friendly unto her and to
bring her back, having his servant with him and a couple of asses. And she
brought him into her father's house; and when the father of the damsel saw
him, he rejoiced to meet him.
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And his father-in-law, the damsel's father, entertained him, and he tarried
with him three days; so they ate and drank and lodged there.
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ఆ చిన్నదాని త్ండిరయగు అత్ని మ్యమ్ వెళానియాన్ందున్ అత్డు మూడు
దిన్ములు అత్నియొదద నుండెను గనుక వారు అన్నప్రన్ములు పుచచ
కొనుచ అకకడ నిలిచిరి.
నాలుగవ నాడు వారు వేకు వను వెళ్ల
ా టకు నిదరమేలుకొన్గా అత్డు
లేవసాగెను. అయితే ఆ చిన్నదాని త్ండిరనీవు కొంచెము ఆహారము పుచచకొని
తెపపరిలిాన్ త్రువాత్ నీ తో
ి వను వెళావచచన్ని

Judges

19

6

Judges

19

7

Judges

19

8

Judges

19

9

ఆ మ్నుషుాడు తానును అత్ని ఉపపత్రనయ అత్ని దాసుడును వెళా
లేచిన్పుపడు ఆ చిన్నదాని త్ండిరయగు అత్ని మ్యమ్ఇదిగో పరదు
ద గు
ర ంకుటకు
సమీపమ్యయెను, నీవు దయచేసి యీ రాత్రి యికకడ ఉండుము, ఇదిగో పరదు
ద
గు
ర ంకుచన్నది, సంతోష్ంచి యికకడ రాత్రి గడుపుము, రేపు నీ గుడారమున్కు
వెళ్ల
ా టకు నీవు వేకువనే లేచి నీ తో
ి వను పోవచచన్ని అత్నితో చెపపన్ను

And when the man rose up to depart, he and his concubine and his servant,
his father-in-law, the damsel's father, said unto him, "Behold, now the day
draweth toward evening. I pray you tarry all night. Behold, the day groweth
to an end. Lodge here, that thine heart may be merry; and tomorrow get
you early on your way, that thou mayest go home."
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అత్డు అకకడ ఆ రాత్రి గడప నొలాక లేచి వెళ్లా, యెబూసను యెరూష్లేము
ఎదుటికి వచెచను. అపుపడు జీను కటు బడిన్ రండు గాడిదలును
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అత్ని ఉపపత్రనయ అత్నితో కూడ ఉండెను. వారు యెబూసున్కు
సమీపంచిన్పుపడు పరదు
ద చాల్లవా
ర లను గనుక అత్ని దాసుడుమ్న్ము
యెబూస్త్యలదైన్ యీ పటుణము పరవేశించి దానిలో ఈ రాత్రి
బసచేయదము రండని త్న్ యజమ్యనునితో చెపపగా
అత్ని యజమ్యనుడుఇశారయేలీయలు కాని అనుాని పటుణము పరవేశింపము.
గిబియావరకు పరయా ణము చేయదమ్నను.

But the man would not tarry that night, but he rose up and departed, and
came opposite Jebus, which is Jerusalem. And there were with him two
asses saddled. His concubine also was with him.
And when they were by Jebus, the day was far spent; and the servant said
unto his master, "Come, I pray thee, and let us turn in into this city of the
Jebusites and lodge in it."
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త్న్ అలు
ా నితో అన్గా, వారిదదరు కూరుచండి అన్న ప్రన్ములు పుచచకొనిరి.
త్రువాత్ ఆ చిన్నదాని త్ండిరదయచేసి యీ రాత్రి అంత్య ఉండి
సంతోష్పడుము, నీ హృదయమును సంతోష్పరచకొనుము అని ఆ మ్ను
షుానితో చెపప
అత్డు వెళ్ల
ా టకు లేచిన్పుపడు అత్ని మ్యమ్ బలవంత్ము చేయగా అత్డు
ఆ రాత్రి అకకడ నుండెను.
అయిదవ దిన్మున్ అత్డు వెళావలన్ని ఉదయ మున్ లేచిన్పుపడు ఆ
చిన్నదాని త్ండిరనీవు నీ ప్ర
ర ణము బలపరచకొనుమ్ని చెపపన్ందున్ వారు
పరదు
ద వా
ర లు వరకు త్డవుచేసి యిదదరు కూడి భోజన్ము చేసిరి.

మ్రియ అత్డునీవు రముి,ఈ సథలములలో ఏదో ఒక ఊరికి సమీపంచి
గిబియాలోనే గాని రామ్యలోనే గాని యీ రాత్రి బస చేసెదమ్నను.

And it came to pass on the fourth day, when they arose early in the
morning, that he rose up to depart; and the damsel's father said unto his
son-in-law, "Comfort thine heart with a morsel of bread, and afterward go
your way."
And they sat down and ate and drank both of them together; for the
damsel's father had said unto the man, "Be content, I pray thee, and tarry all
night, and let thine heart be merry."
And when the man rose up to depart, his father-in-law urged him; therefore
he lodged there again.
And he arose early in the morning on the fifth day to depart; and the
damsel's father said, "Comfort thine heart, I pray thee." And they tarried
until afternoon, and they ate both of them.

And his master said unto him, "We will not turn aside hither into the city of
a stranger that is not of the children of Israel. We will pass over to Gibeah."
And he said unto his servant, "Come, and let us draw near to one of these
places to lodge all night, in Gibeah or in Ramah."
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అపుపడు వారు సాగి వెళ్ల
ా చండగా బెనాామీనీయల గిబియా దగుర
నున్నపుపడు పరదు
ద గు
ర ంకెను.

And they passed on and went their way; and the sun went down upon them
when they were by Gibeah, which belongeth to Benjamin.
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కావున్ వారు గిబియాలో ఆ రాత్రి గడపుటకు అకకడికి చేర సాగిరి; అత్డు
చేరి ఆ ఊరి సంత్ వీధిలో నుండెను, బస చేయట కెవడును వారిని త్న్
యింటికి పలువ లేదు.
ఆ చోటి మ్నుషుాలు బెనాామీనీయలు. సాయంకాల మున్ ఒక ముసలివాడు
పలములోని త్న్ పనినుండి వచెచను. అత్డు ఎఫా
ర యిమీయల మ్న్ా
పరదేశము నుండి వచిచ గిబియాలో నివసించవాడు.

And they turned aside thither to go in and to lodge in Gibeah; and when he
went in, he sat down in a street of the city, for there was no man who took
them into his house for lodging.
And behold, there came an old man from his work out of the field at
evening, who was also of Mount Ephraim; and he sojourned in Gibeah, but
the men of the place were Benjamites.
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అత్డు కనున లత్రత ఊరి సంత్ వీధిలో పరయాణసు
థ డెైన్ ఆ మ్నుషుాని చూచినీ
వెకకడికి వెళ్ల
ా చనానవు? నీ వెకకడనుండి వచిచత్రవి? అని అడిగెను.
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అందు కత్డుమేము యూదా బేతెాహేమునుండి ఎఫా
ర యిమీ యల మ్న్ాము
అవత్లకు వెళ్ల
ా చనానము. నేను అకకడివాడను; నేను యూదా
బేతెాహేమున్కు పోయి యంటిని, ఇపుపడు యెహోవా మ్ందిరమున్కు
వెళ్ల
ా చనానను, ఎవడును త్న్ యింట న్నున చేరుచకొన్లేదు.

And when he had lifted up his eyes, he saw a wayfaring man in the street of
the city; and the old man said, "Whither goest thou? And from whence
comest thou?"
And he said unto him, "We are passing from Bethlehem in Judah toward the
side of Mount Ephraim; from thence am I. And I went to Bethlehem in
Judah, but I am now going to the house of the LORD; and there is no man
who receiveth me to his house.

Judges

19

19

అయితే మ్య గాడిదలకు గడిి మొదలైన్ మేత్య నాకును నా పనికతెతకును నీ Yet there is both straw and provender for our asses, and there is bread and
దాసులతో కూడ నున్న నా నౌకరులకును ఆహారమును దా
ర కాురసమును
wine also for me and for thy handmaid and for the young man who is with
ఉన్నవి, ఏదియ త్కుకవ లేదని అత్నితో చెపపగా
thy servants. There is no want of any thing."
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And the old man said, "Peace be with thee. Howsoever, let all thy wants lie
upon me. Only lodge not in the street."
So he brought him into his house, and gave provender unto the asses; and
they washed their feet, and ate and drank.
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ఆ ముసలివాడునీకు కేుమ్మ్గునుగాక, నీకేవెైన్ త్కుకవెైన్ యెడల
వాటిభారము నామీద ఉంచము.
మట్ట
ు కు వీధిలో రాత్రి గడపకూడదని చెపప, త్న్ యింట అత్ని చేరుచకొని
వారి గాడిదలకొరకు మేత్ సిదిపరచెను. అపుపడు వారు కాళ్ల
ా కడుగుకొని
అన్న ప్రన్ములు పుచచ కొనిరి.
వారు సంతోష్ంచచండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ యిలు
ా
చట్ట
ు కొని త్లుపుకొటిునీ యింటికి వచిచన్ మ్నుషుాని మేము ఎరుగున్ట్ట
ా
అత్ని బయటికి తెమ్ిని యింటి యజమ్యనుడెైన్ ఆ ముసలివానితో అన్గా
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యింటి యజమ్యనుడెైన్ ఆ మ్నుషుాడు వారి యొదదకు బయలు వెళ్లానా
సహోదరుల్లరా, అది కూడదు, అటిు దుషాకరాము చేయకూడదు, ఈ
మ్నుషుాడు నా యింటికి వచెచను గనుక మీరు ఈ వెఱ్ఱఱపని చేయకుడి.

And the man, the master of the house, went out unto them and said unto
them, "Nay, my brethren! Nay, I pray you, do not so wickedly! Seeing that
this man has come into mine house, do not this folly.
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ఇదిగో కన్ాకయె
ై న్ నా కుమ్యరియను ఆ మ్నుషుాని ఉప పత్రనయ
నునానరు. నేను వారిని బయటికి తీసికొని వచెచదను, మీరు వారిని నీచపరచి
మీ యిష్ుపరకారముగా వారియెడల జరిగింపవచచనుగాని యీ
మ్నుషుానియెడల ఈ వెఱ్ఱఱపని చేయకుడని వారితో చెపపనుగాని

Behold, here is my daughter, a maiden, and his concubine. Them I will bring
out now, and humble ye them and do with them what seemeth good unto
you; but unto this man do not so vile a thing!"

Now as they were making their hearts merry, behold, the men of the city,
certain sons of Belial, beset the house round about and beat at the door,
and spoke to the master of the house, the old man, saying, "Bring forth the
man who came into thine house, that we may know him."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Judges

19

25

అత్ని మ్యట వినుటకు వారికి మ్న్సుస లేకపోయెను గనుక ఆ మ్నుషుాడు
బయట నున్నవారియొదదకు త్న్ ఉపపత్రనని తీసికొనిపోగా వారు ఆమను
కూడి ఉదయమువరకు ఆ రాత్రి అంత్య ఆమను చెరుపుచండిరి.
తెలావారగా వారు ఆమను విడిచి వెళ్లారి.

But the men would not hearken to him. So the man took his concubine and
brought her forth unto them, and they knew her and abused her all the
night until the morning; and when the day began to spring, they let her go.
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ప్ర
ర త్ుఃకాలమున్ ఆ స్త్తీ వచిచ వెలుగు వచచవరకు త్న్ యజమ్యనుడున్న ఆ
మ్ను షుాని యింటి దావరమున్ పడియండెను.

Then came the woman in the dawning of the day, and fell down at the door
of the man's house where her lord was, till it was light.
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ఉదయమున్ ఆమ యజమ్యనుడు లేచి యింటి త్లుపులను తీసి త్న్ తో
ి వను And her lord rose up in the morning, and opened the doors of the house,
వెళ్ల
ా టకు బయలుదేరగా అత్ని ఉపపత్రనయె
ై న్ ఆ స్త్తీ యింటిదావరమునొదద
and went out to go his way; and behold, the woman, his concubine, had
పడి చేతులు గడపమీద చాప యండెను.
fallen down at the door of the house, and her hands were upon the
threshold.
అత్డులముి వెళ్ల
ా దమ్న్గా ఆమ పరతుాత్తరమియాకుండెను గనుక అత్డు
And he said unto her, "Up, and let us be going." But none answered. Then
గాడిదమీద ఆమను ఉంచి లేచి త్న్చోటికి పరయాణము చేయ సాగెను.
the man took her up upon an ass, and the man rose up and went unto his
place.
అత్డు త్న్ యింటికి వచిచన్పుపడు కత్రత పట్ట
ు కొని త్న్ ఉపపత్రనని తీసికొని, And when he had come into his house, he took a knife and laid hold on his
ఆమను ఆమ కీళా పరకా రము పండెరండు ముకకలుగా కోసి, ఇశారయేలీయల
concubine and divided her, together with her bones, into twelve pieces, and
దికుకలనినటికి ఆ ముకకలను పంపను.
sent her into all the regions of Israel.
అపుపడు దాని చూచిన్వారందరు, ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త దేశములో నుండి And it was so, that all who saw it said, "There was no such deed done nor
వచిచన్ దిన్ము మొదలుకొని నేటివరకు ఈల్లటిపని జరుగుటయె
ై న్ను
seen from the day that the children of Israel came up out of the land of
విన్బడుటయె
ై న్ను లేదు; మీరు ఇది మ్న్ సుసకు తెచచకొని దీనినిబటిు
Egypt until this day. Consider it, take counsel, and speak your minds."
ఆలోచన్చేసి దీనినిగూరిచ మ్యటల్లడుడని ఒకరితో నొకరు చెపుపకొనిరి.
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అంత్ట ఇశారయేలీయలందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని
బెయేరుబావరకును గిల్లదుదేశమువరకును వారి సమ్యజము ఏకమ్న్సుస
కలిగి మిసాపలో యెహోవా సనినధిని కూడెను.
దేవుని జన్ సమ్యజమున్కు చేరిన్వారు ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటికి
పదదలుగా నున్నవారై కత్రతదూయ నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి.
ఇశారయేలీయలు మిసాపకు వచిచయనానరని బెనాా మీనీయలు వినిరి.
ఇశారయేలీయలుఈ చెడుత్న్ము ఎట్ట
ా చేయబడెనో అది చెపుపడని
యడుగగా
చంప బడిన్ స్త్తీ పనిమిటి యె
ై న్ లేవీయడు ఉత్తరమిచిచన్దేమ్
న్గాబెనాామీనీయల గిబియాలో రాత్రి బసచేయ టకెై నేనును నా
ఉపపత్రనయ వచిచయండగా
గిబియావారు నా మీ దికి లేచి రాత్రి నేనున్న యిలు
ా చట్ట
ు కొని న్నున
చంపత్లచి
నా ఉపపత్రనని బల వంత్ముచేయగా ఆమ చనిపోయెను. వారు ఇశార
యేలీయలలో దుషాకరా మును వెఱ్ఱఱపనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా
ఉపపత్రనని పట్ట
ు కొని ఆమను ముకకలుగా కోసి ఇశారయేలీయల సావసథామైన్
దేశమ్ంత్టికి ఆ ముకకలను పంపత్రని.

Then all the children of Israel went out, and the congregation was gathered
together as one man, from Dan even to Beersheba with the land of Gilead,
unto the LORD in Mizpah.
And the chief of all the people, even of all the tribes of Israel, presented
themselves in the assembly of the people of God, four hundred thousand
footmen who drew the sword.
(Now the children of Benjamin heard that the children of Israel had gone up
to Mizpah.) Then said the children of Israel, "Tell us, how was this
wickedness?"
And the Levite, the husband of the woman who was slain, answered and
said, "I came into Gibeah that belongeth to Benjamin, I and my concubine,
to lodge.
And the men of Gibeah rose against me, and beset the house round about
upon me by night, and thought to have slain me; and my concubine have
they forced, so that she is dead.
And I took my concubine, and cut her in pieces, and sent her throughout all
the country of the inheritance of Israel; for they have committed lewdness
and folly in Israel.
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ఇదిగో ఇశారయేలీయల్లరా, యికకడనే మీరందరు కూడియనానరు, ఈ
సంగత్రని గూరిచ ఆలోచన్ చేసి చెపుపడనను.
అపుపడు జనులందరు ఏకీభ్వించి లేచిమ్న్లో ఎవడును త్న్ గుడారమున్కు
వెళాడు, ఎవడును ఇంటికి వెళాడు,
మ్న్ము గిబియా యెడల జరిగింపవలసిన్దానిని నరవేరుచటకెై చీట్ట
ా వేసి దాని
మీదికి పోదుము. జనులు బెనాామీనీయల గిబియాకు వచిచ
ఇశారయేలీయలలో జరిగిన్ వెఱ్ఱఱత్న్ము విష్యమై పగతీరుచకొనుటకు
వెళ్ల
ా వారికొరకు ఆహారము తెచచటకెై మ్న్ము ఇశారయేలీయల
గోత్ిములనినటిలో నూటికి పదిమ్ంది మ్నుషుాలను, వెయిాంటికి
నూరుమ్ందిని, పదివేలకు వెయిామ్ందిని ఏరపరచకొందము రండని చెపుప
కొనిరి.
కాబటిు ఇశారయేలీయలందరు ఒకక మ్నుషుా డెైన్ట్ట
ు గా ఏకీభ్వించి ఆ
ఊరివారితో యదిముచేయ టకు కూడిరి.
ఇశారయేలీయలు బెనాామీనీయలందరియొదదకు మ్ను షుాలను పంప--మీలో
జరిగిన్ యీ చెడుత్న్మేమిటి?
గిబియాలోనున్న ఆ దుషు
ు లను అపపగించడి; వారిని చంప
ఇశారయేలీయలలోనుండి దోష్మును పరిహరింప చేయద మ్ని పలికింపగా,
బెనాామీనీయలు త్మ్ సహోదరులగు ఇశారయేలీయల మ్యట విన్నొలాక
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యదిమున్కు బయలు దేరవలన్ని త్మ్ పటుణములలోనుండి వచిచ
గిబియాలో కూడుకొనిరి.

And all the people arose as one man, saying, "We will not any of us go to his
tent, neither will we any of us turn into his house.
But now this shall be the thing which we will do to Gibeah: We will go up by
lot against it;
and we will take ten men out of a hundred throughout all the tribes of
Israel, and a hundred out of a thousand, and a thousand out of ten
thousand to fetch victuals for the people, that they may do, when they
come to Gibeah of Benjamin, according to all the folly that they have
wrought in Israel."
So all the men of Israel were gathered against the city, knit together as one
man.
And the tribes of Israel sent men through all the tribe of Benjamin, saying,
"What wickedness is this that is done among you?
Now therefore, deliver us the men, the children of Belial, who are in Gibeah,
that we may put them to death and put away evil from Israel." But the
children of Benjamin would not hearken to the voice of their brethren, the
children of Israel;
but the children of Benjamin gathered themselves together out of the cities
unto Gibeah to go out to battle against the children of Israel.
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ఆ దిన్మున్ బెనాామీనీయలు త్మ్ జన్ సంఖాను మొత్తముచేయగా
ఏడువందల మ్ందియె
ై న్ గిబియా నివాసులుగాక కత్రతదూయ సమ్రు
థ లై
పటుణమునుండి వచిచన్వారు ఇరువదియారు వేలమ్ందియె
ై రి.

And the children of Benjamin were numbered at that time out of the cities
twenty and six thousand men who drew the sword, besides the inhabitants
of Gibeah, who were numbered seven hundred chosen men.
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Among all this people there were seven hundred chosen men, lefthanded.
Every one could sling stones at a hairbreadth and not miss.
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ఆ సమ్సత జన్ములో నేరపరచబడిన్ ఏడువందలమ్ంది యెడమ్చేత్ర
వాటముగలవారు. వీరిలో పరత్రవాడును గురిగా నుంచ బడిన్ త్లవెండు
ర క
మీదికి వడిసెలరాయి త్పపక విసరగలవాడు.
బెనాామీనీయలు గాక ఇశారయేలీయలలో ఖడుము దూయ
నాలుగులక్షలమ్ంది లకికంపబడిరి; వీరందరు యోధులు.
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And the children of Israel arose and went up to the house of God, and asked
counsel of God and said, "Which of us shall go up first to the battle against
the children of Benjamin?" And the LORD said, "Judah shall go up first."
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వీరు లేచి బేతేలుకు పోయిఇశారయేలీ యలు బెనాామీనీయలతో
చేయవలసిన్ యదిమున్కు మ్యలో ఎవరు ముందుగా వెళావలన్ని
దేవునియొదద మ్న్వి చేసిన్పుపడు యెహోవా యూదా వంశసు
థ లు ముందుగా
వెళావలన్ని సెలవిచెచను.
కాబటిు ఇశారయేలీయలు ఉదయమున్నే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా దిగిరి.
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ఇశార యేలీయలు బెనాామీనీయలతో యదిముచేయ బయలు దేరి
న్పుపడు ఇశారయేలీయలు గిబియామీద పడుటకు యదిపంకు
ి లు తీరచగా

Behold, ye are all children of Israel. Give here your advice and counsel."

And the men of Israel, besides Benjamin, were numbered four hundred
thousand men who drew the sword. All these were men of war.

And the children of Israel rose up in the morning and encamped against
Gibeah.
And the men of Israel went out to battle against Benjamin, and the men of
Israel put themselves in array to fight against them at Gibeah.
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బెనాామీనీయలు గిబియాలో నుండి బయటికివచిచ ఆ దిన్మున్
ఇశారయేలీయలలో ఇరు వదిరండు వేలమ్ందిని నేల గూలిచరి.

And the children of Benjamin came forth out of Gibeah, and destroyed
down to the ground of the Israelites that day twenty and two thousand men.
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And the people, the men of Israel, encouraged themselves and set up again
in battle array in the place where they put themselves in array the first day.
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అయితే ఇశార యేలీయలు ధైరాము తెచచకొని, తాము మొదట ఎకకడ
యదిపంకిి తీరిచరో ఆ చోటనే మ్రల యదిము జరుగ వలన్ని త్ముిను
తాము యదిపంకు
ి లుగా తీరుచకొనిరి.
మ్రియ ఇశారయేలీయలు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా ఎదుట
ఏడుచచమ్య సహోదరులైన్ బెనాా మీనీయలతో యదిము చేయటకు
త్రరిగి పోదుమ్య? అని యెహోవాయొదద విచారణచేయగా యెహోవా వారితో
యదిము చేయబోవుడని సెలవిచెచను.
కాబటిు ఇశారయేలీయలు రండవ దిన్మున్ బెనాా మీనీయలతో యదిము
చేయరాగా, ఆ రండవ దిన్ మున్ బెనాామీనీయలు వారిని ఎదుర్కకనుటకు
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గిబి యాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ ఇశారయేలీయలలో పదు ననిమిది
వేలమ్ందిని నేలగూలిచ సంహరించిరి.
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వీరందరు కత్రత దూయవారు. అపుపడు ఇశారయేలీయలందరును
జనులందరును పోయి, బేతేలును పరవేశించి యేడుచచ సాయంకాలమువరకు
అకకడ యెహోవా సనినధిని కూరుచండుచ ఉపవాసముండి దహన్బలులను
సమ్యధాన్ బలులను యెహో వా సనినధిని అరిపంచిరి.

And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and
destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen
thousand men; all these drew the sword.
Then all the children of Israel and all the people went up, and came unto the
house of God and wept, and sat there before the LORD and fasted that day
until evening, and offered burnt offerings and peace offerings before the
LORD.
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ఆ దిన్ములలో యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసము అకకడనే యండెను.
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And the children of Israel went up and wept before the LORD until evening,
and asked counsel of the LORD, saying, "Shall I go up again to battle against
the children of Benjamin, my brother?" And the LORD said, "Go up against
him."
And the children of Israel came near against the children of Benjamin the
second day.

And the children of Israel inquired of the LORD (for the ark of the covenant
of God was there in those days,
అహరోను మ్నుమ్డును ఎలియాజరు కుమ్యరుడునైన్ ఫీనహాసు ఆ
and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those
దిన్ములలో దానియెదుట నిలుచవాడు. ఇశారయేలీయలు మ్రలమ్య
days), saying, "Shall I yet again go out to battle against the children of
సహోదరులైన్ బెనాా మీనీయలతో యదిమున్కు పోదుమ్య,మ్యనుదుమ్య?
Benjamin, my brother, or shall I cease?" And the LORD said, "Go up, for
అని యెహోవాయొదద విచారణచేయగా యెహోవా వెళ్ల
ా డి రేపు నీ చేత్రకి వారిని tomorrow I will deliver them into thine hand."
అపపగించెదన్ని సెలవిచెచను.
అపుపడు ఇశారయేలీయలు గిబియా చట్ట
ు మ్యట్ట గాండరను పటిురి.
And Israel set liersinwait round about Gibeah.
మూడవ దిన్మున్ ఇశారయేలీయలు బెనాామీనీయ లతో యదిమున్కు
And the children of Israel went up against the children of Benjamin on the
పోయిమునుపటివల గిబియా వారితో యదిము చేయటకు సిదిపడగా
third day, and put themselves in array against Gibeah, as at other times.
బెనాామీనీయలు వారిని ఎదుర్కకనుటకు బయలుదేరి పటుణములోనుండి
తొలగివచిచమునుపటివల ఇశారయేలీయలలో గాయ పరచబడిన్వారిని
ఇంచమించ ముపపదిమ్ంది మ్నుషుా లను రాజమ్యరుములలో
చంపుచవచిచరి. ఆ మ్యరుములలో ఒకటి బేతేలున్కును ఒకటి
పలములోనున్న గిబియాకును పోవుచన్నవి.
బెనాామీనీయలు మునుపటివల వారు మ్న్యెదుట నిలువలేక
కొటుబడియనానరని అనుకొనిరి గాని ఇశారయేలీయలుమ్న్ము ప్రరిపోయి
వారిని పటు ణములోనుండి రాజమ్యరుములలోనికి రాజేయదము రండని
చెపుపకొనియండిరి.

And the children of Benjamin went out against the people, and were drawn
away from the city; and they began to smite some of the people and kill, as
at other times, in the highways (of which one goeth up to the house of God
and the other to Gibeah in the field), about thirty men of Israel.
And the children of Benjamin said, "They are smitten down before us, as at
the first." But the children of Israel said, "Let us flee and draw them from
the city unto the highways."
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ఇశారయేలీయలందరు త్మ్ చోట నుండి లేచి బయల్ల
త మ్యరులో త్ముిను
తాము యదిమున్కు సిదిపరచకొనులోగా ఇశారయేలీయల మ్యట్టగాండు
ర ను
త్మ్ చోటనుండి గిబియా బటుబయటి మ్యరుమున్కు త్వరగా వచిచరి.
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అపుపడు ఇశారయేలీయలందరిలోనుండి ఏరప రచబడిన్ పదివేలమ్ంది
And there came against Gibeah ten thousand chosen men out of all Israel,
గిబియాకు ఎదురుగా వచిచన్ందున్ కఠిన్యదిము జరిగెను. అయితే త్మ్కు and the battle was sore; but they knew not that evil was near them.
అప్రయము త్టసథమైన్దని బెనాామీనీయలకు తెలియలేదు.

Judges

20

35

And the LORD smote Benjamin before Israel; and the children of Israel
destroyed of the Benjamites that day twenty and five thousand and a
hundred men; all these drew the sword.
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అపుపడు యెహోవా ఇశారయేలీయలచేత్ బెనాా మీనీయలను
హత్ముచేయించెను. ఆ దిన్మున్ ఇశారయేలీయలు బెనాామీనీయలలో
ఇరువది యయిదు వేల నూరుమ్ంది మ్నుషుాలను చంపరి. వీరందరు కత్రత
దూయవారు.
బెనాామీనీయలు జరుగుదాని చూచి త్మ్కు అప జయము కలిగిన్దని
తెలిసికొనిరి. ఇశారయేలీయలు తాము గిబియామీద పటిున్ మ్యట్టగాండరను
న్మిి బెనాా మీనీయలకు సథలమిచిచరి.
మ్యట్టన్నున్నవారు త్వరపడి గిబియాలో చొరబడి కత్రతవాత్ను ఆ
పటుణములోనివారి న్ందరిని హత్ముచేసిరి.

Judges

20

38

Judges

20

39

Now there was an appointed sign between the men of Israel and the
liersinwait that they should make a great flame with smoke rise up out of
the city.
And when the men of Israel retired in the battle, Benjamin began to smite
and kill of the men of Israel about thirty persons; for they said, "Surely they
are smitten down before us, as in the first battle."
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ఇశారయేలీయలకును మ్యట్ట గాండరకును నిరణయమైన్ సంకేత్మొకటి
యండెను; అదే దన్గా వారు పటుణములోనుండి పగ గొపప మేఘమువల
లేచన్ట్ట
ా చేయటయే.
ఇశారయేలీయలు యదిము నుండి వెనుకతీసి త్రరిగిన్పుపడు
బెనాామీనీయలువీరు మొదటి యదిములో అపజయమొందిన్ట్ట
ా మ్న్చేత్
ఓడి పోవుదురుగదా అనుకొని, చంపనారంభించి, ఇశారయేలీ యలలో
ఇంచమించ ముపపదిమ్ంది మ్నుషుాలను హత్ము చేసిరి.
అయితే పటుణమునుండి ఆకాశముత్ట్ట
ు సతంభ్ రూపముగా పగ పైకిలేవ
నారంభింపగా బెనాామీనీ యలు వెనుకత్ట్ట
ు త్రరిగి చూచిరి. అపుపడు ఆ
పటుణ మ్ంత్య ధూమ్మ్యమై ఆకాశమున్కెకుకచండెను.
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ఇశారయేలీయలు త్రరిగిన్పుపడు బెనాామీనీయలు త్మ్కు అపజయము
కలిగిన్దని తెలిసికొని విభా
ర ంత్రనొంది
యెడారి మ్యరుముత్ట్ట
ు వెళ్ల
ా దమ్ని ఇశారయేలీయల యెదుట వెనుకకు
త్రరిగిరిగాని, యదిమున్ త్రుమ్బడగా పటుణము లలోనుండి వచిచన్వారు
మ్ధా మ్యరుమ్ందే వారిని చంపరి.

And when the men of Israel turned again, the men of Benjamin were
amazed; for they saw that evil had come upon them.
Therefore they turned their backs before the men of Israel unto the way of
the wilderness, but the battle overtook them; and those who came out of
the cities they destroyed in the midst of them.
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ఇశారయేలీయలు బెనాామీనీయలను చట్ట
ు కొని త్రిమి తూరుపదికుకన్
గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన్ సథలమున్ వారిని తొ
ి కుకచండిరి.

Thus they enclosed the Benjamites round about, and chased them and trod
them down with ease opposite Gibeah toward the sunrising.
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అపుపడు బెనాామీనీయలలో పదుననిమిది వేలమ్ంది మ్నుషుాలు
పడిపోయిరి. వీరందరు పరాకరమ్వంతులు.

And there fell of Benjamin eighteen thousand men. All these were men of
valor.

And all the men of Israel rose up out of their place, and put themselves in
array at Baaltamar; and the liersinwait of Israel came forth out of their
places, even out of the meadows of Gibeah.

So the children of Benjamin saw that they were smitten; for the men of
Israel gave way to the Benjamites, because they trusted in the liersinwait
whom they had set against Gibeah.
And the liersinwait hastened and rushed upon Gibeah; and the liersinwait
drew themselves along, and smote all the city with the edge of the sword.

But when the flame began to arise up out of the city with a pillar of smoke,
the Benjamites looked behind them, and behold, the flame of the city
ascended up to heaven.
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అపుపడు మిగిలిన్వారు త్రరిగి యెడా రిలో నున్న రిమోినుబండకు ప్రరిపోగా,
వారు రాజ మ్యరుములలో చెదిరియన్న అయిదువేలమ్ంది మ్నుషుాలను
చీలదీసి గిదోమువరకు వారిని వెంటాడి త్రిమి వారిలో రండు వేలమ్ందిని
చంపరి.
ఆ దిన్మున్ బెనాామీనీయ లలో పడిపోయిన్వారందరు కత్రతదూయ
ఇరువదియయిదు వేలమ్ంది, వీరందరు పరాకరమ్వంతులు.
ఆరువందలమ్ంది త్రరిగి యెడారి లోనున్న రిమోిను కొండకు ప్రరిపోయి
రిమోిను కొండమీద నాలుగు నలలు నివసించిరి.
మ్రియ ఇశారయేలీయలు బెనాామీనీయలమీదికి త్రరిగి వచిచ
పటుణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన్ సమ్సతమును కత్రతవాత్
హత్ముచేసిరి. ఇదియగాక వారు తాము పట్ట
ు కొనిన్ పటుణములనినటిని
అగినచేత్ కాలిచవేసిరి.
ఇశారయేలీయలు త్మ్లో ఎవడును త్న్ కుమ్యరిను బెనాామీనీయని
కియాకూడదని మిసాపలో పరమ్యణము చేసికొనియండిరి.

And they turned and fled toward the wilderness unto the rock of Rimmon;
and they gleaned of them in the highways five thousand men, and pursued
hard after them unto Gidom and slew two thousand men of them.

2

పరజలు బేతేలుకు వచిచ దేవుని సనిన ధిని సాయంకాలమువరకు కూరుచండి

21

3

యెహోవా ఇశారయేలీయల దేవా, నేడు ఇశారయేలీయలలో ఒక గోత్ిము
లేకపోయెను. ఇది ఇశారయేలీయలకు సంభ్ వింపనేల అని బహుగా ఏడిచరి.

And the people came to the house of God, and remained there till evening
before God, and lifted up their voices and wept sorely,
and said, "O LORD God of Israel, why has this come to pass in Israel, that
there should be today one tribe lacking in Israel?"
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మ్రునాడు జనులు వేకువనే లేచి అకకడ బలిపీఠమును కటిు దహన్బలులను And it came to pass on the morrow that the people rose early and built
సమ్యధాన్బలులను అరిపంచిరి.
there an altar, and offered burnt offerings and peace offerings.
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అపుపడు ఇశారయేలీయలు ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిలో మిసాపలో
యెహోవా పక్షమున్ రాకపోయిన్వారవరని విచారించిరి. ఏలయన్గా అటిువారికి
నిశచయముగా మ్రణశిక్ష విధింప వలన్ని ఖండిత్ముగా పరమ్యణము
చేసియండిరి.
ఇశారయేలీయలు త్మ్ సహోదరులైన్ బెనాామీనీయలను గూరిచ
పశాచతా
త పపడినేడు ఒక గోత్ిము ఇశార యేలీయలలో నుండకుండ
కొటిువేయబడియన్నది;
మిగిలియన్నవారికి భారాలు దొరుకున్ట్ట
ా మ్న్ము మ్న్ కుమ్యరిలను వారికి
పండిా చేయమ్ని యెహోవా తోడని పరమ్యణము చేసిత్రవిిుగదా; వారి
విష్యములో ఏమి చేయ గలము? అని చెపుపకొనిరి.
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So all who fell that day of Benjamin were twenty and five thousand men
who drew the sword. All these were men of valor.
But six hundred men turned and fled to the wilderness unto the rock of
Rimmon, and abode in the rock of Rimmon four months.
And the men of Israel turned again upon the children of Benjamin and
smote them with the edge of the sword, as well the men of every city and
the beast, and all that came to hand. Also they set on fire all the cities that
they came to.
Now the men of Israel had sworn in Mizpah, saying, "There shall not any of
us give his daughter unto Benjamin for a wife."

And the children of Israel said, "Who is there among all the tribes of Israel
who came not up with the congregation unto the LORD?" For they had
made a great oath concerning him that came not up to the LORD to Mizpah,
saying, "He shall surely be put to death."
And the children of Israel repented for Benjamin their brother and said,
"There is one tribe cut off from Israel this day.
What shall we do for wives for those who remain, seeing we have sworn by
the LORD that we will not give them from our daughters for wives?"

మ్రియ వారు ఇశారయేలీ యల గోత్ిములలో యెహోవా పక్షమున్ మిసాపకు
రానిది ఏదని విచా రింపగా

And they said, "What one is there of the tribes of Israel who came not up to
Mizpah to the LORD?" And behold, there came none to the camp from
Jabeshgilead to the assembly.
సమ్యజమున్కుచేరిన్ యాబేష్ు ల్లదునుండి సేన్లోనికి ఎవడును రాలేదని
For the people were numbered, and behold, there were none of the
తేలను. జన్ సంఖా చేసిన్పుపడు యాబేష్ుల్లదు నివాసులలో ఒకడును అకకడ inhabitants of Jabeshgilead there.
ఉండలేదు.
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కాబటిు సమ్యజపు వారు పరా కరమ్వంతులైన్ పండెరండు వేలమ్ంది
మ్నుషుాలను పంపంచి మీరు పోయి స్త్తీల నేమి పలాల నేమి యాబేష్ుల్లదు
నివాసులన్ందరిని కత్రతవాత్ను హత్ము చేయడి.
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And the congregation sent thither twelve thousand men of the most valiant
and commanded them, saying, "Go and smite the inhabitants of
Jabeshgilead with the edge of the sword, along with the women and the
children.
మీరు చేయవలసిన్దేమ్న్గా, పరత్ర పురుషుని పురుష్సంయోగము నరిగిన్ పరత్ర And this is the thing that ye shall do: Ye shall utterly destroy every male and
స్త్తీని న్శింపజేయవలన్ని చెపపరి.
every woman that hath lain with a man."
యాబేష్ు ల్లదు నివాసులలో పురుష్సంయోగము నరుగని నాలుగు
And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred young
వందలమ్ంది కన్ాలైన్ స్త్తీలు దొరుకగా కనాను దేశ మ్ందలి ష్లోహులోనున్న virgins who had known no man by lying with any male; and they brought
సేన్లోనికి వారిని తీసికొనివచిచరి.
them unto the camp to Shiloh, which is in the land of Canaan.
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ఆ సరవసమ్యజము రిమోిను కొండలోనున్న బెనాా మీనీయలతో
మ్యటల్లడుటకును వారిని సమ్యధాన్పరచ టకును వరిమ్యన్ము పంపగా

And the whole congregation sent some to speak to the children of Benjamin
who were at the rock of Rimmon and to proclaim peace unto them.
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ఆ వేళను బెనాా మీనీ యలు త్రరిగి వచిచరి. అపుపడు వారు తాము యాబేష్ు
ల్లదు స్త్తీలలో బరదుకనిచిచన్వారిని వారికిచిచ పండిా చేసిరి. ఆ స్త్తీలు వారికి
చాలక పోగా
యెహోవా ఇశారయేలీయల గోత్ిములలో లోపము కలుగజేసి యండుట
జనులు చూచి బెనాామీనీయలనుగూరిచ పశాచతా
త పపడిరి.

And Benjamin came again at that time, and they gave them wives whom
they had saved alive from the women of Jabeshgilead; and yet so they
sufficed them not.
And the people repented for Benjamin, because the LORD had made a
breach in the tribes of Israel.
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సమ్యజపరధానులు బెనాామీను గోత్ిములో స్త్తీలు న్శించియండుట చూచి
Then the elders of the congregation said, "What shall we do for wives for
మిగిలిన్వారికి భారాలు దొరుకు న్ట్ట
ా మ్న్మేమి చేయదమ్ని యోచించకొని those who remain, seeing the women are destroyed out of Benjamin?"
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ఇశార యేలీయలలోనుండి ఒక గోత్ిము తుడిచివేయ బడకుండు న్ట్ట
ా
బెనాామీనీయలలో త్పపంచకొనిన్ వారికి సావసథా ముండవలన్నిరి.
ఇశారయేలీయలలో ఎవడెైన్ను త్న్ కుమ్యరిను బెనాామీనీయనికి ఇచిచన్
యెడల వాడు నిరూిలము చేయబడున్ని పరమ్యణము చేసియనానము గనుక
మ్న్ము మ్న్ కుమ్యరిలను వారికి పండిా చేయకూడ దని చెపుపకొనుచండిరి.

And they said, "There must be an inheritance for those who have escaped of
Benjamin, that a tribe be not destroyed out of Israel.
However that be, we may not give them wives from our daughters; for the
children of Israel have sworn, saying, `Cursed be he that giveth a wife to
Benjamin.'"
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Then they said, "Behold, there is a feast of the LORD in Shiloh yearly in a
place which is on the north side of Bethel, on the east side of the highway
that goeth up from Bethel to Shechem, and on the south of Lebonah."

Judges

21

20

Judges

21

21

కాగా వారు బెనాామీనీయ లతో ఇటానిరిఇదిగో బేతేలుకు ఉత్తరదికుకన్
బేతేలు నుండి షెకెమున్కు పోవు రాజమ్యరుమున్కు తూరుపన్నున్న లబోనాకు
దకిుణ దికుకన్ యెహోవాకు పండుగ ఏటేట ష్లోహులో జరుగున్ని చెపప
బెనాామీనీయలను చూచి
మీరు వెళ్లా దా
ర క్షతోటలలో మ్యట్టన్నుండి ష్లోహు స్త్తీలు నాటామ్యడువారితో
కలిసి నాటామ్యడుటకు బయలు దేరగా
దా
ర క్షతోటలలోనుండి బయలు దేరివచిచ పండిా చేసికొనుటకు పరత్రవాడును
ష్లోహు స్త్తీలలో ఒకదాని పట్ట
ు కొని బెనాామీనీయల దేశమున్కు ప్రరిపోవుడి.

Therefore they commanded the children of Benjamin, saying, "Go and lie in
wait in the vineyards,
and see. And behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in
dances, then come ye out of the vineyards and catch you every man his wife
from the daughters of Shiloh, and go to the land of Benjamin.
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త్రువాత్ వారి త్ండు
ర లైన్ను సహో దరులైన్ను వాదించటకు మీయొదదకు
వచిచన్యెడల మేము ఆ యదిమును బటిు వారిలో పరత్రవానికిని పండిాకి స్త్తీ
దొరకలేదు గనుక ఈ స్త్తీలను దయచేసి మ్యకియాడి, ఈ సమ్యమున్
వారికిచిచన్యెడల మీరు అపరాధులగుదురు గనుక మ్యకిచిచన్ట్ట
ా గా
ఇయాడని వారితో చెపపద మ్నిరి.
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కాగా బెనాామీనీయలు అట్ట
ా చేసి త్మ్ లకక చొపుపన్ నాటామ్యడిన్
వారిలోనుండి స్త్తీలను పట్ట
ు కొని వారిని తీసికొని పోయి త్మ్ సావసథామున్కు
వెళ్లా పటుణములను కటిు వాటిలో నివసించిరి.
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Ruth

1

1

Ruth

1

2

ఆ మ్నుషుానిపేరు ఎలీమలకు, అత్ని భారాపేరు న్యోమి; అత్ని యిదదరు
కుమ్యరుల పేళ్ల
ా మ్హో
ా ను కిలోాను; వారు యూదా బేతెాహేమువారైన్
ఎఫా
ర తీయలు; వారు మోయాబు దేశమున్కు వెళ్లా అకకడ కాపురముండిరి.

Ruth

1

3

Ruth

1

4

న్యోమి పనిమిటియె
ై న్ ఎలీమలకు చనిపోయిన్ త్రువాత్ ఆమయ ఆమ
యిదదరు కుమ్యళ్ల
ా ను నిలిచియండిరి.
వారు మోయాబుస్త్తీలను పండిా చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదానిపేరు ఓరాప
రండవదానిపేరు రూతు.
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Ruth

1
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Ruth
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And it shall be, when their fathers or their brethren come unto us to
complain, that we will say unto them, `Be favorable unto them for our
sakes, because we reserved not to each man his wife in the war; for ye did
not give unto them at this time, that ye should be guilty.'"

And the children of Benjamin did so, and took for themselves wives
according to their number from those who danced whom they caught; and
they went and returned unto their inheritance, and repaired the cities, and
dwelt in them.
అట్టపమ్ిట ఇశార యేలీయలలో పరత్రవాడును అకకడనుండి త్మ్ గోత్ి
And the children of Israel departed from thence at that time, every man to
సాథన్ములకును కుట్టంబములకును పోయెను. అందరును అకకడనుండి
his tribe and to his family; and they went out from thence every man to his
బయలుదేరి త్మ్ సావసథాములకు పోయిరి.
inheritance.
ఆ దిన్ములలో ఇశారయేలీయలకు రాజు లేడు; పరత్ర వాడును త్న్ త్న్
In those days there was no king in Israel; every man did that which was right
ఇషా
ు నుసారముగా పరవరిించచవచెచను.
in his own eyes.
నాాయాధిపతులు ఏలిన్ దిన్ములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a
బేతెాహేమునుండి ఒక మ్నుషుాడు త్న్ భారాను త్న్ యిదదరు కుమ్యరులను famine in the land. And a certain man of Bethlehemjudah went to sojourn in
వెంట బెట్ట
ు కొని మోయాబుదేశమున్ కాపురముండుటకు వెళ్లును.
the country of Moab, he and his wife and his two sons.

వారు ఇంచమించ పది సంవత్సరములు అకకడ నివసించిన్ త్రువాత్
మ్హో
ా ను కిలోాన్ను ఇదదరును చనిపోయిరి; కాగా ఆ స్త్తీ తాను కనిన్ యిదదరు
కుమ్యరులును త్న్ పనిమిటియ లేనిదాయెను.
వారికి ఆహారమిచచటకు యెహోవా త్న్ జనులను దరిశంచెన్ని ఆమ
మోయాబుదేశములో వినను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళ్ల
ా టకెై
ఆమయ ఆమ కోడండు
ర ను పరయాణమైరి.
అపుపడు ఆమయన్న సథలమునుండి ఆమతోకూడ ఆమ యిదదరు కోడండు
ర ను
బయలుదేరి యూదాదేశమున్కు త్రరిగి పోవలన్ని మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చండగా
న్యోమి త్న్ యిదదరు కోడండరను చూచిమీరు మీ త్లు
ా ల యిండాకు త్రరిగి
వెళ్ల
ా డి; చనిపోయిన్ వారి యెడలను నా యెడలను మీరు దయచూపన్ట్ట
ా
యెహోవా మీ యెడల దయచూపునుగాక;
మీలో ఒకొకకకతె పండిా చేసికొని త్న్ యింట నమ్ిదినొందు న్ట్ట
ా యెహోవా
దయచేయను గాక అని వారితో చెపప వారిని ముదు
ద పట్ట
ు కొనను.

And the name of the man was Elimelech and the name of his wife Naomi,
and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of
Bethlehemjudah. And they came into the country of Moab, and continued
there.
And Elimelech, Naomi's husband, died; and she was left, and her two sons.
And they took themselves wives of the women of Moab: the name of the
one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there
about ten years.
And Mahlon and Chilion died also, both of them; and the woman was left
without her two sons and her husband.
Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the
country of Moab, for she had heard in the country of Moab how the LORD
had visited His people in giving them bread.
Therefore she went forth out of the place where she was, and her two
daughters-in-law with her; and they went on the way to return unto the
land of Judah.
And Naomi said unto her two daughters-in-law, "Go, return each to your
mother's house. The LORD deal kindly with you, as ye have dealt with the
dead and with me.
The LORD grant you that ye may find rest, each of you in the house of her
husband." Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept.
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అంత్ట వారు ఎలుగెత్రత యేడిచనీ పరజలయొదదకు నీతోకూడ వచెచదమ్ని
ఆమతో చెపపగా
న్యోమినా కుమ్యరిల్లరా, మీరు మ్రలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల?
మిముిను పండిా చేసికొనుటకెై యింక కుమ్యరులు నా గరభమున్ నుందురా?

And they said unto her, "Surely we will return with thee unto thy people."

నా కుమ్యరి ల్లరా, త్రరిగి వెళ్ల
ా డి, నేను పురుషునితో నుండలేని
ముసలిదాన్ను; నాకు న్మిిక కలదని చెపప ఈ రాత్రి పురుషునితోనుండి
కుమ్యరులను కనిన్ను
వారు పదద వారగువరకు వారి కొర కు మీరు కనిపట్ట
ు కొందురా? మీరు
వారికొరకు కనిపట్ట
ు కొని పురుషులు లేక యొంటరి కతెతలై యందురా? నా
కుమ్యరిల్లరా, అది కూడదు; యెహోవా నాకు విరోధియాయెను; అది
మిముిను నొపపంచిన్ంత్కంట్ట న్నున మ్రి యెకుకవగా నొపపంచిన్దని
వారితో చెపపను.
వారు ఎలుగెత్రత యేడవగా ఓరాపత్న్ అత్తను ముదు
ద పట్ట
ు కొనను, రూతు
ఆమను హతు
త కొనను. ఇట్ట
ా ండగా
ఆమ ఇదిగో నీ తోడికోడలు త్న్ జనులయొదదకును త్న్ దేవునియొదదకును
త్రరిగి పోయి న్దే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడివెళ్ల
ా మ్నను.

Turn back, my daughters, go your way; for I am too old to have a husband. If
I should say I have hope, if I should have a husband also tonight and should
also bear sons,
would ye tarry for them until they were grown? Would ye refrain for them
from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your
sakes that the hand of the LORD has gone out against me."

16

అందుకు రూతునా వెంబడి రావదదనియ న్నున విడిచి పట్ట
ు మ్నియ న్నున
బరత్రమ్యలుకొన్వదు
ద . నీవు వెళ్ల
ా చోటికే నేను వచెచదను, నీవు నివసించచోటనే
నేను నివసించెదను, నీ జన్మే నా జన్ము నీ దేవుడ నా దేవుడు;

And Ruth said: "Entreat me not to leave thee, or to return from following
after thee; for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will
lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God.

1
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నీవు మ్ృత్ర బందుచోటను నేను మ్ృత్రబందదను, అకకడనే
ప్రత్రపటుబడెదను. మ్రణము త్పప మ్రి ఏదైన్ను నినున న్నున
పరతేాకించిన్యెడల యెహోవా నాకు ఎంత్ కీడెైన్ చేయనుగాక అనను.

Where thou diest will I die, and there will I be buried; the LORD do so to me,
and more also, if aught but death part thee and me."

Ruth

1
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త్న్తోకూడ వచచటకు ఆమకు మ్న్సుసకుదిరిన్దని న్యోమి తెలిసి
కొనిన్పుపడు అందునుగురించి ఆమతో మ్యటల్లడుట మ్యనను గనుక
వారిదదరు బేతెాహేమున్కు వచచవరకు పరయాణము చేసిరి.

When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left
off speaking unto her.

Ruth

1

19

వారు బేతెాహేమున్కు వచిచన్పుపడు ఆ ఊరివారందరు వారియొదదకు
గుంపుకూడి వచిచఈమ న్యోమి గదా అని అనుకొనుచండగా

Ruth

1

20

Ruth
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Ruth

1
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Ruth

1
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Ruth
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Ruth
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Ruth
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Ruth
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Ruth

1

Ruth

And Naomi said, "Turn back, my daughters. Why will ye go with me? Are
there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands?

And they lifted up their voice and wept again; and Orpah kissed her motherin-law, but Ruth cleaved unto her.
And she said, "Behold, thy sister-in-law has gone back unto her people and
unto her gods. Return thou after thy sister-in-law."

So the two went until they came to Bethlehem. And it came to pass, when
they had come to Bethlehem, that all the city was moved concerning them;
and they said, "Is this Naomi?"
ఆమసరవశకు
ి డు నాకు చాల్ల దుుఃఖము కలుగజేసెను గనుక న్నున న్యోమి1 And she said unto them, "Call me not Naomi [that is, Pleasant]. Call me
అన్క మ్యరా2 అనుడి.
Mara [that is, Bitter], for the Almighty hath dealt very bitterly with me.
నేను సమ్ృధిదగల దాన్నై వెళ్లాత్రని, యెహోవా న్నున రికు
ి రాలినిగా త్రరిగి
I went out full, and the LORD hath brought me home again empty. Why then
రాజేసెను. మీరు న్నున న్యోమి అని పలువనేల? యెహోవా నామీద
call ye me Naomi, seeing the LORD hath testified against me and the
విరుదిముగ సాక్షాము పలికెను, సరవశకు
ి డు న్నున బాధపరచెను అని వారితో Almighty hath afflicted me?"
చెపపను.
అట్ట
ా న్యోమియ ఆమతోకూడ మోయాబీయరాలైన్ రూతు అను ఆమ
So Naomi returned, and Ruth the Moabitess her daughter-in-law with her,
కోడలును మోయాబుదేశమునుండి త్రరిగి వచిచరి. వారిదదరు యవలకోత్
who returned out of the country of Moab; and they came to Bethlehem in
ఆరంభ్ములో బేతెాహేము చేరిరి.
the beginning of barley harvest.
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Ruth

2

1

న్యోమి పనిమిటికి బంధువు డొకడుండెను. అత్డు చాల ఆసితపరుడు, అత్డు And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth of the
ఎలీమలకు వంశపువాడెై యండెను, అత్ని పేరు బోయజు.
family of Elimelech, and his name was Boaz.

Ruth

2

2

Ruth

2

3

Ruth

2
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మోయాబీయరాలైన్ రూతునీ సెలవెైన్యెడల నేను పలములోనికి పోయి,
యెవని కటాక్షము పందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందున్ని న్యోమితో
చెపపగా ఆమనా కూమ్యరీ పమ్ినను.
కాబటిు ఆమ వెళ్లా పలములోనికి వచిచ చేను కోయవారి వెనుక పలములో
ఏరుకొనను. ఆ పలములో ఆమ పోయిన్ భాగము ఎలీమలకు వంశపువాడెైన్
బోయజుది.
బోయజు బేతెాహేమునుండి వచిచయెహోవా మీకు తోడెై యండునుగాకని చేను
కోయవారితో చెపపగా వారుయెహోవా నినున ఆశీరవ దించను గాకనిరి.

And Ruth the Moabitess said unto Naomi, "Let me now go to the field, and
glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace." And she said
unto her, "Go, my daughter."
And she went, and came and gleaned in the field after the reapers; and she
happened to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the
kindred of Elimelech.
And behold, Boaz came from Bethlehem, and said unto the reapers, "The
LORD be with you." And they answered him, "The LORD bless thee."
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అపుపడు బోయజు కోయవారిమీద ఉంచబడిన్ త్న్ పనివానిని చూచిఈ
చిన్నది ఎవరిదని అడుగగా
కోయవారిమీద నుంచబడిన్ ఆ పనివాడుఈమ మోయాబుదేశమునుండి
న్యోమితో కూడ త్రరిగి వచిచన్ మోయాబీయరాలైన్ ¸యవనురాలు.

Then said Boaz unto his servant who was set over the reapers, "Whose
damsel is this?"
And the servant who was set over the reapers answered and said, "It is the
Moabite damsel who came back with Naomi out of the country of Moab.

Ruth

2

7

And she said, `I pray you, let me glean and gather after the reapers among
the sheaves.' So she came and hath continued even from the morning until
now, except she tarried a little in the house."
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ఆమనేను కోయవారి వెనుకకు పన్ల మ్ధాను ఏరుకొని కూరుచకొనుటకు
దయచేసి నాకు సెలవిమ్ిని అడిగెను. ఆమ వచిచ ఉదయము మొదలుకొని
యిదివరకు ఏరుకొను చండెను, కొంత్సేపు మ్యత్ిము ఆమ యింట
కూరుచండెన్ని వాడు చెపపను.
అపుపడు బోయజు రూతుతోనా కుమ్యరీ, నా మ్యట వినుము; వేర్కక పలములో
ఏరుకొనుటకు పోవదు
ద , దీనిని విడిచి పోవదు
ద , ఇచచట నా పనికతెతలయొదద
నిలకడగా ఉండుము.
వారు కోయచేను కనిపటిు వారిని వెంబడించము, నినున ముటుకూడదని
¸యవన్సు
థ లకు ఆజా
ా పంచియనానను, నీకు దాహ మ్గున్పుపడు
కుండలయొదదకు పోయి పనివారు చేదిన్ నీళ్ల
ా తా
ి గుమ్ని చెపపను.

Ruth
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అందుకు ఆమ సాగిలపడి త్ల వంచకొనిఏమి తెలిసి పరదేశినైన్ నాయందు
లక్షా ముంచన్ట్ట
ా నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపపగా బోయజునీ పనిమిటి
మ్రణమైన్ త్రువాత్ నీవు నీ అత్తకు చేసిన్దంత్య నాకు తెలియబడెను.

Ruth
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నీవు నీ త్లి దండు
ర లను నీ జన్ిభూమిని విడిచి, యింత్కుముందు నీవు
ఎరుగని జన్ము నొదదకు వచిచత్రవి.

Ruth
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యెహోవా నీవు చేసిన్దానికి పరత్రఫలమిచచను; ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా రకకలకిరంద సురకిుత్ముగా నుండున్ట్ట
ా నీవు వచిచత్రవి; ఆయన్
నీకు సంపూరణమైన్ బహుమ్యన్ మిచచన్ని ఆమకుత్తర మిచెచను.

Then said Boaz unto Ruth, "Hearest thou not, my daughter? Go not to glean
in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens.
Let thine eyes be on the field that they reap, and go thou after them. Have I
not charged the young men that they shall not touch thee? And when thou
art athirst, go unto the vessels and drink of that which the young men have
drawn."
Then she fell on her face and bowed herself to the ground, and said unto
him, "Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take notice
of me, seeing I am a stranger?"
And Boaz answered and said unto her, "It hath fully been shown to me all
that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thine
husband, and how thou hast left thy father and thy mother and the land of
thy nativity, and hast come unto a people whom thou knewest not
heretofore.
The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee from the
LORD God of Israel, under whose wings thou hast come to trust."
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అందుకు ఆమనా యేలిన్ వాడా, నేను నీ పనికతెతలలో ఒకదాన్ను
కాకపోయిన్ను, నీవు న్నానదరించి నీ దాసురాలిన్గు నాయందు పేరమ్గలిగి
మ్యటల్లడిత్రవి గనుక నాయెడల నీకు కటాక్షము కలుగనిమ్ిని చెపపను.

Then she said, "Let me find favor in thy sight, my lord; for thou hast
comforted me, and thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I
am not like unto one of thine handmaidens."

Ruth

2

14

And Boaz said unto her, "At mealtime come thou hither, and eat of the
bread and dip thy morsel in the vinegar." And she sat beside the reapers;
and he passed to her parched corn, and she ate and was sufficed, and left.
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బోయజుభోజన్కాలమున్ నీ వికకడికి వచిచభోజన్ముచేసి, చిరకలో నీ ముకక
ముంచి, త్రనుమ్ని ఆమతో చెపపగా, చేను కోయ వారియొదద ఆమ
కూరుచండెను. అత్డు ఆమకు పేల్లలు అందియాగా ఆమ త్రని త్ృపతపంది
కొనిన మిగిలచను.
ఆమ యేరు కొనుటకు లేచిన్పుపడు బోయజుఆమ పన్లమ్ధాను
ఏరుకొన్వచచను, ఆమను అవమ్యన్పరచకుడి
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మ్రియ ఆమకొరకు పడికెళ్ల
ా పడవేసి ఆమ యేరుకొనున్ట్ట
ా విడిచిపట్ట
ు డి,
ఆమను గదిదంపవదదని త్న్ దాసుల కాజా
ా పంచెను.
కాబటిు ఆమ అసతమ్యమువరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనుచ, తాను ఏరుకొనిన్
దానిని దులాకొటుగా అవి దాదాపు తూమడు యవల్లయెను.

And let fall also some of the handfuls purposely for her; and leave them,
that she may glean them, and rebuke her not."
So she gleaned in the field until evening, and beat out what she had
gleaned; and it was about an ephah of barley.
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ఆమ వాటిని ఎత్రతకొని ఊరిలోనికి వచిచన్పుపడు ఆమ అత్త ఆమ యేరు కొనిన్
వాటిని చూచెను. ఆమ త్రని త్ృపతపందిన్ త్రువాత్ తాను మిగిలిచన్దానిని
చూపంచి ఆమకిచెచను.
అంత్ట ఆమ అత్త ఆమతో-నేడు నీవెకకడ ఏరు కొంటివి? ఎకకడ
పనిచేసిత్రవి? నీయందు లక్షాముంచిన్ వాడు దీవింపబడునుగాక అన్గా, ఆమ
తాను ఎవని యొదద పనిచేసెనో అది త్న్ అత్తకు తెలియచెపపఎవని యదద
నేడు పనిచేసిత్రనో అత్నిపేరు బోయజు అనను.

And she took it up, and went into the city; and her mother-in-law saw what
she had gleaned; and she brought it forth and gave to her what she had
reserved after she was sufficed.
And her mother-in-law said unto her, "Where hast thou gleaned today? And
where wroughtest thou? Blessed be he that took notice of thee." And she
showed her mother-in-law with whom she had worked, and said, "The
man's name with whom I wrought today is Boaz."
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న్యోమిబరదికియన్న వారికిని చచిచన్వారికిని ఉప కారము చేయట మ్యన్ని
యిత్డు యెహోవాచేత్ ఆశీరవదింపబడునుగాక అని త్న్ కోడలితో అనను.
మ్రియ న్యోమిఆ మ్నుషుాడు మ్న్కు సమీపబంధు వుడు, అత్డు
మ్న్లను విడిపంపగల వారిలో ఒకడని చెపపగా

And Naomi said unto her daughter-in-law, "Blessed be he of the LORD, who
hath not left off his kindness to the living and to the dead." And Naomi said
unto her, "The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen."
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And Ruth the Moabitess said, "He said unto me also, `Thou shalt keep fast
by my young men until they have ended all my harvest.'"
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మోయాబీయరాలైన్ రూతు అంతేకాదు, అత్డు న్నున చూచి, త్న్కు కలిగిన్
పంటకోత్ అంత్య ముగించవరకు త్న్ పని వారియొదద నిలకడగా
ఉండుమ్ని నాతో చెపపన్నను.
అపుపడు న్యోమి త్న్ కోడలైన్ రూతుతోనా కుమ్యరీ, అత్ని పనికతెతలతో
కూడనే బయలుదేరుచ వేర్కక చేనిలోనివారికి నీవు కన్బడక పోవుట
మ్ంచిదనను.
కాబటిు యవలకోత్య గోధు మ్లకోత్య ముగియవరకు ఆమ
యేరుకొనుచ బోయజు పనికతెతలయొదద నిలకడగానుండి త్న్ అత్త యింట నివ
సించెను.
ఆమ అత్తయె
ై న్ న్యోమినా కుమ్యరీ, నీకు మేలు కలుగున్ట్ట
ా నేను నీ కొరకు
విశారంత్ర విచారింపవలసిన్ దాన్ను గదా.
ఎవని పనికతెతలయొదద నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మ్న్కు బంధువుడు. ఇదిగో
యీ రాత్రి అత్డు కళామున్ యవలు తూరాపరబటిుంప బోవుచనానడు.

And when she had risen up to glean, Boaz commanded his young men,
saying, "Let her glean even among the sheaves, and reproach her not.

And Naomi said unto Ruth her daughter-in-law, "It is good, my daughter,
that thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other
field."
So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley
harvest and wheat harvest, and dwelt with her mother-in-law.
Then Naomi her mother-in-law said unto her, "My daughter, shall I not seek
rest for thee, that it may be well with thee?
And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast?
Behold, he winnoweth barley tonight at the threshing floor.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నీవు సానన్ముచేసి తెైలము రాచకొని నీ బటులు కట్ట
ు కొని ఆ కళామున్కు
వెళ్ల
ా ము; అత్డు అన్నప్రన్ములు పుచచ కొనుట చాలించవరకు నీవు
అత్నికి మ్రుగెైయండుము.
అత్డు పండుకొనిన్ త్రువాత్ అత్డు పండుకొనిన్ సథలమును గురిరిగి
లోపలికి పోయి అత్ని కాళామీద నున్న బటు తీసి పండుకొన్వలను; నీవు
చేయవలసిన్దానిని అత్డు నీకు తెలియజేయన్ని ఆమతో అన్గా
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Wash thyself therefore and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and
get thee down to the floor; but make not thyself known unto the man until
he shall have done eating and drinking.
And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he
shall lie; and thou shalt go in and uncover his feet, and lay thee down, and
he will tell thee what thou shalt do."
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కాబటిు నా కుమ్యరీ, భ్యపడకుము; నీవు చెపపన్దంత్య నీకు చేసెదను.
నీవు యోగుా రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు.
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నేను నినున విడిపంపగలవాడన్ను మ్యట వాసతవమే; అయితే నీకు నాకంట్ట
And now it is true that I am thy near kinsman; however that be, there is a
సమీపమైన్ బంధువు డొకడునానడు.
kinsman nearer than I.
ఈరాత్రి యండుము; ఉదయమున్ అత్డు నీకు బంధువుని ధరిము
Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto
జరిపన్యెడల సరి, అత్డు విడిపంపవచచను. నీకు బంధువుని ధరిము
thee the part of a kinsman, well. Let him do the kinsman's part. But if he will
జరుపుటకు అత్నికి ఇష్ుము లేక పోయిన్యెడల, యెహోవా జీవముతోడు నేనే not do the part of a kinsman for thee, then will I do the part of a kinsman for
నీకు బంధువుని ధరిము జరిపదను; ఉదయమువరకు పండుకొను మ్ని
thee, as the LORD liveth. Lie down until the morning."
చెపపను.
కాబటిు ఆమ ఉదయమువరకు అత్ని కాళాయొదద పండుకొని, ఒకని నొకడు
And she lay at his feet until the morning; and she rose up before one could
గురిించప్రటి వెలుగు రాకముందే లేచెను. అపుపడు అత్డుఆ స్త్తీ కళామున్కు know another. And he said, "Let it not be known that a woman came unto
వచిచన్ సంగత్ర తెలియ జేయకుడని చెపపను.
the floor."
మ్రియ అత్డునీవు వేసి కొనిన్ దుపపటి తెచిచ పట్ట
ు కొనుమ్ని చెపపగా
Also he said, "Bring the veil that thou hast upon thee and hold it." And when
ఆమ దాని పట్టును. అత్డు ఆరుకొలల యవలను కొలచి ఆమ భుజముమీద she held it, he measured six measures of barley, and laid it on her; and she
నుంచగా ఆమ పురములోనికి వెళ్లాను.
went into the city.
ఆమ త్న్ అత్త యింటికి వచిచన్పుపడు అత్తనా కుమ్యరీ, నీ పని యెట్ట
ా
And when she came to her mother-in-law, she said, "Who art thou, my
జరిగెన్ని యడుగగా, ఆమ ఆ మ్నుషుాడు త్న్కు చేసిన్ దంత్య
daughter?" And she told her all that the man had done to her.
తెలియజేసి
నీవు వటిుచేతులతో నీ అత్త యింటికి పోవదదని చెపప అత్డు ఈ ఆరు కొలల
And she said, "These six measures of barley gave he me; for he said to me,
యవలను నాకిచెచ న్నను.
`Go not empty unto thy mother-in-law.'"
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ఆమనీవు సెలవిచిచన్దంత్య చేసెదన్ని చెపప
ఆ కళామునొదదకు పోయి త్న్ అత్త ఆజా
ా పంచిన్ దంత్య చేసెను.

And she said unto her, "All that thou sayest unto me I will do."
And she went down unto the floor, and did according to all that her motherin-law bade her.
బోయజు మ్న్సుసన్ సంతోష్ంచన్ట్ట
ా అన్న ప్రన్ములు పుచచకొని లోపలికి And when Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, he went to lie
పోయి ధాన్ాపు కుపప యొదద పండుకొనిన్పుపడు ఆమ మలాగా పోయి అత్ని
down at the end of the heap of corn; and she came softly, and uncovered
కాళామీదనున్న బటు తీసి పండుకొనను.
his feet and laid herself down.
మ్ధారాత్రియందు అత్డు ఉలికిపడి త్రరిగి చూచిన్పుపడు, ఒక స్త్తీ అత్ని
And it came to pass at midnight that the man was afraid, and turned
కాళాయొదద పండుకొని యండెను.
himself; and behold, a woman lay at his feet.
అత్డునీ వెవరవని అడుగగా ఆమనేను రూతు అను నీ దాసురాలిని; నీవు
And he said, "Who art thou?" And she answered, "I am Ruth, thine
నాకు సమీప బంధువుడవు గనుక నీ దాసురాలిమీద నీ కొంగు కపుప మ్న్గా
handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a
near kinsman."
అత్డునా కుమ్యరీ, యెహోవాచేత్ నీవు దీవెన్ నొందిన్దాన్వు; కొదిదవారినే గాని And he said, "Blessed be thou of the LORD, my daughter; for thou hast
గొపపవారినే గాని ¸యవన్సు
థ లను నీవు వెంబడింపక యండుటవలన్ నీ
shown more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as
మునుపటి సత్ పరవరిన్కంట్ట వెనుకటి సత్ పరవరిన్ మ్రి ఎకుకవెైన్ది.
thou followed not young men, whether poor or rich.
And now, my daughter, fear not. I will do for thee all that thou requirest, for
all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman.

Ruth

3

18

Ruth

4

1

Ruth

4

2

Ruth

4

3

Ruth

4

4

Ruth

4

5

Ruth

4

6

Ruth

4

7

Ruth

4

8

Ruth

4

9

Ruth

4

10

అపుపడు ఆమనా కుమ్యరీ, యీ సంగత్ర నేటిదిన్మున్ నరవేరిచతేనే కాని ఆ
మ్నుషుాడు ఊర కుండడు గనుక యిది ఏల్లగు జరుగునో నీకు తెలియ
వరకు ఊరకుండుమ్నను.
బోయజు పురదావరమునొదదకు పోయి అకకడ కూరుచండగా, బోయజు చెపపన్
బంధువుడు ఆ తో
ి వను పోవుచండెను గనుక బోయజుఓయి, యీ త్ట్ట
ు త్రరిగి
ఇకకడ కూరుచండుమ్ని అత్ని పలువగా అత్డు వచిచ కూరుచండెను.

Then said she, "Sit still, my daughter, until thou know how the matter will
fall; for the man will not be in rest until he hath finished the thing this day."

బోయజు ఆ ఊరి పదదలలో పదిమ్ందిని పలిపంచకొని, ఇకకడ
కూరుచండుడనిచెపపగా వారును కూరుచండిరి.
అత్డుమోయాబు దేశమునుండి త్రరిగి వచిచన్ న్యోమి మ్న్ సహోదరుడెైన్
ఎలీమలకున్కు కలిగిన్ భూభాగమును అమిివేయచన్నది గనుక నీవు
చెవుల్లర వినున్ట్ట
ా నేనొకసంగత్ర తెలియజేయవలన్ని యనానను.

And he took ten men of the elders of the city, and said, "Sit ye down here."
And they sat down.
And he said unto the kinsman, "Naomi, who hath come again out of the
country of Moab, selleth a parcel of land which was our brother Elimelech's.

ఈ పుర నివాసులయెదుటను నా జనుల పదదలయెదుటను ఆ భూమిని
సంప్రదించకొనుము; ఏమ్ న్గా దాని విడిపంచటకు నీవు ఒపుపకొనిన్
యెడల విడి పంపుము, దాని విడిపంపనొలాని యెడల అది సపష్ుముగా నాతో
చెపుపము. నీవు గాక దాని విడిపంపవలసిన్ బంధువుడెవడును లేడు; నీ
త్రువాత్ర వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపపను. అందుకత్డునేను
విడిపంచెద న్నను.
బోయజునీవు న్యోమి చేత్రనుండి ఆ పలమును సంప్రదించ దిన్మున్
చనిపోయిన్వానిపేరట అత్ని సావసథామును సిథరపరచన్ట్ట
ా చనిపోయిన్వాని
భారాయె
ై న్ రూతు అను మోయాబీయరాలి యొదద నుండియ దాని
సంప్రదింపవలన్ని చెపపగా
ఆ బంధు వుడు నేను దానిని విడిపంచకొన్లేను, నా సావసథామును పోగొట్ట
ు
కొందునేమో, నేను దాని విడిపంపలేను గనుక నీవే నాకు పరత్రగా బంధువుని
ధరిము జరిగించమ్ని చెపపను.
ఇశారయేలీయలలో బంధు ధరిమును గూరిచ గాని, కరయవికరయములను
గూరిచగాని, పరత్ర సంగత్రని సిథరపరచటకు పూరవమున్ జరిగిన్ మ్రాాద
ఏదన్గా, ఒకడు త్న్ చెపుప తీసి త్న్ పరుగువాని కిచచటయే. ఈ పని
ఇశారయేలీయలలో పరమ్యణముగా ఎంచబడెను.

And I thought to advise thee, saying, `Buy it before the inhabitants and
before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it. But if thou
wilt not redeem it, then tell me, that I may know; for there is none to
redeem it besides thee, and I am after thee.'" And he said, "I will redeem it."

ఆ బంధువుడునీవు దానిని సంప్రదించకొను మ్ని బోయజుతో చెపప త్న్
చెపుపతీయగా
బోయజుఎలీమలకున్కు కలిగిన్ది యావతు
త ను కిలోానుకును మ్హో
ా నుకును
కలిగిన్ది యావతు
త ను న్యోమి చేత్రనుండి సంప్ర దించిత్రన్ని నేన్న్నందుకు
మీరు ఈ దిన్మున్ సాకు
ు లై యనానరు.
మ్రియ చనిపోయిన్వాని పేరట అత్ని సావసథామును సిథరపరచన్ట్ట
ా ను,
చనిపోయిన్వాని పేరు అత్ని సహోదరులలోనుండియ, అత్ని సథలముయొకక
దావరమునుండియ కొటిువేయబడక యండున్ట్ట
ా ను, నేను మ్హో
ా ను
భారాయె
ై న్ రూత్ను మోయాబీయరాలిని సంప్రదించకొని
పండిాచేసికొనుచనానను. దీనికి మీరు ఈ దిన్మున్ సాకు
ు లైయనానరని
పదదలతోను పరజ లందరితోను చెపపను.

Therefore the kinsman said unto Boaz, "Buy it for thyself." So he drew off
his shoe.
And Boaz said unto the elders and unto all the people, "Ye are witnesses this
day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilion's and
Mahlon's from the hand of Naomi.
Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be
my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the
name of the dead be not cut off from among his brethren and from the gate
of his place. Ye are witnesses this day."

Then went Boaz up to the gate and sat himself down there; and behold, the
kinsman of whom Boaz spoke came by, unto whom he said, "Ho, such a
one! Turn aside, sit down here." And he turned aside and sat down.

Then said Boaz, "What day thou buyest the field from the hand of Naomi,
thou must buy it also from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to
raise up the name of the dead upon his inheritance."
And the kinsman said, "I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own
inheritance. Redeem thou my right for thyself, for I cannot redeem it."
Now this was the manner in former times in Israel concerning redeeming
and concerning exchanging, to confirm all things: a man plucked off his
shoe, and gave it to his neighbor; and this was a testimony in Israel.
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అందుకు పురదావరమున్నుండిన్ పరజలందరును పదదలునుమేము సాకు
ు లము,
యెహోవా నీ యింటికి వచిచన్ ఆ స్త్తీని ఇశారయేలీయల వంశమును
వరిిలాజేసిన్ రాహేలును పోలిన్దానిగాను లేయాను పోలిన్ దానిగాను చేయను
గాక;

And all the people who were at the gate and the elders, said, "We are
witnesses. The LORD make the woman who hath come into thine house like
Rachel and like Leah, which two built the house of Israel; and do thou
worthily in Ephrathah and be famous in Bethlehem.
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And let thy house be like the house of Perez, whom Tamar bore unto Judah,
of the seed which the LORD shall give thee by this young woman."
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ఎఫా
ర తాలో నీవు కేుమ్యభివృదిి కలిగిన్వాడవెై బేతెాహేములో నీవు ఖాాత్ర
నొందుదువు గాక; యెహోవా యీ ¸యవనురాలివలన్ నీకు దయచేయ
సంతాన్మును నీ కుట్టంబమును తామ్యరు యూదాకు కనిన్ పరసు
కుట్టంబమువల నుండునుగాక అనిరి.
కాబటిు బోయజు రూతును పండిాచేసికొని ఆమ యొదదకు పోయిన్పుపడు
యెహోవా ఆమ గరభవత్ర యగున్ట్ట
ా అనుగరహించెను గనుక ఆమ
కుమ్యరునికనను.
అపుపడు స్త్తీలుఈ దిన్మున్ నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా
సు
త త్రనొందుగాక; ఆయన్ నామ్ము ఇశారయేలీయలలో పరకటింపబడునుగాక.
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నినున పేరమించి యేడుగురు కుమ్యరులకంట్ట నీ కెకుకవగానున్న నీ కోడలు
ఇత్ని కనను; ఇత్డు నీ ప్ర
ర ణము నోదారిచ ముసలిత్న్మున్ నీకు
పోష్కుడగున్ని న్యోమితో చెపపరి.
అపుపడు న్యోమిఆ బిడిను తీసికొని కౌగిట నుంచకొని వానికి దాదిగా
నుండెను.
ఆమ పరుగు స్త్తీలున్యోమికొరకు కుమ్యరుడు పుట్టున్ని చెపప అత్నికి
ఓబేదను పేరు పటిురి. అత్డు దావీదున్కు త్ండిర యె
ై న్ యెష్ుయియొకక త్ండిర.
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And he shall be unto thee a restorer of thy life and a nourisher of thine old
age; for thy daughter-in-law who loveth thee, who is better to thee than
seven sons, hath borne him."
And Naomi took the child and laid it in her bosom, and became nurse unto
it.
And the women, her neighbors, gave it a name, saying, "There is a son born
to Naomi"; and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the
father of David.
Now these are the generations of Perez: Perez begot Hezron,
and Hezron begot Ram, and Ram begot Amminadab;
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పరసు వంశావళ్ల యేదన్గాపరసు హెసోరనును కనను,
హెసోరను రామును కనను, రాము అమిినాదాబును కనను, అమిినాదాబు
న్యసోసనును కనను,
న్యసోసను శల్లినును కనను, శల్లిను బోయజును కనను,
బోయజు ఓబేదును కనను, ఓబేదు యెష్ుయిని కనను,
యెష్ుయి దావీదును కనను.
ఎఫా
ర యిము మ్న్ామ్ందు రామ్త్యిమోసఫీము పటు ణపువాడు ఒకడుండెను;
అత్ని పేరు ఎల్లకనా. అత్డు ఎఫా
ర యీమీయడెైన్ సూపున్కు పుటిున్ తోహు
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీహున్కు జన్న్మైన్ యెరోహాము కుమ్యరుడు, అత్నికి ఇదదరు
భారాలుండిరి.
వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన రండవదాని పేరు పనినాన. పనినానకు పలాలు
కలిగిరి గాని హనానకు పలాలులేకపోయిరి.

So Boaz took Ruth, and she was his wife; and when he went in unto her, the
LORD gave her conception and she bore a son.
And the women said unto Naomi, "Blessed be the LORD, who hath not left
thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel.

and Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon;
and Salmon begot Boaz, and Boaz begot Obed;
and Obed begot Jesse, and Jesse begot David.
Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of Mount Ephraim, and
his name was Elkanah the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu,
the son of Zuph, an Ephraimite.

And he had two wives: the name of the one was Hannah, and the name of
the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no
children.
ఇత్డు ష్లోహున్ందున్న సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవాకు
And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto
మొ
ా కుకటకును బలి అరిపంచటకును ఏటేట త్న్ పటుణము విడిచి అచచటికి the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas,
పోవుచండెను. ఆ కాలమున్ ఏలీయొకక యిదదరు కుమ్యరులగు హొపీన
the priests of the LORD, were there.
ఫీనహాసులు యెహోవాకు యాజకులుగా నుండిరి.
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ఎల్లకనా తాను బలారపణ చేసిన్నాడు త్న్ భారాయగు పనినానకును దాని
కుమ్యరులకును కుమ్యరిలకును ప్రళ్ల
ా ఇచచచ వచెచను గాని

And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife
and to all her sons and her daughters, portions.
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హనాన త్న్కు పరయముగా నున్నందున్ ఆమకు రండుప్రళ్ల
ా ఇచచచ
వచెచను. యెహోవా ఆమకు సంతులేకుండచేసెను.
యెహోవా ఆమకు సంతులేకుండ చేసియన్న హేతువునుబటిు, ఆమ వెైరి
యగు పనినాన ఆమను విసికించటకెై, ఆమకు కోపము పుటిుంచచ వచెచను.

But unto Hannah he gave a double portion, for he loved Hannah; but the
LORD had shut up her womb.
And her adversary also provoked her sorely to make her fret, because the
LORD had shut up her womb.
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And as he did so year by year, when she went up to the house of the LORD,
so she provoked her; therefore she wept and did not eat.
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ఎల్లకనా ఆమకు ఏటేట ఆ రీత్రగా చేయచ నుండగా హనాన యెహోవా
మ్ందిర మున్కు పోవున్పుడెలా అది ఆమకు కోపము పుటిుంచెను గనుక ఆమ
భోజన్ము చేయక ఏడుచచ వచెచను.
ఆమ పనిమిటియె
ై న్ ఎల్లకనాహనాన, నీ వెందుకు ఏడుచ చనానవు? నీవు
భోజన్ము మ్యనుట ఏల? నీకు మ్నో విచారమందుకు కలిగిన్ది? పదిమ్ంది
కుమ్యళాకంట్ట నేను నీకు విశ్రష్మైన్వాడను కానా? అని ఆమతో చెపుపచ
వచెచను.
వారు ష్లోహులో అన్నప్రన్ములు పుచచకొనిన్ త్రువాత్ హనాన లేచి
యాజకుడెైన్ ఏలీ మ్ందిర సతంభ్ము దగురనున్న ఆసన్ముమీద
కూరుచనియండగా
బహుదుుఃఖా కారంతురాలై వచిచ యెహోవా సనినధిని ప్ర
ర రథన్చేయచ బహుగా
ఏడుచచ
సెైన్ాములకధి పత్రవగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన్ నాకు కలిగియన్న
శర మ్ను చూచి, నీ సేవకురాలనైన్ న్నున మ్రువక జా
ా పకము చేసికొని, నీ
సేవకురాలనైన్ నాకు మ్గ పలాను దయచేసిన్యెడల, వాని త్లమీదికి
కౌురపుకత్రత యెన్నటికి రానియాక, వాడు బరదుకు దిన్ములనినటను నేను
వానిని యెహోవావగు నీకు అపపగింతున్ని మొ
ా కుకబడి చేసికొనను. ఆమ
యెహోవా సనినధిని ప్ర
ర రథన్ చేయచండగా ఏలీ ఆమ నోరు కనిపట్ట
ు చండెను,
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ఏలయన్గా హనానత్న్ మ్న్సుసలోనే చెపుపకొనుచండెను.
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ఆమ పదవులుమ్యత్ిము కదలుచండి ఆమ సవరము విన్బడక యండెను
గనుక ఏలీ ఆమ మ్తు
త రాలైయన్న దనుకొని
ఎంత్వరకు నీవు మ్తు
త రాలవెై యందువు? నీవు దా
ర కాురసమును
నీయొదదనుండి తీసివేయ మ్ని చెపపగా
హనాన అది కాదు, నా యేలిన్వాడా, నేను మ్నోధుుఃఖము గలదాన్నై
యనానను; నేను దా
ర కాురసమునైన్ను మ్దామునైన్ను ప్రన్ము చేయలేదు
గాని నా ఆత్ిను యెహోవా సనినధిని కుమ్ిరించ కొనుచనానను.

And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli
observed her mouth.
Now Hannah spoke in her heart; only her lips moved, but her voice was not
heard. Therefore Eli thought she had been drunken.
And Eli said unto her, "How long wilt thou be drunken? Put away thy wine
from thee."
And Hannah answered and said, "No, my lord, I am a woman of a sorrowful
spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my
soul before the LORD.
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Then said Elkanah her husband to her, "Hannah, why weepest thou? And
why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee
than ten sons?"
So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh and after they had drunk.
(Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.)
And she was in bitterness of soul, and prayed unto the LORD and wept
sorely.
And she vowed a vow and said, "O LORD of hosts, if Thou wilt indeed look
on the affliction of Thine handmaid, and remember me and not forget Thine
handmaid, but wilt give unto Thine handmaid a manchild, then I will give
him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come
upon his head."

నీ సేవకురాలనైన్ న్నున పనికిమ్యలిన్ దానిగా ఎంచవదు
ద ; అత్ాంత్మైన్
Count not thine handmaid as a daughter of Belial, for out of the abundance
కోపకారణమునుబటిు బహుగా నిట్ట
ు రుపలు విడుచచ నాలో నేను దీని
of my complaint and grief have I spoken hitherto."
చెపుపకొనుచంటిన్నను.
అంత్ట ఏలీనీవు కేుమ్ముగా వెళ్ల
ా ము; ఇశారయేలు దేవునితో నీవు చేసికొనిన్
Then Eli answered and said, "Go in peace; and the God of Israel grant thee
మ్న్విని ఆయన్ దయచేయను గాక అని ఆమతో చెపపగా
thy petition that thou hast asked of Him."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆమ అత్నితోనీ సేవకురాలనైన్ నేను నీ దృష్ుకి కృప నొందుదునుగాక అనను.
త్రువాత్ ఆ స్త్తీ త్న్ దారిని వెళ్లాపోయి భోజన్ముచేయచ నాటనుండి
దుుఃఖముఖిగా నుండుట మ్యనను.
త్రువాత్ వారు ఉదయమ్ందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొ
ా కిక త్రరిగి
రామ్యలోని త్మ్ యింటికి వచిచరి. అంత్ట ఎల్లకనా త్న్ భారా యగు
హనానను కూడెను, యెహోవా ఆమను జా
ా పకము చేసికొనను

And she said, "Let thine handmaid find grace in thy sight." So the woman
went her way and ate, and her countenance was no more sad.
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గనుక హనాన గరభము ధరించి దిన్ములు నిండిన్పుపడు ఒక కుమ్యరుని
కనినేను యెహోవాకు మొ
ా కుకకొని వీనిని అడిగిత్రన్నుకొని వానికి
సమూయేలను పేరు పట్టును.

Therefore it came to pass, when the time had come about after Hannah had
conceived, that she bore a son and called his name Samuel [that is, Asked of
God], saying, "Because I have asked him of the LORD."
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ఎల్లకనాయను అత్నియింటి వారందరును యెహోవాకు ఏటేట అరిపంచ
బలి న్రిపం చటకును మొ
ా కుకబడిని చెలిాంచటకును పోయిరి.

And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the LORD the
yearly sacrifice and his vow.
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అయితే హనానబిడి ప్రలు విడుచవరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా
సనినధిని అగుపడి త్రరిగి రాక అకకడనే ఉండున్ట్ట
ా గా నేను వాని
తీసికొనివతు
త న్ని త్న్ పనిమిటితో చెపప వెళాక యండెను.
కాబటిు ఆమ పనిమిటియె
ై న్ ఎల్లకనానీ దృష్ుకి ఏది మ్ంచిదో అది చేయము;
నీవు వానికి ప్రలు మ్యనిపంచ వరకు నిలిచి యండుము, యెహోవా త్న్
వాకామును సిథరపరచను గాక అని ఆమతో అనను. కాగా ఆమ అకకడనే
యండి త్న్ కుమ్యరునికి ప్రలు మ్యనిపంచ వరకు అత్ని పంచచండెను.

But Hannah went not up; for she said unto her husband, "I will not go up
until the child is weaned, and then I will bring him, that he may appear
before the LORD and there abide for ever."
And Elkanah her husband said unto her, "Do what seemeth to thee good.
Tarry until thou have weaned him, only the LORD establish His word." So the
woman remained, and gave her son suck until she weaned him.
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ప్రలు మ్యనిపంచిన్ త్రువాత్ అత్డు ఇంక చిన్నవాడెై యండగా ఆమ ఆ
బాలుని ఎత్రతకొని మూడు కోడెలను తూమడు పండిని దా
ర కాురసపు
త్రత్రతనితీసికొని ష్లోహులోని మ్ందిరమున్కు వచెచను.

And when she had weaned him, she took him up with her, with three
bullocks and one ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto
the house of the LORD in Shiloh; and the child was young.
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And they slew a bullock, and brought the child to Eli.
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వారు ఒక కోడెను వధించి, పలావానిని ఏలీయొదదకు తీసికొనివచిచ న్పుపడు
ఆమ అత్నితో ఇటానను
నా యేలిన్వాడా, నాయేలిన్ వాని ప్ర
ర ణముతోడు, నీయొదదనిలిచి, యెహో
వాను ప్ర
ర రథన్చేసిన్ స్త్తీని నేనే.
ఈ బిడిను దయచేయమ్ని యెహోవాతో నేను చేసిన్ మ్న్విని ఆయన్ నా
కనుగరహించెను.
కాబటిు నేను ఆ బిడిను యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచచనానను; తాను బరదుకు
దిన్ములనినటను వాడు యెహోవాకు పరత్రష్ఠతుడని చెపపను. అపుపడు వాడు
యెహోవాకు అకకడనే మొ
ా కెకను.
మ్రియ హనాన విజా
ా పన్చేసి యీల్లగనను నా హృదయము
యెహోవాయందు సంతోష్ంచచన్నది.యెహోవాయందు నాకు మ్హా
బలముకలిగెనునీవలని రక్షణనుబటిు సంతోష్ంచచనాననునావిరోధులమీద
నేను అత్రశయపడుదును.
యెహోవావంటి పరిశుది దేవుడు ఒకడునులేడు నీవు త్పప మ్రి ఏ దేవుడును
లేడుమ్న్ దేవునివంటి ఆశర యదురుమేదియ లేదు.
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And they rose up in the morning early and worshiped before the LORD, and
returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his
wife, and the LORD remembered her.

And she said, "Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman who
stood by thee here, praying unto the LORD.
For this child I prayed, and the LORD hath given me my petition which I
asked of Him.
Therefore also I have lent him to the LORD; as long as he liveth he shall be
lent to the LORD." And he worshiped the LORD there.
And Hannah prayed and said, "My heart rejoiceth in the LORD; mine horn is
exalted in the LORD. My mouth is enlarged over mine enemies, because I
rejoice in Thy salvation.
There is none holy as the LORD, for there is none besides Thee; neither is
there any rock like our God.
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యెహోవా అన్ంత్జా
ా నియగు దేవుడు ఆయనే కిరయలను పరీకిుంచవాడుఇకను
అంత్ గరవముగా మ్యటల్లడకుడిగరవపుమ్యటలు మీ నోట రానియాకుడి.
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పరఖాాత్రనొందిన్ విలుకాండు
ర ఓడిపోవుదురుతొటిిలిాన్వారు బలము
ధరించదురు.
త్ృపతగా భుజంచిన్వారు అన్నము కావలన్ని కూలికిపోవుదురుఆకలి
గొనిన్వారు ఆకలితీర త్రందురు గొడా
ర లు ఏడుగురు పలాలను కనును
అనేకమైన్ పలాలను కనిన్ది కృశించి పోవును.
జనులను సజీవులనుగాను మ్ృతులనుగాను చేయవాడు
యెహోవాయేప్రతాళమున్కు పంపుచ అందులోనుండి రపపంచచండువాడు
ఆయనే.
యెహోవా దారిదరామును ఐశవరామును కలుగజేయ వాడు
కు
త వాడును ఆయనే.
ర ంగజేయవాడును లేవనతు
దరిదు
ర లను అధికారులతో కూరుచండబెట్ట
ు టకును మ్హిమ్గల
సింహాసన్మును సవత్ంత్రింపజేయటకును వారిని మ్ంటిలోనుండి యెతు
త వాడు
ఆయనేలేమిగలవారిని పంటకుపపమీదినుండి లేవనతు
త వాడు
ఆయనే.భూమియొకక సతంభ్ములు యెహోవా వశము,లోకమును వాటిమీద
ఆయన్ నిలిపయనానడు.
త్న్ భ్కు
ి ల ప్రదములు తొటిిలాకుండ ఆయన్ వారిని కాప్రడునుదురాిరు
ు లు
అంధకారమ్ందు మ్యట్టమ్ణుగుదురుబలముచేత్ ఎవడును జయము
నొందడు.
యెహోవాతో వాదించవారు నాశన్మ్గుదురుపరమ్ండలములోనుండి ఆయన్
వారిపైన్ యరుమువల గరిజంచనులోకపు సరిహదు
ద లలో నుండువారికి ఆయన్
తీరుప తీరుచనుతాను నియమించిన్ రాజున్కు ఆయన్ బలమిచచనుతాను
అభిషేకించిన్వానికి అధిక బలము కలుగజేయను.

1 Samuel

2

11

త్రువాత్ ఎల్లకనా రామ్యలోని త్న్ యింటికి వెళ్లా పోయెను; అయితే ఆ
బాలుడు యాజకుడెైన్ ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరాచేయచండెను.

And Elkanah went to Ramah to his house. And the child ministered unto the
LORD before Eli the priest.
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ఏలీ కుమ్యరులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికికలి దురాిరు
ు లైయండిరి.

Now the sons of Eli were sons of Belial; they knew not the LORD.
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జనులవిష్యమై యాజకులు చేయచ వచిచన్ పని యేమ్న్గా, ఎవడెైన్
బలిపశువును వధించిన్ మీదట మ్యంసము ఉడుకుచండగా యాజకుని వారు
మూడు ముండు
ా గల కొంకిని తీసికొనివచిచ
బరుసులో గాని త్పేలలోగాని గూన్లోగాని కుండలోగాని అది గుచిచన్పుడు ఆ
కొంకిచేత్ బయటకు వచిచన్దంత్య యాజకుడు త్న్కొరకు తీసికొనును.
ష్లోహుకు వచచ ఇశారయేలీయలందరికిని వీరు ఈల్లగున్ చేయచవచిచరి.

And the priests' custom with the people was that when any man offered
sacrifice, the priest's servant came, while the flesh was boiling, with a
fleshhook of three teeth in his hand.
And he struck it into the pan or kettle, or caldron or pot; all that the
fleshhook brought up the priest took for himself. So they did in Shiloh unto
all the Israelites who came thither.
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Talk no more so exceeding proudly; let not arrogance come out of your
mouth; for the LORD is a God of knowledge, and by Him actions are
weighed.
"The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded
with strength.
They that were full have hired out themselves for bread, and they that were
hungry ceased hungering, so that the barren hath borne seven, and she that
hath many children is waxed feeble.
"The LORD killeth and maketh alive; He bringeth down to the grave and
bringeth up.
The LORD maketh poor and maketh rich; He bringeth low and lifteth up.
He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the
dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of
glory. For the pillars of the earth are the LORD'S, and He hath set the world
upon them.
"He will keep the feet of His saints, and the wicked shall be silent in
darkness; for by strength shall no man prevail.
The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven shall
He thunder upon them. The LORD shall judge the ends of the earth; and He
shall give strength unto His king and exalt the horn of His anointed."

ఇదియ గాక వారు కొరవువను దహింపకమునుపు యాజ కుని పనివాడు వచిచ Also before they burned the fat, the priest's servant came and said to the
బలిపశువును వధించవానితోయాజకునికి వండించటకెై మ్యంసమిముి,
man who sacrificed, "Give flesh to roast for the priest; for he will not have
ఉడకబెటిున్ మ్యంసము అత్డు నీయొదద తీసికొన్డు, పచిచ మ్యంసమే కావలను boiled flesh from thee, but raw."
అని చెపుపచవచెచను.
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ఈ క్షణమ్ందే వారు కొరవువను దహింతురు, త్రువాత్ నీ మ్న్సుస వచిచ
న్ంత్మ్ట్ట
ు కు తీసికొన్వచచన్ని వానితో ఆ మ్నిష్ చెపపన్ యెడల
వాడుఆల్లగువదు
ద ఇపుపడ యియావలను, లేని యెడల బలవంత్ముచేత్
తీసికొందున్నును.
అందువలన్ జనులు యెహోవాకు నైవేదాము చేయటయందు అసహా
పడుటకు ఆ ¸యవనులు కారణమైరి, గనుక వారిప్రపము యెహోవా సనినధిని
బహు గొపపదాయెను.
బాలుడెైన్ సమూయేలు నారతో నేయబడిన్ ఏఫ్తదు ధరించకొని యెహోవాకు
పరిచరాచేయ చండెను.
వాని త్లిా వానికి చిన్న అంగీ ఒకటి కుటిు యేటేట బలి అరిపంచటకు త్న్
పనిమిటితోకూడ వచిచన్పుపడు దాని తెచిచ వాని కిచచచ వచెచను.

And if any man said unto him, "Let them not fail to burn the fat presently
and then take as much as thy soul desireth," then he would answer him,
"Nay, but thou shalt give it to me now; and if not, I will take it by force."

యెహోవా హనానను దరిశంపగా ఆమ గరభవత్రయె
ై ముగు
ు రు కుమ్యళాను
ఇదదరు కుమ్యరిలను కనను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా
సనినధిని ఉండి యెదుగుచండెను.
ఏలీ బహు వృదు
ి డాయెను. ఇశారయేలీయలకు త్న్ కుమ్యరులు చేసిన్
కారాములనినయ, వారు పరత్ాక్షపు గుడారముయొకక దావరము దగురకు
సేవ చేయటకువచిచన్ స్త్తీలతో శయనించటయను మ్యట చెవిని పడగా
వారిని పలిచి యిటానను
ఈ జనులముందర మీరుచేసిన్ చెడికారాములు నాకు విన్బడిన్వి. ఈల్లటి
కారాములు మీరందుకు చేయచనానరు?
నా కుమ్యరు ల్లరా, యీల్లగు చేయవదు
ద , నాకు విన్బడిన్ది మ్ంచిది కాదు,
యెహోవా జనులను మీరు అత్రకరమింపచేయ చనానరు.

And the LORD visited Hannah, so that she conceived and bore three sons
and two daughters. And the child Samuel grew before the LORD.
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న్రునికి న్రుడు త్పుపచేసిన్యెడల దేవుడు విమ్రశచేయనుగాని యెవరైన్
యెహోవా విష్యములో ప్రపము చేసిన్యెడల వానికొరకు ఎవడు
విజా
ా పన్ము చేయను? అనను. అయితే యెహోవా వారిని చంప దలచి
యండెను గనుక వారు త్మ్ త్ండిరయొకక మొఱ్ఱను విన్కపోయిరి.

If one man sin against another, the judge shall judge him. But if a man sin
against the LORD, who shall entreat for him?" Notwithstanding they
hearkened not unto the voice of their father, because the LORD would slay
them.
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బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచ యెహోవా దయయందును
మ్నుషుాల దయ యందును వరిిలు
ా చండెను.
అంత్ట దైవజనుడొకడు ఏలీయొదదకు వచిచయిటానను యెహోవా నినునగూరిచ
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా, నీ పత్ రుని యింటివారు ఐగుపు
త దేశమ్ందు ఫరో
యింటిలో ఉండగా నేను వారికి పరత్ాక్షమైత్రని.
అత్డు నా ముందర ఏఫ్తదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప ణమును
ధూపమును అరిపంచటకెై నాకు యాజకుడగున్ట్ట
ా ఇశారయేలు
గోత్ిములలోనుండి నే న్త్ని ఏరపరచ కొంటిని. ఇశారయేలీయలు అరిపంచిన్
హోమ్వసు
త వులనినటిని నీ పత్రుని యింటివారికిచిచత్రని.

And the child Samuel grew on, and was in favor both with the LORD and
also with men.
And there came a man of God unto Eli and said unto him, "Thus saith the
LORD: `Did I plainly appear unto the house of thy father when they were in
Egypt in Pharaoh's house?
And did I choose him out of all the tribes of Israel to be My priest, to offer
upon Mine altar, to burn incense, to wear an ephod before Me? And did I
give unto the house of thy father all the offerings made by fire from the
children of Israel?
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Therefore the sin of the young men was very great before the LORD, for
men abhorred the offering of the LORD.

But Samuel ministered before the LORD, being a child, girded with a linen
ephod.
Moreover his mother made him a little coat, and brought it to him from
year to year when she came up with her husband to offer the yearly
sacrifice.
యెహోవా సనినధిని మ్న్విచేసికొన్గా నీకు దొరకిన్ యీ సంతాన్మున్కు
And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, "The LORD give thee seed of
పరత్రగా యెహోవా నీకు సంతాన్ము నిచచనుగాక అని ఏలీ ఎల్లకనాను అత్ని this woman for the loan which is lent to the LORD." And they went unto
భారాను దీవించిన్ త్రువాత్ వారు ఇంటికి వెళ్లారి.
their own home.

Now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel, and how
they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of
the congregation.
And he said unto them, "Why do ye such things? For I hear of your evil
dealings from all this people.
Nay, my sons; for it is no good report that I hear. Ye make the LORD'S
people to transgress.
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నా నివాస సథలమున్కు నేను నిరణయించిన్ బలి నైవేదాములను మీరేల
త్ృణీకరించచనానరు? మిముిను కొరవవబెట్ట
ు కొనుటకెై నా జనులగు
ఇశారయేలీయలు చేయ నైవేదాములలో శ్రరష్ఠభాగములను పట్ట
ు కొనుచ,
నాకంట్ట నీ కుమ్యరులను నీవు గొపప చేయచనానవు.
నీ యింటి వారును నీ పత్రుని యింటివారును నా సనినధిని యాజ కత్వము
జరిగించదురని యెహోవా ఆజా యిచిచయన్నను ఇపుపడు అది నా
మ్న్సుసన్కు కేవలము పరత్రకూలమ్యయెన్ని ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు. కావున్ యెహోవా వాకుక ఏదన్గాన్నున
ఘన్పరచవారిని నేను ఘన్పరచదును. న్నున త్ృణీకరించవారు
త్ృణీకారమొందుదురు.
ఆలకించము; రాగల దిన్ములలో నీ బలమును నీ పత్రుని యింటి
బలమును నేను త్కుకవచేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును
లేకపోవును.
యెహోవా ఇశారయేలీయలకు చేయదలచిన్ మేలువిష్యములో నా
నివాససథలమున్కు అప్రయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపపటికిని నీ యింట
ముసలివాడు ఉండడు.
నా బలిపీఠమునొదదనవడు ఉండకుండ నేన్ందరిని న్శింపజేయక విడుచ
వాడను గనుక అది నీ కనునలు కీుణంచటకును నీవు దుుఃఖముచేత్
క్షయమ్గుటకును సాధన్మ్గును; నీ సంతాన్పు వారందరు వయుఃకాలమ్ందు
మ్రణమ్వుదురు.
నీ యిదదరు కుమ్యరులైన్ హొఫీనకిని ఫీనహాసున్కును సంభ్ వించన్ని నేను
చెపపన్దానికి నీకు సూచన్గా నుండును.ఒకక నాటియందే వారిదదరు
మ్రణమ్వుదురు.
త్రువాత్ న్మ్ిక మైన్ ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అత్డు నా
యోచన్నుబటిు నా కనుకూలముగా యాజకత్వము జరిగించను, అత్నికి
నేను న్మ్ికమైన్ సంతాన్ము పుటిుం తును, అత్డు నా అభిష్కు
ి ని సనినధిని
ఎపపటికిని యాజ కత్వము జరిగించను.
త్రువాత్ న్మ్ిక మైన్ ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అత్డు నా
యోచన్నుబటిు నా కనుకూలముగా యాజకత్వము జరిగించను, అత్నికి
నేను న్మ్ికమైన్ సంతాన్ము పుటిుం తును, అత్డు నా అభిష్కు
ి ని సనినధిని
ఎపపటికిని యాజ కత్వము జరిగించను.
బాలుడెైన్ సమూయేలు ఏలీయెదుట యెహోవాకుపరిచరా చేయచండెను.
ఆ దిన్ములలో యెహోవా వాకుక పరత్ాక్షమ్గుట అరుదు, పరత్ాక్షము
త్రుచగా త్టసిథంచటలేదు.
ఆ కాలమ్ందు ఏలీ కనునలు మ్ంద దృష్ు గలవెైన్ందున్ అత్డు చూడలేక
త్న్సథలమ్ందు పండు కొనియండగాను
దీపము ఆరిపోకమునుపు సమూయేలు దేవుని మ్ందసమున్న యెహోవా
మ్ందిరములో పండు కొనియండగాను
యెహోవా సమూయేలును పలిచెను. అత్డుచిత్తమ్ండి నేనునానన్ని చెపప

Why kick ye at My sacrifice and at Mine offering which I have commanded
in My habitation, and honorest thy sons above Me, to make yourselves fat
with the chiefest of all the offerings of Israel My people?'
Therefore the LORD God of Israel saith: `I said indeed that thy house and the
house of thy father should walk before Me for ever.' But now the LORD
saith, `Be it far from Me; for them that honor Me I will honor, and they that
despise Me shall be lightly esteemed.

Behold, the days come that I will cut off thine arm and the arm of thy
father's house, that there shall not be an old man in thine house.
And thou shalt see an enemy in My habitation, in all the wealth which God
shall give Israel; and there shall not be an old man in thine house for ever.
And the man of thine, whom I shall not cut off from Mine altar, shall be to
consume thine eyes and to grieve thine heart; and all the increase of thine
house shall die in the flower of their age.
And this shall be a sign unto thee that shall come upon thy two sons, on
Hophni and Phinehas: in one day they shall die, both of them.
And I will raise Me up a faithful priest who shall do according to that which
is in Mine heart and in My mind; and I will build him a sure house, and he
shall walk before Mine anointed for ever.
And it shall come to pass that every one that is left in thine house shall
come and bow down to him for a piece of silver and a morsel of bread, and
shall say, "Put me, I pray thee, into one of the priests' offices, that I may eat
a piece of bread."'"
And the child Samuel ministered unto the LORD before Eli. And the word of
the LORD was precious in those days; there was no open vision.
And it came to pass at that time, when Eli was lying down in his place, and
his eyes began to wax dim so that he could not see,
and ere the lamp of God went out in the temple of the LORD where the ark
of God was, and Samuel was lying down to sleep,
that the LORD called Samuel; and he answered, "Here am I."

ఏలీదగురకు పోయినీవు న్నున పలిచిత్రవి గదా నేను వచిచనాన్నను.
And he ran unto Eli and said, "Here am I, for thou called me." And he said, "I
అత్డునేను పలువలేదు, పోయి పండుకొమ్ిని చెపపగా అత్డు పోయి
called not; lie down again." And he went and lay down.
పండుకొనను.
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1 Samuel

3

6

యెహోవా మ్రల సమూ యేలును పలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీయొదదకు
పోయిచిత్తము నీవు న్నున పలిచిత్రవి గనుక వచిచత్రన్నను. అయితే అత్డు
నా కుమ్యరుడా, నేను నినున పలువలేదు, పోయి పండుకొమ్ినను.

And the LORD called yet again, "Samuel." And Samuel arose and went to Eli
and said, "Here am I, for thou didst call me." And he answered, "I called not,
my son; lie down again."
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సమూయేలు అపపటికి యెహో వాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక
అత్నికి ఇంక పరత్ాక్షము కాలేదు.
యెహోవా మూడవ మ్యరు సమూయేలును పలువగా అత్డు లేచి ఏలీ
దగురకు పోయిచిత్తము నీవు న్నున పలిచిత్రవే; యిదిగో వచిచత్రన్న్గా, ఏలీ
యెహోవా ఆ బాలుని పలిచెన్ని గరహించి
నీవు పోయి, పండుకొముి, ఎవరైన్ నినున పలిచిన్యెడలయెహోవా, నీ
దాసుడు ఆలకించచనానడు, ఆజానిమ్ిని చెపుపమ్ని సమూయేలుతో అన్గా
సమూయేలు పోయి త్న్ సథలమ్ందు పండుకొనను.

Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD
yet revealed unto him.
And the LORD called Samuel again the third time. And he arose and went to
Eli and said, "Here am I, for thou didst call me." And Eli perceived that the
LORD had called the child.
Therefore Eli said unto Samuel, "Go, lie down; and it shall be, if He call thee,
that thou shalt say, `Speak, LORD, for Thy servant heareth.'" So Samuel went
and lay down in his place.
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త్రువాత్ యెహోవా పరత్ాక్షమై నిలిచి ఆ రీత్రగాసమూయేలూ సమూ యేలూ, And the LORD came and stood, and called as at other times, "Samuel,
అని పలువగా సమూయేలునీ దాసుడు ఆల కించచనానడు ఆజాయిమ్ినను. Samuel." Then Samuel answered, "Speak, for Thy servant heareth."
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అంత్ట యెహోవా సమూయేలుతో ఈల్లగు సెలవిచెచనుఇశారయేలులో
And the LORD said to Samuel, "Behold, I will do a thing in Israel at which
నేనొకకారాము చేయబోవుచనానను; దానిని వినువారందరి చెవులు
both the ears of every one who heareth it shall tingle.
గింగురుమ్నును.
ఆ దిన్మున్ ఏలీయొకక యింటివారినిగురించి నేను చెపపన్దంత్య
In that day I will perform against Eli all things which I have spoken
వారిమీదికి రపపంతును. దాని చేయ మొదలుపటిు దాని ముగింతును.
concerning his house. When I begin, I will also make an end;
త్న్ కుమ్యరులు త్ముిను తాము శాపగరసు
త లగా చేసికొను చనానరని
for I have told him that I will judge his house for ever for the iniquity which
తానరిగియ వారిని అడిగించలేదు గనుక అత్ని యింటికి నిత్ామైన్ శిక్ష
he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained
విధింతున్ని నేను అత్నికి తెలియజేయచనానను.
them not.
కాబటిు ఏలీ యింటివారి దోష్మున్కు బలిచేత్నైన్ను నైవేదాముచేత్నైన్ను
And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's
ఎన్నటికిని ప్ర
ర యశిచత్తము జేయబడదని నేను పరమ్యణపూరవకముగా ఆజా
ా
house shall not be purged with sacrifice nor offering, for ever."
పంచిత్రని.
త్రువాత్ సమూయేలు ఉదయమ్గువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా
And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the
మ్ందిరపు త్లుపులను తీసెనుగాని, భ్యపడి త్న్కు కలిగిన్ దరశన్ సంగత్ర LORD. And Samuel feared to show Eli the vision.
ఏలీతో చెపపక పోయెను.
అయితే ఏలీసమూయేలూ నా కుమ్యరుడా, అని సమూయేలును పలువగా
Then Eli called Samuel and said, "Samuel, my son." And he answered, "Here
అత్డు చిత్తము నేనికకడ ఉనానన్నను.
am I."
ఏలీనీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచనో మ్రుగుచేయక దయచేసి నాతో
And he said, "What is the thing that the LORD hath said unto thee? I pray
చెపుపము. ఆయన్ నీతో సెలవిచిచన్ సంగతులలో ఏదైన్ నీవు
thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide any
మ్రుగుచేసిన్యెడల అంత్కంట్ట అధికమైన్ కీడు ఆయన్ నీకు
word from me of all the things that He said unto thee."
కలుగజేయనుగాకని చెపపగా
సమూయేలు దేనిని మ్రుగుచేయక సంగత్ర అంత్య అత్నికి
And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, "It
తెలియజపపను. ఏలీ వినిసెలవిచిచన్వాడు యెహోవా; త్న్ దృష్ఠకి
is the LORD. Let Him do what seemeth to Him good."
అనుకూలమైన్దానిని ఆయన్ చేయనుగాక అనను.
సమూయేలు పదదవాడు కాగా యెహోవా అత్నికి తోడెైయన్నందున్ అత్ని
And Samuel grew, and the LORD was with him and let none of his words fall
మ్యటలలో ఏదియ త్పపపోలేదు.
to the ground.
కాబటిు సమూయేలు యెహోవాకు పరవకిగా సిథరపడెన్ని దాను మొదలుకొని
And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was
బెయేరుబా వరకు ఇశారయేలీయలందరు తెలిసికొనిరి
established to be a prophet of the LORD.
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మ్రియ ష్లోహులో యెహోవా మ్రల దరశన్మిచచచండెను. ష్లోహులో
యెహోవా త్న్ వాకుక చేత్ సమూయేలున్కు పరత్ాక్షమ్గుచ వచెచను.
సమూయేలుమ్యట ఇశార యేలీయలందరిలో వెలాడియాయెను.

And the LORD appeared again in Shiloh, for the LORD revealed Himself to
Samuel in Shiloh by the word of the LORD.
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ఇశారయేలీయలు ఫిలిషీతయలతో యదిము చేయ టకెై బయలుదేరి
ఎబెనజరులో దిగగా ఫిలిషీతయలు ఆఫెకులో దిగిరి.
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ఫిలిషీతయలు ఇశారయేలీయలమీద త్ముిను యదిపంకు
ి లుగా తీరుచకొన్గా
వారు యదిములో కలిసిన్పుపడు ఇశారయేలీయలు ఫిలిషీతయల యెదుట
ఓడిపోయి యదిభూమిలోనే యెకుకవత్కుకవ నాలుగు వేలమ్ంది హతులైరి.

And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the
Philistines to battle, and pitched camp beside Ebenezer; and the Philistines
pitched in Aphek.
And the Philistines put themselves in array against Israel; and when they
joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew of the
army in the field about four thousand men.
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కాబటిు జనులు ప్రళ్లములోనికి త్రరిగిరాగా ఇశారయేలీయల పదదలు యెహోవా
నేడు మ్న్లను ఫిలిషీతయలముందర ఎందుకు ఓడించెను? ష్లోహులో నున్న
యెహోవా నిబంధన్ మ్ందస మును మ్న్ము తీసికొని మ్న్ మ్ధా
నుంచకొందము రండి; అది మ్న్ మ్ధానుండిన్యెడల అది మ్న్ శతు
ి వుల
చేత్రలోనుండి మ్న్లను రకిుంచన్నిరి.

And when the people had come into the camp, the elders of Israel said,
"Why hath the LORD smitten us today before the Philistines? Let us fetch
the ark of the covenant of the LORD out of Shiloh unto us, that when it
cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies."
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కాబటిు జనులు ష్లోహున్కు కొందరిని పంప అకకడనుండి కెరూ బులమ్ధా
ఆస్త్నుడెైయండు సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును
తెపపంచిరి. ఏలీయొకక యిదదరు కుమ్యరులైన్ హొఫీనయను ఫీనహాసును
అకకడనే దేవుని నిబంధన్ మ్ందసమునొదద ఉండిరి.

So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of
the covenant of the LORD of hosts, which dwelleth between the cherubims;
and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the
covenant of God.
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యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసము దండులోనికి రాగా ఇశారయేలీయలందరు
భూమి పరత్ర ధవని నిచచన్ంత్ గొపపకేకలు వేసిరి.

And when the ark of the covenant of the LORD came into the camp, all Israel
shouted with a great shout, so that the earth rang again.
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ఫిలిషీతయలు ఆ కేకలు విని, హెబీరయల దండులో ఈ గొపప కేకలధవని
యేమ్ని అడిగి, యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసము దండులోనికి వచెచన్ని
తెలిసికొని

And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What
meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews?" And
they understood that the ark of the LORD had come into the camp.
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జడిసి దేవుడు దండులోనికి వచెచన్ని అనుకొని అయోా మ్న్కు శర మ్,
ఇంత్కుమునుపు వారీల్లగు సంభ్రమింపలేదు,
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And the Philistines were afraid, for they said, "God has come into the
camp!" And they said, "Woe unto us! For there hath not been such a thing
heretofore.
అయాయోా మ్హాశూరు డగు ఈ దేవుని చేత్రలోనుండి మ్న్లను ఎవరు
Woe unto us! Who shall deliver us out of the hand of these mighty gods?
విడిపంప గలరు? అరణామ్ందు అనేకమైన్ తెగుళాచేత్ ఐగుపీతయలను
These are the gods who smote the Egyptians with all the plagues in the
హత్ము చేసిన్ దేవుడు ఈయనే గదా.
wilderness.
ఫిలిషీతయ ల్లరా, ధైరాము తెచచకొని వారు మీకు దాసులైన్ట్ట
ు మీరు
Be strong, and acquit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not
హెబీరయలకు దాసులు కాకుండ బల్లఢ్యాలై యదిము చేయడని చెపుపకొనిరి. servants unto the Hebrews, as they have been to you. Acquit yourselves like
men, and fight!"
ఫిలిషీతయలు యదదముచేయగా ఇశారయేలీయలు ఓడిపోయి అందరు త్మ్
And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man
డరాలకు పరుగెత్రతవచిచరి. అపుపడు అత్ాధికమైన్ వధ జరిగెను;
into his tent; and there was a very great slaughter, for there fell of Israel
ఇశారయేలీయలలో ముపపదివేల కాలబలము కూలను.
thirty thousand footmen.
మ్రియ దేవుని మ్ందసము పటుబడెను; అదికాకను హొఫీన ఫీనహాసులను
And the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and
ఏలీయొకక యిదదరు కుమ్యరులు హతులైరి.
Phinehas, were slain.
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ఆ నాడ బెనాామీనీయడొకడు యదిభూమిలోనుండి పరుగెత్రతవచిచ, చినిగిన్
బటులతోను త్లమీద ధూళ్లతోను ష్లోహులో పరవేశించెను.
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అత్డు వచిచన్పుపడు ఏలీ మ్ందసము విష్యమై గుండె అవియచ
And when he came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching; for his
తో
ి వపరకకను పీఠముమీద కూరుచండి యెదురుచూచచండెను. ఆ
heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and
మ్నుషుాడు పటుణములోనికి వరిమ్యన్ము తేగా పటుణసు
థ లందరు కేకలు వేసిరి. told it, all the city cried out.
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ఏలీ ఆ కేకలు వినిఈ గలాతు
త యేమ్ని అడుగగా ఆ మ్నుషుాడు త్వరగా వచిచ And when Eli heard the noise of the crying, he said, "What meaneth the
ఏలీతో సంగత్ర తెలియచెపపను.
noise of this tumult?" And the man came in hastily and told Eli.
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ఏలీ తొంబది యెనిమిదేండావాడెై యండెను. అత్నికి దృష్ు మ్ందగిలిన్ందున్
అత్ని కండు
ా కాన్రాకుండెను.
ఆ మ్నుషుాడుయదిములోనుండి వచిచన్వాడను నేనే, నేడు
యదిములోనుండి పరుగెత్రత వచిచత్రన్ని ఏలీతో అన్గా అత్డునాయనా,
అకకడ ఏమి జరిగెన్ని అడిగెను.
అందుకు అత్డుఇశారయేలీ యలు ఫిలిషీతయలముందర నిలువలేక
ప్రరిపోయిరి; జను లలో అనేకులు హతులైరి; హొఫీన ఫీనహాసు అను నీ
యిదదరు కుమ్యరులు మ్ృతులైరి; మ్రియ దేవుని మ్ందసము పటుబడెను
అని చెపపను
దేవుని మ్ందసమ్ను మ్యట అత్డు పలుకగానే ఏలీ దావరముదగుర నున్న
పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి మడవిరిగి చనిపోయెను; ఏల యన్గా
అత్డు వృదు
ి డెై బహు సూ
థ లదేహియె
ై యండెను. అత్డు న్లువది
సంవత్సరములు ఇశారయేలీయలకు నాాయము తీరచను.
ఏలీ కోడలగు ఫీనహాసు భారాకు అపపటికి గరభము కలిగి
కనుపరదు
ద లైయండగా దేవుని యొకక మ్ందసము పటుబడెన్నియ, త్న్
మ్యమ్య త్న్ పనిమిటియ చనిపోయిరనియ ఆమ విని నొపుపలుత్గిలి
మోకాళామీదికి కు
ర ంగి పరసవమ్యయెను.
ఆమ మ్ృత్రనొందుచండగా దగుర నిలిచియన్న స్త్తీలు
ఆమతోభ్యపడవదు
ద , కుమ్యరుని కంటివనిరి గాని ఆమ
పరతుాత్తరమియాకయ లక్షాపటుకయ నుండిన్దై
దేవుని మ్ందసము పటుబడిన్దను సంగత్రని, త్న్ మ్యమ్య పనిమిటియ
చనిపోయిన్ సంగత్రని తెలిసికొని పరభావము ఇశారయేలీయలలోనుండి పోయెన్ని
చెపప త్న్ బిడికు ఈకాబోదు1 అను పేరు పట్టును.
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దేవుని మ్ందసము పటుబడి పోయిన్ందున్ పరభావము ఇశారయేలీయలలోనుండి
చెరపటుబడి పోయెన్ని ఆమ చెపపను.
ఫలిషీతయలు దేవుని మ్ందసమును పట్ట
ు కొని ఎబెన జరునుండి అషోిదున్కు
తీసికొనివచిచ
దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి.

And there ran a man of Benjamin from the army, and came to Shiloh the
same day with his clothes rent and with earth upon his head.

Now Eli was ninety and eight years old, and his eyes were dim so that he
could not see.
And the man said unto Eli, "I am he that came from the army, and I fled
today from the army." And he said, "What is done there, my son?"
And the messenger answered and said, "Israel has fled before the
Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people;
and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is
taken."
And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell
from off the seat backward by the side of the gate, and his neck broke and
he died; for he was an old man, and heavy. And he had judged Israel forty
years.
And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, soon to be
delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken,
and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself
and travailed, for her pains came upon her.
And about the time of her death the women who stood by her said unto
her, "Fear not, for thou hast borne a son." But she answered not, neither did
she regard it.
And she named the child Ichabod [that is, Where is the glory?], saying, "The
glory has departed from Israel"--because the ark of God was taken and
because of her father-in-law and her husband.

And she said, "The glory has departed from Israel, for the ark of God is
taken."
And the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer unto
Ashdod.
When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of
Dagon and set it by Dagon.
అయితే మ్రునాడు అషోిదువారు ప్ర
ర త్ుఃకాలమ్ందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను
And when those of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon had
యెహోవా మ్ందసము ఎదుట నేలను బోరాబడియండెను కనుక వారు
fallen upon his face to the earth before the ark of the LORD. And they took
దాగోనును లేవనత్రత వానిసాథన్మ్ందు మ్రల ఉంచిరి.
Dagon and set him in his place again.
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ఆ మ్రునాడు వారు ఉదయమున్నే లేవగా దాగోను యెహోవా మ్ందసము
ఎదుట నేలను బోరాబడి యండెను. దాగోనుయొకక త్లయ రండు
అరచేతులును తెగవేయబడి గడపదగుర పడియండెను, వాని మొండెము
మ్యత్ిము వానికి మిగిలి యండెను.
కాబటిు దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచచ వారేమి నేటివరకు
ఎవరును అషోిదులో దాగోనుయొకక గుడిగడపను తొ
ి కుకటలేదు.

And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon had
fallen upon his face to the ground before the ark of the LORD; and the head
of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold;
only the stump of Dagon was left to him.
Therefore neither the priests of Dagon nor any who come into Dagon's
house tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day.

యెహోవా హసతము అషోిదువారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోిదువారిని దాని
సరిహదు
ద లలో నున్న వారిని ఆయన్ గడిల రోగముతో మొత్రత వారిని హత్ము
చేయగా
అషోిదువారు సంభ్వించిన్ దాని చూచిఇశారయేలీయల దేవుని హసతము
మ్న్మీదను మ్న్ దేవత్ యగు దాగోనుమీదను బహుభారముగా నున్నదే;
ఆయన్ మ్ందసము మ్న్మ్ధా నుండుటయే దీనికి కారణముగదా; అది యిక
మ్న్ మ్ధా నుండకూడదని చెపుపకొని

But the hand of the LORD was heavy upon those of Ashdod, and He
destroyed them and smote them with hemorrhoids, even Ashdod and the
borders thereof.
And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, "The ark of the
God of Israel shall not abide with us, for his hand is sore upon us and upon
Dagon our god."

ఫిలిషీతయల సరా
ద రు లందరిని పలువన్ంపంచిఇశారయేలీ యల దేవుని
మ్ందసమును మ్న్ము ఏమి చేయదుమ్ని అడిగిరి. అందుకు
వారుఇశారయేలీయల దేవుని మ్ంద సమును ఇకకడనుండి గాతు
పటుణమున్కు పంపుడని చెపపగా, జనులు ఇశారయేలీయల దేవుని
మ్ందసమును అకకడనుండి గాతున్కు మోసికొని పోయిరి.
అయితే వారు అషోిదునుండి గాతున్కు దానిని మోసికొనిపోయిన్ త్రువాత్
యెహోవా హసతము ఆ పటుణపు పదదలకు పన్న లకును రహసా సాథన్ములలో
గడిలు లేప వారిని మొత్రత, గొపప నాశన్ము జేసెను.

They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them
and said, "What shall we do with the ark of the God of Israel?" And they
answered, "Let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath." And
they carried the ark of the God of Israel about thither.
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వారు దేవుని మ్ందసమును ఎకోరనున్కు పంపవేయగా దేవుని మ్ందసము
Therefore they sent the ark of God to Ekron. And it came to pass, as the ark
ఎకోరను లోనికి వచిచన్పుపడు ఎకోరనీయలు కేకలు వేసిమ్న్లను మ్న్
of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, "They have
జనులను చంపవేయవలన్ని వీరు ఇశారయేలీయల దేవుని మ్ందసమును మ్న్ brought about the ark of the God of Israel to us to slay us and our people."
యొదదకు తీసికొని వచిచరనిరి.
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So they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said,
"Send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place,
that it slay us not, and our people." For there was a deadly destruction
throughout all the city; the hand of God was very heavy there.
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కాగా జనులు ఫిలిషీతయల సరా
ద రులన్ందరి పలువన్ంపంచిఇశారయేలీయల
దేవుని మ్ందసము మ్న్లను మ్న్ జను లను చంపకుండున్ట్ట
ా
సవసాథన్మున్కు దానిని పంపంచ డనిరి. దేవుని హసతము అకకడ బహు
భారముగా ఉండెను గనుక మ్రణభ్యము ఆ పటుణసు
థ లందరిని పటిు
యండెను.
చావక మిగిలియన్నవారు గడిల రోగము చేత్ మొత్తబడిరి. ఆ పటుణసు
థ ల
కేకలు ఆకాశమువరకు విన్బడెను.
యహోవా మ్ందసము ఏడు నలలు ఫిలిషీతయల దేశమ్ందుండిన్ త్రువాత్
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ఫిలిషీతయల యాజకులను శకు న్ము చూచవారిని పలువన్ంపంచియెహోవా
మ్ందస మును ఏమి చేయదుము? ఏమి చేసి సవసథలమున్కు దానిని
పంపుదుమో తెలియజపుపడన్గా

And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, "What shall
we do to the ark of the LORD? Tell us how we shall send it to his place."

And it was so that, after they had carried it about, the hand of the LORD was
against the city with a very great destruction; and He smote the men of the
city, both small and great, and they had hemorrhoids in their secret parts.

And the men who died not were smitten with the hemorrhoids; and the cry
of the city went up to heaven.
And the ark of the LORD was in the country of the Philistines seven months.
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వారుఇశారయేలీయల దేవుని మ్ందసమును పంపవేయ నుదేదశించిన్యెడల
ఊరకయే పంపక, యే విధముచేత్నైన్ను ఆయన్కు అప రాధారథమైన్
అరపణము చెలిాంచి పంపవలను. అపుపడు మీరు సవసథత్నొంది ఆయన్
హసతము మీ మీదనుండి యెందుకు త్రయాబడక యండెనో మీరు తెలిసికొందు
రనిరి.
ఫలిషీతయలుమ్న్ము ఆయన్కు చెలిాంపవలసిన్ అపరాధారథమైన్
అరపణమేదని వారిన్డుగగా వారుమీ అందరిమీదను మీ సరా
ద రులందరి
మీదను ఉన్నతెగులు ఒకకటే గనుక, ఫిలిషీతయల సరా
ద రుల లకక చొపుపన్
అయిదు బంగారపు గడిల రూపములను, అయిదు బంగారపు పందికొకుకలను
చెలిాంపవలను.
కాబటిు మీకు కలిగిన్ గడిలుగాను భూమిని ప్రడుచేయ పంది కొకుకలుగాను
నిరూపంచబడిన్ గడిలను చంచలను చేసి పంపంచి ఇశారయేలీయల దేవునికి
మ్హిమ్ను చెలిాంప వలను. అపుపడు మీ మీదను మీ దేవత్లమీదను మీ
భూమిమీదను భారముగా నున్న త్న్ హసతమును ఆయన్ తీసివేయను
కాబోలు.
ఐగుపీతయలును ఫరోయను త్మ్ హృదయములను కఠిన్పరచకొనిన్ట్ట
ా మీ
హృద యములను మీరందుకు కఠిన్పరచకొందురు? ఆయన్ వారిలో
అదుభత్కారాములను చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచిచరి;
ఇశారయేలీయలు వెళ్లాపోయిరి గదా.
కాబటిు మీరు కొరత్త బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని ప్రడి ఆవులను రంటిని
తోలితెచిచ బండికి కటిు వాటి దూడలను వాటి దగురనుండి యింటికి తోలి
యెహోవా మ్ందసమును ఆ బండిమీద ఎత్రత, అపరా ధారథముగా ఆయన్కు
మీరు అరిపంపవలసిన్ బంగారపు వసు
త వులను దాని పరకకనే చిన్న పట్టులో
ఉంచి అది మ్యరుమున్ పోవున్ట్ట
ా గా విడిచిపట్ట
ు డి.
అది బేతెుమషుకు పోవు మ్యరుమున్ బడి యీ దేశపు సరిహదు
ద దాటిన్ యెడల
ఆయనే యీ గొపపకీడు మ్న్కు చేసెన్ని తెలిసి కొన్వచచను; ఆ మ్యరుమున్
పోనియెడల ఆయన్ మ్న్లను మొత్తలేదనియ, మ్న్ అదృష్ువశముచేత్నే
అది మ్న్కు సంభ్వించెన్నియ తెలిసికొందు మ్నిరి.
వారు ఆల్ల గున్ రండు ప్రడి ఆవులను తోలితెచిచ బండికి కటిు వాటి
దూడలను ఇంటిలోపల పటిు
యెహోవా మ్ందసమును బంగారు గడిలును పందికొకుక రూపములును గల
ఆ చిన్న పట్టును బండిమీద ఎత్తగా
ఆ ఆవులు రాజ మ్యరుమున్బడి చకకగా పోవుచ అరచచ, బేతెుమషు
మ్యరుమున్ న్డిచెను. ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు వాటి వెంబ డియే బేతెుమషు
సరిహదు
ద వరకు పోయిరి.
బేతెుమషువారు లోయలో త్మ్ గోధుమ్చేలను కోయచండిరి; వారు
కనునలత్రత చూడగా మ్ందసము వారికి కన్బడెను, దానిని చూచి వారు
సంతోష్ంచిరి.

And they said, "If ye send away the ark of the God of Israel, send it not
empty; but in any wise return him a trespass offering. Then ye shall be
healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you."

Then said they, "What shall be the trespass offering which we shall return to
him?" They answered, "Five golden hemorrhoids and five golden mice,
according to the number of the lords of the Philistines; for one plague was
on you all and on your lords.
Therefore ye shall make images of your hemorrhoids and images of your
mice that mar the land, and ye shall give glory unto the God of Israel.
Perhaps he will lighten his hand from you and from your gods and from your
land.
Why then do ye harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened
their hearts? When he had wrought wonderfully among them, did they not
let the people go, and they departed?
Now therefore make a new cart, and take two milk cows on which there
hath come no yoke, and tie the cows to the cart and bring their calves home
from them.
And take the ark of the LORD and lay it upon the cart; and put the jewels of
gold, which ye return to him for a trespass offering, in a coffer by the side
thereof; and send it away, that it may go.
And see: If it goeth up by the way of his own coast to Bethshemesh, then he
hath done us this great evil. But if not, then we shall know that it is not his
hand that smote us; it was a chance that happened to us."

And the men did so; and took two milk cows and tied them to the cart, and
shut up their calves at home.
And they laid the ark of the LORD upon the cart, and the coffer with the
mice of gold and the images of their hemorrhoids.
And the cows took the straight way to the way of Bethshemesh, and went
along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right
hand or to the left; and the lords of the Philistines went after them unto the
border of Bethshemesh.
And they of Bethshemesh were reaping their wheat harvest in the valley;
and they lifted up their eyes and saw the ark, and rejoiced to see it.
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ఆ బండి బేతెుమషు వాడెైన్ యెహోషువయొకక పలములోనికి వచిచ
అకకడనున్న ఒక పదద రాత్రదగుర నిలువగా, వారు బండి యొకక కఱ్ఱలను
చీలిచ ఆవులను యెహోవాకు దహన్ బలిగా అరిపంచిరి.
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లేవీయలు యెహోవా మ్ందసమును బంగారపు వసు
త వులుగల ఆ చిన్న
పట్టును దించి ఆ పదద రాత్రమీద ఉంచగా, ఆ దిన్మున్ బేతెుమషువారు
యెహోవాకు దహన్బలులను అరిపంచి బలులను వధించిరి.
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And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there
where there was a great stone. And they cleaved the wood of the cart and
offered the cows as a burnt offering unto the LORD.

And the Levites took down the ark of the LORD and the coffer that was with
it, wherein the jewels of gold were, and put them on the great stone; and
the men of Bethshemesh offered burnt offerings and sacrificed sacrifices
the same day unto the LORD.
ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు అయిదుగురు అంత్వరకు చూచి నాడ ఎకోరనున్కు
And when the five lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron
త్రరిగి వెళ్లారి
the same day.
అపరాధారథమైన్ అరపణగా ఫిలిషీతయలు చెలిాంచిన్ బంగారపు గడిలు ఏవన్గా, And these are the golden hemorrhoids which the Philistines returned for a
అషోిదువారి నిమిత్తము ఒకటి, గాజావారి నిమిత్తము ఒకటి, అషెకలోను వారి
trespass offering unto the LORD: for Ashdod one, for Gaza one, for Ashkelon
నిమిత్తము ఒకటి, గాతువారి నిమిత్తము ఒకటి, ఎకోరనువారి నిమిత్తము ఒకటి. one, for Gath one, for Ekron one;
ప్ర
ర కారముగల పటుణములవారేమి పలములోని గా
ర మ్ములవారేమి ఫిలిషీతయల
అయిదుగురు సరా
ద రుల పటుణములనినటి లకక చొపుపన్ బంగారపు పంది
కొకుకలను అరిపంచిరి. వారు యెహోవా మ్ందసమును దింపన్ పదదరాయి
దీనికి సాక్షాము. నేటివరకు ఆ రాయి బేతెుమషు వాడెైన్ యెహోషువయొకక
పలములో నున్నది.
బేతెుమషువారు యెహోవా మ్ందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని
హత్ముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబదిమ్ందిని మొతెతను. యెహోవా
గొపప దబబతో అనేకులను మొత్తగా జనులు దుుఃఖా కారంతులైరి.

and the golden mice, according to the number of all the cities of the
Philistines belonging to the five lords, both of fortified cities and of country
villages, even unto the great stone of Abel whereon they set down the ark
of the LORD, which stone remaineth unto this day in the field of Joshua, the
Bethshemite.
And He smote the men of Bethshemesh, because they had looked into the
ark of the LORD; even He smote of the people fifty thousand and threescore
and ten men. And the people lamented because the LORD had smitten
many of the people with a great slaughter.

20

అపుపడు బేతెుమషువారు పరిశుదిదేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని ఎవరు
నిలువగలరు? మ్న్యొదదనుండి ఆయన్ ఎవరియొదదకు పోవలన్ని చెపప

And the men of Bethshemesh said, "Who is able to stand before this holy
LORD God? And to whom shall He go up from us?"

6

21

1 Samuel

7

1

1 Samuel

7

2

కిరాతాారీము కాపురసు
థ లకు దూత్లను పంపఫిలిషీతయలు యెహోవా
మ్ందసమును మ్రల తీసికొని వచిచరి; మీరు వచిచ మీ దాపున్కు దానిని
తీసికొని పోవలన్ని వరిమ్యన్ము పంపరి.
అంత్ట కిరాతాారీమువారు వచిచ యెహోవా మ్ంద సమును తీసికొనిపోయి
కొండయందుండ అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ దానిని కాప్రడుటకెై అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరును పరత్రష్ఠంచిరి.
మ్ందసము కిరాతాారీములోనుండిన్ కాలము ఇరువెై సంవత్సరముల్లయెను.
ఇశారయేలీయలందరు యెహో వాను అనుసరింప దుుఃఖించచండగా
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And they sent messengers to the inhabitants of Kirjathjearim, saying, "The
Philistines have brought back the ark of the LORD. Come ye down and fetch
it up to you."
And the men of Kirjathjearim came and fetched up the ark of the LORD, and
brought it into the house of Abinadab on the hill, and sanctified Eleazar his
son to keep the ark of the LORD.
And it came to pass, while the ark remained in Kirjathjearim, that the time
was long, for it was twenty years; and all the house of Israel lamented after
the LORD.
And Samuel spoke unto all the house of Israel, saying, "If ye do return unto
the LORD with all your hearts, then put away the strange gods and
Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the LORD and
serve Him only; and He will deliver you out of the hand of the Philistines."

సమూయేలు ఇశారయేలీయలందరితో ఇటాననుమీ పూరణహృదయ ముతో
యెహోవాయొదదకు మీరు మ్ళ్ల
ా కొనిన్యెడల, అన్ాదేవత్లను అషా
త రోతు
దేవత్లను మీ మ్ధానుండి తీసి వేసి, పట్ట
ు దలగలిగి యెహోవా త్ట్ట
ు మీ
హృదయములను త్రిపప ఆయ న్ను సేవించడి. అపుపడు ఆయన్
ఫిలిషీతయల చేత్రలోనుండి మిముిను విడిపంచను.
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అంత్ట ఇశారయేలీయలు బయలు దేవత్లను అషా
త రోతు దేవత్ లను తీసివేసి
యెహోవాను మ్యత్ిమే సేవించిరి.
అంత్ట సమూయేలుఇశారయేలీయలందరిని మిసాపకు పలువన్ంపుడి; నేను
మీపక్షమున్ యెహోవాను ప్ర
ర రథన్ చేతున్ని చెపపగా
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Then the children of Israel put away the Baalim and Ashtaroth, and served
the LORD only.
And Samuel said, "Gather all Israel to Mizpah, and I will pray for you unto
the LORD."
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వారు మిసాపలో కూడు కొని నీళ్ల
ా చేది యెహోవా సనినధిని కుమ్ిరించి ఆ
And they gathered together at Mizpah, and drew water and poured it out
దిన్ము ఉపవాసముండియెహోవా దృష్ుకి మేము ప్రప్రతుిలమ్ని ఒపుపకొనిరి. before the LORD, and fasted on that day, and said there, "We have sinned
మిసాపలో సమూయేలు ఇశారయేలీ యలకు నాాయము తీరుచచవచెచను.
against the LORD." And Samuel judged the children of Israel at Mizpah.
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7

ఇశారయేలీయలు మిసాపలో కూడియనానరని ఫిలిషీతయలు విని న్పుపడు
And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered
ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు ఇశారయేలుమీదికి వచిచరి. ఈ సంగత్ర ఇశారయేలీయలు together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And
విని ఫిలిషీతయలకు భ్యపడి
when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines.
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మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను ఫిలిషీతయల చేత్రలో నుండి మ్న్లను
రకిుంచన్ట్ట
ా గా మ్యకొరకు ఆయన్ను ప్ర
ర రథన్చేయట మ్యన్వదదని
సమూయేలునొదద మ్న్వి చేసిరి
సమూయేలు ప్రలు విడువని ఒక గొఱ్ఱపలాను తెచిచ యెహోవాకు సరావంగ
బలిగా అరిపంచి, ఇశార యేలీయల పక్షమున్ యెహోవాను ప్ర
ర రథన్చేయగా
యెహోవా అత్ని ప్ర
ర రథన్ అంగీకరించెను.
సమూయేలు దహన్బలి అరిపంచచండగా ఫిలిషీతయలు యదిము
చేయటకెై ఇశారయేలీయల మీదికి వచిచరి. అయితే యెహోవా ఆ దిన్మున్
ఫిలిషీతయలమీద మండుగా ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమ్యరు
చేయగా వారు ఇశారయేలీయల చేత్ ఓడిపోయిరి.
ఇశారయేలీయలు మిసాపలో నుండి బయలుదేరి బేతాకరు వరకు ఫిలిషీతయ
లను త్రిమి హత్ము చేసిరి.
అపుపడు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాపకును షేనుకును మ్ధా దానిని
నిలిపయింత్వరకు యెహోవా మ్న్కు సహాయము చేసెన్ని చెపప దానికి
ఎబెనజరు1 అను పేరు పట్టును.
ఈల్లగున్ ఫిలిషీతయలు అణపబడిన్వారై ఇశారయేలు సరిహదు
ద లోనికి త్రరిగి
రాక ఆగిపోయిరి. సమూయేలు ఉండిన్ దిన్ములనినటను యెహోవా హసతము
ఫిలిషీతయలకు విరోధముగా ఉండెను.
మ్రియ ఫిలిషీతయలు ఇశార యేలీయల యొదదనుండి పట్ట
ు కొనిన్
పటుణములు ఇశార యేలీయలకు త్రరిగి వచెచను. ఎకోరనునుండి గాతు
వరకున్న గా
ర మ్ములను వాటి పలములను ఇశారయేలీయలు ఫిలిషీతయల
చేత్రలోనుండి విడిపంచిరి. మ్రియ ఇశారయేలీయలకును అమోరీయలకును
సమ్యధాన్ము కలిగెను.
సమూయేలు తాను బరదికిన్ దిన్ములనినయ ఇశారయేలీయలకు
నాాయాధిపత్రగా ఉండెను.
ఏటేట అత్డు బేతేలున్కును గిల్ల
ు లున్కును మిసాపకును త్రరుగుచ ఆ
సథలములయందు ఇశారయేలీయలకు నాాయము తీరుచచ వచెచను.

And the children of Israel said to Samuel, "Cease not to cry unto the LORD
our God for us, that He will save us out of the hand of the Philistines."
And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering wholly
unto the LORD; and Samuel cried unto the LORD for Israel, and the LORD
heard him.
And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near
to battle against Israel; but the LORD thundered with a great thunder on
that day upon the Philistines and discomfited them, and they were smitten
before Israel.
And the men of Israel went out of Mizpah, and pursued the Philistines and
smote them until they came under Bethcar.
Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and called
the name of it Ebenezer [that is, The stone of help], saying, "Hitherto hath
the LORD helped us."
So the Philistines were subdued, and they came no more into the border of
Israel; and the hand of the LORD was against the Philistines all the days of
Samuel.
And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to
Israel, from Ekron even unto Gath; and the borders thereof did Israel deliver
out of the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and
the Amorites.
And Samuel judged Israel all the days of his life.
And he went from year to year in circuit to Bethel and Gilgal and Mizpah,
and judged Israel in all those places.
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మ్రియ అత్ని యిలు
ా రామ్యలోనుండిన్ందున్ అచచటికి త్రరిగివచిచ
అచచటకూడను నాాయము తీరుచచండెను, మ్రియ అత్డు అకకడ
యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము కట్టును.
సమూయేలు వృదు
ి డెైన్పుపడు త్న్ కుమ్యరులను ఇశార యేలీయలమీద
నాాయాధిపతులుగా నియమించెను.
అత్ని జేాష్ఠకుమ్యరుని పేరు యోవేలు; రండవవాని పేరు అబీయా,
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చిత్తగించము, నీవు వృదు
ి డవు, నీ కుమ్యరులు నీ పరవరిన్వంటి పరవరిన్
గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మ్రాాదచొపుపన్ మ్యకు ఒక రాజును
నియమింపుము, అత్డు మ్యకు నాాయము తీరుచన్ని అత్నితో అనిరి.
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But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge
us." And Samuel prayed unto the LORD.
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మ్యకు నాాయము తీరుచటకెై రాజును నియమింపుమ్ని వారు అనిన్ మ్యట
సమూయేలు దృష్ుకి పరత్రకూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను
ప్ర
ర రథన్చేసెను.
అందుకు యెహోవా సమూయేలున్కు సెలవిచిచన్దేమ్న్గాజనులు నీతో
చెపపన్ మ్యటలనినటి పరకారము జరిగింపుము; వారు నినున విసరిజంపలేదుగాని
త్ముిను ఏలకుండ న్నేన విసరిజంచి యనానరు.
వారు న్నున విసరిజంచి, యిత్ర దేవత్లను పూజంచి, నేను ఐగుపు
త లోనుండి
వారిని రపపంచిన్ నాటి నుండి నేటివరకు తాము చేయచవచిచన్
కారాములనినటి పరకారముగా వారు నీయెడలను జరిగించచనానరు; వారు
చెపపన్ మ్యటలను అంగీకరించము.
అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు ఎటిువాడగునో నీవే సాకిువెై వారికి దృఢముగా
తెలియజేయము.
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And Samuel told all the words of the LORD unto the people who asked of
him a king.
And he said, "This will be the manner of the king who shall reign over you:
He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots and to
be his horsemen; and some shall run before his chariots.
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సమూయేలు త్న్ను, రాజును అడిగిన్ జనులకు యెహోవా మ్యటలనిన
వినిపంచి
ఈల్లగున్ చెపపనుమిముిను ఏలబోవు రాజు ఎటిువాడగున్న్గా, అత్డు మీ
కుమ్యరులను పట్ట
ు కొని, త్న్ రథములను తోలుటకును త్న్ గుఱ్ఱములను
కాప్రడుటకును వారిని ఉంచకొనును, కొందరు అత్ని రథముల ముందర
పరగెతు
త దురు.
మ్రియ అత్డు వారిని త్న్ సెైన్ాములో సహసారధిపతులుగాను
పంచదశాధిపతులుగాను నియమించను; త్న్ భూములను దునునటకును
వాటి పంటను కోయటకును త్న్ యదా
ి యధములను త్న్ రథముల
సామ్యనులను చేయటకును వారిని ఏరపరచకొనును.
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మీ కుమ్యరిలను భ్క్షాకారిణులుగాను బోన్కతెతలుగాను ర్కట్టులు కాలుచవారిని
గాను పట్ట
ు కొనును.

And he will take your daughters to be confectioners and to be cooks and to
be bakers.

వీరు బెయేరుబాలో నాాయాధిపతులుగా ఉండిరి. అత్ని కుమ్యరులు అత్ని
పరవరిన్ను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచచకొని నాాయమును
త్రిపపవేయగా
ఇశారయేలీయల పదదలందరు కూడి రామ్యలో సమూయేలునొదదకు వచిచ

And his return was to Ramah, for there was his house; and there he judged
Israel, and there he built an altar unto the LORD.
And it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over
Israel.
Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abijah;
they were judges in Beersheba.
And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre and took
bribes and perverted judgment.
Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to
Samuel at Ramah
and said unto him, "Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways.
Now make us a king to judge us, like all the nations."

And the LORD said unto Samuel, "Hearken unto the voice of the people in all
that they say unto thee; for they have not rejected thee, but they have
rejected Me, that I should not reign over them.
According to all the works which they have done since the day that I
brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have
forsaken Me and served other gods, so do they also unto thee.
Now therefore hearken unto their voice. However, yet protest solemnly
unto them and show them the ways of the king that shall reign over them."

And he will appoint him captains over thousands and captains over fifties,
and will set them to till his ground and to reap his harvest, and to make his
instruments of war and instruments of his chariots.
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మీ పలములలోను మీ దా
ర క్షతోటలలోను ఒలీవతోటలలోను శ్రరష్ఠమైన్వాటిని
తీసికొని త్న్ సేవకులకిచచను.
మీ ధాన్ాములోను దా
ర క్ష పండాలోను పదియవ భాగము తీసి త్న్
పరివారజన్మున్కును సేవకులకును ఇచచను.
మీ దాసులను మీ పనికతెతలను మీ పశువులలోను గారదభ్ములలోను శ్రరష్ఠమైన్
వాటిని1 పట్ట
ు కొని త్న్ పనికొరకు ఉంచకొనును.

And he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even
the best of them, and give them to his servants.
And he will take a tenth of your seed and of your vineyards, and give to his
officers and to his servants.
And he will take your menservants, and your maidservants, and your
goodliest young men, and your asses, and put them to his work.

మీ మ్ందలో పదియవభాగము పట్ట
ు కొనును, మీమ్ట్ట
ు కు మీరు అత్నికి
దాసులవుదురు.
ఆ దిన్మున్ మీరు కోరు కొనిన్ రాజునుబటిు మీరు మొఱ్ఱపటిున్ను యెహోవా
మీ మొఱ్ఱవిన్క పోవును అనను.
అయిన్ను జనులు సమూయేలు యొకక మ్యట చెవిని బెటునొలాకఆల్లగున్
కాదు,
జన్ములు చేయరీత్రని మేమును చేయన్ట్ట
ా మ్యకు రాజుకావలను, మ్య రాజు
మ్యకు నాాయము తీరుచను, మ్య ముందర పోవుచ అత్డ మ్య
యదిములను జరిగించన్నిరి.
సమూయేలు జనులయొకక మ్యటలనినటిని విని యెహోవా సనిన ధిని వాటిని
వివరించెను
గనుక యెహోవానీవు వారి మ్యటలు విని వారికి ఒక రాజును నియమించమ్ని
సమూయేలున్కు సెలవియాగా సమూయేలుమీరందరు మీ మీ గా
ర మ్ములకు
పండని ఇశారయేలీయలకు సెలవిచెచను.

He will take a tenth of your sheep; and ye shall be his servants.

అఫియకు పుటిున్ బెకోరతు కుమ్యరుడెైన్ సెరోరుకు జన్న్మైన్ అబీయేలు
కుమ్యరుడగు కీషు అను బెనాామీ నీయడొకడుండెను. కీషు భాగావంతుడగు
ఒక బెనాా మీనీయడు.
అత్నికి సలు అను నొక కుమ్యరుడుండెను. అత్డు బహు సందరాముగల
¸యవనుడు, ఇశారయేలీయలలో అత్నిప్రటి సుందరు డొకడునులేడు. అత్డు
భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇత్రులకంట్ట ఎతు
త గలవాడు.

Now there was a man of Benjamin whose name was Kish the son of Abiel,
the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a
mighty man of power.
And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly;
and there was not among the children of Israel a goodlier person than he.
From his shoulders and upward he was higher than any of the people.

సలు త్ండిరయె
ై న్ కీషుయొకక గారదభ్ములు త్పపపోగా కీషు త్న్ కుమ్యరుడెైన్
సలును పలిచిమ్న్ దాసులలో ఒకని తీసికొనిపోయి గారదభ్ములను వెదకుమ్ని
చెపపను.
అత్డు పోయి ఎఫా
ర యిము మ్న్ాము త్రరిగి షాలిషాదేశమున్ సంచరింపగా అవి
కన్ బడలేదు. త్రువాత్ వారు ష్యలీము దేశమును దాటి సంచారము చేసిరి
గాని అవి కన్బడకయండెను. బెనాామీనీయల దేశము సంచరించి చూడగా
అవి దొరకలేదు.

And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul his son,
"Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses."

అయితే వారు సూపు దేశమున్కు వచిచ న్పుపడుమ్న్ము త్రరిగి వెళ్ల
ా దము
రముి, గారదభ్ముల కొరకు చింత్రంపక, నా త్ండిర మ్న్కొరకు విచారపడు
నేమోయని సలు త్న్యొదదనున్న పనివానితో అన్గా

And when they had come to the land of Zuph, Saul said to his servant who
was with him, "Come, and let us return, lest my father leave caring for the
asses and take thought for us."

And ye shall cry out on that day because of your king which ye shall have
chosen you; and the LORD will not hear you in that day."
Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel, and they said,
"Nay; but we will have a king over us,
that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and
go out before us and fight our battles."
And Samuel heard all the words of the people, and he recounted them in
the ears of the LORD.
And the LORD said to Samuel, "Hearken unto their voice, and make them a
king." And Samuel said unto the men of Israel, "Go ye every man unto his
city."

And he passed through Mount Ephraim and passed through the land of
Shalisha, but they found them not. Then they passed through the land of
Shaalim, and there they were not; and he passed through the land of the
Benjamites, but they found them not.
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వాడుఇదిగో ఈ పటుణములో దైవజనుడు ఒకడునానడు, అత్డు బహు
ఘనుడు, అత్డు ఏ మ్యట చెపుపనో ఆ మ్యట నరవేరును. మ్న్ము
వెళావలసిన్ మ్యరుమును అత్డు మ్న్కు తెలియజేయనేమో అత్ని యొదదకు
వెళ్ల
ా దము రండని చెపపను.
అందుకు సలుమ్న్ము వెళ్ల
ా నడల ఆ మ్నిష్కి ఏమి తీసికొని పోవు దుము?
మ్న్ సామ్గిరలోనుండు భోజన్పదారథములు సరి పోయిన్వి; ఆ దైవజనునికి
బహుమ్యన్ము తీసి కొనిపోవుటకు మ్న్ కేమియ లేదు అని త్న్ పనివానితో
చెపపమ్న్యొదద ఏమి యన్నదని అడుగగా
వాడు సలుతోచిత్తగించము, నా యొదద ప్రవు తులము వెండి కలదు. మ్న్కు
మ్యరుము తెలియజపపన్ందుకెై దానిని ఆ దైవజనుని కితు
త న్నను.
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And he said unto him, "Behold now, there is in this city a man of God, and
he is an honorable man. All that he saith cometh surely to pass. Now let us
go thither. Perhaps he can show us our way that we should go."
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And the servant answered Saul again and said, "Behold, I have here at hand
a fourth part of a shekel of silver. That will I give to the man of God to tell us
our way."
ఇపుపడు పరవకియను పేరు నొందువాడు పూరవము దీరాదరిశయనిపంచకొనను. (Before this in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spoke:
పూరవము ఇశార యేలీయలలో దేవునియొదద విచారణ చేయటకెై ఒకడు
"Come, and let us go to the seer"; for he that is now called a prophet was
బయలుదేరిన్యెడలమ్న్ము దీరాదరశకుని యొదదకు పోవు దము రండని
formerly called a seer.)
జనులు చెపుపకొనుట వాడుక.
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సలునీ మ్యట మ్ంచిది, వెళ్ల
ా దము రమ్ిన్గా

1 Samuel

9

11

1 Samuel

9

12

1 Samuel

9

13

1 Samuel

9

14

1 Samuel

9

15

సలు అచచటికి రేపు వచచన్ని యెహోవా సమూ యేలున్కు తెలియజేసెను.

Now the LORD had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying,
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"Tomorrow about this time I will send thee a man out of the land of
Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over My people Israel,
that he may save My people out of the hand of the Philistines; for I have
looked upon My people, because their cry has come unto Me."
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ఎటాన్గానా జనుల మొఱ్ఱ నాయొదదకు వచెచను, నేను వారిని దృష్ుంచి
యనానను; కాగా ఫిలిషీతయల చేత్రలోనుండి నా జనులను విడిపంచటకెై నా
జనులైన్ ఇశారయేలీయల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించటకుగాను
రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాామీను దేశములోనుండి ఒక మ్నుషుాని నీయొదదకు
రపపంచదును.
సలు సమూయేలున్కు కన్బడగానే యెహోవాఇత్డ నేను నీతో చెపపన్ మ్నిష్
ఇదిగో ఇత్డ నా జనులను ఏలున్ని అత్నితో సెలవిచెచను.

Then said Saul to his servant, "But behold, if we go, what shall we bring the
man? For the bread is spent in our vessels and there is not a present to
bring to the man of God. What have we?"

Then said Saul to his servant, "Well said; come, let us go." So they went unto
the city where the man of God was.
వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకికపోవుచండగా నీళ్ల
ా చేదుకొను And as they went up the hill to the city, they found young maidens going
టకెై వచిచన్ కన్ాకలు త్మ్కు కన్బడిన్పుపడుఇకకడ దీరా దరిశయనానడా
out to draw water, and said unto them, "Is the seer here?"
అని అడిగిరి.
అందుకు వారుఇదిగో అత్డు మీ యెదుటనే యనానడు, త్వరగా పోయి
And they answered them and said, "He is; behold, he is before you. Make
కలిసికొనుడి; యీ దిన్మున్నే అత్డు ఈ ఊరికి వచెచను. నేడు
haste now, for he came today to the city; for there is a sacrifice of the
ఉన్నత్సథలమ్ందు జనులకు బలి జరుగును గనుక
people today on the high place.
ఊరిలోనికి మీరు పోయిన్ క్షణమ్ందే, అత్డు భోజన్ము చేయటకు
As soon as ye have come into the city, ye shall straightway find him before
ఉన్నత్మైన్ సథలమున్కు వెళాక మునుపే మీరు అత్ని కనుగొందురు; అత్డు
he go up to the high place to eat; for the people will not eat until he come,
రాక మునుపు జనులు భోజన్ము చేయరు; అత్డు బలిని ఆశీరవదించిన్
because he doth bless the sacrifice; and afterwards they eat that are
త్రువాత్ పలువ బడిన్వారు భోజన్ము చేయదురు, మీరు ఎకికపండి;
bidden. Now therefore get you up, for about this time ye shall find him."
అత్ని చూచటకు ఇదే సమ్యమ్ని చెపపరి.
వారు ఊరిలోనికి రాగా ఉన్నత్మైన్ సథలమున్కు పోవుచన్న సమూయేలు
And they went up into the city; and when they had come into the city,
వారికి ఎదురుపడెను.
behold, Samuel came out toward them to go up to the high place.

And when Samuel saw Saul, the LORD said unto him, "Behold the man
whom I spoke to thee of! This same shall reign over My people."
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సలు గవినియందు సమూయేలును కలిసికొనిదీరాదరిశ యిలు
ా ఏది? దయచేసి
నాతో చెపుపమ్ని అడుగగా
సమూయేలు సలుతోనేనే దీరాదరిశని, ఉన్నత్మైన్ సథలమున్కు నాకుముందు
వెళ్ల
ా డి, నేడు మీరు నాతో కూడ భోజన్ము చేయవలను, రేపు నీ మ్న్సుసలో
నున్న దంత్య నీకు తెలియజేసి నినున వెళానిచెచదను.

Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said, "Tell me, I pray thee,
where the seer's house is."
And Samuel answered Saul and said, "I am the seer. Go up before me unto
the high place; for ye shall eat with me today, and tomorrow I will let thee
go and will tell thee all that is in thine heart.

మూడు దిన్ముల కిరందట త్పపపోయిన్ నీ గారదభ్ములనుగూరిచ
విచారపడకుము, అవి దొరికిన్వి. ఇశారయేలీయల అభీష్ుము
ఎవరియందున్నది? నీ యందును నీ త్ండిర యింటి వారియందును గదా
అనను.
అందుకు సలు నేను బెనాామీనీయడను కానా? నా గోత్ిము ఇశారయేలీయల
గోత్ిములలో సవలపమైన్దికాదా? నా యింటి వారు బెనాామీను గోత్ిపు
ఇంటివారందరిలో అలుపలు కారా? నాతో ఈల్లగున్ ఎందుకు
పలుకుచనానవు? అనను.
అయితే సమూయేలు సలును అత్ని పనివానిని భోజన్పు సాలలోనికి
తోడుకొనిపోయి, పలువబడిన్ దాదాపు ముపపది మ్ందిలో పరధాన్సథలమ్ందు
వారిని కూరుచండబెటిు
పచన్కరితోనేను నీ దగురనుంచమ్ని చెపప నీ చేత్రకి ఇచిచన్ భాగమును
తీసికొని రమ్ిన్గా
పచన్కరి జబబను దాని మీదనున్న దానిని తీసికొనివచిచ సలు ఎదుట
ఉంచగా సమూయేలు సలుతో ఇటాననుచూడుము, మ్న్ము కలిసికొను
కాలమున్కెై దాచియంచ బడిన్ దానిని నీకు పటిుయనానడు, జనులను
పలిచిత్రన్ని నేను పచన్కరితో చెపపన్పుపడు ఇది నీకొరకుంచవలసిన్దని
చెపపత్రని. ఆ దిన్మున్ సలు సమూయేలుతో కూడభోజన్ముచేసెను,

And as for thine asses that were lost three days ago, set not thy mind on
them, for they are found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on
thee and on all thy father's house?"

పటుణసు
థ లు ఉన్నత్మైన్ సథలముమీదనుండి దిగుచండగా సమూయేలు
సలుతో మిదదమీద మ్యటల్లడు చండెను.
మ్రునాడు తెలావారున్పుపడు సమూయేలుమిదదమీదనున్న సలును పలిచి
నేను నినున సాగన్ంపుటకెై లముి అని చెపపగా సలు లేచెను. త్రువాత్
వారిదదరు బయలుదేరి

And when they had come down from the high place into the city, Samuel
communed with Saul upon the top of the house.
And they arose early. And it came to pass about the dawn of the day that
Samuel called Saul to the top of the house, saying, "Up, that I may send thee
away." And Saul arose, and they went out both of them, he and Samuel,
abroad.
And as they were going down to the end of the city, Samuel said to Saul,
"Bid the servant pass on before us." (And he passed on.) "But stand thou
still a while, that I may show thee the word of God."

ఊరి చివరకు వచచ చండగా సమూయేలు సలుతోమ్న్కంట్ట ముందుగా
వెళ్ల
ా మ్ని యీ పనివానితో చెపుపము; దేవుడు సెలవిచిచన్ది నేను నీకు
తెలియజపుపవరకు నీవు ఇకకడ నిలిచి యండుమ్నను; అంత్ట వాడు
వెళ్లాను.
అపుపడు సమూయేలు తెైలపు బుడిి పట్ట
ు కొని సలు త్లమీద తెైలముపోసి
అత్ని ముదు
ద పట్ట
ు కొనియెహోవా నినున అభిషేకించి త్న్ సావసథాముమీద
అధిపత్రగా నియమించియనానడు అని చెపప యీల్లగు సెలవిచెచను

And Saul answered and said, "Am not I a Benjamite, of the smallest of the
tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of
Benjamin? Why then speakest thou so to me?"
And Samuel took Saul and his servant and brought them into the hall, and
made them sit in the chiefest place among those who were bidden, who
were about thirty persons.
And Samuel said unto the cook, "Bring the portion which I gave thee, of
which I said unto thee, `Set it by thee.'"
And the cook took up the shoulder and that which was upon it, and set it
before Saul. And Samuel said, "Behold that which is left! Set it before thee
and eat; for unto this time hath it been kept for thee since I said, `I have
invited the people.'" So Saul ate with Samuel that day.

Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head, and kissed him
and said, "Is it not because the LORD hath anointed thee to be captain over
His inheritance?
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ఈ దిన్మున్ నీవు నా యొదదనుండి పోయిన్ త్రువాత్ బెనాామీను
సరిహదు
ద లో సెలసహులోనుండు రాహేలు సమ్యధిదగుర ఇదదరు మ్నుషుాలు
నీకు కన్బడు దురు. వారునీవు వెదకబోయిన్ గారదభ్ములు దొరికిన్వి, నీ త్ండిర
త్న్ గారదభ్ములకొరకు చింత్రంపక నా కుమ్య రుని కనుగొనుటకెై నేనేమి
చేతున్ని నీకొరకు విచారపడు చనానడని చెపుపదురు.

When thou art departed from me today, then thou shalt find two men by
Rachel's sepulcher in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say
unto thee, `The asses which thou wentest to seek are found. And lo, thy
father hath left the care of the asses and sorroweth for you, saying, "What
shall I do for my son?"'
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త్రువాత్ నీవు అకకడనుండి వెళ్లా తాబోరు మైదాన్మున్కు రాగానే అకకడ
బేతేలున్కు దేవునియొదదకు పోవు ముగు
ు రు మ్నుషుాలు నీకు
ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు మేకపలాలను, ఒకడు మూడు ర్కట్టులను,
ఇంకొకడు దా
ర కాురసపు త్రత్రతని మోయచ వతు
త రు.
వారు నినున కుశలపరశనలడిగి నీకు రండు ర్కట్టులు ఇతు
త రు. అవి వారిచేత్ నీవు
తీసి కొన్వలను.
ఈల్లగున్ పోవుచ ఫిలిషీతయల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు
చేరుదువు, అచచట ఊరిదగురకు నీవు రాగానే, సవరమ్ండలము త్ంబుర
సనానయి సితారా వాయించవారి వెనుక ఉన్నత్మైన్ సథలమునుండి
దిగివచచ పరవకిల సమూహము నీకు కన్బడును, వారు పరకటన్చేయచ
వతు
త రు;
యెహోవా ఆత్ి నీమీదికి బలముగా దిగివచచను; నీవు వారితో కలిసి పరకటన్
చేయచండగా నీకు కొరత్త మ్న్సుసవచచను.
దవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచన్లు నీకు సంభ్వించిన్ త్రువాత్
నీకు మ్ంచిదని తోచిన్దాని చేయము.
నాకంట్ట ముందు నీవు గిల్ల
ు లున్కు వెళాగా, దహన్బలులను బలులను
సమ్యధాన్ బలులను అరిపంచటకెై నేను నీయొదదకు దిగి వతు
త ను; నేను
నీయొదదకు వచిచ నీవు చేయవలసిన్దానిని నీకు తెలియజేయవరకు ఏడు
దిన్ముల ప్రట్ట నీవు అచచట నిలువవలను.

Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the
plain of Tabor; and there shall meet thee three men going up to God at
Bethel, one carrying three kids and another carrying three loaves of bread
and another carrying a bottle of wine.
And they will salute thee and give thee two loaves of bread, which thou
shalt receive from their hands.
After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the
Philistines; and it shall come to pass, when thou art come thither to the city,
that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high
place with a psaltery and a taboret and a pipe and a harp before them; and
they shall prophesy.
And the Spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy
with them and shalt be turned into another man.
And let it be, when these signs have come unto thee, that thou do as the
occasion serve thee; for God is with thee.
And thou shalt go down before me to Gilgal; and behold, I will come down
unto thee to offer burnt offerings and to sacrifice sacrifices of peace
offerings. Seven days shalt thou tarry, till I come to thee and show thee
what thou shalt do."
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అత్డు సమూ యేలునొదదనుండి వెళ్లాపోవుటకెై త్రరుగగా దేవుడు అత్నికి కొరత్త
మ్న్సుస అనుగరహించెను. ఆ దిన్మున్నే ఆ సూచన్లు కన్బడెను.

And it was so that, when he had turned his back to go from Samuel, God
gave him another heart; and all those signs came to pass that day.
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And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met
him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them.
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వారు ఆ కొండదగురకు వచిచన్పుపడు పరవకిల సమూ హము అత్నికి
ఎదురుపడగా దేవుని ఆత్ి బలముగా అత్ని మీదికి వచెచను. అత్డు వారి
మ్ధాను ఉండి పరకటన్ చేయచండెను.
పూరవము అత్ని నరిగిన్వారందరు అత్డు పరవకిలతో కూడనుండి
పరకటించట చూచికీషు కుమ్యరునికి సంభ్వించిన్ దేమిటి? సలును పరవకిలలో
నునానడా? అని ఒకనితో ఒకడు చెపుపకొన్గా
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ఆ సథల మ్ందుండు ఒకడువారి త్ండిర యెవడని యడిగెను. అందుకు సలును
పరవకిలలో నునానడా? అను సామత్ పుట్టును.

And it came to pass when all who knew him before saw that, behold, he
prophesied among the prophets, then the people said one to another,
"What is this that has come unto the son of Kish? Is Saul also among the
prophets?"
And one of the same place answered and said, "But who is their father?"
Therefore it became a proverb: "Is Saul also among the prophets?"
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అంత్ట అత్డు పరకటించట చాలించి ఉన్నత్ సథలమున్కు వచెచను.

And when he had made an end of prophesying, he came to the high place.
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సలుయొకక పన్త్ండిర అత్నిని అత్ని పనివానిని చూచిమీరిదదరు ఎకకడికి
పోత్రరని అడుగగా అత్డు గారదభ్ములను వెదకబోత్రవిిు; అవి కన్బడక పోగా
సమూయేలునొదదకు పోత్రమ్ని చెపపన్పుపడు
సలు పన్ త్ండిరసమూయేలు నీతో చెపపన్ సంగత్ర నాతో చెపుపమ్ని అత్నితో
అన్గా
సలుగారదభ్ములు దొరికిన్వని అత్డు చెపపన్ని త్న్ పన్త్ండిరతో అనను గాని
రాజా మునుగూరిచ సమూయేలు చెపపన్ మ్యటను తెలుపలేదు.

And Saul's uncle said unto him and to his servant, "Whither went ye?" And
he said, "To seek the asses; and when we saw that they were nowhere, we
came to Samuel."
And Saul's uncle said, "Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you."

త్రువాత్ సమూయేలు మిసాపకు యెహోవా యొదదకు జనులను
పలువన్ంపంచి ఇశారయేలీయలతో ఇటానను
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా ఈల్లగున్ సెల విచచచనానడునేను
ఇశారయేలీయలైన్ మిముిను ఐగుపు ్ి్త్ దేశములోనుండి రపపంచి
ఐగుపీతయల వశములో నుండియ, మిముిను బాధపటిున్ జన్ములనినటి
వశములో నుండియ విడిపంచిత్రని.

And Samuel called the people together unto the LORD at Mizpah,

అయిన్ను మీ దురదశలనినటిని ఉపదరవము లనినటిని పోగొటిు మిముిను
రకిుంచిన్ మీ దేవుని మీరు ఇపుపడు విసరిజంచిమ్యమీద ఒకని రాజుగా
నియమింపుమ్ని ఆయన్ను అడిగియనానరు. కాబటిు యిపుపడు మీ
గోత్ిముల చొపుపన్ను మీ కుట్టంబముల చొపుపన్ను మీరు యెహోవా
సనినధిని హాజరు కావలను.
ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిని సమూయేలు సమ్కూరచగా బెనాామీను
గోత్ిము ఏరపడెను.
బెనాామీను గోత్ిమును వారి యింటి కూటముల పరకారము అత్డు
సమ్కూరచగా మ్థ్రర యింటి కూటము ఏరపడెను. త్రువాత్ కీషు కుమ్యరుడెైన్
సలు ఏరపడెను. అయితే జనులు అత్ని వెదకిన్పుపడు అత్డు కన్బడలేదు.

And ye have this day rejected your God, who Himself saved you out of all
your adversities and your tribulations, and ye have said unto Him, `Nay, but
set a king over us.' Now therefore present yourselves before the LORD by
your tribes and by your thousands."

కావున్ వారుఇకకడికి ఇంకొక మ్నుషుాడు రావలసి యన్నదా అని
యెహోవాయొదద విచారణచేయగా యెహోవాఇదిగో అత్డు సామ్యనులో
దాగియనానడని సెలవిచెచను.
వారు పరుగెత్రతపోయి అకకడనుండి అత్ని తోడుకొనివచిచరి; అత్డు
జన్సమూహములో నిలిచి న్పుపడు భుజములు మొదలుకొని పైకి
ఇత్రులకంట్ట ఎతు
త గలవాడుగా కన్బడెను.
అపుపడు సమూయేలుజనులందరిలో యెహోవా ఏరపరచిన్వానిని మీరు
చూచి త్రరా? జనులందరిలో అత్నివంటివాడొకడును లేడని చెపపగా,
జనులందరు బబబలు పట్ట
ు చరాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలువేసిరి.

Therefore they inquired of the LORD further if the man should yet come
thither. And the LORD answered, "Behold, he hath hid himself among the
supplies."
And they ran and fetched him thence; and when he stood among the
people, he was higher than any of the people from his shoulders and
upward.
And Samuel said to all the people, "See ye him whom the LORD hath
chosen, that there is none like him among all the people?" And all the
people shouted and said, "God save the king!"

త్రువాత్ సమూయేలు రాజాప్రలన్పదిత్రని జనులకు వినిపంచి, ఒక
గరంథమ్ందు వా
ర సి యెహోవా సనినధిని దాని నుంచెను. అంత్ట సమూయేలు
జనులందరిని వారి వారి ఇండాకు పంపవేసెను.
సలును గిబియాలోని త్న్ ఇంటికి వెళ్లాపోయెను. దేవునిచేత్ హృదయ పేరరేపణ
నొందిన్ శూరులు అత్ని వెంట వెళ్లారి.

Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a
book and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away,
every man to his house.
And Saul also went home to Gibeah. And there went with him a band of
men, whose hearts God had touched.

And Saul said unto his uncle, "He told us plainly that the asses were found."
But of the matter of the kingdom, whereof Samuel spoke, he told him not.

and said unto the children of Israel, "Thus saith the LORD God of Israel: `I
brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the
Egyptians and out of the hand of all kingdoms and from them that
oppressed you.'

And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe
of Benjamin was taken.
When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families,
the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken; and when
they sought him, he could not be found.
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పనికిమ్యలిన్వారు కొందరుఈ మ్నుషుాడు మ్న్లను ఏల్లగు రకిుంపగలడని
చెపుపకొనుచ అత్ని నిరాక్షాము చేసి అత్నికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా
అత్డు చెవిటివాడెైన్ట్ట
ు ఊర కుండెను.
అమోినీయడెైన్ నాహాషు బయలుదేరి యాబేష్ుల్లదు.. కెదురుగా
దిగిన్పుపడు యాబేషు వారందరుమేము నీకు సేవచేయదుము, మ్యతో
నిబంధన్చేయమ్ని నాహాషుతో అనిరి
ఇశారయేలీయలందరి మీదికి నింద తెచచన్ట్ట
ా మీయందరి కుడికనునలను
ఊడదీయదున్ని మీతో నేను నిబంధన్ చేసెదన్ని అమోినీయడెైన్ నాహాషు
యాబేషు వారి పదదలతో చెపపగా వారుమేము ఇశారయేలీయల సరిహదు
ద
లనినటికి దూత్లను పంపుటకెై యేడు దిన్ముల గడువు మ్యకిముి;
మ్ముిను రకిుంచటకు ఎవరును లేక పోయిన్ యెడల మ్ముిను మేము
నీకపపగించకొనద మ్నిరి.
దూత్లు సలు గిబియాకు వచిచ జనులకు ఆ వరి మ్యన్ము తెలియజపపగా
జనులందరు బిగురగా ఏడిచరి.

But the children of Belial said, "How shall this man save us?" And they
despised him, and brought him no presents. But he held his peace.
Then Nahash the Ammonite came up and encamped against Jabeshgilead;
and all the men of Jabesh said unto Nahash, "Make a covenant with us, and
we will serve thee."
And Nahash the Ammonite answered them, "On this condition will I make a
covenant with you: that I may thrust out all your right eyes and lay it for a
reproach upon all Israel."
And the elders of Jabesh said unto him, "Give us seven days' respite, that we
may send messengers unto all the regions of Israel. And then, if there be no
man to save us, we will come out to thee."
Then came the messengers to Gibeah of Saul and told the tidings in the ears
of the people, and all the people lifted up their voices and wept.

సలు పలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచచచజనులు ఏడుచటకు
హేతువేమ్ని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచన్ వరిమ్యన్ము అత్నికి
తెలియజేసిరి.
సలు ఆ వరిమ్యన్ము విన్గానే దేవుని ఆత్ి అత్నిమీదికి బలముగా వచెచను.
అత్డు అతాాగరహుడెై
ఒక కాడి ఎడాను తీసి తున్కలుగా చేసి ఇశారయేలీయల దేశములోని
న్లుదికుకలకు దూత్లచేత్ వాటిని పంపసలుతోను సమూయేలుతోను
చేరకుండువాడెవడో వాని ఎడాను నేను ఈ పరకారముగా చేయదున్ని
వరిమ్యన్ము చేసెను. అందువలన్ యెహోవా భ్యము జనులమీదికి వచెచను
గనుక యొకడెైన్ను నిలువకుండ వారందరు వచిచరి.

And behold, Saul came after the herd out of the field; and Saul said, "What
aileth the people that they weep?" And they told him the tidings of the men
of Jabesh.
And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his
anger was kindled greatly.
And he took a yoke of oxen and hewed them in pieces, and sent them
throughout all the regions of Israel by the hands of messengers, saying,
"Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be
done unto his oxen." And the fear of the LORD fell on the people, and they
came out with one consent.

అత్డు బెజకులో వారిని లకక పటుగా ఇశారయేలువారు మూడు
లక్షలమ్ందియ యూదావారు ముపపదివేల మ్ందియ అయిరి.
అపుపడురేపు మ్ధాాహనములోగా మీకు రక్షణ కలుగున్ని యాబేష్ుల్లదు
వారితో చెపుపడని వచిచన్ దూత్లతో ఆజానిచిచ వారిని పంపవేసెను. దూత్లు
పోయి యాబేషువారికి ఆ వరిమ్యన్ము తెలుపగా వారు సంతోష్పడిరి.

And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three
hundred thousand and the men of Judah thirty thousand.
And they said unto the messengers who came, "Thus shall ye say unto the
men of Jabeshgilead, `Tomorrow, by the time the sun is hot, ye shall have
help.'" And the messengers came and showed it to the men of Jabesh, and
they were glad.
Therefore the men of Jabesh said, "Tomorrow we will come out unto you,
and ye shall do with us all that seemeth good unto you."

కాబటిు యాబేషువారు నాహాషు యొకక దూత్లతో ఇటానిరిరేపు మేము
బయలుదేరి మ్ముిను అపపగించకొందుము, అపుపడు మీ దృష్ుకి ఏది
అనుకూలమో అది మ్యకు చేయవచచను.
మ్రునాడు సలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన్ త్రువాత్ వారు
తెలావారు సమ్యమున్ దండుమ్ధాను జొచిచ మ్ధాాహనములోగా
అమోినీయలను హత్ముచేయగా వారిలో మిగిలిన్వారు ఇదదరేసికూడి
పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి.

And it was so on the morrow, that Saul put the people in three companies;
and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew
the Ammonites until the heat of the day; and it came to pass that those who
remained were scattered, so that two of them were not left together.

జనులుసలు మ్న్లను ఏలునా అని అడిగిన్ వారేరి? మేము వారిని
And the people said unto Samuel, "Who is he that said, `Shall Saul reign over
చంపున్ట్ట
ా ఆ మ్నుషుాలను తెపపంచడని సమూయేలుతో అన్గా
us?' Bring the men, that we may put them to death."
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సలునేడు యెహోవా ఇశారయేలీయలకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ
దిన్మున్ ఏ మ్నుషుాని మీరు చంపవదదనను.
మ్న్ము గిల్ల
ు లున్కు వెళ్లా రాజాపరిప్రలన్ పదిత్రని మ్రల సాథపంచకొందము
రండని చెపప సమూయేలు జనులను పలువగా
జనులందరు గిల్ల
ు లున్కు వచిచ గిల్ల
ు లులో యెహోవా సనినధిని
సమ్యధాన్బలులను అరిపంచి, యెహోవా సనినధిని సలున్కు పటా
ు భిషేకము
చేసిరి. సలును ఇశారయేలీయలందరును అకకడ బహుగా సంతోష్ంచిరి.

And Saul said, "There shall not a man be put to death this day, for today the
LORD hath wrought salvation in Israel."
Then said Samuel to the people, "Come, and let us go to Gilgal and renew
the kingdom there."
And all the people went to Gilgal, and there they made Saul king before the
LORD in Gilgal. And there they sacrificed sacrifices of peace offerings before
the LORD; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.

అపుపడు సమూయేలు ఇశారయేలీయలందరితో ఇటాననుఆలకించడి; మీరు
నాతో చెపపన్మ్యట న్ంగీకరించి మీమీద ఒకని రాజుగా నియమించి
యనానను.
రాజు మీ కారాములను జరిగించను. నేను త్ల నరిసిన్ ముసలివాడను, నా
కుమ్యరులు, మీ మ్ధానునానరు; బాలామునాటినుండి నేటివరకు నేను మీ
కారాములను జరిగించచ వచిచత్రని.

And Samuel said unto all Israel, "Behold, I have hearkened unto your voice
in all that ye said unto me and have made a king over you;

3

ఇదిగో నేనునానను, నేనవని యెదు
ద నైన్ తీసికొంటినా? ఎవని గారదభ్మునైన్
పట్ట
ు కొంటినా? ఎవనికెైన్ అనాాయము చేసిత్రనా? ఎవనినైన్ బాధపటిుత్రనా?
నాాయము నాకు అగపడకుండ ఎవని యొదదనైన్ లంచము పుచచకొంటినా?
ఆల్లగు చేసిన్యెడల యెహోవా సనినధిని ఆయన్ అభిషేకము చేయించిన్
వాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షాము పలుకవలను, అపుపడు నేను మీ
యెదుట దానిని మ్రల నితు
త న్నను.

Behold, here I am! Witness against me before the LORD and before His
anointed. Whose ox have I taken, or whose ass have I taken? Or whom have
I defrauded? Whom have I oppressed, or from whose hand have I received
any bribe to blind mine eyes therewith? And I will restore it to you."
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నీవు మ్యకు ఏ అనాాయమైన్ను ఏ బాధనైన్ను చేయలేదు; ఏ
మ్నుషుానియొదదగాని నీవు దేనినైన్ను తీసికొన్లేదని వారు చెపపగా
అత్డు అటిుది నాయొదద ఏదియ మీకు దొరకదని యెహోవాయను ఆయన్
అభిషేకము చేయించిన్వాడును ఈ దిన్మున్ మీ మీద సాకు
ు లై యనానరు
అని చెపపన్పుపడుసాకు
ు లే అని వారు పరతుాత్తరమిచిచరి.

And they said, "Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast
thou taken aught from any man's hand."
And he said unto them, "The LORD is witness against you, and His anointed
is witness this day, that ye have not found aught in my hand." And they
answered, "He is witness."

1 Samuel
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మ్రియ సమూయేలు జనులతో ఇటాననుమోషేను అహరోనును నిరణయించి
మీ పత్రులను ఐగుపు
త దేశములోనుండి రపపంచిన్వాడు యెహోవాయే గదా

And Samuel said unto the people, "It is the LORD who advanced Moses and
Aaron, and who brought your fathers up out of the land of Egypt.

1 Samuel
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1 Samuel
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కాబటిు యెహోవా మీకును మీ పత్రులకును చేసిన్ నీత్రకారాములనుబటిు
Now therefore stand still, that I may reason with you before the LORD
యెహోవా సనిన ధిని నేను మీతో వాదించన్ట్ట
ా మీరు ఇకకడ నిలిచి యండుడి concerning all the righteous acts of the LORD which He did to you and to
your fathers.
యాకోబు ఐగుపు
When Jacob had come into Egypt and your fathers cried unto the LORD,
త న్కు వచిచన్ పమ్ిట మీ పత్రులు యెహోవాకు
మొఱ్ఱపటుగా ఆయన్ మోషే అహరోనులను పంపన్ందున్ వారు మీ పత్రులను then the LORD sent Moses and Aaron, who brought forth your fathers out of
ఐగుపు
Egypt and made them dwell in this place.
త లోనుండి తోడుకొని వచిచ యీ సథలమ్ందు నివసింప జేసిరి.

1 Samuel
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1 Samuel
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అయితే వారు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాను మ్రచిన్పుపడు ఆయన్ వారిని
హాసోరుయొకక సేనాధిపత్ర యె
ై న్ స్త్సెరా చేత్రకిని ఫిలిషీతయల చేత్రకిని
మోయాబు రాజుచేత్రకిని అమిివేయగా వారు ఇశారయేలీయలతో యదిము
చేసిరి.

and now, behold, the king walketh before you. And I am old and
grayheaded, and behold, my sons are with you; and I have walked before
you from my childhood unto this day.

And when they forgot the LORD their God, He sold them into the hand of
Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and
into the hand of the king of Moab, and they fought against them.
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అంత్ట వారుమేము యెహోవానువిసరిజంచి బయలు దేవత్లను అషా
త రోతు
దేవత్లను పూజంచి న్ందున్ ప్రపము చేసిత్రవిిు; మ్య శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి
నీవు మ్ముిను విడిపంచిన్యెడల మేము నినున సేవించెద మ్ని యెహోవాకు
మొఱ్ఱపటుగా
యెహోవా యెరు బబయలును బెదానును యెఫా
త ను సమూయేలును పంప,
న్లుదిశల మీ శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి మిముిను విడిపంచి న్ందున్ మీరు
నిరభయముగా కాపురము చేయచనానరు.
అయితే అమోినీయల రాజైన్ నాహాషు మీ మీదికి వచచట మీరు చూడగానే,
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీకు రాజైయన్ననుఆయన్ కాదు, ఒక రాజు
మిముిను ఏలవలన్ని మీరు నాతో చెపపత్రరి.
కాబటిు మీరు కోరి యేరపరచకొనిన్ రాజు ఇత్డ. యెహోవా ఇత్నిని మీమీద
రాజుగా నిరణయించి యనానడు.
మీరు యెహోవా యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి ఆయన్ మ్యటను విని
ఆయన్ను సేవించి ఆయన్ ఆజాను భ్ంగముచేయక మీరును మిముిను ఏలు
రాజును మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను అనుసరించిన్యెడల మీకు కేుమ్ము
కలుగును.
అయితే యెహోవా మ్యట విన్క ఆయన్ ఆజాను భ్ంగము చేసిన్యెడల
యెహోవా హసతము మీ పత్రులకు విరోధ ముగా నుండిన్ట్ట
ా మీకును
విరోధముగా నుండును.
మీరు నిలిచి చూచచండగా యెహోవా జరిగించ ఈ గొపప కారామును
కనిపట్ట
ు డి.
గోధుమ్ కోత్కాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణయింపుమ్ని
అడిగిన్ందుచేత్ యెహోవా దృష్ుకి మీరు చేసిన్ కీడు గొపపదని మీరు గరహించి
తెలిసికొనుటకెై యెహోవా ఉరుములను వరుమును పంపున్ట్ట
ా గా నేను
ఆయన్ను వేడుకొనుచనానను.
సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనిన్పుపడు యెహోవా ఆ దిన్మున్
ఉరుములను వరుమును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును
సమూయేలున్కును బహుగా భ్యపడి
సమూయేలుతో ఇటానిరిరాజును నియమించమ్ని మేము అడుగుటచేత్ మ్య
ప్రపములనినటిని మించిన్ కీడు మేము చేసిత్రవిిు. కాబటిు మేము మ్రణము
కాకుండ నీ దాసులమైన్ మ్య కొరకు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను ప్ర
ర రిథంచము.

And they cried unto the LORD and said, `We have sinned, because we have
forsaken the LORD and have served the Baalim and Ashtaroth; but now
deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve Thee.'

20

అంత్ట సమూయేలు జనులతో ఇటాననుభ్యపడకుడి, మీరు ఈ కీడు చేసిన్
మ్యట నిజమే, అయి న్ను యెహోవాను విసరిజంపకుండ ఆయన్ను
అనుసరించచ పూరణహృదయముతో ఆయన్ను సేవించడి.

And Samuel said unto the people, "Fear not. Ye have done all this
wickedness; yet turn not aside from following the LORD, but serve the LORD
with all your heart.
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And turn ye not aside; for then should ye go after vain things which cannot
profit nor deliver, for they are vain.
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ఆయన్ను విసరిజంపకుడి, ఆయన్ను విసరిజంపువారు పరయోజన్ము మ్యలిన్వెై
రకిుంపలేని మ్యయా సవరూపములను అను సరించదురు. నిజముగా అవి
మ్యయయే.
యెహోవా మిముిను త్న్కు జన్ముగా చేసికొనుటకు ఇష్ుము గలిగి
యనానడు; త్న్ ఘన్మైన్ నామ్ము నిమిత్తము త్న్ జనులను ఆయన్
విడనాడడు.
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And the LORD sent Jerubbaal, and Bedan, and Jephthah, and Samuel, and
delivered you out of the hand of your enemies on every side, and ye dwelt
safe.
And when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came
against you, ye said unto me, `Nay, but a king shall reign over us,' when the
LORD your God was your king.
Now therefore behold the king whom ye have chosen and whom ye have
desired! And behold, the LORD hath set a king over you.
If ye will fear the LORD and serve Him and obey His voice and not rebel
against the commandment of the LORD, then shall both ye and also the king
who reigneth over you continue following the LORD your God.
But if ye will not obey the voice of the LORD, but rebel against the
commandment of the LORD, then shall the hand of the LORD be against
you, as it was against your fathers.
Now therefore stand and see this great thing which the LORD will do before
your eyes.
Is it not wheat harvest today? I will call unto the LORD, and He shall send
thunder and rain, that ye may perceive and see that your wickedness is
great which ye have done in the sight of the LORD, in asking for yourselves a
king."
So Samuel called unto the LORD, and the LORD sent thunder and rain that
day; and all the people greatly feared the LORD and Samuel.
And all the people said unto Samuel, "Pray for thy servants unto the LORD
thy God, that we die not. For we have added unto all our sins this evil: to ask
for us a king."

For the LORD will not forsake His people for His great name's sake, because
it hath pleased the LORD to make you His people.
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నా మ్ట్ట
ు కు నేను మీ నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్ చేయట మ్యనుటవలన్ యెహోవాకు
విరోధముగ ప్రపము చేసిన్వాడ న్గుదును. అది నాకు దూరమ్గునుగాక. కాని
శ్రరష్ఠమైన్ చకకని మ్యరుమును మీకు బోధింతును.

Moreover as for me, God forbid that I should sin against the LORD in ceasing
to pray for you; but I will teach you the good and the right way.
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Only fear the LORD, and serve Him in truth with all your heart; for consider
what great things He hath done for you.
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ఆయన్ మీకొరకు ఎనిన గొపప కారాములను చేసెనో అది మీరు త్లంచకొని,
మీరు యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి, నిష్కపట్టలై
పూరణహృదయముతో ఆయన్ను సేవించట ఆవశాకము.
మీరు కీడుచేయవారైతే త్పపకుండ మీరును మీ రాజును నాశన్మ్గుదురు.
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Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,
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సలు ముపపది ఏండావాడెై యేలనా రంభించెను. అత్డు రండు
సంవత్సరములు ఇశారయేలీయలను ఏలను
ఇశారయేలీయలలో మూడు వేలమ్ందిని ఏరపరచ కొనను. వీరిలో రండు
వేలమ్ంది మికిషులోను బేతేలు కొండలోను సలునొదదనుండిరి; వెయిామ్ంది
బెనాామీనీయల గిబియాలో యోనాతాను నొదదనుండిరి; మిగిలిన్వారిని
అత్డు వారి వారి డరాలకు పంపవేసెను.
యోనాతాను గెబాలోనున్న ఫిలిషీతయల దండును హత్ముచేయగా ఆ సంగత్ర
ఫిలిషీతయలకు విన్బడెను; మ్రియ దేశమ్ంత్ట హెబీరయలు విన్వలన్ని
సలు బాకా ఊదించెను.
సలు ఫిలిషీతయల దండును హత్ముచేసి న్ందున్ ఇశారయేలీయలు
ఫిలిషీతయలకు హేయలైరని ఇశారయేలీయలకు విన్బడగా జనులు గిల్ల
ు
లులో సలు నొదదకు కూడివచిచరి.
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ఫిలిషీతయలు ఇశారయేలీయలతో యదిముచేయటకెై ముపపదివేల
రథములను ఆరువేల గుఱ్ఱపు రౌతులను సముదరపుదరినుండు
ఇసుకరేణువులంత్ విసాతరమైన్ జన్ సమూహమును సమ్కూరుచకొని వచిచరి.
వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుపదికుకన్ మికిషులో దిగిరి.

And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, thirty
thousand chariots and six thousand horsemen, and people as the sand
which is on the seashore in multitude. And they came up and pitched camp
in Michmash, eastward from Bethaven.

1 Samuel

13

6

1 Samuel

13

7

1 Samuel

13

8

1 Samuel

13

9

1 Samuel

13

10

ఇశార యేలీయలు దిగులుపడుచ వచిచ తాము ఇరుకులో నున్నట్ట
ు
తెలిసికొని గుహలలోను పదలలోను మటులలోను ఉన్నత్ సథలములలోను
కూపములలోను దాగిరి.
కొందరు హెబీరయలు యొరా
ద ను న్ది దాటి గాదుదేశ మున్కును గిల్లదున్కును
వెళ్లా పోయిరి గాని సలు ఇంకను గిల్ల
ు లులోనే ఉండెను; జనులందరు
భ్యపడుచ అత్ని వెంబడించిరి.
సమూయేలు చెపపన్ట్ట
ు అత్డు ఏడు దిన్ములు ఆగి, సమూయేలు
గిల్ల
ు లున్కు రాకపోవుటయ, జనులు త్న్ యొదదనుండి చెదరిపోవుటయ
చూచి
దహన్ బలులను సమ్యధాన్బలులను నా యొదదకు తీసికొని రమ్ిని చెపప
దహన్బలి అరిపంచెను.
అత్డు దహన్బలి అరిపంచి చాలిం చిన్ వెంటనే సమూయేలు వచెచను. సలు
అత్నిని కలిసికొని అత్నికి వందన్ము చేయటకెై బయలుదేరగా

When the men of Israel saw that they were in a strait (for the people were
distressed), then the people hid themselves in caves and in thickets and in
rocks and in high places and in pits.
And some of the Hebrews went over the Jordan to the land of Gad and
Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him
trembling.
And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had
appointed; but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered
from him.
And Saul said, "Bring hither a burnt offering to me and peace offerings." And
he offered the burnt offering.
And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the
burnt offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that
he might salute him.

But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king."

Saul chose for himself three thousand men of Israel, whereof two thousand
were with Saul in Michmash and on Mount Bethel, and a thousand were
with Jonathan in Gibeah of Benjamin; and the rest of the people he sent
every man to his tent.
And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and
the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the
land, saying, "Let the Hebrews hear!"
And all Israel heard it said that Saul had smitten a garrison of the Philistines,
and that Israel also was held in abomination by the Philistines. And the
people were called together after Saul to Gilgal.
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సమూ యేలు అత్నితోనీవు చేసిన్ పని యేమ్ని యడిగెను. అందుకు
సలుజనులు నాయొదదనుండి చెదరిపోవుటయ, నిరణయకాలమున్ నీవు
రాకపోవుటయ, ఫిలిషీతయలు మికిషులో కూడియండుటయ నేను చూచి
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ఇంకను యెహోవాను శాంత్రపరచకమునుపే ఫిలిషీతయలు గిల్ల
ు లున్కు వచిచ
నామీద పడుదురనుకొని నా అంత్ట నేను సాహసించి దహన్బలి
అరిపంచిత్రన్నను.
అందుకు సమూ యేలు ఇటాననునీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీ కిచిచన్ ఆజాను
గెైకొన్క నీవు అవివేకపు పని చేసిత్రవి; నీ రాజామునుఇశారయేలీయలమీద
సదాకాలము సిథరపరచటకు యెహోవా త్లచి యండెను; అయితే నీ
రాజాము నిలు వదు.
యెహోవా త్న్ చితా
త నుసారమైన్ మ్న్సుసగల యొకని కనుగొనియనానడు.
నీకు ఆజా
ా పంచిన్దాని నీవు గెైకొన్కపోత్రవి గనుక యెహోవా త్న్ జనులమీద
అత్నిని అధిపత్రనిగా నియమించను.
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And Samuel said, "What hast thou done?" And Saul said, "Because I saw
that the people were scattered from me, and that thou camest not within
the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together
at Michmash,
therefore said I, `The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and
I have not made supplication unto the LORD.' I forced myself therefore, and
offered a burnt offering."
And Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the
commandment of the LORD thy God which He commanded thee, for now
would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever.

But now thy kingdom shall not continue. The LORD hath sought Him a man
after His own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over
His people, because thou hast not kept that which the LORD commanded
thee."
సమూయేలు లేచి గిల్ల
ు లును విడిచి బెనాామీనీయల గిబియాకు వచెచను;
And Samuel arose, and went up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And
సలు త్న్యొదదనున్న జనులను లకక పటుగా వారు దాదాపు ఆరు
Saul numbered the people who were present with him, about six hundred
వందలమ్ంది యండిరి.
men.
సలును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానును త్మ్ దగుర నున్న వారితో కూడ And Saul and Jonathan his son and the people who were present with them
బెనాామీనీయల గిబియాలో ఉండిరి; ఫిలిషీతయలు మికిషులో దిగియండిరి. abode in Gibeah of Benjamin; but the Philistines encamped in Michmash.
మ్రియ ఫిలిషీత యల ప్రళ్లములోనుండి దోపుడుగాండు
ర మూడుగుంపు లుగా
బయలుదేరి ఒక గుంపు ష్షయాలు దేశమున్, ఒఫా
ర కు పోవుమ్యరుమున్
సంచరించెను.
రండవ గుంపు బేత్హోరోనుకు పోవుమ్యరుమున్ సంచరించెను. మూడవ గుంపు
అరణా సమీపమ్ందుండు జబోయిములోయ సరి హదు
ద మ్యరుమున్
సంచరించెను.
హెబీరయలు కతు
త లను ఈట్టలను చేయించకొందు రేమో అని ఫిలిషీతయలు
ఇశారయేలీయల దేశమ్ందంత్ట కమ్ిరవాండు
ర లేకుండచేసియండిరి.

And the despoilers came out of the camp of the Philistines in three
companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto
the land of Shual,
and another company turned the way to Bethhoron, and another company
turned to the way of the border that looketh to the Valley of Zeboim toward
the wilderness.
Now there was no smith found throughout all the land of Israel; for the
Philistines said, "Lest the Hebrews make themselves swords or spears."

20

కాబటిు ఇశార యేలీయలందరు త్మ్ న్కుకలను ప్రరలను గొడిండరను
పోటకతు
త లను పదును చేయించటకెై ఫిలిషీతయలదగురకు పోవలసి వచెచను.

But all the Israelites went down to the Philistines to sharpen every man his
plowshare and his coulter and his ax and his mattock.
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Yet they had a file for the mattocks and for the coulters and for the forks
and for the axes, and to sharpen the goads.
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అయితే న్కుకలకును ప్రరలకును మూడు ముండు
ా గల కొంకులకును
గొడిండరకును మునుకోల కఱ్ఱలు సరిచేయటకును ఆకు రాళ్ల
ా మ్యత్ిము
వారియొదద నుండెను.
కాబటిు యదిదిన్మ్ందు సలునొదదను యోనా తాను నొదదను
ఉన్నజనులలోఒకని చేత్రలోనైన్ను కత్రతయే గాని యీట్టయేగాని లేకపోయెను,
సలున్కును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానున్కును మ్యత్ిము అవి
యండెను.
ఫిలిషీతయల దండు కావలివారు కొందరు మికిషు కనుమ్కు వచిచరి.

So it came to pass on the day of battle that there was neither sword nor
spear found in the hand of any of the people who were with Saul and
Jonathan, but with Saul and with Jonathan his son were they found.
And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.
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ఆ దిన్ము సలు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను త్న్ .. త్ండిరతో ఏమియ చెపపక Now it came to pass upon a day that Jonathan, the son of Saul, said unto the
త్న్ ఆయధములను మోయ పడుచవానిని పలిచి అవత్లనున్న
young man who bore his armor, "Come, and let us go over to the Philistines'
ఫిలిషీతయల దండు కావలివారిని హత్ముచేయ పోదము రమ్ినను.
garrison that is on the other side." But he told not his father.
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సలు గిబియా అవత్ల మిగోరనులో దానిమ్ిచెట్ట
ు కిరంద దిగియండెను, అత్ని
యొదదనున్న జనులు దాదాపు ఆరు వందలమ్ంది.
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ష్లోహులో యెహోవాకు యాజకుడగు ఏలీయొకక కుమ్యరుడెైన్ ఫీనహాసుకు
పుటిున్ ఈకాబోదు యొకక సహోదరుడెైన్ అహీట్టబున్కు జన్న్మైన్
అహీయా ఏఫ్తదు ధరించకొని అకకడ ఉండెను. యోనాతాను వెళ్లాన్ సంగత్ర
జనులకు తెలియకయండెను.
యోనాతాను ఫిలిషీతయల దండు కావలివారున్న సథలము న్కు పో జూచిన్
దారియగు కనుమ్ల న్డుమ్ ఇవత్ల ఒక సూది గట్ట
ు ను అవత్ల ఒక
సూదిగట్ట
ు ను ఉండెను, వాటిలో ఒకదాని పేరు బసేససు రండవదానిపేరు సెనే.
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And Saul tarried in the outermost part of Gibeah under a pomegranate tree
which is in Migron. And the people who were with him were about six
hundred men,
and Ahijah the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas, the
son of Eli, the LORD'S priest in Shiloh, wearing an ephod. And the people
knew not that Jonathan was gone.

And between the passages, by which Jonathan sought to go over unto the
Philistines' garrison, there was a sharp rock on one side and a sharp rock on
the other side; and the name of the one was Bozez, and the name of the
other Seneh.
ఒకదాని కొముి మికిషు ఎదుట ఉత్తరపువెైపున్ను, రండవదాని కొముి
The forefront of the one was situated northward over against Michmash
గిబియా యెదుట దకిుణపువెైపున్ను ఉండెను.
and the other southward over against Gibeah.
యోనాతానుఈ సున్నత్రలేని వారి దండు కాపరులమీదికి పోదము రముి,
And Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, and let us
యెహోవా మ్న్ కారామును సాగించనేమో, అనేకులచేత్నైన్ను
go over unto the garrison of these uncircumcised. It may be that the LORD
కొదిదమ్ందిచేత్నైన్ను రకిుంచటకు యెహోవాకు అడిమ్య అని త్న్ ఆయధ
will work for us, for there is no restraint to the LORD to save by many or by
ములు మోయవానితో చెపపగా
few."
అత్డునీ మ్న్సుసలో ఉన్నదంత్య చేయము, పోదము రముి. నీ యిషా
ు ను And his armorbearer said unto him, "Do all that is in thine heart. Turn thee;
సారముగా నేను నీకు తోడుగా నునానన్ని అత్నితో చెపపను.
behold, I am with thee, according to thy heart."
అపుపడు యోనాతానుమ్న్ము వారి దగురకు పోయి మ్న్లను వారికి
అగుపరుచకొందము.
వారు మ్న్లను చూచిమేము మీ యొదదకు వచచ వరకు అకకడ నిలువుడని
చెపపన్ యెడల వారియొదదకు పోక మ్న్మున్నచోట నిలుచదము.

Then said Jonathan, "Behold, we will pass over unto these men, and we will
disclose ourselves unto them.
If they say thus unto us, `Tarry until we come to you,' then we will stand still
in our place and will not go up unto them.

10

మ్యయొదదకు రండని వారు చెపపన్యెడల యెహోవా వారిని మ్న్చేత్రకి అపప
గించెన్ని దానిచేత్ గురిించి మ్న్ము పోదమ్ని చెపపగా

But if they say thus, `Come up unto us,' then we will go up; for the LORD
hath delivered them into our hand, and this shall be a sign unto us."
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వీరిదదరు త్ముిను తాము ఫిలిషీతయల దండుకాపరులకు అగుపరుచకొనిరి. And both of them revealed themselves unto the garrison of the Philistines;
అపుపడ ఫిలిషీతయలుచూడుడి, తాము దాగియండిన్ గుహలలోనుండి
and the Philistines said, "Behold, the Hebrews come forth out of the holes
హెబీరయలు బయలుదేరి వచచచనానరని చెపుపకొనుచ
where they had hid themselves."
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యోనా తానును అత్ని ఆయధములను మోయవానిని పలిచిమేము మీకు
ఒకటి చూపంతుము రండని చెపపన్పుపడు యోనాతానునా వెనుక రముి,
యెహోవా ఇశారయేలీ యల చేత్రకి వారిన్పపగించెన్ని త్న్ ఆయధములు
మోయ వానితో చెపప

And the men of the garrison answered Jonathan and his armorbearer, and
said, "Come up to us, and we will show you a thing." And Jonathan said unto
his armorbearer, "Come up after me, for the LORD hath delivered them into
the hand of Israel."
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అత్డును అత్ని వెనుక అత్ని ఆయధములు మోయవాడును త్మ్
చేతులతోను కాళాతోను ప్ర
ర కి యెకికరి. ఫిలిషీతయలు యోనాతాను దబబకు
పడగా అత్నివెనుక వచచ అత్ని ఆయధములు మోయ వాడు వారిని
చంపను.
యోనాతానును అత్ని ఆయ ధములు మోయ వాడును చేసిన్ ఆ మొదటి
వధయందు దాదాపుగా ఇరువదిమ్ంది పడిరి; ఒక దిన్మున్ ఒక కాడి యెడు
ా
దునున అరయెకరము నేల పడుగున్ అది జరి గెను.
దండులోను పలములోను జనులందరిలోను మ్హా భ్యకంపము కలిగెను.
దండు కావలివారును దోపుడు గాండు
ర ను భీత్రనొందిరి; నేలయదిరను. వారు ఈ
భ్యము దైవికమ్ని భావించిరి.
దండువారు చెదిరిపోయి బత్రతగా ఓడిపోవుట బెనాామీనీయల గిబియాలో
నున్న సలు యొకక వేగులవారికి కన్బడగా
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సలుమీరు లక పటిు మ్న్యొదద లేనివారవరో చూడుడని త్న్యొదదనున్న
Then said Saul unto the people who were with him, "Number now, and see
జనులతో చెపపను. వారు లకక చూచి యోనాతానును అత్ని ఆయధములు who is gone from us." And when they had numbered, behold, Jonathan and
మోయవాడును లేరని తెలిసికొనిరి.
his armorbearer were not there.
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దేవుని మ్ందసము అపుపడు ఇశారయేలీయలయొదద ఉండగాదేవుని
మ్ందసమును ఇకకడికి తీసికొనిరమ్ిని సలు అహీయాకు సెలవిచెచను.

And Saul said unto Ahijah, "Bring hither the ark of God." For the ark of God
was at that time with the children of Israel.
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సలు యాజకునితో మ్యటల్లడుచండగా ఫిలిషీతయల దండులో ధవని మ్రి
యెకుకవగా విన్బడెను; కాబటిు సలు యాజకునితోనీ చెయిా వెనుకకు
తీయమ్ని చెపప
తానును త్న్యొదద నున్న జనులందరును కూడుకొని యదిమున్కు
చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీతయలు కలవరపడి ఒకరినొకరు హత్ము
చేసికొను చండిరి.

And it came to pass, while Saul talked unto the priest, that the noise that
was in the host of the Philistines went on and increased; and Saul said unto
the priest, "Withdraw thine hand."
And Saul and all the people who were with him assembled themselves, and
they came to the battle; and behold, every man's sword was against his
fellow, and there was a very great discomfiture.
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Moreover the Hebrews who were with the Philistines before that time, who
went up with them into the camp from the country round about, even they
also turned to be with the Israelites who were with Saul and Jonathan.
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మ్రియ అంత్కుమునుపు ఫిలిషీతయల వశమున్నున్నవారై చట్ట
ు నున్న
ప్ర
ర ంత్ములలో నుండి వారితోకూడ దండున్కు వచిచన్ హెబీరయలు సలు
నొదదను యోనాతానునొదదను ఉన్న ఇశారయేలీ యలతో కలిసికొన్వలన్ని
ఫిలిషీతయలను విడిచిరి.
అదియ గాక ఎఫా
ర యిము మ్న్ాములో దాగియన్న ఇశారయేలీయలును
ఫిలిషీతయలు ప్రరిపోయిరని విని యదిమ్ందు వారిని త్రుముటలో కూడిరి.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఇశారయేలీయలను ఈల్లగున్ రకిుంచెను. యదిము
బేతావెను అవత్లకు సాగగా ఆ దిన్మున్ ఇశారయేలీయలు చాల్ల బడలిక
నొందిరి.
నేను నా శతు
ి వులమీద పగ తీరుచకొన్క మునుపు, సాయంత్ిము కాకమునుపు
భోజన్ము చేయవాడు శపంపబడును అనిసలు జనులచేత్ పరమ్యణము
చేయించెను, అందువలన్ జనులు ఏమియ త్రన్కుండిరి.
జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకకడ నేలమీద తేన కన్బడెను.

And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, and his
armorbearer after him. And they fell before Jonathan, and his armorbearer
slew after him.
And that first slaughter which Jonathan and his armorbearer made was
about twenty men within, as it were, a half acre of land which a yoke of
oxen might plow.
And there was trembling in the host, in the field, and among all the people.
The garrison and the despoilers also trembled, and the earth quaked; so it
was a very great trembling.
And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked; and behold, the
multitude melted away, and they went on beating down one another.

Likewise all the men of Israel who had hidden themselves on Mount
Ephraim, when they heard that the Philistines fled, even they also followed
hard after them in the battle.
So the LORD saved Israel that day, and the battle passed over unto
Bethaven.
And the men of Israel were distressed that day, for Saul had adjured the
people, saying, "Cursed be the man who eateth any food until evening, that
I may be avenged on mine enemies." So none of the people tasted any food.

And all they of the land came to a woods, and there was honey upon the
ground.
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జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేన కాలువ కటిుయండెను గాని జనులు తాము
చేసిన్ పరమ్యణమున్కు భ్యపడి ఒకడును చెయిా నోటపటులేదు.
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And when the people had come into the woods, behold, the honey
dropped; but no man put his hand to his mouth, for the people feared the
oath.
అయితే యోనాతాను త్న్ త్ండిర జనులచేత్ చేయించిన్ పరమ్యణము విన్లేదు. But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath.
గనుక త్న్ చేత్రకఱ్ఱ చాప దాని కొన్ను తేన పట్ట
ు లో ముంచి త్న్ చెయిా
Therefore he put forth the end of the rod that was in his hand and dipped it
నోటిలో పట్ట
ు కొన్గా అత్ని కనునలు పరకాశించెను.
in a honeycomb and put his hand to his mouth, and his eyes were
enlightened.
జనులలో ఒకడునీ త్ండిర జనులచేత్ పరమ్యణము చేయించిఈ దిన్మున్
Then answered one of the people and said, "Thy father strictly charged the
ఆహారము పుచచకొనువాడు శపంపబడున్ని ఖండిత్ముగా
people with an oath, saying, `Cursed be the man who eateth any food this
ఆజా
ా పంచియనానడు; అందుచేత్నే జనులు బహు బడలియనానరని
day.'" And the people were faint.
చెపపను.
అందుకు యోనాతాను అందుచేత్ నా త్ండిర జనులను కష్ుపటిున్వాడాయెను; Then said Jonathan, "My father hath troubled the land. See, I pray you, how
నేను ఈ తేన కొంచెము పుచచకొన్న మ్యత్ిమున్ నా కనునలు ఎంత్
mine eyes have been enlightened because I tasted a little of this honey.
పరకాశించచన్నవో చూడుడి
జనులు తాము చికికంచకొనిన్ త్మ్ శతు
ి వుల దోపుళావలన్ బాగుగా
How much more, if perhaps the people had eaten freely today of the spoil
భోజన్ము చేసిన్యెడల వారు ఫిలిషీతయలను మ్రి అధికముగా హత్ము
of their enemies which they found? For would there not have been now a
చేసియందురనను.
much greater slaughter among the Philistines?"
ఆ దిన్మున్ జనులు ఫిలిషీతయలను మికిషునుండి అయాాలోను వరకు
And they smote the Philistines that day from Michmash to Aijalon; and the
హత్ముచేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి.
people were very faint.
జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱ్ఱలను ఎడాను పయాలను తీసికొని నేలమీద And the people flew upon the spoil, and took sheep and oxen and calves,
వాటిని వధించి రకిముతోనే భ్కిుంచిన్ందున్
and slew them on the ground; and the people ate them with the blood.
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జనులు రకిముతోనే త్రని యెహోవా దృష్ుకి ప్రపము చేయచనానరని
కొందరు సలున్కు తెలియజేయగా అత్డుమీరు విశావస ఘ్రత్కులైత్రరి; పదద
రాయి యొకటి నేడు నా దగురకు దొరిాంచి తెండని చెపప

Then they told Saul, saying, "Behold, the people sin against the LORD in that
they eat with the blood." And he said, "Ye have transgressed! Roll a great
stone unto me this day."
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మీరు అకకడకకడికి జనుల మ్ధాకు పోయి, అందరు త్మ్ యెదు
ద లను త్మ్
గొఱ్ఱలను నాయొదదకు తీసికొనివచిచ యికకడ వధించి భ్కిుంపవలను; రకిముతో
మ్యంసము త్రని యెహోవా దృష్ుకి ప్రపము చేయకుడని వారితో చపుపడని
కొందరిని పంపను. కాబటిు జనులందరు ఆ రాత్రి త్మ్ త్మ్ యెదు
ద లను
తీసికొని వచిచ అకకడ వధిం చిరి.

And Saul said, "Disperse yourselves among the people and say unto them,
`Bring me hither every man his ox and every man his sheep, and slay them
here and eat; and sin not against the LORD in eating with the blood.'" And
all the people brought every man his ox with him that night, and slew them
there.
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And Saul built an altar unto the LORD; the same was the first altar that he
built unto the LORD.
And Saul said, "Let us go down after the Philistines by night and despoil
them until the morning light, and let us not leave a man of them." And they
said, "Do whatsoever seemeth good unto thee." Then said the priest, "Let us
draw near hither unto God."
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మ్రియ సలు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిుంచెను. యెహోవాకు
అత్డు కటిుంచిన్ మొదటి బలిపీఠము అదే.
అంత్టమ్న్ము రాత్రియందు ఫిలిషీతయలను త్రిమి తెలావారువరకు వారిని
కలత్పటిు, శ్రష్ంచవా డొకడును లేకుండ చేత్ము రండి అని సలు ఆజా
ఇయాగా జనులునీ దృష్ుకి ఏది మ్ంచిదో అది చేయమ్నిరి. అంత్ట
సలుయాజకుడు ఇకకడనే యనానడు, దేవునియొదద విచారణ చేయదము
రండని చెపప
సలుఫిలిషీతయల వెనుక నేను దిగిపోయిన్ యెడల నీవు ఇశారయేలీయల చేత్రకి
వారి న్పపగింతువా అని దేవునియొదద విచారణ చేయగా, ఆ దిన్మున్ ఆయన్
అత్నికి పరతుాత్తరమియాక యండెను.

And Saul asked counsel of God: "Shall I go down after the Philistines? Wilt
Thou deliver them into the hand of Israel?" But He answered him not that
day.
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అందువలన్ సలుజనులలో పదదలు నా యొదదకు వచిచ నేడు ఎవరివలన్ ఈ
ప్రపము కలిగెనో అది విచారింపవలను.
నా కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను వలన్ కలిగిన్ను వాడు త్పపక మ్రణమ్వున్ని
ఇశారయేలీ యలను రకిుంచ యెహోవా జీవముతోడని నేను పరమ్య ణము
చేయచనానన్నను. అయితే జనులందరిలో అత్నికి పరతుాత్తరమిచిచన్
వాడు ఒకడును లేకపోయెను.
మీరు ఒక త్ట్ట
ు న్ను నేనును నా కుమ్యరుడగు యోనాతానును ఒక త్ట్ట
ు న్ను
ఉండవలన్ని అత్డు జనులందరితో చెపపగా జనులునీ దృష్ుకి ఏది మ్ంచిదో
అది చేయమ్ని సలుతో చెపపరి.
అపుపడు సలుఇశారయేలీయలకు దేవుడవెైన్ యెహోవా, దోష్ని కనుపరచమ్ని
ప్ర
ర రిథంపగా సలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు
త్పపంచకొనిరి.
నాకును నా కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానున్కును చీట్ట
ా వేయడని సలు ఆజా
ఇయాగా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను.
నీవు చేసిన్దేదో నాతో చెపుపమ్ని యోనాతానుతో అన్గా యోనాతానునా
చేత్రకఱ్ఱకొన్తో కొంచెము తేన పుచచకొన్న మ్యట వాసతవమే; కొంచెము తేనకెై
నేను మ్రణమొందవలసి వచిచన్దని అత్నితో అనను.

And Saul said, "Draw ye near hither, all the chief of the people, and know
and see wherein this sin hath been this day.
For, as the LORD liveth who saveth Israel, though it be in Jonathan my son,
he shall surely die." But there was not a man among all the people who
answered him.

అందుకు సలుయోనాతానా, నీవు అవశాముగా మ్రణమ్వుదువు, నేను
ఒపుపకొన్ని యెడల దేవుడు నాకు గొపప అప్రయము కలుగజేయనుగాక
అనను.
అయితే జనులు సలుతోఇశారయేలీయలకు ఇంత్ గొపప రక్షణ కలుగ జేసిన్
యోనాతాను మ్రణమ్వునా? అదన్నటికినికూడదు. దేవుని సహాయముచేత్
ఈ దిన్మున్ యోనాతాను మ్న్లను జయము నొందించెను; యెహోవా
జీవము తోడు అత్ని త్లవెండు
ర కలలో ఒకటియ నేల రాలదని చెపప
యోనాతాను మ్రణము కాకుండ జనులు అత్ని రకిుంచిరి.

And Saul answered, "God do so and more also; for thou shalt surely die,
Jonathan."

అపుపడు సలు ఫిలిషీతయలను త్రుముట మ్యని వెళ్లాపోగా ఫిలిషీతయలు త్మ్
సథలమున్కు వెళ్లారి.
ఈల్లగున్ సలు ఇశారయేలీయలను ఏలుటకు అధి కారము నొందిన్వాడెై
న్ఖముఖాల వారి శతు
ి వులైన్ మ్యయాబీయలతోను అమోినీయలతోను
ఎదోమీ యలతోను సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీతయలతోను యదిము
చేసెను. ఎవరిమీదికి అత్డు పోయెనో వారి న్ందరిని ఓడించెను.

Then Saul went up from following the Philistines, and the Philistines went to
their own place.
So Saul took the kingship over Israel and fought against all his enemies on
every side: against Moab, and against the children of Ammon, and against
Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines; and
whithersoever he turned himself, he vexed them.

Then said he unto all Israel, "Be ye on one side, and I and Jonathan my son
will be on the other side." And the people said unto Saul, "Do what seemeth
good unto thee."
Therefore Saul said unto the LORD God of Israel, "Give a perfect lot." And
Saul and Jonathan were taken, but the people escaped.
And Saul said, "Cast lots between me and Jonathan my son." And Jonathan
was taken.
Then Saul said to Jonathan, "Tell me what thou hast done." And Jonathan
told him and said, "I did but taste a little honey with the end of the rod that
was in mine hand, and lo, I must die."

And the people said unto Saul, "Shall Jonathan die, who hath wrought this
great salvation in Israel? God forbid! As the LORD liveth, there shall not one
hair of his head fall to the ground, for he hath wrought with God this day."
So the people rescued Jonathan, that he died not.

మ్రియ అత్డు దండునుకూరిచ అమ్యలేకీయలను హత్ముచేసి
And he gathered a host and smote the Amalekites, and delivered Israel out
ఇశారయేలీయలను కొలా సొముిగా పటిున్వారి చేత్రలో నుండి వారిని
of the hands of those who despoiled them.
విడిపంచెను.
సలున్కు పుటిున్ కుమ్యరుల పేరు
ా ఏవన్గా, యోనా తాను ఇషీవ మలీకష్షవ; Now the sons of Saul were Jonathan and Ishui and Malchishua; and the
అత్ని యిదదరు కుమ్యరిల పేరు
ా ఏవన్గా పదదదానిపేరు మేరబు చిన్న
names of his two daughters were these: the name of the firstborn, Merab,
దానిపేరు మీకాలు.
and the name of the younger, Michal.
సలుయొకక భారాకు అహీనోయమ్ని పేరు, ఈమ అహిమ్యసుస కుమ్యరి.
And the name of Saul's wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaaz; and
అత్ని సెైనాాధిపత్ర పేరు అబేనరు, ఇత్డు సలున్కు పన్ త్ండిరయె
ై న్ నేరు
the name of the captain of his host was Abner, the son of Ner, Saul's uncle.
కుమ్యరుడు.
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సలు త్ండిరయగు కీషును అబేనరు త్ండిర యగు నేరును అబీయేలు
కుమ్యరులు.
సలు బరదికిన్ దిన్ములనినయ ఫిలిషీతయలతో ఘోర యదిము జరుగగా
తాను చూచిన్ బల్లఢ్యాల న్ందరిని పరాకరమ్శాలులన్ందరిని త్న్యొదదకు
చేరుచకొనను.
ఒకానొక దిన్మున్ సమూయేలు సలును పలిచి యెహోవా ఇశారయేలీయలగు
త్న్ జనులమీద నినున రాజుగా అభిషేకించటకెై న్నున పంపను; యెహోవా
మ్యట వినుము
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా సెల విచిచన్దేమ్న్గా అమ్యలేకీయలు
ఇశారయేలీయలకు చేసిన్ది నాకు జా
ా పకమే, వారు ఐగుపు
త లోనుండి రాగానే
అమ్యలేకీయలు వారికి విరోధులై మ్యరుమ్ందు వారిమీదికి వచిచరి గదా.

And Kish was the father of Saul, and Ner the father of Abner was the son of
Abiel.
And there was sore war against the Philistines all the days of Saul; and when
Saul saw any strong man or any valiant man, he took him unto him.

కాబటిు నీవు పోయి కనికరింపక అమ్యలే కీయలను హత్ము చేయచ,
పురుషులనేమి స్త్తీలనేమి బాలురనేమి పసిపలాలనేమి యెదు
ద లనేమి
గొఱ్ఱలనేమి ఒంట్టలనేమి గారదభ్ములనేమి అనినటిని హత్ముచేసి వారికి
కలిగిన్దంత్య బత్రతగా ప్రడుచేసి అమ్యలేకీయ లను నిరూిలము
చేయమ్ని చెపపను.
అంత్ట సలు జనులను పోగుచేసి తెల్లయీములో వారిని లకక పటుగా,
కాలుబలము రండు లక్షలమ్ందియ యూదావారు పదివేలమ్ందియ నుండిరి.

Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare
them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep,
camel and ass.'"

అపుపడు సలు అమ్యలేకీయల పటుణములలో నొకదానికి వచిచన్ లోయలో
పంచియండి
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్పుపడు మీరు వారికి ఉపకారము
చేసిత్రరి గనుక అమ్యలేకీయలతోకూడ నేను మిముిను నాశన్ము చేయ
కుండున్ట్ట
ా మీరు వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయలకు
వరిమ్యన్ము పంపగా కేనీయలు అమ్యలేకీ యలలోనుండి వెళ్లాపోయిరి.

And Saul came to a city of Amalek, and lay in wait in the valley.

త్రువాత్ సలు అమ్యలేకీ యలను హవీల్లనుండి ఐగుపు
త దేశపు
మ్యరుమున్నున్న ష్షరువరకు త్రిమి హత్ముచేసి
అమ్యలేకీయల రాజైన్ అగగును ప్ర
ర ణముతో పట్ట
ు కొని జనులన్ందరిని
కత్రతచేత్ నిరూిలము చేసెను
సలును జనులును కూడి అగగును, గొఱ్ఱలలోను ఎడాలోను కొరవివన్ గొఱ్ఱపలాలు
మొదలైన్ వాటిలోను మ్ంచి వాటిని నిరూిలము చేయక కడగా నుంచి,
పనికిరాని నీచపశువులనినటిని నిరూిలముచేసిరి.

And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur,
which is over against Egypt.
And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all
the people with the edge of the sword.
But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep and of the
oxen, and of the fatlings and the lambs, and all that was good, and would
not utterly destroy them; but every thing that was vile and refuse, that they
destroyed utterly.
Then came the word of the LORD unto Samuel, saying,

Samuel also said unto Saul, "The LORD sent me to anoint thee to be king
over His people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of
the words of the LORD.
Thus saith the LORD of hosts: `I remember that which Amalek did to Israel,
how he lay in wait for him on the way when he came up from Egypt.

And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, two
hundred thousand footmen and ten thousand men of Judah.

And Saul said unto the Kenites, "Go, depart, get you down from among the
Amalekites, lest I destroy you with them; for ye showed kindness to all the
children of Israel when they came up out of Egypt." So the Kenites departed
from among the Amalekites.

అపుపడు యెహోవా వాకుక సమూయేలున్కు పరత్ా క్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను
సలు న్నున అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజాలను గెైకొన్కపోయెను గనుక
"I repent that I have set up Saul to be king, for he has turned back from
అత్నిని రాజుగా నిరణయించిన్ందుకు నేను పశాచతా
త పపడు చనానను. అందుకు following Me and hath not performed My commandments." And it grieved
సమూయేలు కోప్రవేశుడెై రాత్రి అంత్ యెహోవాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చండెను.
Samuel, and he cried unto the LORD all night.
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ఉదయమున్ సమూయేలు లేచి సలును ఎదుర్కకనుటకు పోగా సలు
కరిలున్కువచిచ అకకడ జయసూచకమైన్ శిలను నిలిప త్రరిగి గిల్ల
ు లున్కు
పోయెన్న్న సమ్యచారము వినను.

And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told
Samuel, saying, "Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place,
and has gone about and passed on and gone down to Gilgal."
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And Samuel came to Saul; and Saul said unto him, "Blessed be thou of the
LORD. I have performed the commandment of the LORD."
And Samuel said, "What meaneth then this bleating of the sheep in mine
ears and the lowing of the oxen which I hear?"
And Saul said, "They have brought them from the Amalekites; for the people
spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the LORD thy
God, and the rest we have utterly destroyed."
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త్రువాత్ అత్డు సలు నొదదకు రాగా సలుయెహోవా వలన్ నీకు ఆశీరావదము
కలుగునుగాక, యెహోవా ఆజాను నేను నరవేరిచత్రన్న్గా
సమూయేలుఆల్లగెైతే నాకు విన్బడుచన్న గొఱ్ఱల అరుపులును ఎడా
రంకెలును ఎకక డివి? అని అడిగెను.
అందుకు సలు అమ్యలేకీయల యొదదనుండి జనులు వీటిని తీసికొనివచిచరి; నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలులన్రిపంచటకు జనులు గొఱ్ఱలలోను ఎడాలోను
మ్ంచివాటిని ఉండనిచిచరి; మిగిలిన్వాటిన్నినటిని మేము నిరూిలముచేసిత్ర
మ్న్గా
సమూయేలునీవు మ్యటల్లడ పనిలేదు. యెహోవా రాత్రి నాతో సెలవిచిచన్
మ్యట నీకు తెలియజేతును వినుమ్ని సలుతో అన్గా, సలుచెపుపమ్నను.
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And Samuel said, "When thou wast little in thine own sight, wast thou not
made the head of the tribes of Israel, and the LORD anointed thee king over
Israel?
And the LORD sent thee on a journey and said, `Go, and utterly destroy the
sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed.'
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అందుకు సమూయేలునీ దృష్ుకి నీవు అలుపడవుగా ఉన్నపుపడు
ఇశారయేలీయల గోత్ిములకు శిరసుసవెైత్రవి, యెహోవా నినున
ఇశారయేలీయలమీద రాజుగా అభిషేకించెను.
మ్రియ యెహోవా నినున సాగన్ంపనీవు పోయి ప్రప్రతుిలైన్
అమ్యలేకీయలను నిరూిలము చేయము, వారు లయమ్గు వరకు వారితో
యదిము చేయమ్ని సెలవియాగా
నీవు ఎందుచేత్ యెహోవా మ్యట విన్క దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన్ దృష్ుకి
కీడు చేసిత్రవనను.
అందుకు సలుఆ మ్యట అన్వదు
ద ; నేను యెహోవా మ్యట విని యెహోవా
న్నున పంపన్ మ్యరుమున్ పోయి అమ్యలేకీయల రాజైన్ అగగును
తీసికొనివచిచత్రని కాని అమ్యలేకీయలను నిరూిలము చేసిత్రని.
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But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things
which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the LORD thy
God in Gilgal."
And Samuel said, "Hath the LORD as great delight in burnt offerings and
sacrifices as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than
sacrifice, and to hearken than the fat of rams.
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అయితే గిల్ల
ు లులో నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలి అరిపంచటకెై జనులు
శపత్ములగు గొఱ్ఱలలోను ఎడాలోను ముఖామైన్వాటిని తీసికొనివచిచరని
సమూయేలుతో చెపపను.
అందుకు సమూయేలుతాను సెలవిచిచన్ ఆజాను ఒకడు గెైకొనుటవలన్
యెహోవా సంతోష్ంచన్ట్ట
ా , ఒకడు దహన్బలులను బలులను అరిపం
చటవలన్ ఆయన్ సంతోష్ంచనా? ఆలోచించము, బలులు
అరిపంచటకంట్ట ఆజాను గెైకొనుటయ, పటేుళా కొరవువ అరిపంచటకంట్ట మ్యట
వినుటయ శ్రరష్ఠము.
త్రరుగుబాట్ట చేయట సోద చెపుపటయను ప్రపముతో సమ్యన్ము;
మూరఖత్ను అగపరచట మ్యయావిగరహము గృహదేవత్లను పూజంచటతో
సమ్యన్ము. యెహోవా ఆజాను నీవు విసరిజంత్రవి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ
ఆయన్ నినున విసరిజంచెన్న్గా
సలుజనులకు జడిసి వారి మ్యట వినిన్ందున్ నేను యెహోవా ఆజాను నీ మ్యట
లను మీరి ప్రపము తెచచకొంటిని.

Then Samuel said unto Saul, "Stay, and I will tell thee what the LORD hath
said to me this night." And he said unto him, "Say on."

Why then didst thou not obey the voice of the LORD, but didst leap upon
the spoil and didst evil in the sight of the LORD?"
And Saul said unto Samuel, "Yea, I have obeyed the voice of the LORD and
have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the
king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.

For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and
idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, He hath also
rejected thee from being king."
And Saul said unto Samuel, "I have sinned; for I have transgressed the
commandment of the LORD and thy words, because I feared the people and
obeyed their voice.
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కాబటిు నీవు నా ప్రపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు మొ
ా కుక న్ట్ట
ా
నాతోకూడ త్రరిగి రమ్ిని సమూయేలును వేడు కొనను.
అందుకు సమూయేలునీతోకూడ నేను త్రరిగి రాను; నీవు యెహోవా ఆజాను
విసరిజంచిత్రవి గనుక ఇశార యేలీయలమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా
నినున విసరిజంచెన్ని చెపప
వెళ్లాపోవలన్ని త్రరుగగా, సలు అత్ని దుపపటిచెంగు పట్ట
ు కొనిన్ందున్ అది
చినిగెను.
అపుపడు సమూయేలు అత్నితో ఇటాననునేడు యెహోవా ఇశారయేలీయల
రాజామును నీ చేత్రలోనుండి ల్లగివేసి నీకంట్ట ఉత్తముడెైన్ నీ పరుగువానికి
దానిని అపపగించి యనానడు.
మ్రియ ఇశారయేలీయలకు ఆధారమైన్ వాడు న్రుడుకాడు, ఆయన్
అబదిమ్యడడు, పశాచతా
త ప పడడు.
అందుకు సలునేను ప్రపము చేసిత్రని, అయిన్ను నా జనుల పదదలయెదుటను
ఇశారయేలీయల యెదు టను న్నున ఘన్పరచిన్ యెహోవాకు మొ
ా కుకటకెై
నేను పోగా నాతో కూడ త్రరిగి రమ్ిని అత్నిని వేడుకొనిన్ందున్
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Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and return with me, that I may
worship the LORD."
And Samuel said unto Saul, "I will not return with thee; for thou hast
rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being
king over Israel."
And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his
mantle, and it rent.
And Samuel said unto him, "The LORD hath rent the kingdom of Israel from
thee this day, and hath given it to a neighbor of thine, who is better than
thou.
And also the Strength of Israel will not lie nor repent; for He is not a man,
that He should repent."
Then he said, "I have sinned; yet honor me now, I pray thee, before the
elders of my people and before Israel, and return with me, that I may
worship the LORD thy God."
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సమూయేలు త్రరిగి సలు వెంట వెళ్లాను. సలు యెహోవాకు మొ
ా కికన్ త్రువాత్ So Samuel turned back after Saul, and Saul worshiped the LORD.
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Then said Samuel, "Bring ye hither to me Agag, the king of the Amalekites."
And Agag came unto him charily; and Agag said, "Surely the bitterness of
death is past."
And Samuel said, "As thy sword hath made women childless, so shall thy
mother be childless among women." And Samuel hewed Agag in pieces
before the LORD in Gilgal.
Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of
Saul.
And Samuel came no more to see Saul until the day of his death.
Nevertheless Samuel mourned for Saul; and the LORD repented that He had
made Saul king over Israel.
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సమూయేలు అమ్యలేకీ యలరాజైన్ అగగును నా దగురకు
తీసికొనిరండనిచెపపను. అగగు సంతోష్ముగా అత్ని దగురకు వచిచ-మ్రణశర మ్ నాకు గడచిపోయెనే అని చెపపగా
సమూయేలునీ కత్రత స్త్తీలకు సంతులేకుండ చేసిన్ట్ట
ా నీ త్లిాకిని స్త్తీలలో
సంతులేకపోవున్ని అత్నితో చెపప గిల్ల
ు లులో యెహోవా సనినధిని అగగును
తుతు
త నియలుగా న్రికెను.
అపుపడు సమూయేలు రామ్యకు వెళ్లాపోయెను, సలును సలు గిబియాలోని
త్న్ యింటికి వెళ్లాను.
సలు బరదికిన్ దిన్ములనినటను సమూయేలు అత్ని దరిశంప వెళాలేదు గాని
సలునుగూరిచ దుుఃఖాకారంతు డాయెను. మ్రియ తాను సలును
ఇశారయేలీయలమీద రాజుగా నిరణయించి న్ందుకు యెహోవా పశాచతా
త పము
పడెను.
అంత్ట యెహోవా సమూయేలుతో ఈల్లగు సెల...
విచెచనుఇశారయేలీయలమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజంచిన్
సలునుగూరిచ నీ వెంత్కాలము దుుఃఖిం తువు? నీ కొముిను తెైలముతో
నింపుము, బేతెాహేమీయడెైన్ యెష్ుయియొదదకు నినున పంపుచనానను,
అత్ని కుమ్యరులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించదును.

1 Samuel

16

2

సమూయేలునేనట్ట
ా వెళ్ల
ా దును? నేను వెళ్లాన్ సంగత్ర సలు వినిన్యెడల
అత్డు న్నున చంపున్న్గా యెహోవానీవు ఒక పయాను తీసికొనిపోయి
యెహోవాకు బలిపశువును వధించటకెై వచిచత్రన్ని చెపప

And Samuel said, "How can I go? If Saul hear it, he will kill me." And the
LORD said, "Take a heifer with thee, and say, `I have come to sacrifice to the
LORD.'
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యెష్ుయిని బలారపణమున్కు పలువుము; అపుపడు నీవు చేయవలసిన్
And call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do; and
దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవనిపేరు నేను నీకు చెపుపదునో అత్నిని నీవు thou shalt anoint unto Me him whom I name unto thee."
అభిషేకింపవలన్ని సెలవియాగా
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And the LORD said unto Samuel, "How long wilt thou mourn for Saul, seeing
I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go.
I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided Me a king
among his sons."

సమూయేలు యెహోవా ఇచిచన్ సెలవుచొపుపన్ బేతెా హేమున్కు వెళ్లాను. ఆ
ఊరి పదదలు అత్ని రాకకు భ్యపడిసమ్యధాన్ముగా వచచచనానవా అని
అడుగగా
అత్డుసమ్యధాన్ముగానే వచిచత్రని; మీరు శుదు
ి లై నాతోకూడ బలికి రండని
చెపప, యెష్ుయిని అత్ని కుమ్యరులను శుదిి చేసి బలి అరిపంచెను.

1 Samuel

16

4

1 Samuel

16

5

1 Samuel

16

6

వారు వచిచన్పుపడు అత్డు ఏలీయాబును చూచినిజముగా యెహోవా
అభిషేకించవాడు ఆయన్ యెదుట నిలిచి యనానడని అనుకొనను

And Samuel did that which the LORD spoke, and came to Bethlehem. And
the elders of the town trembled at his coming, and said, "Comest thou
peaceably?"
And he said, "Peaceably; I have come to sacrifice unto the LORD. Sanctify
yourselves, and come with me to the sacrifice." And he sanctified Jesse and
his sons, and called them to the sacrifice.
And it came to pass, when they had come, that he looked on Eliab and said,
"Surely the LORD'S anointed is before Him."
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అయితే యెహోవా సమూ యేలుతో ఈల్లగు సెలవిచెచను అత్ని రూపమును
అత్ని యెతు
త ను లక్షాపటుకుము, మ్నుషుాలు లక్షాపట్ట
ు వాటిని యెహోవా
లక్షాపటుడు; నేను అత్ని తో
ి సివేసియనానను. మ్నుషుాలు పైరూపమును
లక్షాపట్ట
ు దురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్షాపట్ట
ు ను.

But the LORD said unto Samuel, "Look not on his countenance or on the
height of his stature, because I have refused him; for the LORD seeth not as
man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the LORD
looketh on the heart."
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యెష్ుయి అబీనాదాబును పలిచి సమూయేలు ఎదుటికి అత్ని రపపంపగా
అత్డుయెహోవా ఇత్ని కోరుకొన్ లేదనను.
అపుపడు యెష్ుయి ష్మ్యిను పలువగా అత్డుయెహోవా ఇత్నిని
కోరుకొన్లేదనను.
యెష్ుయి త్న్ యేడుగురు కుమ్యరులను సమూయేలు ఎదుటికి పలువగా
సమూయేలుయెహోవా వీరిని కోరుకొన్లేదని చెపప
నీ కుమ్యరులందరు ఇకకడనునానరా అని యెష్ుయిని అడుగగా అత్డుఇంకను
కడసారివాడునానడు. అయితే వాడు గొఱ్ఱలను కాయచనానడని చెపపను.
అందుకు సమూయేలునీవు వాని పలువన్ంపంచము, అత్డికకడికి
వచచవరకు మ్న్ము కూరుచందమ్ని యెష్ుయితో చెపపగా

Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said,
"Neither hath the LORD chosen this."
Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, "Neither hath the LORD
chosen this."
Again, Jesse made seven of his sons to pass before Samuel. And Samuel said
unto Jesse, "The LORD hath not chosen these."
And Samuel said unto Jesse, "Are here all thy children?" And he said, "There
remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep." And
Samuel said unto Jesse, "Send and fetch him, for we will not sit down till he
come hither."
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And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and altogether of a
beautiful countenance and goodly to look upon. And the LORD said, "Arise,
anoint him; for this is he."
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అత్డు వాని పలువన్ంపంచి లోపలికి తోడుకొనివచెచను. అత్డు
ఎఱ్ఱనివాడును చకకని నేత్ిములు గలవాడును చూచటకు
సుందరమైన్వాడునై యండెను. అత్డు రాగానేనేను కోరుకొన్నవాడు ఇత్డ,
నీవు లేచి వానిని అభిషేకించమ్ని యెహోవా సెలవియాగా
సమూయేలు తెైలపు కొముిను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి
అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆత్ి దావీదుమీదికి బలముగా
వచెచను. త్రువాత్ సమూ యేలు లేచి రామ్యకు వెళ్లాపోయెను.
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యెహోవా ఆత్ి సలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదదనుండి
దురాత్ియొకటి వచిచ అత్ని వెరపంపగా
సలు సేవకులుదేవునియొదదనుండి వచిచన్ దురాత్ియొకటి నినున
వెరపంచియన్నది;
మ్య యేలిన్వాడవెైన్ నీవు ఆజా ఇముి, నీ దాసులమైన్ మేము సిదిముగా
నునానము. సితారా చమ్తాకరముగా వాయింపగల యొకని విచా రించటకెై
మ్యకు సెలవిముి దేవుని యొదదనుండి దురాత్ి వచిచ నినున పటిున్పుపడెలా
అత్డు సితారా చేత్పట్ట
ు కొని వాయించటచేత్ నీవు బాగుపడుదువని
అత్నితో న్నిరి

But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the
LORD troubled him.
And Saul's servants said unto him, "Behold now, an evil spirit from God
troubleth thee.
Let our lord now command thy servants, who are before thee, to seek out a
man who is a skillful player on the harp; and it shall come to pass, when the
evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou
shalt be well."

Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his
brethren; and the Spirit of the LORD came upon David from that day
forward. So Samuel rose up and went to Ramah.
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సలుబాగుగా వాయింపగల యొకని విచారించి నా యొదదకు తీసికొని రండని
త్న్ సేవకులకు సెలవియాగా వారిలో ఒకడు
చిత్తగించము, బేతెాహేమీయడెైన్ యెష్ుయియొకక కుమ్యరులలో ఒకని
చూచిత్రని, అత్డు చమ్తాకరముగా వాయింపగలడు, అత్డు బహు శూరు
డును యదిశాలియ మ్యట నేరపరియ రూపసియనై యనానడు, మ్రియ
యెహోవా వానికి తోడుగా
నునానడన్గాఒసలుయెష్ుయియొదదకు దూత్లను పంప, గొఱ్ఱలయొదద నున్న
నీ కుమ్యరుడెైన్ దావీదును నాయొదదకు పంపు మ్నను.

And Saul said unto his servants, "Provide me now a man whocan play well,
and bring him to me."
Then answered one of the servants and said, "Behold, I have seen a son of
Jesse the Bethlehemite who is skillful in playing, and a mighty valiant man,
and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the
LORD is with him."
Therefore Saul sent messengers unto Jesse and said, "Send me David thy
son, who is with the sheep."

20

అపుపడు యెష్ుయి ఒక గారదభ్ముమీద ర్కట్టులను దా
ర కాురసపు త్రత్రతని ఒక
మేకపలాను వేయించి త్న్ కుమ్యరుడెైన్ దావీదుచేత్ సలునొదదకు పంపను.

And Jesse took an ass laden with bread and a bottle of wine and a kid, and
sent them by David his son unto Saul.
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And David came to Saul and stood before him; and he loved him greatly,
and he became his armorbearer.
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దావీదు సలు దగురకువచిచ అత్నియెదుట నిలువబడగా అత్నియందు
సలున్కు బహు ఇష్ుము పుట్టును, అత్డు సలు ఆయధములను
మోయవాడాయెను.
అంత్ట సలుదావీదు నా అను గరహము పందను గనుక అత్డు నా
సముఖమ్ందు సేవచేయటకు ఒపుపకొనుమ్ని యెష్ు యికి వరిమ్యన్ము
పంపను.
దేవునియొదదనుండి దురాత్ి వచిచ సలును పటిున్పుపడెలా దావీదు సితారా
చేత్పట్ట
ు కొని వాయింపగా దురాత్ి అత్నిని విడిచిపోయెను, అత్డు సేదదీరి
బాగాయెను.
ఫిలిషీతయలు త్మ్ సెైన్ాములను యదిమున్కు సమ్... కూరిచ యూదా
దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసదమీి్మ్ము దగుర శోకోకును అజేకాకును
మ్ధాను దిగి యండగా
సలును ఇశారయేలీయలును కూడివచిచ ఏల్లలోయలో దిగి ఫిలిషీతయల
కెదురుగ యదిపంకు
ి లు తీరిచరి.
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ఫిలిషీతయలు ఆత్ట్ట
ు పరవత్ము మీదను ఇశార యేలీయలు ఈత్ట్ట
ు
And the Philistines stood on a mountain on one side and Israel stood on a
పరవత్ముమీదను నిలిచియండగా ఉభ్యల మ్ధాను ఒక లోయయండెను. mountain on the other side, and there was a valley between them.
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గాతువాడెైన్ గొల్లాతు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీతయల దండులో నుండి
బయలుదేరు చండెను. అత్డు ఆరుమూళాజేనడు ఎతు
త మ్నిష్.

And there went out a champion out of the camp of the Philistines named
Goliath, of Gath, whose height was six cubits and a span.
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అత్ని త్లమీద రాగి శిరసాతీణముండెను, అత్డు యదికవచము
ధరించియండెను, ఆ కవచము అయిదు వేల తులముల రాగి యెతు
త గలది.

And he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat
of mail; and the weight of the coat was five thousand shekels of brass.
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మ్రియ అత్ని కాళాకు రాగి కవచమును అత్ని భుజముల మ్ధాను రాగి
బలామొకటి యండెను.
అత్ని యీట్ట కఱ్ఱ నేత్గాని దోన అంత్ పదదది; మ్రియ అత్ని యీట్టకొన్
ఆరువందల తులముల యినుము ఎతు
త గలది. ఒకడు డాలును మోయచ
అత్ని ముందర పోవుచండెను.

And he had greaves of brass upon his legs and a buckler of brass between
his shoulders.
And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head
weighed six hundred shekels of iron; and one bearing a shield went before
him.
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And Saul sent to Jesse, saying, "Let David, I pray thee, stand before me, for
he hath found favor in my sight."
And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David
took a harp and played with his hand; so Saul was refreshed and was well,
and the evil spirit departed from him.
Now the Philistines gathered together their armies for battle and were
gathered together at Shochoh, which belongeth to Judah, and pitched camp
between Shochoh and Azekah in Ephesdammim.
And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched camp by
the Valley of Elah, and set up in battle array against the Philistines.
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అత్డు నిలిచి ఇశారయేలీయల దండువారిని పలిచియదిపంకు
ి లు తీరుచటకెై
మీ రందుకు బయలుదేరి వచిచత్రరి?నేను ఫిలిషీతయడను కానా? మీరు సలు
దాసులుకారా? మీ పక్షముగా ఒకనిని ఏరప రచకొని అత్ని నాయొదదకు
పంపుడి;
అత్డు నాతో పోటా
ా డి న్నున చంపగలిగిన్యెడల మేము మీకు దాసుల
మ్గుదుము; నేన్త్ని జయించి చంపన్యెడల మీరు మ్యకు దాసులై మ్యకు
దాసాము చేయదురు.
ఈ దిన్మున్ నేను ఇశారయేలీయల సెైన్ాములను త్రరసకరించచనానను.
ఒకని నియమించిన్ యెడల వాడును నేనును పోటా
ా డుదుమ్ని ఆ ఫిలిషీతయడు
చెపుపచవచెచను.
సలును ఇశార యేలీయలందరును ఆ ఫిలిషీతయని మ్యటలు వినిన్పుపడు
బహు భీతులైరి.
దావీదు యూదా బేతెాహేమువాడగు ఎఫా
ర తీయ డెైన్ యెష్ుయి అనువాని
కుమ్యరుడు.యెష్ుయికి ఎన్మ్ండు గురు కుమ్యళ్ల
ా ండిరి. అత్డు సలు
కాలమ్ందు జనులలో ముసలివాడెై యండెను.
అయితే యెష్ుయియొకక ముగు
ు రు పదదకుమ్యరులు యదిమున్కు
సలువెంటను పోయి యండిరి. యదిమున్కు పోయిన్ అత్ని ముగు
ు రు కుమ్య
రుల పేరులు ఏవన్గా, జేాషు
ఠ డు ఏలీయాబు, రండవవాడు అబీనాదాబు,
మూడవవాడు ష్మ్యి,
దావీదు కనిషు
ఠ డు; పదదవారైన్ ముగు
ు రు సలువెంటను పోయి యండిరిగాని

And he stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, "Why
have ye come out to set up in battle array? Am not I a Philistine, and ye
servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me.

దావీదు బేతెాహేములోత్న్ త్ండిర గొఱ్ఱలను మేపుచ సలునొదదకు త్రరిగి పోవుచ
వచచచ నుండెను.
ఆ ఫిలిషీతయడు ఉదయమున్ను సాయంత్ిమున్ను బయలు దేరుచ న్లువది
దిన్ములు త్నున తాను అగుపరచకొనుచ వచెచను.
యెష్ుయి త్న్ కుమ్యరుడెైన్ దావీదును పలిచినీ సహోదరులకొరకు వేయించిన్
యీ గోధుమ్లలో ఒక తూమడును ఈ పది ర్కట్టులను తీసికొని దండులో నున్న
నీ సహోదరులదగురకు త్వరగా పముి.
మ్రియ ఈ పది జునునగడిలు తీసికొని పోయి వారి సహసారధిపత్రకిముి; నీ
సహోదరులు కేుమ్ముగా నునానరో లేదో సంగత్ర తెలిసికొని వారియొదదనుండి
ఆన్వాలొకటి తీసికొని రమ్ినిచెపప పంపవేసెను.

but David went and returned from Saul to feed his father's sheep at
Bethlehem.
And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself
forty days.
And Jesse said unto David his son, "Take now for thy brethren an ephah of
this parched corn and these ten loaves, and run to the camp to thy brethren;

సలును వారును ఇశార యేలీయలందరును ఏల్ల లోయలో ఫిలిషీతయలతో
యదిము చేయచండగా
దావీదు ఉదయమున్ లేచి ఒక కాపరికి గొఱ్ఱలను అపపగించి ఆ వసు
త వులను
తీసికొని యెష్ుయి త్న్ కిచిచన్ ఆజా చొపుపన్ పరయాణమైపోయెను; అయితే
అత్డు కందకమున్కు వచచన్పపటికి వారును వీరును పంకు
ి లుగా తీరి,
జయము జయమ్ని అరుచచ యదిమున్కు సాగుచండిరి.

Now Saul and they and all the men of Israel were in the Valley of Elah,
fighting with the Philistines.
And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper,
and took and went as Jesse had commanded him; and he came to the
trench as the host was going forth to the fight and was shouting for the
battle.

సెైన్ాము సెైన్ామున్కు ఎదురై ఇశారయేలీయలును ఫిలిషీతయలును
యదిసన్న దు
ి లై బయలుదేరు చండిరి.

For Israel and the Philistines had set up in battle array, army against army.

If he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants;
but if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants and
serve us."
And the Philistine said, "I defy the armies of Israel this day! Give me a man,
that we may fight together!"
When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were
dismayed and greatly afraid.
Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehemjudah whose name
was Jesse and who had eight sons; and Jesse went among men as an old
man in the days of Saul.
And the three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle; and
the names of his three sons who went to the battle were Eliab the firstborn,
and next unto him Abinadab, and the third Shammah.
And David was the youngest; and the three eldest followed Saul,

and carry these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look
how thy brethren fare, and take their pledge."
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దావీదు తాను తెచిచన్ వసు
త వులను సామ్గిరని కనిపట్ట
ు వాని వశము చేసి, పరు
గెత్రతపోయి సెైన్ాములో చొచిచ కుశలపరశనలు త్న్ సహోదరుల న్డిగెను.

And David left his baggage in the hand of the keeper of the baggage, and
ran unto the army, and came and saluted his brethren.
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అత్డు వారితో మ్యటల్లడు చండగా గాతు ఫిలిషీతయడెైన్ గొల్లాతు అను
శూరుడు ఫిలిషీతయల సెైన్ాములోనుండి వచిచ పై చెపపన్ మ్యటల చొపుపన్
పలుకగా దావీదు వినను.

And as he talked with them, behold, there came up the champion, the
Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and
spoke according to the same words; and David heard them.
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ఇశారయేలీయలందరు ఆ మ్నుషుాని చూచి మికికలి భ్యపడి వాని
యెదుటనుండి ప్రరిపోగా
ఇశారయేలీయలలో ఒకడువచచచన్న ఆ మ్నిష్ని చూచిత్రరే; నిజముగా ఇశార
యేలీయలను త్రరసకరించటకెై వాడు బయలుదేరు చనానడు, వానిని
చంపన్వానికి రాజు బహుగ ఐశవరాము కలుగజేసి త్న్ కుమ్యరినిచిచ పండిాచేసి
వాని త్ండిర ఇంటి వారిని ఇశారయేలీయలలో సవత్ంతు
ి లుగా చేయన్న్గా

And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were
sore afraid.
And the men of Israel said, "Have ye seen this man who has come up?
Surely, to defy Israel has he come up; and it shall be that the man who
killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his
daughter, and make his father's house free in Israel."
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దావీదుజీవముగల దేవుని సెైన్ాములను త్రరసక రించటకు ఈ సున్నత్ర లేని
ఫిలిషీతయడు ఎంత్టి వాడు? వాని చంప ఇశారయేలీయలనుండి యీ నింద
తొలగించిన్ వానికి బహుమ్త్ర యేమ్ని త్న్యొదద నిలిచిన్వారి న్డుగగా
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జనులువాని చంపన్వానికి ఇటిాట్ట
ా చేయ బడున్ని అత్ని కుత్తరమిచిచరి.
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అత్డు వారితో మ్యటల్లడున్ది అత్ని పదదన్న యగు ఏలీయాబున్కు
విన్బడగా ఏలీయాబున్కు దావీదు మీద కోపమువచిచ అత్నితోనీవికకడి
కెందుకు వచిచత్రవి? అరణాములోని ఆ చిన్న గొఱ్ఱ మ్ందను ఎవరి వశము
చేసిత్రవి? నీ గరవమును నీ హృదయపు చెడుత్న్మును నేనరుగుదును;
యదిము చూచటకే గదా నీవు వచిచత్ర వనను.

And David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done
to the man who killeth this Philistine and taketh away the reproach from
Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the
armies of the living God?"
And the people answered him in this manner, saying, "So shall it be done to
the man who killeth him."
And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke unto the men; and
Eliab's anger was kindled against David and he said, "Why camest thou
down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the
wilderness? I know thy pride and the willfulness of thine heart, for thou hast
come down that thou mightest see the battle."
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అందుకు దావీదునేనేమి చేసిత్రని? మ్యట మ్యత్ిము పలికిత్రన్ని చెపప
అత్నియొదదనుండి తొలగి, త్రరిగి మ్రియొకని ఆ పరకారమే యడుగగా జనులు
వానికి అదేపరకారము పరతుాత్తరమిచిచరి.
దావీదు చెపపన్ మ్యటలు న్లుగురికిని తెలియగా జనులు ఆ సంగత్ర సలుతో
తెలియ జపపరి గనుక అత్డు దావీదును పలువ న్ంపను.
ఈ ఫిలిషీతయనిబటిు యెవరిమ్న్సుసను కు
ర ంగ నిమిత్తము లేదు. మీ దాసుడనైన్
నేను వానితో పోటా
ా డుదున్ని దావీదు సలుతో అన్గా
సలుఈ ఫిలిషీతయని ఎదుర్కకని వానితో పోటా
ా డుటకు నీకు బలము చాలదు;
నీవు బాలుడవు, వాడు బాలామునుండి యదా
ి భాాసము చేసిన్వాడని
దావీదుతో అనను.
అందుకు దావీదు సలుతో ఇటాననుమీ దాసుడనైన్ నేను నా త్ండిరయొకక
గొఱ్ఱలను కాయచండ సింహమును ఎలుగుబంటియను వచిచ
మ్ందలోనుండి ఒక గొఱ్ఱ పలాను ఎత్రతకొని పోవుచండగ.
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నేను దానిని త్రిమి చంప దాని నోటనుండి ఆ గొఱ్ఱను విడిపంచిత్రని; అది నా
మీదికి రాగా దాని గడిము పట్ట
ు కొని దానిని కొటిు చంపత్రని.

And David said, "What have I now done? Is there not a cause?"
And he turned from him toward another and spoke in the same manner;
and the people answered him again in the former manner.
And when the words were heard which David spoke, they recounted them
before Saul; and he sent for him.
And David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Thy servant
will go and fight with this Philistine."
And Saul said to David, "Thou art not able to go against this Philistine to
fight with him; for thou art but a youth, and he a man of war from his
youth."
And David said unto Saul, "Thy servant kept his father's sheep, and there
came a lion and a bear and took a lamb out of the flock;

and I went out after him and smote him, and delivered it out of his mouth.
And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him,
and slew him.
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మీ దాసుడనైన్ నేను ఆ సింహమును ఎలుగు బంటిని చంపత్రనే, జీవముగల
దేవుని సెైన్ాములను త్రరసక రించిన్ యీ సున్నత్రలేని ఫిలిషీతయడు వాటిలో
ఒకదానివల అగున్నియ,
సింహముయొకక బలమునుండియ, ఎలుగుబంటి యొకక బలమునుండియ
న్నున రకిుంచిన్ యెహోవా ఈ ఫిలిషీతయని చేత్రలోనుండికూడను న్నున
విడిపంచన్నియ చెపపను. అందుకు సలుపముి; యెహోవా నీకు
తోడుగానుండునుగాక అని దావీదుతో అనను.

Thy servant slew both the lion and the bear; and this uncircumcised
Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the
living God."
David said moreover, "The LORD who delivered me out of the paw of the
lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of
this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the LORD be with thee."

పమ్ిట సలు త్న్ యదివసతీములను దావీదున్కు ధరింపజేసి, రాగి
శిరసాతీణమొకటి అత్నికి కటిు, యదికవ చము తొడిగించెను.
ఈ సామ్గిర దావీదున్కు వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన్ వాటిపైన్ కత్రత
కట్ట
ు కొని వెళా కలిగిన్ది లేనిది చూచకొనిన్ త్రువాత్ దావీదుఇవి నాకు
వాడుకలేదు, వీటితో నేను వెళాలేన్ని సలుతో చెపప వాటిని తీసివేసి

And Saul armed David with his armor, and he put a helmet of brass upon his
head; also he armed him with a coat of mail.
And David girded his sword upon his armor, and he attempted to go, for he
had not tested it. And David said unto Saul, "I cannot go with these, for I
have not tested them." And David put them off him.
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త్న్ కఱ్ఱ చేత్ పట్ట
ు కొని యేటి లోయలో నుండి అయిదు నున్నని రాళాను
ఏరుకొని త్న్యొదదనున్న చికకములో నుంచకొని వడిసెల చేత్ పట్ట
ు కొని ఆ
ఫిలిషీత యని చేరువకు పోయెను.

And he took his staff in his hand, and chose for himself five smooth stones
out of the brook and put them in a shepherd's bag which he had, even in a
pouch, and his sling was in his hand; and he drew near to the Philistine.
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డాలు మోయవాడు త్న్కు ముందు న్డువగా ఆ ఫిలిషీతయడు బయలుదేరి
దావీదు దగురకువచిచ
చట్ట
ు ప్రరచూచి దావీదును కనుగొని, అత్డు బాలుడెై యెఱ్ఱటివాడును
రూపసియనై యండుట చూచి అత్ని త్ృణీకరించెను.

And the Philistine came on and drew near unto David, and the man who
bore the shield went before him.
And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him; for
he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance.
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ఫిలిషీతయడుకఱ్ఱ తీసి కొని నీవు నా మీదికి వచచచనానవే, నేను కుకకనా?
అని దావీదుతో చెపప త్న్ దేవత్ల పేరట దావీదును శపం చెను.

And the Philistine said unto David, "Am I a dog, that thou comest to me with
staves?" And the Philistine cursed David by his gods.

1 Samuel

17

44

నా దగురకు రముి, నీ మ్యంసమును ఆకాశ పకు
ు లకును భూమ్ృగముల కును
ఇచిచవేతున్ని ఆ ఫిలిషీత యడు దావీదుతో అన్గా

And the Philistine said to David, "Come to me, and I will give thy flesh unto
the fowls of the air and to the beasts of the field."
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దావీదునీవు కత్రతయ ఈట్టయ బలామును ధరించకొని నా మీదికి
వచచచనానవు అయితే నీవు త్రరసకరించిన్ ఇశారయేలీయల
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా పేరట నేను నీమీదికి వచచచనానను.

Then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword and with
a spear and with a shield; but I come to thee in the name of the LORD of
hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied.
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ఈ దిన్మున్ యెహోవా నినున నా చేత్రకి అపపగించను; నేను నినున చంప నీ
త్ల తెగవేతును; ఇశారయేలీయలలో దేవుడునానడని లోక నివాసులందరును
తెలిసికొనున్ట్ట
ా నేను ఈ దిన్మున్ ఫిలిషీతయలయొకక కళేబరములను
ఆకాశపకు
ు లకును భూమ్ృగములకును ఇతు
త ను.

This day will the LORD deliver thee into mine hand. And I will smite thee and
take thine head from thee; and I will give the carcasses of the host of the
Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the
earth, that all the earth may know that there is a God in Israel.
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అపుపడు యెహోవా కత్రత చేత్ను ఈట్టచేత్ను రకిుంచవాడుకాడని యీ
దండువా రందరు తెలిసికొందురు; యదిము యెహోవాదే; ఆయన్ మిముిను
మ్య చేత్రకి అపపగించన్ని చెపపను.

And all this assembly shall know that the LORD saveth not with sword and
spear; for the battle is the LORD'S, and He will give you into our hands."
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ఆ ఫిలిషీత యడు లేచి దావీదును కలియటకెై అత్నికి ఎదురుపోగా దావీదు
వానిని ఎదుర్కకనుటకు సెైన్ాముత్ట్ట
ు త్వరగా పరుగెత్రతపోయి

And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew nigh to
meet David, that David hastened and ran toward the army to meet the
Philistine.
త్న్ సంచిలో చెయిావేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో విసరి And David put his hand in his bag and took thence a stone, and slung it and
ఆ ఫిలిషీతయనినుదుట కొట్టును. ఆ రాయి వాని నుదురుచొచిచన్ందున్ వాడు smote the Philistine in his forehead, so that the stone sunk into his
నేలను బోరాపడెను.
forehead. And he fell upon his face to the earth.
దావీదు ఫిలిషీతయనికంట్ట బల్లఢ్యాడెై ఖడుము లేకయే వడిసెలతోను
So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and
రాత్రతోను ఆ ఫిలిషీతయని కొటిు చంపను.
smote the Philistine and slew him; but there was no sword in the hand of
David.
వాడు బోరాపడగా దావీదు పరుగెత్రతపోయి ఫిలిషీతయనిమీద నిలుచండి వాని
Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and
కత్రత వర దూసి దానితో వాని చంప వాని త్లను తెగవేసెను. ఫిలిషీతయలు త్మ్ drew it out of the sheath thereof and slew him, and cut off his head
శూరుడు చచచట చూచి ప్రరి పోయిరి.
therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled.
అపుపడు ఇశారయేలువారును యూదావారును లేచిజయము జయమ్ని
అరచచ లోయవరకును ష్రా యిము ఎకోరనువరకును ఫిలిషీతయలను
త్రుమ్గా ఫిలిషీత యలు హతులై ష్రాయిము ఎకోరను మ్యరుమున్ గాతు
ఎకోరను అను పటుణములవరకు కూలిరి.
అపుపడు ఇశార యేలీయలు ఫిలిషీతయలను త్రుముట మ్యని త్రరిగి వచిచ
వారి డరాలను దోచకొనిరి.
అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీత యని ఆయధములను త్న్ డరాలో ఉంచకొని
అత్ని త్లను తీసికొని యెరూష్లేమున్కు వచెచను.
సలు దావీదు ఫిలిషీతయనికి ఎదురుగా పోవుట చూచిన్పుపడు త్న్
సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ అబేనరును పలిచి అబేనరూ, ఈ ¸యవనుడు ఎవని
కుమ్యరుడని అడుగగా అబేనరురాజా, నీ ప్ర
ర ణముతోడు నాకు తెలియదనను.

And the men of Israel and of Judah arose, and shouted, and pursued the
Philistines until thou come to the valley and to the gates of Ekron. And the
wounded of the Philistines fell down by the way to Shaaraim, even unto
Gath and unto Ekron.
And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and
they despoiled their tents.
And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but
he put his armor in his tent.
And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner,
the captain of the host, "Abner, whose son is this youth?" And Abner said,
"As thy soul liveth, O king, I cannot tell."

అందుకు రాజుఈ పడుచవాడు ఎవని కుమ్య రుడో అడిగి తెలిసికొమ్ిని
అత్నికి ఆజా ఇచెచను.
దావీదు ఫిలిషీతయని చంప త్రరిగి వచిచన్పుపడు అబేనరు అత్ని
పలుచకొనిపోయి ఫిలిషీతయని త్ల చేత్నుండగా అత్ని సలు దగురకు
తోడుకొనివచెచను.
సలు అత్నిని చూచిచిన్నవాడా, నీవెవని కుమ్యరుడవని అడుగగాదావీదునేను
బేతెాహేమీయడెైన్ యెష్ుయి అను నీ దాసుని కుమ్యరుడన్ని
పరతుాత్తరమిచెచను.
దావీదు సలుతో మ్యటల్లడుట చాలించిన్పుపడు... యోనాతాను
హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను
దావీదును త్న్కు ప్ర
ర ణ సేనహితునిగా భావించకొని అత్ని పేరమించెను.

And the king said, "Inquire thou whose son the stripling is."

ఆ దిన్మున్ అత్ని త్ండిర ఇంటికి త్రరిగి అత్ని వెళానియాక సలు అత్నిని
చేరుచకొనను.
దావీదు త్న్కు ప్ర
ర ణ సేనహితుడని భావించకొని అత్నిని పేరమించచ
యోనాతాను అత్నితో నిబంధన్చేసికొనను.

And Saul took him that day and would let him go home no more to his
father's house.
Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his
own soul.

And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him,
and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand.
And Saul said to him, "Whose son art thou, thou young man?" And David
answered, "I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite."
And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that
the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved
him as his own soul.
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మ్రియ యోనాతాను త్న్ దుపపటిని త్న్ కత్రతని త్న్ విలు
ా ను న్డికట్ట
ు ను
తీసి దావీదున్ కిచెచను.

And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to
David, and his garments, even to his sword and to his bow and to his girdle.
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దావీదు సలు త్న్ను పంపన్ చోటాకెలాను పోయి, సుబుదిిగలిగి పని చేసికొని
వచెచను గనుక సలు యోధులమీద అత్నిని నియమించెను. జనులందరి
దృష్ుకిని సలు సేవకుల దృష్ుకిని దావీదు అను కూలుడెై యండెను.

And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself
wisely; and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the
sight of of the LORD departed from Saul, ight of Saul's servants.
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దావీదు ఫిలిషీతయని హత్ముచేసి త్రరిగి వచిచన్పుపడు, స్త్తీలు
ఇశారయేలీయల ఊళానినటిలోనుండి త్ంబురల తోను సంభ్రమ్ముతోను
వాదాములతోను ప్రడుచ నాటామ్యడుచ రాజైన్ సలును ఎదుర్కకనుటకెై
వచిచరి
ఆ స్త్తీలు గాన్ పరత్రగాన్ములు చేయచ వాయించచసలు వేలకొలదియ,
దావీదు పదివేలకొలదియ (శతు
ి వులను) హత్ము చేసిరనిరి.

And it came to pass as they came, when David was returning from the
slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel,
singing and dancing, to meet King Saul, with taborets, with joy, and with
instruments of music.
And the women answered one another as they played, and said, "Saul hath
slain his thousands, and David his ten thousands."
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And Saul was very wroth, and the saying displeased him; and he said, "They
have ascribed unto David ten thousands, and to me they have ascribed but
thousands. And what can he have more but the kingdom?"
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ఆ మ్యటలు సలున్కు ఇంపుగా నుండన్ందున్ అత్డు బహు కోపము
తెచచకొనివారు దావీదున్కు పదివేలకొలది అనియ, నాకు వేలకొలది
అనియ సు
త తులు ప్రడిరే; రాజాము త్పప మ్రి ఏమి అత్డు తీసికొన్గలడు
అను కొనను
కాబటిు నాటనుండి సలు దావీదుమీద విష్పు చూపు నిలిపను.
మ్రునాడు దేవునియొదదనుండి దురాత్ి సలుమీదికి బలముగా వచిచన్ందున్
అత్డు ఇంటిలో పరవచించ చండగా1 దావీదు మునుపటిల్లగున్ వీణచేత్
పట్ట
ు కొని వాయించెను.
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and Saul cast the javelin, for he said, "I will smite David even to the wall with
it." And David escaped out of his presence twice.
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ఒకపుపడు సలు చేత్రలో నొక యీట్ట యండగాదావీదును పడిచి గోడకు
బిగించదున్నుకొని సలు ఆ యీట్టను విసిరను. అయితే అది త్గలకుండ
దావీదు రండు మ్యరులు త్పపంచ కొనను.
యెహోవా త్న్ను విడిచి దావీదున్కు తోడెై యండుట చూచి సలు
దావీదున్కు భ్యపడెను.
కాబటిు సలు అత్ని త్న్యొదద నుండనియాక సహసారధిపత్రగా చేసెను; అత్డు
జనులకు ముందువచచచ పోవుచ నుండెను.
మ్రియ దావీదు సమ్సత విష్యములలో సుబుదిిగలిగి పరవరిింపగాయెహోవా
అత్నికి తోడుగా నుండెను.
దావీదు మిగుల సుబుదిిగలవాడెై పరవరిించట సలు చూచి మ్రి యధికముగా
అత్నికి భ్యపడెను.
ఇశారయేలు వారితోను యూదావారి తోను దావీదు జనులకు
ముందువచచచ, పోవుచనుండుటచేత్ వారు అత్నిని పేరమింపగా
సలునా చెయిా వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీతయల చెయిా వానిమీద పడును
గాక అనుకొనిదావీదూ, నా పదద కుమ్యరియె
ై న్ మేరబును నీకితు
త ను; నీవు నా
పటా యది శాలివెై యండి యెహోవా యదిములను జరిగింపవల న్నను.
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And Saul eyed David from that day and forward.
And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon
Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with
his hand, as at other times. And there was a javelin in Saul's hand;

And Saul was afraid of David, because the LORD was with him and had
departed from Saul.
Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a
thousand; and he went out and came in before the people.
And David behaved himself wisely in all his ways, and the LORD was with
him.
Therefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid
of him.
But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in
before them.
And Saul said to David, "Behold my elder daughter Merab; her will I give
thee for a wife. Only be thou valiant for me, and fight the LORD'S battles."
For Saul said, "Let not mine hand be upon him, but let the hand of the
Philistines be upon him."
And David said unto Saul, "Who am I? And what is my life or my father's
family in Israel, that I should be son-in-law to the king?"

అందుకు దావీదురాజున్కు అలు
ా డన్గుటకు నేనంత్టివాడను? నా
సిథత్రయె
ై న్ను ఇశారయేలులో నా త్ండిర కుట్టంబమైన్ను ఏప్రటివని సలుతో
అనను.
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అయితే సలు కుమ్యరియె
ై న్ మేరబును దావీదున్కు ఇయా వలసి యండగా
సలు ఆమను మహోలతీయడెైన్ అదీరయేలుకిచిచ పండిా చేసెను.
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అయితే త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ మీకాలు దావీదు మీద పేరమ్ గలిగియండగా సలు
విని సంతోష్ంచి,
ఆమ అత్నికి ఉరిగానుండున్ట్ట
ా ను ఫిలిషీతయల చెయిా అత్నిమీద
నుండున్ట్ట
ా ను నేను ఆమను అత్నికి ఇతు
త న్నుకొనిఇపుపడు నీవు మ్రి
యొకదానిచేత్ నాకు అలు
ా డవగుదువని దావీదుతో చెపప
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But it came to pass at the time when Merab, Saul's daughter, should have
been given to David that she was given unto Adriel the Meholathite for a
wife.
And Michal, Saul's daughter, loved David; and they told Saul, and the thing
pleased him.
And Saul said, "I will give her to him, that she may be a snare to him and
that the hand of the Philistines may be against him." Therefore Saul said to
David, "Thou shalt this day be my son-in-law through one of the two."

త్న్ సేవకులను పలిపంచిమీరు దావీదుతో రహసాముగా మ్యటల్లడిరాజు
నీయందు ఇష్ుము గలిగియనానడు, అత్ని సేవకులందరును నీయెడల
సేనహముగా నునానరు, కాబటిు నీవు రాజున్కు అలు
ా డవు కావలన్ని
చెపపవలన్ని ఆజా ఇచెచను.
సలు సేవకులు ఆ మ్యటలనుబటిు దావీదుతో సంభాష్ంపగా దావీదునేను
దరిదు
ర డనైయెనినక లేని వాడనై యండగా రాజున్కు అలు
ా డన్గుట సవలప
విష్యమ్ని మీకు తోచనా? అని వారితో అన్గా

And Saul commanded his servants, saying, "Commune with David secretly
and say, `Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee.
Now therefore be the king's son-in-law.'"

24

సలు సేవకులు దావీదు పలికిన్ మ్యటలు అత్నికి తెలియ జేసిరి.

And the servants of Saul told him, saying, "In this manner spoke David."
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అందుకు సలు ఫిలిషీతయలచేత్ దావీదును పడ గొటువలన్న్న తాత్పరాము
గలవాడెైరాజు ఓలిని కోరక రాజు శతు
ి వులమీద పగతీరుచకొన్వలన్ని
ఫిలిషీతయల నూరు ముందోళ్ల
ా కోరుచనానడని దావీదుతో చెపుపడ నను.

And Saul said, "Thus shall ye say to David: `The king desireth not any dowry
but a hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's
enemies.'" But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines.
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సలు సేవకులు ఆ మ్యటలు దావీదున్కు తెలియ జేయగా తాను రాజున్కు
అలు
ా డు కావలన్న్న కోరిక గలవాడెై
గడువుదాటక మునుపే లేచి త్న్వారితో పోయి ఫిలిషీతయలలో రండువందల
మ్ందిని హత్ముచేసి వారి ముందోళ్ల
ా తీసికొనివచిచ రాజున్కు అలు
ా డగుటకెై
కావలసిన్ లకక పూరిిచేసి అపపగింపగా సలు త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ మీకాలును
అత్నికిచిచ పండిాచేసెను.

And when his servants told David these words, it pleased David well to be
the king's son-in-law; and the days were not expired.
Therefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines
two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in
full measure to the king, that he might be the king's son-in-law. And Saul
gave him Michal his daughter for a wife.
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యెహోవా దావీదున్కు తోడుగా నుండుటయ, త్న్ కుమ్యరియె
ై న్ మీకాలు
అత్ని పేరమించటయ సలు చూచి
దావీదున్కు మ్రి యెకుకవగా భ్యపడి, యెలా పుపడును దావీదు మీద
విరోధముగా ఉండెను.
ఫలిషీతయల సరా
ద రులు యదిమున్కు బయలు దేరుచ వచిచరి. వారు
బయలుదేరిన్పుపడెలాను దావీదు బహు వివే కము గలిగి పరవరిించచ రాగా
సలు సేవకులందరికంట్ట అత్ని పేరు బహు పరసిదిికెకెకను.

And Saul saw and knew that the LORD was with David and that Michal,
Saul's daughter, loved him.
And Saul was yet the more afraid of David, and Saul became David's enemy
continually.
Then the princes of the Philistines went forth. And it came to pass, after
they went forth, that David behaved himself more wisely than all the
servants of Saul, so that his name was much esteemed.
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అంత్ట సలుమీరు దావీదును చంపవలసిన్దని త్న్ కుమ్యరుడెైన్
యోనాతానుతోను త్న్ సేవకులందరితోను చెపపగా

And Saul spoke to Jonathan his son and to all his servants, that they should
kill David.

And Saul's servants spoke those words in the ears of David. And David said,
"Seemeth it to you a light thing to be a king's son-in-law, seeing that I am a
poor man and lightly esteemed?"
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సలు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను దావీదుయందు బహు
ఇష్ుముగలవాడెైయండి దావీదుతొఇటాననునా త్ండిరయె
ై న్ సలు నినున
చంపవలన్న్న పరయత్నముమీదనునానడు. కాబటిు నీవు ఉదయమున్
జాగరత్తపడి రహసామైన్ సథలమ్ందు దాగియండుము.
నేను వచిచ నీవు ఉన్న చేనిలో నా త్ండిరయొదద నిలిచి నినునగూరిచ అత్నితో
మ్యటల్లడిన్ త్రువాత్ నినునగూరిచ నాకేమైన్ తెలిసిన్ యెడల దానిని నీతో
తెలియజపుపదు న్నను.
యోనాతాను త్న్ త్ండిరయె
ై న్ సలుతో దావీదును గూరిచ దయగా
మ్యటల్లడినీ సేవకుడెైన్ దావీదు నీ విష్యములో ఏ త్పపదమును
చేసిన్వాడు కాక బహు మేలుచేసెను గనుక, రాజా నీవు అత్ని విష్యములో ఏ
ప్రపము చేయకుందువుగాక.
అత్డు ప్ర
ర ణమున్కు తెగించి ఆ ఫిలిషీతయని చంపగా యెహోవా ఇశారయేలీ
యల కందరికి గొపప రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోష్ంచిత్రవి
గదా; నిషాకరణముగా దావీదును చంప నిరపరాధియొకక ప్ర
ర ణము తీసి
నీవెందుకు ప్రపము చేయదువని మ్న్వి చేయగా

But Jonathan, Saul's son, delighted much in David; and Jonathan told David,
saying, "Saul my father seeketh to kill thee. Now therefore, I pray thee, take
heed to thyself until the morning, and abide in a secret place and hide
thyself.
And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and
I will commune with my father about thee; and what I see, that I will tell
thee."
And Jonathan spoke well of David unto Saul his father, and said unto him,
"Let not the king sin against his servant, against David, because he hath not
sinned against thee and because his works have been toward thee very
good.
For he put his life in his hands and slew the Philistine, and the LORD
wrought a great salvation for all Israel. Thou sawest it and didst rejoice. Why
then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?"

సలు యోనాతాను చెపపన్ మ్యట ఆలకించియెహోవా జీవముతోడు అత్నికి
మ్రణ శిక్ష విధింపన్ని పరమ్యణముచేసెను.
అపుపడు యోనాతాను దావీదును పలుచకొని పోయి ఆ సంగతులనినయ
అత్నికి తెలియజేసి దావీదును సలునొదదకు తీసికొనిరాగా దావీదు
మునుపటిల్లగున్ అత్ని సనినధిని ఉండెను.
త్రువాత్ యదిము సంభ్వించిన్పుపడు దావీదు బయలుదేరి ఫిలిషీతయలతో
యదిముచేసి వారిని ఓడించి వెనుకకు ప్రరదోలి గొపప వధ చేయగా

And Saul hearkened unto the voice of Jonathan; and Saul swore, "As the
LORD liveth, he shall not be slain."
And Jonathan called David, and Jonathan showed him all those things. And
Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence as in times past.

9

యెహోవాయొదదనుండి దురాత్ి సలుమీదికి వచెచను. సలు ఈట్ట చేత్
పట్ట
ు కొని యింట కూరుచండి యండెను. దావీదు సితారా వాయించచండగా

And the evil spirit from the LORD was upon Saul as he sat in his house with
his javelin in his hand. And David played music with his hand.
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సలు ఒకే దబబతో దావీదును గోడకు పడుచదున్న్న తాత్పరాము గలిగి
యీట్ట విసిరను. దావీదు అత్ని యెదుటనుండి త్పపంచకొనిన్ందున్ ఈట్ట
గోడకు నాటగా దావీదు ఆ రాత్రియందు త్పపంచకొని ప్రరిపోయెను.

And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin; but he
slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall.
And David fled and escaped that night.
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ఉదయమున్ అత్ని చంపవలన్ని పంచియండి దావీదును పట్ట
ు కొనుటకెై సలు Saul also sent messengers unto David's house to watch him and to slay him
అత్ని యింటికి దూత్లను పంపగా దావీదు భారాయె
ై న్ మీకాలుఈ రాత్రి నీ
in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, "If thou save not
ప్ర
ర ణమును నీవు దకికంచకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపప
thy life tonight, tomorrow thou shalt be slain."
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కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అత్డు త్పపంచకొని ప్రరిపోయెను.
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త్రువాత్ మీకాలు ఒక గృహదేవత్ బమ్ిను తీసి మ్ంచము మీద పటిు
మేకబచచ త్లవెైపున్ ఉంచి దుపపటితో కపపవేసి
సలు దావీదును పట్ట
ు కొనుటకెై దూత్లను పంపగా అత్డు రోగియె
ై
యనానడని చెపపను.
దావీదును చూచటకు సలు దూత్లను పంపనేను అత్ని చంపున్ట్ట
ా గా
And Saul sent the messengers again to see David, saying, "Bring him up to
మ్ంచముతో అత్ని తీసికొని రండని వారితో చెపపగా
me in the bed, that I may slay him."
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And there was war again. And David went out and fought with the
Philistines, and slew them with a great slaughter, and they fled from him.

So Michal let David down through a window; and he went and fled, and
escaped.
And Michal took an image and laid it in the bed, and put a pillow of goats'
hair for its head, and covered it with a cloth.
And when Saul sent messengers to take David, she said, "He is sick."

ఆ దూత్లు వచిచ లోపల చొచిచ చూచిన్పుపడు త్లత్ట్ట
ు న్ మేకబచచగల
యొకటి మ్ంచము మీద కన్బడెను.
అపుపడు సలుత్పపంచకొని పోవు న్ట్ట
ా గా నీవు నా శతు
ి వుని పంపవేసి
న్నీనల్లగున్ ఎందుకు మోసపుచిచత్రవని మీకాలు న్డుగగా మీకాలుననందుకు
నినున చంపవలను? న్నున పోనిమ్ిని దావీదు త్న్తో చెపపన్ందుకని సలుతో
అనను.
ఆల్లగున్ దావీదు త్పపంచకొని ప్రరిపోయి రామ్యలో నున్న
సమూయేలునొదదకు వచిచ సలు త్న్కు చేసిన్ది అంత్టిని అత్నికి
తెలియజేయగా అత్డును సమూయేలును బయలుదేరి నాయోతుకు వచిచ
అచట కాపురముండిరి.
దావీదు రామ్యదగుర నాయోతులో ఉనానడని సలున్కు వరిమ్యన్ము రాగా

And when the messengers had come in, behold, there was an image in the
bed with a pillow of goats' hair for his bolster.
And Saul said unto Michal, "Why hast thou deceived me so, and sent away
mine enemy, that he is escaped?" And Michal answered Saul, "He said unto
me, `Let me go: Why should I kill thee?'"

దావీదును పట్ట
ు కొనుటకెై సలు దూత్లను పంపను; వీరు వచిచ పరవకిలు
సమ్యజముగా కూడుకొని పరకటించటయ, సమూయేలు వారిమీద
నాయకుడుగా నిలుచటయ చూడగా దేవుని ఆత్ి సలు పంపన్
దూత్లమీదికి వచెచను గనుక వారును పరకటింప నారంభించిరి.
ఈ సంగత్ర సలున్కు విన్బడిన్పుపడు అత్డు వేరు దూత్లను పంపను గాని
వారును అట్టవలనే పరకటించచండిరి. సలు మూడవసారి దూత్లను పంపను
గాని వారును పరకటించచండిరి.
కడవరిసారి తానే రామ్యకు పోయి సేఖూ దగురనున్న గొపప బావియొదదకు
వచిచసమూయేలును దావీదును ఎకకడ ఉనానరని అడుగగా ఒకడురామ్య
దగుర నాయోతులో వారునాన రని చెపపను.
అత్డు రామ్య దగురనున్న నాయోతున్కు రాగా దేవుని ఆత్ి అత్ని మీదికి
వచెచను గనుక అత్డు పరయాణము చేయచ రామ్యదగురనున్న
నాయోతున్కు వచచవరకు పరకటించచండెను,
మ్రియ అత్డు త్న్ వసతీములను తీసివేసి ఆ నాటి రాత్రింబగళ్ల
ా
సమూయేలు ఎదుటనే పరకటించచ, పైబటులేనివాడెై పడియండెను. అందు
వలన్ సలును పరవకిలలోనునానడా అను సామత్ పుట్టును.
పమ్ిట దావీదు రామ్యలోని నాయోతునుండి ప్రరి పోయి యోనాతాను నొదదకు
వచిచనేను ఏమి చేసిత్రని? నేను చేసిన్ దోష్మేమి? నా ప్ర
ర ణము తీయ
వెదకున్ట్ట
ా నీ త్ండిర దృష్ుకి నేను చేసిన్ ప్రపమేమ్ని యడుగగా

And Saul sent messengers to take David; and when they saw the company
of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them,
the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also
prophesied.
And when it was told to Saul, he sent other messengers, and they
prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and
they prophesied also.
Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu; and
he asked and said, "Where are Samuel and David?" And one said, "Behold,
they are at Naioth in Ramah."
And he went thither to Naioth in Ramah; and the Spirit of God was upon
him also, and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah.

2

యానాతానుఆ మ్యట నీవెన్నటికిని అనుకొన్వదు
ద , నీవు చావవు; నాకు
తెలియజేయకుండ నా త్ండిర చిన్న కారామే గాని పదదకారామేగాని చేయడు;
నా త్ండిర ఇదందుకు నాకు మ్రుగుచేయన్న్గా

And he said unto him, "God forbid! Thou shalt not die. Behold, my father
will do nothing either great or small but that he will show it to me. And why
should my father hide this thing from me? It is not so."
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And David swore moreover and said, "Thy father certainly knoweth that I
have found grace in thine eyes, and he saith, `Let not Jonathan know this,
lest he be grieved.' But truly as the LORD liveth and as thy soul liveth, there
is but a step between me and death."
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దావీదునేను నీ దృష్ుకి అనుకూలుడన్ను సంగత్ర నీ త్ండిర రూఢిగా తెలిసికొని,
యోనాతానున్కు చింత్ కలుగకుండుటకెై యిది అత్నికి
తెలుపన్నుకొనుచనానడు; అయితే యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు
నిజముగా నాకును మ్రణమున్కును అడుగు మ్యత్ిమున్నదని పరమ్యణము
చేయగా
యోనాతానునీకేమి తోచనో దానినే నేను నీ యెడల జరుపుదు న్నను.
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So David fled and escaped, and came to Samuel at Ramah, and told him all
that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth.

And it was told Saul, saying, "Behold, David is at Naioth in Ramah."

And he stripped off his clothes also and prophesied before Samuel in like
manner, and lay down naked all that day and all that night. Therefore they
say, "Is Saul also among the prophets?"
And David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan,
"What have I done? What is mine iniquity? And what is my sin before thy
father, that he seeketh my life?"

Then said Jonathan unto David, "Whatsoever thy soul desireth, I will even
do it for thee."
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అందుకు దావీదురేపటిదిన్ము అమ్య వాసా; అపుపడు నేను త్పపక
రాజుతోకూడ కూరుచండి భోజన్ము చేయవలను; అయితే ఎలు
ా ండి
సాయంత్ిమువరకు చేనిలో దాగుటకు నాకు సెలవిముి.
ఇంత్లో నీ త్ండిర నేను లేకపోవుట కనుగొన్గా నీవు ఈ మ్యట చెపపవలను.
దావీదు ఇంటివారికి ఏటేట బలి చెలిాంచమ్రాాద కదు
ద . కాబటిు అత్డు
బేతెాహేమ్ను త్న్ పటుణమున్కు పోవలన్ని న్నున బరత్రమ్యలి నాయొదద
సెలవుపుచచ కొనను.
అత్డుమ్ంచిదని సెలవిచిచన్ యెడల నీ దాసుడనైన్ నాకు కేుమ్మే కలుగును;
అత్డు బహుగా కోపంచిన్యెడల అత్డు నాకు కీడుచేయ తాత్పరాము
గలవాడెై యనానడని నీవు తెలిసికొని
నీ దాసుడనైన్ నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలను; ఏమ్న్గా యెహోవా పేరట
నీతో నిబంధన్ చేయటకెై నీవు నీ దాసుడనైన్ న్నున రపపంచిత్రవి; నాయందు
దోష్మేమైన్ ఉండిన్ యెడల నీ త్ండిరయొదదకు న్ననందుకు తోడుకొని పోదువు?
నీవే న్నున చంపుమ్ని యోనాతానునొదద మ్న్వి చేయగా

And David said unto Jonathan, "Behold, tomorrow is the new moon, and I
should not fail to sit with the king at meat; but let me go, that I may hide
myself in the field unto the third day at evening.
If thy father at all miss me, then say, `David earnestly asked leave of me,
that he might run to Bethlehem, his city; for there is a yearly sacrifice there
for all the family.'

యోనాతానుఆ మ్యట ఎన్నటికిని అన్రాదు; నా త్ండిర నీకు కీడుచేయ
నుదేదశము గలిగియనానడని నాకు నిశచయమైతే నీతో తెలియజపుపదును
గదా అని అన్గా
దావీదునీ త్ండిర న్నునగూరిచ నీతో కఠిన్ముగా మ్యటల్లడిన్యెడల దాని
నాకు తెలియజేయవారవరని యోనాతాను న్డిగెను.
అందుకు యోనాతానుపలము లోనికి వెళ్ల
ా దము రమ్ిన్గా, ఇదదరును
పలములోనికి పోయిరి.
అపుపడు యోనాతానుఇశారయేలీయలకు దేవుడెైన్ యెహోవా సాకిు; రేపైన్ను
ఎలు
ా ండియె
ై న్ను ఈ వేళపుపడు నా త్ండిరని శోధింతును; అపుపడు దావీదున్కు
కేుమ్ మ్వున్ని నేను తెలిసికొనిన్యెడల నేను ఆ వరిమ్యన్ము నీకు పంపక
పోవుదునా?
అయితే నా త్ండిర నీకు కీడుచేయ నుదేదశించచనానడని నేను
తెలిసికొనిన్యెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేుమ్ముగా వెళ్ల
ా న్ట్ట
ా నినున
పంపవేయనియెడల యెహోవా నాకు గొపప అప్రయము కలుగజేయగాక.
యెహోవా నా త్ండిరకి తోడుగా ఉండిన్ట్ట
ా నీకును తోడుగా ఉండునుగాక.

And Jonathan said, "Far be it from thee; for if I knew certainly that evil were
determined by my father to come upon thee, then would not I tell it to
thee?"
Then said David to Jonathan, "Who shall tell me? Or what if thy father
answer thee roughly?"
And Jonathan said unto David, "Come, and let us go out into the field." And
they went out both of them into the field.
And Jonathan said unto David, "By the LORD the God of Israel, when I have
sounded out my father about tomorrow any time, or the third day, and
behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee and
show it to thee,
the LORD do so and much more to Jonathan. But if it please my father to do
thee evil, then I will show it to thee and send thee away, that thou mayest
go in peace; and the LORD be with thee, as He hath been with my father.

అయితే నేను బరదికియండిన్యెడల నేను చావకుండ యెహోవా
దయచూపున్ట్ట
ా గా నీవు నాకు దయచూపక పోయిన్ యెడలనేమి,
నేను చనిపోయిన్యెడల యెహోవా దావీదు శతు
ి వులను ఒకడెైన్ భూమిమీద
నిలువకుండ నిరూిలము చేసిన్ త్రువాత్ నీవు నా సంత్త్రవారికి దయ
చూపక పోయిన్ యెడలనేమి యెహోవా నినున విసరిజంచను గాక.

And thou shalt not only show me the kindness of the LORD while yet I live,
that I die not,
but also thou shalt not cut off thy kindness from my house for ever -- no,
not when the LORD hath cut off the enemies of David every one from the
face of the earth."
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ఈల్లగున్ యెహోవా దావీదుయొకక శతు
ి వుల చేత్ దాని విచారించన్ట్ట
ా గా
యోనాతాను దావీదు సంత్త్రవారిని బటిు నిబంధన్ చేసెను.

So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, "Let the
LORD even require it at the hand of David's enemies."
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యోనాతాను దావీదును త్న్ ప్ర
ర ణసేనహితునిగా పేరమించెను గనుక ఆ
పేరమ్నుబటిు దావీదుచేత్ మ్రల పరమ్యణము చేయిం చెను.

And Jonathan caused David to swear again, because he loved him; for he
loved him as he loved his own soul.
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If he say thus, `It is well,' thy servant shall have peace; but if he be very
wroth, then be sure that evil is determined by him.
Therefore thou shalt deal kindly with thy servant, for thou hast brought thy
servant into a covenant of the LORD with thee. Notwithstanding, if there be
in me iniquity, slay me thyself; for why shouldest thou bring me to thy
father?"
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మ్రియ యోనాతాను దావీదుతో ఇటాననురేపటిదిన్ము అమ్యవాసా; నీ
సథలము ఖాళ్లగా కన్బడును గదా;
నీవు మూడు దిన్ములు ఆగి, యీ పని జరుగు చండగా నీవు దాగియన్న
సథలమున్కు త్వరగా వెళ్లా ఏసెలు అనుబండ దగుర నుండుము
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Then Jonathan said to David, "Tomorrow is the new moon, and thou shalt
be missed because thy seat will be empty.
And when thou hast stayed three days, then thou shalt go down quickly and
come to the place where thou didst hide thyself when the business was in
hand, and shalt remain by the stone Ezel.
And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
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గురి చూచి పరయో గించిన్ట్ట
ు నేను మూడు బాణములను దాని పరకకకు కొటిు
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And behold, I will send a lad, saying, `Go, find the arrows.' If I expressly say
unto the lad, `Behold, the arrows are on this side of thee; take them,' then
come thou, for there is peace to thee and no hurt, as the LORD liveth.
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నీవు వెళ్లా బాణములను వెదకుమ్ని ఒక పనివానితో చెపుపదునుబాణములు
నీకు ఈ త్ట్ట
ు న్ నున్నవి, పట్ట
ు కొని రమ్ిని నేను వానితో చెపపన్యెడల నీవు
బయటికి రావచచను; యెహోవా జీవముతోడు నీకు ఏ అప్ర యమును రాక
కేుమ్మే కలుగును.
అయితేబాణములు నీకు అవత్ల నున్నవని నేను వానితో చెపపన్యెడల
ప్రరిపమ్ిని యెహోవా సెలవిచచచనానడని తెలిసికొని నీవు పరయాణమై
పోవలను.
అయితే మ్న్మిదదరము మ్యటల్లడిన్ సంగత్రని జా
ా పకము చేసికొనుము;
నీకును నాకును సరవకాలము యెహోవాయే సాకిు.
కాబటిు దావీదు పలములో దాగుకొనను; అమ్యవాసా వచిచన్పుపడు రాజు
భోజన్ము చేయకూరుచండగా
మునుపటివలనే రాజు గోడదగుర నున్న సథలమ్ందు త్న్ ఆసన్ముమీద
కూరుచనియండెను. యోనాతాను లేవగా అబేనరు సలునొదద కూరుచండెను;
అయితే దావీదు సథలము ఖాళ్లగా నుండెను.
అయిన్ను అత్నికి ఏదో ఒకటి సంభ్వించిన్ందున్ అత్డు అపవితు
ి డెై
యండునేమో, అత్డు అపవితు
ి డెై యండుట యవశామ్ని సలు అనుకొని ఆ
దిన్మున్ ఏమియ అన్లేదు.
అయితే అమ్యవాసా పోయిన్ మ్రునాడు, అన్గా రండవ దిన్మున్ దావీదు
సథలములో ఎవడును లేకపోవుట చూచి సలునిన్నయ నేడును యెష్ుయి
కుమ్యరుడు భోజన్మున్కు రాక పోవుట ఏమ్ని యోనాతాను న్డుగగా
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యోనా తానుదావీదు బేతెాహేమున్కు పోవలన్ని కోరి
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దయచేసి న్నున పోనిముి, పటుణమ్ందు మ్య యింటివారు బలి
అరిపంపబోవుచనానరునీవును రావలన్ని నా సహోదరుడు నాకు
ఆజా
ా పంచెను గనుక నీ దృష్ుకి నేను దయ పందిన్ వాడనైతే నేను వెళ్లా నా
సహోదరులను దరిశంచన్ట్ట
ా గా నాకు సెలవిమ్ిని బరత్ర మ్యలుకొని నాయొదద
సెలవు తీసికొనను; అందు నిమిత్తమే అత్డు రాజు భోజన్పు బలా యొదదకు
రాలేదని సలుతో చెపపగా
సలు యోనా తానుమీద బహుగా కోపపడి--ఆగడగొట్ట
ు దాని కొడుకా, నీకును
నీ త్లిా మ్యన్మున్కును సిగు
ు కలుగున్ట్ట
ా గా నీవు యెష్ుయి కుమ్యరుని
స్త్వకరించిన్ సంగత్ర నాకు తెలిసి న్ది కాదా?

And Jonathan answered Saul, "David earnestly asked leave of me to go to
Bethlehem."
And he said, `Let me go, I pray thee, for our family hath a sacrifice in the
city, and my brother, he hath commanded me to be there. And now, if I
have found favor in thine eyes, let me get away, I pray thee, and see my
brethren.' Therefore he cometh not unto the king's table."

But if I say thus unto the young man, `Behold, the arrows are beyond thee,'
go thy way; for the LORD hath sent thee away.
And concerning the matter which thou and I have spoken of, behold, the
LORD be witness between thee and me for ever."
So David hid himself in the field; and when the new moon had come, the
king sat down to eat meat.
And the king sat upon his seat as at other times, even upon a seat by the
wall; and Jonathan arose, and Abner sat by Saul's side, and David's place
was empty.
Nevertheless Saul spoke not any thing that day, for he thought, "Something
hath befallen him. He is not clean, surely he is not clean."
And it came to pass on the morrow, which was the second day of the
month, that David's place was empty. And Saul said unto Jonathan his son,
"Why cometh not the son of Jesse to meat, neither yesterday nor today?"

Then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him,
"Thou son of the perverse rebellious woman, do not I know that thou hast
chosen the son of Jesse to thine own confusion and unto the confusion of
thy mother's nakedness?
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యెష్ుయి కుమ్యరుడు భూమిమీద బరదుకున్ంత్ కాలము నీకెైన్ను నీ
రాజామున్కెైన్ను సిథరత్ కలుగదు గదా; కాబటిు నీవు వరిమ్యన్ము పంప
అత్నిని నా దగురకు రపపంచము, నిజముగా అత్డు మ్రణమున్ కరు
ా డని
చెపపను.
అంత్ట యోనాతాను అత్ డెందుకు మ్రణ శిక్ష నొందవలను? అత్డు ఏమి
చేసెన్ని సలు న్డుగగా
సలు అత్నిని పడువవలన్ని యీట్ట విసిరను; అందువలన్ త్న్ త్ండిర
దావీదును చంపనుదేదశము గలిగియనానడని యోనా తాను తెలిసికొని
అతాాగరహుడెై బలా యొదదనుండి లేచి, త్న్ త్ండిర దావీదును
అవమ్యన్పరచిన్ందున్ అత్ని నిమిత్తము దుుఃఖాకారంతుడెై అమ్యవాసా పోయిన్
మ్రునాడు భోజన్ము చేయకుండెను.
ఉదయమున్ యోనాతాను దావీదుతో నిరణయముచేసి కొనిన్ వేళకు ఒక
పనివాని పలుచకొని పలములోనికి పోయెను.

For as long as the son of Jesse liveth upon the ground, thou shalt not be
established, nor thy kingdom. Therefore now send and fetch him unto me,
for he shall surely die."

నీవు పరుగెత్రతకొనిపోయి నేను వేయ బాణ ములను వెదకుమ్ని ఆ పనివానితో
అత్డు చెపపగా వాడు పరుగెతు
త చన్నపుపడు అత్డు ఒక బాణము వాని
అవత్లకు వేసెను.
అయితే వాడు యోనాతాను వేసిన్ బాణము ఉన్నచోట్టన్కు వచిచ న్పుపడు
యోనాతాను వాని వెనుకనుండి కేక వేసి--బాణము నీ అవత్లనున్నదని చెపప

And he said unto his lad, "Run, find now the arrows which I shoot." And as
the lad ran, he shot an arrow beyond him.

వాని వెనుక నుండి కేకవేసినీవు ఆలసాము చేయక దబుబన్ రమ్ినను;
యోనాతాను పనివాడు బాణములను కూరుచకొని త్న్ యజమ్యనునియొదదకు
వాటిని తీసికొని వచెచను గాని
సంగత్ర ఏమియ వానికి తెలియక యండెను. యోనాతానున్కును
దావీదున్కును మ్యత్ిము ఆ సంగత్ర తెలిసి యండెను.
యోనాతాను త్న్ ఆయధములను వాని చేత్రకిచిచవీటిని పటుణ మున్కు
తీసికొని పమ్ిని చెపప వాని పంపవేసెను.
వాడు వెళ్లాపోయిన్ వెంటనే దావీదు దకిుణపు దికుకనుండి బయటికి వచిచ
మూడు మ్యరులు సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము చేసిన్ త్రవాత్ వారు ఒకరినొకరు
ముదు
ద పట్ట
ు కొనుచ ఏడుచచండిరి. ఈల్ల గుండగా దావీదు మ్రింత్ బిగురగా
ఏడెచను.
అంత్ట యోనాతానుయెహోవా నీకును నాకును మ్ధాను నీ సంత్త్రకిని నా
సంత్త్రకిని మ్ధాను ఎన్నట్టన్నటికి సాకిుగా నుండునుగాక. మ్న్మిదదరము
యెహోవా నామ్మును బటిు పరమ్యణము చేసికొని యనానము గనుక మ్న్
సుసలో నమ్ిది గలిగి పమ్ిని దావీదుతో చెపపగా దావీదు లేచి వెళ్లాపోయెను;
యోనాతానును పటుణమున్కు త్రరిగి వచెచను.

And Jonathan cried after the lad, "Make speed, haste, stay not." And
Jonathan's lad gathered up the arrows and came to his master.

దావీదు నోబులో యాజకుడెైన్ అహీమలకు నొదదకు వచెచను; అయితే
అహీమలకు దావీదు రాకకు భ్యపడినీవు ఒంటరిగా వచిచత్రవేమ్ని అత్ని
న్డుగగా

Then came David to Nob to Ahimelech the priest. And Ahimelech was afraid
at the meeting of David, and said unto him, "Why art thou alone, and no
man with thee?"

And Jonathan answered Saul his father and said unto him, "Why shall he be
slain? What hath he done?"
And Saul cast a javelin at him to smite him, whereby Jonathan knew that it
was determined by his father to slay David.
So Jonathan arose from the table in fierce anger, and ate no meat the
second day of the month; for he was grieved for David, because his father
had done him shame.
And it came to pass in the morning, that Jonathan went out into the field at
the time appointed with David, and a little lad with him.

And when the lad had come to the place of the arrow which Jonathan had
shot, Jonathan cried after the lad and said, "Is not the arrow beyond thee?"

But the lad knew not anything. Only Jonathan and David knew the matter.
And Jonathan gave his weapons unto his lad and said unto him, "Go, carry
them to the city."
And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the
south, and fell on his face to the ground and bowed himself three times;
and they kissed one another and wept one with another, but David more.
And Jonathan said to David, "Go in peace, forasmuch as we have sworn
both of us in the name of the LORD, saying, `The LORD be between me and
thee, and between my seed and thy seed for ever.'" And he arose and
departed; and Jonathan went into the city.
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దావీదురాజు నాకు ఒక పని నిరణయించినేను నీ కాజా
ా పంచి పంపన్పని యేదో
అదవనితోనైన్ను చెపపవదదనను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళా
నిరణయించిత్రని;

And David said unto Ahimelech the priest, "The king hath commanded me a
business, and hath said unto me, `Let no man know anything of the business
about which I send thee and what I have commanded thee.' And I have
appointed my servants to such and such a place.
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నీయొదద ఏమి యన్నది? అయిదు ర్కట్టులుగాని మ్రేమియగాని యండిన్
యెడల అది నా కిమ్ిని యాజకుడెైన్ అహీమలకుతో అన్గా

Now therefore, what is under thine hand? Give me five loaves of bread in
mine hand, or what there is present."
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యాజకుడుసాధారణమైన్ ర్కట్టు నాయొదద లేదు; పనివారు స్త్తీలకు ఎడముగా
నున్నవారైతే పరత్రష్ఠత్మైన్ ర్కట్టులు కలవని దావీదుతో అనను.
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అందుకు దావీదునిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచన్పపటినుండి ఈ మూడు
దిన్ములు స్త్తీలు మ్యకు దూరముగానే యనానరు; పని వారిబటులు
పవిత్ిములే; ఒకవేళ మేముచేయకారాము అపవిత్ిమైన్యెడల నేమి?
రాజాజానుబటిు అది పవిత్ిముగా ఎంచత్గును అని యాజకునితో అనను.

And the priest answered David and said, "There is no common bread under
mine hand; but there is hallowed bread, if at least the young men have kept
themselves from women."
And David answered the priest and said unto him, "Of a truth women have
been kept from us about these three days since I came out; and the vessels
of the young men are holy and the bread is in a manner common, yea,
though it were sanctified this day in the vessel."
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అంత్ట యెహోవా సనినధినుండి తీసివేయబడిన్ సనినధి ర్కట్టులు త్పప
అకకడ వేరు ర్కట్టులు లేకపోగా, వెచచనిర్కట్టులు వేయ దిన్మ్ందు
తీసివేయబడిన్ పరత్రష్ఠత్మైన్ ర్కట్టులను యాజకుడు అత్ని కిచెచను.
ఆ దిన్మున్ సలుయొకక సేవకులలో ఒకడు అకకడ యెహోవా సనినధిని
ఉండెను; అత్ని పేరు దోయేగు, అత్డు ఎదోమీయడు. అత్డు సలు పసుల
కాపరులకు పదద
రాజు పని వేగిరముగా జరుగవలన్ని యెరిగి నా ఖడుమునైన్ను
ఆయధములనైన్ను నేను తేలేదు. ఇకకడ నీయొదద ఖడుమైన్ను ఈట్టయె
ై న్ను
ఉన్నదా అని దావీదు అహీమలకు న్డుగగా
యాజ కుడుఏల్ల లోయలో నీవు చంపన్ గొల్లాతు అను ఫిలిషీతయని
ఖడుమున్నది, అదిగో బటుతో చటుబడి ఏఫ్తదువెనుక ఉన్నది, అది త్పప
ఇకకడ మ్రి ఏ ఖడు మునులేదు, దాని తీసికొనుటకు నీకిష్ుమైన్ యెడల
తీసికొను మ్న్గా దావీదుదానికి సమ్మైన్దొకటియ లేదు, నా కిమ్ినను.

So the priest gave him hallowed bread; for there was no bread there but the
showbread that was taken from before the LORD, to put hot bread in the
day when it was taken away.
Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained
before the LORD; and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the
herdsmen who belonged to Saul.
And David said unto Ahimelech, "And is there not here under thine hand
spear or sword? For I have neither brought my sword nor my weapons with
me, because the king's business required haste."
And the priest said, "The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest
in the Valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod.
If thou wilt take that, take it; for there is no other save that here." And David
said, "There is none like that; give it to me."
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అంత్ట దావీదు సలున్కు భ్యపడిన్ందున్ ఆ దిన్మున్నే లేచి ప్రరిపోయి
గాతురాజైన్ ఆకీషునొదదకువచెచను.
ఆకీషు సేవకులుఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు కాడా? వారు నాటామ్యడుచ
గాన్పరత్రగాన్ములు చేయచసలు వేలకొలది హత్ముచేసెన్నియ, దావీదు
పదివేలకొలది హత్ముచేసెన్నియ ప్రడిన్ ప్రటలు ఇత్నిగూరిచన్వే గదా అని
అత్నినిబటిు రాజుతో మ్యటల్లడగా

And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the
king of Gath.
And the servants of Achish said unto him, "Is not this David the king of the
land? Did they not sing one to another of him in dances, saying, `Saul hath
slain his thousands, and David his ten thousands'?"
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దావీదు ఈ మ్యటలు త్న్ మ్న్సుసలోనుంచకొని గాతు రాజైన్ ఆకీషున్కు
And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the
బహు భ్యపడెను.
king of Gath.
కాబటిు దావీదు వారి యెదుట త్న్ చరా మ్యరుచకొని వెఱ్ఱఱవానివల
And he changed his behavior before them, and feigned himself mad in their
న్టించచ, దావరపు త్లుపుల మీద గీత్లు గీయచ, ఉమిి త్న్
hands, and scrabbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down
గడిముమీదికి కారనిచచచ నుండెను. వారత్ని పట్ట
ు కొనిపోగా అత్డు
upon his beard.
పచిచచేష్ులు చేయచ వచెచను.
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కావున్ ఆకీషురాజుమీరు చూచిత్రరికదా? వానికి పచిచపటిున్ది, నాయొదదకు వీని
నందుకు తీసికొని వచిచత్రరి?
పచిచచేష్ులు చేయ వారితో నాకేమి పని? నా సనినధిని పచిచచేష్ులు
చేయటకు వీని తీసికొని వచిచత్రరేమి? వీడు నా న్గరిలోనికి రాత్గునా? అని
త్న్ సేవకులతో అనను.
దావీదు అకకడనుండి బయలుదేరి అదుల్ల
ా ము గుహలోనికి త్పపంచకొనిపోగా
అత్ని సహోదరులును అత్ని త్ండిర ఇంటివారందరును ఆ సంగత్ర విని అత్ని
యొదదకు వచిచరి.
మ్రియ ఇబబందిగలవారందరును, అపుపలు చేసికొనిన్ వారందరును,
అసమ్యధాన్ముగా నుండు వారందరును, అత్నియొదద కూడుకొన్గా అత్డు
వారికి అధిపత్రయాయెను. అత్నియొదదకు ఎకుకవ త్కుకవ
నాలుగువందలమ్ంది వచిచయండిరి.
త్రువాత్ దావీదు అకకడనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేపకు వచిచ
దేవుడు నాకు ఏమి చేయన్ది నేను తెలిసికొనువరకు నా త్లిదండు
ర లు వచిచ
నీయొదద నుండనిమ్ిని మోయాబు రాజుతో మ్న్విచేసి

Then said Achish unto his servants, "Lo, ye see the man is mad. Why then
have ye brought him to me?
Have I need of mad men, that ye have brought this fellow to play the
madman in my presence? Shall this fellow come into my house?"

అత్నియొదదకు వారిని తోడుకొని పోగా దావీదు కొండలలో దాగియన్న
దిన్ములు వారు అత్నియొదద కాపురముండిరి.
మ్రియ పరవకియగు గాదు వచిచకొండలలో ఉండక యూదాదేశమున్కు ప్రరి
పమ్ిని దావీదుతో చెపపన్ందున్ దావీదు పోయి హారతు అడవిలో చొచెచను.

And he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all
the while that David was in the stronghold.
And the prophet Gad said unto David, "Abide not in the stronghold. Depart,
and get thee into the land of Judah." Then David departed and came into
the forest of Hereth.
When Saul heard that David was discovered and the men who were with
him (now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in
his hand, and all his servants were standing about him),

దావీదును అత్ని జనులును ఫల్లనిచోట ఉనానరని సలున్కు
వరిమ్యన్మ్యయెను. అపుపడు సలు గిబియా దగుర రామ్యలో ఒక
పచలవృక్షముకిరంద దిగి యీట్ట చేత్పట్ట
ు కొని యండెను. అత్ని సేవకులు
అత్నిచట్ట
ు నిలిచియండగా
సలు త్న్చట్ట
ు నిలిచియన్న సేవకులతో ఇటాననుబెనాామీనీయల్లరా
ఆలకించడి. యెష్ుయి కుమ్యరుడు మీకు పలమును దా
ర క్షతోటలను
ఇచచనా? మిముిను సహసారధిపతులుగాను శతాధిపతులు గాను చేయనా?
మీరందుకు నామీద కుటిచేయ చనానరు? నా కుమ్యరుడు యెష్ుయి
కుమ్యరునితో నిబంధన్చేసిన్ సంగత్ర మీలో ఎవడును నాకు తెలియ
జేయలేదే. నేడు జరుగున్ట్ట
ా నా కొరకు పంచి యండున్ట్ట
ా గా నా
కుమ్యరుడు నా సేవకుని పురికొలిపన్ను నా నిమిత్తము మీలో ఎవనికిని
చింత్లేదే.
అపుపడు ఎదోమీయడగు దోయేగు సలు సేవకుల దగుర నిలిచి
యండియెష్ుయి కుమ్యరుడు ప్రరిపోయి నోబులోని అహీట్టబు కుమ్యరుడెైన్
అహీమలకు దగురకురాగా నేను చూచిత్రని.
అహీమలకు అత్ని పక్షముగా యెహోవాయొదద విచారణచేసి, ఆహారమును
ఫిలిషీతయడెైన్ గొల్లాతు ఖడుమును అత్ని కిచెచన్ని చెపపగా

David therefore departed thence and escaped to the cave of Adullam; and
when his brethren and all his father's house heard it, they went down
thither to him.
And every one who was in distress, and every one who was in debt, and
every one who was discontented, gathered themselves unto him. And he
became a captain over them, and there were with him about four hundred
men.
And David went thence to Mizpeh of Moab; and he said unto the king of
Moab, "Let my father and my mother, I pray thee, come forth and be with
you, till I know what God will do for me."

then Saul said unto his servants who stood about him, "Hear now, ye
Benjamites! Will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards,
and make you all captains of thousands and captains of hundreds,
that all of you have conspired against me, and there is none who showeth
me that my son hath made a league with the son of Jesse; and there is none
of you that is sorry for me, or showeth unto me that my son hath stirred up
my servant against me to lie in wait, as at this day?"
Then answered Doeg the Edomite, who was set over the servants of Saul,
and said, "I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of
Ahitub.
And he inquired of the LORD for him, and gave him victuals, and gave him
the sword of Goliath the Philistine."

రాజు యాజకుడును అహీ ట్టబు కుమ్యరుడున్గు అహీ మలకును
Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his
నోబులోనున్న అత్ని త్ండిర యింటివారైన్ యాజకులన్ందరిని పలు
father's house, the priests who were in Nob; and they came all of them to
వన్ంపంచెను. వారు రాజునొదదకు రాగా
the king.
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సలు అహీట్టబు కుమ్యరుడా, ఆలకించ మ్న్గా అత్డు చిత్తము నా
యేలిన్వాడా అనను.
సలునీవు యెష్ుయి కుమ్యరునికి ఆహారమును ఖడుమును ఇచిచ అత్ని
పక్షమున్ దేవునియొదద విచారణచేసి, అత్డు నామీదికి లేచి నేడు
జరుగుచన్నట్ట
ు పంచి యండుటకెై అత్డును నీవును జత్కూడిత్రరేమ్ని
యడుగగా
అహీమలకురాజా, రాజున్కు అలు
ా డెై న్మ్ికసు
థ డెై, ఆలోచన్కరియె
ై నీ న్గరిలో
ఘన్త్వహించిన్ దావీదువంటి వాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునానడు?
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రాజు దోయేగుతోనీవు ఈ యాజకులమీద పడుమ్ని చెపపను. అపుపడు
ఎదోమీయడెైన్ దోయేగు యాజకులమీద పడిఏఫ్తదు ధరించకొనిన్
యెనుబది యయిదుగురిని ఆదిన్మున్ హత్ముచేసెను.

And the king said to Doeg, "Turn thou and fall upon the priests." And Doeg
the Edomite turned and he fell upon the priests, and slew on that day
fourscore and five persons who wore a linen ephod.
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మ్రియ అత్డు యాజకుల పటుణ మైన్ నోబు కాపురసు
థ లను కత్రతవాత్
హత్ము చేసెను; మ్గ వారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపలాలనేమి
యెడానేమి గారదభ్ములనేమి గొఱ్ఱలనేమి అనిన టిని కత్రతవాత్ హత్ముచేసెను.

And Nob, the city of the priests, smote he with the edge of the sword, both
men and women, children and sucklings, and oxen and asses and sheep,
with the edge of the sword.
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అయితే అహీట్టబు కుమ్యరుడెైన్ అహీమలకు కుమ్యరులలో అబాాతారు
అను నొకడు త్పపంచకొని ప్రరిపోయి దావీదునొదదకు వచిచ

And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar,
escaped and fled after David.
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సలు యెహోవా యాజకులను చంపంచిన్ సంగత్ర దావీదున్కు తెలియజేయగా And Abiathar showed David that Saul had slain the LORD'S priests.
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దావీదుఆ దిన్మున్ ఎదోమీయడెైన్ దోయేగు అకకడనున్నందున్ వాడు
సలున్కు నిశచయ ముగా సంగత్ర తెలుపున్ని నేన్నుకొంటిని; నీ త్ండిర
యింటివారికందరికిని మ్రణము రపపంచటకు నేను కారకుడ నైత్రని గదా.
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నీవు భ్యపడక నాయొదద ఉండుము, నా యొదద నీవు భ్దరముగా ఉందువు; నా Abide thou with me; fear not. For he that seeketh my life seeketh thy life,
ప్ర
ర ణము తీయచూచ వాడును నీ ప్ర
ర ణము తీయచూచవాడును ఒకడ అని
but with me thou shalt be in safekeeping."
అబాాతారుతో చెపపను.
త్రువాత్ ఫిలిషీతయలు కెయీల్లమీద యదిము చేసి కలాములమీది
Then they told David, saying, "Behold, the Philistines fight against Keilah,
ధాన్ామును దోచకొనుచనానరని దావీదున్కు విన్బడెను.
and they rob the threshing floors."
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అత్ని పక్షముగా నేను దేవునియొదద విచారణచేయట నేడ ఆరం భించిత్రనా?
అది నాకు దూరమ్గునుగాక; రాజు త్మ్ దాసుడనైన్ నామీదను నా త్ండిర
ఇంటి వారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగత్రనిగూరిచ
కొదిద గొపప యేమియ నీ దాసుడనైన్ నాకు తెలిసిన్ది కాదు అని రాజుతో
మ్న్విచేయగా
రాజు అహీమలకూ, నీకును నీ త్ండిర ఇంటివారికందరికిని మ్రణము
నిశచయము అని చెపప
యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసిన్ందున్ను, అత్డు ప్రరిపోయిన్
సంగత్ర తెలిసియ నాకు తెలియజేయక పోయిన్ందున్ను మీరు వారిమీద పడి
చంపుడని త్న్చట్ట
ు నిలిచియన్న కావలి వారికి ఆజా ఇచెచను. రాజు
సేవకులు యెహోవా యాజకులను హత్ము చేయనొలాక యండగా

And Saul said, "Hear now, thou son of Ahitub." And he answered, "Here I
am, my lord."
And Saul said unto him, "Why have ye conspired against me, thou and the
son of Jesse, in that thou hast given him bread and a sword and hast
inquired of God for him, that he should rise against me to lie in wait, as at
this day?"
Then Ahimelech answered the king and said, "And who is so faithful among
all thy servants as David, who is the king's son-in-law, and goeth at thy
bidding, and is honorable in thine house?
Did I then begin to inquire of God for him? Be it far from me. Let not the
king impute anything unto his servant, nor to all the house of my father; for
thy servant knew nothing of all this, less or more."

And the king said, "Thou shalt surely die, Ahimelech, thou and all thy
father's house."
And the king said unto the footmen who stood about him, "Turn and slay
the priests of the LORD, because their hand also is with David, and because
they knew when he fled and did not show it to me." But the servants of the
king would not put forth their hand to fall upon the priests of the LORD.

And David said unto Abiathar, "I knew it that day, when Doeg the Edomite
was there, that he would surely tell Saul. I have occasioned the death of all
the persons of thy father's house.

1 Samuel

23

2

అంత్ట దావీదునేను వెళ్లా యీ ఫిలిషీతయలను హత్ము చేయదునా అని
యెహోవా యొదద విచారణచేయగా యెహోవానీవు వెళ్లా ఫిలిషీత యలను
హత్ముచేసి కెయీల్లను రకిుంచమ్ని దావీదున్కు సెలవిచెచను.

Therefore David inquired of the LORD, saying, "Shall I go and smite these
Philistines?" And the LORD said unto David, "Go and smite the Philistines,
and save Keilah."
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And David's men said unto him, "Behold, we are afraid here in Judah. How
much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistines?"

1 Samuel

23

4

దావీదుతో కూడియన్న జనులుమేము ఇచచట యూదా దేశములో ఉండిన్ను
మ్యకు భ్యముగా నున్నది; ఫిలిషీతయల సెైన్ాములకెదురుగా కెయీల్లకు
మేము వచిచన్యెడల మ్రింత్ భ్యము కలుగును గదా అని దావీదుతో
అన్గా
దావీదు మ్రల యెహోవాయొదద విచారణ చేసెనునీవు లేచి కెయీల్లకు
వెళ్ల
ా ము, ఫిలిషీతయలను నీ చేత్రకి అపపగించదున్ని యెహోవా సెలవియాగా
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And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah to
besiege David and his men.
And David knew that Saul secretly practiced mischief against him; and he
said to Abiathar the priest, "Bring hither the ephod."
Then said David, "O LORD God of Israel, Thy servant hath certainly heard
that Saul seeketh to come to Keilah to destroy the city for my sake.
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కాబటిు సలు కెయీల్లకు పోయి దావీదును అత్ని జనులను ముటుడింప
వలన్ని జనులందరిని యదిమున్కు పలువన్ంపంచెను.
సలు త్న్కు కీడ యదేదశించచనానడని దావీదు ఎరిగి యాజకుడెైన్
అబాాతారును ఏఫ్తదును తెమ్ినను.
అపుపడు దావీదుఇశారయేలీయల దేవా యెహోవా, సలు కెయీల్లకు వచిచ
న్నునబటిు పటుణమును ప్రడుచేయ నుదేదశించచనానడని నీ దాసుడనైన్
నాకురూఢిగా తెలియబడి యన్నది.
కెయీల్ల జనులు న్నున అత్ని చేత్రకి అపపగించదురా? నీ దాసుడనైన్ నాకు
విన్బడిన్ట్ట
ా సలు దిగివచచనా? ఇశారయేలీయల దేవా యెహోవా, దయచేసి
నీ దాసుడనైన్ నాకు దానిని తెలియజేయమ్ని ప్ర
ర రిథంపగా అత్డు
దిగివచచన్ని యెహోవా సెలవిచెచను.
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Then said David, "Will the men of Keilah deliver me and my men into the
hand of Saul?" And the LORD said, "They will deliver thee up."
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కెయీల్ల జనులు న్నున నా జనులను సలు చేత్రకి అపపగించదురా అని
దావీదు మ్రల మ్న్వి చేయగా యెహోవావారు నినున అపప గించదురని
సెలవిచెచను.
అంత్ట దావీదును దాదాపు ఆరువందల మ్ందియె
ై న్ అత్ని జనులును లేచి
కెయీల్లలో నుండి త్రలి, ఎకకడికి పోగలరో అకకడకు వెళ్లారి. దావీదు
కెయీల్లలోనుండి త్పపంచకొనిన్ సంగత్ర సలు విని వెళాక మ్యనను.
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అయితే దావీదు అరణాములోని కొండసథలముల యందును, జీఫు అను
అరణామున్ ఒక పరవత్మ్ందును నివాసము చేయచండెను; సలు
అనుదిన్ము అత్ని వెదకిన్ను దేవుడు సలుచేత్రకి అత్ని న్పపగించలేదు.

And David abode in the wilderness in strongholds and remained on a
mountain in the Wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God
delivered him not into his hand.

Then David inquired of the LORD yet again. And the LORD answered him
and said, "Arise, go down to Keilah; for I will deliver the Philistines into thine
hand."
దావీదును అత్ని జనులును కెయీల్లకు వచిచ ఫిలిషీతయలతో యదిముచేసి So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines, and
వారిని లససగా హత్ముచేసి వారి పశువులను దోచకొనివచిచరి. ఈల్లగున్
brought away their cattle and smote them with a great slaughter. So David
దావీదు కెయీల్ల కాపురసు
థ లను రకిుంచెను.
saved the inhabitants of Keilah.
అహీమలకు కుమ్యరుడెైన్ అబాాతారు ఏఫ్తదు చేత్ పట్ట
ు కొని ప్రరిపోయి
And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David at
కెయీల్లలోనున్న దావీదునొదదకు వచెచను.
Keilah, that he came down with an ephod in his hand.
దావీదు కెయీల్లకు వచిచన్ సంగత్ర సలు విని దావీదు దావరములును
And it was told Saul that David had come to Keilah. And Saul said, "God hath
అడు
ి గడలునుగల పటుణములో పరవేశించి అందులో మూయబడి యనానడు, delivered him into mine hand, for he is shut in by entering into a town that
దేవుడత్నిని నా చేత్రకి అపపగించెన్ను కొనను.
hath gates and bars."

Will the men of Keilah deliver me up into his hand? Will Saul come down, as
Thy servant hath heard? O LORD God of Israel, I beseech Thee, tell Thy
servant." And the LORD said, "He will come down."

Then David and his men, who were about six hundred, arose and departed
out of Keilah and went whithersoever they could go. And it was told Saul
that David had escaped from Keilah; and he forbore to go forth.
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త్న్ ప్ర
ర ణము తీయటకెై సలు బయలుదేరన్ని తెలిసికొని దావీదు జీఫు
అరణాములో ఒక వన్మున్ దిగెను.
అపుపడు సలు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను లేచి, వన్ము లోనున్న
దావీదునొదదకు వచిచనా త్ండిరయె
ై న్ సలు నినున పట్ట
ు కొన్జాలడు, నీవు
భ్యపడవదు
ద ,
నీవు ఇశార యేలీయలకు రాజ వగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, ఇది నా
త్ండిర యె
ై న్ సలున్కు తెలిసియన్నదని అత్నితో చెపప దేవునిబటిు అత్ని
బలపరచెను.
వీరిదదరు యెహోవా సనినధిని నిబంధన్ చేసికొనిన్ త్రువాత్ దావీదు వన్ములో
నిలిచెను, యోనాతాను త్న్ యింటికి త్రరిగి వెళ్లాను.
జీఫీయలు బయలుదేరి గిబియాలోనున్న సలునొదదకు వచిచయెషీమోనుకు
దకిుణమున్ నున్న హకీల్లమ్న్ాము లోని అరణామున్ కొండ సథలములయందు
మ్య మ్ధా దావీదు దాగియనానడ.

And David saw that Saul had come out to seek his life; and David was in the
Wilderness of Ziph in a wood.
And Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood, and
strengthened his hand in God.

20

రాజా, నీ మ్నోభీష్ుమ్ంత్టి చొపుపన్ దిగిరముి; రాజవెైన్ నీ చేత్రకి అత్నిని
అపపగించట మ్య పని అని చెపపగా

Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to
come down; and our part shall be to deliver him into the king's hand."
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And Saul said, "Blessed be ye of the LORD; for ye have compassion on me.
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సలు వారితో ఇటాననుమీరు నాయందు కనికరపడిన్ందుకెై మీకు యెహోవా
ఆశీరావదము కలుగును గాక.
మీరు పోయి అత్డు ఉండుసథలము ఏదయిన్ది, అత్నిని చూచిన్వాడు
ఎవడయిన్ది నిశచయముగా తెలిసికొనుడి; అత్డు బహు యకిిగా
పరవరిించచనానడని నాకు విన్బడెను గనుక
మీరు బహు జాగరత్తగా నుండి, అత్డుండు మ్రుగు తావులను కని పటిుయన్న
సంగత్రయంత్ నాకు తెలియజేయటకెై మ్రల నాయొదదకు త్పపక రండి,
అపుపడు నేను మీతో కూడా వతు
త ను, అత్డు దేశములో ఎకకడనుండిన్ను
యూదావారందరిలో నేను అత్ని వెదకి పట్ట
ు కొందును.
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And they arose and went to Ziph before Saul. But David and his men were in
the Wilderness of Maon, in the plain on the south of Jeshimon.
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అంత్ట వారు లేచి సలుకంట్ట ముందు జీఫున్కు త్రరిగి వెళ్లారి. దావీదును
అత్ని జనులును యెషీమోనుకు దకిుణపు వెైపున్నున్న మైదాన్ములోని
మ్యయోను అరణాములో ఉండగా
సలును అత్ని జనులును త్నున వెదకుటకెై బయలుదేరిన్ మ్యట దావీదు
విని, కొండ శిఖరము దిగి మ్యయోను అరణామ్ందు నివాసము చేసెను. సలు
అది విని మ్యయోను అరణాములో దావీదును త్రుమ్ బోయెను.
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అయితే సలు పరవత్ము ఈ త్ట్ట
ు న్ను దావీదును అత్ని జనులును
And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that
పరవత్ము ఆ త్ట్ట
ు న్ను పోవుచండగా దావీదు సలుదగురనుండి త్పపంచకొని side of the mountain; and David made haste to get away for fear of Saul, for
పోవలన్ని త్వరపడుచండెను. సలును అత్ని జనులును దావీదును అత్ని
Saul and his men compassed David and his men round about to take them.
జనులను పట్ట
ు కొన్వలన్ని వారిని చట్ట
ు కొనుచండిరి.
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ఇట్ట
ా ండగా దూత్ యొకడు సలునొదదకు వచిచనీవు త్వరగా రముి,
ఫిలిషీతయలు దండెత్రత వచిచ దేశములో చొరబడియనానరని చెపపగా
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And he said unto him, "Fear not, for the hand of Saul my father shall not
find thee. And thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee;
and that also Saul my father knoweth."
And the two made a covenant before the LORD; and David abode in the
wood, and Jonathan went to his house.
Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, "Doth not David hide
himself with us in strongholds in the wood, on the hill of Hachilah, which is
on the south of Jeshimon?

Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is,
and who hath seen him there; for it is told me that he dealeth very subtly.
See therefore, and take knowledge of all the lurking places where he hideth
himself, and come ye again to me with the certainty, and I will go with you.
And it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out
throughout all the thousands of Judah."

Saul also and his men went to seek him. And they told David, whereupon he
came down to a rock, and abode in the Wilderness of Maon. And when Saul
heard that, he pursued after David in the Wilderness of Maon.

But there came a messenger unto Saul, saying, "Hasten thee and come, for
the Philistines have invaded the land."
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సలు దావీదును త్రుముట మ్యని వెనుకకు త్రరిగి ఫిలిషీతయలను
ఎదుర్కకన్బోయెను. కాబటిు సెలహమ్ిలకోతు1 అని ఆ సథలమున్కు పేరు
పటుబడెను.
త్రువాత్ దావీదు అకకడనుండి పోయి ఏనుదీకి వచిచ కొండ సథలములలో
నివాసము చేయచండెను.
సలు ఫిలిషీతయలను త్రుముట మ్యని త్రరిగిరాగా దావీదు ఏనుదీ
అరణామ్ందునానడని అత్నికి వరిమ్యన్ము వచెచను.

Therefore Saul returned from pursuing after David and went against the
Philistines. Therefore they called that place Selahammahlekoth [that is, The
rock of divisions].
And David went up from thence and dwelt in strongholds at Engedi.

2

అపుపడు సలు ఇశారయేలీయలందరిలోనుండి మూడు వేలమ్ందిని
ఏరపరచకొని వచిచ, కొండమేకలకు వాసములగు శిల్లపరవత్ములమీద
దావీదును అత్ని జనులను వెదకుటకెై బయలుదేరను.

Then Saul took three thousand chosen men out of all Israel, and went to
seek David and his men upon the Rocks of the Wild Goats.
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మ్యరుమున్నున్న గొఱ్ఱ దొడాకు అత్డు రాగా అకకడ గుహ యొకటి కన్బడెను.
అందులో సలు శంకానివరిికి పోగా దావీదును అత్ని జనులును ఆ గుహ
లోపలిభాగములలో ఉండిరి గనుక
దావీదు జనులు అదిగోనీ దృష్ుకి ఏది మ్ంచిదో అది నీవు అత్నికి చేయన్ట్ట
ా
నీ శతు
ి వుని నీ చేత్రకి అపపగింతు న్ని యెహోవా నీతో చెపపన్ దిన్ము
వచెచన్ని అత్నితో అన్గా; దావీదు లేచి వచిచ సలున్కు తెలియకుండ అత్ని
పైవసతీపు చెంగును కోసెను.
సలు పైవసతీమును తాను కోసెన్ని దావీదు మ్న్సుస నొచిచ
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And he came to the sheepcotes by the way, where there was a cave; and
Saul went in to relieve himself, and David and his men remained in the
recesses of the cave.
And the men of David said unto him, "Behold the day of which the LORD
said unto thee, `Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou
mayest do to him as it shall seem good unto thee.'" Then David arose and
cut off the skirt of Saul's robe privily.
And it came to pass afterward that David's heart smote him because he had
cut off Saul's skirt.
And he said unto his men, "The LORD forbid that I should do this thing unto
my master, the LORD'S anointed, to stretch forth mine hand against him,
seeing he is the anointed of the LORD."
So David stayed his servants with these words, and suffered them not to rise
against Saul. But Saul rose up out of the cave and went on his way.
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And it came to pass, when Saul had returned from following the Philistines,
that it was told him, saying, "Behold, David is in the Wilderness of Engedi."

ఇత్డు యెహోవాచేత్ అభిషేకము నొందిన్వాడు గనుక యెహోవాచేత్
అభిష్కు
ి డెైన్ నా పరభువున్కు నేను ఈ కారాము చేయను, యెహోవానుబటిు
అత్ని నేను చంపను అని త్న్ జనులతో చెపపను.
ఈ మ్యటలు చెపప దావీదు త్న్ జనులను అడిగించి సలు మీదికి పోనియాక
వారిని ఆపను. త్రువాత్ సలు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళ్లా మ్యరుమున్
పోయెను.
అపుపడు దావీదు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళ్లానా యేలిన్వాడా రాజా,
David also arose afterward, and went out of the cave and cried after Saul,
అని సలు వెనుకనుండి కేక వేయగా సలు వెనుక చూచెను. దావీదు నేల సాషా
ు ంగ saying, "My lord the king." And when Saul looked behind him, David
పడి న్మ్సాకరము చేసి
stooped with his face to the earth and bowed himself.
సలుతో ఇటాననుదావీదు నీకు కీడుచేయనుదేద శించచనానడని జనులు
చెపపన్ మ్యటలు నీవెందుకు విను చనానవు?
ఆలోచించము; ఈ దిన్మున్ యెహోవా నినున ఏల్లగు గుహలో నాచేత్రకి
అపపగించెనో అది నీ కండా
ా ర చూచిత్రవే; కొందరు నినున చంపుమ్ని నాతో
చెపపన్ను నేను నీయందు కనికరించిఇత్డు యెహోవాచేత్ అభిషేకము
నొందిన్వాడు గనుక నా యేలిన్వాని చంపన్ని నేను చెపపత్రని.

And David said to Saul, "Why hearest thou men's words, saying, `Behold,
David seeketh thy hurt?'
Behold, this day thine eyes have seen how that the LORD had delivered thee
today into mine hand in the cave, and some bade me kill thee. But mine eye
spared thee, and I said, `I will not put forth mine hand against my lord, for
he is the LORD'S anointed.'
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నా త్ండ్రర చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున చంపక నీ వసతీపుచెంగు
మ్యత్ిమే కోసిత్రని గనుక నావలన్ నీకు కీడు ఎంత్మ్యతుిుీను రాదనియ,
నాలో త్పపదము ఎంత్మ్యత్ిమును లేదనియ, నీవు తెలిసికొన్వచచను. నీ
విష్యమై నేను ఏప్రపమును చేయనివాడనై యండగా నీవు నా ప్ర
ర ణము
తీయవలన్ని న్నున త్రుముచనానవు.

Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand; for in
that I cut off the skirt of thy robe and killed thee not, know thou and see
that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not
sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.
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నీకును నాకును మ్ధా యెహోవా నాాయము తీరుచను. యెహోవా నా
విష్యమై పగతీరుచనుగాని నేను నినున చంపను.
పూరివకులు సామ్ాము చెపపన్ట్ట
ు దుషు
ు ల చేత్నే దౌష్ుాము పుట్ట
ు నుగాని నేను
నినున చంపను.
ఇశారయేలీయల రాజు ఎవని పట్ట
ు కొన్ బయలుదేరి వచిచ యనానడు?
ఏప్రటివానిని త్రుముచనానడు? చచిచన్ కుకకనుగదా? మిన్నలిాని గదా?

The LORD judge between me and thee, and the LORD avenge me of thee;
but mine hand shall not be upon thee.
As saith the proverb of the ancients, `Wickedness proceedeth from the
wicked.' But mine hand shall not be upon thee.
After whom has the king of Israel come out? After whom dost thou pursue?
After a dead dog, after a flea!
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The LORD therefore be judge, and judge between me and thee; and see and
plead my cause, and deliver me out of thine hand."

1 Samuel

24

16

యెహోవా నీకును నాకును మ్ధా నాాయాధిపత్రయె
ై తీరుప తీరుచనుగాక;
ఆయనే సంగత్ర విచారించి నా పక్షమున్ వాాజామ్యడి నీ వశము కాకుండ
న్నున నిరోదష్నిగా తీరుచనుగాక.
దావీదు ఈ మ్యటలు సలుతో మ్యటల్లడి చాలింపగా సలుదావీదా నాయనా,
ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగురగా ఏడిచ

1 Samuel

24

17

1 Samuel

24

18

1 Samuel

24

1 Samuel

దావీదుతో ఇటాననుయెహోవా న్నున నీచేత్ర కపపగింపగా న్నున చంపక
విడిచిన్ందుకు
ఈ దిన్మున్ నీవు నా అపకారమున్కు ఉపకారముచేసిన్ వాడవెై, నా యెడల
నీకున్న ఉపకారబుదిిని వెలాడిచేసిత్రవి గనుక నీవు నాకంట్ట నీత్రపరుడవు.

And it came to pass, when David had made an end of speaking these words
unto Saul, that Saul said, "Is this thy voice, my son David?" And Saul lifted up
his voice and wept.
And he said to David, "Thou art more righteous than I; for thou hast
rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.
And thou hast shown this day how thou hast dealt well with me; forasmuch
as when the LORD had delivered me into thine hand, thou killed me not.

19

ఒకనికి త్న్ శతు
ి వు దొరికిన్యెడల మేలుచేసి పంపవేయనా? ఈ దిన్మున్
నీవు నాకు చేసిన్దానినిబటిు యెహోవా పరత్రగా నీకు మేలు చేయనుగాక.

For if a man find his enemy, will he let him go well away? Therefore the
LORD reward thee good for what thou hast done unto me this day.
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And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the
kingdom of Israel shall be established in thine hand.
Swear now therefore unto me by the LORD that thou wilt not cut off my
seed after me, and that thou wilt not destroy my name out of my father's
house."
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నిశచయముగా నీవు రాజ వగుదువనియ, ఇశారయేలీయల రాజాము నీకు
సిథరపరచ బడున్నియ నాకు తెలియను.
కాబటిు నా త్రువాత్ నా సంత్త్రవారిని నీవు నిరూిలము చేయకుండున్ట్ట
ా ను,
నా త్ండిర ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిువేయ కుండున్ట్ట
ా ను యెహోవా
నామ్మున్ నాకు పరమ్యణము చేయము. అంత్ట దావీదు సలున్కు
పరమ్యణము చేసెను
అపుపడు సలు ఇంటికి త్రరిగి వచెచను; అయితే దావీదును అత్ని జనులును
త్మ్ కొండసథలములకు వెళ్లా పోయిరి.
సమూయేలు మ్ృత్రనొందగా ఇశారయేలీయలందరు.... కూడుకొని అత్డు
చనిపోయెన్ని పరల్లపంచచ, రామ్య లోనున్న అత్ని ఇంటి నివేశన్ములో
అత్ని సమ్యధిచేసిన్ త్రువాత్ దావీదు లేచి ప్రరాను అరణామున్కు వెళ్లును.
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And David swore unto Saul. And Saul went home, but David and his men got
themselves up unto the stronghold.
And Samuel died; and all the Israelites were gathered together and
lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose and
went down to the Wilderness of Paran.

కరిలులోని మ్యయోనున్ందు ఆసితగలవాడొకడు కాపురముండెను. అత్డు
And there was a man in Maon whose possessions were in Carmel. And the
బహు భాగావంతుడు, అత్నికి మూడువేల గొఱ్ఱలును వెయిా మేకలును
man was very great, and he had three thousand sheep and a thousand
ఉండెను. అత్డుకరిలులో త్న్ గొఱ్ఱల బచచ కత్రతరించటకెై పోయి యండెను. goats; and he was shearing his sheep in Carmel.
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అత్ని పేరు నాబాలు, అత్ని భారా పేరు అబీగయీలు. ఈ స్త్తీ సుబుదిిగలదై Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife, Abigail. And
రూపసియె
ై యండెను. అయితే చరాలనుబటిు చూడగా నాబాలు
she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance;
మోట్టవాడును దురాిరు
ు డునై యండెను. అత్డు కాలేబు సంత్త్ర వాడు.
but the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of
Caleb.
నాబాలు గొఱ్ఱలబచచ కతెతర వేయించచనానడని అరణామ్ందున్న దావీదు And David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep.
విని
త్న్ పని వారిలో పదిమ్ందిని పలిచి వారితో ఇటాననుమీరు కరిలున్కు
And David sent out ten young men, and David said unto the young men,
నాబాలు నొదదకు పోయి, నా పేరు చెపప కుశల పరశనలడిగి
"Get you up to Carmel and go to Nabal, and greet him in my name.
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ఆ భాగావంతునితోనీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన్ అంత్టికిని
కేుమ్మ్వునుగాక అని పలికి యీ వరిమ్యన్ము తెలియజపపవలను.

And thus shall ye say to him that liveth in prosperity: `Peace be both to
thee, and peace be to thine house, and peace be unto all that thou hast.
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నీ యొదద గొఱ్ఱలబచచ కత్రతరించ వారునానరను సంగత్ర నాకు విన్బడెను; నీ
గొఱ్ఱకాపరులు మ్య దగురనుండగా మేము వారికి ఏ కీడునుచేసి యండలేదు;
వారు కరిలులో నున్నంత్కాలము వారేదియ పోగొట్ట
ు కొన్లేదు;

And now I have heard that thou hast shearers. Now thy shepherds who
were with us, we hurt them not, neither was there aught missing from them
all the while they were in Carmel.
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నీ పని వారిని నీవు అడిగిన్యెడల వారాల్లగు చెపుపదురు. కాబటిు నా
పనివారికి దయ చూపుము. శుభ్దిన్మున్ మేము వచిచత్రవిిు గదా; నీ కిష్ుము
వచిచన్ట్ట
ు నీ దాసులకును నీ కుమ్యరుడెైన్ దావీదున్కును ఇముి.

Ask thy young men and they will show thee. Therefore let the young men
find favor in thine eyes, for we come in a good day. Give, I pray thee,
whatsoever cometh to thine hand unto thy servants and to thy son David.'"
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దావీదు పనివారు వచిచ అత్ని పేరు చెపప ఆ మ్యటలనినటిని నాబాలున్కు
తెలియజేసి కూరుచండగా
నాబాలుదావీదు ఎవడు? యెష్ుయి కుమ్యరుడెవడు? త్మ్ యజ మ్యనులను
విడిచి ప్రరిపోయిన్ దాసులు ఇపుపడు అనేకు లునానరు.
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And when David's young men came, they spoke to Nabal according to all
those words in the name of David, and ceased.
And Nabal answered David's servants and said, "Who is David? And who is
the son of Jesse? There are many servants nowadays who break away every
man from his master.
Shall I then take my bread and my water and my slaughter that I have killed
for my shearers, and give it unto men whom I know not from whence they
are?"
So David's young men turned their way and went again, and came and told
him all those sayings.
And David said unto his men, "Gird ye on every man his sword." And they
girded on every man his sword, and David also girded on his sword. And
there went up after David about four hundred men, and two hundred
stayed by the supplies.
But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, "Behold, David
sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed at
them.
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నేను సంప్రదించకొనిన్ అన్నప్రన్ము లను, నా గొఱ్ఱలబచచ
కత్రతరించవారికొరకు నేను వధించిన్ పశుమ్యంసమును తీసి, నేను బత్రతగా
ఎరుగని వారి కితు
త నా? అని దావీదు దాసులతో చెపపగా
దావీదు పనివారు వెనుకకు త్రరిగి దోవపట్ట
ు కొని పోయి అత్నికి ఈ
మ్యటలనినయ తెలియజేసిరి.
అంత్ట దావీదు వారితోమీరందరు మీ కతు
త లను ధరించకొను డన్గా వారు
కతు
త లు ధరించకొనిరి, దావీదు కూడను కత్రత ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక
దాదాపు నాలుగు వందలమ్ంది బయలుదేరగా రండువందల మ్ంది సామ్యను
దగుర నిలిచిరి.
పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారాయె
ై న్ అబీగయీలుతో ఇటానను అమ్యి,
దావీదు అరణాములో నుండి, మ్న్ యజమ్యనుని కుశల పరశనలడుగుటకెై
దూత్లను పంపంచగా అత్డు వారితో కఠిన్ముగా మ్యట ల్లడెను.

అయితే ఆ మ్నుషుాలు మ్యకెంతో ఉపకారము చేసియనానరు మేము
But the men were very good unto us and we were not hurt, neither missed
పలములో వారి మ్ధాను సంచరించచన్నంత్ సేపు అప్రయము గాని
we anything as long as we were occupied with them when we were in the
న్ష్ుముగాని మ్యకు సంభ్వింపనేలేదు.
fields.
మేము గొఱ్ఱలను కాయ చన్నంత్సేపు వారు రాత్రింబగళ్ల
ా మ్యచట్ట
ు
They were a wall for us both by night and day all the while we were with
ప్ర
ర కారముగా ఉండిరి.
them keeping the sheep.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Samuel

25

17

అయితే మ్య యజమ్యనునికిని అత్ని ఇంటి వారికందరికిని వారు కీడుచేయ
నిశచయించి యనానరు గనుక ఇపుపడు నీవు చేయవలసిన్దానిని బహు
జాగరత్తగా ఆలోచించము. మ్న్ యజమ్యనుడు బహు పనికి మ్యలిన్వాడు,
ఎవనిని త్న్తో మ్యటల్లడ నీయడు అనను.

Now therefore, know and consider what thou wilt do, for evil is determined
against our master and against all his household. For he is such a son of
Belial, that a man cannot speak to him."
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అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియ చెపపక త్వరపడి రండువందల
ర్కట్టులను, రండు దా
ర కాురసపు త్రతు
త లను, వండిన్ అయిదు గొఱ్ఱల మ్యంస
మును, అయిదు మ్యనికల వేచిన్ ధాన్ామును, నూరు దా
ర క్షగెలలను,
రండువందల అంజూరపు అడలను గారద భ్ములమీద వేయించి

Then Abigail made haste, and took two hundred loaves and two bottles of
wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and
a hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them
on asses.

1 Samuel

25

19

1 Samuel
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మీరు నాకంట్ట ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచదన్ని త్న్
పనివారికి ఆజానిచిచ
గారదభ్ముమీద ఎకిక పరవత్పు లోయలోనికి వచచచండగా, దావీదును అత్ని
జనులును ఆమకు ఎదురుపడిరి, ఆమ వారిని కలిసి కొనను.
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అంత్కుమునుపు దావీదునాబాలున్కు కలిగిన్ దాని అంత్టిలో ఏదియ
పోకుండ ఈ అరణాములో అత్ని ఆసిత అంత్య నేను వారథముగా కాయచ
వచిచత్రని; ఉపకారమున్కు నాకు అపకారము చేసియనానడ

And she said unto her servants, "Go on before me; behold, I come after
you." But she told not her husband Nabal.
And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert of
the hill; and behold, David and his men came down toward her, and she met
them.
Now David had said, "Surely in vain have I kept all that this fellow hath in
the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him;
and he hath requited me evil for good.
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అని అనుకొని అత్నికున్న వారిలో ఒక మ్గపలావానినైన్ను తెలావారున్పపటికి So, and more also, do God unto the enemies of David if I leave of all that
నేనుండనియాను; లేదా దేవుడు మ్రి గొపప అప్రయము దావీదు శతు
ి వులకు pertain to him by the morning light any that urinates against the wall."
కలుగ జేయనుగాక అని పరమ్యణము చేసియండెను.
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అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారదభ్ముమీదనుండి త్వరగా దిగి
దావీదున్కు సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరముచేసి అత్ని ప్రదములు పట్ట
ు కొని ఇటానను
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నా యేలిన్వాడా, యీ దోష్ము నాదని యెంచము; నీ దాసురాలనైన్ న్నున
మ్యటల్లడ నిముి, నీ దాసురాలనైన్ నేను చెపుపమ్యటలను ఆలకించము;
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నా యేలిన్వాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు ప్ర
ర ణహాని
చేయకుండ యెహోవా నినున ఆపయనానడు. నీ చెయిా నినున
సంరకిుంచెన్న్నమ్యట నిజమ్ని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని
పరమ్యణము చేయ చనానను. నీ శతు
ి వులును నా యేలిన్వాడవెైన్ నీకు కీడు
చేయనుదేదశించ వారును నాబాలువల ఉందురు గాక.

Now therefore, my lord, as the LORD liveth and as thy soul liveth, seeing the
LORD hath withheld thee from coming to shed blood and from avenging
thyself with thine own hand, now let thine enemies and those who seek evil
for my lord be as Nabal.
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అయితే నేను నా యేలిన్వాడవగు నీయొదదకు తెచిచన్ యీ కానుకను నా
యేలిన్వాడవగు నినున వెంబడించ పనివారికి ఇపపంచి

And now this blessing which thine handmaid hath brought unto my lord, let
it even be given unto the young men who follow my lord.

And when Abigail saw David, she hastened and alighted from the ass, and
fell before David on her face and bowed herself to the ground,

and fell at his feet and said, "Upon me, my lord, upon me let this iniquity be;
and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience, and hear the
words of thine handmaid.
నా యేలిన్ వాడా, దుషు
ు డెైన్ యీ నాబాలును లక్షాపటువదు
ద , అత్ని పేరు
Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal. For as his
అత్ని గుణములను సూచించచన్నది, అత్ని పేరు నాబాలు, మోట్టత్న్ము name is, so is he: Nabal is his name, and folly is with him. But I, thine
అత్ని గుణము; నా యేలిన్వాడు పంపంచిన్ పనివారు నాకు కన్బడలేదు.
handmaid, saw not the young men of my lord whom thou didst send.
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నీ దాసురాలనైన్ నా త్పుప క్షమించము. నా యేలిన్వాడవగు నీవు యెహోవా
యదిములను చేయచనానవు గనుక నా యేలిన్ వాడ వగు నీకు ఆయన్
శాశవత్మైన్ సంత్త్ర నిచచను. నీవు బరదుకు దిన్ములనినటను నీకు
అప్రయము కలుగ కుండును.
నినున హింసించటకెైన్ను నీ ప్ర
ర ణము తీయటకెైన్ను ఎవడెైన్
ఉదేదశించిన్యెడల, నా యేలిన్ వాడవగు నీ ప్ర
ర ణము నీ దేవుడెైన్
యెహోవాయొదద నున్న జీవపుమూటలో కటుబడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి
విసరిన్ట్ట
ా ఆయన్ నీ శతు
ి వుల ప్ర
ర ణములను విసరివేయను.

I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid; for the LORD will
certainly make my lord a sure house, because my lord fighteth the battles of
the LORD, and evil hath not been found in thee all thy days.

30

యెహోవా నా యేలిన్వాడవగు నినున గూరిచ సెలవిచిచన్ మేలంత్టిని నీకు
చేసి నినున ఇశార యేలీయలమీద అధిపత్రనిగా నిరణయించిన్ త్రువాత్

25

31

నా యేలిన్వాడవగు నీవు రకిమును నిషాకరణముగాచిందించిన్ందుకేగాని, నా
యేలిన్వాడవగు నీవు పగతీరుచ కొని న్ందుకేగాని, మ్నోవిచారమైన్ను
దుుఃఖమైన్ను నా యేలిన్వాడవగు నీకు ఎంత్ మ్యత్ిమును కలుగక పోవును
గాక, యెహోవా నా యేలిన్వాడవగు నీకు మేలు చేసిన్ త్రువాత్ నీవు నీ
దాసురాలన్గు న్నున జా
ా పకము చేసి కొనుము అనను.

And it shall come to pass, when the LORD shall have done to my lord
according to all the good that He hath spoken concerning thee and shall
have appointed thee ruler over Israel,
that this shall be no grief unto thee, nor offense of heart unto my lord,
either that thou hast shed blood causelessly or that my lord hath avenged
himself. But when the LORD shall have dealt well with my lord, then
remember thine handmaid."
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అందుకు దావీదునాకు ఎదురు పడుటకెై నినున పంపన్ ఇశారయేలీయల
దేవుడెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము కలుగును గాక.
నేను పగ తీరుచకొన్కుండను ఈ దిన్మున్ ప్ర
ర ణము తీయకుండను న్నున
ఆపన్ందుకెై నీవు ఆశీరావదము నొందుదువు గాక. నీవు చూపన్ బుదిి
విష్యమై నీకు ఆశీరావదము కలుగును గాక.
నీవు త్వరపడి న్నున ఎదుర్కకన్క పోయిన్ యెడల, నీకు హానిచేయకుండ
న్నున ఆటంకపరచిన్ ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా జీవముతోడు
తెలావారు లోగా నాబాలున్కు మ్గవాడొకడును విడువబడడన్న మ్యట
నిశచయము అని చెపప
త్న్యొదదకు ఆమ తెచిచన్ వాటిని ఆమచేత్ తీసికొనినీ మ్యటలు నేను
ఆలకించి నీ మ్న్వి న్ంగీకరించిత్రని, సమ్యధాన్ముగా నీ యింటికి పమ్ిని
ఆమతో చెపపను.
అబీగయీలు త్రరిగి నాబాలునొదదకు రాగా, రాజులు విందుచేసిన్ట్ట
ా అత్డు
ఇంటిలో విందుచేసి, తా
ి గుచ బహు సంతోష్ంచచ మ్తు
త గానుండెను గనుక
తెలావారువరకు ఆమ అత్నితో కొదిద గొపప మ్రేమియ చెపపక ఊరకుండెను.
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ఉదయ మున్ నాబాలున్కు మ్తు
త త్గిుయన్నపుపడు అత్ని భారా
అత్నితో ఆ సంగతులను తెలియజపపగా భ్యముచేత్ అత్ని
గుండెపగిలను, అత్డు రాత్రవల బిగిసికొనిపోయెను.
పది దిన్ములైన్ త్రువాత్ యెహోవా నాబాలును మొత్తగా అత్డు
చనిపోయెను.

Yet a man has risen to pursue thee and to seek thy soul. But the soul of my
lord shall be bound in the bundle of life with the LORD thy God; and the
souls of thine enemies, them shall He sling out, as out of the middle of a
sling.

And David said to Abigail: "Blessed be the LORD God of Israel, who sent thee
this day to meet me!
And blessed be thy advice and blessed be thou, who hast kept me this day
from coming to shed blood and from avenging myself with mine own hand.
For in very deed, as the LORD God of Israel liveth, who hath kept me back
from hurting thee, unless thou hadst hastened and come to meet me, surely
there had not been left unto Nabal by the morning light any who urinates
against the wall."
So David received from her hand that which she had brought him, and said
unto her, "Go up in peace to thine house. See, I have hearkened to thy voice
and have accepted thy person."
And Abigail came to Nabal; and behold, he held a feast in his house like the
feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very
drunken; therefore she told him nothing, less or more, until the morning
light.
But it came to pass in the morning, when the wine had gone out of Nabal
and his wife had told him these things, that his heart died within him and he
became as a stone.
And it came to pass about ten days after that the LORD smote Nabal, so that
he died.
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నాబాలు చనిపోయెన్ని దావీదు వినియెహోవా నాబాలు చేసిన్ కీడును అత్ని
త్లమీదికి రపపంచెను గనుక త్న్ దాసుడనైన్ నేను కీడు చేయకుండ న్నున
కాప్రడి, నాబాలువలన్ నేను పందిన్ అవమ్యన్మును తీరిచన్ యెహోవాకు
సోతత్ిము కలుగును గాక అనను. త్రువాత్ దావీదు అబీగయీలును పండిా
చేసికొన్వలన్ని ఆమతో మ్యటల్లడ త్గిన్వారిని పంపను.

And when David heard that Nabal was dead, he said, "Blessed be the LORD
who hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and
hath kept His servant from evil; for the LORD hath returned the wickedness
of Nabal upon his own head." And David sent and communed with Abigail,
to take her to him as wife.

1 Samuel

25

40

దావీదు సేవకులు కరిలులోనున్న అబీగయీలు నొదదకు వచిచదావీదు
మ్ముిను పలిచి నినున పండిాచేసికొనుటకెై తోడుకొనిరండని పంపన్న్గా

And when the servants of David had come to Abigail at Carmel, they spoke
unto her, saying, "David sent us unto thee to take thee to him as wife."
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ఆమ లేచి సాగిలపడినా యేలిన్వాని చిత్తము; నా యేలిన్వాని సేవకుల కాళ్ల
ా
And she arose and bowed herself on her face to the earth, and said,
కడుగుటకు నా యేలిన్వాని దాసురాలన్గు నేను సిదిముగా నునానన్ని చెపప "Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of
my lord."
త్వరగా లేచి గారదభ్ముమీద ఎకికత్న్ వెనుక న్డచచన్న అయిదుగురు
And Abigail hastened and arose, and rode upon an ass, with five damsels of
పనికతెతలతో కూడ దావీదు పంపన్ దూత్లవెంబడి రాగా దావీదు ఆమను పండిా hers who went after her; and she went after the messengers of David, and
చేసికొనను.
became his wife.
మ్రియ దావీదు యెజరయేలు స్త్తీ యె
ై న్ అహీనోయమును పండిా
David also took Ahinoam of Jezreel, and they were also both of them his
చేసికొనియండెను; వారిదదరు అత్నికి భారాలుగా ఉండిరి.
wives.
సలు త్న్ కుమ్యరి యె
ై న్ మీకాలు అను దావీదు భారాను పలీతయేలను
But Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Palti the son of
గలీామువాడెైన్ ల్లయీషు కుమ్యరునికి ఇచిచ యండెను.
Laish, who was from Gallim.
అంత్ట జీఫీయలు గిబియాలో సలునొదదకు వచిచ...దావీదు యెషీమోను
And the Ziphites came unto Saul at Gibeah, saying, "Doth not David hide
ఎదుట హకీల్లమ్న్ా ములో దాగి యనానడని తెలియజేయగా
himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon?"
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సలు లేచి ఇశారయేలీ యలలో ఏరపరచబడిన్ మూడువేల మ్ందిని తీసికొని
జీఫు అరణాములో దావీదును వెదకుటకు జీఫు అరణా మున్కు పోయెను.
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సలు యెషీమోను ఎదుటనున్న హకీల్లమ్న్ామ్ందు తో
ి వ పరకకను దిగగా,
దావీదు అరణాములో నివసించచండి త్నున పట్ట
ు కొన్వలన్ని సలు
అరణామున్కు వచెచన్ని విని
వేగులవారిని పంప నిశచయముగా సలు వచెచన్ని తెలిసికొనను.

Then Saul arose and went down to the Wilderness of Ziph, having three
thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the Wilderness of
Ziph.
And Saul pitched camp on the hill of Hachilah, which is before Jeshimon, by
the road. But David abode in the wilderness, and he saw that Saul came
after him into the wilderness.
David therefore sent out spies, and understood that Saul had come indeed.
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త్రువాత్ దావీదు లేచి సలు దండు దిగిన్ సథలము దగురకు వచిచ, సలును
సలున్కు సెైనాాధిపత్రయగు నేరు కుమ్యరు డెైన్ అబేనరును
పరుండియండగా వారున్నసథలము కను గొనను. సలు దండుకొరత్తళములో
పండుకొన్గా దండువారు అత్నిచట్ట
ు నుండిరి.
అపుపడు దావీదుప్రళ్లములోనికి సలు దగురకు నాతోకూడ ఎవరు వతు
త రని
హితీతయడెైన్ అహీమలకును సెరూయా కుమ్యరుడును యోవాబున్కు
సహోదరుడున్గు అబీషెైని న్డుగగానీతోకూడ నేనే వతు
త న్ని అబీషెై యనను.

And David arose and came to the place where Saul had pitched camp. And
David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the
captain of his host; and Saul lay in the entrenchment, and the people
pitched round about him.
Then answered David and said to Ahimelech the Hittite and to Abishai the
son of Zeruiah, brother of Joab, saying, "Who will go down with me to Saul
into the camp?" And Abishai said, "I will go down with thee."
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దావీదును అబీషెైయను రాత్రివేళ ఆ జనుల దగురకు పోగా సలు దండు
కొరత్తళములో పండుకొని నిదర బోవుచండెను, అత్ని యీట్ట అత్ని త్లగడ
దగుర నేలను నాటియండెను, అబేనరును జనులును అత్ని చట్ట
ు
పండుకొనియండిరి.

So David and Abishai came to the people by night. And behold, Saul lay
sleeping within the entrenchment, and his spear stuck in the ground at his
bolster; but Abner and the people lay round about him.
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అపుపడు అబీషెై దావీదుతోదేవుడు ఈ దిన్మున్ నీ శతు
ి వుని నీకపపగించెను;
కాబటిు నీ చిత్తమైతే ఆ యీట్టతో ఒకకపోట్ట పడిచి, నేన్త్నిని భూమికి
నాటివేతును, ఒక దబబతోనే పరిషాకరము చేతున్న్గా

Then said Abishai to David, "God hath delivered thine enemy into thine
hand this day. Now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear
even to the earth at once, and I will not smite him the second time."
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దావీదునీవత్ని చంపకూడదు, యెహోవాచేత్ అభిషేకము నొందిన్వానిని చంప
నిరోదష్యగుట యెవనికి సాధాము?
యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అత్ని మొతు
త ను, అత్డు
అప్రయమువలన్ చచచను, లేదా యదిమున్కు పోయి న్శించను;

And David said to Abishai, "Destroy him not, for who can stretch forth his
hand against the LORD'S anointed and be guiltless?"
David said furthermore, "As the LORD liveth, the LORD shall smite him, or
his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish.
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యెహోవాచేత్ అభిషేకము నొందిన్ వానిని నేను చంపను; ఆల్లగున్ నేను
The LORD forbid that I should stretch forth mine hand against the LORD'S
చేయకుండ యెహోవా న్నున ఆపునుగాక. అయితే అత్ని త్లగడ దగురనున్న anointed; but, I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster, and
యీట్టను నీళా బుడిిని తీసికొని మ్న్ము వెళ్లాపోదము రమ్ిని అబీషెైతో చెపప the cruse of water, and let us go."
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So David took the spear and the cruse of water from Saul's bolster, and they
got away. And no man saw it nor knew it, neither awakened; for they were
all asleep, because a deep sleep from the LORD had fallen upon them.
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సలు త్లగడదగుర నున్న యీట్టను నీళాబుడిిని తీసికొని వారిదదరు
వెళ్లాపోయిరి. యెహోవాచేత్ వారి కందరికి గాఢనిదర కలుగగా వారిలో ఎవడును
నిదర మేలుకొన్లేదు, ఎవడును వచిచన్ వారిని చూడలేదు, జరిగిన్దాని గురు
ి
పటిున్వాడొకడును లేడు.
త్రువాత్ దావీదు అవత్లకుపోయి దూరముగా నున్న కొండమీద నిలిచి,
ఉభ్యల మ్ధాను చాల్ల యెడముండగా
జనులును నేరు కుమ్యరుడెైన్ అబేనరును వినున్ట్ట
ా అబేనరూ, నీవు
మ్యటల్లడవా? అని కేక వేయగా అబేనరు కేకలువేసిరాజును నిదరలేపు
నీవెవడవని అడిగెను.
అందుకు దావీదునీవు మ్గవాడవు కావా? ఇశారయేలీయలలో నీ
వంటివాడెవడు? నీకు యజమ్యనుడగు రాజున్కు నీ వెందుకు కాపు కాయక
పోత్రవి? నీకు యజమ్యనుడగు రాజును సంహరించటకు జనులలో ఒకడు
చేరువకు వచెచనే;
నీ పరవరిన్ అను కూలము కాదు, నీవు శిక్షకు ప్రతు
ి డవే; యెహోవా చేత్
అభిషేకము నొందిన్ నీ యేలిన్వానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా
జీవముతోడు నీవు మ్రణశిక్షకు ప్రతు
ి డవు. రాజుయొకక యీట్ట యెకకడ
నున్నదో చూడుము, అత్ని త్లగడయొదదనున్న నీళాబుడిి యెకకడ నున్నదో
చూడుము అని పలికెను.
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సలు దావీదు సవరము ఎరిగిదావీదా నాయనా, యిది నీ సవరమేగదా అని
అన్గా దావీదు ఇటాననునా యేలిన్వాడా నా రాజా, నా సవరమే.
నా యేలిన్ వాడు త్న్ దాసుని ఈల్లగు ఎందుకు త్రుముచనానడు? నేనేమి
చేసిత్రని? నావలన్ ఏ కీడు నీకు సంభ్వించను?

And Saul knew David's voice, and said, "Is this thy voice, my son David?"
And David said, "It is my voice, my lord, O king."
And he said, "Why doth my lord thus pursue after his servant? For what
have I done, or what evil is in mine hand?

Then David went over to the other side and stood on the top of a hill afar
off, a great space being between them.
And David cried to the people and to Abner the son of Ner, saying,
"Answerest thou not, Abner?" Then Abner answered and said, "Who art
thou that criest to the king?"
And David said to Abner, "Art not thou a valiant man? And who is like to
thee in Israel? Why then hast thou not kept thy lord the king? For there
came in one of the people to destroy the king thy lord.
This thing is not good that thou hast done. As the LORD liveth, ye are worthy
to die, because ye have not kept your master, the LORD'S anointed. And
now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his
bolster."
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రాజా నా యేలిన్ వాడా, నీ దాసుని మ్యటలు వినుము. నామీద పడవలన్ని
యెహోవా నినున పేరరేపంచిన్యెడల నైవేదాము చేసి ఆయన్ను
శాంత్రపరచవచచను. అయితే న్రులవరైన్ను నినున పేరరేపంచిన్ యెడల వారు
యెహోవా దృష్ుకి శాపగరసు
త లగుదురు. వారునీవు దేశమును విడిచి అన్ా
దేవత్లను పూజంచమ్ని నాతో చెపప, యెహోవా సావసథామున్కు
హతు
త కొన్కుండ న్నున వెలివేయ చనానరు.

Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his
servant. If the LORD have stirred thee up against me, let Him accept an
offering; but if they be the children of men, cursed be they before the LORD,
for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the
LORD, saying, `Go, serve other gods.'
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Now therefore, let not my blood fall to the earth before the face of the
LORD; for the king of Israel has come out to seek a flea, as when one doth
hunt a partridge in the mountains."
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నా దేశమున్కు దూరముగాను, యెహోవా సనినధికి ఎడమ్గాను నేను
మ్రణము నొందకపోవుదును గాక. ఒకడు పరవత్ములమీద కౌజుపటును
త్రిమిన్ట్ట
ు ఇశారయేలు రాజవెైన్ నీవు మిన్నలిాని వెదకుటకెై బయలుదేరి
వచిచత్రవి.
అందుకు సలునేను ప్రపము చేసిత్రని, ఈ దిన్మున్ నాప్ర
ర ణము నీ దృష్ుకి
పరయముగా నుండిన్దానిబటిు నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా,
నాయొదదకు త్రరిగిరముి; వెఱ్ఱఱ వాడనై నేను బహు త్పుప చేసిత్రన్న్గా
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And David answered and said, "Behold the king's spear! Let one of the
young men come over and fetch it.
The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness; for
the LORD delivered thee into my hand today, but I would not stretch forth
mine hand against the LORD'S anointed.
And behold, as thy life was much esteemed this day in mine eyes, so let my
life be much esteemed in the eyes of the LORD, and let Him deliver me out
of all tribulation."
Then Saul said to David, "Blessed be thou, my son David. Thou shalt both do
great things and also shalt still prevail." So David went on his way, and Saul
returned to his place.
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దావీదురాజా, యిదిగో నీ యీట్ట నాయొదదనున్నది, పనివారిలో నొకడు వచిచ
దాని తీసికొన్వచచను.
యెహోవా ఈ దిన్ము నినున నాకు అపపగించిన్ను నేను యెహోవా చేత్
అభిషేకము నొందిన్వానిని చంపనొలాక పోయిన్ందున్ ఆయన్ నా నీత్రని నా
విశావసాత్ను చూచి నాకు పరత్రఫలము దయ చేయను.
చిత్తగించము, ఈ దిన్మున్ నీ ప్ర
ర ణము నా దృష్ుకి ఘన్మైన్ందున్ యెహోవా
నా ప్ర
ర ణమును త్న్ దృష్ుకి ఘన్ముగా ఎంచి బాధలనినటిలోనుండి న్నున
రకిుంచనుగాక అని చెపపను.
అందుకు సలుదావీదా నాయనా, నీవు ఆశీరావదము పందుదువు గాక; నీవు
ఘన్కారాములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో
అనను. అపుపడు దావీదు త్న్ మ్యరుమున్ వెళ్లాపోయెను, సలును త్న్
సథలమున్కు త్రరిగి వచెచను.
త్రువాత్ దావీదునేను ఇకకడ నిలుచట మ్ంచిది కాదు, ఏదో ఒక దిన్మున్
నేను సలుచేత్ నాశన్ మ్గుదును; నేను ఫిలిషీతయల దేశములోనికి
త్పపంచకొని పోవుదును, అపుపడు సలు ఇశారయేలీయల సరి హదు
ద లలో
న్నున వెదకుట మ్యనుకొనును గనుక నేను అత్ని చేత్రలోనుండి
త్పపంచకొందున్ని అనుకొని
లేచి త్న్యొదదనున్న ఆరువందలమ్ందితో కూడ పరయాణమై మ్యయోకు
కుమ్యరుడును గాతు రాజునైన్ ఆకీషునొదదకు వచెచను.
దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద చేరగా అత్డును అత్ని వారందరును త్మ్ త్మ్
కుట్టంబముల సమేత్ముగా కాపురముండిరి. యెజరయేలీయరాలగు
అహీనోయము, నాబాలు భారాయె
ై యండిన్ కరిలీయ రాలగు అబీగయీలు
అను అత్ని యిదదరు భారాలు దావీదుతోకూడ ఉండిరి.
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దావీదు గాతున్కు ప్రరిపోయిన్ సంగత్ర సలున్కు తెలిసిన్ మీదట అత్డు
దావీదును వెదకుట మ్యని వేసెను.

And it was told Saul that David had fled to Gath, and he sought no more
again for him.

Then said Saul, "I have sinned. Return, my son David, for I will no more do
thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day. Behold, I
have played the fool and have erred exceedingly."

And David said in his heart, "I shall now perish one day by the hand of Saul.
There is nothing better for me than that I should speedily escape into the
land of the Philistines; and Saul shall despair of me, to seek me any more in
any border of Israel. So shall I escape out of his hand."
And David arose, and he passed over with the six hundred men who were
with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath.
And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his
household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess and
Abigail the Carmelitess, Nabal's wife.
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అంత్ట దావీదురాజపురమ్ందు నీయొదద నీ దాసుడనైన్ నేను కాపురము
చేయనేల? నీ దృష్ుకి నేను అనుగరహము పందిన్వాడనైతే బయటి
పటుణములలో ఒకదానియందు నేను కాపురముండుటకు ఒక సథలము
ఇపపంచమ్ని ఆకీషును అడుగగా
ఆకీషు సికాగు అను గా
ర మ్మును ఆ దిన్మున్ అత్ని కిచెచను. కాబటిు నేటివరకు
సికాగు యూదారాజుల వశమున్ నున్నది.
దావీదు ఫిలిషీతయల దేశములో కాపురముండిన్ కాల మ్ంత్ ఒక సంవత్సరము
నాలుగు నలలు.
అంత్లో దావీదును అత్ని వారును బయలుదేరి గెష్షరీయల మీదను
గెజరీయలమీదను అమ్యలేకీయలమీదను పడిరి పరయాణసు
థ లు
పోవుమ్యరుమున్ ష్షరునుండి ఐగుపు
వరకు
నున్న
దేశములో
వారు పూరవము
త
కాపురముండగా
దావీదు ఆ దేశసు
థ లను హత్ముచేసి, మ్గవానినేమి ఆడు దానినేమి యెవరిని
సజీవులుగా విడువక గొఱ్ఱలను ఎడాను గారదభ్ములను ఒంట్టలను
వసతీములను దోచకొని త్రరిగి ఆకీషునొదదకు వచెచను.
ఆకీషుఇపుపడు మీరు దండెత్రత దేశములో జొరబడిత్రరా అని దావీదు న్డుగగా
దావీదుయూదా దేశమున్కును యెరహెియేలీయల దేశమున్ కును
కేనీయల దేశమున్కును దకిుణముగా మేము ఒక పరదేశములో
జొరబడిత్రమ్నను.
ఆల్లగున్ దావీదు చేయచ వచెచను. అత్డు ఫిలిషీతయల దేశములో నివ
సించిన్ంత్ కాలము ఈ పరకారముగా చేయన్ని త్ముిను గురించి వారు
చెపుపదురేమో అని గాతుకు వరిమ్యన్ము తేగల మ్గవానినైన్ను ఆడు
దానినైన్ను దావీదు బరతుక నియాలేదు.
దావీదు త్న్ జనులైన్ ఇశారయేలీయలు త్న్యందు బత్రతగా
అసహాపడున్ట్ట
ా చేసెను గనుక అత్డు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను
ఉండున్ని అనుకొని ఆకీషు దావీదు మ్యట న్మిను.
ఆ దిన్ములలో ఫిలిషీతయలు ఇశారయేలీయలతో... యదిము చేయవలన్ని
సెైన్ాములను సమ్కూరిచ యదిము న్కు సిదిపడగా, ఆకీషు దావీదును
పలిచినేను దండెత్తగా నీవును నీ జనులును నాతో కూడ యదిమున్కు
బయలుదేరి రావలన్ని పరిషాకరముగా తెలిసికొనుమ్న్గా

And David said unto Achish, "If I have now found grace in thine eyes, let
them give me a place in some town in the country, that I may dwell there;
for why should thy servant dwell in the royal city with thee?"

దావీదునీ దాసుడనైన్ నేను చేయబోవు కారాము ఏదో అది నీవు ఇపుపడు
తెలిసికొందు వనను. అందుకు ఆకీషుఆల్లగెైతే నినున ఎపపటికి నాకు
సంరక్షకుడుగా నిరణయింతున్నను.
సమూయేలు మ్ృత్రబందగా ఇశారయేలీయలు అత్ని గురించి విల్లపము చేసి
రామ్య అను అత్ని పటుణములో అత్ని ప్రత్రపటిుయండిరి. మ్రియ సలు
కరణపశాచము గలవారిని చిలాంగివారిని దేశములో నుండి వెళాగొటిు యండెను.

And David said to Achish, "Surely thou shalt know what thy servant can do."
And Achish said to David, "Therefore will I makethee keeper of mine head
for ever."
Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in
Ramah, even in his own city. And Saul had put away those who had familiar
spirits and the wizards out of the land.

Then Achish gave him Ziklag that day. Therefore Ziklag pertaineth unto the
kings of Judah unto this day.
And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full
year and four months.
And David and his men went up and invaded the Geshurites and the Girzites
and the Amalekites, for those nations were of old the inhabitants of the
land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt.
And David smote the land and left neither man nor woman alive, and took
away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel,
and returned and came to Achish.
And Achish said, "Whither have ye made a raid today?" And David said,
"Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and
against the south of the Kenites."
And David saved neither man nor woman alive to bring tidings to Gath,
saying, "Lest they should tell on us, saying, `So did David, and so will be his
manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines.'"
And Achish believed David, saying, "He hath made his people Israel utterly
to abhor him. Therefore he shall be my servant for ever."
And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies
together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, "Know
thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men."

ఫిలిషీతయలు దండెత్రత వచిచ ష్షనేములో దిగగా, సలు ఇశారయేలీయలందరిని And the Philistines gathered themselves together and came and pitched
సమ్కూరచను; వారు గిలోబవలో దిగిరి.
camp in Shunem; and Saul gathered all Israel together, and they pitched
camp in Gilboa.
సలు ఫిలిషీతయల దండును చూచి మ్న్సుసన్ందు భ్యకంపము నొంది
And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid and his heart
greatly trembled.
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యెహోవా యొదద విచారణచేయగా యెహోవా సవపనముదావరా నైన్ను
ఊరీముదావరానైన్ను పరవకిలదావరానైన్ను ఏమియ సెలవియాకుండెను.

And when Saul inquired of the LORD, the LORD answered him not, neither
by dreams nor by Urim nor by prophets.
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Then said Saul unto his servants, "Seek me a woman who hath a familiar
spirit, that I may go to her and inquire of her." And his servants said to him,
"Behold, there is a woman who hath a familiar spirit at Endor."
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అపుపడు సలునా కొరకు మీరు కరణ పశాచముగల యొక స్త్తీని కనుగొనుడి;
నేను పోయి దానిచేత్ విచారణ చేతున్ని త్న్ సేవకులకు ఆజా ఇయాగా
వారుచిత్తము, ఏనోదరులో కరణపశాచము గల యొకతె యన్నదని అత్నితో
చెపపరి.
కాబటిు సలు మ్యరు వేష్ము ధరించి వేరు బటులు తొడుగుకొని యిదదరు
మ్నుషుాలను వెంటబెట్ట
ు కొని పోయి రాత్రివేళ ఆ స్త్తీయొదదకు
వచిచకరణపశాచముదావరా నాకు శకున్ము చెపప నాతో మ్యటల్లడుటకెై నేను
నీతో చెపుపవాని రపపంచమ్ని కోరగా
ఆ స్త్తీ ఇదిగో, సలు చేయించిన్ది నీకు తెలిసిన్ది కాదా? కరణపశాచము
గలవారిని చిలాంగివారిని అత్డు దేశములో ఉండకుండ నిరూిలముచేసెను
గదా. నీవు నా ప్ర
ర ణముకొరకు ఉరి యొగిు నాకు మ్రణమేల రపపంతువు అని
అత్నితో అనను.
అందుకు సలుయెహోవా జీవముతోడు దీనినిబటిు నీకు శిక్ష యెంత్
మ్యత్ిమును రాదని యెహోవా నామ్మున్ పరమ్యణముచేయగా
ఆ స్త్తీనీతో మ్యట ల్లడుటకెై నేనవని రపపంపవలన్ని యడుగగా
అత్డుసమూయేలును రపపంపవలన్నను.
ఆ స్త్తీ సమూ యేలును చూచి న్పుపడు బిగురగా కేకవేసినీవు సలువే; నీవు
న్ననందుకు మోసపుచిచత్రవని సలుతో చెపపగా
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సమూయేలున్నున పైకిరమ్ిని నీ వెందుకు తొందరపటిుత్రవని సలు న్డుగగా
సలునేను బహు శర మ్లోనునానను; ఫిలిషీతయలు నా మీదికి యదిమున్కు
రాగా దేవుడు న్నున ఎడబాసి పరవకిల దావరానైన్ను
సవపనములదావరానైన్ను నా కేమియ సెలవియాకయనానడు. కాబటిు నేను
చేయవలసిన్ దానిని నాతో తెలియజపుపటకెై నినున పలిపంచిత్రన్నను.
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అందుకు సమూయేలుయెహోవా నినున ఎడ బాసి నీకు పగవాడు కాగా న్నున Then said Samuel, "Why then dost thou ask of me, seeing the LORD has
అడుగుటవలన్ పరయోజన్ మేమి?
departed from thee and has become thine enemy?
యెహోవా త్న్ మ్యట త్న్ పక్షముగానే నర వేరుచచనానడు. నా దావరా
And the LORD hath done to him, as He spoke by me. For the LORD hath rent
ఆయన్ సెలవిచిచయన్నట్ట
ు నీ చేత్రనుండి రాజామును తీసివేసి నీ
the kingdom out of thine hand and given it to thy neighbor, even to David.
పరుగువాడెైన్ దావీదున్కు దాని నిచిచయనానడు.
యెహోవా ఆజాకు నీవు లోబడక, అమ్యలేకీయల విష్యములో ఆయన్
Because thou obeyed not the voice of the LORD nor executed His fierce
తీక్షణమైన్ కోపము నరవేరచక పోయిన్ దానినిబటిు యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ
wrath upon Amalek, therefore hath the LORD done this thing unto thee this
పరకారముగా చేయ చనానడు.
day.
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రాజునీవు భ్యపడవదు
ద , నీకు ఏమి కన్బడిన్దని ఆమ న్డుగగా
ఆమదేవత్లలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచచట నేను
చూచచనానన్నను.
అందుకత్డుఏ రూపముగా ఉనానడని దాని న్డిగి న్ందుకు అదిదుపపటి
కపుపకొనిన్ ముసలివాడొకడు పైకి వచచచనానడన్గా సలు అత్డు
సమూయేలు అని తెలిసికొని సాగిలపడి న్మ్సాకరము చేసెను.

And Saul disguised himself and put on other raiment, and he went, and two
men with him; and they came to the woman by night. And he said, "I pray
thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up whom I
shall name unto thee."
And the woman said unto him, "Behold, thou knowest what Saul hath done,
how he hath cut off those who have familiar spirits and the wizards out of
the land. Why then layest thou a snare for my life, to cause me to die?"
And Saul swore to her by the LORD, saying, "As the LORD liveth, there shall
no punishment happen to thee for this thing."
Then said the woman, "Whom shall I bring up unto thee?" And he said,
"Bring me up Samuel."
And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the
woman spoke to Saul, saying, "Why hast thou deceived me? For thou art
Saul!"
And the king said unto her, "Be not afraid. For what sawest thou?" And the
woman said unto Saul, "I saw gods ascending out of the earth."
And he said unto her, "What form is he of?" And she said, "An old man
cometh up, and he is covered with a mantle." And Saul perceived that it was
Samuel, and he stooped with his face to the ground and bowed himself.
And Samuel said to Saul, "Why hast thou disquieted me, to bring me up?"
And Saul answered, "I am sore distressed; for the Philistines make war
against me, and God has departed from me and answereth me no more,
neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou
mayest make known unto me what I shall do."
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యెహోవా నినునను ఇశారయేలీయలను ఫిలిషీతయల చేత్రకి అపపగించను;
యెహోవా ఇశారయేలీ యల దండును ఫిలిషీతయల చేత్రకి అపపగించను; రేపు
నీవును నీ కుమ్యరులును నాతోకూడ ఉందురు అని సలుతో చెపపగా
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సమూయేలు మ్యటలకు సలు బహు భ్యమొంది వెంటనే నేలను సాషా
ు ంగపడి Then Saul fell straightway full length on the earth, and was sore afraid
దివా రాత్ిము భోజన్ మేమియ చేయక యండిన్ందున్ బల హీను డాయెను. because of the words of Samuel; and there was no strength in him, for he
had eaten no bread all the day nor all the night.
అపుపడు ఆ స్త్తీ సలు దగురకువచిచ, అత్డు బహుగా కలవరపడుట చూచినా And the woman came unto Saul and saw that he was sore troubled, and said
యేలిన్ వాడా, నీ దాసినైన్ నేను నీ ఆజాకు లోబడి నా ప్ర
ర ణము నా చేత్రలో
unto him, "Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put
పట్ట
ు కొని నీవు నాతో సెలవిచిచన్ మ్యటలను విని అట్ట
ా చేసిత్రని.
my life in my hands and have hearkened unto thy words which thou spoke
unto me.
ఇపుపడు నీ దాసినైన్ నేను చెపుప మ్యటలను ఆలకించము, నేను నీకు ఇంత్
Now therefore, I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine
ఆహారము వడిించదును, నీవు భోజన్ము చేసి పరయాణమై పోవుటకు బలము handmaid, and let me set a morsel of bread before thee; and eat, that thou
తెచచకొనుమ్ని అత్నితో చెపపగా
mayest have strength when thou goest on thy way."
అత్డు ఒపపక భోజన్ము చేయన్నను; అయితే అత్ని సేవకులు ఆ స్త్తీతో
But he refused and said, "I will not eat." But his servants, together with the
ఏకమై యత్ని బలవంత్ము చేయగా అత్డు వారు చెపపన్ మ్యట ఆలకించి woman, compelled him; and he hearkened unto their voice. So he arose
నేలనుండి లేచి మ్ంచముమీద కూరుచండెను.
from the earth and sat upon the bed.
త్న్ యింటిలో కొరవివన్ పయా ఒకటి యండగా ఆ స్త్తీదాని తీసికొని త్వరగా
And the woman had a fat calf in the house; and she hastened and killed it,
వధించి పండి తెచిచ పసికి పులుసులేని ర్కట్టులు కాలిచ
and took flour and kneaded it, and baked unleavened bread thereof.
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Moreover the LORD will also deliver Israel with thee into the hand of the
Philistines; and tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The LORD
also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines."

తీసికొని వచిచ సలున్కును అత్ని సేవకులకును వడిించగా వారు భోజన్ము
చేసి లేచి ఆ రాత్రి వెళ్లాపోయిరి.
అంత్లో ఫిలిషీతయలు దండెత్రత పోయి ఆఫెకులో... దిగియండిరి;
ఇశారయేలీయలు యెజరయేలులోని జల దగుర దిగియండిరి.
ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు త్మ్ సెైన్ా మును నూరేసిమ్ందిగాను
వెయేాసిమ్ందిగాను వ్దాహ పరచి వచచచండగా దావీదును అత్ని
జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు వెనుకత్ట్ట
ు న్ వచచచండిరి.
ఫలిషీతయల సరా
ద రులుఈ హెబీరయలు ఏల రావలను అని ఆకీషును అడుగగా
అత్డుఇనిన దిన్ములు ఇనిన సంవత్సరములు నాయొదదనుండిన్
ఇశారయేలీయల రాజైన్ సలున్కు సేవకుడగు దావీదు ఇత్డ కాడా? ఇత్డు నా
యొదద చేరిన్ నాటనుండి నేటివరకు ఇత్నియందు త్పేప మియ నాకు
కన్బడలేదని ఫిలిషీతయల సరా
ద రులతో అనను.

And she brought it before Saul and before his servants, and they ate. Then
they rose up and went away that night.
Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek, and the
Israelites pitched camp by a fountain which is in Jezreel.
And the lords of the Philistines passed on by hundreds and by thousands,
but David and his men passed on in the rearward with Achish.

అందుకు ఫిలిషీతయల సరా
ద రులు అత్నిమీద కోపపడిఈ మ్నుషుాని నీవు
నిరణయించిన్ సథలమున్కు త్రరిగి పోనిముి, అత్డు మ్న్తో కలిసి
యదిమున్కు రాకూడదు, యదిమ్ందు అత్డు మ్న్కు విరోధియవు నేమో,
దేనిచేత్ అత్డు త్న్ యజమ్యనునితో సమ్యధాన్ పడును? మ్న్వారి
త్లలను ఛేదించి తీసికొని పోవుటచేత్నే గదా త్న్ యజమ్యనునితో
సమ్యధాన్పడును.
సలు వేలకొలదిగానుదావీదు పదివేలకొలదిగాను హత్ముచేసిరనివారు
నాటామ్యడుచ గాన్ పరత్రగాన్ము చేయచ ప్రడిన్ దావీదు ఇత్డ కాడా అని
అత్నితో చెపపరి.

And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of
the Philistines said unto him, "Make this fellow return, that he may go back
to his place which thou hast appointed for him, and let him not go down
with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us. For wherewith
should he reconcile himself unto his master? Should it not be with the
heads of these men?
Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, `Saul
slew his thousands, and David his ten thousands'?"

Then said the princes of the Philistines, "What do these Hebrews here?" And
Achish said unto the princes of the Philistines, "Is not this David, the servant
of Saul the king of Israel, who hath been with me these days, or these years,
and I have found no fault in him since he fell unto me to this day?"
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కాబటిు ఆకీషు దావీదును పలిచియెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా
యథారథపరుడవెై యనానవు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించట నా
దృష్ుకి అనుకూలమే;నీవు నాయొదదకు వచిచన్ దిన్మునుండి నేటి వరకు
నీయందు ఏ దోష్మును నాకు కన్ బడలేదుగాని సరా
ద రులు నీయందు
ఇష్ుములేక యనానరు.
ఫిలిషీతయల సరా
ద రుల దృష్ుకి నీవు పరత్ర కూలమైన్ దాని చేయ కుండున్ట్ట
ా
నీవు త్రరిగి నీ సథలమున్కు సుఖముగా వెళ్ల
ా మ్ని చెపపగా
దావీదునేనేమి చేసిత్రని? నా యేలిన్వాడవగు రాజా, నీ శతు
ి వులతో
యదిముచేయటకెై నేను రాకుండున్ట్ట
ా నీయొదదకు వచిచన్ దిన్మునుండి
నేటివరకు నీ దాసుడనై నాయందు త్పేపమి కన్బడెన్ని ఆకీషు న్డిగెను.

Then Achish called David and said unto him, "Surely, as the LORD liveth,
thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the
host is good in my sight; for I have not found evil in thee since the day of thy
coming unto me to this day; nevertheless the lords favor thee not.

అందుకు ఆకీషుదైవదూత్వల నీవు నా దృష్ుకి కన్బడుచనానవని
నేనరుగుదును గాని ఫిలిషీతయల సరా
ద రులుఇత్డు మ్న్తోకూడ
యదిమున్కు రాకూడదని చెపుపచనానరు.
కాబటిు ఉదయమున్ నీవును నీతోకూడ వచిచన్ నీ యజమ్యనుని సేవకులును
త్వరగా లేవవలను; ఉదయమున్ లేచి తెలావారగానే బయలుదేరి పోవలన్ని
దావీదున్కు ఆజా ఇచెచను.
కావున్ దావీదును అత్ని జనులును ఉదయమున్ త్వరగా లేచి ఫిలిషీతయల
దేశమున్కు పోవలన్ని పరయాణమైరి; ఫిలిషీతయలు దండెత్రత యెజరయేలున్కు
పోయిరి.
దావీదును అత్ని జనులును మూడవ దిన్మ్ందు సికాగున్కు వచిచరి; అంత్లో
అమ్యలేకీయలు దండెత్రత దకిుణ దేశముమీదను సికాగుమీదను పడి, కొటిు దానిని
త్గులబెటిు,
ఘనులనేమి అలుపలనేమి అందులోనున్న ఆడువారందరిని చెరపట్ట
ు కొని
చంపక వారిని తీసికొని వెళ్లాపోయి యండిరి.

And Achish answered and said to David, "I know that thou art good in my
sight as an angel of God. Notwithstanding the princes of the Philistines have
said, `He shall not go up with us to the battle.'
Therefore now rise up early in the morning with thy master's servants who
have come with thee; and as soon as ye be up early in the morning and have
light, depart."
So David and his men rose up early to depart in the morning to return into
the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel.

దావీదును అత్ని జనులును పటుణమున్కు వచిచ అది
కాలచబడియండుటయ, త్మ్ భారాలును కుమ్యరులును కుమ్యరిలును
చెరలోనికి కొని పోబడి యండుటయ చూచి
ఇక ఏడుచటకు శకిిలేక పోవున్ంత్ బిగురగా ఏడిచరి.

So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire;
and their wives and their sons and their daughters were taken captive.

యజరయేలీయరాలైన్ అహీనోయము, కరిలీయడెైన్ నాబాలు
భారాయయిన్ అబీగయీలు అను దావీదు ఇదదరు భారాలును చెరలోనికి
కొనిపోబడగా చూచి
దావీదు మికికలి దుుఃఖపడెను. మ్రియ త్మ్ త్మ్ కుమ్యరులను బటిుయ
కుమ్యరిలను బటిుయ జనులకందరికి ప్ర
ర ణము విసికిన్ందున్ రాళ్ల
ా రువిి్వ
దావీదును చంపుదము రండని వారు చెపుప కొన్గా దావీదు త్న్ దేవుడెైన్
యెహోవానుబటిు ధైరాము తెచచకొనను.
పమ్ిట దావీదుఏఫ్తదు తెమ్ిని యాజ కుడగు అహీమలకు కుమ్యరుడెైన్
అబాాతారుతో చెపపగా అబాాతారు ఏఫ్తదును దావీదు నొదదకు
తీసికొనివచెచను.

Therefore now return and go in peace, that thou displease not the lords of
the Philistines."
And David said unto Achish, "But what have I done? And what hast thou
found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I
may not go fight against the enemies of my lord the king?"

And it came to pass, when David and his men had come to Ziklag on the
third day, that the Amalekites had invaded the South and Ziklag, and
smitten Ziklag and burned it with fire,
and had taken the women captive, who were therein. They slew not any,
either great or small, but carried them away and went on their way.

Then David and the people who were with him lifted up their voice and
wept, until they had no more power to weep.
And David's two wives were taken captive: Ahinoam the Jezreelitess, and
Abigail the wife of Nabal the Carmelite.
And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him
because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and
for his daughters; but David encouraged himself in the LORD his God.
And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, "I pray thee, bring
me hither the ephod." And Abiathar brought thither the ephod to David.
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నేను ఈ దండును త్రిమిన్యెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా యొదద And David inquired of the LORD, saying, "Shall I pursue after this troop?
దావీదు విచారణచేయగా యెహోవాత్రుము, నిశచయముగా నీవు వారిని
Shall I overtake them?" And He answered him, "Pursue, for thou shalt surely
కలిసికొని త్పపక నీవారిన్ందరిని దకికంచకొందువని సెల విచెచను.
overtake them and without fail recover all."
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So David went, he and the six hundred men who were with him, and came
to the Brook Besor, where those who were left behind stayed.
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కాబటిు దావీదు అత్నియొదదనున్న ఆరువందల మ్ంది యను బయలుదేరి
బెసోరు వాగుగట్ట
ు కు రాగా వారిలో రండువందల మ్ంది వెనుక
దిగవిడువబడిరి.
దావీదును నాలుగువందల మ్ందియను ఇంక త్రుముచ పోయిరి గాని ఆ
రండువందల మ్ంది అలసట పడి బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిరి. ఆ నాలుగు
వందలమ్ంది పోవు చండగా
పలములో ఒక ఐగుపీతయడు కన్బడెను. వారు దావీదునొదదకు వాని
తోడుకొనివచిచ, వాడు మూడు రాత్రింబగళ్ల
ా అన్నప్రన్ము లేమియ పుచచ
కొన్లేదని తెలిసికొని, వానికి భోజన్ము పటిు దాహమిచిచ అంజూరపు అడలోని
ముకకను రండు దా
ర క్షగెలలను వానికిచిచరి.
వాడు భోజన్ము చేసిన్ త్రువాత్ వాని ప్ర
ర ణము తెపపరిలాగా
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And David said unto him, "To whom belongest thou, and from whence art
thou?" And he said, "I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite;
and my master left me, because three days ago I fell sick.
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దావీదు నీవు ఏ దేశపువాడవు? ఎకకడనుండి వచిచత్రవని వాని న్డిగెను.
అందుకు వాడునేను ఐగుపీతయడనై పుటిు అమ్యలేకీయడెైన్ యొకనికి
దాసుడనైత్రని; మూడు దిన్ముల కిరందట నేను కాయిల్ల పడగా నా
యజమ్యనుడు న్నున విడిచిపటిు పోయెను.
మేము దండెత్రత కెరేతీయల దకిుణ దేశమున్కును యూదా దేశమున్కును
కాలేబు దకిుణ దేశమున్కును వచిచ వాటిని దోచకొని సికాగును కాలిచవేసిత్రమ్ని
చెపపను.
ఆ దండును కలిసికొనుటకెై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు వాని
న్డుగగా వాడునేను నినున చంపన్నియ నీ యజమ్యనుని వశము
చేయన్నియ దేవునిబటిు నీవు నాకు పరమ్యణము చేసిన్యెడల ఆ దండును
కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదున్నను.
త్రువాత్ వాడు వారి దగురకు దావీదును న్డిపంపగా, ఫిలిషీతయల దేశము
లోనుండియ యూదా దేశములోనుండియ తాముదోచి తెచిచకొనిన్ సొముితో
తులదూగుచ, వారు ఆ పరదేశమ్ంత్ట చెదిరి అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచ
ఆటప్రటలు సలుపుచండిరి.
దావీదు సంగత్రని గరహించి సంధావేళ మొదలుకొని మ్రునాటి
సాయంత్ిమువరకు వారిని హత్ము చేయచండగా, ఒంట్టలమీద ఎకికప్రరి
పోయిన్ నాలుగువందల మ్ంది ¸యవనులు త్పప త్పపంచకొనిన్వాడు
ఒకడును లేకపోయెను.
ఈల్లగున్ దావీదు అమ్యలేకీయలు దోచకొని పోయిన్ దాన్ంత్టిని త్రరిగి
తెచచకొనను. మ్రియ అత్డు త్న్ యిదదరు భారాలను రకిుంచెను.
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But David pursued, he and four hundred men; for two hundred remained
behind, who were so faint that they could not go over the Brook Besor.
And they found an Egyptian in the field, and brought him to David and gave
him bread, and he ate; and they made him drink water.

And they gave him a piece of a cake of figs and two clusters of raisins; and
when he had eaten his spirit came again to him, for he had eaten no bread
nor drunk any water three days and three nights.

We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the
border which belongeth to Judah and upon the south of Caleb; and we
burned Ziklag with fire."
And David said to him, "Canst thou bring me down to this company?" And
he said, "Swear unto me by God that thou wilt neither kill me nor deliver me
into the hands of my master, and I will bring thee down to this company."
And when he had brought him down, behold, they were spread abroad
upon all the earth, eating and drinking and dancing, because of all the great
spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the
land of Judah.
And David smote them from the twilight even unto the evening of the next
day; and there escaped not a man of them, save four hundred young men
who rode upon camels and fled.
And David recovered all that the Amalekites had carried away, and David
rescued his two wives.

కుమ్యరులేమి కుమ్యరిలేమి దోపుడు సొమేిమి వారు ఎత్రతకొనిపోయిన్
And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons
దాన్ంత్టిలో కొదిదదేమి గొపపదేమి యేదియ త్కుకవకాకుండ దావీదు
nor daughters, neither spoil nor any thing that they had taken from them;
సమ్సతమును రకిుంచెను.
David recovered all.
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మ్రియ దావీదు అమ్యలేకీయల గొఱ్ఱలనినటిని గొడానినటిని పట్ట
ు కొనను.
ఇవి దావీదున్కు దోపుడు సొమ్ిని జనులు మిగిలిన్ త్మ్ సవంత్ పశువులకు
ముందుగా వీటిని తోలిరి.
అలసటచేత్ దావీ దును వెంబడించలేక బెసోరు వాగు దగుర నిలిచిన్ ఆ
రండువందల మ్ందియొదదకు దావీదు పోగా వారు దావీ దును
అత్నియొదదనున్న జనులను ఎదుర్కకనుటకెై బయలు దేరి వచిచరి. దావీదు
ఈ జనులయొదదకు వచిచ వారి యోగకేుమ్మ్డుగగా

And David took all the flocks and the herds which they drove before those
other cattle, and said, "This is David's spoil."
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దావీదుతోకూడ వెళ్లాన్వారిలో దురాిరు
ు లును, పనికి మ్యలిన్వారునైన్
కొందరువీరు మ్న్తోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక త్మ్ భారాలను పలాలను
త్పప మ్న్కు మ్రల వచిచన్ దోపుడు స ్ ముిలో మ్న్ మేమియ
వీరికియాము; త్మ్ భారా పలాలను వారు తీసికొని పోవచచన్నిరి.

Then answered all the wicked men and men of Belial of those who went
with David, and said, "Because they went not with us, we will not give them
aught of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and
his children, that they may lead them away and depart."

30

23

అందుకు దావీదు వారితో ఇటాననునా సహోదరు ల్లరా, యెహోవా మ్న్లను
కాప్రడి మ్న్మీదికి వచిచన్ యీ దండును మ్న్కపపగించి మ్న్కు దయచేసిన్
దాని విష్యములో మీరు ఈల్లగున్ చేయ కూడదు.

Then said David, "Ye shall not do so, my brethren, with that which the LORD
hath given us, who hath preserved us and delivered the company that came
against us into our hand.
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For who will hearken unto you in this matter? But as his part is who goeth
down to the battle, so shall his part be who tarrieth by the supplies: they
shall divide alike."
And it was so from that day forward, that he made it a statute and an
ordinance for Israel unto this day.
And when David came to Ziklag, he sent a portion of the spoil unto the
elders of Judah, even to his friends, saying, "Behold, a present for you of the
spoil of the enemies of the LORD"--
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మీరు చెపపన్ది యెవరు ఒపుపకొందురు? యదిమున్కు పోయిన్వాని
భాగమంతో సామ్యనునొదద నిలిచిన్ వాని భాగము అంతే అని వాడుక మ్యట;
అందరు సమ్ముగానే ప్రలు పంచకొందురు గదా
కావున్ నాటనుండి నేటివరకు దావీదు ఇశారయేలీయలలో అటిు పంపకము
కటుడగాను నాాయ విధిగాను ఏరపరచి నియమించెను.
దావీదు సికాగున్కు వచిచన్పుపడు దోపుడు సొముిలో కొంత్ త్న్ సేనహితులైన్
యూదా పదదలకు ఏరపరచియెహోవా శతు
ి వులయొదద నేను దోచకొనిన్
సొముిలో కొంత్ ఆశీరావదసూచన్గా మీకు ఇచచచనానన్ని చెపప వారికి
పంపంచెను.
బేతేలులోను దకిుణ రామోతులోను యతీతరులోను
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అరోయేరులోను ష్పోితులోను ఎషెతమోలోను
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హోరాిలోను కోరాషానులోను అతాకులోను
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And David came to the two hundred men who were so faint that they could
not follow David, whom they had made also to remain at the Brook Besor;
and they went forth to meet David and to meet the people who were with
him. And when David came near to the people, he saluted them.

to those who were in Bethel, and to those who were in South Ramoth, and
to those who were in Jattir;
and to those who were in Aroer, and to those who were in Siphmoth, and to
those who were in Eshtemoa,
and to those who were in Rachal, and to those who were in the cities of the
Jerahmeelites, and to those who were in the cities of the Kenites;

and to those who were in Hormah, and to those who were in Chorashan,
and to those who were in Athach;
హెబో
ర నులోను దావీదును అత్ని జనులును సంచరించిన్ సథలము లనినటిలోను and to those who were in Hebron, and to all the places where David himself
ఉన్న పదదలకు దావీదు పంపంచెను.
and his men were wont to haunt.
అంత్లో ఫిలిషీతయలు ఇశారయేలీ యలతో యదిముచేయగా
Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from
ఇశారయేలీయలు ఫిలిషీతయల యెదుటనుండి ప్రరిపోయిరి. గిలోబవ
before the Philistines, and fell down slain on Mount Gilboa.
పరవత్మువరకు ఫిలిషీతయలు వారిని హత్ము చేయచ
సలును అత్ని కుమ్యరులను త్రుముచ, యోనాతాను, అబీనాదాబు,
And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the
మలీకష్షవ అను సలుయొకక కుమ్యరులను హత్ము చేసిరి.
Philistines slew Jonathan and Abinadab and Malchishua, Saul's sons.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యదిములో సలు ఓడిపోవుచండగా అత్డు అంబులువేయవారి కంటబడి
వారిచేత్ బహు గాయముల నొందను. అపుపడు సలు
సున్నత్రలేని వీరు వచిచ న్నున పడిచి అపహాసాము చేయకుండున్ట్ట
ా నీకత్రత
దూసి దానిచేత్ న్నున పడువుమ్ని త్న్ ఆయధములను మోయవానితో
చెపపగా అత్డు భ్యముచేత్ ఆల్లగు చేయనొలాకుండెను గనుక సలు త్న్
కత్రత పట్ట
ు కొని దానిమీద పడెను.

And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was
sore wounded by the archers.
Then said Saul unto his armorbearer, "Draw thy sword and thrust me
through therewith, lest these uncircumcised come and thrust me through
and abuse me." But his armorbearer would not, for he was sore afraid.
Therefore Saul took a sword, and fell upon it.

సలు మ్రణమ్యయెన్ని అత్ని ఆయధములను మోయవాడు తానును త్న్
కత్రతమీద పడి అత్నితో కూడ మ్రణమ్యయెను.
ఈల్లగున్ సలును అత్ని ముగు
ు రు కుమ్యరులును అత్ని ఆయధములను
మోయవాడును అత్ని వారందరును ఒక దిన్మున్నే మ్రణమైరి.

And when his armorbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his
sword and died with him.
So Saul died, and his three sons, and his armorbearer, and all his men that
same day together.

7

లోయ అవత్లనున్న ఇశారయేలీయలును, యొరా
ద ను అవత్ల నున్నవారును,
ఇశారయేలీయలు ప్రరి పోవుటయ, సలును అత్ని కుమ్యరులును
చచిచయండు టయ చూచి త్మ్ నివాసగా
ర మ్ములు విడిచిపటిు ప్రరిపోయిరి.
ఫిలిషీతయలు వచిచ వాటిలో కాపురముండిరి.

And when the men of Israel who were on the other side of the valley, and
those who were on the other side of the Jordan, saw that the men of Israel
had fled and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and
fled; and the Philistines came and dwelt in them.

31

8

మ్రునాడు ఫిలిషీతయలు హత్మైన్వారిని దోచకొన్ వచిచ గిలోబవ
పరవత్ముమీద పడిపోయిన్ సలును అత్ని ముగు
ు రు కుమ్యరులను కనుగొని

And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the
slain, that they found Saul and his three sons fallen on Mount Gilboa.
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అత్ని త్లను ఛేదించి అత్ని ఆయధములను తీసి త్మ్ బమ్ిల గుళాలోను
జనుల లోను జయవరిమ్యన్ము తెలియజేయటకెై ఫిలిషీతయల దేశములో
న్లుదిశలు వాటిని పంపరి.
మ్రియ వారు అత్ని ఆయధములను అషా
త రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి అత్ని
మొండెమును బేతా
ు ను పటుణపు గోడకు త్గిలించిరి.
అయితే ఫిలిషీతయలు సలుకు చేసిన్ దానిగురించిన్ వారి యాబేష్ుల్లదువారు
విని
బలశాలులందరు లేచి రాత్రి యంత్ న్డిచి సలు మొండెమును అత్ని
కుమ్యరుల కళే బరములను బేతా
ు ను పటుణపు గోడమీదనుండి దించి
యాబేషున్కు త్రరిగి వచిచ వాటిని దహన్ముచేసి
వారి శలాములను తీసి యాబేషులోని పచలవృక్షము కిరంద ప్రత్రపటిు
యేడుదిన్ములు ఉపవాసముండిరి.
దావీదు అమ్యలేకీయలను హత్ముచేసి త్రరిగి వచెచను. సలు మ్ృత్రనొందిన్
త్రువాత్ అత్డు సికాగులో రండు దిన్ములుండెను.

And they cut off his head and stripped off his armor, and sent into the land
of the Philistines round about to proclaim it in the house of their idols and
among the people.
And they put his armor in the house of Ashtaroth, and they fastened his
body to the wall of Bethshan.
And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the
Philistines had done to Saul,
all the valiant men arose and went all night, and took the body of Saul and
the bodies of his sons from the wall of Bethshan, and came to Jabesh and
burned them there.
And they took their bones and buried them under a tree at Jabesh, and
fasted seven days.
Now it came to pass after the death of Saul, when David had returned from
the slaughter of the Amalekites, and David had stayed two days in Ziklag--

2 Samuel
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మూడవ దిన్మున్ బటులు చింపుకొని త్లమీద బుగిుపోసికొనిన్ యొకడు
సలునొదదనున్న దండులోనుండి వచెచను.

it came even to pass on the third day that, behold, a man came out of the
camp from Saul with his clothes rent and earth upon his head; and so it was,
when he came to David, that he fell to the earth and did obeisance.
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అత్డు దావీదును దరిశంచి నేలను సాగిలపడి న్మ్సాకరము చేయగా
దావీదునీ వెకకడనుండి వచిచత్రవని యడి గెను. అందుకు
వాడుఇశారయేలీయల సెైన్ాములోనుండి నేను త్పపంచకొని వచిచత్రన్నను.

And David said unto him, "From whence comest thou?" And he said unto
him, "Out of the camp of Israel am I escaped."
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జరిగిన్ సంగతులేవో నాతో చెపుపమ్ని దావీదు సెలవియాగా వాడుజనులు
యదిమ్ందు నిలువ లేక ప్రరిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచరి, సలును అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానును మ్రణమైరి అనను.

And David said unto him, "How went the matter? I pray thee, tell me." And
he answered, "The people have fled from the battle, and many of the
people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead
also."
సలును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానును మ్రణమైరని నీ కేల్లగు
And David said unto the young man who told him, "How knowest thou that
తెలిసిన్ది అని దావీదు వాని న్డుగగా వాడిటానను
Saul and Jonathan his son are dead?"
గిలోబవ పరవత్మున్కు నేను అకసాితు
త గా వచిచన్పుపడు సలు త్న్
And the young man who told him said, "As I happened by chance upon
యీట్టమీద ఆనుకొనియండెను.
Mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear; and lo, the chariots and
horsemen followed hard after him.
అత్డు రథములును రౌతులును త్న్ను వెనువెంట త్గులు చండుట చూచి And when he looked behind him, he saw me and called unto me. And I
వెనుక త్రరిగి న్నున కనుగొని పలిచెను. అందుకుచిత్తము నా యేలిన్వాడా అని answered, `Here am I.'
నేన్ంటిని.
నీవెవడవని అత్డు న్న్నడుగగానేను అమ్యలేకీయడన్ని చెపపత్రని.
And he said unto me, `Who art thou?' And I answered him, `I am an
Amalekite.'
అత్డునా ప్ర
ర ణము ఇంక నాలో ఉన్నదిగాని త్ల త్రిపుపచేత్ నేను బహు బాధ And he said unto me again, `Stand, I pray thee, upon me and slay me; for
పడుచనానను ; నీవు నా దగుర నిలువబడి న్నున చంపుమ్ని సెలవియాగా, anguish is come upon me, because my life is yet whole in me.'
ఈల్లగు పడిన్త్రువాత్ అత్డు బరదుకడని నేను నిశచయించకొని అత్నిదగుర
నిలిచి అత్ని చంపత్రని; త్రువాత్ అత్ని త్లమీదనున్న కిరీటమును
హసతకంకణము లను తీసికొని నా యేలిన్వాడవెైన్ నీయొదదకు వాటిని
తెచిచయనానను అనను.
దావీదు ఆ వారి విని త్న్ వసతీములు చింపుకొనను. అత్నియొదద నున్న
వారందరును ఆల్లగున్ చేసి
సలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశారయేలు ఇంటివారును
యదిములో కూలిరని వారిని గూరిచ దుుఃఖపడుచ ఏడుచచ సాయంత్ిము
వరకు ఉపవాసముండిరి.
త్రువాత్ దావీదునీవెకకడ నుండి వచిచత్రవని ఆ వారి తెచిచన్వాని న్డుగగా
వాడునేను ఇశారయేలు దేశమున్ నివసించ అమ్యలేకీయడగు ఒకని
కుమ్యరుడన్నను.
అందుకు దావీదుభ్యపడక యెహోవా అభిషేకించిన్వానిని చంపుటకు నీవేల
అత్ని మీద చెయిా ఎత్రతత్రవి?
యెహోవా అభిషేకించిన్ వానిని నేను చంపత్రన్ని నీవు చెపపత్రవే;
నీ నోటి మ్యటయే నీ మీద సాక్షాము గనుక నీ ప్ర
ర ణమున్కు నీవే ఉత్తరవాదివని
వానితో చెపప త్న్వారిలో ఒకని పలిచినీవు పోయి వాని చంపుమ్న్గా అత్డు
వానిని కొటిు చంపను.
యూదావారికి అభాాసము చేయవలన్ని దావీదు సలునుగూరిచయ అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానును గూరిచయ ధనురీుత్మొకటి చేసి దానినిబటిు
విల్లపము సలిపను.
అది యాషారు గరంథమ్ందు లిఖింపబడి యన్నది. ఎటాన్గా

So I stood upon him and slew him, because I was sure that he could not live
after he was fallen. And I took the crown that was upon his head and the
bracelet that was on his arm, and have brought them hither unto my lord."
Then David took hold on his clothes and rent them, and likewise all the men
who were with him.
And they mourned and wept and fasted until evening for Saul and for
Jonathan his son, and for the people of the LORD and for the house of Israel,
because they had fallen by the sword.
And David said unto the young man who told him, "From whence art thou?"
And he answered, "I am the son of a stranger, an Amalekite."
And David said unto him, "How wast thou not afraid to stretch forth thine
hand to destroy the LORD'S anointed?"
And David called one of the young men and said, "Go near, and fall upon
him." And he smote him so that he died.
And David said unto him, "Thy blood be upon thy head, for thy mouth hath
testified against thee, saying, `I have slain the LORD'S anointed.'"
And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his
son

(Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow; behold,
it is written in the Book of Jasher):
ఇశారయేలూ, నీకు భూష్ణమ్గువారునీ ఉన్నత్ సథలములమీద హతులైరి
"The beauty of Israel is slain upon thy high places! How are the mighty
అహహా బల్లఢ్యాలు పడిపోయిరి.
fallen!
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ఫిలిషీతయల కుమ్యరిలు సంతోష్ంపకుండున్ట్ట
ా సున్నత్రలేనివారి కుమ్యరిలు
జయమ్ని చెపపకుండున్ట్ట
ా ఈ సమ్యచారము గాతులో తెలియజేయకుడి
అషెకలోను వీధులలో పరకటన్ చేయకుడి.
గిలోబవ పరవత్ముల్లరా మీమీద మ్ంచెైన్ను వరుమైన్ను పరథమ్ ఫల్లరపణకు
త్గిన్ పైరుగల చేలైన్నులేకపోవును గాక.బల్లఢ్యాలడాళ్ల
ా అవమ్యన్ముగ
ప్రరవేయబడెను.తెైలముచేత్ అభిషేకింపబడని వారిదైన్ట్ట
ు 1సలు డాలును
ప్రరవేయబడెను.
హతుల రకిము ఒలికింపకుండ బల్లఢ్యాల కొరవువను పటుకుండయోనాతాను
విలు
ా వెనుకత్రయాలేదుఎవరిని హత్ముచేయకుండ సలు కత్రత వెనుక తీసిన్ది
కాదు.
సలును యోనాతానును త్మ్ బరతుకున్ందు సరసులు గాను నన్రుగల
వారుగాను ఉండిరిత్మ్ మ్రణమ్ందైన్ను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసిన్వారు
కారువారు పకిురాజులకంట్ట వడిగలవారుసింహములకంట్ట బలముగలవారు.
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Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon, lest the
daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised
triumph.
"Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain upon
you, nor fields of offerings. For there the shield of the mighty is vilely cast
away, the shield of Saul, as though he had not been anointed with oil.
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ఇశారయేలీయల కుమ్యరిల్లరా, సలునుగూరిచ యేడువడి అత్డు మీకు ఇంపైన్ "Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with
రకివరణపు వసతీములు ధరింప జేసిన్వాడుబంగారు న్గలు మీకు పటిున్వాడు.
other delights, who put on ornaments of gold upon your apparel.
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యదిరంగమున్ందు బల్లఢ్యాలు పడియనానరునీ ఉన్నత్సథలములలో
యోనాతాను హత్మ్యయెను.
నా సహోదరుడా, యోనాతానానీవు నాకు అత్రమ్నోహరుడవెై యంటివినీ
నిమిత్తము నేను బహు శోకము నొందుచనాననునాయందు నీకున్న పేరమ్
బహు వింతెైన్దిస్త్తీలు చూపు పేరమ్కంట్టను అది అధికమైన్ది.

"How are the mighty fallen in the midst of the battle! O Jonathan, thou was
slain in thine high places.
I am distressed for thee, my brother Jonathan; very pleasant hast thou been
unto me. Thy love to me was wonderful, passing the love of women.
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అయాయోా బల్లఢ్యాలు పడిపోయిరియదిసన్నదు
ి లు న్శించిపోయిరి.

"How are the mighty fallen, and the weapons of war perished!"
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And it came to pass after this that David inquired of the LORD, saying, "Shall
I go up into any of the cities of Judah?" And the LORD said unto him, "Go
up." And David said, "Whither shall I go up?" And He said, "Unto Hebron."
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ఇది జరిగిన్ త్రువాత్యూదా పటుణములలోనికి నేను పోదునా అని దావీదు
యెహోవాయొదద విచారణ చేయగాపోవచచన్ని యెహోవా అత్నికి
సెలవిచెచను.నేను పోవలసిన్ సథలమేదని దావీదు మ్న్వి చేయగాహెబో
ర నుకు
పమ్ిని ఆయన్ సెలవిచెచను.
కాబటిు యెజరయేలీయరాలగు అహీనోయము, కరిలీయడగు నాబాలున్కు
భారాయె
ై న్ అబీగయీలు అను త్న్ యిదదరు భారాలను వెంటబెట్ట
ు కొని
దావీదు అకకడికి పోయెను.
మ్రియ దావీదు త్న్యొదద నున్నవారిన్ందరిని వారి వారి యింటివారిని
తోడుకొని వచెచను; వీరు హెబో
ర ను గా
ర మ్ములలో కాపురముండిరి.
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"From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of
Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty.
"Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death
they were not divided; they were swifter than eagles, they were stronger
than lions.

So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess,
and Abigail, Nabal's wife the Carmelite.
And his men who were with him did David bring up, every man with his
household; and they dwelt in the cities of Hebron.

అంత్ట యూదావారు అకకడికి వచిచ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదున్కు
పటా
ు భిషేకము చేసిరి.

And the men of Judah came, and there they anointed David king over the
house of Judah. And they told David, saying, "The men of Jabeshgilead were
those who buried Saul."
సలును ప్రత్రపటిున్వారు యాబేష్ుల్లదువారని దావీదు తెలిసికొని
And David sent messengers unto the men of Jabeshgilead, and said unto
యాబేష్ుల్లదువారియొదదకు దూత్లను పంపమీరు ఉపకారము చూప మీ
them, "Blessed be ye of the LORD, that ye have shown this kindness unto
యేలిన్వాడెైన్ సలును ప్రత్రపటిుత్రరి గనుక యెహోవాచేత్ మీరు ఆశీరవచన్ము your lord, even unto Saul, and have buried him.
నొందుదురు గాక.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవా మీకు కృపను సత్ాసవభావమును అగపరచను, నేనును మీరు
చేసిన్ యీ కిరయనుబటిు మీకు పరతుాపకారము చేసెదను.
మీ యజమ్యనుడగు సలు మ్ృత్రనొందను గాని యూదావారు నాకు త్మ్మీద
రాజుగా పటా
ు భిషేకము చేసియనానరు గనుక మీరు ధైరాము తెచచకొని
బల్లఢ్యాలై యండుడని ఆజానిచెచను.
నేరు కుమ్యరుడగు అబేనరు అను సలుయొకక సెైనాాధిపత్ర సలు
కుమ్యరుడగు ఇషోబషెతును మ్హ న్యీమున్కు తోడుకొని పోయి,
గిల్లదువారిమీదను ఆషేరీయలమీదను యెజరయేలుమీదను
ఎఫా
ర యిమీయలమీదను బెనాామీనీయలమీదను ఇశారయేలు వారిమీదను
రాజుగా అత్నికి పటా
ు భిషేకము చేసెను.
సలు కుమ్యరుడగు ఇషోబషెతు న్లువదేండావాడెై యేల నారంభించి రండు
సంవత్సరములు పరిప్రలించెను; అయితే యూదావారు దావీదు పక్షమున్
నుండిరి.
దావీదు హెబో
ర నులో యూదావారిమీద ఏలిన్కాలమ్ంత్య ఏడు
సంవత్సరములు ఆరు మ్యసములు.
అంత్లో నేరు కుమ్యరుడగు అబేనరును సలు కుమ్యరు డగు ఇషోబషెతు
సేవకులును మ్హన్యీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనున్కు రాగా

And now the LORD show kindness and truth unto you; and I also will requite
you this kindness, because ye have done this thing.
Therefore now, let your hands be strengthened and be ye valiant; for your
master Saul is dead, and also the house of Judah has anointed me king over
them."
But Abner the son of Ner, captain of Saul's host, took Ishbosheth the son of
Saul and brought him over to Mahanaim,
and made him king over Gilead, and over the Ashurites, and over Jezreel,
and over Ephraim, and over Benjamin, and over all Israel.

13

సెరూయా కుమ్యరుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి వారి
నదిరించటకెై గిబియోను కొలనున్కు వచిచరి. వీరు కొలనున్కు ఈ త్ట్ట
ు న్ను
వారు కొలనున్కు ఆ త్ట్ట
ు న్ను దిగియండగా

And Joab the son of Zeruiah and the servants of David went out and met
together by the pool of Gibeon; and they sat down, the one on one side of
the pool and the other on the other side of the pool.
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And Abner said to Joab, "Let the young men now arise and play before us."
And Joab said, "Let them arise."
Then there arose and went over by number, twelve of Benjamin, who
pertained to Ishbosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David.
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అబేనరు లేచిమ్న్ యెదుట ¸యవనులు మ్లాచేష్ులు చేయదురా అని
యోవాబుతో అన్గా యోవాబువారు చేయవచచన్నను.
లకకకు సరిగా సలు కుమ్యరుడగు ఇషోబషెతు సంబంధులైన్ పనినదదరు మ్ంది
బెనాామీనీయలును దావీదు సేవకులలో పనినదదరు మ్ందియను లేచి మ్ధా
నిలిచిరి.
ఒకొకకకడు త్న్ దగురనున్న వాని త్ల పట్ట
ు కొని వాని పరకకను కత్రతపడవగా
అందరు త్టాలున్ పడిరి. అందువలన్ హెలకత్ానూసరీమ్ని1 ఆ సథలమున్కు
పేరు పటుబడెను. అది గిబియోనున్కు సమీపము.
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త్రువాత్ ఆ దిన్మున్ ఘోరయదిము జరుగగా అబేనరును
ఇశారయేలువారును దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ప్రరిపోయిరి.
సెరూయా ముగు
ు రు కుమ్యరులగు యోవాబును అబీషెై యను అశాహేలును
అచచట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత్ తేలికగా పరుగెత్తగలవాడు గనుక

And there was a very sore battle that day; and Abner was beaten, and the
men of Israel, before the servants of David.
And there were three sons of Zeruiah there: Joab and Abishai and Asahel.
And Asahel was as light of foot as a wild roe.
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అత్డు కుడిత్టుయిన్ను ఎడమ్త్టుయిన్ను త్రరుగక అబేనరును
త్రుముచండగా
అబేనరు వెనుకకు త్రరిగినీవు అశా హేలువా అని అత్నిని న్డుగగా అత్డు
నేను అశా హేలునే యనను.

And Asahel pursued after Abner; and in going he turned not to the right
hand nor to the left from following Abner.
Then Abner looked behind him and said, "Art thou Asahel?" And he
answered, "I am."
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Ishbosheth, Saul's son, was forty years old when he began to reign over
Israel, and reigned two years. But the house of Judah followed David.
And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was
seven years and six months.
And Abner the son of Ner, and the servants of Ishbosheth the son of Saul,
went out from Mahanaim to Gibeon.

And they caught every one his fellow by the head and thrust his sword in his
fellow's side, so they fell down together; therefore that place was called
Helkathhazzurim [that is, The field of strong men], which is in Gibeon.
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నీవు కుడికెైన్ను ఎడమ్కెైన్ను త్రరిగి ¸యవన్సు
థ లలో ఒకని కలిసికొని వాని
ఆయధములను పట్ట
ు కొముి అని అబేనరు అత్నితో చెపపన్ను, అశాహేలు
ఈ త్టుయిన్ను ఆ త్టుయిన్ను త్రరుగక అత్ని త్రుమ్గా

And Abner said to him, "Turn thee aside to thy right hand or to thy left, and
lay thee hold on one of the young men and take thee his armor." But Asahel
would not turn aside from following him.
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అబేనరున్నున త్రుముట మ్యని తొలగిపముి, నేను నినున నేలకు కొటిు
చంపన్యెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనట్ట
ా త్లనతు
త కొన్గల
న్నను.
అత్డునేను తొలగన్న్గా, అబేనరు ఈట్ట మ్డమ్తో అత్ని కడుపులో
పడిచిన్ందున్ యీట్ట అత్ని వెనుకకు వచెచను కనుక అత్డు అచచటనే పడి
చచెచను. అశాహేలు పడి చచిచన్ సథలమున్కు వచిచన్వారందరు నిలువబడిరి
గాని

And Abner said again to Asahel, "Turn thee aside from following me. Why
should I smite thee to the ground? How then should I hold up my face to
Joab thy brother?"
However, he refused to turn aside. Therefore Abner with the rear end of the
spear smote him under the fifth rib, so that the spear came out behind him;
and he fell down there and died in the same place. And it came to pass that
as many as came to the place where Asahel fell down and died, stood still.
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యోవాబును అబీషెైయను అబేనరును త్రుముచ గిబియోన్ను
అరణామ్యరుములోని గీహ యెదుటి అమ్యియను కొండకు వచిచరి; అంత్లో
సూరుాడు అసత మించెను.
బెనాామీనీయలు అబేనరుతో గుంపుగా కూడుకొని, ఒక కొండమీద నిలువగా
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అబేనరు కేకవేసికత్రత చిరకాలము భ్కిుంచనా? అది తుదకు దేవష్మున్కే
హేతువగున్ని నీ వెరుగుదువుగదా; త్మ్ సహోదరులను త్రుమ్వదదని నీ
వెంత్వరకు జనులకు ఆజా ఇయాక యందు వని యోవాబుతో అనను.

Joab also and Abishai pursued after Abner. And the sun went down when
they had come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of
the Wilderness of Gibeon.
And the children of Benjamin gathered themselves together behind Abner
and became one troop, and stood on the top of a hill.
Then Abner called to Joab and said, "Shall the sword devour for ever?
Knowest thou not that it will be bitterness in the latter end? How long shall
it be then, ere thou bid the people to return from following their brethren?"
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అందుకు యోవాబుదేవుని జీవముతోడు జగడమున్కు నీవు వారిని పలువక
యండిన్యెడల జనులందరు త్మ్ సహోదరులను త్రుమ్క ఉదయమున్నే
త్రరిగి పోయియందురని చెపప
బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి, ఇశారయేలువారిని త్రుముటయ వారితో
యదిము చేయటయ మ్యనిరి.
అబేనరును అత్నివారును ఆ రాత్రి అంత్ మైదాన్ము గుండ పరయాణము చేసి
యొరా
ద నున్ది దాటి బితో
ి ను మ్యరుమున్ మ్హన్యీమున్కు వచిచరి.

And Joab said, "As God liveth, unless thou had spoken, surely then in the
morning the people would have gone up every one from following his
brother."
So Joab blew a trumpet; and all the people stood still and pursued after
Israel no more, neither fought they any more.
And Abner and his men walked all that night through the plain, and passed
over the Jordan and went through all Bithron; and they came to Mahanaim.
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And Joab returned from following Abner; and when he had gathered all the
people together, there lacked of David's servants nineteen men and Asahel.
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యోవాబు అబేనరును త్రుముట మ్యని త్రరిగి వచిచ జనులను సమ్కూరిచ
లకకచూడగా దావీదు సేవకులలో అశాహేలు గాక పందొమ్ిండుగురు
లేకపోయిరి.
అయితే దావీదు సేవకులు బెనాామీనీయలలోను అబేనరు జనులలోను
మూడువందల అరువది మ్ందిని హత్ము చేసిరి.
జనులు అశాహేలును ఎత్రతకొనిపోయి బేతెాహేములోనున్న అత్ని త్ండిర
సమ్యధియందు ప్రత్రపటిురి. త్రువాత్ యోవాబును అత్నివారును రాత్రి
అంత్య న్డిచి తెలావారు సమ్యమున్ హెబో
ర నున్కు వచిచరి.
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But the servants of David had smitten some of Benjamin and of Abner's
men, so that three hundred and threescore men died.
And they took up Asahel and buried him in the sepulcher of his father,
which was in Bethlehem. And Joab and his men went all night, and they
came to Hebron at break of day.

సలు కుట్టంబికులకును దావీదు కుట్టంబికులకును బహుకాలము యదిము Now there was long war between the house of Saul and the house of David;
జరుగగా దావీదు అంత్ కంత్కు పరబలను; సలు కుట్టంబము అంత్కంత్కు
but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed
నీరసిలాను.
weaker and weaker.
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హెబో
ర నులో దావీదున్కు పుటిున్ కుమ్యరులవరన్గా, అమోనను అను అత్ని
జేాష్ఠపుతు
ి డు యెజరయేలీయ రాలగు అహీనోయమువలన్ పుట్టును.

And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of
Ahinoam the Jezreelitess;
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and his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the
third, Absalom the son of Maacah, the daughter of Talmai king of Geshur;
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కిల్లాబు అను రండవవాడు కరిలీయడగు నాబాలు భారాయె
ై న్ అబీగ
యీలు వలన్ పుట్టును. మూడవవాడెైన్ అబా
ు లోము గెష్షరు రాజగు త్లియి
కుమ్యరియగు మ్యకావలన్ పుట్టును.
నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీుతువలన్ పుట్టును. అయిదవవాడగు షెఫటా
అబీటలువలన్ పుట్టును.
ఆరవవాడగు ఇతెియాము దావీదున్కు భారాయగు ఎగా
ా వలన్ పుట్టును. వీరు
హెబో
ర నులో దావీదున్కు పుటిున్ కుమ్యరులు.
సలు కుట్టంబికులకును దావీదు కుట్టంబికులకును యదిము
జరుగుచండగా అబేనరు సలు కుట్టంబికులకు బహు సహాయముచేసెను.
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అయాా కుమ్యరియె
ై న్ రిసాప యను ఒక ఉపపత్రన సలుకుండెనునా త్ండిరకి
ఉప పత్రనయగు దానిని నీ వెందుకు కూడిత్రవని ఇషోబషెతు అబేనరును
అడుగగా
అబేనరును ఇషోబషెతు అడిగిన్ మ్యటకు బహుగా కోపగించకొనినినున దావీదు
చేత్ర కపపగింపక నీ త్ండిరయె
ై న్ సలు ఇంటి వారికిని అత్ని సహోదరులకును
అత్ని సేనహితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన్ న్నున యూదావారికి చేరిన్
కుకకతో సమ్యనునిగాచేసి యీ దిన్మున్ ఒక స్త్తీనిబటిు నామీద నేరము
మోపుదువా?

And Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah.
And Ishbosheth said to Abner, "Why hast thou gone in unto my father's
concubine?"
Then was Abner very wroth for the words of Ishbosheth, and said, "Am I a
dog's head, who against Judah do show kindness this day unto the house of
Saul thy father, to his brethren and to his friends, and have not delivered
thee into the hand of David, that thou chargest me today with a fault
concerning this woman?
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God so do to Abner, and more also, unless, as the LORD hath sworn to
David, even so I do to him:
to translate the kingdom from the house of Saul and to set up the throne of
David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba."
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యెహోవా దావీదున్కు పరమ్యణము చేసిన్ దానిని అత్నిపక్షమున్ నేను
నరవేరచనియెడల
దేవుడు నాకు గొపప అప్రయము కలుగజేయను గాక; సలు ఇంటివారి
వశము కాకుండ రాజామును త్పపంచి దాను మొదలుకొని బెయేరుబావరకు
దావీదు సింహాసన్మును ఇశారయేలువారిమీదను యూదా వారి మీదను నేను
సిథరపరచెదన్నను.
కావున్ ఇషోబషెతు అబేనరున్కు భ్యపడి యిక ఏ మ్యటయ పలుకలేక
పోయెను.
అబేనరు త్న్ త్రపున్ దావీదునొదదకు దూత్లను పంపఈ దేశము ఎవరిది?
నీవు నాతో నిబంధన్చేసిన్యెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశారయేలు
వారిన్ందరిని నీ త్ట్ట
ు త్రిపపదన్ని వరిమ్యన్ము పంపగా దావీదుమ్ంచిది; నేను
నీతో నిబంధన్ చేసెదను.
అయితే నీవుఒకపని చేయవలను; దరశన్మున్కు వచచన్పుపడు సలు
కుమ్యరియగు మీకాలును నా యొదదకు తోడుకొని రావలను; లేదా నీకు
దరశన్ము దొరకదనను.
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and the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the
son of Abital;
and the sixth, Ithream, by Eglah David's wife. These were born to David in
Hebron.
And it came to pass, while there was war between the house of Saul and the
house of David, that Abner made himself strong for the house of Saul.

And he could not answer Abner a word again, because he feared him.
And Abner sent messengers to David on his behalf, saying, "Whose land is
it?" saying also, "Make thy league with me, and behold, my hand shall be
with thee to bring about all Israel unto thee."
And he said, "Well; I will make a league with thee, but one thing I require of
thee, that is: thou shalt not see my face, unless thou first bring Michal,
Saul's daughter, when thou comest to see my face."

మ్రియ దావీదు సలు కుమ్యరుడగు ఇషోబషెతునొదదకు దూత్లను
And David sent messengers to Ishbosheth, Saul's son, saying, "Deliver me
పంపఫిలిషీతయలలో నూరుమ్ంది ముందోళాను తెచిచ నేను పండిా చేసికొనిన్
my wife Michal, whom I espoused to me for a hundred foreskins of the
మీకాలును నాకపపగింపుమ్ని చెపుపడన్గా
Philistines."
ఇషోబషెతు దూత్ను పంప, ల్లయీషు కుమ్యరుడగు పలీతయేలు అను దాని
And Ishbosheth sent and took her from her husband, even from Paltiel the
పనిమిటియొదదనుండి మీకాలును పలువన్ంపను.
son of Laish.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

దాని పనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచచ రాగా అబేనరునీవు
త్రరిగి పమ్ినను గనుక అత్డు వెళ్లాపోయెను.
అంత్లో అబేనరు ఇశారయేలు వారి పదదలను పలిపంచిదావీదు మిముిను
ఏలవలన్ని మీరు ఇంత్కు మునుపు కోరిత్రరి గదా
నా సేవకుడెైన్ దావీదుచేత్ నా జనులగు ఇశారయేలీయలను ఫిలిషీతయల
చేత్రలో నుండియ, వారి శతు
ి వులందరి చేత్రలోనుండియ విమోచించెదన్ని
యెహోవా దావీదునుగూరిచ సెలవిచిచయనానడు గనుక మీ కోరిక
నరవేరుచకొనుడని వారితో చెపపను.

And her husband went along with her, weeping behind her, to Bahurim.
Then said Abner unto him, "Go, return." And he returned.
And Abner had communication with the elders of Israel, saying, "Ye sought
for David in times past to be king over you.
Now then do it; for the LORD hath spoken of David, saying, `By the hand of
My servant David, I will save My people Israel out of the hand of the
Philistines and out of the hand of all their enemies.'"
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మ్రియ అబేనరు బెనాామీనీయలతో ఆల్లగున్ మ్యటల్లడిన్ త్రువాత్
హెబో
ర నున్కు వచిచ ఇశారయేలువారి దృష్ుకిని బెనాామీనీయలందరి దృష్ుకిని
పరయోజన్మైన్ దానిని దావీదున్కు పూరిిగా తెలియచేసెను.

And Abner also spoke in the ears of Benjamin; and Abner went also to speak
in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel and that
seemed good to the whole house of Benjamin.

3
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అందు నిమిత్తమై అబేనరు ఇరువదిమ్ందిని వెంటబెట్ట
ు కొని హెబో
ర నులోనున్న So Abner came to David at Hebron, and twenty men with him. And David
దావీదునొదదకు రాగా దావీదు అబేనరుకును అత్నివారికిని విందు చేయించెను. made Abner and the men who were with him a feast.
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అంత్ట అబేనరునేను పోయి ఇశారయేలువారిన్ందరిని నా యేలిన్వాడవగు నీ
పక్షమున్ సమ్కూరిచ, వారు నీతో నిబంధన్చేయన్ట్ట
ా ను, నీ
చితా
త నుసారముగా నీవు రాజరికము వహించి కోరిన్దాని అంత్టిమీద
ఏలున్ట్ట
ా ను చేయదున్ని దావీదుతో చెపప దావీదునొదద సెలవుపుచచకొని
సమ్యధాన్ముగా వెళ్లాపోయెను.

And Abner said unto David, "I will arise and go, and will gather all Israel unto
my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou
mayest reign over all that thine heart desireth." And David sent Abner away,
and he went in peace.
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And behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop and
brought in a great spoil with them; but Abner was not with David in Hebron,
for he had sent him away, and he had gone in peace.
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పమ్ిట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోట్టనుండి బహు విసాతరమైన్
దోపుడు సొముి తీసికొనిరాగా అబేనరు హెబో
ర నులో దావీదునొదద లేకపోయెను,
దావీదు అత్నికి సెలవిచిచయన్నందున్ అత్డు సమ్యధాన్ముగా వెళ్లాపోయి
యండెను.
అయితే యోవాబును అత్నియొదదనున్న సెైన్ామును వచిచన్పుపడు నేరు
కుమ్యరుడగు అబేనరు రాజునొదదకు వచెచన్నియ, రాజు అత్నికి సెలవిచిచ
పంపన్నియ, అత్డు సమ్యధాన్ముగా వెళ్లాపోయెన్నియ తెలిసికొని
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యోవాబు రాజునొదదకు వచిచచిత్తగించము, నీవు ఏమిచేసిత్రవి? అబేనరు
నీయొదదకు వచిచ న్పుపడు నీవెందుకు అత్నికి సెలవిచిచ పంప వేసిత్రవి?
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Then Joab came to the king and said, "What hast thou done? Behold, Abner
came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite
gone?
Thou knowest Abner the son of Ner, that he came to deceive thee, and to
know thy going out and thy coming in, and to know all that thou doest."
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నేరు కుమ్యరుడగు అబేనరును నీవెరుగవా? నినున మోసపుచిచ నీ
రాకపోకలనినటిని నీవు చేయ సమ్సతమును తెలిసికొనుటకెై అత్డు వచెచన్ని
చెపప
దావీదునొదదనుండి బయలువెడలి అబేనరును పలుచటకెై దూత్లను పంపను. And when Joab had come out from David, he sent messengers after Abner,
వారు పోయి సిరా యను బావిదగురనుండి అత్నిని తోడుకొని వచిచరి; అత్డు who brought him back from the well of Sirah; but David knew it not.
వచిచన్ సంగత్ర దావీదున్కు తెలియకయండెను.
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When Joab and all the host that was with him had come, they told Joab,
saying, "Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away,
and he has gone in peace."
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అబేనరు త్రరిగి హెబో
ర నున్కు వచిచన్పుపడుసంగత్ర యెవరికి విన్బడకుండ
గుమ్ిము న్డుమ్ ఏకాంత్ముగా అత్నితో మ్యటల్లడవలన్ని యోవాబు
అత్ని పలిచి, త్న్ సహోదరుడగు అశాహేలు ప్ర
ర ణము తీసిన్ందుకెై అత్నిని
కడుపులో పడువగా అత్డు చచెచను.

And when Abner had returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to
speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, so that he
died for the blood of Asahel his brother.
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And afterward when David heard it, he said, "I and my kingdom are guiltless
before the LORD for ever from the blood of Abner the son of Ner.
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ఆ త్రువాత్ ఈ సమ్యచారము దావీదున్కు విన్బడిన్పుపడు అత్డు
అనుకొనిన్ దేమ్న్గానేనును నా రాజామును నేరు కుమ్యరుడగు అబేనరు
ప్ర
ర ణము తీయట విష్యములో యెహోవా సనినధిని ఎపపటికిని
నిరపరాధులమే.
ఈ దోష్ము యోవాబుమీదను అత్ని త్ండిరకి పుటిున్ వారందరిమీదను
మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సారవముగలవాడెైన్ను కుష్ఠరోగి
యె
ై న్ను కఱ్ఱపట్ట
ు కొని న్డుచవాడెైన్ను ఖడుముచేత్ కూలు వాడెైన్ను
ఆహారము లేనివాడెైన్ను ఉండకపోడుగాక అనను.
ఆల్లగున్ యోవాబును అత్ని సహోదరుడెైన్ అబీషెైయను, అబేనరు
గిబియోను యదిమ్ందు త్మ్ సహోదరుడెైన్ అశాహేలును చంపన్ దానినిబటిు
అత్ని చంపరి.
దావీదుమీ బటులు చింపుకొని గోనపటు కట్ట
ు కొని అబేనరు శవమున్కు ముందు
న్డుచచ పరల్లపము చేయడని యోవాబున్కును అత్నితో నున్న
వారికందరికిని ఆజా ఇచెచను.
రాజును సవయముగా ప్రడెవెంట న్డిచెను. వారు అబేనరును హెబో
ర నులో
ప్రత్రపటుగా రాజు అబేనరు సమ్యధిదగుర ఎలుగెత్రత యేడెచను, జనులంద రును
ఏడిచరి.
మ్రియ రాజు అబేనరునుగూరిచ శోకకీరిన్ యొకటి కట్టును.
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ఎటాన్గా అబేనరూ నీచడొకడు చచచన్ట్ట
ా గా నీవు చావత్గునా?నీ చేతులకు Thy hands were not bound nor thy feet put into fetters. As a man falleth
కట్ట
ా లేకుండగనునీ కాళాకు సంకెళ్ల
ా వేయబడకుండగనుదోష్కారి యెదుట
before wicked men, so fellest thou." And all the people wept again over him.
ఒకడు పడున్ట్ట
ా నీవు పడిత్రవే రాజు ఈల్లగున్ కీరిన్ యెత్రత ప్రడగా
జనులందరు విని మ్రియెకుకవగా ఏడిచరి.
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And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet
day, David swore, saying, "So do God to me, and more also, if I taste bread
or aught else till the sun be down."
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ఇంక వెలుగున్నపుపడు జనులు దావీదునొదదకు వచిచ భోజన్ము చేయమ్ని
అత్నిని బత్ర మ్యలగా దావీదు పరమ్యణముచేసిసూరుాడు అసతమించక
మునుపు ఆహారమేమైన్ను నేను రుచిచూచిన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప
అప్రయము కలుగజేయనుగాకనను.
జనులందరు ఆ సంగత్ర గరహించిన్పుపడు సంతో ష్ంచిరి; రాజు
చేయన్దంత్య జనులందరి దృష్ుకి అను కూలమైన్ట్ట
ా అదియ వారి
దృష్ుకి అనుకూలమ్యయెను.
నేరు కుమ్యరుడెైన్ అబేనరును చంపుట రాజు పేరరేపణ వలన్ నైన్ది కాదని ఆ
దిన్మున్ జనులందరికిని ఇశారయేలు వారికందరికిని తెలియబడెను.
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పమ్ిట రాజు త్న్ సేవకు లను పలిచి వారితో ఈల్లగు
సెలవిచెచనునేటిదిన్మున్ పడిపోయిన్వాడు ఇశారయేలువారిలో
పరధానుడనియపదదలలో ఒకడనియ మీకు తెలిసేయన్నది.

And the king said unto his servants, "Know ye not that there is a prince and
a great man fallen this day in Israel?

Let it rest on the head of Joab and on all his father's house; and let there
never fail from the house of Joab one who hath an issue, or who is a leper,
or who leaneth on a staff, or who falleth on the sword, or who lacketh
bread."
So Joab and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their
brother Asahel at Gibeon in the battle.
And David said to Joab and to all the people who were with him, "Rend your
clothes and gird yourselves with sackcloth, and mourn before Abner." And
King David himself followed the bier.
And they buried Abner in Hebron. And the king lifted up his voice and wept
at the grave of Abner; and all the people wept.
And the king lamented over Abner and said, "Died Abner as a fool dieth?

And all the people took notice of it, and it pleased them, as whatsoever the
king did pleased all the people.
For all the people and all Israel understood that day that it was not because
of the king that Abner the son of Ner was slain.
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పటా
ు భిషేకము నొందిన్వాడనైన్ను, నేడు నేను బలహీనుడనైత్రని. సెరూయా
And I am this day weak, though anointed king; and these men, the sons of
కుమ్యరులైన్ యీ మ్నుషుాలు నా కంట్ట బలముగలవారు, అత్డు జరిగించిన్ Zeruiah, are too hard for me. The LORD shall reward the doer of evil
దుష్కీయనుబటిు యెహోవా కీడుచేసిన్వానికి పరత్రకీడు చేయనుగాక.
according to his wickedness."
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హెబో
ర నులో అబేనరు చనిపోయెన్ను సంగత్ర సలు కుమ్యరుడు విని
అధైరాపడెను, ఇశారయేలు వారి కందరికి ఏమియ తోచకయండెను.
సలు కుమ్యరునికి సెైనాాధిపతులుండిరి; వారిలో ఒకని పేరు బయనా,
రండవవానిపేరు రేకాబు; వీరు బెనాామీనీయలకు చేరిన్ బెయేరోతీయడగు
రిమోిను కుమ్యరులు. బెయే రోతుకూడను బెనాామీనీయల దేశములో
చేరిన్దని యెంచబడెను.
అయితే బెయేరోతీయలు గిత్తయీమున్కు ప్రరిపోయి నేటివరకు అకకడి
కాపురసు
థ లైయనానరు.
సలు కుమ్యరుడగు యోనాతానున్కు కుంటివాడగు కుమ్యరుడు ఒకడుండెను.
యెజరయేలునుండి సలును గురించియ యోనాతానును గురించియ
వరిమ్యన్మువచిచ న్పుపడు వాడు అయిదేండావాడు; వాని దాది వానిని
ఎత్రతకొని పరుగు పరుగున్ ప్రరిపోగా వాడు పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు
మఫీబోషెతు.
రిమోిను కుమ్యరులగు రేకాబును బయనాయను మ్ంచి యెండవేళ
బయలుదేరి మ్ధాాహనకాలమున్ ఇషోబషెతు మ్ంచముమీద
పండుకొనియండగా అత్ని యింటికి వచిచరి.
గోధుమ్లు తెచెచదమ్ని వేష్ము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ, ఇషోబషెతు
పడకటింట మ్ంచము మీద పరుండియండగా అత్నిని కడుపులో పడిచి
త్పపంచకొనిపోయిరి.
వారత్ని పడిచి చంప అత్ని త్లను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాత్రి అంత్య
మైదాన్ ములో బడి పరయాణమైపోయి హెబో
ర నులోనున్న దావీదునొదదకు
ఇషోబషెతు త్లను తీసికొనివచిచచిత్త గించము;
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And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were
feeble, and all the Israelites were troubled.
And Saul's son had two men who were captains of companies: the name of
the one was Baanah and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon
a Beerothite, of the children of Benjamin. (For Beeroth also was reckoned to
Benjamin;
and the Beerothites fled to Gittaim and were sojourners there until this day.)
And Jonathan, Saul's son, had a son who was lame in his feet. He was five
years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his
nurse took him up and fled. And it came to pass, as she made haste to flee,
that he fell and became lame. And his name was Mephibosheth.
And the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Baanah, went and
came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a
bed at noon.
And they came thither into the midst of the house as though they would
have fetched wheat, and they smote him under the fifth rib; and Rechab
and Baanah his brother escaped.
For when they came into the house, he lay on his bed in his bedchamber;
and they smote him, and slew him, and beheaded him, and took his head,
and got themselves away through the plain all night.

నీ ప్ర
ర ణము తీయచూచిన్ సలుకుమ్యరుడెైన్ ఇషోబషెతు త్లను మేము
తెచిచయనానము; ఈ దిన్మున్ యెహోవా మ్య యేలిన్వాడవును
రాజవున్గు నీ పక్షమున్ సలుకును అత్ని సంత్త్రకిని పరత్రకారము చేసి
యనానడని చెపపగా
దావీదు బెయేరోతీయడగు రిమోిను కుమ్యరులైన్ రేకాబుతోను
బయనాతోను ఇటానను

And they brought the head of Ishbosheth unto David at Hebron, and said to
the king, "Behold the head of Ishbosheth the son of Saul thine enemy, who
sought thy life; and the LORD hath avenged my lord the king this day of Saul
and of his seed."
And David answered Rechab and Baanah his brother, the sons of Rimmon
the Beerothite, and said unto them, "As the LORD liveth, who hath
redeemed my soul out of all adversity,
మ్ంచి వరిమ్యన్ము తెచిచత్రన్ని త్లంచియొకడు వచిచ సలు చచెచన్ని నాకు when one told me, saying, `Behold, Saul is dead,' thinking to have brought
తెలియజపపగా
good tidings, I took hold of him and slew him in Ziklag; he thought that I
would have given him a reward for his tidings.
వాడు తెచిచన్ వరిమ్యన్మున్కు బహుమ్యన్ముగా సికాగులో నేను వానిని
How much more, when wicked men have slain a righteous person in his own
పట్ట
ు కొని చంపంచిత్రని. కావున్ దురాిరు
ు లైన్ మీరు ఇషోబషెతు ఇంటిలో
house upon his bed? Shall I not therefore now require his blood at your
చొరబడి, అత్ని మ్ంచము మీదనే నిరోదష్యగువానిని చంపన్పుపడు మీచేత్
hand and take you away from the earth?"
అత్ని ప్ర
ర ణదోష్ము విచారింపక పోవుదునా? లోకములో ఉండకుండ నేను
మిముిను తీసివేయక మ్యనుదునా?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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సకలమైన్ ఉపదరవములలోనుండి న్నున రకిుంచిన్ యెహోవా జీవముతోడు
మ్యన్న్ని చెపప, దావీదు త్న్ వారికి ఆజా ఇయాగా వారు ఆ మ్నుషుాలను
చంప వారి చేతులను కాళాను న్రికి వారి శవములను హెబో
ర ను కొలనుదగుర
వేరల్లడగటిురి. త్రువాత్ వారు ఇషోబషెతు త్లను తీసికొనిపోయి హెబో
ర నులో
అబేనరు సమ్యధిలో ప్రత్ర పటిురి.

And David commanded his young men, and they slew them and cut off their
hands and their feet, and hanged them up over the pool in Hebron. But they
took the head of Ishbosheth and buried it in the sepulcher of Abner in
Hebron.
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ఇశారయేలువారి సకల గోత్ిములవారు హెబో
ర నులో దావీదునొదదకు
వచిచచిత్తగించము; మేము నీ ఎముకన్ంటిన్వారము రకిసంబంధులము;

Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron and spoke, saying,
"Behold, we are thy bone and thy flesh.
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Also in time past, when Saul was king over us, thou wast he that leddest out
and broughtest in Israel; and the LORD said to thee, `Thou shalt feed My
people Israel, and thou shalt be a captain over Israel.'"
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పూరవ కాలమున్ సలు మ్యమీద రాజై యండగా నీవు ఇశారయేలీయలను
న్డిపంచవాడవెై ఉంటివి. అయితే ఇపుపడునీవు ఇశారయేలీయలనుబటిు నా
జనులను ప్రలించి వారిమీద అధిపత్రవెై యందువని యెహోవా నినునగురించి
సెల విచిచయనానడని చెపపరి.
మ్రియ ఇశారయేలువారి పదదలందరు హెబో
ర నులో రాజునొదదకు రాగా రాజైన్
దావీదు హెబో
ర నులో యెహోవా సనినధిని వారితో నిబంధన్ చేసెను గనుక
ఇశారయేలువారిమీద రాజగుటకెై వారు దావీదున్కు పటా
ు భిషేకము చేసిరి.
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David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty
years.
In Hebron he reigned over Judah seven years and six months, and in
Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah.
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దావీదు ముపపది యేండావాడెై యేల నారంభించి న్లు వది సంవత్సరములు
పరిప్రలన్చేసెను.
హెబో
ర నులో అత్డు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవత్సరములు ఆరు
మ్యసములు, యెరూష్లేములో ఇశారయేలు యూదాల వారందరిమీద
ముపపదిమూడు సంవత్సరములు పరిప్రలన్ చేసెను.
యెబూస్త్యలు దేశములో నివాసులై యండగా రాజును అత్ని
పక్షమువారును యెరూ ష్లేమున్కు వచిచరి.
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యెబూస్త్యలు దావీదు లోపలికి రాలేడని త్లంచినీవు వచిచన్యెడల
ఇచచటి గు
ర డిి వారును కుంటివారును నినున తోలివేతురని దావీదున్కు
వరిమ్యన్ము పంపయండిరి అయిన్ను దావీదు పురమ్న్ బడిన్1 స్త్యోను
కోటను దావీదు సావధీన్ పరచకొనను. ఆ దిన్మున్ అత్డు
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యెబూస్త్యలను హత్ము చేయ వారందరు నీటి కాలువపైకి వెళ్లా,
దావీదున్కు హేయలైన్ గు
ర డిివారిని కుంటివారిని హత్ము చేయవలన్ని
చెపపను. అందును బటిు గు
ర డిివారును కుంటివారును ఉనానరు; అత్డు
ఇంటిలోనికి రాలేడని సామత్పుట్టును.
దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమ్ను పేరు పట్టును.
మ్రియ మిలో
ా నుండి దిగువకు దావీదు ఒక ప్ర
ర కారమును కటిుంచెను.

And David said on that day, "Whosoever getteth up through the gutter and
smiteth the Jebusites, and the lame and the blind, who are hated in David's
soul, he shall be chief and captain." Therefore they said, "The blind and the
lame shall not come into the house."
So David dwelt in the fortress, and called it the City of David. And David built
round about from the Millo and inward.
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దావీదు అంత్కంత్కు వరిిలాను. సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అత్నికి
తోడుగా ఉండెను.
తూరురాజగు హీరాము, దూత్లను దేవదారు మ్య
ా ను లను వడరంగులను
కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక న్గరిని కటిురి.

And David went on and grew great, and the LORD God of hosts was with
him.
And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees and
carpenters and masons; and they built David a house.

So all the elders of Israel came to the king at Hebron; and King David made a
league with them in Hebron before the LORD, and they anointed David king
over Israel.

And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the
inhabitants of the land, who spoke unto David, saying, "Unless thou take
away the blind and the lame, thou shalt not come in hither," thinking,
"David cannot come in hither."
Nevertheless David took the stronghold of Zion (the same is the City of
David).
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ఇశారయేలీయలమీద యెహోవా త్నున రాజుగా సిథరపరచెన్నియ, ఇశార
యేలీయలనుబటిు ఆయన్ జనుల నిమిత్తము, రాజాము పరబలము
చేయన్నియ దావీదు గరహించెను.
దావీదు హెబో
ర నునుండి వచిచన్ త్రువాత్ యెరూష్ లేములోనుండి యింక
అనేకమైన్ ఉపపతునలను భారాలను చేసికొన్గా దావీదున్కు ఇంకను
పకుకమ్ంది కుమ్యరులును కుమ్యరిలును పుటిురి
యెరూష్లేములో అత్నికి పుటిున్వారవరన్గా ష్మూి యషోబాబు
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And David perceived that the LORD had established him king over Israel,
and that He had exalted his kingdom for His people Israel's sake.
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నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీష్షవ నపగు యాఫీయ
ఎలీషామ్య ఎల్లాదా ఎలీపేలట్ట అనువారు.
జనులు ఇశారయేలీయలమీద రాజుగా దావీదున్కు పటా
ు భిషేకము చేసిరని
ఫిలిషీతయలకు విన్బడిన్పుపడు దావీదును పట్ట
ు కొనుటకెై ఫిలిషీతయలందరు
వచిచరి. దావీదు ఆ వారివిని ప్ర
ర కారసథలమున్కు వెళ్లాపోయెను.

And these are the names of those who were born unto him in Jerusalem:
Shammua, and Shobab, and Nathan, and Solomon,
Ibhar also, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,
and Elishama, and Eliada, and Eliphelet.
But when the Philistines heard that they had anointed David king over
Israel, all the Philistines came up to seek David; and David heard of it and
went down to the stronghold.
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ఫలిషీతయలు దండెత్రతవచిచ రఫాయీము లోయలో వాాపంపగా

The Philistines also came and spread themselves in the Valley of Rephaim.
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దావీదునేను ఫిలిషీతయల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని నా చేత్రకపపగింతువా? And David inquired of the LORD, saying, "Shall I go up to the Philistines?
అని యెహోవా యొదదవిచారించిన్పుపడుపముి,నిససందేహముగా వారిని నీ
Wilt Thou deliver them into mine hand?" And the LORD said unto David,
చేత్రకపపగించదున్ని యెహోవా సెలవిచెచను.
"Go up, for I will surely deliver the Philistines into thine hand."
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కాబటిు దావీదు బయలపరాజీమున్కు వచిచ అచచట వారిని హత్ముచేసి,
జలపరవాహములు కొట్ట
ు కొనిపోవున్ట్ట
ా యెహోవా నాశతు
ి వులను నా యెదుట
నిలువకుండ నాశన్ము చేసెన్నుకొని ఆ సథలమున్కు బయలపరాజీమ్ను2 పేరు
పట్టును.
ఫలిషీతయలు త్మ్ బమ్ిలను అచచట విడిచిపటిు ప్రరిపోగా దావీదును అత్ని
వారును వాటిని పట్ట
ు కొనిరి.
ఫిలిషీతయలు మ్రల వచిచ రఫాయీము లోయలో వాాపంపగా
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దావీదు యెహోవాయొదద విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవానీవు
వెళావదు
ద చట్ట
ు త్రరిగిపోయి, కంబళ్లచెటాకు ఎదురుగావారిమీద పడుము.
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కంబళ్లచెటా కొన్లను చపుపడు విన్గానే ఫిలిషీతయలను హత్ముచేయటకెై
యెహోవా బయలుదేరుచనానడు గనుక అపుపడ నీవు త్వరగా
బయలుదేరవలన్ని సెల విచెచను.
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దావీదు యెహోవా త్న్కాజా
ా పంచిన్ పరకారము చేసి, గెబనుండి గెజరువరకు
And David did so, as the LORD had commanded him, and smote the
ఫిలిషీతయలను త్రుముచ హత్ముచేసెను.
Philistines from Geba as far as Gezer.
త్రువాత్ దావీదు ఇశారయేలీయలలో ముపపదివేల మ్ంది శూరులను
Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.
సమ్కూరుచకొని
బయలుదేరి, కెరూబుల మ్ధా నివసించ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా And David arose, and went with all the people who were with him from
అను త్న్ నామ్ము పటుబడిన్ దేవుని మ్ందసమును అచచటనుండి తీసికొని Baale of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called
వచచటకెై త్న్ యొదదనున్న వారందరితో కూడ బాయిల్ల యెహూదాలోనుండి by the name of the LORD of hosts who dwelleth between the cherubims.
పరయాణమ్యయెను.
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And David took more concubines and wives out of Jerusalem after he had
come from Hebron; and there were yet sons and daughters born to David.

And David came to Baalperazim, and David smote them there and said, "The
LORD hath broken forth upon mine enemies before me, as the breach of
waters." Therefore he called the name of that place Baalperazim [that is,
The plain of breaches].
And there they left their images, and David and his men burned them.
And the Philistines came up yet again and spread themselves in the Valley of
Rephaim.
And when David inquired of the LORD, He said, "Thou shalt not go up; but
pass around behind them, and come upon them over against the mulberry
trees.
And let it be, when thou hearest the sound of moving in the tops of the
mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself; for then shall the LORD
go out before thee to smite the host of the Philistines."
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వారు దేవుని మ్ందసమును కొరత్త బండి మీద ఎకికంచి గిబియాలోనున్న
అబీనాదాబుయొకక యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు
కుమ్యరులగు ఉజా
జ యను అహోాయను ఆ కొరత్త బండిని తోలిరి.

And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the
house of Abinadab, that was at Gibeah; and Uzzah and Ahio, the sons of
Abinadab, drove the new cart.
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దేవుని మ్ందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి
తీసికొనిరాగా అహోా దానిముందర న్డిచెను

And they brought it out of the house of Abinadab, which wasat Gibeah,
accompanying the ark of God; and Ahio went before the ark.
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And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner
of instruments made of fir wood, even on harps and on psalteries, and on
timbrels and on cornets, and on cymbals.
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దావీదును ఇశారయేలీయలందరును సరళవృక్షపు కఱ్ఱతో చేయబడిన్
నానావిధములైన్ సితారాలను సవర మ్ండలములను త్ంబురలను
మ్ృదంగములను పదద తాళము లను వాయించచ యెహోవా సనినధిని
నాటామ్యడుచండిరి.
వారు నాకోను కళాము దగురకు వచిచన్పుపడు ఎడాకు కాలు జారిన్ందున్ ఉజా
జ
చేయి చాప దేవుని మ్ందసమును పట్ట
ు కొన్గా
యెహోవా కోపము ఉజా
జ మీద రగులుకొనను. అత్డు చేసిన్ త్పుపనుబటిు
దేవుడు ఆ క్షణమ్ందే అత్ని మొత్తగా అత్డు అకకడనే దేవుని మ్ందసమునొదద
పడి చనిపోయెను.
యెహోవా ఉజా
జ కు ప్ర
ర ణోపదరవము కలుగజేయగా దావీదు వాాకులపడి ఆ
సథలమున్కు పరజ్1 ఉజా
జ అను పేరు పట్టును.
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And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put forth his hand
to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it.
And the anger of the LORD was kindled against Uzzah, and God smote him
there for his error; and there he died by the ark of God.

నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దిన్మున్యెహోవా మ్ందసము నాయొదద
ఏల్లగుండున్నుకొని, దావీదు యెహోవాకు భ్యపడి
యెహోవా మ్ందసమును దావీదు పురములోనికి త్న్యొదదకు తెపపంపనొలాక
గితీతయ డగు ఓబేదదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచట ఉంచెను.

And David was displeased because the LORD had broken out upon Uzzah;
and he called the name of the place Perezuzzah [that is, The breach of
Uzzah] to this day.
And David was afraid of the LORD that day and said, "How shall the ark of
the LORD come to me?"
So David would not remove the ark of the LORD unto him into the City of
David, but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite.

11

యెహోవా మ్ందసము మూడునలలు గితీతయడగు ఓబేద దోము ఇంటిలో
ఉండగా యెహోవా ఓబేదదోమును అత్ని ఇంటివారిన్ందరిని ఆశీరవదించెను.

And the ark of the LORD continued in the house of Obededom the Gittite
three months; and the LORD blessed Obededom and all his household.
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దేవుని మ్ందసము ఉండుటవలన్ యెహోవా ఓబేదదోము ఇంటివారిని అత్నికి
కలిగిన్ దానిన్ంత్టిని ఆశీరవదించచనానడను సంగత్ర దావీదున్కు
విన్బడగా, దావీదు పోయి దేవుని మ్ందసమును ఓబేదదోము ఇంటిలోనుండి
దావీదు పురమున్కు ఉత్సవముతో తీసికొని వచెచను.

And it was told King David, saying, "The LORD hath blessed the house of
Obededom and all that pertaineth unto him, because of the ark of God." So
David went and brought up the ark of God from the house of Obededom
into the City of David with gladness.

2 Samuel

6

13

2 Samuel

6

14

2 Samuel

6

15

2 Samuel

6

16

ఎటాన్గా యెహోవా మ్ందసమును మోయవారు ఆరేసి యడుగులు సాగగా
ఎదు
ద ఒకటియ కొరవివన్ దూడ ఒకటియ వధింపబడెను,
దావీదు నారతో నేయబడిన్ ఏఫ్తదును ధరించిన్వాడెై శకిికొలది యెహోవా
సనినధిని నాటా మ్యడుచండెను.
ఈల్లగున్ దావీదును ఇశారయేలీయ లందరును ఆరాభటముతోను బాకా
నాదములతోను యెహోవా మ్ందసమును తీసికొని వచిచరి.
యెహోవా మ్ందసము దావీదు పురమున్కు రాగా, సలు కుమ్యరి యగు
మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనినధిని గంతులు వేయచ నాటా
మ్యడుచ నున్న దావీదును కనుగొని, త్న్ మ్న్సుసలో అత్ని హీన్పరచెను.

And it was so that, when those who bore the ark of the LORD had gone six
paces, he sacrificed oxen and fatlings.
And David danced before the LORD with all his might; and David was girded
with a linen ephod.
So David and all the house of Israel brought up the ark of the LORD with
shouting and with the sound of the trumpet.
And as the ark of the LORD came into the City of David, Michal, Saul's
daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing
before the LORD; and she despised him in her heart.
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వారు యెహోవా మ్ందసమును తీసికొని వచిచ గుడారము మ్ధాను దావీదు
దానికొరకు ఏరపరచిన్ సథలమున్ నుంచగా, దావీదు దహన్బలులను
సమ్యధాన్బలులను యెహోవా సనినధిని అరిపంచెను.
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దహన్బలులను సమ్యధాన్బలులను అరిపంచట చాలించిన్ త్రువాత్
And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా నామ్మున్ దావీదు జనులను ఆశీరవదించి, offerings, he blessed the people in the name of the LORD of hosts.
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సమూహముగా కూడిన్ ఇశారయేలీయలగు స్త్తీపురుషుల కందరికి ఒకొకక
ర్కట్టుయ ఒకొకక భ్క్షామును ఒకొకక దా
ర క్షపండా అడయ పంచిపటిున్
త్రువాత్ జనులందరును త్మ్ త్మ్ యిండాకు వెళ్లాపోయిరి.
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త్న్ యింటివారిని దీవించటకు దావీదు త్రరిగి రాగా సలు కుమ్యరియగు
మీకాలు దావీదును ఎదుర్కకన్ బయలుదేరి వచిచహీన్సిథత్ర గల పనికతెతలు
చూచ చండగా వారు
థ డొకడు త్న్ బటులను విపపవేసిన్ట్ట
ు గా
ఇశారయేలీయలకు రాజువెైన్ నీవు నేడు బటులను తీసివేసియెంత్ ఘన్ముగా
కన్బడిత్రవని అపహాసాము చేసిన్ందున్ దావీదు
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నీ త్ండిరని అత్ని సంత్త్రని విసరిజంచి ఇశార యేలీయలను త్న్ జనులమీద
న్నున అధిపత్రగా నిరణయించ టకెై న్నున యేరపరచకొనిన్ యెహోవా
సనినధిని నేనాల్లగు చేసిత్రని; యెహోవా సనినధిని నేను ఆట ఆడిత్రని.

And David said unto Michal, "It was before the LORD, who chose me before
thy father and before all his house, to appoint me ruler over the people of
the LORD, over Israel; therefore will I play before the LORD.
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ఇంత్కంట్ట మ్రి యెకుకవగా నేను త్ృణీకరింపబడి నా దృష్ుకి నేను అలుపడనై
నీవు చెపపన్ పనికతెతల దృష్ుకి ఘనుడన్గుదున్ని మీకాలుతో అనను.
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మ్రణమువరకు సలు కుమ్యరియగు మీకాలు పలాలను కన్కయండెను.
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యెహోవా న్లుదికుకల అత్ని శతు
ి వులమీద అత్నికి విజయమిచిచ అత్నికి
నమ్ిది కలుగజేసిన్ త్రువాత్ రాజుత్న్ న్గరియందు కాపురముండి
నాతాన్ను పరవకిను పలువ న్ంప
నేను దేవదారుమ్య
ా నుతో కటిున్ న్గరియందు వాసము చేయచండగా దేవుని
మ్ందసము డరాలో నిలిచియన్నదన్గా
నాతానుయెహోవా నీకు తోడుగా నునానడు, నీకు తోచిన్దంత్య
నరవేరుచమ్నను.
అయితే ఆ రాత్రి యెహోవా వాకుక నాతానున్కు పరత్ాక్షమై
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా
నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటానుముయెహోవా నీకాజా
ఇచచన్దేమ్న్గానాకు నివాసముగా ఒక మ్ందిరమును కటిుంతువా?
ఐగుపు
త లోనుండి నేను ఇశారయేలీయలను రపపంచిన్ నాటనుండి నేటివరకు
మ్ందిరములో నివసింపక డరాలోను గుడారములోను నివసించచ
సంచరించిత్రని.

And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight;
and of the maidservants whom thou hast spoken of, of them shall I be held
in honor."
Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her
death.
And it came to pass, when the king sat in his house and the LORD had given
him rest round about from all his enemies,

And they brought in the ark of the LORD, and set it in his place in the midst
of the tabernacle that David had pitched for it; and David offered burnt
offerings and peace offerings before the LORD.

And he dealt among all the people, even among the whole multitude of
Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread and a
good piece of flesh and a flagon of wine. So all the people departed every
one to his house.
Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of
Saul came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel
today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his
servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself!"

that the king said unto Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of
cedar, but the ark of God dwelleth within curtains."
And Nathan said to the king, "Go, do all that is in thine heart, for the LORD is
with thee."
And it came to pass that night that the word of the LORD came unto Nathan,
saying,
"Go and tell My servant David, `Thus saith the LORD: Shalt thou build Me a
house for Me to dwell in?
For I have not dwelt in any house since the time that I brought up the
children of Israel out of Egypt even to this day, but have walked in a tent
and in a tabernacle.
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ఇశారయేలీయలతోకూడ నేను సంచరించిన్ కాల మ్ంత్య నా జనులను
పోష్ంచడని నేను ఆజా
ా పంచిన్ ఇశారయేలీయల గోత్ిములలో ఎవరితోనైన్ను
దేవ దారుమ్యమైన్ మ్ందిరమొకటి మీరు నాకు కటిుంపక పోత్రరే అని
నేనన్నడెైన్ను అనియంటినా?
కాబటిు నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈల్లగు చెపుపముసెైన్ాముల
కధిపత్రయగు యెహోవా నీకు సెలవిచచన్దేమ్న్గాగొఱ్ఱల కాపులోనున్న
నినున గొఱ్ఱలదొడిిలోనుండి తీసి ఇశారయేలీయలను నా జనులమీద అధిపత్రగా
నియమించి త్రని.
నీవు పోవు చోటానలాను నీకు తోడుగానుండి నీ శతు
ి వులన్ందరిని నీ యెదుట
నిలువకుండ నిరూిలముచేసి, లోకము లోని ఘనులైన్ వారికి కలుగు పేరు నీకు
కలుగజేసి యనానను.
మ్రియ ఇశారయేలీయలను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ త్మ్
సవసథలమ్ందు నివసించన్ట్ట
ా దానియందు వారిని నాటి, పూరవము
ఇశారయేలీయలను నా జనులమీద నేను నాాయాధిపతులను నియమించిన్
త్రువాత్ జరుగుచ వచిచన్ట్ట
ా దురుబదిి గల జనులు ఇకను వారిని
కష్ుపటుకయండున్ట్ట
ా గా చేసి
నీ శతు
ి వుల మీద నీకు జయమిచిచ నీకు నమ్ిది కలుగజేసియనానను.
మ్రియ యెహోవాన్గు నేను నీకు తెలియజేయ న్దేమ్న్గానేను నీకు
సంతాన్ము కలుగజేయదును.
నీ దిన్ములు సంపూరణములగున్పుపడు నీవు నీ పత్రులతో కూడ నిదిరంచిన్
త్రువాత్ నీ గరభములోనుండి వచిచన్ నీ సంత్త్రని హెచిచంచి, రాజామును
అత్నికి సిథరపరచెదను.
అత్డు నా నామ్ ఘన్త్కొరకు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచను; అత్ని రాజా
సింహాసన్మును నేను నిత్ాముగా సిథరపరచెదను;
నేన్త్నికి త్ండిరనై యందును. అత్డు నాకు కుమ్యరుడెై యండును; అత్డు
ప్రపముచేసిన్యెడల న్రులదండముతోను మ్నుషుాలకు త్గులు
దబబలతోను అత్ని శికిుంతును గాని
నినున సాథపంచటకెై నేను కొటిు వేసిన్ సలున్కు నా కృప దూరమైన్ట్ట
ా అత్నికి
నా కృప దూరము చేయను.
నీ మ్ట్ట
ు కు నీ సంతాన్మును నీ రాజామును నిత్ాము సిథరమ్గును, నీ
సింహాసన్ము నిత్ాము సిథరపరచబడును అనను.
త్న్కు కలిగిన్ దరశన్ మ్ంత్టినిబటిు యీ మ్యటలనినటి చొపుపన్ నాతాను
దావీదున్కు వరిమ్యన్ము తెలియ జపపను.
దావీదు రాజు లోపల పరవేశించి యెహోవా సనినధిని కూరుచండి ఈల్లగున్
మ్న్వి చేసెనునా పరభువా యెహోవా, ఇంత్గా నీవు న్నున హెచిచంచటకు నే
నంత్టివాడను? నా కుట్టంబము ఏ ప్రటిది?
ఇంత్ హెచచగా చేసిన్దంత్య నీ దృష్ుకి కొంచెమై, మ్యన్వుల పదిత్రనిబటిు,
బహుకాలము జరిగిన్ త్రువాత్ నీ దాసుడ నైన్ నా సంతాన్మున్కు
కలుగబోవుదానిని గూరిచ నీవు సెలవిచిచయనానవు. యెహోవా నా పరభువా,
దావీదు అను నేను ఇక నీతో ఏమి చెపుపకొందును?
యెహోవా నా పరభువా, నీ దాసుడనైన్ న్నున నీవు ఎరిగియనానవు.

In all the places wherein I have walked with all the children of Israel, spoke I
a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed My
people Israel, saying, "Why build ye not Me a house of cedar?"'
Now therefore, so shalt thou say unto My servant David, `Thus saith the
LORD of hosts: I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to
be ruler over My people, over Israel.
And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine
enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the
name of the great men who are on the earth.
Moreover I will appoint a place for My people Israel, and will plant them,
that they may dwell in a place of their own and move no more; neither shall
the children of wickedness afflict them any more, as before,

and as since the time that I commanded judges to be over My people Israel
and have caused thee to rest from all thine enemies. "`Also the LORD telleth
thee that He will make thee a house.
And when thy days be fulfilled and thou shalt sleep with thy fathers, I will
set up thy seed after thee, who shall proceed out of thy loins, and I will
establish his kingdom.
He shall build a house for My name, and I will establish the throne of his
kingdom for ever.
I will be his Father, and he shall be My son. If he commit iniquity, I will
chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of
men;
but My mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I
put away before thee.
And thine house and thy kingdom shall be established forever before thee;
thy throne shall be established for ever.'"
According to all these words and according to all this vision, so did Nathan
speak unto David.
Then went King David in and sat before the LORD, and he said: "Who am I, O
Lord GOD? And what is my house, that Thou hast brought me hitherto?
And this was yet a small thing in Thy sight, O Lord GOD; but Thou hast
spoken also of Thy servant's house for a great while to come. And is this the
manner of man, O Lord GOD?

And what can David say more unto Thee? For Thou, Lord GOD, knowest Thy
servant.
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నీ వాకుకనుబటిు నీ యిషా
ు నుసారముగా ఈ ఘన్కారాములను జరిగించి నీ
దాసుడన్గు నాకు దీని తెలియజేసిత్రవి.
కాబటిు దేవా యెహోవా, నీవు అత్ాంత్మైన్ ఘన్త్గలవాడవు, నీవంటి
దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన్ దానిన్ంత్ టిని బటిు చూడగా నీవు త్పప
దేవుడెవడును లేడు.
నీకు జనులగుటకెై వారిని నీవు విమోచించన్ట్ట
ా ను, నీకు ఖాాత్ర
కలుగున్ట్ట
ా ను, నీ జనులనుబటిు నీ దేశమున్కు భీకరమైన్ మ్హాకారాములను
చేయన్ట్ట
ా ను దేవుడవెైన్ నీవు ఐగుపు
త దేశములోనుండియ, ఆ జనుల
వశములోనుండియ, వారి దేవత్ల వశములో నుండియ నీవు విమోచించిన్
ఇశారయేలీయలనున్టిు నీ జనులవంటి జన్ము లోకమున్ందు మ్రి
ఎకకడనున్నది.
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For Thy word's sake and according to Thine own heart hast Thou done all
these great things to make Thy servant know them.
Therefore Thou art great, O LORD God; for there is none like Thee, neither is
there any God besides Thee, according to all that we have heard with our
ears.
And what one nation on the earth is like Thy people, even like Israel, whom
God went to redeem for a people to Himself, and to make Him a name and
to do for You great things and fearsome for Thy land, before Thy people
whom Thou redeemed to Thee from Egypt, from the nations and their gods?
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మ్రియ యెహోవావెైన్ నీవు వారికి దేవుడవెైయండి, వారు నిత్ాము నీకు
For Thou hast confirmed for Thyself Thy people Israel to be a people unto
ఇశారయేలీయలను పేరుగల జనులై యండున్ట్ట
ా గా వారిని నిరా
ి రణ చేసిత్రవి. Thee for ever; and Thou, LORD, art become their God.
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దేవా యెహోవా, నీ దాసుడన్గు న్నున గూరిచయ నా కుట్టంబ
And now, O LORD God, the word that Thou hast spoken concerning Thy
మునుగూరిచయ నీవు సెలవిచిచన్మ్యట యెన్నటికి నిలుచ న్ట్ట
ా దృఢపరచి servant and concerning his house, establish it for ever, and do as Thou hast
said.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఇశారయేలీయలకు దేవుడెై యనానడను And let Thy name be magnified for ever saying, `The LORD of hosts is the
మ్యటచేత్ నీ నామ్మున్కు శాశవత్ మ్హిమ్ కలుగున్ట్ట
ా ను, నీ దాసుడనైన్
God over Israel'; and let the house of Thy servant David be established
నా కుట్టంబము నీ సనినధిని సిథరపరచబడున్ట్ట
ా ను నీవు సెలవిచిచన్మ్యట
before Thee.
నరవేరుచము.
ఇశారయేలీయల దేవా సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవానీకు సంతాన్ము
For Thou, O LORD of hosts, God of Israel, hast revealed to Thy servant,
కలుగజేయదున్ని నీవు నీ దాసుడనైన్ నాకు తెలియపరచిత్రవి గనుక
saying, `I will build thee a house.' Therefore hath Thy servant found in his
ఈల్లగున్ నీతో మ్న్వి చేయటకెై నీ దాసుడనైన్ నాకు ధైరాము కలిగెను.
heart to pray this prayer unto Thee.
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యెహోవా నా పరభువా, మేలు దయచేయదున్ని నీవు నీ దాసుడనైన్ నాకు
సెలవిచచచనానవే; నీవు దేవుడవు గనుక నీ మ్యట సత్ాము.
దయచేసి నీ దాసుడనైన్ నా కుట్టంబము నిత్ాము నీ సనినధిని ఉండున్ట్ట
ా గా
దానిని ఆశీరవ దించము; యెహోవా నా పరభువా, నీవు సెలవిచిచ యనానవు;
నీ ఆశీరావదమునొంది నా కుట్టంబము నిత్ాము ఆశీరవదింపబడును గాక.

And now, O Lord GOD, Thou art that God, and Thy words be true, and Thou
hast promised this goodness unto Thy servant.
Therefore now let it please Thee to bless the house of Thy servant, that it
may continue for ever before Thee; for Thou, O Lord GOD, hast spoken it,
and with Thy blessing let the house of Thy servant be blessed for ever."

1

దావీదు ఫిలిషీతయలను ఓడించి లోపరచకొని వారి వశములోనుండి
మతెగమ్యిను పట్ట
ు కొనను.

And after this it came to pass that David smote the Philistines and subdued
them; and David took Methegammah out of the hand of the Philistines.

8

2

And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to
the ground: even with two lines measured he those to be put to death, and
with one full line those to be kept alive. And so the Moabites became
David's servants and brought gifts.

8

3

మ్రియ అత్డు మోయాబీయలను ఓడించి, (పట్ట
ు బడిన్ వారిని)
నేలపడుగున్ పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రండు తాడుల పడుగున్నున్నవారు
చావవలన్నియ, ఒకతాడు పడు గున్ నున్నవారు బరతుకవచచన్నియ
నిరణయించెను. అంత్ట మోయాబీయలు దావీదున్కు దాసులై కపపము
చెలిాంచచండిరి.
సోబారాజును రహోబు కుమ్యరుడున్గు హదదజరు యూఫరటీసు న్దివరకు
త్న్ రాజామును వాాపంపజేయవలన్ని బయలుదేరగా దావీదు అత్ని నోడించి

David smote also Hadadezer the son of Rehob, king of Zobah, as he went to
recover his border at the River Euphrates.
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8
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అత్నియొదదనుండి వెయిానిన యేడు వందల మ్ంది గుఱ్ఱపు రౌతులను
And David took from him a thousand chariots, and seven hundred
ఇరువది వేల కాలబలమును పట్ట
ు కొని, వారి గుఱ్ఱములలో నూటిని ఉంచకొని, horsemen, and twenty thousand footmen; and David hamstrung all the
మిగిలిన్ వాటికి చీలమ్ండ న్రములను తెగవేయించెను.
chariot horses, but reserved enough of them for a hundred chariots.
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And when the Syrians of Damascus came to succor Hadadezer king of
Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.
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మ్రియ దమ్సుకలోనున్న సిరియనులు సోబారాజగు హదదజరు న్కు
సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరు వదిరండు వేల మ్ందిని
ఓడించి
దమ్సుకవశమున్నున్న సిరియదేశమ్ందు దండును ఉంచగా,సిరియనులు
దావీదు న్కు దాసులై కపపము చెలిాంచచండిరి. దావీదు ఎకకడికి పోయిన్ను
యెహోవా అత్నిని కాప్రడుచండెను.
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And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer
and brought them to Jerusalem.
And from Betah and from Berothai, cities of Hadadezer, King David took
exceeding much brass.
When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of
Hadadezer,
then Toi sent Joram his son unto King David to salute him and to bless him,
because he had fought against Hadadezer and smitten him; for Hadadezer
had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver and vessels
of gold and vessels of brass,
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హదదజరు సేవకులకున్న బంగారు డాళ్ల
ా దావీదు పట్ట
ు కొని
యెరూష్లేమున్కు తీసికొని వచెచను.
మ్రియ బెత్హు బేరోతెై అను హదదజరు పటుణములలో దావీదు రాజు
విసాతరమైన్ యిత్తడిని పట్ట
ు కొనను.
దావీదు హదదజరు దండు అంత్య ఓడించిన్ సమ్య చారము హమ్యతు
రాజైన్ తోయికి విన్బడెను.
హదద జరున్కును తోయికిని యదిములు జరుగుచండెను గనుక దావీదు
హదదజరుతో యదిము చేసి అత్నిని ఓడించి యండుట తోయి విని, త్న్
కుమ్యరుడగు యోరాము చేత్రకి వెండి బంగారు ఇత్తడి వసు
త వులను కానుకలుగా
అపపగించి కుశల పరశనలడిగి దావీదుతోకూడ సంతో ష్ంచటకెై అత్నిని
దావీదు నొదదకు పంపను.
రాజైన్ దావీదు తాను జయించిన్ జన్ములయొదద పట్ట
ు కొనిన్ వెండి
బంగారములతో వీటినిచేరిచ యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచెను.
వాటిని అత్డు సిరియనులయొదదనుండియ మోయాబీయల
యొదదనుండియ అమోినీయల యొదదనుండియ ఫిలిషీత యల
యొదదనుండియ అమ్యలేకీయల యొదదనుండియ రహోబు కుమ్యరుడగు
హదదజరు అను సోబారాజునొదద నుండియ పట్ట
ు కొని యండెను.
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దావీదు ఉపుప లోయలో సిరియనులగు పదుననిమిది వేలమ్ందిని హత్ము
చేసి త్రరిగి రాగా అత్ని పేరు పరసిదిమ్యయెను.
మ్రియ ఎదోము దేశమ్ందు అత్డు దండు నుంచెను. ఎదోమీ యలు
దావీదున్కు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమ్ంత్ట అత్డు కావలిదండుంచెను;
దావీదు ఎకకడికి పోయిన్ను యెహోవా అత్నిని కాప్రడుచండెను.

And David got him a name when he returned from smiting the Syrians in the
Valley of Salt, being eighteen thousand men.
And he put garrisons in Edom; throughout all Edom he put garrisons, and all
those of Edom became David's servants. And the LORD preserved David
whithersoever he went.
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దావీదు ఇశారయేలీయలందరిమీద రాజై త్న్ జనుల న్ందరిని నీత్ర
నాాయములనుబటిు యేలుచండెను.
సెరూయా కుమ్యరుడగు యోవాబు సెైన్ామున్కు అధి పత్రయె
ై యండెను.
అహీలూదు కుమ్యరుడగు యెహోషా ప్రతు రాజాపు దసాతవేజులమీద నుండెను.

And David reigned over all Israel; and David executed judgment and justice
unto all his people.
And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of
Ahilud was recorder;
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అహీట్టబు కుమ్యరుడగు సాదోకును అబాాతారు కుమ్యరుడగు
అహీమలకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు;

and Zadok the son of Ahitub and Ahimelech the son of Abiathar were the
priests; and Seraiah was the scribe;

Then David put garrisons in Syria of Damascus; and the Syrians became
servants to David and brought gifts. And the LORD preserved David
whithersoever he went.

which also King David dedicated unto the LORD, with the silver and gold
that he had dedicated of all nations which he subdued:
of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines,
and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer son of Rehob, king of Zobah.
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యెహోయాదా కుమ్యరుడగు బెనాయా కెరేతీయలకును పలేతీయలకును
అధిపత్ర; దావీదు కుమ్యరులు సభా ముఖుాలు.
యోనాతానునుబటిు నేను ఉపకారము చూపుటకు సలు కుట్టంబములో
ఎవడెైన్ కలడాయని దావీదు అడి గెను.
సలు కుట్టంబమున్కు సేవకుడగు స్త్బాయను ఒకడుండగా వారు అత్నిని
దావీదునొదదకు పలువన్ంపరి. రాజుస్త్బావు నీవేగదా అని అడుగగా అత్డునీ
దాసుడనైన్ నేనే స్త్బాను అనను.
రాజుయెహోవా నాకు దయచూపన్ట్ట
ా గా నేను ఉపకారము చేయటకు సలు
కుట్టంబములో ఎవడెైన్నొకడు శ్రష్ంచియనానడా యని అత్ని న్డుగగా
స్త్బాయోనాతానుకు కుంటికాళ్ల
ా గల కుమ్యరుడొకడునానడని రాజుతో
మ్న్విచేసెను.
అత్డెకకడ ఉనానడని రాజు అడుగగా స్త్బాచిత్త గించము, అత్డు
లోదబారులో అమీి్మ్యేలు కుమ్యరుడగు మ్యకీరు ఇంట నునానడని రాజుతో
అనను.
అపుపడు రాజైన్ దావీదు మ్నుషుాలను పంప లోదబారులో నున్న
అమీి్మ్యేలు కుమ్యరుడగు మ్యకీరు ఇంటనుండి అత్ని రపపం చెను.
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and Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the
Pelethites; and David's sons were chief rulers.
And David said, "Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may
show him kindness for Jonathan's sake?"
And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And
when they had called him unto David, the king said unto him, "Art thou
Ziba?" And he said, "Thy servant is he."
And the king said, "Is there not yet any of the house of Saul, that I may show
the kindness of God unto him?" And Ziba said unto the king, "Jonathan hath
yet a son who is lame in his feet."
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సలు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానున్కు పుటిున్ మఫీబోషెతు దావీదునొదదకు వచిచ Now when Mephibosheth the son of Jonathan, the son of Saul, had come
సాగిలపడి న్మ్సాకరము చేయగా దావీదుమఫీబోషెతూ అని అత్ని పలిచి
unto David, he fell on his face and did reverence. And David said,
న్పుపడు అత్డుచిత్తము, నీ దాసుడనైన్ నేనునానన్నను.
"Mephibosheth." And he answered, "Behold thy servant!"
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అందుకు దావీదునీవు భ్యపడవదు
ద , నీ త్ండిరయె
ై న్ యోనాతాను నిమిత్తము
నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూప, నీ పత్రుడెైన్ సలు భూమి అంత్య
నీకు మ్రల ఇపపంతును; మ్రియ నీవు సదాకాలము నా బలాయొదదనే
భోజన్ముచేయదువని సెలవియాగా
అత్డు న్మ్సక రించిచచిచన్ కుకకవంటివాడనైన్ నాయెడల నీవు దయ
చూపుటకు నీ దాసుడన్గు నేను ఎంత్టివాడను? అనను.
అపుపడు రాజు సలు సేవకుడెైన్ స్త్బాను పలువన్ంపసలున్కును అత్ని
కుట్టంబమున్కును కలిగిన్ సొత్తంత్టిని నీ యజమ్యనుని కుమ్యరునికి
నేనిపపంచి యనానను;
కాబటిు నీవును నీ కుమ్యరులును నీ దాసులును అత్నికొరకు ఆ భూమిని
సాగుబడిజేసి, నీ యజమ్యనుని కుమ్యరునికిభోజన్మున్కెై ఆహారము
కలుగున్ట్ట
ా నీవు దాని పంట తేవలను; నీ యజమ్యనుని కుమ్యరుడెైన్
మఫీబోషెతు ఎలాపుపడును నా బలాయొదదనే భోజన్ము చేయన్ని సెల
విచెచను. ఈ స్త్బాకు పదునైదుమ్ంది కుమ్యరులును ఇరువదిమ్ంది
దాసులును ఉండిరి.
నా యేలిన్వాడగు రాజు త్న్ దాసునికిచిచన్ యాజా అంత్టి చొపుపన్ నీ
దాసుడనైన్ నేను చేసెదన్ని స్త్బా రాజుతో చెపపను. కాగా మఫీబోషెతు
రాజకుమ్యరులలో ఒకడెైన్ట్ట
ు గా రాజు బలాయొదదనే భోజన్ము చేయచండెను.
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And the king said unto him, "Where is he?" And Ziba said unto the king,
"Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar."
Then King David sent and fetched him out of the house of Machir the son of
Ammiel, from Lodebar.

And David said unto him, "Fear not; for I will surely show thee kindness for
Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy
father; and thou shalt eat bread at my table continually."
And he bowed himself and said, "What is thy servant, that thou shouldest
look upon such a dead dog as I am?"
Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, "I have given
unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house.
Thou, therefore, and thy sons and thy servants, shall till the land for him,
and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to
eat; but Mephibosheth thy master's son shall eat bread always at my table."
(Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.)

Then said Ziba unto the king, "According to all that my lord the king hath
commanded his servant, so shall thy servant do." "As for Mephibosheth,"
said the king, "he shall eat at my table as one of the king's sons."

మఫీ బోషెతున్కు ఒకచిన్న కుమ్యరుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మ్రియ
And Mephibosheth had a young son whose name was Micha. And all who
స్త్బా యింటిలో కాపురమున్న వారందరు మఫీబోషెతున్కు దాసులుగా ఉండిరి. dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth.
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మఫీబోషెతు యెరూష్లేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు బలాయొదద
భోజన్ము చేయచండెను. అత్ని కాళ్ల
ా రండును కుంటివి.
పమ్ిట అమోిను రాజు మ్ృత్ర నొందగా అత్ని.... కుమ్యరుడగు హానూను
అత్ని రాజాము నేలుచండెను.
దావీదు హానూను త్ండిరయె
ై న్ నాహాషు నాకు చేసిన్ ఉపకారమున్కు నేను
హానూనున్కు పరతుాపకారము చేతున్నుకొని, అత్ని త్ండిర నిమి త్తము అత్ని
నోదారుచటకెై త్న్ సేవకులచేత్ సమ్యచారము పంపంచెను. దావీదు సేవకులు
అమోినీయల దేశములోనికి రాగా
అమోినీయల ఘనులు త్మ్ రాజగు హానూనుతో ఈల్లగు మ్న్విచేసిరినీ
త్ండిరని సనాినించటకే దావీదు నీయొదదకు ఓదారుచ వారిని పంపన్ని
నీవనుకొనుచనానవా? ఈ పటుణమును నాశము చేయవలన్ని దాని
శోధించటకెై వారిని అత్డు వేగు నిమిత్తమే పంపంచియనానడని నీకు తోచ
లేదా?
అంత్ట హానూను దావీదు పంపంచిన్ సేవకులను పట్ట
ు కొని, సగము గడిము
గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన్ బటులను న్డిమికి పఱ్ఱలమ్ట్ట
ు కు కత్రతరించి
వారిని వెళాగొట్టును.
ఈ సంగత్ర దావీదున్కు విన్బడిన్పుపడు, ఆ మ్నుషుాలు బహు సిగు
ు నొందిరని
వారిని ఎదుర్కకనుటకెై మ్నుషుాలను పంపంచిమీ గడిములు పరుగువరకు
యెరికోపటుణమ్ందు ఆగి అట్టత్రువాత్ రండని వారితో చెపుపడనను.

So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's
table, and was lame in both his feet.
And it came to pass after this that the king of the children of Ammon died,
and Hanun his son reigned in his stead.
Then said David, "I will show kindness unto Hanun the son of Nahash, as his
father showed kindness unto me." And David sent to comfort him by the
hand of his servants for his father. And David's servants came into the land
of the children of Ammon.
And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord,
"Thinkest thou that David doth honor thy father, that he hath sent
comforters unto thee? Hath not David rather sent his servants unto thee to
search the city and to spy it out and to overthrow it?"

6

దావీదు దృష్ుకి మ్న్లను మ్న్ము హేయపరచకొంటిమ్ని అమోినీయలు
గరహించి దూత్ లను పంప, బేతెిహోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన్
సిరియనులలోనుండి యిరువదివేల మ్ంది కాలబల మును, మ్యకా రాజు
నొదదనుండి వెయిామ్ంది బంట్టలను,టోబులోనుండి పండెరండు వేలమ్ంది
బంట్టలను జీత్ మున్కు పలిపంచకొనిరి.

And when the children of Ammon saw that they were a stench before David,
the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob and the
Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of King Maacah a thousand
men, and of Ishtob twelve thousand men.

10

7

దావీదు ఈ సంగత్ర విని, యోవాబును శూరుల దండంత్టిని పంపను.

And when David heard of it, he sent Joab and all the host of the mighty men.
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అమోినీయలు బయలుదేరి గుమ్ిమున్కెదురుగా యది పంకు
ి లు తీరిచరి.
సోబా సిరియనులును రహోబు సిరియనులును మ్యకావారును
టోబువారును విడిగా పలములో నిలిచిరి.
యోవాబు త్న్కు వెనుకను ముందును వారు యది పంకు
ి లు తీరిచయండుట
చూచి, ఇశారయేలీయలలో బల్లఢ్యాలను ఏరపరచి పంకు
ి లు తీరిచ
సిరియనులను ఎదు ర్కకన్ బోయెను.
అమోినీయలను ఎదుర్కకనుటకెై మిగిలిన్వారిని త్న్ సహోదరుడగు

And the children of Ammon came out and set up in battle array at the
entrance to the gate; and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and
Maacah were by themselves in the field.
When Joab saw that the front of the battle line was against him before and
behind, he chose from all the choice men of Israel and put them in array
against the Syrians;
and the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother,
that he might put them in array against the children of Ammon.
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అబీషెైకి అపపగించి సిరియనుల బలము నాకు మించిన్యెడల నీవు న్నున
ఆదుకొన్వలను, అమోినీయల బలము నీకు మించిన్ యెడల నేను వచిచ
నినున ఆదుకొందున్ని చెపప అమోినీయలను ఎదుర్కకనుటకెై త్న్వారిని
వ్దాహపరచెను.

And he said, "If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me;
but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will come and
help thee.
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2 Samuel

Therefore Hanun took David's servants and shaved off one half of their
beards and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and
sent them away.
When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were
greatly ashamed. And the king said, "Tarry at Jericho until your beards are
grown, and then return."
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అపుపడుధైరాము తెచచకొముి, మ్న్ జనులను మ్న్ దేవుని పటుణములను
త్లంచకొని ధైరాము తెచచకొందము, త్న్ దృష్ుకి ఏది యనుకూలమో
యెహోవా దానిని చేయనుగాక అని అబీషెైతో చెపప

Be of good courage, and let us play the man for our people and for the cities
of our God; and the LORD do that which seemeth to Him good."
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యోవాబును అత్నితోకూడ నున్న వారును సిరియనులతో యదిము చేయ
బయలుదేరగానే వారు అత్ని యెదుట నిలువజాలక ప్రరిపోయిరి.

And Joab drew nigh, and the people who were with him, unto the battle
against the Syrians; and they fled before him.
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సిరియనులు ప్రరిపోవుట అమోినీయలు చూచి వారును అబీషెై యెదుట
నిలువలేక ప్రరిపోయి పటుణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోినీయలను
విడిచి యెరూష్లేమున్కు వచెచను.

And when the children of Ammon saw that the Syrians had fled, then fled
they also before Abishai and entered into the city. So Joab returned from
the children of Ammon, and came to Jerusalem.
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అయితే సిరియనులు తాము ఇశారయేలీయల చేత్రలో ఓడిపోత్రమ్ని తెలిసికొని
గుంపుకూడిరి.
హదదజరు న్దియవత్లనున్న సిరియనులను పలువన్ంపగా వారు
హేల్లమున్కు వచిచరి.
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హదదజరు సెైనాాధిపత్రయగు షోబకు వీరికి అధిపత్రగా ఉండెను. దావీదున్కు
ఈ వారి విన్బడిన్పుపడు అత్డు ఇశారయేలీయలన్ందరిని సమ్కూరిచ
యొరా
ద నున్ది దాటి హేల్లమున్కు వచెచను.

And when the Syrians saw that they were smitten before Israel, they
gathered themselves together.
And Hadadezer sent and brought out the Syrians who were beyond the
river, and they came to Helam; and Shobach the captain of the host of
Hadadezer went before them.
And when it was told David, he gathered all Israel together and passed over
the Jordan and came to Helam. And the Syrians set themselves in array
against David, and fought with him.
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సిరియనులు సన్నదు
ి లై దావీదును ఎదుర్కకన్ వచిచ అత్నితో యదిము
And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred
కలిప ఇశార యేలీయల యెదుట నిలువజాలక ప్రరిపోగా, దావీదు
chariots of the Syrians and forty thousand horsemen, and smote Shobach
సిరియనులలో ఏడు వందలమ్ంది రథికులను న్లువది వేల మ్ంది గుఱ్ఱపు
the captain of their host, who died there.
రౌతులను హత్ము చేసెను. మ్రియ వారి సెైనాాధిపత్ర యగు షోబకు దావీదు
చేత్రలో ఓడిపోయి అచచటనే చచెచను.
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And when all the kings who were servants to Hadadezer saw that they were
smitten before Israel, they made peace with Israel and served them. So the
Syrians feared to help the children of Ammon any more.
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హదదజరున్కు సేవకులగు రాజు లందరు తాము ఇశారయేలీయల యెదుట
నిలువలేకుండ కొటుబడియండుట చూచి ఇశారయేలీయలతో సమ్య ధాన్పడి
వారికి లోబడిరి. సిరియనులు భ్యాకారంతులై అమోినీయలకు ఇక
సహాయముచేయట మ్యనిరి.
వసంత్కాలమున్ రాజులు యదిమున్కు బయలుదేరు సమ్యమున్ దావీదు
యోవాబును అత్నివారిని ఇశార యేలీయలన్ందరిని పంపగా వారు
అమోినీయలను సంహ రించి రబాబ పటుణమును ముటుడివేసిరి; అయితే
దావీదు యెరూష్లేమున్ందు నిలిచెను.
ఒకానొక దిన్మున్ పరదు
ద గు
ర ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజన్గరి
మిదదమీద న్డుచచ పైనుండి చూచచండగా సానన్ముచేయ ఒక స్త్తీ
కన్బడెను.
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ఆమ బహు సందరావత్రయె
ై యండుట చూచి దావీదు దాని సమ్యచారము
తెలిసికొనుటకెై యొక దూత్ను పంపను, అత్డు వచిచఆమ ఏలీయాము
కుమ్యరియ హితీతయడగు ఊరియాకు భారాయనైన్ బతెుబ అని
తెలియజేయగా

And David sent and inquired after the woman. And one said, "Is not this
Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?"

And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go
forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel;
and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David
tarried still at Jerusalem.
And it came to pass in an eveningtide that David arose from his bed and
walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a
woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon.
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దావీదు దూత్లచేత్ ఆమనుపలువన్ంపను. ఆమ అత్ని యొదదకు రాగా
అత్డు ఆమతో శయనించెను; కలిగిన్ అపవిత్ిత్ పోగొట్ట
ు కొని ఆమ త్న్
యింటికి మ్రల వచెచను.
ఆ స్త్తీ గరభవత్రయె
ై నేను గరభవత్రనైత్రన్ని దావీదున్కు వరిమ్యన్ము పంపగా
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And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he
lay with her, for she was purified from her uncleanness; and she returned
unto her house.
And the woman conceived, and sent and told David, and said, "I am with
child."
దావీదు హితీతయడగు ఊరియాను నాయొదదకు పంపుమ్ని దూత్ దావరా
And David sent to Joab, saying, "Send me Uriah the Hittite." And Joab sent
యోవాబున్కు ఆజా ఇచెచను.
Uriah to David.
ఊరియా దావీదు నొదదకు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేుమ్ మును జనుల And when Uriah had come unto him, David demanded of him how Joab did,
యోగకేుమ్మును యదిసమ్యచారమును అడి గెను.
and how the people did, and how the war prospered.
త్రువాత్ దావీదుఇంటికి పోయి శర మ్ తీరుచకొనుమ్ని ఊరియాకు
And David said to Uriah, "Go down to thy house and wash thy feet." And
సెలవియాగా, ఊరియా రాజ న్గరిలోనుండి బయలువెళ్లాను.
Uriah departed out of the king's house, and there followed him a meal of
meat from the king.
అత్నివెనుక రాజు ఫల్ల హారము అత్నియొదదకు పంపంచెను గాని ఊరియా
But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his
త్న్ యింటికి వెళాక త్న్ యేలిన్వాని సేవకులతో కూడ రాజ న్గరిదావరమున్ lord, and went not down to his house.
పండుకొనను.
ఊరియా త్న్ యింటికి పోలేదను మ్యట దావీదున్కు విన్బడిన్పుపడు దావీదు And when they had told David, saying, "Uriah went not down unto his
ఊరి యాను పలిపంచినీవు పరయాణముచేసి వచిచత్రవి గదా; యింటికి
house," David said unto Uriah, "Camest thou not from thy journey? Why
వెళాకపోత్రవేమ్ని యడుగగా
then did thou not go down unto thine house?"
ఊరియామ్ందస మును ఇశారయేలు వారును యూదావారును గుడారములలో And Uriah said unto David, "The ark and Israel and Judah abide in tents, and
నివసించచండగను, నా యధిపత్రయగు యోవా బును నా యేలిన్వాడవగు my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields:
నీ సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజన్ప్రన్ములు చేయటకును shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife?
నా భారాయొదద పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ
As thou livest and as thy soul liveth, I will not do this thing."
ప్ర
ర ణముతోడు నేనాల్లగు చేయవాడను కాన్ని దావీదుతో అనను.
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దావీదునేడును నీ వికకడ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితు
త న్ని ఊరియాతో
అన్గా ఊరియా నాడును మ్రునాడును యెరూష్లేములో నిలి చెను.

And David said to Uriah, "Tarry here today also, and tomorrow I will let thee
depart." So Uriah remained in Jerusalem that day and the morrow.

2 Samuel

11

13

And when David had called him, he ate and drank before him, and he made
him drunk; and at evening he went out to lie on his bed with the servants of
his lord, but went not down to his house.
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అంత్లో దావీదు అత్నిని భోజన్మున్కు పలిపంచెను; అత్డు బాగుగా త్రని
తా
ి గిన్ త్రువాత్ దావీదు అత్ని మ్తు
త నిగా చేసెను; సాయంత్ిమున్ అత్డు
బయలు వెళ్లా త్న్ యింటికి పోక త్న్ యేలిన్వాని సేవకుల మ్ధా పడకమీద
పండుకొనను.
ఉదయమున్ దావీదు యదిము మోపుగా జరుగుచన్నచోట ఊరియాను
ముందుపటిు అత్డు కొటుబడి హత్మ్గున్ట్ట
ా నీవు అత్ని యొదదనుండి వెళ్లా
పమ్ిని
యోవాబున్కు ఉత్తరము వా
ర యించి ఊరియాచేత్ పంపంచెను.
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యోవాబు పటు ణమును ముటుడివేయ చండగా, ధైరావంతులుండు సథల
మును గురిించి ఆ సథలమున్కు ఊరియాను పంపను.
ఆ పటుణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యదిమున్కు రాగా దావీదు
సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీతయడగు ఊరియాయను హత్మ్యయెను.

And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah
unto a place where he knew that valiant men were.
And the men of the city went out and fought with Joab; and there fell some
of the people of the servants of David, and Uriah the Hittite died also.

And it came to pass in the morning that David wrote a letter to Joab, and
sent it by the hand of Uriah.
And he wrote in the letter, saying, "Set ye Uriah in the forefront of the
hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die."
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కాబటిు యోవాబు యది సమ్యచార మ్ంత్య దావీదునొదదకు పంప దూత్తో Then Joab sent and told David all the things concerning the war,
ఇటానను
యదిసమ్యచారము నీవు రాజుతో చెపప చాలించిన్ త్రువాత్ రాజు కోపము and charged the messenger, saying, "When thou hast made an end of telling
తెచచకొనియదిము చేయన్పుపడు మీరందుకు పటుణము దగురకు పోత్రరి?
the matters of the war unto the king,
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గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయదురని మీకు తెలి యక పోయెనా?
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ఎరుబెబషెతు కుమ్యరుడెైన్ అబీమలకు ఏల్లగు హత్మ్యయెను? ఒక స్త్తీ
త్రరుగటిరాత్ర తున్కఎత్రత గోడమీదనుండి అత్ని మీద వేసిన్ందున్ అత్డు
తేబేసుదగుర హత్మ్యయెను గదా? ప్ర
ర కారముదగురకు మీరందుకు పోత్రరని
నిన్నడిగిన్యెడల నీవుత్మ్రి సేవకు డగు ఊరియాయ హత్మ్యయెన్ని
చెపుపమ్ని బోధించి దూత్ను పంపను.
దూత్ పోయి యోవాబు పంపన్ వరిమ్యన్మ్ంత్య దావీదున్కు
తెలియజేసెను.
ఎటాన్గా ఆ మ్నుషుాలు మ్ముిను ఓడించచ పలములోనికి మ్యకెదురు
రాగా మేము వారిని గుమ్ిమువరకు వెంటాడి గెలిచిత్రవిిు.

2 Samuel

11

24

2 Samuel

11

25

2 Samuel

11

26

2 Samuel

11

27

2 Samuel

12

1

కావున్ యెహోవా నాతానును దావీదునొదదకు పంపను; అత్డు వచిచ
దావీదుతో ఇటాననుఒకానొక పటుణమ్ందు ఇదదరు మ్నుషుాలు ఉండిరి.

And the LORD sent Nathan unto David. And he came unto him, and said
unto him, "There were two men in one city, the one rich and the other poor.
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The rich man had exceeding many flocks and herds.
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ఒకడు ఐశవరా వంతుడు ఒకడు దరిదు
ర డు. ఐశవరావంతునికి విసాతరమైన్
గొఱ్ఱలును గొడు
ా ను కలిగియండెను.
అయితే ఆ దరిదు
ర నికి తాను కొనుకొకనిన్ యొక చిన్న ఆడు గొఱ్ఱ పలా త్పప
ఏమియ లేకపోయెను. వాడు దానిని పంచ కొనుచండగా అది వానియొదదను
వాని బిడిలయొదదను ఉండి పరిగి వాని చేత్రముదదలు త్రనుచ వాని గిననలోనిది
తా
ి గుచ వాని కౌగిట పండుకొనుచ వానికి కుమ్యరివల ఉండెను.

అపుపడు ప్ర
ర కారముమీదనుండి విలుకాండు
ర త్మ్ సేవకులమీద
అంబులువేయగా రాజు సేవ కులలో కొందరు హత్మైరి, త్మ్రి సేవకుడెైన్
హితీతయడగు ఊరియాకూడ హత్మ్యయెను.
అందుకు దావీదునీవు యోవాబుతో ఈ మ్యట చెపుపముఆ సంగత్రనిబటిు నీవు
చింత్పడకుము; ఖడుము ఒకపుపడు ఒకనిమీదను ఒకపుపడు
మ్రియొకనిమీదను పడుట కదు
ద ; పటుణముమీద యదిము మ్రి బలముగా
జరిప దానిని పడగొట్ట
ు మ్ని చెపప, నీవు యోవాబును ధైరాపరచి చెపుపమ్ని
ఆ దూత్కు ఆజా ఇచిచ పంపను.
ఊరియా భారా త్న్ భ్రియగు ఊరియా హత్ మైన్ సంగత్ర విని త్న్
భ్రికొరకు అంగల్లరచను.
అంగ ల్లరుపకాలము తీరిన్ త్రువాత్ దావీదు దూత్లను పంప ఆమను త్న్
న్గరికి తెపపంచకొన్గా ఆమ అత్నికి భారా యయి అత్నికొక కుమ్యరుని
కనను. అయితే దావీదు చేసిన్ది యెహోవా దృష్ుకి దుషాకరాముగా ఉండెను.

and if so be that the king's wrath arise and he say unto thee, `Why
approached ye so nigh unto the city when ye fought? Knew ye not that they
would shoot from the wall?
Who smote Abimelech the son of Jerubbesheth? Did not a woman cast a
piece of a millstone upon him from the wall, that he died in Thebez? Why
went ye nigh the wall?' -- then say thou, `Thy servant Uriah the Hittite is
dead also.'"
So the messenger went, and came and showed David all that Joab had sent
him for.
And the messenger said unto David, "Surely the men prevailed against us
and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the
entrance of the gate.
And the shooters shot from the wall upon thy servants; and some of the
king's servants are dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also."
Then David said unto the messenger, "Thus shalt thou say unto Joab: `Let
not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as
another. Press thy battle stronger against the city, and overthrow it'; and
encourage thou him."
And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she
mourned for her husband.
And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house;
and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had
done displeased the LORD.

But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had
bought and nourished up. And it grew up together with him and with his
children; it ate of his own meat and drank of his own cup, and lay in his
bosom, and was unto him as a daughter.
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అట్ట
ా ండగా మ్యరుసు
థ డొకడు ఐశవరావంతుని యొదదకు వచెచను. అత్డు
త్న్యొదదకు వచిచన్ మ్యరుసు
థ నికి ఆయత్తము చేయటకు త్న్ గొఱ్ఱలలోగాని
గొడాలోగాని దేనిని ముటునొలాక, ఆ దరిదు
ర ని గొఱ్ఱపలాను పట్ట
ు కొని, త్న్
యొదదకు వచిచన్వానికి ఆయత్తము చేసెను.

And there came a traveler unto the rich man, and he was unwilling to take
of his own flock and of his own herd to dress for the wayfaring man who
had come unto him, but took the poor man's lamb and dressed it for the
man who had come to him."
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దావీదు ఈ మ్యట విని ఆ మ్నుషుానిమీద బహుగా కోపంచ కొనియెహోవా
జీవముతోడు నిశచయముగా ఈ కారాము చేసిన్వాడు మ్రణప్రతు
ి డు.
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వాడు కని కరము లేక యీ కారాము చేసెను గనుక ఆ గొఱ్ఱ పలాకు పరత్రగా
నాలుగు గొఱ్ఱపలాల నియావలన్ని నాతానుతో అనను.
నాతాను దావీదును చూచిఆ మ్నుషుాడవు నీవే. ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్ న్గాఇశారయేలీయలమీద నేను నినున రాజుగా
పటా
ు భిషేకముచేసి సలు చేత్రలోనుండి నినున విడిపంచి నీ యజమ్యనుని
న్గరిని నీకను గరహించి
నీ యజమ్యనుని స్త్తీలను నీ కౌగిట చేరిచ ఇశారయేలువారిని యూదా వారిని నీ
కపపగించిత్రని. ఇది చాలదని నీవనుకొనిన్యెడల నేను మ్రి ఎకుకవగా
నీకిచిచయందును.

And David's anger was greatly kindled against the man, and he said to
Nathan, "As the LORD liveth, the man who hath done this thing shall surely
die.
And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing and
because he had no pity."
And Nathan said to David, "Thou art the man. Thus saith the LORD God of
Israel: `I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand
of Saul,
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and I gave thee thy master's house and thy master's wives into thy bosom,
and gave thee the house of Israel and of Judah; and if that had been too
little, I would moreover have given unto thee such and such things.

నీవు యెహోవా మ్యటను త్ృణీకరించి ఆయన్ దృష్ుకి చెడుత్న్ము చేసిత్ర
వేమి? హితీతయడగు ఊరియాను కత్రతచేత్ చంపంచి అత్ని భారాను నీకు
భారా యగున్ట్ట
ా గా నీవు పట్ట
ు కొని యనానవు; అమోినీయలచేత్ నీవత్ని
చంపంచిత్రవి గదా?
నీవు న్నున లక్షాము చేయక హితీతయడగు ఊరియా భారాను నీకు భారా
యగున్ట్ట
ా తీసికొనిన్ందున్ నీ యింటివారికి సదాకాలము యదిము కలుగును.

Why hast thou despised the commandment of the LORD, to do evil in His
sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his
wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of
Ammon.
Now therefore the sword shall never depart from thine house, because thou
hast despised Me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife.'

11

నా మ్యట ఆలకించము; యెహోవాన్గు నేను సెలవిచచన్ దేమ్న్గానీ
యింటివారి మూలమున్నే నేను నీకు అప్ర యము పుటిుంతును; నీవు
చూచచండగా నేను నీ భారాలను తీసి నీ చేరువ వానికపపగించెదను.

"Thus saith the LORD: `Behold, I will raise up evil against thee out of thine
own house; and I will take thy wives before thine eyes and give them unto
thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of this sun.

12

12

For thou did it secretly; but I will do this thing before all Israel and before
the sun.'"
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పగటియందు వాడు వారితో శయనించను. నీవు ఈ కారాము రహసాముగా
చేసిత్రవిగాని ఇశారయేలీయలందరు చూచచండగా పగటియందే నేను
చెపపన్దానిని చేయింతును అనను.
నేను ప్రపముచేసిత్రన్ని దావీదు నాతానుతో అన్గా నాతానునీవు
చావకుండున్ట్ట
ా యెహోవా నీ ప్రపమును పరిహరించెను.
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And David said unto Nathan, "I have sinned against the LORD." And Nathan
said unto David, "The LORD also hath put away thy sin; thou shalt not die."

అయితే ఈ కారాము వలన్ యెహోవాను దూష్ంచటకు ఆయన్ శతు
ి వులకు
నీవు గొపప హేతువు కలుగజేసిత్రవి

However, because by this deed thou hast given great occasion to the
enemies of the LORD to blaspheme, the child also who is born unto thee
shall surely die."
గనుక నీకు పుటిున్ బిడి నిశచయముగా చచచన్ని దావీదుతో చెపప త్న్
And Nathan departed unto his house. And the LORD struck the child that
యింటికి వెళ్లాను.
Uriah's wife bore unto David, and it was very sick.
యెహోవా ఊరియా భారా దావీదున్కు కనిన్ బిడిను మొత్రతన్ందున్ అది బహు David therefore besought God for the child; and David fasted, and went in
జబుబపడెను.
and lay all night upon the earth.
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దావీదు ఉప వాసముండి లోపలికి పోయి రాత్రి అంత్య నేలపడి యండి
బిడికొరకు దేవుని బత్రమ్యలగా, ఇంటిలో ఎనినక యె
ై న్వారు లేచి అత్నిని
నేలనుండి లేవనతు
త టకు వచిచరిగాని అత్డు సమ్ిత్రంపక వారితోకూడ
భోజన్ము చేయక యండెను.
ఏడవ దిన్మున్ బిడి చావగాబిడి ప్ర
ర ణముతో ఉండగా మేము అత్నితో
మ్యటిల్లడిన్పుపడు అత్డు మ్య మ్యటలు విన్క యండెను.
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And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the
earth; but he would not, neither did he eat bread with them.
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ఇపుపడు బిడి చనిపోయెన్ని మ్న్ము అత్నితో చెపపన్యెడల త్న్కుతాను
హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడి చనిపోయెన్ను సంగత్ర
అత్నితో చెపప వెరచిరి. అయితే దావీదు త్న్ సేవకులు గుసగుసల్లడుట
చూచి బిడి చని పోయెన్ను సంగత్ర గరహించిబిడి చనిపోయెనా అని త్న్ సేవకుల
న్డుగగా వారుచని పోయెన్నిరి.
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అపుపడు దావీదు నేలనుండి లేచి సానన్ముచేసి తెైలము పూసికొని వేరు
వసతీములు ధరించి యెహోవా మ్ందిరములో పరవేశించి మొ
ా కిక త్న్ యింటికి
త్రరిగి వచిచ భోజన్ము తెమ్ిన్గా వారు వడిించిరి; అపుపడు అత్డు
భోజన్ము చేసెను.
అత్ని సేవకులుబిడి జీవముతో ఉండగా ఉప వాసముండి దానికొరకు
ఏడుచచంటివి గాని అది మ్రణ మైన్పుపడు లేచి భోజన్ము చేసిత్రవి.
నీవీల్లగున్ చేయట ఏమ్ని దావీదు న్డుగగా
అత్డుబిడి ప్ర
ర ణముతో ఉన్నపుపడు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని
బరదికించనేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి యేడుచ చంటిని.

Then David arose from the earth, and washed and anointed himself and
changed his apparel, and came into the house of the LORD, and worshiped.
Then he came to his own house; and when he required, they set bread
before him and he ate.
Then said his servants unto him, "What thing is this that thou hast done?
Thou did fast and weep for the child while it was alive, but when the child
was dead, thou did rise and eat bread."
And he said, "While the child was yet alive, I fasted and wept; for I said,
`Who can tell whether GOD will be gracious to me, that the child may live?'
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But now he is dead; why should I fast? Can I bring him back again? I shall go
to him, but he shall not return to me."
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ఇపుపడు చనిపోయెను గనుక నేనందుకు ఉప వాసముండవలను? వానిని త్రరిగి
రపపంచగలనా? నేను వానియొదదకు పోవుదును గాని వాడు నాయొదదకు మ్రల
రాడని వారితో చెపపను.
త్రువాత్ దావీదు త్న్ భారాయె
ై న్ బతెుబను ఓదారిచ ఆమయొదదకు పోయి
ఆమను కూడగా ఆమ యొక కుమ్యరుని కనను. దావీదు అత్నికి సొలొమోను
అని పేరు పట్టును.
యెహోవా అత్నిని పేరమించి నాతాను అను పరవకిను పంపగా అత్డు యెహోవా
ఆజానుబటిు యదీదాా1 అని అత్నికి పేరు పట్టును.
యోవాబు రబాబ అను అమోినీయల పటుణముమీద యదిము చేసి
రాజన్గరిని పట్ట
ు కొనను.
దావీదునొదదకు అత్డు దూత్లను పంపనేను రబాబమీద యదిముచేసి
జలములమీది పటుణమును పట్ట
ు కొంటిని;
నేను పటుణమును పట్ట
ు కొని నా పేరు దానికి పటుకుండున్ట్ట
ా మిగిలిన్
దండువారిని సమ్కూరిచ నీవు పటుణమును పట్ట
ు కొన్వలన్ని వరిమ్యన్ము
చేయగా

And it came to pass on the seventh day that the child died. And the servants
of David feared to tell him that the child was dead; for they said, "Behold,
while the child was yet alive, we spoke unto him, and he would not hearken
unto our voice. How will he then vex himself if we tell him that the child is
dead?"
But when David saw that his servants whispered, David perceived that the
child was dead. Therefore David said unto his servants, "Is the child dead?"
And they said, "He is dead."

And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her and lay with
her. And she bore a son, and he called his name Solomon; and the LORD
loved him.
And he sent by the hand of Nathan the prophet, and he called his name
Jedidiah [that is, Beloved of the Lord], because of the LORD.
And Joab fought against Rabbah of the children of Ammon, and took the
royal city.
And Joab sent messengers to David and said, "I have fought against Rabbah
and have taken from the city its waters.
Now therefore gather the rest of the people together and encamp against
the city and take it, lest I take the city and it be called after my name."
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దావీదు యోధులను సమ్కూరిచ రబాబకు వచిచ దానిమీద యదిముచేసి
దానిని పట్ట
ు కొని, వారి రాజు కిరీటమును అత్ని త్లమీదనుండి తీయించగా
అది దావీదు త్లమీద పటుబడెను. అది విలువగల రత్నములు చెకికన్దై
రండు బంగారు మ్నుగులంత్ యెతు
త ండెను.

And David gathered all the people together and went to Rabbah, and fought
against it, and took it.
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మ్రియ అత్డు పటుణములోనుండి బహు విసాతరమైన్ దోపుసొముి పట్ట
ు కొని
పోయెను.

And he took their king's crown from off his head, the weight of which was a
talent of gold with the precious stones; and it was set on David's head. And
he brought forth the spoil of the city in great abundance.
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పటుణములో ఉన్నవారిని బయటికి తెపపంచి రంపములచేత్ను పదును గల
యినుప పనిముటాచేత్ను ఇనుప గొడిండాచేత్ను వారిని తుతు
త నియలుగా
చేయించి వారిని ఇట్టక ఆవములో వేసెను. అమోినీయల పటుణములనినటికి
అత్డు ఈల్లగు చేసెను. ఆ త్రువాత్ దావీదును జనులందరును త్రరిగి
యెరూష్లేమున్కు వచిచరి.

And he brought forth the people who were therein, and put them under
saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them
pass through the brickkiln; and thus did he unto all the cities of the children
of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem.
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And it came to pass after this that Absalom the son of David had a fair sister,
whose name was Tamar; and Amnon the son of David loved her.
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త్రువాత్ దావీదు కుమ్యరుడగు అబా
ు లోమున్కు తామ్యరను నొక
సుందరవత్రయగు సహోదరియండగా దావీదు కుమ్యరుడగు అమోనను
ఆమను మోహించెను.
తామ్యరు కన్ాయె
ై న్ందున్ ఆమకు ఏమి చేయవలన్న్నను దురాభ్మ్ని
అమోనను గరహించి చింతాకారంతుడెై త్న్ చెలాలైన్ తామ్యరునుబటిు
చికికపోయెను.
అమోననున్కు మితు
ి డొకడుండెను. అత్డు దావీదు సహోదరుడెైన్ ష్మ్యా
కుమ్యరుడు, అత్ని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు
కపటముగలవాడు. అత్డు
రాజకుమ్యరుడవెైన్ నీవు నానాటికి చికికపోవుటకు హేతువేమి? సంగత్ర నాకు
తెలియజపపవా అని అమోననుతో అన్గా అమోననునా త్ముిడగు
అబా
ు లోము సహోదరియె
ై న్ తామ్యరును నేను మోహించియనానన్ని అత్నితో
అనను.
యెహోనాదాబు-నీవు రోగివెైన్ట్ట
ు వేష్ము వేసికొని నీ మ్ంచముమీద
పండుకొనియండుము. నీ త్ండిర నినున చూచటకు వచిచన్పుపడు నీవు-నా
చెలాలైన్ తామ్యరుచేత్ సిదిపరచబడిన్ భోజన్ము నేను భుజంచన్ట్ట
ా ఆమ
వచిచ నేను చూచచండగా దానిని సిదిము చేసి నాకు పట్ట
ు న్ట్ట
ా సెలవిమ్ిని
అడుగుమ్ని అత్నికి బోధింపగా అమోనను పడకమీద పండుకొనను.
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So Amnon lay down and made himself sick; and when the king came to see
him, Amnon said unto the king, "I pray thee, let Tamar my sister come and
make me a couple of cakes in my sight, that I may eat at her hand."
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అమోనను కాయిల్లపడెన్ని రాజు అత్ని చూడ వచిచన్పుపడు అమోననునా
చెలాలగు తామ్యరు చేత్ర వంటకము నేను భుజంచన్ట్ట
ా ఆమ వచిచ నేను
చూచచండగా నాకొరకు రండు అపపములు చేయటకు సెల విమ్ిని
రాజుతో మ్న్వి చేయగా
దావీదునీ అన్నయగు అమోనను ఇంటికి పోయి అత్నికొరకు భోజన్ము
సిదిము చేయమ్ని తామ్యరు ఇంటికి వరిమ్యన్ము పంపను.

And Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar; for she was a
virgin, and Amnon thought it hard for him to do any thing to her.
But Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeah
David's brother; and Jonadab was a very subtle man.
And he said unto him, "Why art thou, being the king's son, lean from day to
day? Wilt thou not tell me?" And Amnon said unto him, "I love Tamar, my
brother Absalom's sister."
And Jonadab said unto him, "Lay thee down on thy bed and make thyself
sick; and when thy father cometh to see thee, say unto him, `I pray thee, let
my sister Tamar come and give me meat, and dress the meat in my sight,
that I may see it and eat it at her hand.'"

Then David sent home to Tamar, saying, "Go now to thy brother Amnon's
house, and dress him meat."
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కాబటిు తామ్యరు త్న్ అన్నయగు అమోనను ఇంటికి పోయెను.
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అత్డు పండుకొనియండగా ఆమ పండితీసికొని కలిప అత్ని యెదుట
అపపములు చేసి వాటిని కాలిచ బరుసు పట్ట
ు కొని అత్నికి వడిింపగా
అత్డునాకు వదదని చెపపఉన్నవారందరు నాయొదద నుండి అవత్లకు పండ
నను.
వారందరు బయటికి పోయిన్ త్రువాత్ అమోననునీచేత్ర వంటకము నేను
భుజంచన్ట్ట
ా దానిని గదిలోనికి తెమ్ిన్గా, తామ్యరు తాను చేసిన్
అపపములను తీసికొని గదిలోపలనున్న త్న్ అన్నయగు అమోనను నొదదకు
వచెచను.
అయితే అత్డు భుజంపవలన్ని ఆమ వాటిని తీసికొనివచిచన్పుపడు అత్డు
ఆమను పట్ట
ు కొనినా చెలీా రముి, నాతో శయనించము అని చెపపగా
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అత్డు న్నున నీకియాక పోడు అని చెపపన్ను అత్డు ఆమ మ్యట విన్క
ఆమను బలవంత్ముచేసి అవమ్యన్పరచి ఆమతో శయనించెను.
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అమోనను ఈల్లగు చేసిన్ త్రువాత్ ఆమయెడల అత్ాధికమైన్ దేవష్ము
పుటిు అదివరకు ఆమను పేరమించిన్ంత్కంట్ట అత్డు మ్రి యెకుకవగా ఆమను
దేవష్ంచి లేచి పమ్ిని ఆమతో చెపపగా
ఆమన్నున బయటకు తోసివేయటవలన్ నాకు నీవిపుపడు చేసిన్ కీడుకంట్ట
మ్రి యెకుకవకీడు చేయకుమ్ని చెపపన్ను
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ఆమనా అనాన, న్నున అవమ్యన్పరచకుము; ఈల్లగు చేయట
ఇశారయేలీయలకు త్గదు, ఇటిు జారకారాము నీవు చేయవదు
ద , నా
యవమ్యన్ము నేనకకడ దాచ కొందును?
నీవును ఇశారయేలీయలలో దురాిరు
ు డవగు దువు; అయితే ఇందునుగూరిచ
రాజుతో మ్యటల్లడుము;

అత్డు ఆమ మ్యట విన్క త్న్ పని వారిలో ఒకని పలిచిదీనిని నాయొదదనుండి
వెళాగొటిు త్లుపు గడియ వేయమ్ని చెపపను.
కన్ాకలైన్ రాజకుమ్యరిలు వివిధ వరణములుగల చీరలు ధరించవారు ఆమ
యటిు చీరయొకటి ధరించి యండెను. పనివాడు ఆమను బయటికి వెళాగొటిు
మ్రల రాకుండున్ట్ట
ా త్లుపు గడియవేసెను.
అపుపడు తామ్యరు నత్రతమీద బుగిుపోసికొని తాను కట్ట
ు కొనిన్ వివిధ
వరణములుగల చీరను చింప నత్రత మీద చెయిాపట్ట
ు కొని యేడుచచ పోగా

So Tamar went to her brother Amnon's house; and he was lying down. And
she took flour and kneaded it, and made cakes in his sight, and baked the
cakes.
And she took a pan and poured them out before him, but he refused to eat.
And Amnon said, "Send out all men from me." And they went out every man
from him.
And Amnon said unto Tamar, "Bring the meat into the chamber, that I may
eat from thine hand." And Tamar took the cakes which she had made, and
brought them into the chamber to Amnon her brother.
And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her and
said unto her, "Come lie with me, my sister."
And she answered him, "Nay, my brother, do not force me, for no such thing
ought to be done in Israel. Do not thou this folly!
And I, whither shall I cause my shame to go? And as for thee, thou shalt be
as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king,
for he will not withhold me from thee."
Nevertheless he would not hearken unto her voice; but, being stronger than
she, forced her, and lay with her.
Then Amnon hated her exceedingly, so that the hatred wherewith he hated
her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said
unto her, "Arise, be gone!"
And she said unto him, "There is no cause. This evil in sending me away is
greater than the other that thou did unto me." But he would not hearken
unto her.
Then he called his servant who ministered unto him and said, "Put now this
woman out from me, and bolt the door after her."
And she had a garment of divers colors upon her, for with such robes were
the king's daughters who were virgins appareled. Then his servant brought
her out, and bolted the door after her.
And Tamar put ashes on her head, and rent her garment of divers colors
that was on her, and laid her hand on her head and went on crying.

ఆమ అన్నయగు అబా
ు లోము ఆమను చూచినీ అన్నయగు అమోనను నినున And Absalom her brother said unto her, "Hath Amnon thy brother been with
కూడినాడు గదా? నా చెలీా నీవు ఊర కుండుము; అత్డు నీ అనేన గదా,
thee? But hold now thy peace, my sister. He is thy brother; regard not this
యిందునుగూరిచ చింత్పడవదదనను. కావున్ తామ్యరు చెరుపబడిన్దై త్న్
thing." So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house.
అన్నయగు అబా
ు లోము ఇంట నుండెను.
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ఈ సంగత్ర రాజగు దావీదున్కు విన్బడిన్పుపడు అత్డు బహురౌదరము
తెచచకొనను.
అబా
ు లోము త్న్ అన్నయగు అమోననుతో మ్ంచి చెడి లేమియ మ్యటల్లడక
ఊరకుండెను గాని, త్న్ సహోదరియగు తామ్యరును బలవంత్ము చేసి
న్ందుకెై అత్నిమీద పగయంచెను.
రండు సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ ఎఫా
ర యిమున్కు సమీపమ్ందుండు
బయల్ల
ద సోరులో అబా
ు లోము గొఱ్ఱల బచచ కత్రతరించకాలము రాగా
అబా
ు లోము రాజకుమ్యరుల న్ందరిని విందున్కు పలిచెను.

But when King David heard of all these things, he was very wroth.

24

అబా
ు లోము రాజునొదదకు వచిచచిత్తగించము, నీ దాసుడనైన్ నాకు గొఱ్ఱ
బచచ కత్రతరించ కాలము వచెచను; రాజవెైన్ నీవును నీ సేవకులును
విందున్కు రావలన్ని నీ దాసుడనైన్ నేను కోరుచనానన్ని మ్న్వి చేయగా

And Absalom came to the king and said, "Behold now, thy servant hath
sheepshearers; let the king, I beseech thee, and his servants go with thy
servant."
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2 Samuel

13
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And the king said to Absalom, "Nay, my son, let us not all now go, lest we be
a burden unto thee." And he pressed him; however he would not go, but
blessed him.
Then said Absalom, "If not, I pray thee, let my brother Amnon go with us."
And the king said unto him, "Why should he go with thee?"
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రాజునా కుమ్యరుడా, మ్ముిను పలువవదు
ద ; మేము నీకు అధిక భారముగా
ఉందుము; మేమ్ందరము రాత్గదని చెపపన్ను అబా
ు లోము రాజును
బలవంత్ము చేసెను.
అయితే దావీదు వెళా నొలాక అబా
ు లోమును దీవించి పంపగా అబా
ు లోమునీవు
రాకపోయిన్ యెడల నా అన్నయగు అమోనను మ్యతోకూడ వచచన్ట్ట
ా
సెలవిమ్ిని రాజుతో మ్న్వి చేసెను. అత్డు నీయొదదకు ఎందుకు రావలన్ని
రాజు అడుగగా
అబా
ు లోము అత్ని బత్రమ్యలిన్ందున్ రాజు అమోననును త్న్
కుమ్యరులందరును అత్ని యొదదకు పోవచచ న్ని సెలవిచెచను.
అంత్లో అబా
ు లోము త్న్ పనివారిని పలిచి, అమోనను దా
ర కాురసమువలన్
సంతోష్యె
ై యండుట మీరు కనిపటిుయండి అమోననును హత్ము
చేయడని నేను మీతో చెపుప న్పుపడు భ్యపడక అత్ని చంపుడి, నేను గదా
మీకు ఆజా ఇచిచ యనానను, ధైరాము తెచచకొని పౌరుష్ము చూపుడి అని
గటిుగా ఆజా ఇచెచను.
అబా
ు లోము ఇచిచన్ ఆజాచొపుపన్వారు చేయగా రాజకుమ్యరులందరును లేచి
త్మ్ కంచరగాడిదల నకిక ప్రరిపోయిరి.
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దావీదు సహోదరుడెైన్ ష్మ్యాకు పుటిున్ యెహోనాదాబు దీనిని
చూచిరాజకుమ్యరులైన్ ¸యవ నులన్ందరిని వారు చంపరని నా
యేలిన్వాడవగు నీవు త్లంచవదు
ద ; అమోనను మ్యత్ిమే మ్రణమ్యయెను;
ఏల యన్గా అత్డు అబా
ు లోము చెలాలైన్ తామ్యరును బలవంత్ము
చేసిన్నాటనుండి అబా
ు లోము అత్ని చంపవలన్ను తాత్పరాముతో ఉండెన్ని
అత్ని నోటి మ్యటనుబటిు నిశచ యించకొన్వచచను.

And Jonadab the son of Shimeah, David's brother, answered and said, "Let
not my lord suppose that they have slain all the young men, the king's sons,
for Amnon only is dead; for by the appointment of Absalom this hath been
determined from the day that he forced his sister Tamar.
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And Absalom spoke unto his brother Amnon neither good nor bad; for
Absalom hated Amnon, because he had forced his sister Tamar.
And it came to pass after two full years that Absalom had sheepshearers in
Baalhazor, which is beside Ephraim; and Absalom invited all the king's sons.

But Absalom pressed him, so that he let Amnon and all the king's sons go
with him.
Now Absalom had commanded his servants, saying, "Mark ye now when
Amnon's heart is merry with wine, and when I say unto you,`Smite Amnon,'
then kill him. Fear not. Have not I commanded you? Be courageous and be
valiant."

And the servants of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded.
Then all the king's sons arose, and every man got himself up upon his mule
and fled.
వారు మ్యరుములో ఉండగానే యొకడును లేకుండ రాజకుమ్యరులను అందరిని And it came to pass, while they were on the way, that tidings came to David,
అబా
ు లోము హత్ముచేసెన్ని దావీదున్కు వారి రాగా
saying, "Absalom hath slain all the king's sons, and there is not one of them
left."
అత్డు లేచి వసతీములు చింపుకొని నేలపడియండెను; మ్రియ అత్ని
Then the king arose and tore his garments, and lay on the earth; and all his
సేవకులందరు వసతీములు చింపుకొని దగుర నిలువబడియండిరి.
servants stood by with their clothes rent.
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కాబటిు నా యేలిన్వాడవగు నీవు రాజకుమ్యరులందరును మ్రణమైరని త్లచి Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think
విచారపడవదు
ద ; అమోనను మ్యత్ిమే మ్రణమ్యయెన్నను.
that all the king's sons are dead; for Amnon only is dead."
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అబా
ు లోము ఇంత్కు ముందు ప్రరిపోయి యండెను. కావలియన్న పని వాడు
ఎదురుచూచచన్నపుపడు త్న్ వెనుక కొండ పరకకనున్న మ్యరుమున్
వచచచన్న అనేక జనులు కన్బడిరి.
యెహోనాదాబు అదిగో రాజకుమ్యరులు వచిచయనానరు; నీ దాసుడనైన్
నేను చెపపన్ పరకారము గానే ఆయెన్ని రాజుతో చెపపను.
అత్డు ఆమ్యటల్లడ చాలింపగానే రాజకుమ్యరులు వచిచ బిగురగా ఏడవ
సాగిరి, రాజును అత్ని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచరి.
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But Absalom fled. And the young man who kept the watch lifted up his eyes
and looked, and behold, there came many people by the way of the hillside
behind him.
And Jonadab said unto the king, "Behold, the king's sons come. As thy
servant said, so it is."
And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that
behold, the king's sons came, and lifted up their voice and wept; and the
king also and all his servants wept very sorely.
But Absalom fled, and went to Talmai the son of Ammihud, king of Geshur.
And David mourned for his son every day.

అయితే అబా
ు లోము ప్రరిపోయి అమీహూదు కుమ్యరుడెైన్ త్లియి అను
గెష్షరు రాజునొదద చేరను. దావీదు అనుదిన్మును త్న్ కుమ్యరునికొరకు
అంగల్లరుచచండెను.
అబా
ు లోము ప్రరిపోయి గెష్షరున్కు వచిచ అకకడ మూడు సంవత్సరములున్న So Absalom fled and went to Geshur, and was there three years.
త్రువాత్
రాజైన్ దావీదు అమోనను మ్రణమ్యయెన్నుకొని అత్నినిగూరిచ యోదారుప And the soul of King David longed to go forth unto Absalom, for he was
నొందిన్వాడెై అబా
ు లోమును పట్ట
ు కొన్వలన్న్న ఆలోచన్ మ్యనను.
comforted concerning Amnon, seeing he was dead.
రాజు అబా
ు లోముమీద ప్ర
ర ణము పట్ట
ు కొని... యనానడని2 సెరూయా
కుమ్యరుడెైన్ యోవాబు గరహించి
తెకోవనుండి యకిిగల యొక స్త్తీని పలువ న్ంపంచిఏడుచచన్న దాన్వెైన్ట్ట
ు
న్టించి దుుఃఖవసతీములు ధరించకొని తెైలము పూసికొన్క బహు కాలము
దుుఃఖపడిన్ దానివలనుండి

Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward
Absalom.
And Joab sent to Tekoah, and fetched thence, a wise woman, and said unto
her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning
apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long
time mourned for the dead.
నీవు రాజునొదదకు వచిచ యీ పరకారము మ్న్వి చేయవలన్ని దానికి బోధించెను. And come to the king and speak in this manner unto him." So Joab put the
words in her mouth.
కాగా తెకోవ ఊరి స్త్తీ రాజునొదదకువచిచ సాగిలపడి సమ్సాకరము చేసిరాజా
And when the woman of Tekoah spake to the king, she fell on her face to
రకిుంచ మ్న్గా
the ground, and did obeisance, and said, "Help, O king!"
రాజునీకేమి కష్ుము వచెచన్ని అడిగెను. అందుకు ఆమనేను నిజముగా
And the king said unto her, "What aileth thee?" And she answered, "I am
విధవరాలను, నా పనిమిటి చనిపోయెను;
indeed a widow woman, and mine husband is dead.
నీ దాసినైన్ నాకు ఇదదరు కుమ్యరులు ఉండిరి, వారు పలములో పనుగు
And thy handmaid had two sons, and the two strove together in the field;
ల్లడుచండగా విడిపంచ వాడెవడును లేకపోయిన్ందున్ వారిలో నొకడు
and there was none to part them, but the one smote the other and slew him.
రండవవాని కొటిు చంపను.
కాబటిు నా యింటివారందరును నీ దాసినైన్ నామీదికి లేచిత్న్ సహోదరుని
And behold, the whole family has risen against thine handmaid, and they
చంపన్వాని అపపగించము; త్న్ సహోదరుని ప్ర
ర ణము తీసిన్ందుకెై మేము
said, `Deliver him that smote his brother, that we may kill him for the life of
వానిని చంప హకుక దారుని నాశన్ము చేతుమ్నుచనానరు. ఈల్లగున్ వారు his brother whom he slew; and we will destroy the heir also.' And so they
నా పనిమిటికి భూమిమీద పేరైన్ను శ్రష్మైన్ను లేకుండ మిగిలిన్ నిపుపరవను shall quench my coal which is left, and shall leave to my husband neither
ఆరిపవేయబోవు చనానరని రాజుతో చెపపగా
name nor remnant upon the earth."
రాజునీవు నీ యింటికి పముి, నినునగురించి ఆజా ఇతు
త న్ని ఆమతో చెపపను.

And the king said unto the woman, "Go to thine house, and I will give charge
concerning thee."
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అందుకు తెకోవ ఊరి స్త్తీనా యేలిన్వాడా రాజా, దోష్ము నామీదను నాత్ండిర
ఇంటివారి మీదను నిలుచనుగాక, రాజున్కును రాజు సింహా సన్మున్కును
దోష్ము త్గులకుండునుగాక అని రాజుతో అన్గా
రాజుఎవడెైన్ను దీనినిగూరిచ నినేనమైన్ అనిన్యెడల వానిని నాయొదదకు
తోడుకొనిరముి; వాడికను నినున ముటుక యండున్ని ఆమతో చెపపను.

And the woman of Tekoa said unto the king, "My lord, O king, the iniquity
be on me and on my father's house, and the king and his throne be
guiltless."
And the king said, "Whosoever saith aught unto thee, bring him to me, and
he shall not touch thee any more."

11

అపుపడు ఆమరాజవెైన్ నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను సిరించి హత్ాకు
పరత్రహత్ా చేయవారు నా కుమ్యరుని న్శింపజేయకుండ ఇకను నాశన్ము
చేయట మ్యనిపంచమ్ని మ్న్విచేయగా రాజుయెహోవా జీవము తోడు నీ
కుమ్యరుని త్ల వెండు
ర కలలో ఒకట్టైన్ను నేల రాలకుండున్నను.

Then said she, "I pray thee, let the king remember the LORD thy God, that
thou wouldest not suffer the avengers of blood to destroy any more, lest
they destroy my son." And he said, "As the LORD liveth, there shall not one
hair of thy son fall to the earth."

14

12

అపుపడు ఆ స్త్తీనా యేలిన్వాడవగు నీతో ఇంకొక మ్యటచెపుపకొనుట నీ
దాసిన్గు నాకు దయచేసి సెలవిమ్ిని మ్న్విచేయగా రాజుచెపుపమ్నను.

Then the woman said, "Let thine handmaid, I pray thee, speak one word
unto my lord the king." And he said, "Say on."

2 Samuel

14
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అందుకు ఆ స్త్తీదేవుని జనులైన్వారికి విరోధముగా నీ వెందుకు దీనిని
త్లపటిుయనానవు? రాజు ఆ మ్యట సెల విచచటచేత్ తాను వెళాగొటిున్
త్న్వాని రానియాక తానే దోష్యగుచనానడు.

And the woman said, "Why then hast thou thought such a thing against the
people of God? For the king doth speak this thing as one who is faulty, in
that the king doth not fetch home again his banished.

2 Samuel
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మ్న్మ్ందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికిన్మీదట మ్రల ఎత్తలేని
నీటివల ఉనానము; దేవుడు ప్ర
ర ణముతీయక తోలివేయబడిన్ వాడు త్న్కు
దూరసు
థ డు కాకయండుటకు సాధన్ములు కలిపంచచనానడు.

For we must needs die, and are as water spilled on the ground, which
cannot be gathered up again; neither doth God respect any person. Yet doth
He devise means, that His banished be not expelled from Him.

2 Samuel

14

15

2 Samuel

14

16

2 Samuel

14

17

2 Samuel

14

18

2 Samuel
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జనులు న్నున భ్యపటిురి గనుక నేను దీనిని గూరిచ నా యేలిన్వాడవగు
Now therefore, why I have come to speak of this thing unto my lord the
నీతో మ్యటల్లడ వచిచత్రని. కాబటిు నీ దాసురాలన్గు నేనురాజు త్న్ దాసిన్గు king: it is because the people have made me afraid. And thy handmaid said,
నా మ్న్వి చొపుపన్ చేయ నేమో
`I will now speak unto the king. It may be that the king will perform the
request of his handmaid.
రాజు నా మ్న్వి అంగీకరించి దేవుని సావసథాము అనుభ్వింపకుండ న్నునను నా For the king will hear, to deliver his handmaid out of the hand of the man
కుమ్యరునిని నాశన్ము చేయదలచిన్ వాని చేత్రలోనుండి త్న్ దాసిన్గు న్నున who would destroy me and my son together out of the inheritance of God.'
విడిపంచనేమో అనుకొంటిని.
మ్రియ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు తోడెై యనానడు గనుక నా
Then thine handmaid said, `The word of my lord the king shall now be
యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీవు దేవుని దూత్వంటివాడవెై మ్ంచి
comforting; for as an angel of God, so is my lord the king to discern good
చెడిలనినయ విచారింప చాలియనానవు; కాబటిు నీ దాసిన్గు నేను నా
and bad. Therefore the LORD thy God will be with thee.'"
యేలిన్వాడగు రాజు సెలవిచిచన్ మ్యట సమ్యధాన్కర మ్గున్ని
అనుకొంటిన్నను.
రాజునేను నినున అడుగు సంగత్ర నీ వెంత్మ్యత్ిమును మ్రుగు చేయవదదని ఆ Then the king answered and said unto the woman, "Hide not from me, I
స్త్తీతో అన్గా ఆమనా యేలిన్వాడవగు నీవు సెలవిమ్ినను.
pray thee, the thing that I shall ask thee." And the woman said, "Let my lord
the king now speak."
అంత్ట రాజుయోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమ న్డిగిన్ందుకు ఆమ
And the king said, "Is not the hand of Joab with thee in all this?" And the
యిటాననునా యేలిన్వాడవెైన్ రాజా, నీ ప్ర
ర ణముతోడు, చెపపన్దానిని త్పపక woman answered and said, "As thy soul liveth, my lord the king, none can
గరహించటకు నా యేలిన్ వాడవును రాజవున్గు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ turn to the right hand or to the left from aught that my lord the king hath
సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ మ్యటలనినటిని నీ దాసిన్గు నాకు spoken; for thy servant Joab, he bade me, and he put all these words in the
నేరపను
mouth of thine handmaid.
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2 Samuel
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2 Samuel
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20

సంగత్రని రాజుతో మ్రుగు మ్యటలతో మ్న్వి చేయటకు నీ సేవకుడగు
యోవాబు ఏరాపట్ట చేసెను. ఈ లోకమ్ందు సమ్సతమును ఎరుగుటయందు
నా యేలిన్వాడవగు నీవు దేవ దూత్ల జా
ా న్మువంటి జా
ా న్ము గలవాడవు.

To bring about this manner of speech hath thy servant Joab done this thing;
and my lord is wise, according to the wisdom of an angel of God, to know all
things that are in the earth."
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అపుపడు రాజు యోవాబుతో ఈల్లగున్ సెలవిచెచను. ఆలకించము, నీవు
మ్న్వి చేసిన్దానిని నేను ఒపుప కొనుచనానను.
త్రువాత్¸యవనుడగు అబా
ు లోమును రపపంపుమ్ని అత్డు సెలవియాగా
యోవాబు సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము చేసి రాజును సు
త త్రంచిరాజవగు నీవు నీ
దాసుడనైన్ నా మ్న్వి అంగీకరించిన్ందున్ నా యేలిన్ వాడవగు నీవలన్ నేను
అనుగరహము నొందిత్రన్ని నాకు తెలిసెన్ని చెపప లేచి గెష్షరున్కు పోయి

And the king said unto Joab, "Behold now, I have done this thing. Go
therefore, bring the young man Absalom again."
And Joab fell to the ground on his face, and bowed himself, and thanked the
king; and Joab said, "Today thy servant knoweth that I have found grace in
thy sight, my lord, O king, in that the king hath fulfilled the request of his
servant."

2 Samuel

14

23

అబా
ు లోమును యెరూష్లేమున్కు తోడుకొని వచెచను.

So Joab arose and went to Geshur, and brought Absalom to Jerusalem.
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అయితే రాజు అత్డు నా దరశన్ము చేయక త్న్ ఇంటికి పోవలన్ని ఉత్తరవు
చేయగా అబా
ు లోము రాజదరశన్ము చేయక త్న్ ఇంటికి పోయెను.

And the king said, "Let him turn to his own house, and let him not see my
face." So Absalom returned to his own house, and saw not the king's face.
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ఇశారయేలీయలందరిలో అబా
ు లోమ్ంత్ సందరాము గలవాడు ఒకడును లేడు;
అరికాలు మొదలుకొని త్లవరకు ఏ లోపమును అత్నియందు లేకపోయెను.
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త్న్ త్ల వెండు
ర కలు భారముగా నున్నందున్ ఏటేట అత్డు వాటిని
కత్రతరించచ వచెచను; కత్రతరించన్పుపడెలా వాటి యెతు
త రాజు తూనికనుబటిు
రండువందల తులముల్లయెను.

But in all Israel there was none to be so much praised as Absalom for his
beauty; from the sole of his foot even to the crown of his head there was no
blemish in him.
And when he cut his hair (for it was at every year's end that he cut it,
because the hair was heavy on him; therefore he cut it), he weighed the hair
of his head at two hundred shekels according to the king's weight.
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అబా
ు లోమున్కు ముగు
ు రు కుమ్యరులును తామ్యరు అనునొక కుమ్యరియ
పుటిురి; ఆమ బహు సందరావత్ర.
అబా
ు లోము రండు నిండు సంవత్సరములు యెరూష్లే ములోనుండియ
రాజదరశన్ము చేయక యండగా
యోవాబును రాజునొదదకు పంపంచటకెై అబా
ు లోము అత్నిని
పలువన్ంపన్పుపడు యోవాబు రానొలాక యండెను. రండవమ్యరు అత్ని
పలువ న్ంపన్పుపడు అత్డు రానొలాక పోగా
అబా
ు లోము త్న్ పనివారిని పలిచియోవాబు పలము నా పలముదగుర
నున్నది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉన్నవి; మీరు పోయి వాటిని
త్గులబెట్ట
ు డని వారితో చెపపను. అబా
ు లోము పనివారు ఆ చేలు త్గుల
బెటుగా
యావాబు చూచి లేచి అబా
ు లోము ఇంటికి వచిచనీ పనివారు నా చేలు
త్గులబెటిురేమ్ని అడుగగా
అబా
ు లోము యోవాబుతో ఇటాననుగెష్షరునుండి నేను వచిచన్ ఫలమేమి?
నేన్చచటనే యండుట మేలని నీదావరా రాజుతో చెపుపకొనుటకెై రాజునొదదకు
నినున పంపవలన్ని నేను నినున పలిచిత్రని; రాజదరశన్ము నేను చేయవలను;
నాయందు దోష్ము కన్బడిన్యెడల రాజు నాకు మ్రణశిక్ష విధింపవచచను.

And unto Absalom there were born three sons, and one daughter whose
name was Tamar; she was a woman of a fair countenance.
So Absalom dwelt two full years in Jerusalem, and saw not the king's face.
Therefore Absalom sent for Joab to send him to the king, but he would not
come to him; and when he sent again the second time, he would not come.
Therefore he said unto his servants, "See, Joab's field is near mine, and he
hath barley there; go and set it on fire." And Absalom's servants set the field
on fire.
Then Joab arose and came to Absalom unto his house, and said unto him,
"Why have thy servants set my field on fire?"
And Absalom answered Joab, "Behold, I sent unto thee, saying, `Come
hither, that I may send thee to the king to say, "Why have I come from
Geshur? It had been good for me to have been there still!"' Now therefore
let me see the king's face; and if there be any iniquity in me, let him kill me."
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అంత్ట యోవాబు రాజునొదదకు వచిచ ఆ సమ్యచారము తెలుపగా, రాజు
అబా
ు లోమును పలువన్ంపంచెను. అత్డు రాజునొదదకు వచిచ రాజసనినధిని
సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము చేయగా రాజు అబా
ు లోమును ముదు
ద పట్ట
ు కొనను.

So Joab came to the king and told him. And when he had called for Absalom,
he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the
king; and the king kissed Absalom.
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ఇదియె
ై న్ త్రువాత్ అబా
ు లోము ఒక రథమును గుఱ్ఱ... ములను సిదిపరచి,
త్న్యెదుట పరుగెతు
త టకెై యేబదిమ్ంది బంట్టలను ఏరపరచకొనను.

And it came to pass after this that Absalom prepared himself chariots and
horses and fifty men to run before him.
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ఉదయమున్నే లేచి బయలుదేరి పటుణముయొకక గుమ్ిపు మ్యరుమ్ందు ఒక And Absalom rose up early and stood beside the way of the gate; and it was
త్ట్ట
ు న్ నిలిచి, రాజుచేత్ తీరుపనొందుటకెై వాాజామ్యడు వారవరైన్ను
so that, when any man who had a controversy came to the king for
వచిచయండగా కనిపటిు వారిని పలిచినీవు ఏ ఊరివాడవని
judgment, then Absalom called unto him and said, "Of what city art thou?"
యడుగుచండెనునీ దాసుడనైన్ నేను ఇశారయేలీయల గోత్ిములలో
And he said, "Thy servant is of one of the tribes of Israel."
ఫల్లనిదానికి చేరిన్ వాడన్ని వాడు చెపపగా
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అబా
ు లోమునీ వాాజాము సరిగాను నాాయముగాను ఉన్నదిగాని దానిని
విచారించ టకెై నియమింపబడిన్ వాడు రాజునొదద ఒకడును లేడని చెపప

And Absalom said unto him, "See, thy matters are good and right; but there
is no man deputed by the king to hear thee."
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Absalom said moreover, "Oh, that I were made judge in the land, that every
man who hath any suit or cause might come unto me, and I would do him
justice!"
And it was so that, when any man came nigh to him to do him obeisance, he
put forth his hand and took him and kissed him.
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నేను ఈ దేశమున్కు నాాయాధిపత్రనైయండుట యెంత్ మేలు; అపుపడు
వాాజామ్యడు వారు నాయొదదకు వతు
త రు, నేను వారికి నాాయము
తీరుచదున్ని చెపుపచ వచెచను.
మ్రియ త్న్కు న్మ్సాకరము చేయటకెై యెవడెైన్ను త్న్ దాపున్కు
వచిచన్పుపడు అత్డు త్న్ చేయి చాప అత్ని పట్ట
ు కొని ముదు
ద పట్ట
ు కొనుచ
వచెచను.
తీరుపనొందుటకెై రాజునొదదకు వచిచన్ ఇశారయేలీయల కందరికి అబా
ు లోము ఈ
పరకారము చేసి ఇశారయేలీయల న్ందరిని త్న్త్ట్ట
ు త్రిపుపకొనను.
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నాలుగు1 సంవత్సరములు జరిగిన్మీదట అబా
ు లోము రాజునొదదకు వచిచనీ
దాసుడనైన్ నేను సిరియ దేశము న్ందలి గెష్షరున్ందుండగాయెహోవా న్నున
యెరూష్ లేమున్కు త్రరిగి రపపంచిన్యెడల నేను ఆయన్ను సేవించె దన్ని
మొ
ా కుక కొంటిని గనుక,

And it came to pass after forty years, that Absalom said unto the king, "I
pray thee, let me go and pay my vow which I have vowed unto the LORD in
Hebron.
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నేను హెబో
ర నున్కు పోయి యెహోవాకు నేను మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబడి
తీరుచకొనుటకు నాకు సెలవిమ్ిని మ్న్విచేయగా

For thy servant vowed a vow while I abode at Geshur in Syria, saying, `If the
LORD shall bring me again indeed to Jerusalem, then I will serve the LORD.'"
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And the king said unto him, "Go in peace." So he arose and went to Hebron.
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రాజుసుఖముగా పమ్ిని సెలవిచెచను గనుక అత్డు లేచి హెబో
ర నున్కు
పోయెను.
అబా
ు లోముమీరు బాకానాదము వినున్పుపడు అబా
ు లోము హెబో
ర నులో
ఏలుచనానడని కేకలు వేయడని చెపుపటకెై ఇశారయేలీ యల
గోత్ిములనినటియొదదకు వేగుల వారిని పంపను.
విందున్కు పలువబడియండి రండువందల మ్ంది యెరూష్లేములోనుండి
అబా
ు లోముతో కూడ బయలుదేరి యండిరి, వీరు ఏమియ తెలియక
యథారథమైన్ మ్న్సుసతో వెళ్లాయండిరి.

And in this manner did Absalom to all Israel who came to the king for
judgment; so Absalom stole the hearts of the men of Israel.

But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, "As soon
as ye hear the sound of the trumpet, then ye shall say, `Absalom reigneth in
Hebron.'"
And with Absalom went two hundred men out of Jerusalem who were
called; and they went in their simplicity, and they knew not any thing.
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మ్రియ బలి అరిపంపవలన్ని యండి అబా
ు లోము గీలోనీయడెైన్ అహీతో
పలు అను దావీదుయొకక మ్ంత్రిని గీలో అను అత్ని ఊరినుండి పలిపంచి
యండెను. అబా
ు లోము దగురకు వచిచన్ జన్ము మ్రి మ్రి యెకుకవగుటచేత్
కుటి బహు బల మ్యయెను.
ఇశారయేలీయలు అబా
ు లోముపక్షము వహించిరని దావీదున్కు వరిమ్యన్ము
రాగా
దావీదు యెరూష్లేము న్ందున్న త్న్ సేవకులకందరికి ఈల్లగు ఆజా ఇచెచను
అబా
ు లోము చేత్రలోనుండి మ్న్ము త్పపంచకొని రక్షణ నొందలేము; మ్న్ము
ప్రరిపోదము రండి, అత్డు హఠాతు
త గా వచిచ మ్న్లను పట్ట
ు కొన్కను, మ్న్కు
కీడుచేయకను, పటుణమును కత్రతవాత్ హత్ము చేయకను ఉండున్ట్ట
ా మ్న్ము
త్వరగా వెళ్లాపోదము రండి.
అందుకు రాజు సేవకులు ఈల్లగు మ్న్వి చేసిరిచిత్తగించము; నీ దాసుల మైన్
మేము మ్య యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీవు సెల విచిచన్ట్ట
ా చేయటకు
సిదిముగా నునానము.
అపుపడు రాజు న్గరిని కనిపట్ట
ు టకెై ఉపపతునలగు పదిమ్ందిని ఉంచిన్
మీదట త్న్ యింటివారిన్ందరిని వెంటబెట్ట
ు కొని కాలిన్డకను బయలుదేరను.

And Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, from his
city, even from Giloh, while he offered sacrifices. And the conspiracy was
strong, for the people increased continually with Absalom.
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రాజును అత్ని యింటి వారును బయలుదేరి బెతెిరా
ా కుకు వచిచ బసచేసిరి.
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అత్ని సేవకులందరును అత్ని యిరుప్రరశవముల న్డిచిరి; కెరే
తీయలందరును పలేతీయలందరును గాతునుండి వచిచన్ ఆరువందల
మ్ంది గితీతయలును రాజున్కు ముందుగాన్డచచండిరి.
రాజు గితీతయడగు ఇత్తయిని కనుగొనినీవు నివాససథలము కోరు పరదేశివెై
యనానవు; నీవెందుకు మ్యతో కూడ వచచచనానవు? నీవు త్రరిగి పోయి
రాజున్న సథలమున్ ఉండుము.
నిన్ననే వచిచన్ నీకు, ఎకకడికి పోవుదుమో తెలియకయన్న మ్యతోకూడ ఈ
త్రరుగుల్లట యెందుకు? నీవు త్రరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొని పముి;
కృప్రసత్ాములు నీకు తోడుగా ఉండును గాక యని చెపపగా

And the king went forth, and all the people after him, and tarried in a place
that was far off.
And all his servants passed on beside him; and all the Cherethites and all the
Pelethites and all the Gittites, six hundred men who came after him from
Gath, passed on before the king.
Then said the king to Ittai the Gittite, "Why goest thou also with us? Return
to thy place and abide with the king, for thou art a stranger and also an exile.
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ఇత్తయినేను చచిచన్ను బరదికిన్ను, యెహోవా జీవముతోడు నా యేలిన్
వాడవును రాజవున్గు నీ జీవముతోడు, ఏ సథలమ్ందు నా యేలిన్వాడవును
రాజవున్గు నీవుందువో ఆ సథలమ్ందే నీ దాసుడనైన్ నేనుందున్ని రాజుతో
మ్న్విచేసెను.
అందుకు దావీదుఆల్లగెైతే నీవు రావచచన్ని ఇత్తయితో సెలవిచెచను గనుక
గితీతయడగు ఇత్తయియను అత్ని వారందరును అత్ని
కుట్టంబికులందరును సాగిపోయిరి.
వారు సాగిపోవు చండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచచండిరి, ఈ పరకారము
వారందరు రాజుతోకూడ కిదోరనువాగు దాటి అరణామ్యరుమున్ పరయాణమై
పోయిరి.
సాదోకును లేవీయలందరును దేవుని నిబంధన్ మ్ందసమును మోయచ
అత్నియొదద ఉండిరి. వారు దేవుని మ్ందసమును దింపగా అబాాతారు వచిచ
పటుణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవు వరకు నిలిచెను.

And there came a messenger to David, saying, "The hearts of the men of
Israel are after Absalom."
And David said unto all his servants who were with him at Jerusalem, "Arise,
and let us flee, for we shall not else escape from Absalom. Make speed to
depart, lest he overtake us suddenly and bring evil upon us, and smite the
city with the edge of the sword."
And the king's servants said unto the king, "Behold, thy servants are ready
to do whatsoever my lord the king shall appoint."
And the king went forth, and all his household after him. And the king left
ten women, who were concubines, to keep the house.

Whereas thou camest but yesterday, should I this day make thee go up and
down with us? Seeing I go whither I may, return thou and take back thy
brethren. Mercy and truth be with thee."
And Ittai answered the king and said, "As the LORD liveth and as my lord the
king liveth, surely in what place my lord the king shall be, whether in death
or life, even there also will thy servant be."
And David said to Ittai, "Go, and pass over." And Ittai the Gittite passed
over, and all his men and all the little ones who were with him.
And all the country wept with a loud voice, and all the people passed over.
The king also himself passed over the Brook Kidron, and all the people
passed over toward the way of the wilderness.
And lo, Zadok also, and all the Levites were with him bearing the ark of the
covenant of God; and they set down the ark of God, and Abiathar went up
until all the people had passed out of the city.
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అపుపడు రాజు సాదోకును పలిచిదేవుని మ్ందసమును పటుణములోనికి త్రరిగి
తీసికొనిపముి; యెహోవా దృష్ుకి నేను అనుగరహము పందిన్యెడల ఆయన్
న్నున త్రరిగి రపపంచి
దానిని త్న్ నివాససాథన్మును నాకు చూపంచను; నీయందు నాకిష్ుము లేదని
ఆయన్ సెలవిచిచన్యెడల ఆయన్ చిత్తము, నీ దృష్ుకి అనుకూలమైన్ట్ట
ు
నాయెడల జరిగించమ్ని నేను చెపుపదున్ని పలికి

And the king said unto Zadok, "Carry back the ark of God into the city. If I
shall find favor in the eyes of the LORD, He will bring me back, and show me
both it and His habitation.
But if He thus say, `I have no delight in thee,' behold, here am I. Let Him do
to me as seemeth good unto Him."
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యాజకుడెైన్ సాదోకుతో ఇటాననుసాదోకూ, నీవు దీరాదరిశవి కావా? శుభ్మొంది
నీవును నీ కుమ్యరుడగు అహిమ్యసుస అబాాతారున్కు పుటిున్
యోనాతాను అను మీ యిదదరు కుమ్యరులును పటుణమున్కు పోవలను.

The king said also unto Zadok the priest, "Art not thou a seer? Return into
the city in peace, and your two sons with you, Ahimaaz thy son, and
Jonathan the son of Abiathar.
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ఆలకించము; నీయొదదనుండి నాకు రూఢియె
ై న్ వరిమ్యన్ము వచచవరకు
నేను అరణా మ్ందలి రేవులదగుర నిలిచి యందును.
కాబటిు సాదోకును అబాాతారును దేవుని మ్ందసమును యెరూష్లేమున్కు
త్రరిగి తీసికొనిపోయి అకకడ నిలిచిరి.
అయితే దావీదు ఒలీవచెటా కొండ యెకుకచ ఏడుచచ, త్ల కపుపకొని
ప్రదరక్షలులేకుండ కాలిన్డకను వెళ్లును; అత్నియొదదనున్న జనులందరును
త్లలు కపుపకొని యేడుచచ కొండ యెకికరి.
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అకకడ యాజకులైన్ సాదోకును అబాాతారును నీకు సహాయకులుగా
And hast thou not there with thee Zadok and Abiathar the priests?
నుందురు; కాబటిు రాజన్గరియందు ఏదైన్ను జరుగుట నీకు విన్బడిన్యెడల Therefore it shall be that what thing soever thou shalt hear out of the king's
యాజకుడెైన్ సాదోకుతోను అబాాతారుతోను దాని చెపపవలను.
house, thou shalt tell it to Zadok and Abiathar the priests.
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సాదోకు కుమ్యరుడెైన్ అహిమ్యసుస అబాాతారు కుమ్యరు డెైన్ యోనాతాను Behold, they have there with them their two sons, Ahimaaz, Zadok's son,
అనువారి ఇదదరు కుమ్యరులు అచచట నునానరు. నీకు విన్బడిన్దంత్య
and Jonathan, Abiathar's son; and by them ye shall send unto me everything
వారిచేత్ నాయొదదకు వరిమ్యన్ము చేయమ్ని చెపప అత్నిని పంపవేసెను.
that ye can hear."
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దావీదు సేనహితుడెైన్ హూషెై పటుణమున్కు వచచ చండగా అబా
ు లోమును
యెరూష్లేము చేరను.
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See, I will tarry in the plain of the wilderness until there come word from
you to assure me."
Zadok therefore and Abiathar carried the ark of God back to Jerusalem; and
they tarried there.
And David went up by the ascent of Mount Olivet, and wept as he went up;
and he had his head covered and went barefoot. And all the people who
were with him covered every man his head, and they went up, weeping as
they went up.
అంత్లో ఒకడు వచిచ, అబా
ు లోము చేసిన్ కుటిలో అహీతోపలు
And one told David, saying, "Ahithophel is among the conspirators with
చేరియనానడని దావీదున్కు తెలియజేయగా దావీదుయెహోవా
Absalom." And David said, "O LORD, I pray Thee, turn the counsel of
అహీతోపలుయొకక ఆలోచన్ను చెడ గొట్ట
ు మ్ని ప్ర
ర రథన్ చేసెను.
Ahithophel into foolishness."
దేవుని ఆరాధించ సథలమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచటికి రాగా
And it came to pass, when David had come to the top of the mount where
అరీకయడెైన్ హూషెై పై వసతీములు చింపుకొని త్లమీద ధూళ్ల పోసికొనివచిచ he worshiped God, that, behold, Hushai the Archite came to meet him with
రాజును దరశన్ము చేసెను.
his coat rent, and earth upon his head;
రాజునీవు నాతో కూడ వచిచన్యెడల నాకు భారముగా ఉందువు;
unto whom David said, "If thou passest on with me, then thou shalt be a
burden unto me;
నీవు పటుణమున్కు త్రరిగి పోయిరాజా, యింత్వరకు నీ త్ండిరకి నేను
but if thou return to the city and say unto Absalom, `I will be thy servant, O
సేవచేసిన్ట్ట
ా ఇకను నీకు సేవచేసెదన్ని అబా
ు లోముతో చెపపన్యెడల నీవు నా king; as I have been thy father's servant hitherto, so will I now also be thy
పక్షపువాడవెై యండి అహీతోపలుయొకక ఆలోచన్ను చెడగొటు గలవు.
servant,' then mayest thou for me defeat the counsel of Ahithophel.

So Hushai, David's friend, came into the city, and Absalom came into
Jerusalem.
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దావీదు కొండ శిఖరము అవత్ల కొంచెము దూరము వెళ్లాన్ త్రువాత్
మఫీబోషెతు సేవకుడెైన్ స్త్బా గంత్లు కటిున్ రండు గాడిదలను తీసికొని
వచెచను; రండు వందల ర్కట్టులును నూరు దా
ర క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు
అడలును దా
ర కాురసపు త్రత్రత ఒకటియ వాటిమీద వేసి యండెను.

And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba the servant
of Mephibosheth met him with a couple of asses saddled, and upon them
two hundred loaves of bread, and a hundred bunches of raisins, and a
hundred of summer fruits, and a bottle of wine.
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రాజుఇవి ఎందుకు తెచిచత్రవని స్త్బాను అడుగగా స్త్బాగాడిదలు రాజు
ఇంటివారు ఎకుకటకును, ర్కట్టులును అంజూరపు అడలును పనివారు
త్రనుటకును, దా
ర కాురసము అరణామ్ందు అలసటనొందిన్వారు తా
ి గుటకును
తెచిచత్రన్న్గా
రాజునీ యజమ్యనుని కుమ్యరుడు ఎకకడనునానడని అడిగెను. అందుకు
స్త్బాచిత్తగించము, ఈవేళ ఇశారయేలీయలు త్న్ త్ండిర రాజామును త్న్కు
త్రరిగి యిపపంతురనుకొని అత్డు యెరూష్లేములో నిలిచి యనానడనను.

And the king said unto Ziba, "What meanest thou by these?" And Ziba said,
"The asses are for the king's household to ride on, and the bread and
summer fruit for the young men to eat, and the wine, that such as be faint
in the wilderness may drink."
And the king said, "And where is thy master's son?" And Ziba said unto the
king, "Behold, he abideth at Jerusalem; for he said, `Today shall the house of
Israel restore to me the kingdom of my father.'"
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అందుకు రాజు మఫీబోషెతున్కు కలిగిన్దంత్య నీదేయని స్త్బాతో చెపపగా
స్త్బానా యేలిన్వాడా రాజా, నీ దృష్ుయందు నేను అనుగరహము
పందుదునుగాక, నేను నీకు న్మ్సాకరము చేయచనానన్నను.

Then said the king to Ziba, "Behold, thine are all that pertained unto
Mephibosheth." And Ziba said, "I humbly beseech thee that I may find grace
in thy sight, my lord, O king."
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రాజైన్ దావీదు బహూరీము దాపున్కు వచిచన్పుపడు సలు కుట్టంబికుడగు
గెరా కుమ్యరుడెైన్ ష్మీ అనునొకడు అచచటనుండి బయలుదేరి వచెచను;
అత్డు వెంట వెంట న్డుచచ దావీదును శపంచచ

And when King David came to Bahurim, behold, thence came out a man of
the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera; he
came forth, and cursed constantly as he came.
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జనులందరును బల్లఢ్యాలందరును దావీదు ఇరు ప్రరశవముల నుండగా
రాజైన్ దావీదుమీదను అత్ని సేవకులందరిమీదను రాళ్ల
ా రువువచ వచెచను.

And he cast stones at David and at all the servants of King David; and all the
people and all the mighty men were on his right hand and on his left.
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ఈ ష్మీన్రహంత్కుడా, దురాిరు
ు డా
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ఛీపో, ఛీపో,నీవేలవలన్ని నీవు వెళాగొటిున్ సలు ఇంటివారి హత్ాను యెహోవా
నీ మీదికి రపపంచి, యెహోవా నీ కుమ్యరుడెైన్ అబా
ు లోము చేత్రకి రాజామును
అపపగించి యనానడు; నీవు న్రహంత్కుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు
చికుకబడి యనానవని చెపప రాజును శపంపగా

And thus said Shimei when he cursed, "Come out, come out, thou bloody
man and thou man of Belial!
The LORD hath returned upon thee all the blood of the house of Saul, in
whose stead thou hast reigned; and the LORD hath delivered the kingdom
into the hand of Absalom thy son. And behold, thou art taken in thy
mischief, because thou art a bloody man."
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సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ అబీషెైఈ చచిచన్ కుకక నా యేలిన్వాడవును
రాజవున్గు నినున శపంపనేల? నీ చిత్తమైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని త్ల
ఛేదించి వచెచదన్నను.
అందుకు రాజుసెరూయా కుమ్యరుల్లరా, మీకును నాకును ఏమి పందు?
వానిని శపంపనియాడు, దావీదును శపంపుమ్ని యెహోవా వానికి
సెలవియాగానీవు ఈల్లగున్ నందుకు చేయచనానవని ఆకేుపణ
చేయగలవాడెవడని చెపప
అబీషెైతోను త్న్ సేవకులందరితోను పలికిన్దేమ్న్గానా కడుపున్ బుటిున్ నా
కుమ్యరుడ నా ప్ర
ర ణము తీయ చూచచండగా ఈ బెనాామీనీయడు ఈ
పరకారము చేయట ఏమి ఆశచరాము? వానిజ్యలి మ్యనుడి, యెహోవా వానికి
సెలవిచిచయనానడు గనుక వానిని శపంపనియాడి.

Then said Abishai the son of Zeruiah unto the king, "Why should this dead
dog curse my lord the king? Let me go over, I pray thee, and take off his
head."
And the king said, "What have I to do with you, ye sons of Zeruiah? So let
him curse, because the LORD hath said unto him, `Curse David.' Who shall
then say, `Why hast thou done so?'"
And David said to Abishai and to all his servants, "Behold, my son, who
came forth from my loins, seeketh my life. How much more now may this
Benjamite do it? Let him alone and let him curse, for the LORD hath bidden
him.
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యెహోవా నా శర మ్ను లక్షాపట్ట
ు నేమో, వాడు పలికిన్ శాపమున్కు బదులుగా
యెహోవా నాకు మేలు చేయనేమో.
అంత్ట దావీదును అత్ని వారును మ్యరుమున్ వెళ్లాపోయిరి. వారు
వెళ్లాపోవుచండగా ష్మీ అత్ని కెదురుగా కొండపరకకను పోవుచ అత్ని మీదికి
రాళ్ల
ా విసరుచ ధూళ్ల యెగరగొట్ట
ు చనుండెను.
రాజును అత్నితోకూడనున్న జనులందరును బడలిన్వారై యొకానొక చోటికి
వచిచ అలసట తీరుచకొనిరి.
అబా
ు లోమును ఇశారయేలువారందరును అహీతో పలును యెరూష్లేమున్కు
వచిచ యండిరి.
దావీదుతో సేనహముగానున్న అరీకయడెైన్ హూషెైయను న్త్డు
అబా
ు లోమునొదదకువచిచ అత్ని దరిశంచి రాజు చిరంజీవి యగును గాక రాజు
చిరంజీవియగును గాక అని పలుకగా
అబా
ు లోమునీ సేనహితునికి నీవు చేయ ఉపకార మింతేనా నీ సేనహితునితో
కూడ నీవు వెళాకపోత్రవేమ్ని అత్ని న్డుగగా
హూషెై యెహోవాయను ఈ జనులును ఇశారయేలీయలందరును ఎవని
కోరుకొందురో నేను అత్ని వాడన్గుదును, అత్నియొదదనే యందును.

It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will
requite me good for his cursing this day."
And as David and his men went by the way, Shimei went along on the
hillside opposite him and cursed as he went and threw stones at him and
cast dust.
And the king and all the people who were with him became weary and
refreshed themselves there.
And Absalom and all the people, the men of Israel, came to Jerusalem, and
Ahithophel with him.
And it came to pass, when Hushai the Archite, David's friend, had come unto
Absalom, that Hushai said unto Absalom, "God save the king! God save the
king!"
And Absalom said to Hushai, "Is this thy kindness to thy friend? Why
wentest thou not with thy friend?"
And Hushai said unto Absalom, "Nay; but whom the LORD and this people
and all the men of Israel choose, his will I be, and with him will I abide.

మ్రియ నేనవనికి సేవచేయవలను? అత్ని కుమ్యరుని సనినధిని నేను
సేవచేయవలను గదా? నీ త్ండిర సనినధిని నేను సేవచేసిన్ట్ట
ా నీ సనినధిని నేను
సేవచేయదున్ని అబా
ు లోమునొదద మ్న్వి చేసెను.
అబా
ు లోము అహీతోపలుతో మ్న్ము చేయవలసిన్ పని ఏదో తెలిసి కొనుటకెై
ఆలోచన్ చేత్ము రముి అన్గా
అహీతో పలునీ త్ండిరచేత్ ఇంటికి కావలి యంచబడిన్ ఉపపతునలయొదదకు
నీవు పోయిన్ యెడల నీవు నీ త్ండిరకి అసహుాడవెైత్రవని ఇశారయేలీయ
లందరు తెలిసికొందురు, అపుపడు నీ పక్షమున్ నున్నవారందరు ధైరాము
తెచచకొందురని చెపపను.
కాబటిు మేడమీద వారు అబా
ు లోమున్కు గుడారము వేయగా
ఇశారయేలీయలకందరికి తెలియన్ట్ట
ా గా అత్డు త్న్ త్ండిర ఉపపతునలను
కూడెను.
ఆ దిన్ములలో అహీ తోపలు చెపపన్ యే యాలోచన్యె
ై న్ను ఒకడు దేవుని
యొదద విచారణచేసి పందిన్ ఆలోచన్యె
ై న్ట్ట
ు గా ఉండెను; దావీదును
అబా
ు లోమును దానిని అటేా యెంచ చండిరి.
దావీదు అలసట నొంది బలహీన్ముగా నునానడు గనుక

And again, whom should I serve? Should I not serve in the presence of his
son? As I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence."

నేను అత్నిమీద పడి అత్ని బెదరించిన్యెడల అత్ని యొదదనున్న
జనులందరు ప్రరిపోదురు; రాజును మ్యత్ిము హత్ముచేసి జనులందరిని
నీత్ట్ట
ు త్రిపపదను;
నీవు వెదకు మ్నిష్ని నేను పట్ట
ు కొన్గా జనులందరు వచిచ నీతో
సమ్యధాన్పడుదురు గనుక నీ చిత్తమైతే నేను పండెరండు వేలమ్ందిని
ఏరపరచకొనిపోయి యీ రాత్రి దావీదును త్రిమి పట్ట
ు కొందున్ని అహీతోపలు
అబా
ు లోముతో చెపపగా

And I will come upon him while he is weary and weakhanded, and will make
him afraid; and all the people who are with him shall flee, and I will smite
the king only.
And I will bring back all the people unto thee: the man whom thou seekest
is as if all returned; so all the people shall be in peace."

Then said Absalom to Ahithophel, "Give counsel among you what we shall
do."
And Ahithophel said unto Absalom, "Go in unto thy father's concubines,
whom he hath left to keep the house; and all Israel shall hear that thou art
abhorred by thy father. Then shall the hands of all who are with thee be
strong."
So they spread Absalom a tent upon the top of the house, and Absalom
went in unto his father's concubines in the sight of all Israel.
And the counsel of Ahithophel, which he counseled in those days, was as if a
man had inquired at the oracle of God; so was all the counsel of Ahithophel
both with David and with Absalom.
Moreover Ahithophel said unto Absalom, "Let me now choose out twelve
thousand men, and I will arise and pursue after David this night.
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ఈ బోధ అబా
ు లోమున్కును ఇశారయేలువారి పదదలకందరికిని యకిముగా
కన్బడెను.
అంత్ట అరీకయడెైన్ హూషెై యేమి చెపుపనో మ్న్ము వినున్ట్ట
ా అత్ని
పలువన్ంపుడని అబా
ు లోము ఆజా ఇయాగా, హూషెై అబా
ు లోమునొదదకు
వచెచను.
అబా
ు లోము అహీతోపలు చెపపన్ ఆలోచన్ అత్నికి తెలియజేసి అత్ని
మ్యటచొపుపన్ మ్న్ము చేయదమ్య చేయకుందుమ్య? నీ యాలోచన్
యేమైన్ది చెపుపమ్ని అత్ని న్డుగగా
హూషెై అబా
ు లోముతో ఇటానను. ఈసారి అహీతోపలు చెపపన్ ఆలోచన్
మ్ంచిది కాదు.
నీ త్ండిరయ అత్ని పక్షమున్ నున్నవారును మ్హా బల్లఢ్యాలనియ,
అడవిలో పలాలను పోగొట్ట
ు కొనిన్ యెలుగుబంటా వంటివారై రేగిన్ మ్న్సుసతో
ఉనానరనియ నీకు తెలియను. మ్రియ నీ త్ండిర యదిమున్ందు
పరవీణుడు, అత్డు జనులతో కూడ బసచేయడు.

And the saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.
Then said Absalom, "Call now Hushai the Archite also, and let us hear
likewise what he saith."
And when Hushai had come to Absalom, Absalom spoke unto him, saying,
"Ahithophel hath spoken in this manner. Shall we do according to his word?
If not, speak thou."
And Hushai said unto Absalom, "The counsel that Ahithophel hath given is
not good at this time.
For," said Hushai, "thou knowest thy father and his men, that they are
mighty men, and they are chafed in their minds, as a bear robbed of her
whelps in the field; and thy father is a man of war, and will not lodge with
the people.

అత్డదో యొక గుహయందో మ్రి ఏ సథలమ్ందో దాగి యండును. కాబటిు
Behold, he is hid now in some pit, or in some other place; and it will come to
నీవారిలో కొందరు యదా
ి రంభ్ మ్ందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ
pass, when some of them are overthrown at the first, that whosoever
సంగత్రనిబటిు అబా
ు లోము పక్షమున్ నున్నవారు ఓడిపోయిరని చెపుప కొందురు. heareth it will say, `There is a slaughter among the people who follow
Absalom.'
నీ త్ండిర మ్హా బల్లఢ్యాడనియ, అత్ని పక్షపువారు ధైరావంతులనియ
And he also that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, shall utterly
ఇశారయేలీయలందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి
melt; for all Israel knoweth that thy father is a mighty man, and those who
గుండెగలవారు సయిత్ము దిగులొందుదురు.
are with him are valiant men.
కాబటిు నా ఆలోచన్ యేమ్న్గా, దానునుండి బెయేరుబావరకు లకకకు
Therefore I counsel that all Israel be generally gathered unto thee, from Dan
సముదరపు ఇసుక రేణువులంత్ విసాతరముగా ఇశారయేలీయల న్ందరిని
even to Beersheba, as the sand that is by the sea for multitude, and that
న్లుదిశలనుండి నీ యొదదకు సమ్కూరిచ నీవు సవయముగా యదిమున్కు
thou go to battle in thine own person.
పోవలను.
అపుపడు మ్న్ము అత్డు కన్బడిన్ సథలములలో ఏదో యొకదానియందు
So shall we come upon him in some place where he shall be found, and we
అత్నిమీద పడుదుము; నేలమీద మ్ంచపడురీత్రగా మ్న్ము అత్నిమీదికి
will light upon him as the dew falleth on the ground; and of him and of all
వచిచన్యెడల అత్ని పక్షపువారిలో ఒకడును త్పపంచకొన్జాలడు.
the men who are with him there shall not be left so much as one.
అత్డు ఒక పటుణములో చొచిచన్యెడల ఇశారయేలీయలందరును ఆ
పటుణమున్కు తా
ి ళ్ల
ా తీసికొనివచిచ యొక చిన్న రాయి అచచట కన్బడకుండ
దానిని న్దిలోనికి ల్లగుదురు.
అబా
ు లోమును ఇశారయేలువారందరును ఈ మ్యట విని అరీకయడగు హూషెై
చెపపన్ ఆలోచన్ అహీతోపలు చెపపన్దానికంట్ట యకిమ్ని యొపుప కొనిరి;
ఏలయన్గా యెహోవా అబా
ు లోముమీదికి ఉపదరవమును రపపంపగలందులకెై
అహీతోపలు చెపపన్ యకిిగల ఆలోచన్ను వారథముచేయ నిశచయించి
యండెను.
కాబటిు హూషెై అబా
ు లోమున్కును ఇశారయేలువారి పదదలకందరికిని అహీతోపలు
చెపపన్ ఆలోచన్ను తాను చెపపన్ ఆలోచన్ను యాజకులగు సాదోకుతోను
అబాా తారుతోను తెలియజపప

Moreover, if he be gotten into a city, then shall all Israel bring ropes to that
city; and we will draw it into the river, until there be not one small stone
found there."
And Absalom and all the men of Israel said, "The counsel of Hushai the
Archite is better than the counsel of Ahithophel." For the LORD had
appointed to defeat the good counsel of Ahithophel, with the intent that
the LORD might bring evil upon Absalom.
Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests, "Thus and thus did
Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel, and thus and thus
have I counseled.
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మీరు త్వరపడి ఈ రాత్రి అరణామ్ందు ఏరు దాట్ట సథలములలో
ఉండవదదనియ, రాజును అత్ని సమ్క్షమ్ందున్న జనులందరును న్శింప
కుండున్ట్ట
ా శీఘాముగా వెళ్లాపోవుడనియ దావీదున్కు వరిమ్యన్ము పంపుడని
చెపపను.
తాము పటుణముత్ట్ట
ు వచిచన్ సంగత్ర తెలియబడక యండున్ట్ట
ా
యోనాతానును అహిమ్యసుసను ఏన్రోగలు దగుర నిలిచియండగా పని
కతెతయొకతెవచిచ, హూషెై చెపపన్ సంగత్రని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ
రాజైన్ దావీదుతో దాని తెలియజపపరి.
తాను వారిని కనుగొనిన్ సంగత్ర పనివాడు ఒకడు అబా
ు లోమున్కు తెలిపను
గాని వారిదదరు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలు
ా చేరి అత్ని
యింటి ముంగిట ఒక బావి యండగా దానిలో దిగి దాగి యండిరి.

Now therefore send quickly and tell David, saying, `Lodge not this night in
the plains of the wilderness, but speedily pass over, lest the king be
swallowed up and all the people who are with him.'"

ఆ యింటి యిల్ల
ా లు ముత్క గుడి యొకటి తీసికొనివచిచ బావిమీద పరచి
దానిపైన్ గోధుమ్పండి ఆర బోసెను గనుక వారు దాగిన్ సంగత్ర యెవరికిని
తెలియక పోయెను.
అబా
ు లోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమయొదదకు వచిచ అహిమ్యసుసను
యోనాతానును ఎకకడ ఉనానరని అడుగగా ఆమవారు ఏరుదాటి పోయిరని
వారితో చెపపను గనుక వారు పోయి వెదకి వారిని కాన్క యెరూష్లేమున్కు
త్రరిగి వచిచరి.

And the woman took and spread a covering over the well's mouth, and
spread ground corn thereon; and the thing was not known.

2 Samuel

17

16

2 Samuel

17

17

2 Samuel

17

18

2 Samuel

17

19

2 Samuel

17

20

2 Samuel

17

21

వారు వెళ్లాన్ త్రువాత్ యోనాతానును అహిమ్యసుసను బావిలోనుండి
And it came to pass, after they had departed, that they came up out of the
బయటికి వచిచ దావీదునొదదకు పోయి అహీతోపలు అత్నిమీద చేసిన్ ఆలోచన్ well and went and told King David, and said unto David, "Arise, and pass
తెలియజేసినీవు లేచి త్వరగా న్ది దాటవలసిన్దని అత్నితో చెపపగా
quickly over the water, for thus hath Ahithophel counseled against you."
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దావీదును అత్ని యొదదనున్న జనులందరును లేచి యొరా
ద నున్ది దాటిరి,
తెలావారున్పపటికి న్ది దాటక యండిన్వాడు ఒకడును లేకపోయెను.
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Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel, for they dared not be seen
to come into the city; and a maidservant went and told them, and they went
and told King David.
Nevertheless a lad saw them, and told Absalom; but they went both of them
away quickly, and came to a man's house in Bahurim, who had a well in his
court, whither they went down.

And when Absalom's servants came to the woman to the house, they said,
"Where are Ahimaaz and Jonathan?" And the woman said unto them, "They
have gone over the brook of water." And when they had sought and could
not find them, they returned to Jerusalem.

Then David arose, and all the people who were with him, and they passed
over the Jordan. By the morning light there lacked not one of them who had
not gone over the Jordan.
అహీతోపలు తాను చెపపన్ ఆలోచన్ జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు గంత్కటిు And when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his
యెకిక త్న్ ఊరనున్న త్న్ యింటికి పోయి త్న్ యిలు
ా చకకబెట్ట
ు కొని
ass, and arose and got him home to his house, to his city, and put his
ఉరిపోసికొని చనిపోయెను; జనులు అత్ని త్ండిర సమ్యధియందు అత్నిని
household in order, and hanged himself, and died, and was buried in the
ప్రత్రపటిురి.
sepulcher of his father.
దావీదు మ్హన్యీమున్కు రాగా అబా
ు లోమును ఇశారయేలీయలందరును
Then David came to Mahanaim. And Absalom passed over the Jordan, he
యొరా
ద ను న్ది దాటి వచిచరి.
and all the men of Israel with him.
అబా
ు లోము యోవాబున్కు మ్యరుగా అమ్యశాను సెైనాాధి పత్రగా
And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab. This Amasa
నియమించెను. ఈ అమ్యశా ఇతా
ి అను ఇశార యేలీయడు యోవాబు
was a man's son whose name was Ithra, an Israelite, who went in to Abigail
త్లిాయె
ై న్ సెరూయా సహోదరి యగు నాహాషు కుమ్యరియె
ై న్ అబీగయీలు
the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.
నొదదకు పోయి న్ందున్ పుటిున్వాడు
అబా
ు లోమును ఇశారయేలీయలును గిల్లదుదేశములో దిగియండిరి.
So Israel and Absalom pitched camp in the land of Gilead.
దావీదు మ్హన్యీమున్కు వచిచన్పుపడు అమోినీ యల రబాబ
And it came to pass, when David had come to Mahanaim, that Shobi the son
పటుణపువాడెైన్ నాహాషు కుమ్యరుడగుషోబీయను, లోదబారు ఊరివాడగు
of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of
అమీి్మ్యేలు కుమ్యరు డెైన్ మ్యకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును
Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim,
గిల్లదీయడునైన్ బరిజలాయియ
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అరణామ్ందు జనులు అలసిన్వారై ఆకలిగొని దపపగొనియందురని త్లంచి,
పరుపులు ప్రత్ిలు కుండలు గోధుమ్లు యవలు పండి వేచిన్ గోధుమ్లు
కాయధాన్ాములు చికుకడు కాయలు పేల్లలు
తేన వెన్న గొఱ్ఱలు జునునముదదలు దావీదును అత్నియొదదనున్న జనులును
భోజన్ము చేయటకెై తీసికొనివచిచరి.

brought beds and basins and earthen vessels, and wheat and barley and
flour and parched corn, and beans and lentils and parched pulse,

దావీదు త్న్ యొదదనున్న జనులను లకికంచి వారి మీద సహసారధిపతులను
శతాధిపతులను నిరణయించి
జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేత్ర కిరంద ఒక భాగమును
సెరూయా కుమ్యరుడగు అబీషెై అను యోవాబు సహోదరుని చేత్రకిరంద ఒక
భాగమును, గితీతయడెైన్ ఇత్తయి చేత్రకిరంద ఒక భాగమును ఉంచెను.
దావీదునేను మీతోకూడ బయలుదేరుదున్ని జనులతో చెపపగా

and honey and butter, and sheep, and cheese from cows, for David and for
the people who were with him to eat. For they said, "The people are hungry
and weary and thirsty in the wilderness."
And David numbered the people that were with him, and set captains of
thousands and captains of hundreds over them.
And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and
a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab's brother,
and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto
the people, "I will surely go forth with you myself also."

3

జనులునీవు రాకూడదు, మేము ప్రరిపోయిన్ను జనులు దానిని లక్షాపటురు,
మ్యలో సగము మ్ంది చనిపోయిన్ను జనులు దానిని లక్షాపటురు, మ్యవంటి
పదివేల మ్ందితో నీవు సాటి; కాబటిు నీవు పటుణమ్ందు నిలిచి మ్యకు
సహాయము చేయవలన్ని అత్నితో చెపపరి.

But the people answered, "Thou shalt not go forth; for if we flee away, they
will not care for us; neither if half of us die will they care for us. But now
thou art worth ten thousand of us; therefore now it is better that thou
succor us from the city."
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4

2 Samuel

18
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అందుకు రాజుమీ దృష్ుకేది మ్ంచిదో దాని చేసెదన్ని చెపప గుమ్ిపు పరకకను
నిలిచి యండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల
కొలదిగాను బయలుదేరిరి.
అపుపడు రాజు యోవాబును అబీషెైని ఇత్తయిని పలిచినా నిమిత్తమై
¸యవనుడెైన్ అబా
ు లోమున్కు దయ జూపుడని ఆజా
ా పంచెను. జనులందరు
వినుచండగా రాజు అబా
ు లోమునుగూరిచ అధిపతులకందరికి ఆజా ఇచెచను.

And the king said unto them, "What seemeth to you best I will do." And the
king stood by the gate side, and all the people came out by hundreds and by
thousands.
And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, "Deal gently for
my sake with the young man, even with Absalom." And all the people heard
when the king gave all the captains charge concerning Absalom.

2 Samuel

18

6

2 Samuel

18

7

జనులు ఇశారయేలువారిని ఎదిరించటకెై పలములోనికి బయలుదేరిన్ మీదట
యదిము ఎఫా
ర యిము వన్ములో జరుగగా
ఇశారయేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ
దిన్మున్ ఇరువది వేల మ్ంది అకకడ హతులైరి.

So the people went out into the field against Israel. And the battle was in
the wood of Ephraim,
where the people of Israel were slain before the servants of David; and
there was there a great slaughter that day of twenty thousand men.

2 Samuel

18

8

యదిము ఆ పరదేశమ్ంత్టను వాాపంచెను; మ్రియ నాటి దిన్మున్ కత్రతచేత్ For the battle there was scattered over the face of all the country; and the
కూలిన్వారి కంట్ట ఎకుకవమ్ంది అడవిలో చికుకబడి నాశన్మైరి.
woods devoured more people that day than the sword devoured.
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అబా
ు లోము కంచర గాడిదమీద ఎకిక పోవుచ దావీదు సేవకులకు
ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపపమ్సతకి వృక్షముయొకక
చికుకకొమ్ిల కిరందికి పోయిన్పుపడు అత్ని త్ల చెట్ట
ు కు త్గులుకొనిన్ందున్
అత్డు ఎత్తబడి ఆకాశమున్కును భూమికిని మ్ధాను వేరల్లడు చండగా
అత్ని కిరందనున్న కంచరగాడిద సాగిపోయెను.

And Absalom met the servants of David. And Absalom rode upon a mule,
and the mule went under the thick boughs of a great oak; and his head
caught hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the
earth, and the mule that was under him went away.
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ఒకడు దానిని చూచి వచిచ అబా
ు లోము మ్సతకివృక్షమున్ వేరల్లడుచండుట
నేను చూచిత్రన్ని యోవాబుతో చెపపన్పుపడు

And a certain man saw it, and told Joab and said, "Behold, I saw Absalom
hanged in an oak."
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యోవాబునీవు చూచి యంటివే, నేల కూలున్ట్ట
ా నీవత్ని కొటుకపోత్రవేమి?
నీవత్ని చంపన్యెడల పది తులముల వెండియ ఒక న్డికట్ట
ు ను
నీకిచిచయందున్ని త్న్కు సమ్యచారము చెపపన్వానితో అనను.

And Joab said unto the man who told him, "And behold, thou sawest him,
and why did thou not smite him there to the ground? And I would have
given thee ten shekels of silver and a girdle."
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అందుకు వాడు¸యవనుడెైన్ అబా
ు లోమును ఎవడును
ముటుకుండజాగరత్తపడుడని రాజు నీకును అబీషెైకిని ఇత్తయికిని ఆజా
నిచచచండగా నేను వింటిని; వెయిా తులముల వెండి నా చేత్రలో పటిున్ను
రాజు కుమ్యరుని నేను చంపను.

And the man said unto Joab, "Though I should receive a thousand shekels of
silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king's
son; for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying,
`Beware that none touch the young man Absalom.'
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మ్యసము చేసి నేను అత్ని ప్ర
ర ణమున్కు ముపుప తెచిచన్ యెడల అది
రాజున్కు తెలియకపోదు, రాజు సనినధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని
యోవాబుతో అన్గా
యోవాబునీవు చేయవరకు నేను కాచకొని యందునా? అని చెపప మూడు
బాణములు చేత్ పట్ట
ు కొని పోయి మ్సతకివృక్షమున్ వేరల్లడుచ ఇంకను
ప్ర
ర ణముతో నున్న అబా
ు లోముయొకక గుండెకు గురిపటిు
త్న్ ఆయధములను మోయవారు పదిమ్ంది చట్ట
ు చట్ట
ు కొని యండగా
అబా
ు లోమును కొటిు చంపను.
అపుపడు జనులను ఇక హత్ము చేయక విడువవలసిన్దని యోవాబు బాకా
ఊదింపగా ఇశారయేలీయలను త్రుముకొని పోయిన్ జనులు త్రరిగి వచిచరి.

Otherwise I should have wrought falsehood against mine own life; for there
is no matter hid from the king, and thou thyself wouldest have set thyself
against me."
Then said Joab, "I may not tarry thus with thee." And he took three darts in
his hand, and thrust them through the heart of Absalom while he was yet
alive in the midst of the oak.
And ten young men who bore Joab's armor compassed about and smote
Absalom, and slew him.
And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after
Israel, for Joab held back the people.
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And they took Absalom and cast him into a great pit in the wood, and laid a
very great heap of stones upon him; and all Israel fled every one to his tent.
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జనులు అబా
ు లోము యొకక కళేబరమును ఎత్రత అడవిలో ఉన్న పదదగోత్రలో
పడవేసి పదదరాళాకుపప దానిమీద పేరిచన్ త్రువాత్ ఇశారయేలీయలందరును
త్మ్ త్మ్ యిండాకు పోయిరి.
త్న్ పేరు నిలుపుటకు త్న్కు కుమ్యరులు లేరనుకొని, అబా
ు లోము తాను
బరదికియండగా ఒక సతంభ్ము తెచిచ దానిని రాజు లోయలో త్న్ పేరట
నిలువబెటిు, అత్డు ఆ సతంభ్మున్కు త్న్ పేరు పటిుయండెను. నేటివరకు
అబా
ు లోము సతంభ్మ్ని దానికి పేరు.
సాదోకు కుమ్యరుడెైన్ అహిమ్యసుసనేను పరుగెత్రత కొని పోయి యెహోవా త్న్
శతు
ి వులను ఓడించి త్న్కు నాాయము తీరిచన్ వరిమ్యన్ము రాజుతో
చెపపదన్న్గా
యోవాబుఈ దిన్మున్ ఈ వరిమ్యన్ము చెపప త్గదు, మ్రియొక దిన్మున్
చెపపవచచను; రాజు కుమ్యరుడు మ్రణమ్యయెను గనుక ఈ దిన్మున్
వరిమ్యన్ము తీసికొని పోత్గదని అత్నితో చెపపను.
త్రువాత్ కూషీని పలిచినీవు పోయి నీవు చూచిన్ దానిని రాజున్కు తెలియ
జేయమ్న్గా కూషీ యోవాబున్కు న్మ్సాకరము చేసి పరుగెత్రతకొని పోయెను.
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అయితే సాదోకు కుమ్యరుడెైన్ అహి మ్యసుసకూషీతోకూడ నేనును
పరుగెత్రతకొనిపోవు టకు సెలవిమ్ిని యోవాబుతో మ్న్విచేయగా
యోవాబునాయనా నీవెందుకు పోవలను? చెపుపటకు నీకు బహుమ్యన్ము
తెచచ విశ్రష్మైన్ సమ్యచార మేదియ లేదు గదా అని అత్నితో అన్గా

Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, "But come what may,
let me, I pray thee, also run after the Cushite." And Joab said, "Why wilt
thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready?"

Now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar,
which is in the King's Dale, for he said, "I have no son to keep my name in
remembrance." And he called the pillar after his own name; and it is called
unto this day, Absalom's Place.
Then said Ahimaaz the son of Zadok, "Let me now run and bear the king
tidings, how the LORD hath avenged him of his enemies."
And Joab said unto him, "Thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt
bear tidings another day; but this day thou shalt bear no tidings, because
the king's son is dead."
Then said Joab to a Cushite, "Go, tell the king what thou hast seen." And the
Cushite bowed himself unto Joab and ran.
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అత్డుఏమైన్ను సరే నేను పరుగెత్రతకొని పోవుదు న్నను. అందుకు
యోవాబుపమ్ిని సెలవియాగా అహిమ్యసుస మైదాన్పు మ్యరు మున్
పరుగెత్రతకొని కూషీకంట్ట ముందుగా చేరను.
దావీదు రండు గుమ్ిముల మ్ధాను న్డవలో కూర్కచని యండెను;
కావలికాడు గుమ్ిముపైనున్న గోడమీదికి ఎకిక ప్రరచూడగా ఒంటరిగా
పరుగెత్రతకొని వచచచన్న యొకడు కన్బడెను. వాడు అరచి రాజున్కు ఈ
సంగత్ర తెలియజేయగా
రాజువాడు ఒంటరిగా ఉండిన్యెడల ఏదో వరిమ్యన్ము తెచచచనానడనను.
అంత్లో వాడు పరుగుమీద వచచచండగా

"But howsoever," said he, "let me run." And he said unto him, "Run." Then
Ahimaaz ran by the way of the plain, and outran the Cushite.
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కావలికాడు పరుగెత్రతకొని వచచ మ్రియొకని కనుగొని అదిగో మ్రియొకడు
ఒంటరి గానే పరుగెత్రతకొని వచచచనానడని దావరపుత్ట్ట
ు త్రరిగి చెపపగా
రాజువాడును వరిమ్యన్ము తెచచచనానడనను.

And the watchman saw another man running; and the watchman called
unto the gatekeeper and said, "Behold, another man running alone." And
the king said, "He also bringeth tidings."
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కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతు
త ట చూడగావాడు సాదోకు కుమ్యరుడెైన్
అహిమ్యసుస అని నాకు తోచచన్నది అనిన్పుపడు రాజువాడు
మ్ంచివాడు, శుభ్వరిమ్యన్ము తెచచచనానడని చెపపను. అంత్లొ

And the watchman said, "I think the running of the foremost is like the
running of Ahimaaz the son of Zadok." And the king said, "He is a good man,
and cometh with good tidings."
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అహిమ్యసుస జయమ్ని బిగురగా రాజుతో చెపప రాజు ముందర సాషా
ు ంగ
న్మ్సాకరము చేసినా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నినున చంప చూచిన్
వారిని అపపగించిన్ నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము అని చెపపను.
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రాజుబాలుడగు అబా
ు లోము కేుమ్ముగా ఉనానడా? అని యడుగగా
అహిమ్యసుసయోవాబు రాజసేవకుడ నైన్ నీ దాసుడన్గు న్నున
పంపన్పుపడు గొపప అలారి జరుగుట నేను చూచిత్రని గాని అది ఏమైన్ది
నాకు తెలిసిన్ది కాదని చెపపను.
అపుపడు రాజునీవు పరకకకు తొలగి నిలిచియండు మ్ని వానికాజానియాగా
వాడు తొలగి నిలిచెను.
అంత్లో కూషీ వచిచనా యేలిన్ వాడా రాజా, నేను నీకు శుభ్సమ్యచారము
తెచిచత్రని; యీ దిన్మున్ యెహోవా నీ మీదికి వచిచన్వారిన్ందరిని ఓడించి
నీకు నాాయము తీరచన్ని చెపపన్పుపడు
రాజుబాలుడగు అబా
ు లోము కేుమ్ముగా ఉనానడా? అని యడిగెను. అందుకు
కూషీ చెపపన్దేమ్న్గానా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీ శతు
ి వులును నీకు
హాని చేయవలన్ని నీ మీదికి వచిచన్వారందరును ఆ బాలుడున్నట్ట
ు గానే
యందురు గాక.
అపుపడు రాజు బహు కలత్పడి గుమ్ి మున్కు పైగా నున్న గదికి ఎకిక పోయి
యేడుచచ, సంచరించచనా కుమ్యరుడా అబా
ు లోమ్య, నా కుమ్య రుడా
అబా
ు లోమ్య, అని కేకలు వేయచ, అయోా నా కుమ్యరుడా, నీకు బదులుగా
నేను చనిపోయిన్యెడల ఎంత్ బాగుండును; నా కుమ్యరుడా అబా
ు లోమ్య నా
కుమ్యరుడా, అని యేడుచచ వచెచను.

And Ahimaaz called and said unto the king, "All is well." And he fell down to
the earth upon his face before the king and said, "Blessed be the LORD thy
God, who hath delivered up the men who lifted up their hand against my
lord the king."
And the king said, "Is the young man Absalom safe?" And Ahimaaz
answered, "When Joab sent the king's servant and me thy servant, I saw a
great tumult, but I knew not what it was."
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And David sat between the two gates; and the watchman went up to the
roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes and looked, and
behold, a man running alone.
And the watchman cried and told the king. And the king said, "If he be
alone, there are tidings in his mouth." And he came apace and drew near.

And the king said unto him, "Turn aside and stand here." And he turned
aside and stood still.
And behold, the Cushite came; and the Cushite said, "Tidings, my lord the
king; for the LORD hath avenged thee this day of all those who rose up
against thee."
And the king said unto the Cushite, "Is the young man Absalom safe?" And
the Cushite answered, "The enemies of my lord the king, and all who rise
against thee to do thee hurt, be as that young man is."
And the king was much moved, and went up to the chamber over the gate
and wept. And as he went, thus he said, "O my son Absalom, my son, my
son Absalom! Would God I had died for thee, O Absalom, my son, my son!"

రాజు త్న్ కుమ్యరునిగూరిచ దుుఃఖించచ ఏడుచచనానడను సంగత్ర ఆ
And it was told Joab, Behold, the king weepeth and mourneth for Absalom.
దిన్మున్ జనులందరు విని,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యది మ్ందు సిగు
ు తో ప్రరిపోయిన్ జనులవల వారు నాడు దొంగన్డకలతో
వచిచ పటుణములో పరవేశించిరి;
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నాటి విజయము జనులకందరికి దుుఃఖమున్కు కారణమ్యయెను.
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And the victory that day was turned into mourning unto all the people: for
the people heard say that day how the king was grieved for his son.

And the people got themselves by stealth that day into the city, as people
being ashamed steal away when they flee in battle.
రాజు ముఖము కపుపకొని అబా
ు లోమ్య నా కుమ్యడుడా అబా
ు లోమ్య నా
But the king covered his face, and the king cried with a loud voice, "O my
కుమ్యరుడా నా కుమ్యరుడా, అని కేకలు వేయచ ఏడుచచండగా,
son Absalom, O Absalom, my son, my son!"
రాజు అబా
ు లోమునుగూరిచ దుుఃఖించచ ఏడుచచనానడను సంగత్ర
And Joab came into the house to the king, and said, "Thou hast shamed this
యోవాబు విని న్గరియందున్న రాజునొదదకు వచిచనీ ప్ర
ర ణమును నీ కుమ్యరుల day the faces of all thy servants who this day have saved thy life and the
ప్ర
ర ణములను నీ కుమ్యరిల ప్ర
ర ణములను నీ భారాల ప్ర
ర ణములను నీ
lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives and the
ఉపపతునల ప్ర
ర ణములను ఈ దిన్మున్ రకిుంచిన్ నీ సేవకులన్ందరిని నేడు
lives of thy concubines,
సిగు
ు పరచి
నీ సేనహితుల యెడల పేరమ్ చూపక నీ శతు
ి వులయెడలపేరమ్ చూపుచ, ఈ
in that thou lovest thine enemies and hatest thy friends. For thou hast
దిన్మున్ అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇష్ుజనులుకారని నీవు
declared this day that thou regardest neither princes nor servants; for this
కనుపరచిత్రవి. మేమ్ందరము చనిపోయి అబా
ు లోము బరదికియండిన్యెడల
day I perceive that if Absalom had lived and all we had died this day, then it
అది నీకు ఇష్ుమ్గున్న్న మ్యట యీ దిన్మున్ నేను తెలిసికొనుచనానను.
had pleased thee well.
ఇపుపడు లేచి బయటికివచిచ నీ సేవకులను ధైరాపరచము.
నీవు బయటికి రాకయండిన్ యెడల ఈ రాత్రి యొకడును నీయొదద
నిలువడని యెహోవా నామ్మునుబటిు పరమ్యణము చేసి చెపుపచనానను; నీ
బాలామునుండి నేటివరకు నీకు ప్ర
ర పతంచిన్ అప్రయము లనినటికంట్ట అది నీకు
కష్ుత్రముగా ఉండున్ని రాజుతో మ్న్విచేయగా రాజు లేచి వచిచ గుమ్ిములో
కూరుచం డెను.
రాజు గుమ్ిములో కూరుచనానడను మ్యట జనులందరు విని రాజును దరిశంప
వచిచరిగాని ఇశారయేలువారు త్మ్ త్మ్ యిండాకు ప్రరిపోయిరి.

Now therefore arise, go forth, and speak comfortingly unto thy servants. For
I swear by the LORD, if thou go not forth, there will not tarry one with thee
this night; and that will be worse unto thee than all the evil that befell thee
from thy youth until now."
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అంత్ట ఇశారయేలువారి గోత్ిములకు చేరికెైన్ జనులందరు ఇటానుకొనిరిమ్న్
శతు
ి వుల చేత్రలోనుండియ, ఫిలిషీతయల చేత్రలోనుండియ మ్న్లను
విడిపంచిన్ రాజు అబా
ు లోమున్కు భ్యపడి దేశములోనుండి ప్రరిపోయెను.
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మ్న్మీద మ్న్ము రాజుగా పటా
ు భిషేకము చేసిన్ అబా
ు లోము యదదమ్ందు
మ్రణమ్యయెను. కాబటిు మ్న్ము రాజును మ్రల తోడుకొని వచచటను
గూరిచ ఏల మ్యటా
ా డక పోత్రవిిు?
రాజైన్ దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకున్కును అబాాతారున్కును
వరిమ్యన్ము పంపఇశారయేలువా రందరు మ్యటల్లడుకొను సంగత్ర
న్గరిలోనున్న రాజున్కు విన్బడెను గనుక రాజును న్గరికి మ్రల తోడుకొని
రాకుండ మీరందుకు ఆలసాము చేయచనానరు?

And all the people were in strife throughout all the tribes of Israel, saying,
"The king saved us out of the hand of our enemies, and he delivered us out
of the hand of the Philistines; and now he has fled out of the land because
of Absalom.
And Absalom, whom we anointed over us, is dead in battle. Now therefore,
why speak ye not a word of bringing the king back?"
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మీరు నాకు ఎముక న్ంటిన్టిుయ మ్యంసము న్ంటిన్టిుయ సహోదరులై
యండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరందుకు ఆలసాము
చేయచనానరని యూదావారి పదదలతో చెపుపమ్ని ఆజా ఇచెచను.

Then the king arose and sat in the gate. And they told unto all the people,
saying, "Behold, the king doth sit in the gate." And all the people came
before the king, for Israel had fled every man to his tent.

And King David sent to Zadok and to Abiathar the priests, saying, "Speak
unto the elders of Judah, saying, `Why are ye the last to bring the king back
to his house, seeing the speech of all Israel has come to the king, even to his
house?
Ye are my brethren, ye are my bones and my flesh. Why then are ye the last
to bring back the king?'

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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మ్రియ అమ్యశా యొదదకు దూత్లను పంపనీవు నాకు ఎముక న్ంటిన్
And say ye to Amasa, `Art thou not of my bone and of my flesh? God do so
బంధువుడవు మ్యంసము న్ంటిన్ బంధువుడవు కావా? యోవాబున్కు బదులు to me, and more also, if thou be not captain of the host before me
నినున సెైనాాధిపత్రగా నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప అప్రయము continually in place of Joab.'"
నాకు కలుగ జేయను గాకని చెపుపడనను.
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And he bowed the heart of all the men of Judah, even as the heart of one
man, so that they sent this word unto the king: "Return thou, and all thy
servants."
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అత్డు పోయి యెవరును త్పపకుండ యూదావారిన్ందరిని రాజున్కు
ఇష్ుపూరవక ముగా లోబడున్ట్ట
ా చేయగానీవును నీ సేవకులందరును మ్రల
రావలన్న్న వరిమ్యన్ము వారు రాజునొదదకు పంపరి. రాజు త్రరిగి యొరా
ద ను
న్ది యొదదకు రాగా
యూదావారు రాజును ఎదుర్కకనుటకును రాజును న్ది యివత్లకు తోడుకొని
వచచటకును గిల్ల
ు లున్కు వచిచరి.
అంత్లో బహూరీమున్ందున్న బెనాామీనీయడగు గెరా కుమ్యరుడెైన్ ష్మీ
త్వరపడి రాజైన్ దావీదును ఎదుర్కకనుటకెై యూదావారితో కూడ వచెచను.
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అత్ని యొదద వెయిామ్ంది బెనాామీనీయలు ఉండిరి. మ్రియసలు
కుట్టంబమున్కు సేవకుడగు స్త్బాయను అత్ని పదు న్యిదుగురు
కుమ్యరులును అత్ని యిరువదిమ్ంది దాసులును వచిచ

And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant
of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him;
and they went over the Jordan before the king.
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And there went over a ferryboat to carry over the king's household, and to
do what he thought good. And Shimei the son of Gera fell down before the
king as he was coming over the Jordan,
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రాజు ఎదుట న్ది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవత్లకు దాటించటకును రాజు
దృష్ుకి అనుకూలమైన్ దానిని చేయటకును రేవుపడవను ఇవత్లకు తెచిచ
యండిరి. అంత్ట గెరా కుమ్యరుడగు ష్మీ వచిచ రాజు యొరా
ద నున్ది దాటి
పోగానే అత్నికి సాషా
ు ంగపడి
నా యేలిన్వాడా, నేను చేసిన్ దోరహము నామీద మోపకుము; నా యేలిన్
వాడవును రాజవున్గు నీవు యెరూష్లేమును విడిచిన్ వేళ నీ దాసుడన్గు
నేను మూరిఖంచి చేసిన్ దోష్మును జా
ా పకమ్ందుంచకుము, మ్న్సుసన్ందుంచ
కొన్కుము.
నేను ప్రపము చేసిత్రన్ని నాకు తెలిసిన్ది గనుక యోసేపు వారందరితో కూడ
నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నినున ఎదుర్కకనుటకెై నేను ముందుగా
వచిచయనానన్నను.
అంత్ట సెరూయా కుమ్యరుడగు అబీషెైయెహోవా అభిషేకించిన్వానిని శపంచిన్
యీ ష్మీ మ్రణమున్కు ప్రతు
ి డు కాడా అని యన్గా
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దావీదుసెరూయా కుమ్యరుల్లరా, మీకును నాకును ఏమి పందు? ఇటిు
సమ్యమున్ మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశారయేలువారిలో ఎవరైన్ను ఈ
దిన్మున్ మ్రణశిక్ష నొందుదురా? యిపుపడు నేను ఇశారయేలువారిమీద రాజు
నైత్రన్ను సంగత్ర నాకు తెలిసేయన్నదని చెపప పరమ్య ణముచేసి

And David said, "What have I to do with you, ye sons of Zeruiah, that ye
should this day be adversaries unto me? Shall there any man be put to
death this day in Israel? For do not I know that I am this day king over
Israel?"

2 Samuel

19

23

నీకు మ్రణశిక్ష విధింపన్ని ష్మీతో సెల విచెచను.
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So the king returned and came to the Jordan. And Judah came to Gilgal to
go to meet the king, to conduct the king over the Jordan.
And Shimei the son of Gera, a Benjamite, who was of Bahurim, hastened
and came down with the men of Judah to meet King David.

and said unto the king, "Let not my lord impute iniquity unto me, neither do
thou remember that which thy servant did perversely the day that my lord
the king went out of Jerusalem, that the king should take it to his heart;
for thy servant doth know that I have sinned. Therefore, behold, I have
come the first this day of all the house of Joseph to go down to meet my
lord the king."
But Abishai the son of Zeruiah answered and said, "Shall not Shimei be put
to death for this, because he cursed the LORD'S anointed?"

Therefore the king said unto Shimei, "Thou shalt not die." And the king
swore unto him.
మ్రియ సలు కుమ్యరుడగు మఫీబోషెతు రాజును నదుర్కకనుటకు వచెచను. And Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king, and had
రాజు ప్రరిపోయిన్ దిన్ము మొదలుకొని అత్డు సుఖముగా త్రరిగి వచిచన్
neither dressed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes
నాటివరకు అత్డు కాళ్ల
ా కడుగుకొన్కయ, గడిము కత్రతరించ కొన్కయ
from the day the king departed until the day he came again in peace.
బటులు ఉదుకుకొన్కయ నుండెను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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రాజును ఎదుర్కకనుటకెై అత్డు యెరూష్లేమున్కు రాగా రాజు మఫీబోషెతూ,
నీవు నాతో కూడ రాకపోత్రవేమ్ని అత్ని న్డిగెను

And it came to pass, when he had come to Jerusalem to meet the king, that
the king said unto him, "Why wentest not thou with me, Mephibosheth?"
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అందుకత్డునా యేలిన్వాడా రాజా, నీ దాసుడనైన్ నేను కుంటివాడను గనుక
గాడిదమీద గంత్ కటిుంచి యెకిక రాజుతో కూడ వెళ్లాపోదున్ని నేన్ను కొన్గా నా
పనివాడు న్నున మోసము చేసెను.
స్త్బా నీ దాసుడనైన్ న్నున గూరిచ నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీతో
అబదిమ్యడెను. అయితే నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీవు దేవదూత్
వంటివాడవు, నీ దృష్ుకి ఏది యనుకూలమో దాని చేయము.

And he answered, "My lord, O king, my servant deceived me; for thy servant
said, `I will saddle me an ass, that I may ride thereon and go to the king,'
because thy servant is lame.
And he hath slandered thy servant unto my lord the king, but my lord the
king is as an angel of God. Do therefore what is good in thine eyes.
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For all of my father's house were but dead men before my lord the king; yet
did thou set thy servant among those who ate at thine own table. What
right therefore have I yet to cry any more unto the king?"
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నా త్ండిర యింటి వారందరు నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీ దృష్ుకి
మ్ృతుల వంటివారై యండగా, నీవు నీ బలాయొదద భోజన్ము చేయవారిలో
నీ దాసుడనైన్ న్నున చేరిచత్రవి. కాబటిు ఇకను రాజవెైన్ నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు టకు
నాకేమి నాాయమ్ని అన్గా
రాజునీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెతదవు? నీవును స్త్బాయను భూమిని
పంచకొనుడని నేనాజా ఇచిచత్రని గదా అనను.
అందుకు మఫీబోషెతునా యేలిన్వాడవగు నీవు నీ న్గరికి త్రరిగి కేుమ్ముగా
వచిచయనానవు గనుక అత్డు అంత్య తీసికొన్ వచచన్నను.
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మ్రియ గిల్లదీయడగు బరిజలాయి రోగెలీమునుండి యొరా
ద ను అదదరికి వచిచ
రాజుతోకూడ న్ది దాట్టను.
బరిజలాయి యెనుబది సంవత్సరముల వయసుసకలిగి బహు ముసలివాడెై
యండెను. అత్డు అధిక ఐశవరావంతుడు గనుక రాజు మ్హన్యీములో
నుండగా అత్నికి భోజన్ పదారథములను పంపంచచ వచెచను.

And Barzillai the Gileadite came down from Rogelim, and went over the
Jordan with the king to conduct him over the Jordan.
Now Barzillai was a very aged man, even fourscore years old; and he had
provided the king with sustenance while he lay at Mahanaim, for he was a
very great man.
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యెరూష్లేములో నాయొదద నినున నిలిప పోష్ంచెదను, నీవు నాతోకూడ న్ది
దాటవలన్ని రాజు బరిజలాయితో సెలవియాగా
బరిజలాయిరాజవగు నీతోకూడ యెరూష్లేమున్కు వచచటకు ఇక నేననిన
దిన్ములు బరతుకబోవుదును?
నేటికి నాకు ఎనుబది యేండా
ా యెను. సుఖదుుఃఖములకున్న భేదమును నేను
గురిింపగలనా? అన్నప్రన్ముల రుచి నీ దాసుడనైన్ నేను తెలిసికొన్గలనా?
గాయకుల యొకకయ గాయకురాండరయొకకయ సవరము నాకు విన్
బడునా? కావున్ నీ దాసుడన్గు నేను నా యేలిన్ వాడవును రాజవున్గు నీకు
ఎందుకు భారముగా నుండ వలను?

And the king said unto Barzillai, "Come thou over with me, and I will feed
thee with me in Jerusalem."
And Barzillai said unto the king, "How long have I to live, that I should go up
with the king unto Jerusalem?
I am this day fourscore years old, and can I discern between good and evil?
Can thy servant taste what I eat or what I drink? Can I hear any more the
voice of singing men and singing women? Why then should thy servant be
yet a burden unto my lord the king?
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నీ దాసుడనైన్ నేను నీతోకూడ న్ది దాటి అవత్లకు కొంచెము దూరము
వచెచదను గాని రాజవగు నీవు నాకంత్ పరతుాపకారము చేయనేల?

Thy servant will go a little way over the Jordan with the king. And why
should the king recompense me with such a reward?
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నేను నా ఊరి యందుండి మ్రణమై నా త్లిదండు
ర ల సమ్యధియందు
Let thy servant, I pray thee, turn back again, that I may die in mine own city
ప్రత్రపటుబడుటకెై అచచటికి త్రరిగి పోవున్ట్ట
ా నాకు సెలవిముి, చిత్తగించము, and be buried by the grave of my father and of my mother. But behold thy
నీ దాసుడగు కింహాము నా యేలిన్ వాడవును రాజవున్గు నీతోకూడ
servant Chimham. Let him go over with my lord the king, and do to him
వచచటకు సెలవిముి; నీ దృష్ుకి ఏది యనుకూలమో దానిని అత్నికి
what shall seem good unto thee."
చేయమ్ని మ్న్వి చేయగా
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And the king said unto him, "Why speakest thou any more of thy matters? I
have said, `Thou and Ziba divide the land.'"
And Mephibosheth said unto the king, "Yea, let him take all, forasmuch as
my lord the king has come again in peace unto his own house."

రాజుకింహాము నాతోకూడ రావచచను, నీ దృష్ుకి అనుకూలమైన్ దానిని నేను
అత్నికి చేసెదను, మ్రియ నావలన్ నీవు కోరున్దంత్య నేను చేసెదన్ని
సెలవిచెచను.
జనులందరును రాజును న్ది యవత్లకు రాగా రాజు బరిజలాయిని
ముదు
ద పట్ట
ు కొని దీవించెను; త్రువాత్ బరిజలాయి త్న్ సథలమున్కు వెళ్లాపోయెను.
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And the king answered, "Chimham shall go over with me, and I will do to
him that which shall seem good unto thee. And whatsoever thou shalt
require of me, that will I do for thee."
And all the people went over the Jordan. And when the king had come over,
the king kissed Barzillai and blessed him, and he returned unto his own
place.
యూదా వారందరును ఇశారయేలువారిలో సగము మ్ందియ రాజును తోడుకొని Then the king went on to Gilgal, and Chimham went on with him; and all the
రాగా రాజు కింహామును వెంటబెట్ట
ు కొని గిల్ల
ు లున్కు వచెచను.
people of Judah conducted the king, and also half the people of Israel.
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అందుకు ఇశారయేలు వారురాజులో మ్యకు పది భాగములున్నవి; మీకంట్ట
మేము దావీదున్ందు అధిక సావత్ంత్ిాము గలవారము; రాజును తోడుకొని
వచచటనుగురించి మీతో ముందుగా మ్యటల్లడిన్వారము మేమే గదా మీరు
మ్ముిను నిరాక్షాము చేసిత్రరేమి? అని యూదా వారితో పలికిరి. యూదా
వారి మ్యటలు ఇశారయేలు వారి మ్యటలకంట్ట కఠిన్ముగా ఉండెను.

And the men of Israel answered the men of Judah and said, "We have ten
parts in the king, and we have also more right in David than ye. Why then
did ye despise us, that our advice should not be first had in bringing back
our king?" And the words of the men of Judah were fiercer than the words
of the men of Israel.
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And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba
the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a trumpet and said, "We have no
part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse! Every man to
his tents, O Israel!"
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బెనాామీనీయడగు బికిర కుమ్యరుడెైన్ షెబయను పనికిమ్యలిన్వాడొకడు
అచచటనుండెను. వాడుదావీదున్ందు మ్న్కు భాగము లేదు, యెష్ుయి
కుమ్యరునియందు మ్న్కు సావసథాము ఎంత్మ్యత్ిమును లేదు; ఇశారయేలు
వారల్లరా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పండని బాకా ఊది పరకటన్
చేయగా
ఇశారయేలువారందరు దావీదును విడిచి బికిర కుమ్యరుడెైన్ షెబనువెంబడించిరి.
అయితే యొరా
ద ను న్దినుండి యెరూష్లేమువరకు యూదా వారు రాజును
హతు
త కొనిరి.
దావీదు యెరూష్లేములోని త్న్ న్గరికి వచిచ, త్న్ యింటికి తాను కాపుగా
నుంచిన్ త్న్ ఉపపతునలైన్ పదిమ్ంది స్త్తీలను తీసికొని వారిని కావలిలో
ఉంచి వారిని పోష్ంచచండెను గాని వారియొదదకు పోకుండెను; వారు కావలి
యందుంచబడిన్ వారై బరత్రకిన్ంత్కాలము విధవరాండరవల ఉండిరి.
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Then said the king to Amasa, "Assemble me the men of Judah within three
days, and be thou present here."
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త్రువాత్ రాజు అమ్యశాను పలువన్ంపమూడు దిన్ ములలోగా నీవు నా
దగురకు యూదావారిన్ందరిని సమ్ కూరిచ యికకడ హాజరుకమ్ిని
ఆజా
ా పంచగా
అమ్యశా యూదా వారిని సమ్కూరుచటకెై వెళ్లాపోయెను. అత్డు ఆలసాము
చేసిన్ందున్ అత్నికి నిరణయించిన్ కాలము మీరి పోయిన్పుపడు

ఇట్ట
ా ండగా ఇశారయేలు వారందరును రాజునొదదకు వచిచమ్య సహోదరులగు
యూదావారు ఎందుకు నినున దొంగిలించకొని నీ యింటివారిని నీవారిని
యొరా
ద ను ఇవత్లకు తోడుకొని వచిచరని యడుగగా

And behold, all the men of Israel came to the king and said unto the king,
"Why have our brethren, the men of Judah, stolen thee away, and have
brought the king and his household and all David's men with him over the
Jordan?"
యూదా వారందరురాజు మీకు సమీపబంధువుడెై యనానడు గదా, మీకు
And all the men of Judah answered the men of Israel, "Because the king is
కోపమందుకు? ఆల్లగుండిన్ను మ్యలో ఎవరమైన్ను రాజు సొముి ఏమైన్ను
near of kin to us. Why then be ye angry for this matter? Have we eaten at all
త్రంటిమ్య? మ్యకు యినాము ఏమైన్ ఇచెచనా? అని ఇశారయేలువారితో అనిరి. at the king's cost? Or hath he given us any gift?"

So every man of Israel went up from after David and followed Sheba the son
of Bichri; but the men of Judah cleaved unto their king, from the Jordan
even to Jerusalem.
And David came to his house at Jerusalem; and the king took the ten
women, his concubines whom he had left to keep the house, and put them
in custody and fed them, but went not in unto them. So they were shut up
unto the day of their death, living in widowhood.

So Amasa went to assemble the men of Judah, but he tarried longer than
the set time which he had appointed him.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Samuel

20

6

దావీదు అబీషెైని పలువన్ంపబికిర కుమ్యరుడెైన్ షెబ అబా
ు లోముకంట్ట మ్న్కు
ఎకుకవ కీడుచేయను; వాడు ప్ర
ర కారములుగల పటుణములలో చొచిచ మ్న్కు
దొరకక పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలిన్వాని సేవకులను వెంట బెట్ట
ు కొని
పోయి వాని త్రిమి పట్ట
ు కొనుమ్ని ఆజా
ా పంచెను.

And David said to Abishai, "Now shall Sheba the son of Bichri do us more
harm than did Absalom. Take thou thy lord's servants and pursue after him,
lest he get himself fortifed cities and escape us."
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కాబటిు యోవాబు వారును కెరేతీయలును పలేతీయలును
బల్లఢ్యాలందరును అత్నితో కూడ యెరూష్లేములోనుండి బయలుదేరి బికిర
కుమ్యరుడగు షెబను త్రుమ్బోయిరి.
వారు గిబియోనులో ఉన్న పదద బండదగురకు రాగా అమ్యశా వారిని కలియ
వచెచను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన్ చొకాకయకు పైన్ బిగించియన్న
న్డికట్ట
ు కు వరగల కత్ర ్ి్త్కట్ట
ు కొనియండగా ఆ వర వదులై కత్రత నేలపడెను.
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And there went out after him Joab's men and the Cherethites and the
Pelethites and all the mighty men; and they went out of Jerusalem to
pursue after Sheba the son of Bichri.
When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before
them. And Joab's garment that he had put on was girded unto him, and
upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof;
and as he went forth, it fell out.
And Joab said to Amasa, "Art thou in health, my brother?" And Joab took
Amasa by the beard with the right hand to kiss him,
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యోవాబు బంట్టలలో ఒకడు అత్నిదగుర నిలిచియోవాబును ఇషు
ు లైన్ దావీదు And one of Joab's men stood by him and said, "He that favoreth Joab and he
పక్ష మున్నున్న వారందరు యోవాబును వెంబడించడని పరకటన్ చేసెను.
that is for David, let him follow after Joab."
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అమ్యశా రకిములో పరు
ా చ మ్యరుమున్పడియండగా అచోచటికి వచిచన్
జనులందరు నిలిచియండుట ఆ మ్నుషుాడు చూచి అమ్యశాను
మ్యరుమునుండి చేనిలోనికి ల్లగి, మ్యరుసు
థ లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ
శవముమీద బటు కపపను.
శవము మ్యరుమునుండి తీయబడిన్ త్రువాత్ జనులందరు బికిర కుమ్యరుడగు
షెబను త్రుముటకెై యోవాబు వెంబడి వెళ్లారి.
అత్డు ఇశారయేలు గోత్ిపు వారందరియొదదకును ఆబేలువారియొదదకును
బేత్ియకావారియొదదకును బెరీయలందరియొదదకును రాగా వారు కూడుకొని
అత్ని వెంబడించిరి.

And Amasa wallowed in blood in the midst of the highway. And when the
man saw that all the people stood still, he removed Amasa out of the
highway into the field and cast a cloth upon him, when he saw that every
one who came by him stood still.
When he was removed out of the highway, all the people went on after
Joab to pursue after Sheba the son of Bichri.
And Sheba went through all the tribes of Israel unto Abel and to
Bethmaachah and all the Berites; and they were gathered together, and
went also with him.
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ఈ పరకారము వారు వచిచ ఆబేలు బేత్ియకాయందు బికిరని ముటుడివేసి
పటుణపు ప్ర
ర కారము ఎదుట బురుజు కటుగా యోవాబు వారందరు
ప్ర
ర కారమును పడవేయటకు దానిని కొటిురి.

And they came and besieged him in Abel of Bethmaachah; and they cast up
a siege bank against the city, and it stood in the trench; and all the people
who were with Joab battered the wall to throw it down.
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అపుపడు యకిిగల యొక స్త్తీ ప్ర
ర కారము ఎకికఓహో ఆలకించడి, ఆలకించడి, Then cried a wise woman out of the city, "Hear, hear! Say, I pray you, unto
నేను అత్నితో మ్యటల్లడున్ట్ట
ా యోవాబును ఇకకడికి రమ్ిని చెపుపడని
Joab, `Come near hither, that I may speak with thee.'"
కేకవేయగా యోవాబు ఆమదగురకు వచెచను.
అంత్ట ఆమయోవాబువు నీవేనా అని అత్ని న్డుగగా అత్డునేనే అనను.
And when he had come near unto her, the woman said, "Art thou Joab?"
అందుకామనీ దాసురాలన్గు నేను నీతో మ్యటల్లడుదునా అని అడుగగా
And he answered, "I am he." Then she said unto him, "Hear the words of
అత్డుమ్యటల్లడ వచచన్నను.
thine handmaid." And he answered, "I do hear."
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అపుపడు యోవాబు అమ్యశాతోనా సహోదరా, నీవు కేుమ్ముగా ఉనానవా
అనుచ, అమ్యశాను ముదు
ద పట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా గా కుడిచేత్ అత్ని గడిము
పట్ట
ు కొని
అమ్యశా యోవాబు చేత్రలోనున్న కత్రతని చూడకను త్నున కాప్రడు కొన్కను
ఉండగా యోవాబు అత్ని కడుపులో దాని గుచెచను; గుచిచన్తోడనే అత్ని
పేగులు నేలకు జారి ఆ దబబతోనే అత్డు చనిపోయెను. యోవాబును అత్ని
సహోదరుడగు అబీషెైయను బికిర కుమ్యరుడగు షెబను త్రుముటకు సాగిపోగా

but Amasa took no heed of the sword that was in Joab's hand; so Joab
smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground,
and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother
pursued after Sheba the son of Bichri.
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అంత్ట ఆమపూరవకాల మున్ జనులుఆబేలున్ందు సంగత్ర విచారింపవలన్ని Then she spoke, saying, "They were wont to speak in olden times, saying,
చెపుపట కదు
ద ; ఆల్లగున్ చేసి కారాములు ముగిం చచ వచిచరి.
`They shall surely ask counsel at Abel'; and so they ended the matter.
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నేను ఇశారయేలున్ందు నిమ్ిళసు
థ ల లోను యధారథవంతులలోను
చేరికయె
ై న్దాన్ను; ఇశారయేలీయల పటుణములలో పరధాన్మ్గు ఒక
పటుణమును లయము చేయవలన్ని నీవు ఉదేదశించచనానవు; యెహోవా
సావసథామును నీవెందుకు నిరూిలము చేయదు వని చెపపగా

I am one of those who are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to
destroy a city and a mother in Israel. Why wilt thou swallow up the
inheritance of the LORD?"
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And Joab answered and said, "Far be it, far be it from me that I should
swallow up or destroy.
The matter is not so; but a man of Mount Ephraim, Sheba the son of Bichri
by name, hath lifted up his hand against the king, even against David.
Deliver him only, and I will depart from the city." And the woman said unto
Joab, "Behold, his head shall be thrown to thee over the wall."
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యోవాబునిరూిలము చేయను, లయ పరచను, ఆల్లగున్ చేయనే చేయను,
సంగత్ర అది కానే కాదు.
బికిర కుమ్యరుడగు షెబ అను ఎఫా
ర యిము మ్న్ాపువాడు ఒకడు రాజైన్
దావీదుమీద దోరహము చేసియనానడు; మీరు వానిని మ్యత్ిము అపపగించడి;
తోడనే నేను ఈ పటుణము విడిచిపోవుదున్ని చెపపగా ఆమ
యోవాబుతోచిత్తము, వాని త్ల ప్ర
ర కారము పైనుండి పడవేయబడున్ని
చెపపపోయి
తాను యోవాబుతో పలికిన్ యకిిగల మ్యటలను జనులందరికి తెలియ
జేయగా, వారు బికిర కుమ్యరుడగు షెబయొకక త్లను ఛేదించి యోవాబు దగుర
దాని పడవేసిరి. కాగా అత్డు బాకా ఊదించిన్ త్రువాత్ జనులందరును ఆ
పటుణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు పోయిరి; యోవాబు
యెరూష్లేమున్కు రాజునొదదకు త్రరిగి వచెచను.
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Now Joab was over all the host of Israel; and Benaiah the son of Jehoiada
was over the Cherethites and over the Pelethites;
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యోవాబు ఇశారయేలు దండువారందరికి అధిపత్రయె
ై యండెను. అయితే
కెరేతీయలకును పలేతీయలకును యెహోయాదా కుమ్యరుడగు బెనాయా
అధిపత్రయె
ై యండెను.
అదోరాము వెటిుపనులు చేయవారిమీద అధికారియె
ై యండెను;
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గిబియోనీయలు ఇశార యేలీయల సంబంధికులు కారు, వారు
అమోరీయలలో శ్రష్ంచిన్వారు. ఇశారయేలీయలు మిముిను చంపమ్ని
పరమ్యణపూరవకముగా వారితో చెపపయండిరి గాని సలు ఇశారయేలు
యూదాల వారియందు ఆసకిిగలవాడెై వారిని హత్ము చేయ చూచచండెను.
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రాజగు దావీదు గిబియోనీయలను పలువన్ంపనేను మీకేమి చేయగోరు
therefore David said unto the Gibeonites: "What shall I do for you? And
దురు? యెహోవా సావసథామును మీరు దీవించన్ట్ట
ా దోష్ నివృత్రతకెై దేనిచేత్
wherewith shall I make the atonement, that ye may bless the inheritance of
నేను ప్ర
ర యశిచత్తము చేయదున్ని వారిని అడుగగా
the LORD?"
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అహీలూదు కుమ్యరుడగు యెహోషాప్రతు రాజాపు దసాతవేజులమీద ఉండెను;
షెవా లేఖికుడు;
సాదోకును అబాాతారును యాజకులు; యాయీరీయడగు ఈరా దావీదున్కు
సభాముఖుాడు1.
దావీదు కాలమున్ మూడు సంవత్సరములు విడువ కుండ కరవుకలుగగా
దావీదు యెహోవాతో మ్న్వి చేసెను. అందుకు యెహోవా ఈల్లగున్ సెల
విచెచనుసలు గిబియోనీయలను హత్ముచేసెను గనుక అత్నిని బటిుయ,
న్రహంత్కులగు అత్ని యింటివారినిబటిుయ శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను.

Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off
the head of Sheba the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew a
trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab
returned to Jerusalem unto the king.

and Adoram was over the tribute; and Jehoshaphat the son of Ahilud was
recorder;
and Sheva was scribe; and Zadok and Abiathar were the priests;
and Ira also the Jairite was a chief ruler under David.
Then there was a famine in the days of David for three years, year after
year; and David inquired of the LORD. And the LORD answered, "It is
because of Saul and his bloody house, because he slew the Gibeonites."

And the king called the Gibeonites and said unto them (now the Gibeonites
were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites; and
the children of Israel had sworn unto them, but Saul sought to slay them in
his zeal for the children of Israel and Judah)"
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గిబియోనీయలుసలు అత్ని యింటి వారును చేసిన్ దాని నిమిత్తము
ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగుటకెై వెండి బంగారులే గాని ఇశారయేలీయలలో
ఎవరినైన్ను చంపుటయే గాని మేము కోరుట లేదనిరి. అంత్ట దావీదు మీరేమి
కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయదున్న్గా
వారుమ్యకు శతు
ి వులై మ్ముిను నాశన్ము చేయచ ఇశారయేలీయల
సరిహదు
ద లలో ఉండకుండ మేము లయమ్గున్ట్ట
ా మ్యకు హానిచేయ
నుదేదశించిన్వాని కుమ్యరులలో ఏడుగురిని మ్యకపపగించము.

And the Gibeonites said unto him, "We will have no silver nor gold of Saul
nor of his house, neither for us shalt thou kill any man in Israel." And he
said, "What ye shall say, that will I do for you."

యెహోవా ఏరపరచ కొనిన్ సలు గిబియా పటుణములో యెహోవా సనినధిని
మేము వారిని ఉరితీసెదమ్ని రాజుతో మ్న్వి చేయగా రాజునేను వారిని
అపపగించెదన్నను.
తానును సలు కుమ్యరుడగు యోనాతానును యెహోవా నామ్ మునుబటిు
పరమ్యణము చేసియన్న హేతువుచేత్ రాజు సలు కుమ్యరుడగు
యోనాతానున్కు పుటిున్ మఫీబోషెతును అపపగింపక
అయాా కుమ్యరియగు రిసాప సలున్కు కనిన్ యిదదరు కుమ్యరులగు అరోినిని
మఫీబోషెతును, సలు కుమ్యరియగు మరాబు1 మహూలతీయడగు బరిజలాయి
కుమ్యరుడెైన్ అదీరయేలున్కు కనిన్ అయిదుగురు కుమ్యరులను పట్ట
ు కొని
గిబియోనీయల కపపగించెను.
వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనినధిని
ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీత్రనే చంపబడిరి; కోత్కాలమున్ యవలకోత్
యారంభ్మ్ందు వారు మ్రణమైరి.

let seven men of his sons be delivered unto us, and we will hang them up
unto the LORD in Gibeah of Saul, whom the LORD chose." And the king said,
"I will give them."
But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of Saul,
because of the LORD'S oath that was between them, between David and
Jonathan the son of Saul.
But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she
bore unto Saul, Armoni and Mephibosheth, and the five sons of Michal the
daughter of Saul, whom she brought up for Adriel the son of Barzillai the
Meholathite.
And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged
them on the hill before the LORD; and they fell all seven together, and were
put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of
barley harvest.
And Rizpah the daughter of Aiah took sackcloth and spread it for herself
upon the rock, from the beginning of harvest untilwater dropped upon
them out of heaven; and she suffered neither the birds of the air to rest on
them by day nor the beasts of the field by night.

అయాా కుమ్యరియగు రిసాప గోనపటు తీసికొని కొండపైన్ పరచకొని కోత్
కాల్లరంభ్ము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరుము ఆ కళేబరములమీద
కురియవరకు అచచటనే యండి, పగలు ఆకాశపకు
ు లు వాటిమీద
వాలకుండను రాత్రి అడవిమ్ృగములు దగురకు రాకుండను వాటిని
కాచచండగా
అయాా కుమ్యరియగు రిసాప అను సలు ఉపపత్రన చేసిన్ది దావీదున్కు
విన్బడెను.
కాబటిు దావీదు పోయి సలు ఎముకలను అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను
ఎముకలను యాబేష్ుల్లదు వారియొదదనుండి తెపపంచెను. ఫిలిషీతయలు
గిలోబవలో సలును హత్ము చేసిన్పుపడు వారు సలును యోనా తానును
బేతా
ు ను పటుణపు వీధిలో వేరల్లడగటుగా యాబేష్ుల్లదు వారు వారి
యెముకలను అచచటనుండి దొంగిలి తెచిచ యండిరి.
కావున్ దావీదు వారియొదదనుండి సలు ఎముకలను అత్ని కుమ్యరుడెైన్
యోనాతాను ఎముకలను తెపపంచెను, రాజాజానుబటిు ఉరితీయబడిన్వారి
యెముకలను జనులు సమ్కూరిచరి.
సలు ఎముకలను అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను ఎముకలను
బెనాామీనీయల దేశమున్కు చేరిన్ సేల్లలోనున్న సలు త్ండిరయగు కీషు
సమ్యధియందు ప్రత్రపటిురి. రాజు ఈల్లగు చేసిన్ త్రువాత్ దేశముకొరకు
చేయబడిన్ విజా
ా పన్మును దేవు డంగీకరించెను.

And they answered the king, "The man who consumed us and who devised
against us, that we should be destroyed from remaining in any of the
borders of Israel,

And it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of
Saul, had done.
And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his
son from the men of Jabeshgilead, who had stolen them from the street of
Bethshan, where the Philistines had hanged them when the Philistines had
slain Saul in Gilboa.

And he brought up from thence the bones of Saul and the bones of
Jonathan his son; and they gathered the bones of those who were hanged.
And the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of
Benjamin in Zelah, in the sepulcher of Kish his father; and they performed
all that the king commanded. And after that God was entreated for the land.
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ఫిలిషీతయలకును ఇశారయేలీయలకును యదిము మ్రల జరుగగా దావీదు
త్న్ సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీతయలతో యదిము చేయన్పుపడు
అత్డు సొమ్ి సిలాను.
అపుపడు రఫాయీయల సంత్త్రవాడగు ఇష్బబేనోబ అను ఒకడు ఉండెను.
అత్డు ధరించియన్న ఖడుము కొరత్తది, వాని యీట్ట మూడువందల
తులముల యెతు
త యిత్తడిగలదినేను దావీదును చంపదన్ని అత్డు
చెపపయండెను.
సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ అబీషెై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీతయని కొటిు
చంపను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశారయేలీయలకు దీపమ్గు నీవు
ఆరిపోకుండున్ట్ట
ా నీవు ఇకమీదట మ్యతోకూడ యదిమున్కు రావదదని
అత్నిచేత్ పరమ్యణము చేయించిరి.
అట్టత్రువాత్ ఫిలిషీతయలతో గోబుదగుర మ్రల యదిము జరుగగా
హూషాతీయడెైన్ సిబెబకెై రఫా యీయల సంత్త్రవాడగు సఫును చంపను.
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త్రువాత్ గోబుదగుర ఫిలిషీతయలతో ఇంకొకసారి యదిము జరుగగా అకకడ
బేతెాహేమీయడెైన్ యహరేయోరగీము కుమ్యరుడగు ఎల్ల
ా నాను గితీతయడెైన్
గొల్లాతు సహోదరుని చంపను; వాని యీట్టకఱ్ఱనేత్గాని దోన అంత్ గొపపది.

And it came to pass after this that there was again a battle with the
Philistines at Gob. Then Sibbechai the Hushathite slew Saph, who was of the
sons of the giant.
And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the
son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite,
the staff of whose spear was like a weaver's beam.
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ఇంకొక యదిము గాతుదగుర జరిగెను. అకకడ మ్ంచి యెత్తరి యొక డుండెను,
ఒకొకక చేత్రకి ఆరేసి వేరళ్ల
ా ను, ఇరువది నాలుగు వేరళ్ల
ా అత్ని కుండెను. అత్డు
రఫాయీయల సంత్త్రవాడు.
అత్డు ఇశార యేలీయలను త్రరసకరించచండగా దావీదు సహోదరుడెైన్
ష్మ్యాకు పుటిున్ యోనాతాను అత్నిని చంపను.
ఈ న్లుగురును గాతులోనున్న రఫాయీయల సంత్త్రవారై దావీదువలన్ను
అత్ని సేవకులవలన్ను హతులైరి.
యెహోవా త్నున సలుచేత్రలోనుండియ, త్న్శతు
ి వులందరి చేత్రలోనుండియ
త్పపంచిన్ దిన్మున్ దావీదు ఈ గీత్ వాకాములను చెపపయెహోవాను
సోతత్రించెను. అత్డిటానను.
యెహోవా నా శెైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.

And there was yet a battle in Gath, where there was a man of great stature,
who had on every hand six fingers and on every foot six toes, four and
twenty in number; and he also was born to the giant.
And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea, the brother of
David, slew him.
These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David and
by the hand of his servants.
And David spoke unto the LORD the words of this song in the day that the
LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the
hand of Saul.
And he said, "The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
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నా దురుము, నేను ఆయన్ను ఆశర యించదును.నా కేడెము నా
రక్షణశృంగమునా ఉన్నత్దురుము నా ఆశర యసాథన్ము. ఆయనే నాకు
రక్షకుడుబల్లతాకరులనుండి న్నున రకిుంచవాడవు నీవే.
కీరినీయడెైన్ యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱ పటిుత్రని నా శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి
ఆయన్ న్నున రకిుంచెను.
మ్ృతుావుయొకక అలలు న్నున చట్ట
ు కొన్గనువరదపరు
ా వల భ్కిిహీనులు
నా మీదికి వచిచ న్నున బెదరించగను
ప్రతాళప్రశములు న్నున అరికటుగను మ్రణపు ఉరులు న్నున ఆవరించగను
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the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield, and the horn of my
salvation, my high tower, and my refuge, my savior; Thou savest me from
violence.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from
mine enemies.
"When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made
me afraid;
the sorrows of hell compassed me about; the snares of death lay ahead of
me.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God; and He heard
my voice out of His temple, and my cry entered into His ears.

నా శర మ్లో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱ పటిుత్రని నా దేవుని ప్ర
ర రథన్ చేసిత్రని
ఆయన్ త్న్ ఆలయములో ఆలకించి నా ప్ర
ర రథన్ అంగీకరించెనునా మొఱ్ఱ
ఆయన్ చెవులలో చొచెచను.

Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went
down, and his servants with him, and fought against the Philistines; and
David waxed faint.
And Ishbibenob, who was of the sons of the giant, the weight of whose
spear weighed three hundred shekels of brass in weight -- he, being girded
with a new sword, thought to slay David.
But Abishai the son of Zeruiah succored him, and smote the Philistine and
killed him. Then the men of David swore unto him, saying, "Thou shalt go no
more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel."
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అపుపడు భూమి కంపంచి అదిరనుపరమ్ండలపు పునాదులు వణకెనుఆయన్
కోపంపగా అవి కంపంచెను.
ఆయన్ నాసికారంధరములలోనుండి పగ పుట్టునుఆయన్ నోటనుండి అగినవచిచ
దహించెనునిపుప కణములను రాజబెట్టును.
మేఘములను వంచి ఆయన్ వచెచనుఆయన్ ప్రదముల కిరంద గాఢంధకారము
కమిియండెను.
కెరూబుమీద ఎకిక ఆయన్ యెగిరి వచెచను.గాలి రకకలమీద
పరత్ాక్షమ్యయెను.
గుడారమువల అంధకారము త్న్చట్ట
ు వాాపంపజేసెను.నీటిమ్బుబల
సముదాయములను, ఆకాశపు దటుపు మేఘములను వాాపంపజేసెను.
ఆయన్ సనినధికాంత్రలోనుండి నిపుపకణములు పుట్టును.
యెహోవా ఆకాశమ్ందు గరిజంచెను సరోవన్నతుడు ఉరుముధవని పుటిుంచెను.

Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and
shook, because He was wroth.
There went up a smoke out of His nostrils, and fire out of His mouth
devoured: coals were kindled by it.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under His
feet.
And He rode upon a cherub, and flew; and He was seen upon the wings of
the wind.
And He made darkness pavilions round about Him, dark waters and thick
clouds of the skies.
Through the brightness before Him were coals of fire kindled.
The LORD thundered from heaven, and the Most High uttered His voice.

త్న్బాణములను పరయోగించి శతు
ి వులను చెదరగొట్టునుమరుపులను
పరయోగించి వారిని త్రిమివేసెనుయెహోవా గదిదంపున్కుత్న్ నాసికారంధరముల
శావసము వడిగావిడువగా ఆయన్ గదిదంపున్కుపరవాహముల
అడుగుభాగములు కన్బడెను
భూమి పునాదులు బయలుపడెను.

And He sent out arrows and scattered them; lightning, and discomfited
them.

ఉన్నత్సథలములనుండి చెయిా చాప ఆయన్ న్నున పట్ట
ు కొననున్నున
పట్ట
ు కొని మ్హా జలరాసులలోనుండి తీసెను.
బలవంతులగు పగవారు, న్నున దేవష్ంచవారు, నాకంట్ట బలిషు
ఠ లై యండగా
వారి వశమునుండి ఆయన్ న్నున రకిుంచెను.
ఆపతాకలమ్ందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా న్నున ఆదుకొనను.
విశాలమైన్ సథలమున్కు న్నున తోడుకొని వచెచను.
నేను ఆయన్కు ఇషు
ు డను గనుక ఆయన్ న్నున త్పపం చెను.

And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were
laid bare at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of His
nostrils.
"He sent from above, He took me; He drew me out of many waters.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me; for
they were too strong for me.
They came before me in the day of my calamity, but the LORD was my stay.

నా నీత్రనిబటిు ఆయన్ నాకు పరత్రఫలమిచెచను నా నిరోదష్త్వమునుబటిుయే
నాకు పరత్రఫల మిచెచను.
యెహోవా మ్యరుములను నేను అనుసరించచనానను. భ్కిిహీనుడనై నా
దేవుని విడచిన్వాడను కాను.
ఆయన్ నాాయవిధుల న్నినటిని నేను లక్షాపట్ట
ు చనానను ఆయన్
కటుడలను తో
ి సివేసిన్ వాడనుకాను.
దోష్కిరయలు నేను చేయనొలాకుంటిని ఆయన్ దృష్ుకి యథారు
థ డనైత్రని.

He brought me forth also into a large place; He delivered me, because He
delighted in me.
"The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the
cleanness of my hands hath He recompensed me.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from
my God.
For all His judgments were before me; and as for His statutes, I did not
depart from them.
I was also upright before Him, and have kept myself from mine iniquity.

కావున్ నేను నిరోదష్నై యండుట యెహోవా చూచెను త్న్ దృష్ుకి కన్బడిన్ నా
చేతుల నిరోదష్త్వమునుబటిు నాకు పరత్రఫలమిచెచను.
దయగలవారియెడల నీవు దయ చూపంచదువు యథారథవంతులయెడల
నీవు యథారథవంతుడవుగానుందువు.
సదాభవముగల వారియెడల నీవు సదాభవము చూపుదువు మూరు
ఖ లయెడల
నీవు వికటముగా నుందువు.

Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness,
according to my cleanness in His eyesight.
"With the merciful Thou wilt show Thyself merciful, and with the upright
man Thou wilt show Thyself upright.
With the pure Thou wilt show thyself pure, and with the froward Thou wilt
show thyself unsavory.
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శర మ్పడువారిని నీవు రకిుంచెదవు గరివషు
ఠ లకు విరోధివెై వారిని అణచి వేసెదవు
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యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై యనానవు యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా
చేయను.
నీ సహాయముచేత్ నేను సెైన్ాములను జయింతును నా దేవుని
సహాయమువలన్ నేను ప్ర
ర కారములనుదాట్టదును.
దేవుడు యథారథవంతుడు యెహోవా వాకుక నిరిలము ఆయన్
శరణుజొచచవారికందరికి ఆయన్ కేడెము.
యెహోవా త్పప దేవుడడి? మ్న్ దేవుడు త్పప ఆశర యదురుమేది?
దేవుడు నాకు బలమైన్ కోటగా ఉనానడు ఆయన్ త్న్ మ్యరుమున్ందు
యథారథవంతులను న్డి పంచను.
ఆయన్ నా కాళ్ల
ా జంకకాళావల చేయను ఎత్తయిన్ సథలములమీద న్నున
నిలుపును.
నా చేతులకు యదిముచేయ నేరుపవాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇత్తడి
విలు
ా ను ఎకుక బెట్ట
ు ను.
నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించదువు నీ సాత్రవకము న్నున
గొపపచేయను.
నా ప్రదములకు చోట్ట విశాలపరచదువు నా చీలమ్ండలు బెణకలేదు.
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And the afflicted people Thou wilt save; but Thine eyes are upon the
haughty, that Thou mayest bring them down.
For Thou art my lamp, O LORD; and the LORD will lighten my darkness.
For by Thee I have run through a troop; by my God have I leaped over a wall.
"As for God, His way is perfect; the word of the LORD is tried; He is a buckler
to all them that trust in Him.
"For who is God, save the LORD? And who is a rock, save our God?
God is my strength and power, and He maketh my way perfect.
He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.
He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.
Thou hast also given me the shield of Thy salvation, and Thy gentleness hath
made me great.
Thou hast enlarged my steps under me, so that my feet did not slip.

నా శతు
ి వులను త్రిమి నాశన్ము చేయదును వారిని న్శింపజేయవరకు నేను
త్రరుగను.
నేను వారిని మింగివేయదును వారిని తుత్రతనియలుగా కొట్ట
ు దును వారు నా
ప్రదముల కిరంద పడి లేవలేకయందురు.
యదిమున్కు బలము నీవు న్నున ధరింపజేయదువు నామీదికి లేచిన్వారిని
నీవు అణచివేయదువు.
నా శతు
ి వులను వెనుకకు మ్ళాచేయదువు న్నున దేవష్ంచవారిని నేను
నిరూిలము చేయదును.
వారు ఎదురు చూతురు గాని రకిుంచవాడు ఒకడును లేకపోవును వారు
యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొనిన్ను ఆయన్ వారికి పరతుాత్తరమియాకుండును.

I have pursued mine enemies and destroyed them, and turned not again
until I had consumed them.
And I have consumed them and wounded them, that they could not arise;
yea, they are fallen under my feet.
For Thou hast girded me with strength to battle; them that rose up against
me hast Thou subdued under me.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy
them that hate me.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but He
answered them not.

నేల ధూళ్లవల వారిని న్లుగగొట్టుదను పడిగా వారిని కొట్టుదను వీధిలోని
పంటవల నేను వారిని ప్రరపోసి అణగదొరకెకదను.
నా పరజల కలహములలో పడకుండ నీవు న్నునవిడిపంచిత్రవి జనులకు
అధికారిగా న్నున నిలిపత్రవి నేను ఎరుగని జనులు న్నున సేవించెదరు.
అనుాలు నాకు లోబడిన్ట్ట
ు వేష్ము వేయదురు వారు న్నునగూరిచ వినిన్
మ్యత్ిముచేత్ నాకు విధేయలగుదురు
అనుాలు దురబలులై వణకుచ త్మ్ దురుములను విడచి వచెచదరు.

Then did I beat them as small as the dust of the earth; I stamped them as
the mire of the street and spread them abroad.
"Thou also hast delivered me from the strivings of my people; Thou hast
kept me to be head of the heathen; a people whom I knew not shall serve
me.
Strangers shall submit themselves unto me; as soon as they hear, they shall
be obedient unto me.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their secret places.

యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర యదురుమైన్వాడు సోతతా
ి రు
ా డు నాకు
రక్షణాశర య దురుమైన్ దేవుడు మ్హోన్నతుడగును గాక

"The LORD liveth! And blessed be my Rock! And exalted be the God of the
rock of my salvation!
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ఆయన్ నా నిమిత్తము పరత్రదండన్ చేయ దేవుడు ఆయన్ నా నిమిత్తము పగ It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
తీరుచ దేవుడు జన్ములను నాకు లోపరచవాడు ఆయనే.
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ఆయనే నా శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి న్నున విడిపంచను నామీదికి
లేచిన్వారికంట్ట ఎతు
త గా నీవు న్నున హెచిచంచదువు. బల్లతాకరము
చేయవారి చేత్రలోనుండి నీవు న్నున విడిపంచదువు.
అందువలన్ యెహోవా, అన్ాజనులలో నేను నినున ఘన్పరచెదను. నీ
నామ్కీరిన్ గాన్ముచేసెదను.
నీవు నియమించిన్ రాజున్కు గొపప రక్షణ కలుగ జేయవాడవు అభిషేకించిన్
దావీదున్కును అత్ని సంతాన్మున్ కును నిత్ాము కనికరము చూపువాడవు.

and that bringeth me forth from mine enemies. Thou also hast lifted me up
on high above them that rose up against me; Thou hast delivered me from
the violent man.
Therefore I will give thanks unto Thee, O LORD, among the heathen, and I
will sing praises unto Thy name.
He is the tower of salvation for His king, and showeth mercy to His anointed,
unto David, and to his seed for evermore."
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Now these are the last words of David. David the son of Jesse, the man who
was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet
psalmist of Israel, said:
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దావీదు రచించిన్ చివరి మ్యటలు ఇవే; యెష్ుయి కుమ్యరుడగు దావీదు
పలికిన్ దేవోకిి యిదే;యాకోబు దేవునిచేత్ అభిష్కు
ి డెై మ్హాధిపత్ాము
నొందిన్వాడును ఇశారయేలీయల సోతత్ిగీత్ములను మ్ధురగాన్ము చేసిన్
గాయకుడున్గు దావీదు పలికిన్ దేవోకిి యిదే.
యెహోవా ఆత్ి నా దావరా పలుకుచనానడుఆయన్ వాకుక నా నోట
ఉన్నది.
ఇశారయేలీయల దేవుడు సెలవిచచచనానడు ఇశారయేలీయలకు
ఆశర యదురుమ్గువాడు నాదావరా మ్యటల్లడుచనానడు.మ్నుషుాలను ఏలు
నొకడు పుట్ట
ు ను అత్డు నీత్రమ్ంతుడెై దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు గలిగి
యేలును.
ఉదయకాలపు సూరోాదయ కాంత్రవలను మ్బుబ లేకుండ ఉదయించిన్
సూరుానివలను వరుము కురిసిన్పమ్ిట నిరిలమైన్ కాంత్రచేత్
భూమిలోనుండి పుటిున్ లేత్ గడిివలను అత్డు ఉండును.
నా సంత్త్రవారు దేవుని దృష్ుకి అనుకూలులే గదా ఆయన్ నాతో
నిత్ానిబంధన్ చేసియనానడు ఆయన్ నిబంధన్ సరవసంపూరణమైన్ నిబంధనే
అది సిథరమ్యయెను, దేవునికి పూరా
ణ నుకూలము అది నాకనుగరహింపబడిన్
రక్షణారథమైన్ది నిశచయముగా ఆయన్ దానిని నరవేరుచను.
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But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because
they cannot be taken with hands;
but the man that shall touch them must be armed with iron and the staff of
a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place."
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ఒకడు ముండాను చేత్ పట్ట
ు కొనుటకు భ్యపడిన్ట్ట
ా దురాిరు
ు లు
విసరిజంపబడుదురు.
ముండాను పట్ట
ు కొనువాడు ఇనుప పనిముట్ట
ు నైన్ను బలాపు కోలనైన్ను
వినియోగించను గదా మ్నుషుాలు వాటిలో దేనిని విడువక అంత్య
ఉన్నచోటనే కాలిచవేయదురు.
దావీదు అనుచరులలో బల్లఢ్యాలవరన్గా యోషే బెషెుబెత్ను ముఖుాడగు
త్కోినీయడు; అత్డు ఒక యదిములో ఎనిమిది వందల మ్ందిని హత్ము
చేసెను.
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ఇత్ని త్రువాత్రవాడు అహోహీయడెైన్ దోదో కుమ్యరు డెైన్ ఎలియాజరు,
ఇత్డు దావీదు ముగు
ు రు బల్లఢ్యాలలో ఒకడు. యదిమున్కు కూడివచిచన్
ఫిలిషీతయలు ఇశార యేలీయలను త్రరసకరించి డ్రకొని వచిచన్పుపడు ఇశార
యేలీయలు వెళ్లాపోగా ఇత్డు లేచి

"The Spirit of the LORD spoke by me, and His word was on my tongue.
The God of Israel said, the Rock of Israel spoke to me: `He that ruleth over
men must be just, ruling in the fear of God.

And he shall be as the light of the morning when the sun riseth, even a
morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth by
clear shining after rain.'
"Although my house be not so with God, yet He hath made with me an
everlasting covenant, ordered in all things and sure; for this is all my
salvation and all my desire, although He make it not to grow.

These are the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite
who sat in the chief seat among the captains; the same was Adino the
Eznite. He lifted up his spear against eight hundred, whom he slew at one
time.
And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, one of the three
mighty men with David when they defied the Philistines who were there
gathered together for battle, and the men of Israel had gone away.
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చేయి త్రవిిుి్మ్రిగొని కత్రత దానికి అంట్టకొని పోవువరకు ఫిలిషీతయలను
హత్ము చేయచ వచెచను. ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఇశారయేలీ యలకు
గొపప రక్షణ కలుగజేసెను. దోపుడుసొముి పట్ట
ు కొనుటకు మ్యత్ిము జనులు
అత్నివెనుక వచిచరి.
ఇత్ని త్రువాత్ర వారవరన్గా హరారీయడగు ఆగ కుమ్యరు డెైన్
ష్మ్యి;ఫిలిషీతయలు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగాజనులు
ఫిలిషీతయలయెదుట నిలువలేక ప్రరిపోయిరి.

He arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand
cleaved unto the sword; and the LORD wrought a great victory that day, and
the people returned after him only to despoil.

అపుపడిత్డు ఆ చేని మ్ధాను నిలిచి ఫిలిషీతయలు దాని మీదికి రాకుండ
వారిని వెళాగొటిు వారిని హత్ము చేయటవలన్ యెహోవా ఇశారయేలీయలకు
గొపప రక్షణ కలుగ జేసెను.
మ్రియ ముపపదిమ్ంది అధిపతులలో శ్రరషు
ఠ లైన్ ముగు
ు రు కోత్కాలమున్
అదుల్ల
ా ము గుహలోనున్న దావీదు నొదదకు వచిచన్పుపడు ఫిలిషీతయలు
రఫాయీము లోయలో దండు దిగియండిరి,

But he stood in the midst of the ground and defended it, and slew the
Philistines; and the LORD wrought a great victory.

దావీదు దురుములో నుండెను, ఫిలిషీతయల దండు కావలివారు బేతెా హేములో
ఉండిరి.
దావీదుబేతెాహేము గవిని దగురనున్న బావి నీళ్ల
ా ఎవడెైన్ను నాకు తెచిచ
యిచిచన్యెడల ఎంతో సంతోష్ంచెదన్ని అధికారితో పలుకగా
ఆ ముగు
ు రు బల్లఢ్యాలు ఫిలిషీతయల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి
చేసికొని పోయి బేతెాహేము గవిని దగురనున్న బావినీళ్ల
ా చేది దావీదునొదదకు
తీసికొనివచిచరి; అయితే అత్డు ఆ నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు మ్న్సుసలేక యెహోవా
సనినధిని ప్రరబోసియెహోవా, నేను ఇవి తా
ి గను;

And David was then in a stronghold, and the garrison of the Philistines was
then in Bethlehem.
And David longed, and said, "Oh that one would give me a drink of the
water from the well of Bethlehem, which is by the gate!"
And the three mighty men broke through the host of the Philistines, and
drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it
and brought it to David; nevertheless he would not drink thereof, but
poured it out unto the LORD.

17

ప్ర
ర ణమున్కు తెగించి పోయి తెచిచన్వారి చేత్ర నీళ్ల
ా తా
ి గుదునా? అని చెపప
తా
ి గనొలాకుండెను. ఆ ముగు
ు రు బల్లఢ్యాలు ఈ కారాములు చేసిరి.

And he said, "Be it far from me, O LORD, that I should do this. Is not this the
blood of the men who went in jeopardy of their lives?" Therefore he would
not drink it. These things did these three mighty men.
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And Abishai the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three.
And he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had
the name among three.
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సెరూయా కుమ్యరుడును యోవాబు సహోదరుడునైన్ అబీషెై త్న్
అనుచరులలో ముఖుాడు. ఇత్డొక యదిములో మూడువందలమ్ందిని
హత్ముచేసి వారిమీద త్న్ యీట్టను ఆడించెను. ఇత్డు ఆ ముగు
ు రిలో
పేరుపందిన్వాడు.
ఇత్డు ఆ ముపపదిమ్ందిలో ఘనుడెై వారికి అధిపత్ర యాయెను గాని మొదటి
ముగు
ు రితో సమ్యనుడు కాకపోయెను.
మ్రియ కబెసయేలు ఊరివాడెై కిరయలచేత్ ఘన్త్నొందిన్ యొక
పరాకరమ్శాలికి పుటిున్ యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా అను నొకడు
ఉండెను. ఇత్డు మోయాబీయల సంబంధులగు ఆ యిదదరు శూరులను
హత్ముచేసెను; మ్రియ మ్ంచకాలమున్ బయలువెడలి బావిలో దాగి
యన్న యొక సింహమును చంప వేసెను.
ఇంకను అత్డు సందరావంతుడెైన్ యొక ఐగుపీతయని చంపను. ఈ
ఐగుపీతయని చేత్రలో ఈట్టయండగా బెనాయా దుడు
ి కఱ్ఱ తీసికొని వాని మీదికి
పోయి వాని చేత్రలోని యీట్ట ఊడల్లగి దానితోనే వాని చంపను.
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And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the
Philistines were gathered together into a troop where there was a piece of
ground full of lentils; and the people fled from the Philistines.

And three of the thirty chief men went down, and came to David in the
harvest time unto the cave of Adullam; and the troop of the Philistines
pitched camp in the Valley of Rephaim.

Was he not most honorable of three? Therefore he was their captain;
however he attained not unto the first three.
And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who
had done many acts, he slew two lionlike men of Moab. He went down also
and slew a lion in the midst of a pit in time of snow.

And he slew an Egyptian, a goodly man; and the Egyptian had a spear in his
hand, but he went down to him with a staff and plucked the spear out of
the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.
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ఈ కారాములు యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా చేసిన్ందున్ ఆ
ముగు
ు రు బల్లఢ్యాలలోను అత్డు పేరుపంది
ఆ ముపపది మ్ందిలో ఘనుడాయెను. అయిన్ను మొదటి ముగు
ు రితో
సమ్యనుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇత్నిని త్న్ సభికులలో ఒకనిగా
నియమించెను.
ఆ ముపపదిమ్ంది యెవరన్గా, యోవాబు సహోదరుడెైన్ అశాహేలు,
బేతెాహేమీయడగు దోదో కుమ్యరుడగు ఎల్ల
ా నాను,
హరోదీయడెైన్ ష్మ్యి, హరోదీయడెైన్ ఎలీకా,
పతీతయడెైన్ హేలసుస, తెకోవీయడగు ఇకేకషు కుమ్యరుడెైన్ ఈరా,
అనాతోతీయడెైన్ అబీ యెజరు, హుషాతీయడెైన్ మబున్నయి,
అహోహీయడెైన్ సలోిను, నటోప్రతీయడెైన్ మ్హరై
నటోప్రతీయడెైన్ బయానాకు పుటిున్ హేలబు, బెనాామీనీయల గిబియాలో
పుటిున్ రీబెై కుమ్యరుడెైన్ ఇత్తయి,
పరాతోనీయడెైన్ బెనాయా, గాయషు ఏళాన్డుమ్ నివసించ హిదదయి,
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అరాబతీయడెైన్ అబీయలోబను, బరు
ా మీయడెైన్ అజాివెతు,
Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite,
ష్యలోబనీయడెైన్ ఎలాహాబ, యాషేను యొకక కుమ్యరులలో యోనాతాను, Eliahba the Shaalbonite of the sons of Jashen, Jonathan,
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హరారీయడెైన్ ష్మ్యి, హరారీయడెైన్ షారారు న్కు పుటిున్ అహీ యాము,

Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite,
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మ్యయాకాతీయనికి పుటిున్ అహసబయి కుమ్యరుడెైన్ ఎలీపేలట్ట,
గిలోనీయడెైన్ అహీతో పలు కుమ్యరుడగు ఏలీయాము,
కరితీయడెైన్ హెసెైీ, అరీబయడెైన్ పయరై,
సోబావాడగు నాతాను యొకక కుమ్యరుడెైన్ ఇగాలు, గాదీయడెైన్ బానీ,

Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of
Ahithophel the Gilonite,
Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite,
Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite,
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అమోినీయడెైన్ జలకు, బెయేరోతీయడెైన్ న్హరై, యిత్డు సెరూయా
కుమ్యరుడగు యోవాబుయొకక ఆయధములను మోయవాడెై యండెను.

Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armorbearer to Joab the son
of Zeruiah,
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ఇతీియడెైన్ ఈరా, ఇతీియడెైన్ గారేబు,
హితీతయడెైన్ ఊరియా. వారందరు ముపపది యేడుగురు.
ఇంకొకమ్యరు యెహోవా కోపము ఇశారయేలీ యలమీద రగులుకొన్గా ఆయన్
దావీదును వారి మీదికి పేరరేపణచేసినీవు పోయి ఇశారయేలువారిని యూదా
వారిని లకికంచమ్ని అత్నికి ఆజా ఇచెచను.

Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite,
Uriah the Hittite: thirty and seven in all.
And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he [Satan]
moved David against them to say, "Go, number Israel and Judah."
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For the king said to Joab the captain of the host who was with him, "Go now
through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye
the people, that I may know the number of the people."
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అందుకు రాజు త్న్ యొదదనున్న సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ యోవాబును
పలిచిజన్సంఖా యెంతెైన్ది నాకు తెలియగలందులకెై దాను మొదలుకొని
బెయేరుబావరకు ఇశారయేలు గోత్ి ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని
లకికంచమ్ని ఆజా ఇయాగా
యోవాబుజనుల సంఖా యెంత్ యన్నను నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు
నీవు బరదికి యండగానే దేవుడెైన్ యెహోవా దానిని నూరంత్లు ఎకుకవ
చేయనుగాక; నా యేలిన్ వాడవును రాజవున్గు నీకు ఈ కోరిక
ఏలపుట్టున్నను.

These things did Benaiah the son of Jehoiada and had the name among
three mighty men.
He was more honorable than the thirty, but he attained not to the first
three. And David set him over his guard.
Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of
Bethlehem,
Shammah the Harodite, Elika the Harodite,
Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,
Abiezer the Anathothite, Mebunnai the Hushathite,
Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,
Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah
of the children of Benjamin,
Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,

And Joab said unto the king, "Now the LORD thy God add unto the people,
how many so ever they be, a hundredfold, that the eyes of my lord the king
may see it. But why doth my lord the king delight in this thing?"
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అయిన్ను రాజు యోవా బున్కును సెైనాాధిపతులకును గటిు ఆజా
Notwithstanding, the king's word prevailed against Joab and against the
ఇచిచయండుటచేత్ యోవాబును సెైనాాధిపతులును ఇశారయేలీయల సంఖా captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from
చూచటకెై రాజుసముఖమునుండి బయలు వెళ్లా
the presence of the king to number the people of Israel.
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యొరా
ద ను న్ది దాటి యాజేరుత్ట్ట
ు న్ గాదు లోయ మ్ధా నుండు పటుణపు
కుడిప్రరశవమున్నున్న అరోయేరులో దిగి

And they passed over the Jordan and pitched camp in Aroer, on the right
side of the city that lieth in the midst of the valley of Gad and toward Jazer.
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అకకడనుండి గిల్లదున్కును త్హితంహోదీు దేశమున్కును వచిచరి; త్రువాత్
దానాయానుకును పోయి త్రరిగి స్త్దోనున్కు వచిచరి.
అకకడనుండి బురుజులుగల తూరు పటుణ మున్కును
హివీవయలయొకకయ కనానీయల యొకకయ పటుణములనినటికిని వచిచ
యూదాదేశపు దకిుణదికుకన్నున్న బెయేరుబావరకు సంచరించిరి.

Then they came to Gilead and to the land of Tahtimhodshi; and they came
to Danjaan and about to Sidon,
and came to the stronghold of Tyre and to all the cities of the Hivites and of
the Canaanites; and they went out to the south of Judah, even to Beersheba.
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ఈ పరకారము వారు దేశమ్ంత్య సంచరించి తొమిిదినలల ఇరువది
దిన్ములకు త్రరిగి యెరూష్లేమున్కు వచిచరి.
అపుపడు యోవాబు జన్సంఖా వెరసి రాజున్కు అపప గించెను;
ఇశారయేలువారిలో కత్రత దూయగల యెనిమిది లక్షలమ్ంది యోధులుండిరి;
యూదా వారిలో అయిదు లక్షలమ్ంది యండిరి.

So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the
end of nine months and twenty days.
And Joab gave the sum of the number of the people unto the king: and
there were in Israel eight hundred thousand valiant men who drew the
sword, and the men of Judah were five hundred thousand men.
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And David's heart smote him after he had numbered the people. And David
said unto the LORD, "I have sinned greatly in what I have done. And now, I
beseech Thee, O LORD, take away the iniquity of Thy servant, for I have
done very foolishly."
For when David was up in the morning, the word of the LORD came unto the
prophet Gad, David's seer, saying,
"Go, and say unto David, `Thus saith the LORD: I offer thee three things.
Choose thee one of them, that I may do it unto thee.'"
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జన్సంఖా చూచిన్ందుకెై దావీదు మ్న్సుస కొట్ట
ు కొన్గా అత్డునేను చేసిన్
పనివలన్ గొపప ప్రపము కట్ట
ు కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసిత్రని;
యెహోవా, కరుణయంచి నీ దాసుడనైన్ నా దోష్మును పరిహరింపుమ్ని
యెహోవాతో మ్న్వి చేయగా
ఉదయమున్ దావీదు లేచిన్పుపడు దావీదున్కు దీరాదరిశయగు గాదున్కు
యెహోవా వాకుక పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
నీవు పోయి దావీదుతో ఇటానుముయెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా మూడు
విష్యములను నీ యెదుట పట్ట
ు చనానను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు
కోరుకొనిన్ యెడల నేన్ది నీమీదికి రపపంచెదను.
కావున్ గాదు దావీదునొదదకు వచిచ యిటాని సంగత్ర తెలియజపపనునీవు నీ
దేశమ్ందు ఏడు సంవత్సరములు కాుమ్ము కలుగుటకు ఒపుపకొందువా?
నినున త్రుముచన్న నీ శతు
ి వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నలలు
ప్రరిపోవుటకు ఒపుపకొందువా? నీ దేశమ్ందు మూడు దిన్ములు తెగులు
రేగుటకు ఒపుపకొందువా? యోచన్చేసి న్నున పంపన్వానికి నేనియావలసిన్
యత్తము నిశచయించి తెలియజపుపమ్నను.
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అందుకు దావీదు నా కేమియ తోచకున్నది, గొపప చికుకలలో ఉనానను,
యెహోవా బహు వాత్సలాత్గలవాడు గనుక మ్నుషుాని చేత్రలో పడకుండ
యెహోవా చేత్రలోనే పడుదుము గాక అని గాదుతో అనను.

And David said unto Gad, "I am in a great strait. Let us fall now into the hand
of the LORD, for His mercies are great; and let me not fall into the hand of
man."
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అందుకు యెహోవా ఇశారయేలీయలమీదికి తెగులు రపపంచగా ఆ దిన్ము
ఉదయము మొదలుకొని సమ్యజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచండెను;
అందుచేత్ దానునుండి బెయే రుబావరకు డెబబది వేలమ్ంది మ్ృత్ర నొందిరి.

So the LORD sent a pestilence upon Israel from the morning even to the
time appointed; and there died of the people from Dan even to Beersheba
seventy thousand men.

So Gad came to David and told him, and said unto him, "Shall seven years of
famine come unto thee in thy land? Or wilt thou flee three months before
thine enemies while they pursue thee? Or shall there be three days'
pestilence in thy land? Now advise, and see what answer I shall return to
Him that sent me."
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అయితే దూత్ యెరూష్లేము పైని హసతము చాప నాశన్ము
చేయబోయిన్పుపడు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ సంతాపమొంది అంతే
చాలును, నీ చెయిా తీయమ్ని జనులను నాశన్ముచేయ దూత్కు ఆజా
ఇచెచను.యెహోవా దూత్ యెబూస్త్యడెైన్ అరౌనాయొకక కళాము దగుర
ఉండగా
దావీదు జనులను నాశన్ము చేసిన్ దూత్ను కనుగొని యెహోవాను ఈల్లగు
ప్ర
ర రిథంచెనుచిత్తగించము; ప్రపము చేసిన్వాడను నేనే; దురాిరు ముగా
పరవరిించిన్వాడను నేనే; గొఱ్ఱలవంటి వీరేమి చేసిరి? న్నునను నా త్ండిర
యింటివారిని శికిుంచము.
ఆ దిన్మున్ గాదు దావీదునొదదకు వచిచనీవు పోయి యెబూస్త్యడెైన్
అరౌనాయొకక కళాములో యెహోవా నామ్మున్ ఒక బలిపీఠము కటిుంచమ్ని
అత్నితో చెపపగా
దావీదు గాదుచేత్ యెహోవా యిచిచన్ ఆజాచొపుపన్ పోయెను.
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And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it,
the LORD repented of the evil, and said to the angel who destroyed the
people, "It is enough: stay now thine hand." And the angel of the LORD was
by the threshing place of Araunah the Jebusite.
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అరౌనా రాజును అత్ని సేవకులును త్న్ దాపున్కు వచచటచూచి
బయలుదేరి రాజున్కు సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరముచేసినా యేలిన్వాడవును
రాజవున్గు నీవు నీ దాసుడనైన్ నాయొదదకు వచిచన్ నిమిత్తమేమ్ని అడుగగా

And David, according to the saying of Gad, went up as the LORD
commanded.
And Araunah looked, and saw the king and his servants coming on toward
him; and Araunah went out and bowed himself before the king on his face
upon the ground.
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దావీదు ఈ తెగులు మ్నుషుాలకు త్గలకుండ నిలిచిపోవు న్ట్ట
ా యెహోవా
నామ్మున్ ఒక బలిపీఠము కటిుంచటకెై నీయొదద ఈ కళామును కొన్వలన్ని
వచిచత్రన్నను,

And Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" And
David said, "To buy the threshing floor from thee to build an altar unto the
LORD, that the plague may be stayed from the people."

2 Samuel

24

22

అందుకు అరౌనానా యేలిన్వాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు అనుకూలమో
దాని తీసికొని బలి అరిపంచము; చిత్త గించము, దహన్బలికి ఎడు
ా న్నవి,
నూరుచకఱ్ఱ సామ్యనులు కట్టులుగా అకకరకు వచచను.

And Araunah said unto David, "Let my lord the king take and offer up what
seemeth good unto him. Behold, here are oxen for burnt sacrifice, and
threshing instruments and other instruments of the oxen for wood."
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రాజా, యివనినయ అరౌనా అను నేను రాజున్కు ఇచచచనానన్ని చెపపనీ
దేవుడెైన్ యెహోవా నినున అంగీకరించను గాక అని రాజుతో అన్గా

All these things did Araunah, as a king, give unto the king. And Araunah said
unto the king, "The LORD thy God accept thee."
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రాజునేను ఆల్లగు తీసికొన్ను, వెలయిచిచ నీయొదద కొందును, వెల యియాక
నేను తీసికొనిన్ దానిని నా దేవుడెైన్ యెహోవాకు దహన్బలిగా అరిపంచన్ని
అరౌనాతో చెపప ఆ కళామును ఎడాను ఏబది తులముల వెండికి కొనను.
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అకకడ దావీదు యెహోవా నామ్మున్ ఒక బలిపీఠము కటిుంచి దహన్
బలులను సమ్యధాన్ బలులను అరిపంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు
చేయబడిన్ విజా
ా పన్లను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశారయేలీయలను
విడిచి పోయెను.
రాజైన్ దావీదు బహు వృదు
ి డు కాగా సేవకులు అత్నికి ఎనినబటులు
కపపన్ను అత్నికి వెటు కలుగక యండెను.
కాబటిు వారుమ్య యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీకొరకు త్గిన్ చిన్నదాని
వెదకుట మ్ంచిది; ఆమ రాజైన్ నీ సముఖమ్ందుండి నినున ఆదరించి వెటు
కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో పండుకొనున్ని చెపప

And the king said unto Araunah, "Nay; but I will surely buy it from thee at a
price; neither will I offer burnt offerings unto the LORD my God of that
which doth cost me nothing." So David bought the threshing floor and the
oxen for fifty shekels of silver.
And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings
and peace offerings. So the LORD was entreated for the land, and the plague
was stayed from Israel.

And David spoke unto the LORD when he saw the angel who smote the
people, and said, "Lo, I have sinned, and I have done wickedly. But these
sheep, what have they done? Let Thine hand, I pray Thee, be against me and
against my father's house."
And Gad came that day to David and said unto him, "Go up, rear an altar
unto the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite."

Now King David was old and stricken in years; and they covered him with
clothes, but he got no heat.
Therefore his servants said unto him, "Let there be sought for my lord the
king a young virgin; and let her stand before the king, and let her comfort
him, and let her lie in thy bosom, that my lord the king may get heat."
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ఇశార యేలీయల దేశపు దికుకలనినటిలో త్రరిగి ఒక చకకని చిన్నదాని వెదకి,
అబీష్గు అను ష్షనేమీయరాలిని చూచి రాజునొదదకు తీసికొని వచిచరి.

So they sought for a fair damsel throughout all the region of Israel, and
found Abishag, a Shunammite, and brought her to the king.
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ఈ చిన్నది బహు చకకనిదై యండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము చేయ
చండెను గాని రాజు దానిని కూడలేదు.
హగీుతు కుమ్యరుడెైన్ అదోనీయా గరివంచిన్ వాడెైనేనే రాజు న్గుదున్ని
అనుకొని, రథములను గుఱ్ఱపు రౌతులను త్న్కు ముందుగా పరుగెతు
త టకు
ఏబదిమ్ంది మ్నుషుాలను ఏరప రచకొనను.

And the damsel was very fair, and cherished the king and ministered to him;
but the king knew her not.
Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, "I will be king";
and he prepared him chariots and horsemen and fifty men to run before
him.
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అత్ని త్ండిరనీవు ఈల్లగున్ ఏల చేయ చనానవని అత్నిచేత్ ఎపుపడును
విచారించి అత్నికి నొపప కలుగజేయలేదు. చూచటకు అత్డు బహు సంద
రాము గలవాడు, అబా
ు లోము త్రువాత్ పుటిున్వాడు.

And his father had not displeased him at any time in saying, "Why hast thou
done so?" And he also was a very goodly man, and his mother bore him
after Absalom.
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And he conferred with Joab the son of Zeruiah and with Abiathar the priest;
and they, following Adonijah, helped him.
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అత్డు సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ యోవాబుతోను యాజకుడెైన్
అబాాతారుతోను ఆలోచన్ చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి
అత్నికి సహాయము చేసిరి గాని
యాజకుడెైన్ సాదోకును యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాయను
పరవకియె
ై న్ నాతానును ష్మీయను రేయీయను దావీదుయొకక శూరులును
అదోనీయాతో కలిసికొన్క యండిరి.
అదోనీయా ఏన్రోగలు సమీప మ్ందుండు జ్యహెలేతు అను బండదగుర
గొఱ్ఱలను ఎడాను కొరవివన్ దూడలను బలిగా అరిపంచి, రాజకుమ్యరు లగు త్న్
సహోదరులన్ందరిని యూదావారగు రాజు యొకక సేవకులన్ందరిని
పలిపంచెను గాని
పరవకియగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను త్న్కు
సహోదరుడెైన్ సొలొమోనును పలువలేదు.
అపుపడు నాతాను సొలొమోను త్లిాయె
ై న్ బతెుబతో చెపపన్ దేమ్న్గాహగీుతు
కుమ్యరుడెైన్ అదోనీయా యేలుచన్న సంగత్ర నీకు విన్బడలేదా? అయితే ఈ
సంగత్ర మ్న్యేలిన్వాడెైన్ దావీదున్కు తెలియకయే యన్నది.
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కాబటిు నీ ప్ర
ర ణమును నీ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొనుటకెై
నేను నీకొక ఆలోచన్ చెపపదను వినుము.
నీవు రాజైన్ దావీదునొదదకు పోయినా యేలిన్వాడా, రాజా, అవశాముగా నీ
కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడెై నా సింహాసన్ము మీద
ఆస్త్నుడగున్ని నీ సేవకురాలనైన్ నాకు నీవు పరమ్యణ పూరవకముగా
సెలవిచిచత్రవే; అదోనీయా యేలుచండుట యేమ్ని అడుగవలను.

Now therefore come, let me, I pray thee, give thee counsel, that thou
mayest save thine own life and the life of thy son Solomon.
Go and get thee in unto King David and say unto him, `Didst not thou, my
lord, O king, swear unto thine handmaid, saying, "Assuredly Solomon thy
son shall reign after me, and he shall sit upon my throne"? Why then doth
Adonijah reign?'
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రాజుతో నీవు మ్యటల్లడుచండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ నీవు
విన్నవించిన్ మ్యటలను రూఢిపరచదున్ని చెపపను.
కాబటిు బతెుబ గదిలోనున్న రాజునొదదకు వచెచను. రాజు బహు వృదు
ి డెైన్ందున్
ష్షనేమీయరాలైన్ అబీష్గు రాజును కనిపట్ట
ు చండెను.

Behold, while thou yet talkest there with the king, I also will come in after
thee and confirm thy words."
And Bathsheba went in unto the king into the chamber; and the king was
very old, and Abishag the Shunammite ministered unto the king.
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But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the
prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men who belonged to David
were not with Adonijah.
And Adonijah slew sheep and oxen and fat cattle by the stone of Zoheleth,
which is by Enrogel, and called all his brethren, the king's sons, and all the
men of Judah, the king's servants;
but Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon
his brother, he called not.
Therefore Nathan spoke unto Bathsheba the mother of Solomon, saying,
"Hast thou not heard that Adonijah the son of Haggith doth reign, and David
our lord knoweth it not?

బతెుబ వచిచ రాజు ఎదుట సాగిలపడి న్మ్సాకరము చేయగా రాజునీ కోరిక
And Bathsheba bowed and did obeisance unto the king. And the king said,
ఏమ్ని అడిగి న్ందుకు ఆమ యీల్లగు మ్న్వి చేసెను
"What wouldest thou?"
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నా యేలిన్ వాడా, నీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాతోడని నీ సేవకు రాలనైన్ నాకు
పరమ్యణము చేసి అవశాముగా నీ కుమ్యరు డెైన్ సొలొమోను నా వెనుక
ఏలువాడెై నా సింహాసన్ము మీద ఆస్త్నుడగున్ని సెలవిచిచత్రవే,

And she said unto him, "My lord, thou swore by the LORD thy God unto
thine handmaid, saying, `Assuredly Solomon thy son shall reign after me,
and he shall sit upon my throne.'
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ఇపుపడెైతే అదోనీయా యేలుచనానడు. ఈ సంగత్ర నా యేలిన్వాడవును
రాజవున్గు నీకు తెలియకయే యన్నది.
అత్డు ఎడాను కొరవివన్ దూడలను గొఱ్ఱలను బలిగా అరిపంచి రాజ
కుమ్యరులన్ందరిని యాజకుడెైన్ అబాాతారును సెైనాాధి పత్రయె
ై న్
యోవాబును పలిపంచెను గాని నీ సేవకుడెైన్ సొలొమోనును పలువలేదు.

And now, behold, Adonijah reigneth; and now, my lord the king, thou
knowest it not.
And he hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath
called all the sons of the king and Abiathar the priest and Joab the captain of
the host; but Solomon thy servant hath he not called.
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And thou, my lord, O king, the eyes of all Israel are upon thee, that thou
shouldest tell them who shall sit on the throne of my lord the king after him.
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నా యేలిన్వాడవెైన్ రాజా, నా యేలిన్వాడవెైన్ రాజవగు నీ త్రువాత్
సింహాసన్ము మీద ఎవడు ఆస్త్నుడగునో అందునుగూరిచ ఇశారయేలీయ
లందరును కనిపటిుయనానరు.
ఇదిగాక నా యేలిన్వాడ వెైన్ రాజవగు నీవు నీ పత్రులతోకూడ నిదరపందిన్
త్రువాత్ నేనును నా కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనును అప రాధులముగా
ఎంచబడుదుము.
ఆమ రాజుతో మ్యట ల్లడుచన్నపుపడు పరవకియగు నాతానును
లోపలికిరాగాపరవకియగు నాతాను వచిచ యనానడని సేవకులు రాజున్కు
తెలియజేసిరి.
అత్డు రాజు సనినధికి వచిచ న్మ్సాకరము చేసి సాషా
ు ంగపడి
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నా యేలిన్వాడవెైన్ రాజా, అదోనీయా నీ త్రువాత్ ఏలువాడెై నీ
సింహాసన్ముమీద కూరుచండున్ని నీవు సెలవిచిచత్రవా?
ఏలయన్గా ఈ దిన్మున్ అత్డు పోయి విసాతరమైన్ యెడాను కొరవివన్
దూడలను గొఱ్ఱలను బలిగా అరిపంచి రాజకుమ్యరులన్ందరిని
సెైనాాధిపతులను యాజకుడెైన్ అబాాతారును పలిపంపగా వారు వాని
సముఖములో అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచరాజైన్ అదోనీయా చిరంజీవి
యగునుగాక అని పలుకుచనానరు.
అయితే నీ సేవకుడనైన్ న్నునను యాజకుడెైన్ సాదోకును యెహో యాదా
కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాను నీ సేవకుడెైన్ సొలొమోనును అత్డు పలిచిన్వాడు
కాడు.
నా యేలిన్వాడ వును రాజవున్గు నీ త్రువాత్ నీ సింహాసన్ముమీద ఎవడు
ఆస్త్నుడెై యండునో అది నీ సేవకుడనైన్ నాతో చెపపక యందువా? ఈ
కారాము నా యేలిన్వాడవును రాజవు న్గు నీ సెలవు చొపుపన్
జరుగుచన్నదా? అని యడిగెను.
దావీదు బతెుబను పలువుమ్ని సెలవియాగా ఆమ రాజు సనినధికి వచిచ రాజు
ఎదుట నిలువబడెను.
అపుపడు రాజు పరమ్యణ పూరవకముగా చెపపన్దేమ్న్గాసకలమైన్
ఉపదరవములలోనుండి న్నున విడిపంచిన్ యెహోవా జీవముతోడు

Otherwise it shall come to pass, when my lord the king shall sleep with his
fathers, that I and my son Solomon shall be counted offenders."
And, lo, while she yet talked with the king, Nathan the prophet also came in.

And they told the king, saying, "Behold Nathan the prophet." And when he
had come in before the king, he bowed himself before the king with his face
to the ground.
And Nathan said, "My lord, O king, hast thou said, `Adonijah shall reign after
me, and he shall sit upon my throne'?
For he has gone down this day, and hath slain oxen and fat cattle and sheep
in abundance, and hath called all the king's sons and the captains of the
host and Abiathar the priest; and behold, they eat and drink before him and
say, `God save King Adonijah!'
But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of
Jehoiada, and thy servant Solomon hath he not called.
Is this thing done by my lord the king, and thou hast not shown unto thy
servant who should sit on the throne of my lord the king after him?"

Then King David answered and said, "Call to me Bathsheba." And she came
into the king's presence and stood before the king.
And the king swore, and said, "As the LORD liveth, who hath redeemed my
soul out of all distress,
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అవశాముగా నీ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను నా త్రువాత్ ఏలువాడెై నాకు
పరత్రగా నా సింహాసన్ము మీద ఆస్త్నుడగున్ని ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా నామ్ము తోడని నేను నీకు పరమ్యణము చేసిన్దానిని ఈ దిన్మున్నే
నరవేరుచదున్ని చెపపగా
బతెుబ సాగిల పడి రాజున్కు న్మ్సాకరము చేసినా యేలిన్వాడెైన్ రాజగు
దావీదు సదాకాలము బరదుకును గాక అనను.

even as I swore unto thee by the LORD God of Israel, saying, `Assuredly
Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne in my
stead,' even so will I certainly do this day."

అపుపడు రాజైన్ దావీదుయాజకుడెైన్ సాదోకును పరవకి యె
ై న్ నాతానును
యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనా యాను నాయొదదకు పలువుమ్ని
సెలవియాగా వారు రాజు సనినధికి వచిచరి.
అంత్ట రాజుమీరు మీ యేలిన్ వాడనైన్ నా సేవకులను పలుచకొని పోయి నా
కుమ్యరు డెైన్ సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకికంచి గిహోనున్కు
తీసికొనిపోయి
యాజకుడెైన్ సాదోకును పరవకియె
ై న్ నాతానును అకకడ ఇశారయేలీయలమీద
రాజుగా అత్నికి పటా
ు భిషేకము చేసిన్ త్రువాత్ మీరు బాకానాదము
చేసిరాజైన్ సొలొమోను చిరంజీవి యగునుగాక అని పరకటన్ చేయవలను.

And King David said, "Call to me Zadok the priest and Nathan the prophet
and Benaiah the son of Jehoiada." And they came before the king.

ఇశారయేలు వారిమీదను యూదావారిమీదను నేన్త్నిని అధికారిగా నియమించి
యనానను గనుక పమ్ిట మీరు యెరూష్ లేమున్కు అత్ని వెంటరాగా
అత్డు నా సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడెై నాకు పరత్రగా రాజగును అని
సెలవిచెచను.
అందుకు యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా రాజు న్కు పరతుాత్తరముగా
ఇటాననుఆల్లగు జరుగును గాక, నా యేలిన్వాడవును రాజవున్గు నీ దేవుడెైన్
యెహోవా ఆ మ్యటను సిథరపరచను గాక.

Then ye shall come up after him, that he may come and sit upon my throne,
for he shall be king in my stead; and I have appointed him to be ruler over
Israel and over Judah."

యెహోవా నా యేలిన్ వాడవును రాజవున్గు నీకు తోడుగా నుండిన్ట్ట
ా
ఆయన్ సొలొమోనున్కు తోడుగానుండి, నా యేలిన్వాడెైన్ రాజగు
దావీదుయొకక రాజాముకంట్ట అత్ని రాజాము ఘన్ముగా చేయనుగాక
అనను;
కాబటిు యాజకుడెైన్ సాదోకును పరవకియె
ై న్ నాతానును యెహోయాదా
కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాయను కెరేతీయలును పలేతీయ లును రాజైన్
దావీదు కంచరగాడిదమీద సొలొమోనును ఎకికంచి గిహోనున్కు తీసికొని రాగా

As the LORD hath been with my lord the king, even so be He with Solomon,
and make his throne greater than the throne of my lord King David."
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యాజకుడెైన్ సాదోకు గుడారములోనుండి తెైలపు కొముిను తెచిచ
సొలొమోనున్కు పటా
ు భిషేకము చేసెను. అపుపడు వారు బాకా ఊదగా కూడిన్
జనులందరునురాజైన్ సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి

And Zadok the priest took a horn of oil out of the tabernacle and anointed
Solomon. And they blew the trumpet, and all the people said, "God save
King Solomon!"
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మ్రియ ఆ జనులందరును అత్ని వెంబడివచిచ పలాన్గోరవులను ఊదుచ,
వాటి నాదముచేత్ నేల బదదలగున్ట్ట
ా అత్ాధిక ముగా సంతోష్ంచిరి.

And all the people came up after him, and the people piped with pipes and
rejoiced with great joy, so that the earth rent with the sound of them.
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Then Bathsheba bowed with her face to the earth, and did reverence to the
king and said, "Let my lord King David live for ever."

The king also said unto them, "Take with you the servants of your lord, and
cause Solomon my son to ride upon mine own mule, and bring him down to
Gihon.
And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over
Israel; and blow ye with the trumpet, and say, `God save King Solomon!'

And Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, "Amen! The
LORD God of my lord the king say so too.

So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of
Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites went down and caused
Solomon to ride upon King David's mule, and brought him to Gihon.
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అదోనీయాయను అత్డు పలిచిన్ వారందరును విందులో ఉండగా విందు
ముగియబోవు సమ్యమున్ ఆ చపుపడు వారికి విన్బడెను. యోవాబు
బాకానాదము వినిపటుణమున్ందు ఈ అలారి యేమ్ని యడుగగా

And Adonijah and all the guests who were with him heard it as they had
made an end of eating. And when Joab heard the sound of the trumpet, he
said, "For what reason is this noise, and the city in an uproar?"
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యాజకుడెైన్ అబాాతారు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతాను వచెచను.
అదోనీయాలోపలికి రముి, నీవు ధైరావంతుడవు, నీవు శుభ్
సమ్యచారములతో వచచచనానవన్గా
యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటాననునిజముగా మ్న్ యేలిన్వాడును
రాజున్గు దావీదు సొలొమోనును రాజుగా నియమించియనానడు.
రాజు యాజకుడెైన్ సాదోకును పరవకియె
ై న్ నాతానును యెహోయాదా
కుమ్యరుడెైన్ బెనా యానును కెరేతీయలను పలేతీయలను అత్నితోకూడ
పంపగా వారు రాజు కంచరగాడిదమీద అత్ని నూరే గించిరి;

And while he yet spoke, behold, Jonathan the son of Abiathar the priest
came; and Adonijah said unto him, "Come in, for thou art a valiant man and
bringest good tidings."
And Jonathan answered and said to Adonijah, "Verily our lord King David
hath made Solomon king.
And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet,
and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites;
and they have caused him to ride upon the king's mule.
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యాజకుడెైన్ సాదోకును పరవకియె
ై న్ నాతానును గిహోను దగుర అత్నికి
పటా
ు భిషేకము చేసిరి; అకకడ నుండి వారు సంతోష్ముగా వచిచయనానరు;
అందువలన్ పటుణము అలారి ఆయెను; మీకు విన్బడిన్ ధవని యిదే.

And Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in
Gihon; and they have come up from thence rejoicing, so that the city rang
again. This is the noise that ye have heard.
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And also Solomon sitteth on the throne of the kingdom.
And moreover the king's servants came to bless our lord King David, saying,
`God make the name of Solomon better than thy name, and make his
throne greater than thy throne.' And the king bowed himself upon the bed.
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మ్రియ సొలొమోను రాజాాసన్ముమీద ఆస్త్నుడెై యనానడు;
అందుకెై రాజు సేవకులు మ్న్ యేలిన్వాడును రాజున్గు దావీదున్కు
కృత్జాత్లు చెలిాంప వచిచ, నీకు కలిగిన్ ఖాాత్ర కంట్ట సొలొమోనున్కు
ఎకుకవెైన్ ఖాాత్ర కలుగున్ట్ట
ా ను, నీ రాజాముకంట్ట అత్ని రాజాము
ఘన్ముగా ఉండున్ట్ట
ా ను దేవుడు దయచేయను గాక అని చెపపగా రాజు
మ్ంచముమీద సాగిలపడి న్మ్ సాకరము చేసి యిటానను
నేను సజీవినై యండగా ఈ దిన్మున్ జరిగిన్ట్ట
ా నా సింహాసన్ముమీద
ఆస్త్నుడగుటకు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా ఒకని నాకు
దయచేసిన్ందుకు ఆయన్కు సోతత్ిము కలుగునుగాక అనను.
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And all the guests who were with Adonijah were afraid, and rose up and
went every man his way.
And Adonijah feared because of Solomon, and arose and went and caught
hold on the horns of the altar.
And it was told Solomon, saying, "Behold, Adonijah feareth King Solomon;
for lo, he hath caught hold on the horns of the altar, saying, `Let King
Solomon swear unto me today that he will not slay his servant with the
sword.'"
And Solomon said, "If he will show himself a worthy man, there shall not a
hair of him fall to the earth; but if wickedness shall be found in him, he shall
die."
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అందుకు అదోనీయా పలిచిన్ వారు భ్యపడి లేచి త్మ్ త్మ్ యిండాకు
వెళ్లాపోయిరి.
అదోనీయా సొలొమోనున్కు భ్యపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠపు
కొముిలను పట్ట
ు కొనను.
అదోనీయా రాజైన్ సొలొ మోనున్కు భ్యపడి బలిపీఠపు కొముిలను
పట్ట
ు కొనిరాజైన్ సొలొమోను త్న్ సేవకుడనైన్ న్నున కత్రతచేత్ చంపకుండ ఈ
దిన్మున్ నాకు పరమ్యణము చేయవలన్ని మ్న్వి చేయచన్నట్ట
ా
సొలొమోనున్కు సమ్యచారము రాగా
సొలొమోను ఈల్లగు సెలవిచెచను అత్డు త్నున యోగుానిగా
అగుపరచకొనిన్ యెడల అత్ని త్ల వెండు
ర కలలో ఒకట్టైన్ను కిరందపడదు గాని
అత్నియందు దౌష్ుాము కన్బడిన్ యెడల అత్నికి మ్రణశిక్ష వచచన్ని
సెలవిచిచ
బలిపీఠమునొదదనుండి అత్ని పలువన్ంపంచెను; అత్డు వచిచ రాజైన్
సొలొమోను ఎదుట సాషా
ు ంగపడగా సొలొమోను అత్నితోనీ యింటికి పమ్ిని
సెలవిచెచను.

And also thus said the king, `Blessed be the LORD God of Israel, who hath
given one to sit on my throne this day, mine eyes even seeing it.'"

So King Solomon sent, and they brought him down from the altar. And he
came and bowed himself to King Solomon; and Solomon said unto him, "Go
to thine house."
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దావీదున్కు మ్రణకాలము సమీపంపగా అత్డు త్న్ కుమ్యరుడెైన్
సొలొమోనున్కు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచను
లోకులందరు పోవలసిన్ మ్యరుమున్ నేను పోవుచనానను; కాబటిు నీవు
ధైరాము తెచచకొని నిబబరము గలిగి
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా అపపగించిన్దానిని కాప్రడి,ఆయన్ మ్యరుముల
న్నుసరించిన్ యెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనిన్ను ఎకకడ త్రరిగిన్ను
అనినటిలో వివేకముగా న్డుచకొందువు. మోషే ధరిశాసతీములో
వా
ర యబడియన్న దేవుని కటుడలను ఆయన్ నియమించిన్ ధరిమ్ంత్టిని
ఆయన్ నాాయ విధులను శాసన్ములను గెైకొనుము;
అపుపడునీ పలాలు త్మ్ పరవరిన్ విష్యములో జాగరత్తగా నుండి నాయెదుట
త్మ్ పూరణహృద యముతోను పూరణమ్న్సుసతోను సత్ాము న్నుసరించి
న్డుచకొనిన్ యెడల ఇశారయేలీయల రాజా సింహాసన్ము మీద ఆస్త్నుడగు
ఒకడు నీకు ఉండక మ్యన్డని యెహోవా న్నున గూరిచ పరమ్యణము చేసిన్
మ్యటను సిథరపరచను.
అయితే సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ యోవాబు నాకు చేసిన్ దానిని, ఇశారయేలు
సేనాధిపతులగు నేరు కుమ్యరుడెైన్ అబేనరు యెతెరు కుమ్యరుడెైన్
అమ్యశాయను వారిదదరికి అత్డు చేసిన్దానిని నీ వెరుగుదువు; అత్డు వారిని
చంప యదిసమ్యమ్ందైన్ట్ట
ా గా సమ్యధాన్కాలమ్ందు రకిము చిందించి
దానిని త్న్ న్డికట్ట
ు మీదను త్న్ ప్రదరక్షల మీదను పడజేసెను.

Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged
Solomon his son, saying,
"I go the way of all the earth. Be thou strong therefore, and show thyself a
man;
and keep the charge of the LORD thy God to walk in His ways, to keep His
statutes, and His commandments, and His judgments, and His testimonies,
as it is written in the Law of Moses, that thou mayest prosper in all that
thou doest and whithersoever thou turnest thyself,

నీకు తోచిన్ట్ట
ా అత్నికి చేయవచచను గాని అత్ని నరసిన్ త్లవెండు
ర కలను
సమ్యధికి నమ్ిదిగా దిగనియావదు
ద .
నేను నీ సహోదరుడెైన్ అబా
ు లోము ముందరనుండి ప్రరిపోగా, గిల్లదీయడెైన్
బరిజలాయి కుమ్యరులు నా సహాయమున్కు వచిచరి, నీవు వారిమీద
దయయంచి నీ బలాయొదద భోజన్ము చేయవారిలో వారిని చేరుచము.

Do therefore according to thy wisdom, and let not his hoary head go down
to the grave in peace.
But show kindness unto the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be
among those who eat at thy table; for so they came to me when I fled
because of Absalom thy brother.

8

మ్రియ బెనాామీనీయడెైన్ గెరా కుమ్యరుడును బహూరీము ఊరి వాడునైన్
ష్మీ నీయొదద నునానడు; నేను మ్హన్యీమున్కు వెళ్ల
ా చండగా అత్డు
న్నున శపంచెను. న్నున ఎదుర్కకనుటకెై అత్డు యొరా
ద ను న్దియొదదకు దిగి
రాగాయెహోవాతోడు కత్రత చేత్ నేను నినున చంపన్ని పరమ్యణము చేసిత్రని.

And behold, thou hast with thee Shimei the son of Gera, a Benjamite of
Bahurim, who cursed me with a grievous curse in the day when I went to
Mahanaim; but he came down to meet me at the Jordan, and I swore to him
by the LORD, saying, `I will not put thee to death with the sword.'

2
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Now therefore hold him not guiltless, for thou art a wise man and knowest
what thou oughtest to do unto him; but his hoary head bring thou down to
the grave with blood."
So David slept with his fathers, and was buried in the City of David.
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వానిని నిరోదష్గా ఎంచవదు
ద ; నీవు సుబుదిిగలవాడవు గనుక వాని నేమి
చేయవలనో అది నీకు తెలియను; వాని నరసిన్ త్లవెండు
ర కలు రకిముతో
సమ్యధికి దిగజేయము.
త్రు వాత్ దావీదు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదరపంది, దావీదు పటుణమ్ందు
సమ్యధిలో పటుబడెను.
దావీదు ఇశార యేలీయలను ఏలిన్ కాలము న్లువది సంవత్సరములు,
హెబో
ర నులో అత్డు ఏడు సంవత్సరములును యెరూష్ లేములో ముపపది
మూడు సంవత్సరములును ఏలను.
అపుపడు సొలొమోను త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు సింహా సన్ముమీద
ఆస్త్నుడాయెను. అత్ని రాజాము నిలుకడగా సిథరపరచబడెను.
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that the LORD may continue His word which He spoke concerning me,
saying, `If thy children take heed to their way, to walk before Me in truth
with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee,' said He,
`a man on the throne of Israel.'
"Moreover thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me, and
what he did to the two captains of the hosts of Israel, unto Abner the son of
Ner and unto Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood
of war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his
loins and in his shoes that were on his feet.

And the days that David reigned over Israel were forty years: seven years
reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.
Then sat Solomon upon the throne of David his father, and his kingdom was
established greatly.
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అంత్లో హగీుతు కుమ్యరుడెైన్ అదో నీయా సొలొమోను త్లిాయగు
బతెుబయొదదకు రాగా ఆమ సమ్యధాన్ముగా వచచచనానవా అని అత్ని
న్డిగెను. అత్డు సమ్యధాన్ముగానే వచచచనానన్ని చెపప
నీతో చెపపవలసిన్ మ్యటయొకటి యన్నదనను. ఆమ అది చెపుపమ్న్గా
అత్డు రాజాము నాదై యండె న్నియ, నేను ఏలవలన్ని
ఇశారయేలీయలందరు త్మ్ దృష్ు నా మీద ఉంచిరనియ నీవు ఎరుగుదువు;
అయితే రాజాము నాది కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన్
అత్నికి ప్ర
ర పతమ్యయెను,
ఇపుపడు నేను నీతో ఒక మ్న్వి చేసికొనుచనానను, కాదన్కుము.

And Adonijah the son of Haggith came to Bathsheba the mother of
Solomon. And she said, "Comest thou peaceably?" And he said, "Peaceably."
He said moreover, "I have something to say unto thee." And she said, "Say
on."
And he said, "Thou knowest that the kingdom was mine, and that all Israel
set their faces on me, that I should reign. However the kingdom is turned
about and has become my brother's, for it was his from the LORD.

And now I ask one petition of thee; deny me not." And she said unto him,
"Say on."
ఆమచెపుపమ్న్గా అత్డురాజగు సొలొమోను ష్షనే మీయరాలైన్ అబీష్గును And he said, "Speak, I pray thee, unto Solomon the king (for he will not say
నాకు పండిాకిచచన్ట్ట
ా దయచేసి అత్నితో నీవు చెపపవలను, అత్డు నీతో
`nay' to thee), that he give me Abishag the Shunammite for a wife."
కాదనిచెపప డనను.
బతెుబమ్ంచిది, నినున గూరిచ రాజుతో చెపపద న్నను.
And Bathsheba said, "Well; I will speak for thee unto the king."
బతెుబ రాజైన్ సొలొమోనునొదదకు అదోనీయా పక్షమున్ చెపుపటకు
Bathsheba therefore went unto King Solomon to speak unto him for
వచిచన్పుపడు, రాజులేచి ఆమకు ఎదురుగా వచిచ ఆమకు న్మ్సాకరము చేసి Adonijah. And the king rose up to meet her and bowed himself unto her,
సింహాసన్ము మీద ఆస్త్నుడెై త్న్ త్లిాకొరకు ఆసన్ము ఒకటి వేయింపగా,
and sat down on his throne and caused a seat to be set for the king's
ఆమ అత్ని కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండెను.
mother; and she sat on his right hand.
ఒక చిన్న మ్న్విచేయ గోరుచనానను; నా మ్యట తో
ి సి వేయకుమ్ని ఆమ
చెపపగా రాజునా త్లీా చెపుపము, నీ మ్యట తో
ి సివేయన్న్గా

Then she said, "I desire one small petition of thee; I pray thee, say not `nay'
to me." And the king said unto her, "Ask on, my mother, for I will not say to
thee `nay.'"
ఆమష్షనేమీయరాలైన్ అబీష్గును నీ సహోదరుడెైన్ అదోనీయాకు పండిా
And she said, "Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah thy
కిపపంప వలన్నను.
brother for a wife."
అందుకు రాజైన్ సొలొమోనుష్షనే మీయరాలైన్ అబీష్గును మ్యత్ిమే
And King Solomon answered and said unto his mother, "And why dost thou
అదోనీయాకొరకు అడుగుట యేల? అత్డు నా అన్న కాబటిు అత్నికొరకును, ask Abishag the Shunammite for Adonijah? Ask for him the kingdom also,
యాజకుడెైన్ అబాాతారుకొరకును, సెరూయా కుమ్యరు డెైన్
for he is mine elder brother -- even for him, and for Abiathar the priest, and
యోవాబుకొరకును రాజామును అడుగుమ్ని త్న్ త్లిాతో చెపపను.
for Joab the son of Zeruiah."
మ్రియ రాజైన్ సొలొమోనుయెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన్ యీ
Then King Solomon swore by the LORD, saying, "God do so to me, and more
మ్యటవలన్ అత్ని ప్ర
ర ణమున్కు న్ష్ుము రాకపోయిన్యెడల దేవుడు నాకు
also, if Adonijah have not spoken this word against his own life.
గొపప అప్రయము కలుగజేయను గాక.
న్నున సిథరపరచి, నా త్ండిర సింహాసన్ముమీద న్నున ఆస్త్నునిగా చేసి, త్న్
Now therefore, as the LORD liveth, who hath established me and set me on
వాగా
ద న్ము పరకారము నాకు కుట్టంబము కలుగజేసిన్ యెహోవా జీవముతోడు, the throne of David my father, and who hath made me a house, as He
అదోనీయా యీ దిన్మున్ మ్రణమ్వున్ని చెపప
promised, Adonijah shall be put to death this day."
యెహోయాదా కుమ్యరు డెైన్ బెనాయాను పంపగా ఇత్డు అదోనీయా మీద
And King Solomon sent by the hand of Benaiah the son of Jehoiada; and he
పడిన్ందున్ అత్డు చనిపోయెను.
fell upon him so that he died.
త్రువాత్ రాజు యాజకుడెైన్ అబాాతారున్కు సెలవిచిచన్దేమ్న్గా అనా
And unto Abiathar the priest said the king, "Get thee to Anathoth, unto
తోతులో నీకు కలిగిన్ పలములకు వెళ్ల
ా ము; నీవు మ్రణ మున్కు
thine own fields, for thou art worthy of death; but I will not at this time put
ప్రతు
ి డవెైత్రవి గాని నీవు నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు ముందర దేవుడెైన్ యెహోవా thee to death, because thou didst bear the ark of the Lord GOD before
మ్ందసమును మోసి, నా త్ండిరకి ప్ర
ర పతంచిన్ శర మ్లనినటిలో శర మ్ పందిత్రవి
David my father, and because thou hast been afflicted in all wherein my
గనుక ఈవేళ మ్రణశిక్ష నీకు విధింపను.
father was afflicted."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Kings

2

27

1 Kings

2

28

1 Kings

2

29

1 Kings

2

30

1 Kings

2

31

1 Kings

2

32

1 Kings

2

33

1 Kings

2

34

1 Kings

2

35

1 Kings

2

36

1 Kings

2

37

త్రువాత్ సొలొమోను అబాాతారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ
తీసివేసెను, అందువలన్ యెహోవా ఏలీ కుట్టంబికులను గూరిచ ష్లోహులో
పరమ్యణముచేసిన్ మ్యట నరవేరను.
యోవాబు అబా
ు లోము పక్షము అవలంబింపక పోయిన్ను అదోనీయాపక్షము
అవలంబించి యండెను గనుక ఈ వరిమ్యన్ములు అత్నికి రాగా అత్డు
ప్రరిపోయి యెహోవా గుడారమున్కు వచిచ బలిపీఠపు కొముిలను
పట్ట
ు కొనను.
యోవాబు ప్రరిపోయి యెహోవా గుడారమున్కు వచిచ బలిపీఠమునొదద
నునానడను సంగత్ర రాజగు సొలొమోనున్కు విన్బడగా సొలొమోను
యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాను పలిపంచినీవు వెళ్లా వానిమీద
పడుమ్ని ఆజా ఇచిచన్ందున్
బెనాయా యెహోవా గుడారమున్కు వచిచరాజు నినున బయటికి రమ్ిని
సెలవిచెచన్ని యోవా బుతో చెపపను. అత్డు అదికాదు, నేనికకడనే చచెచద
న్న్గా, బెనాయా త్రరిగి రాజునొదదకు వచిచ యోవాబు త్న్తో చెపపన్ మ్యట
రాజున్కు తెలియజేసెను.
అందుకు రాజు ఇటానను అత్డు నీతో చెపపన్ట్ట
ా గా చేయము; అత్డు
ధారపోసిన్ నిరపరాధుల రకిమును నామ్ట్ట
ు కును నా త్ండిర
కుట్టంబికులమ్ట్ట
ు కును పరిహారము చేయటకెై అత్ని చంప ప్రత్రపట్ట
ు ము.

So Solomon thrust out Abiathar from being priest unto the LORD, that he
might fulfill the word of the LORD which He spoke concerning the house of
Eli in Shiloh.
Then tidings came to Joab; for Joab had turned after Adonijah, though he
turned not after Absalom. And Joab fled unto the tabernacle of the LORD,
and caught hold on the horns of the altar.

నేరు కుమ్యరుడును ఇశారయేలు వారి సమూహాధిపత్రయనైన్ అబేనరును,
యెతెరు కుమ్యరుడును యూదావారి సేనాధిపత్రయనైన్ అమ్యశాయను
అను త్న్ కంట్ట నీత్రపరులును యోగుాలు న్గు ఈ ఇదదరు మ్నుషుాలమీద
పడి యోవాబు నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు ఎరుగకుండ కత్రతచేత్ వారిని చంప
వేసెను గనుక అత్డు ధారపోసిన్ రకిము యెహోవా అత్ని త్లమీదికే
రపపంచను.
మ్రియ వీరు ప్ర
ర ణ దోష్మున్కు యోవాబును అత్ని సంత్త్రవారును
సదాకాలము ఉత్తరవాదులు గాని, దావీదున్కును అత్ని సంత్త్ర కిని అత్ని
కుట్టంబికులకును అత్ని సింహాసన్మున్కును సమ్యధాన్ము యెహోవావలన్
ఎన్నట్టన్నటికిని కలిగి యండును.
కాబటిు యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా వచిచ అత్నిమీద పడి అత్ని
చంపగా అత్డు అరణామ్ందుండు త్న్ యింటిలో ప్రత్రపటుబడెను.

And the LORD shall return his blood upon his own head, who fell upon two
men more righteous and better than he and slew them with the sword -- to
wit, Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son
of Jether, captain of the host of Judah -- my father David not knowing
thereof.

రాజు అత్నికి బదులుగా యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాను
సేనాధిపత్రగా నియమించెను. మ్రియ రాజు అబాాతారున్కు బదులుగా
యాజకుడెైన్ సాదోకును నియ మించెను.
త్రువాత్ రాజు ష్మీని పలువన్ంపంచి అత్నికి ఈ మ్యట సెలవిచెచను. నీవు
యెరూష్లేములో ఇలు
ా కటిుంచకొని బయట ఎకకడికెైన్ను వెళాక అందులో
కాపురముండుము.
నీవు ఏ దిన్మున్ బయలుదేరి కిదోరను ఏరు వాగు దాట్టదువో ఆ దిన్మున్
నీవు చచచట నిశచయమ్ని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ ప్ర
ర ణమున్కు నీవే
ఉత్తరవాదివన్గా

And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his place over the host, and
Zadok the priest did the king put in the place of Abiathar.

And it was told King Solomon that Joab had fled unto the tabernacle of the
LORD; and behold, he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of
Jehoiada, saying, "Go, fall upon him."
And Benaiah came to the tabernacle of the LORD, and said unto him, "Thus
saith the king, `Come forth!'" And he said, "Nay, but I will die here." And
Benaiah brought the king word again, saying, "Thus said Joab, and thus he
answered me."
And the king said unto him, "Do as he hath said, and fall upon him and bury
him, that thou mayest take away the innocent blood which Joab shed from
me and from the house of my father.

Their blood shall therefore return upon the head of Joab and upon the head
of his seed for ever; but upon David, and upon his seed, and upon his house,
and upon his throne, shall there be peace for ever from the LORD."
So Benaiah the son of Jehoiada went up, and fell upon him and slew him;
and he was buried in his own house in the wilderness.

And the king sent and called for Shimei, and said unto him, "Build thee a
house in Jerusalem and dwell there, and go not forth from thence anywhere.
For it shall be that on the day thou goest out and passest over the Brook
Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die; thy blood shall
be upon thine own head."
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ష్మీత్మ్రు సెలవిచిచన్ది మ్ంచిదేను; నా యేలిన్వారైన్ రాజగు త్మ్రు
చెపపన్ పరకారము త్మ్ సేవకుడనైన్ నేను చేసెదన్ని రాజుతో చెపపను. ష్మీ
యెరూష్లేములో అనేక దిన్ములు నివాసము చేయచండెను.
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అయితే మూడు సంవత్సరము లైన్ త్రు వాత్ ష్మీయొకక పనివారిలో ఇదదరు And it came to pass, at the end of three years, that two of the servants of
ప్రరిపోయి మ్యకా కుమ్యరుడెైన్ ఆకీషు అను గాతు రాజు నొదదకు చేరిరి.
Shimei ran away unto Achish son of Maachah, king of Gath. And they told
అంత్టనీవారు గాతులో ఉనానరనిష్మీకి వరిమ్యన్ము కాగా
Shimei, saying, "Behold, thy servants are in Gath."
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And Shimei arose and saddled his ass, and went to Gath to Achish to seek
his servants; and Shimei went and brought his servants from Gath.
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ష్మీ లేచి గాడిదకు గంత్కటిు త్న్ పనివారిని వెదకుటకెై గాతులోని
ఆకీషునొదదకు పోయెను.ఈల్లగున్ ష్మీ పోయి గాతులోనుండి త్న్ పని వారిని
తీసికొనివచెచను.
ష్మీ యెరూష్లేములో నుండి గాతున్కు పోయి వచెచన్ని సొలొమోనున్కు
వరిమ్యన్ము కాగా
రాజు ష్మీని పలువన్ంపంచి అత్నితో ఇటాననునీవు ఏ దిన్మ్ందు
బయలుదేరి ఏ సథలమున్కెైన్ను వెళ్ల
ా దువో ఆ దిన్మున్ నీవు
మ్రణమ్గుదువని నిశచయముగా తెలిసికొన్ వలన్ని యెహోవా తోడని నేను
నీకు ఖండిత్ముగా ఆజా ఇచిచ నీ చేత్ పరమ్యణము చేయించిత్రని గదా?
మ్రియ త్మ్రు సెలవిచిచన్దే మ్ంచిదని నీవు ఒపుపకొంటివి;
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కాబటిు యెహోవాతోడని నీవు చేసిన్ పరమ్యణమును మేము నీకు ఆజా
ా పంచిన్
ఆజాను నీవు గెైకొన్క పోత్రవేమి అని అడిగి
నీవు మ్య త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు చేసిన్ట్ట
ు నీ హృదయములో మదులుచన్న
కీడంత్య నీకు తెలి యను. నీవు చేసిన్ కీడు యెహోవా నీ త్లమీదికే
రపపంచను.

Why then hast thou not kept the oath of the LORD and the commandment
that I have charged thee with?"
The king said moreover to Shimei, "Thou knowest all the wickedness which
thine heart is privy to, that thou did to David my father. Therefore the LORD
shall return thy wickedness upon thine own head;
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అయితే రాజైన్ సొలొమోను ఆశీరావదము పందును, దావీదు సింహా సన్ము
యెహోవా సముఖమ్ందు సదాకాలము సిథరపరచబడున్ని ష్మీతో చెపప

and King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be
established before the LORD for ever."
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రాజు యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాకు సెలవియాగా అత్డు
బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపను. ఈ పరకారము రాజాము సొలొమోను
వశమున్ సిథరపరచబడెను.
త్రువాత్ సొలొమోను ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో కుమ్యరిను పండిాచేసికొని అత్నికి
అలు
ా డాయెను. త్న్ న్గరును యెహోవా మ్ందిరమును యెరూష్లేము చట్ట
ు
ప్ర
ర కార మును కటిుంచట ముగించిన్ త్రువాత్ ఫరోకుమ్యరిను దావీదు
పురమున్కు రపపంచెను.
ఆ దిన్ముల వరకు యెహోవా నామ్మున్ కటిుంపబడిన్ మ్ందిరము లేకపోగా
జనులు ఉన్నత్ సథలములయందు మ్యత్ిము బలులను అరిపంచచ వచిచరి.

So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada, who went out and fell
upon him so that he died. And the kingdom was established in the hand of
Solomon.
And Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt, and took Pharaoh's
daughter, and brought her into the City of David until he had made an end
of building his own house and the house of the LORD and the wall of
Jerusalem round about.
Only, the people sacrificed in high places, because there was no house built
unto the name of the LORD until those days.
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And Shimei said unto the king, "The saying is good. As my lord the king hath
said, so will thy servant do." And Shimei dwelt in Jerusalem many days.

And it was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath, and
had come back.
And the king sent and called for Shimei, and said unto him, "Did I not make
thee to swear by the LORD, and protested unto thee, saying, `Know for
certain, on the day thou goest out and walkest abroad anywhere, that thou
shalt surely die'? And thou said unto me, `The word that I have heard is
good.'

త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు నియమించిన్ కటుడలను అనుసరించచ సొలొమోను And Solomon loved the LORD, walking in the statutes of David his father;
యెహోవాయందు పేరమ్యంచెను గాని యన్నత్ సథలములయందు అత్డు
only, he sacrificed and burned incense in high places.
బలులను మ్యత్ిము అరిపంచచ ధూపము వేయచ నుండెను.
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గిబియోను ముఖామైన్ ఉన్నత్సథలమై యండెను గనుక బలుల న్రిపంచటకెై And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high
రాజు అకకడికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయిా దహన్బలులను అరిపంచెను. place. A thousand burnt offerings did Solomon offer upon that altar.
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In Gibeon the LORD appeared to Solomon in a dream by night; and God
said, "Ask what I shall give thee."
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గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ సవపనమ్ందు సొలొ మోనున్కు
పరత్ాక్షమైనేను నీకు దేని నిచచట నీకిష్ుమోదాని న్డుగుమ్ని దేవుడు అత్నితో
సెలవియాగా
సొలొమోను ఈల్లగు మ్న్వి చేసెనునీ దాసుడును నా త్ండిరయనైన్ దావీదు నీ
దృష్ుకి అనుకూలముగా సత్ా మును నీత్రని అనుసరించి యథారథమైన్ మ్న్సు
గలవాడెై పరవరిించెను గనుక నీవు అత్నియెడల పరిపూరణ కటాక్షమ్గు పరచి,
యీ దిన్మున్నున్నట్ట
ా గా అత్ని సింహా సన్ముమీద అత్ని కుమ్యరుని
కూరుచండబెటిు అత్నియందుమ్హాకృపను చూపయనానవు.
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And now, O LORD my God, Thou hast made Thy servant king instead of
David my father. And I am but a little child; I know not how to go out or
come in.
And Thy servant is in the midst of Thy people whom Thou hast chosen, a
great people, that cannot be numbered nor counted for multitude.
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నా దేవా యెహోవా, నీవు నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు బదులుగా నీ దాసుడనైన్
న్నున రాజుగా నియమించి యనానవు; అయితే నేను బాలుడను,
కారాములు జరుపుటకు నాకు బుదిి చాలదు;
నీ దాసుడనైన్ నేను నీవు కోరుకొనిన్ జనుల మ్ధా ఉనానను; వారు
విసతరించియన్నందున్ వారిని లకక పట్ట
ు టయ వారి విశాలదేశమును త్న్కీ
చేయటయ అసాధాము.
ఇంత్ గొపపదైన్ నీ జన్మున్కు నాాయము తీరచగలవాడు ఎవవడు? కాబటిు
నేను మ్ంచి చెడిలు వివేచించి నీ జనులకు నాాయము తీరుచన్ట్ట
ా నీ
దాసుడనైన్ నాకు వివేకముగల హృదయము దయ చేయము.
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సొలొమోను చేసిన్ యీ మ్న్వి పరభువున్కు అనుకూలమ్యయెను గనుక

And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.
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దేవుడు అత్నికి ఈల్లగు సెల విచెచనుదీరా
ా యవునైన్ను ఐశవరామునైన్ను నీ And God said unto him, "Because thou hast asked this thing, and hast not
శతు
ి వుల ప్ర
ర ణమునైన్ను అడుగక, నాాయములను గరహించ టకు వివేకము
asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast
అనుగరహించమ్ని నీవు అడిగిత్రవి.
asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to
discern judgment,
నీవు ఈల్లగున్ అడిగిన్ందున్ నీ మ్న్వి ఆలకించచనానను; బుదిి
behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and
వివేకములు గల హృదయము నీకిచచచనానను; పూరివకులలో నీవంటివాడు an understanding heart, so that there was none like thee before thee,
ఒకడును లేడు, ఇకమీదట నీవంటివాడొకడును ఉండడు.
neither after thee shall any arise like unto thee.
మ్రియ నీవు ఐశవరా మును ఘన్త్ను ఇమ్ిని అడుగక పోయిన్ను నేను
And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and
వాటిని కూడ నీకిచచచనానను; అందువలన్ నీ దిన్ములనినటను రాజులలో honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy
నీవంటివాడొకడెైన్ను నుండడు.
days.
మ్రియ నీ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు నా మ్యరుములలో న్డచి నా కటుడలను నేను And if thou wilt walk in My ways to keep My statutes and My
నియమించిన్ ధరిమ్ంత్టిని గెైకొనిన్ట్ట
ా నీవు న్డచి వాటిని గెైకొనిన్ యెడల commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days."
నినున దీరా
ా యష్ింతునిగా చేసెదను అనను.
అంత్లో సొలొమోను మేలుకొని అది సవపనమ్ని తెలిసికొనను. పమ్ిట
And Solomon awoke; and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem
అత్డు యెరూష్లేమున్కు వచిచ యెహోవా నిబంధన్గల మ్ందసము ఎదుట and stood before the ark of the covenant of the LORD, and offered up burnt
నిలువబడి దహన్బలులను సమ్యధాన్బలులను అరిపంచి త్న్
offerings and offered peace offerings,and made a feast for all his servants.
సేవకులందరికిని విందు చేయించెను.

And Solomon said, "Thou hast shown unto Thy servant David my father
great mercy, according as he walked before Thee in truth and in
righteousness and in uprightness of heart with Thee; and Thou hast kept for
him this great kindness, that Thou hast given him a son to sit on his throne,
as it is this day.

Give therefore Thy servant an understanding heart to judge Thy people, that
I may discern between good and bad; for who is able to judge this Thy so
great a people?"
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త్రువాత్ వేశాలైన్ యిదదరు స్త్తీలు రాజునొదదకు వచిచ అత్ని ముందర నిలిచిరి. Then two women who were harlots came unto the king and stood before
him.
వారిలో ఒకతె యిట్ట
ా మ్న్వి చేసెనునా యేలిన్వాడా చిత్తగించము, నేనును
And the one woman said, "O my lord, I and this woman dwell in one house;
ఈ స్త్తీయను ఒక యింటిలో నివసించచనానము; దానితో కూడ ఇంటిలో
and I was delivered of a child with her in the house.
ఉండి నేనొక పలాను కంటిని.
నేను కనిన్ మూడవ దిన్మున్ ఇదియ పలాను కనను; మేమిదదర మును
And it came to pass the third day after I was delivered that this woman was
కూడనునానము, మేమిదదరము త్పప ఇంటిలో మ్రి యెవరును లేరు.
delivered also. And we were together; there was no stranger with us in the
house, save we two in the house.
అయితే రాత్రియందు ఇది పడకలో త్న్ పలామీద పడగా అది చచెచను.
And this woman's child died in the night, because she lay upon it.
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అంత్లో రండవ స్త్తీ అది కాదు;బరదికియన్నది నా బిడి చచిచన్ది దాని బిడి
And the other woman said, "Nay; but the living is my son, and the dead is
అని చెపపగా ఆమకాదు, చచిచన్దే నీ బిడి బరత్రకియన్నది నా బిడి అనను. ఈ thy son!" And this said, "No; but the dead is thy son, and the living is my
పరకారముగా వారు రాజుసముఖమున్ మ్న్విచేయగా
son!" Thus they spoke before the king.

1 Kings

3

23

1 Kings

3

24

రాజుబరదికియన్నది నా బిడి చచిచన్ది నీ బిడి అని యొక తెయ,
రండవదిఆల్లగు కాదు చచిచన్ది నీ బిడి బరదికియన్నది నా బిడి అని
చెపుపచన్నది;
గనుక కత్రత తెమ్ిని ఆజా ఇచెచను. వారు ఒక కత్రత రాజసనినధికి తేగా
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కాబటిు మ్ధా రాత్రి యిది లేచి నీ దాసినైన్ నేను నిదిరంచచండగా వచిచ, నా
పరకకలోనుండి నా బిడిను తీసికొని త్న్ కౌగిటిలో పట్ట
ు కొని, చచిచన్ త్న్ పలాను
నా కౌగిటిలో ఉంచెను.
ఉదయమున్ నేను లేచి నా పలాకు ప్రలియా చూడగా అది చచిచన్దాయెను;
త్రువాత్ ఉదయమున్ నేను పలాను నిదానించి చూచిన్పుపడు వాడు నా
కడుపున్ పుటిున్వాడు కాడని నేను తెలిసికొంటిని.

And she arose at midnight, and took my son from beside me while thine
handmaid slept, and laid it in her bosom and laid her dead child in my
bosom.
And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead.
But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son
whom I had borne."

రాజు రండు భాగములుగా బరదికియండు బిడిను చేసి సగము దీనికిని సగము
దానికిని చెరిసగము ఇయావలసిన్దని ఆజా ఇచెచను.
అంత్ట బరదికియన్న బిడియొకక త్లిా త్న్ బిడి విష్యమై పేగులు
త్రుగుకొని పోయిన్దై, రాజునొదదనా యేలిన్ వాడా, బిడిను ఎంత్మ్యత్ిము
చంపక దానికే యిపపంచమ్ని మ్న్విచేయగా, ఆ రండవ స్త్తీ అది నాదైన్ను
దానిదైన్ను కాకుండ చెరిసగము చేయమ్నను.

Then said the king, "The one saith, `This is my son who liveth, and thy son is
the dead'; and the other saith, `Nay; but thy son is the dead, and my son is
the living.'"
And the king said, "Bring me a sword." And they brought a sword before the
king.
And the king said, "Divide the living child in two, and give half to the one
and half to the other."
Then spoke the woman whose the living child was unto the king, for her
heart yearned for her son and she said, "O my lord, give her the living child,
and in no wise slay it!" But the other said, "Let it be neither mine nor thine,
but divide it."

అందుకు రాజుబరదికియన్న బిడిను ఎంత్మ్యత్ిము చంపక మొదటిదాని
కియాడి, దాని త్లిా అదే అని తీరుప తీరచను.
అంత్ట ఇశారయేలీయలందరును రాజు తీరిచన్ తీరుపనుగూరిచ విని
నాాయము విచారించటయందు రాజు దైవజా
ా న్ము నొందిన్వాడని గరహించి
అత్నికి భ్యపడిరి.
రాజైన్ సొలొమోను ఇశారయేలీయలందరిమీద రాజాయెను.
అత్నియొదదనున్న అధిపతులు ఎవరవరన్గా సాదోకు కుమ్యరుడెైన్ అజరాా
యాజకుడు;

Then the king answered and said, "Give her the living child, and in no wise
slay it. She is the mother thereof."
And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they
feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do
judgment.
So King Solomon was king over all Israel.
And these were the princes whom he had: Azariah the son of Zadok, the
priest;
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షీషా కుమ్యరులైన్ ఎలీహోరపును అహీయాయను పరధాన్ మ్ంతు
ి లు;
అహీలూదుకుమ్యరుడెైన్ యెహోషాప్రతు లేఖికుడెై యండెను;

Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of
Ahilud, the recorder;
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and Benaiah the son of Jehoiada was over the host; and Zadok and Abiathar
were the priests;
and Azariah the son of Nathan was over the officers; and Zabud the son of
Nathan was principal officer and the king's friend;
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యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా సెైనాాధిపత్ర; సాదోకును అబాాతారును
యాజకులు.
నాతాను కుమ్యరుడెైన్ అజరాా అధికారుల మీద ఉండెను; నాతాను
కుమ్యరుడెైన్ జాబూదు రాజు సముఖములోని మితు
ి డును
మ్ంత్రియనైయండెను;
అహీషారు గృహ నిరావహకుడు; అబా
ద కుమ్యరుడెైన్ అదోనీరాము వెటిు పని
విష్యములో అధికారి.
ఇశార యేలీయలందరిమీద సొలొమోను పనినదదరు అధికారులను
నియమించెను. వీరు రాజున్కును అత్ని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగరహము
చేయవారు. సంవత్సరమ్ందు ఒకొకకక నలకు వారిలో ఒకొకకకడు
ఆహారమును సంగరహము చేయచండెను.
వారి పేళ్ల
ా ఇవే; ఎఫా
ర యిము మ్న్ామ్ందు హూరు కుమ్యరుడు,
మ్యకసుసలోను ష్యలీబములోను బేతెుమషులోను ఏలోనబధానానులోను దకెరు
కుమ్యరుడు;
అరుబోబతులో హెసెదు కుమ్య రుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపరు
దేశమ్ంత్య నియమింపబడెను.
మ్రియ అబీనాదాబు కుమ్యరునికి దోరు మ్న్ాపరదేశమ్ంత్య
నియమింపబడెను; సొలొ మోను కుమ్యరియె
ై న్ టాప్రతు ఇత్ని భారా.
మ్రియ అహీలూదు కుమ్యరుడెైన్ బయనాకు తానాకును మగిదోద యను
బేతెుయాను పరదేశమ్ంత్యను నియమింపబడెను. ఇది యెజర యేలు
దగురనున్న సారతానుండి బేతెుయాను మొదలుకొని ఆబేలేిహోల్లవరకును
యొకెనయాము అవ త్లి సథలమువరకును వాాపంచచన్నది.
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గెబెరు కుమ్య రుడు రామోత్రుల్లదున్ందు కాపురముండెను; వీనికి గిల్ల
the son of Geber, in Ramothgilead; to him pertained the towns of Jair the
దులోనుండిన్ మ్న్షేుకు కుమ్యరుడెైన్ యాయీరు గా
son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of
ర మ్ ములును
బాషానులోనున్న అరోుబు దేశమును నియమింప బడెను; అది ప్ర
ర కారములును Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brazen bars;
ఇత్తడి అడిగడలునుగల అరు వది గొపప పటుణములుగల పరదేశము.
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ఇదోద కుమ్యరుడెైన్ అహీనాదాబు మ్హన్యీములో నుండెను.
న్ఫా
త లీము దేశమ్ందు అహిమ్యసుస ఉండెను; వీడు సొలొమోను కుమ్యరియె
ై న్
బాశెమ్తును వివాహము చేసికొనను.
ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషెై కుమ్యరుడెైన్ బయనా యండెను.
ఇశాశఖారు దేశమ్ందు పరూ యహు కుమ్యరుడెైన్ యెహోషాప్రతు ఉండెను.

Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim;
Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basemath the daughter of Solomon
for a wife;
Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth;
Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;
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బెనాా మీను దేశమ్ందు ఏల్ల కుమ్యరుడెైన్ ష్మీ యండెను.
గిల్లదు దేశమ్ందును అమోరీయలకు రాజైన్ స్త్హోను దేశమ్ందును బాషాను
రాజైన్ ఓగు దేశమ్ందును ఊరి కుమ్యరుడెైన్ గెబెరు ఉండెను; అత్డు ఒకకడ
ఆ దేశ మ్ందు అధికారి.

Shimei the son of Elah, in Benjamin;
Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon
king of the Amorites and of Og king of Bashan, and he was the only officer
who was in the land.

and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was
over the tribute.
And Solomon had twelve officers over all Israel, who provided victuals for
the king and his household; each man his month in a year made provision.

And these are their names: the son of Hur, in Mount Ephraim;
the son of Deker, in Makaz and in Shaalbim and Bethshemesh and
Elonbethhanan;
the son of Hesed, in Arubboth; to him pertained Sochoh and all the land of
Hepher;
the son of Abinadab, in all the region of Dor, who had Taphath the daughter
of Solomon as a wife;
Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all
Bethshean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to
Abelmeholah, even unto the place that is beyond Jokneam;
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అయితే యూదావారును ఇశారయేలు వారును సముదరపు దరినున్న యిసుక
రేణువులంత్ విసాతర సమూహమై త్రనుచ తా
ి గుచ సంభ్రమ్పడుచ నుండిరి.

Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude,
eating and drinking and making merry.
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న్ది (యూఫరటీసు) మొదలుకొని ఐగుపు
ద వరకు ఈ మ్ధానున్న
త సరిహదు
రాజాములనినటిమీదను ఫిలిషీతయల దేశమ్ంత్టిమీదను సొలొమోను
పరభుత్వము చేసెను. ఆ జనులు పనున చెలిాంచచ సొలొమోను బరదికిన్
దిన్ములనినయ అత్నికి సేవచేయచ వచిచరి.

And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the
Philistines and unto the border of Egypt. They brought presents, and served
Solomon all the days of his life.
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And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and
threescore measures of meal,
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ఒకొకకక దిన్మున్కు సొలొమోను భోజన్పు సామ్గిర యెంత్ యన్గా,
ఆరువందల తూముల సన్నపు గోధుమ్పండియ, వేయినిన రండువందల
తూముల ముత్కపండియ,
కొరవివన్ యెడు
ా పదియ, విడియెడు
ా ఇరువదియ, నూరు గొఱ్ఱలును, ఇవియ
గాక ఎఱ్ఱదుపుపలు దుపుపలు జంకలు కొరవివన్ బాతులును తేబడెను.
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For he had dominion over all the region on this side of the river, from
Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side of the river; and he had
peace on all sides round about him.
And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his
fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.
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యూఫరటీసున్ది యివత్ల త్రపసహు మొదలుకొని గాజావరకును న్ది
యివత్ల నున్న రాజులందరిమీదను అత్నికి అధికారముండెను. అత్ని
కాలమున్ న్లుదికుకల నమ్ిది కలిగియండెను.
సొలొ మోను దిన్ములనినటను ఇశారయేలువారేమి యూదా వారేమి దాను
మొదలుకొని బెయేరుబా వరకును త్మ్ త్మ్ దా
ర క్షచెటా కిరందను అంజూరపుచెటా
కిరందను నిరభయముగా నివసించచండిరి.
సొలొమోను రథ ములకు న్లువదివేల గుఱ్ఱపు శాలలును రౌతులకు పండెరండు
వేల గుఱ్ఱములును ఉండెను.
మ్రియ రాజైన్ సొలొ మోనున్కును రాజైన్ సొలొమోను భోజన్పు
బలాయొదదకు వచిచన్ వారికందరికిని ఏమియ త్కుకవకాకుండ అధికారు లలో
ఒకడు తాను నియమింపబడిన్ మ్యసమునుబటిు ఆహా రము
సంగరహముచేయచ వచెచను.
మ్రియ గుఱ్ఱ ములును ప్రట్టపశువులును ఉన్న ఆయాసథలములకు పరత్ర
వాడును త్న్కు చేయబడిన్ నిరణయము చొపుపన్ యవలును గడిిని
తెపపంచచండెను.
దేవుడు జా
ా న్మును బుదిిని వరిణంప శకాము కాని వివే చన్గల మ్న్సుసను
సొలొమోనున్కు దయచేసెను
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గనుక సొలొమోనున్కు కలిగిన్ జా
ా న్ము తూరుపదేశ సు
థ ల జా
ా న్ము కంట్టను
ఐగుపీతయల జా
ా న్మ్ంత్టి కంట్టను అధికమై యండెను.
అత్డు సమ్సతమైన్ వారికంట్టను, ఎజా
ర హీయడెైన్ ఏతానుకంట్టను మ్హోలు
కుమ్యరులైన్ హేమ్యను కలోకలు దరద అను వారికంట్టను జా
ా న్వంతుడెై
యండెను గనుక అత్ని కీరిిచట్ట
ు నున్న జన్ము లనినటిలో వాాపత్మ్యయెను.

And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the East
country and all the wisdom of Egypt.
And Rehoboam slept with his fathers, and was buried with his fathers in the
City of David. And his mother's name was Naamah, an Ammonitess. And
Abijam his son reigned in his stead.
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అత్డు మూడువేలసామత్లు చెపపను, వెయిానిన యయిదు కీరిన్లు
రచించెను.

And he spoke three thousand proverbs, and his songs were a thousand and
five.

ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and a hundred sheep,
besides harts, and roebucks, and fallow deer, and fatted fowl.

And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots and twelve
thousand horsemen.
And those officers provided victuals for King Solomon and for all who came
unto King Solomon's table, every man in his month. They lacked nothing.

Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the
place where the officers were, every man according to his charge.
And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and
largeness of heart, even as the sand that is on the seashore.
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మ్రియ లబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి
మొలుచ హిసోసపు మొకకనే గాని చెటానినటిని గూరిచ అత్డు వా
ర సెను;
మ్రియ మ్ృగములు పకు
ు లు ప్ర
ర కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి
న్నినటిని గూరిచయ అత్డు వా
ర సెను.
అత్ని జా
ా న్పుమ్యటలు తెలిసికొనుటకెై అత్ని జా
ా న్మునుగూరిచ వినిన్
భూపతులందరిలోనుండియ,జనులందరిలోనుండియ మ్నుషుాలు
సొలొమోను నొదదకు వచిచరి.
త్రువాత్ తూరున్కు రాజైన్ హీరాము త్న్ త్ండిరకి బదులుగా సొలొమోను
పటా
ు భిషేకము నొందన్ని విని త్న్ సేవకులను సొలొమోనునొదదకు పంపను;
ఏలయన్గా హీరాము ఎపపటికి దావీదుతో సేనహముగా నుండెను.

And he spoke of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the
hyssop that springeth out of the wall. He spoke also of beasts, and of fowl,
and of creeping things, and of fishes.

2
3

హీరామునొదదకు సొలొమోను ఈ వరిమ్యన్ము పంపను.
యెహోవా నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు శతు
ి వులను అత్ని ప్రదములకిరంద అణచ
వరకు అనినవెైపులను యదిములు అత్నికి కలిగియండెను.

And Solomon sent to Hiram, saying,
"Thou knowest how David my father could not build a house unto the name
of the LORD his God because of the wars which were about him on every
side, until the LORD put them under the soles of his feet.

5

4

But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is
neither adversary nor evil occurrence.
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త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ ఘన్త్కు అత్డు మ్ందిరమును కటిుంప
వీలులేక పోయెన్న్న సంగత్ర నీ వెరుగుదువు. ఇపుపడు శతు
ి వు ఒకడును
లేకుండను అప్రయమేమియ కలుగకుండను నా దేవుడెైన్ యెహోవా
న్లుదిశలను నాకు నమ్ిది దయచేసి యనానడు.
కాబటిునీ సింహాసన్ముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచండబెట్ట
ు నీ
కుమ్యరుడు నా నామ్ఘన్త్కు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచన్ని యెహోవా నా
త్ండిర యె
ై న్ దావీదున్కు సెలవిచిచన్ట్ట
ా నా దేవు డెైన్ యెహోవా
నామ్ఘన్త్కు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచటకు నేను ఉదేదశము గలవాడనై
యనానను.
లబానోనులో దేవదారు మ్య
ా నులను న్రికించటకెై నాకు సెలవిముి; నా
సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పని చేయదురు; మ్య
ా నులను న్రుకుట
యందు స్త్దోనీయలకు సాటియె
ై న్వారు మ్యలో ఎవరును లేరని నీకు
తెలియను గనుక
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సొలొమోనున్కు ఈ వరిమ్యన్ము పంపనునీవు నాయొదదకు పంపన్ వరి
మ్యన్మును నేను అంగీకరించిత్రని; దేవదారు మ్య
ా నులను గూరిచయ సరళపు
మ్య
ా నులనుగూరిచయ నీ కోరిక యంత్టి పరకారము నేను చేయించెదను.

And Hiram sent to Solomon, saying, "I have considered the things for which
thou sentest to me, and I will do all thy desire concerning timber of cedar
and concerning timber of fir.
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And there came from all people to hear the wisdom of Solomon, from all
kings of the earth, who had heard of his wisdom.
And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon, for he had heard
that they had anointed him king in the place of his father; for Hiram ever
loved David.

And behold, I purpose to build a house unto the name of the LORD my God,
as the LORD spoke unto David my father, saying, `Thy son, whom I will set
upon thy throne in thy stead, he shall build a house unto My name.'

Now therefore command thou that they hew me cedar trees out of
Lebanon, and my servants shall be with thy servants; and unto thee will I
give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint, for thou
knowest that there is not among us any that has skill to hew timber like
unto the Sidonians."
నీ యేరాపట్టచొపుపన్ నేను నీ సేవకుల జీత్ము నీకిచెచదను అనను. హీరాము And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he
సొలొమోను చెపపన్ మ్యటలు విని బహుగా సంతోష్పడి ఈ గొపప జన్మును
rejoiced greatly and said, "Blessed be the LORD this day, who hath given
ఏలుటకు జా
ా న్ముగల కుమ్యరుని దావీదున్కు దయచేసిన్ యెహోవాకు ఈ
unto David a wise son over this great people."
దిన్మున్ సోతత్ిము కలుగునుగాక అని చెపప
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నా సేవకులు వాటిని లబానోనునుండి సముదరమునొదదకు తెచెచదరు; అపుపడు
వాటిని తెపపలుగా కటిుంచి నీవు నాకు నిరణయించ సథలమున్కు
సముదరముమీద చేరున్ట్ట
ా చేసి, అకకడ అవి నీకు అపపగింపబడు బందోబసు
త
నేను చేయదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ నీవు నాకోరిక
చొపుపన్ జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహా రము ఇచెచదవు.

My servants shall bring them down from Lebanon unto the sea; and I will
convey them by sea in floats unto the place that thou shalt appoint me, and
will cause them to be discharged there, and thou shalt receive them. And
thou shalt accomplish my desire in giving food for my household."
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So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire.
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హీరాము సొలొమోనున్కు ఇష్ుమైన్ంత్ మ్ట్ట
ు కు దేవదారు మ్య
ా నులను సరళపు
మ్య
ా నులను పంపంచగా
సొలొమోను హీరామున్కును అత్ని యింటి వారి సంరక్షణకును ఆహారముగా
రండులక్షల తూముల గోధుమ్లను మూడు వేల ఎనిమిదివందల పళా
సవచఛమైన్ నూనను పంపంచెను. ఈ పరకారము సొలొమోను పరత్ర సంవత్సరము
హీరామున్కు ఇచచచవచెచను.
యెహోవా సొలొమోనున్కు చేసిన్ వాగా
ద న్ము చొపుపన్ అత్నికి జా
ా న్ము
దయచేసెను; మ్రియ హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదదరికి
సమ్యధాన్ము కలిగియండెను.
రాజైన్ సొలొమోను ఇశారయేలీయలందరిచేత్ను వెటిుపని చేయించెను; వారిలో
ముపపదివేలమ్ంది వెటిు పని చేయవారైరి,
వీరిని అత్డు వంతులచొపుపన్ నలకు పది వేలమ్ందిని లబానోనున్కు
పంపంచెను; ఒక నల లబా నోనులోను రండు నలలు ఇంటియొదదను వారు
ఉండిరి; ఆ వెటిువారిమీద అదోనీరాము అధికారియె
ై యండెను.
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మ్రియ సొలొమోనున్కు బరువులు మోయవారు డెబబది వేలమ్ందియ
పరవత్ములందు మ్య
ా నులు న్రకువారు ఎను బది వేలమ్ందియ నుండిరి.

And Solomon had threescore and ten thousand who bore burdens and
fourscore thousand hewers in the mountains,
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వీరు కాక పనిమీదనున్న సొలొ మోను శిలపకారులకు అధికారులు మూడువేల
మూడువందలమ్ంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యండిరి.
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రాజు సెలవియాగా వారు మ్ందిరముయొకక పునాదిని చెకికన్ రాళాతో
వేయటకు గొపప రాళాను మికికలి వెలగల రాళాను తెపపంచిరి.

besides the chief of Solomon's officers who were over the work, three
thousand and three hundred, who ruled over the people who wrought in
the work.
And the king commanded, and they brought great stones, costly stones and
hewn stones, to lay the foundation of the house.
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And Solomon's builders and Hiram's builders and the stone squarers hewed
them. So they prepared timber and stones to build the house.
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ఈల్లగున్ సొలొ మోను పంపన్వారును గిబీాయలును, హీరాము శిలపకారు
లును మ్య
ా నులను న్రికి రాళాను మ్లిచి మ్ందిరము కట్ట
ు టకు మ్య
ా నులను
రాళాను సిదిపరచిరి.
అయితే ఇశారయేలీయలు ఇగుపు
త దేశములో నుండి బయలుదేరి వచిచన్
నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవత్సర మ్ందు, అన్గా సొలొమోను
ఇశారయేలును ఏలిన్ నాలుగవ సంవత్సరమ్ందు జీప్ అను రండవ మ్యసమున్
అత్డు యెహోవా మ్ందిరమును కటిుంప నారంభించెను.
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రాజైన్ సొలొమోను యెహోవాకు కటిుంచిన్ మ్ందిరము అరువది మూరల
పడుగును ఇరువది మూరల వెడలుపను ముపపది మూరల ఎతు
త ను గలదై
యండెను.

And the house which King Solomon built for the LORD, the length thereof
was threescore cubits, and the breadth thereof twenty cubits, and the
height thereof thirty cubits.

And Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food to
his household, and twenty measures of pure oil; thus gave Solomon to
Hiram year by year.
And the LORD gave Solomon wisdom, as He promised him; and there was
peace between Hiram and Solomon, and they two made a league together.
And King Solomon raised a tribute of men out of all Israel; and the levy was
thirty thousand men.
And he sent them to Lebanon, ten thousand a month by courses: a month
they were in Lebanon and two months at home; and Adoniram was over the
levy.

And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children
of Israel had come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's
reign over Israel, in the month of Ziv, which is the second month, that he
began to build the house of the LORD.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

పరిశుదిసథలము ఎదుట నున్న ముఖమ్ంటపము మ్ందిరముయొకక
వెడలుపనుబటిు యిరువది మూరల పడవు,మ్ందిరము ముందర అది పది
మూరల వెడలుప.
అత్డు మ్ందిరమున్కు విచిత్ిమైన్ పనితో చేయబడిన్ అలిాక కిటికీలను
చేయించెను.
మ్రియ మ్ందిరపు గోడచట్ట
ు గదులు కటిుంచెను; మ్ంది రపు గోడలకును
పరిశుదిసథలమున్కును గరాభలయమున్కును చట్ట
ు న్లుదిశల అత్డు
గదులు కటిుంచెను.
కిరంది అంత్సు
త గది అయిదు మూరల వెడలుప, మ్ధా అంత్సు
త గది ఆరు
మూరల వెడలుప, మూడవ అంత్సు
త గది యేడు మూరల వెడలుప; ఏమ్న్గా
దూలములు మ్ందిరపు గోడ లోపల ఆన్కుండ మ్ందిరపు గోడచట్ట
ు బయటి
త్ట్ట
ు న్ చిముిరాళ్ల
ా ఉంచబడెను.
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And the porch in front of the temple of the house, twenty cubits was the
length thereof, according to the breadth of the house, and ten cubits was
the breadth thereof in front of the house.
And for the house he made windows broad within and narrow without.
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అయితే మ్ందిరము కట్ట
ు సమ్యమున్ అది ముందుగా సిదిపరచి తెచిచన్
And the house, when it was in building, was built of stone made ready
రాళాతో కటుబడెను, మ్ందిరము కట్ట
ు సథలమున్ సుతెత గొడిలిమొదలైన్ యినుప before it was brought thither, so that there was neither hammer nor ax nor
పనిముటా ధవని యెంత్ మ్యత్ిమును విన్బడలేదు.
any tool of iron heard in the house while it was in building.
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The door for the middle chamber was in the right side of the house; and
they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the
middle into the third.
So he built the house and finished it, and covered the house with beams and
boards of cedar.
And then he built chambers against all the house, five cubits high; and they
rested on the house with timber of cedar.
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మ్ధా అంత్సు
త కు త్లుపు మ్ందిరపు కుడి ప్రరశామున్ ఉండెను, మ్ధా
అంత్సు
త గదికిని మ్ధా అంత్సు
త గదిలోనుండి మూడవ అంత్సు
త గదికిని ఎకిక
పోవుటకు చట్ట
ు ను మటా చటిముండెను.
ఈ పరకారము అత్డు మ్ందిరమును కటిుంచట ముగించి మ్ందిరమును
దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కపపంచెను.
మ్రియ మ్ందిరమున్కు చట్ట
ు గదులను కటిుంచెను; ఇవి అయిదు మూరల
యెతు
త గలవెై దేవదారు దూలములచేత్ మ్ందిరముతో దిటుముగా
సంధింపబడెను.
అంత్లో యెహోవా వాకుక సొలొమోనున్కు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
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ఈ మ్ందిరమును నీవు కటిుంచచనానవే; నీవు నా కటుడలను
నాాయవిధులను అనుసరించి న్డుచకొనుచ, నేను నియమించిన్
ఆజాలనినటిని గెైకొనిన్ యెడల నీ త్ండిరయె
ై న్ దావీదుతో నేను చేసిన్
వాగా
ద న్మును నీ పక్షముగా సిథరపరచెదను;
నా జనులైన్ ఇశారయేలీయలను విడిచిపటుక నేను వారిమ్ధా నివాసము
చేసెదను.
ఈ పరకారము సొలొమోను మ్ందిరమును కటిుంచి ముగించెను.
అత్డు మ్ందిరపు లోపలి గోడలను అడుగు నుండి పైకపుప వరకు దేవదారు
పలకలచేత్ కటిుంచెను; లోపల వాటిని సరళపుమ్య
ా ను పలకలతో కపప
మ్ందిరపు న్టిులు
ా దేవదారు పలకలతో కపపవేసెను.

"Concerning this house which thou art building, if thou wilt walk in My
statutes and execute My judgments and keep all My commandments to
walk in them, then will I perform My word with thee, which I spoke unto
David thy father.
And I will dwell among the children of Israel and will not forsake My people
Israel."
So Solomon built the house and finished it.
And he built the walls of the house within with boards of cedar, both the
floor of the house and the walls of the ceiling; and he covered them on the
inside with wood, and covered the floor of the house with planks of fir.
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మ్రియ మ్ందిరపు పరకకలను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మ్ట్ట
ు కు
దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతు
త కటిుంచెను; వీటిని
గరాభలయమున్కెై, అన్గా అత్రపరిశుదద మైన్ సథలమున్కెై అత్డు లోపల
కటిుంచెను.

And he built twenty cubits on the sides of the house, both the floor and the
walls with boards of cedar; he even built them for it within, even for the
oracle, even for the Most Holy Place.

And against the wall of the house he built chambers round about, against
the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle;
and he made chambers round about.
The nethermost chamber was five cubits broad, and the middle was six
cubits broad, and the third was seven cubits broad; for outside in the wall of
the house he made narrowed rests round about, that the beams should not
be fastened in the walls of the house.

And the word of the LORD came to Solomon, saying,
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అయితే దాని ముందరనున్న పరిశుదిసథలము న్లువది మూరల పడుగెై
యండెను.
మ్ందిరములోపలనున్న దేవదారు పలకలమీద గుబబలును వికసించిన్
పువువలును చెకకబడి యండెను; అంత్య దేవదారుకఱ్ఱ పనియే, రాయి
యొకట్టైన్ కన్బడలేదు.
యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసము నుంచటకెై మ్ందిరములోపల
గరాభలయమును సిదిపర చెను.
గరాభలయము లోపల ఇరువది మూరల పడుగును ఇరువది మూరల
వెడలుపను ఇరువది మూరల యెతు
త ను గలదై యండెను, దీనిని మేలిమి
బంగారముతో పది గించెను, అరజకఱ్ఱతో చేయబడిన్ బలిపీఠమును
ఈల్లగున్నపదిగించెను.
ఈల్లగున్ సొలొమోను మ్ందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో పదిగించి
గరాభలయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగార
ముతో దాని పదిగించెను.
ఏ భాగమును విడువకుండ మ్ందిరమ్ంత్య బంగారముతో పదిగించెను;
గరాభలయము నొదదనున్న బలిపీఠమ్ంత్టిని బంగారముతో పది గించెను.
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And the house, that is, the temple before it, was forty cubits long.
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ఈ కెరూబులను అత్డు బంగారముతో పదిగించెను.
మ్రియ మ్ందిరపు గోడ లనినటిమీదను లోపల నేమి వెలుపల నేమి
కెరూబులను త్మ్యల వృక్షములను వికసించిన్ పుష్పములను చెకికం చెను.
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మ్రియ మ్ందిరపు న్టిులు
ా లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పదిగించెను. And the floor of the house he overlaid with gold, within and without.
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గరాభలయపు దావరములకు ఒలీవకఱ్ఱతో త్లుపులు చేయించెను;
And for the entrance of the oracle he made doors of olive tree; the lintel
దావరబంధముమీది కమిియ నిలువు కముిలును గోడ వెడలుపలో అయిదవ and side posts were a fifth part of the wall.
భాగము వెడలుప ఉండెను.

And the cedar of the house within was carved with buds and open flowers.
All was cedar; there was no stone seen.
And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the
covenant of the LORD.
And the oracle in the forepart was twenty cubits in length and twenty cubits
in breadth and twenty cubits in the height thereof; and he overlaid it with
pure gold, and so covered the altar which was of cedar.
So Solomon overlaid the house within with pure gold; and he made a
partition by the chains of gold before the oracle, and he overlaid it with gold.
And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the
house; also the whole altar that was by the oracle he overlaid with gold.

మ్రియ అత్డు గరాభలయమ్ందు పదేసి మూరల యెతు
త గల రండు
కెరూబులను ఒలీవ కఱ్ఱతో చేయించెను;
ఒకొకకక కెరూబున్కు అయిదేసి మూరల పడవుగల రకకలుండెను; ఒక రకక
చివర మొదలు కొని రండవ రకక చివరమ్ట్ట
ు కు పది మూరలు పడవు.

And within the oracle he made two cherubims of olive tree, each ten cubits
high.
And five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other
wing of the cherub: from the outermost part of the one wing unto the
outermost part of the other was ten cubits.
రండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యండెను; కెరూబులు రండింటికిని
And the other cherub was ten cubits; both the cherubims were of one
ఏక పరిమ్యణమును ఏకాకారమును కలిగి యండెను.
measure and one size.
ఒక కెరూబు పది మూరల యెతు
త రండవ కెరూబు దానివలనే యండెను.
The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other
cherub.
అత్డు ఈ కెరూబులను గరాభలయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రకకలు
And he set the cherubims within the inner house; and they stretched forth
విపుపకొని యొకదాని రకక యివత్లి గోడకును రండవదాని రకక అవత్లి
the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one
గోడకును అంటి యండెను; గరాభలయమ్ందు వీటి రకకలు ఒకదానితో ఒకటి wall and the wing of the other cherub touched the other wall; and their
అంట్టకొని యండెను.
wings touched one another in the midst of the house.
And he overlaid the cherubims with gold.
And he carved all the walls of the house round about with carved figures of
cherubims and palm trees and open flowers, within and without.
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రండు త్లుపులును ఒలీవ కఱ్ఱవి; వాటిమీద కెరూబులను త్మ్యల
వృక్షములను విక సించిన్ పుష్పములను చెకికంచి వాటిని బంగారముతో
పదిగించెను; కెరూబుల మీదను త్మ్యల వృక్షముల మీదను బంగారము
పదిగించెను.
మ్రియ పరిశుది సథలపు దావరమున్కు ఒలీవకఱ్ఱతో రండు నిలువు కముిలు
చేయించెను; ఇవి గోడవెడలుపలో నాలుగవవంతు వెడలుపగా నుండెను.

The two doors also were of olive tree; and he carved upon them carvings of
cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold,
and spread gold upon the cherubims and upon the palm trees.

రండు త్లుపులు దేవదారుకఱ్ఱతో చేయబడి యండెను; ఒకొకకక త్లుపున్కు
రండసి మ్డత్ రకకలు ఉండెను.
వాటిమీద అత్డు కెరూబులను త్మ్యల వృక్షములను వికసించిన్
పుష్పములను చెకికంచి ఆ చెకికన్ వాటిమీద బంగారు రేకును పది గించెను.

And the two doors were of fir tree; the two leaves of the one door were
folding, and the two leaves of the other door were folding.
And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers, and
covered them with gold fitted upon the carved work.

మ్రియ లోపలనున్న సాలను మూడు వరుసలను చెకికన్ రాళాతోను ఒక
వరుసను దేవదారు దూల ములతోను కటిుంచెను.
నాలుగవ సంవత్సరము జీప్ అను మ్యసమున్ యెహోవా మ్ందిరపు పునాది
వేయబడెను;
పదునొకండవ సంవత్సరము బూలు అను ఎనిమిదవ మ్యస మున్ దాని
యేరాపట్టచొపుపన్ దాని ఉపభాగములనినటితోను మ్ందిరము
సమ్యపతమ్యయెను. ఏడు సంవత్సరములు సొలొమోను దానిని కటిుంచచండెను.

And he built the inner court with three rows of hewn stone and a row of
cedar beams.
In the fourth year was the foundation of the house of the LORD laid, in the
month of Ziv.
And in the eleventh year, in the month of Bul, which is the eighth month,
was the house finished throughout all the parts thereof and according to all
the fashion of it. So was he seven years in building it.

సొలొమోను పదుమూడు సంవత్సరములు త్న్ న్గరును కటిుంచచండి
దానిన్ంత్టిని ముగించెను.
మ్రియ అత్డు లబానోను అరణాపు న్గరును కటిుంచెను; దీని పడుగు
నూరు మూరలు, వెడలుప ఏబది మూరలు, ఎతు
త ముపపది మూరలు;
నాలుగు వరుసల దేవదారు సతంభ్ముల మీద దేవదారు దూలములు
వేయబడెను.
మ్రియ న్లు వదియె
ై దు సతంభ్ములమీద పరకకగదులపైన్ దేవదారు కఱ్ఱలతో
అది కపపబడెను; ఆ సతంభ్ములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుపన్
మూడు వరుసలు ఉండెను.
మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒక దాని
కొకటి యెదురుగా ఉండెను.
త్లు పులయొకకయ కిటికీలయొకకయ సతంభ్ములు చచ్చచక ముగా
ఉండెను; మూడు వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదాని కొకటి యెదురుగా ఉండెను.

But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all
his house.
He built also the House of the Forest of Lebanon; the length thereof was a
hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof
thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the
pillars.
And it was covered with cedar above upon the beams that lay on fortyfive
pillars, fifteen in a row.

మ్రియ అత్డు సతంభ్ ములుగల యొక మ్ంటపమును కటిుంచెను; దాని
పడుగు ఏబది మూరలు, వెడలుప ముపపది మూరలు; ఒక మ్ంటప మును
వాటి యెదుట ఉండెను; సతంభ్ములును ల్లవుగల దూలములును వాటి
యెదుట నుండెను.
త్రువాత్ తాను తీరుపతీరచ కూరుచండుటకెై యొక అధికార మ్ంటపమును
కటిుంచెను; దాని న్టిులు
ా కొన్మొదలు దేవదారు కఱ్ఱతో కపపబడెను.

And he made a Porch of Pillars: the length thereof was fifty cubits, and the
breadth thereof thirty cubits; and the porch was in front of them, and the
other pillars and the thick beam were in front of them.

So also made he for the door of the temple posts of olive tree, a fourth part
of the wall.

And there were windows in three rows, and light was against light in three
ranks.
And all the doors and posts were square, with the windows; and light was
against light in three ranks.

Then he made a porch for the throne where he might judge, even the Porch
of Judgment; and it was covered with cedar from one side of the floor to the
other.
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లోపలి ఆవరణములో త్న్ నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిుంచెను.
And his house where he dwelt had another court within the porch, which
మ్రియ సొలొమోను తాను వివాహమైన్ ఫరో కుమ్యరికు ఈ మ్ంటపమువంటి was of the like work. Solomon made also a house for Pharaoh's daughter,
యొక న్గరును కటిుంచెను.
whom he had taken for a wife, like unto this porch.
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ఈ కటుడములనినయ పునాది మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపలను
All these were of costly stones, according to the measures of hewn stones,
వెలుపలను వాటి పరిమ్యణపరకారముగా తొలవబడిన్టిువియ, రంప ములచేత్ sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the
కోయబడిన్టిువియ, మికికలి వెలగలరాళాతో కటుబడెను; ఈ పరకారమే గొపప coping, and so on the outside toward the great court.
ఆవరణపు వెైపున్నున్న వెలుపలి భాగమును ఉండెను.
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దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికికలి వెలగల పదద రాళాతో
కటు బడెను.
పైత్ట్ట
ు న్ పరిమ్యణపరకారముగా చెకకబడిన్ మికికలి వెలగల రాళ్ల
ా ను దేవదారు
కఱ్ఱలును కలవు.
గొపప ఆవరణమున్కు చట్ట
ు ను మూడు వరుసల చెకికన్ రాళ్ల
ా ను, ఒక వరుస
దేవదారు దూలములును కలవు; యెహోవా మ్ందిరములోని ఆవరణము
కటుబడిన్ రీత్రనే ఆ మ్ందిరపు మ్ంటపమును కటుబడెను.

And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten
cubits, and stones of eight cubits.
And above were costly stones, according to the measures of hewn stones
and cedars.
And the great court round about was with three rows of hewn stone and a
row of cedar beams, both for the inner court of the house of the LORD and
for the porch of the house.

1 Kings

7

13

రాజైన్ సొలొమోను తూరు పటుణములోనుండి హీరామును పలువన్ంపంచెను.

And King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.
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He was a widow's son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of
Tyre, a worker in brass; and he was filled with wisdom and understanding
and skill to work all works in brass. And he came to King Solomon and
wrought all his work.

1 Kings

7

15

1 Kings

7

16

1 Kings

7

17

ఇత్డు న్ఫా
త లిగోత్ిపు విధవరాలి కుమ్యరుడెై యండెను; ఇత్ని త్ండిర తూరు
పటుణపువాడగు ఇత్తడి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ పరజాగల
బుదిిమ్ంతుడును ఇత్తడితో చేయ సమ్సతమైన్ పనులలోను బహు
చమ్తాకరపు పనివాడునై యండెను; అత్డు సొలొమోనునొదదకు వచిచ అత్ని
పని అంత్య చేసెను.
ఏమ్న్గా అత్డు రండు ఇత్తడి సతంభ్ములు పోత్పోసెను; ఒకొకకక సతంభ్ము
పదుననిమిది మూరల నిడివిగలది, ఒకొకకకటి పండెరండు మూరల కెైవారము
గలది.
మ్రియ సతంభ్ములమీద ఉంచటకెై యిత్తడితో రండు పీటలు పోత్పోసెను;
ఒకపీటయొకక యెతు
త అయిదు మూరలు, రండవ పీటయొకక యెతు
త
అయిదు మూరలు.
మ్రియ సతంభ్ములమీదనున్న పీటలకు అలిాక పనివంటి పనియ, గొలుసు
పని దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడసి కలిగి యండెను.
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ఈల్లగున్ అత్డు సతంభ్ములను చేసి మీది పీటలను కపుపటకు చట్ట
ు ను
అలిాకపని రండు వరుసలు దానిమ్ిపండాతో చేసెను; ఈ పరకారముగా అత్డు
రండవ పీటకును చేసెను.
మ్రియ సతంభ్ములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మ్ట్ట
ు కు తామ్ర
పుష్పమువంటి పనిగలవెై యండెను.
మ్రియ రండు సతంభ్ములమీదనున్న పీటలమీది అలిాకపని దగురనున్న
ఉబెబతు
త కు పైగా దానిమ్ి పండు
ా ండెను; రండువందల దానిమ్ి పండు
ా ఆ
పీటమీద వరుస వరుసలుగా చట్ట
ు నుండెను.

For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece; and a line of
twelve cubits compassed each of them about.
And he made two capitals of molten brass to set upon the tops of the
pillars; the height of the one capital was five cubits, and the height of the
other capital was five cubits;
and nets of checker work and wreaths of chain work for the capitals which
were upon the top of the pillars, seven for the one capital and seven for the
other capital.
And he made the pillars, and two rows with pomegranates round about
upon the one network to cover the capitals that were upon the top; and so
did he for the other capital.
And the capitals that were upon the top of the pillars were of lily work in the
porch, four cubits.
And the capitals upon the two pillars had pomegranates also above, over
against the belly which was by the network; and the pomegranates were
two hundred in rows round about upon the other capital.
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ఈ సతంభ్ములను అత్డు పరిశుదిసథలపు మ్ంటపములో ఎత్రతంచెను;
కుడిప్రరశవపు సతంభ్మును ఎత్రత దానికి యాకీను అను పేరుపట్టును,
ఎడమ్ప్రరశవపు సతంభ్మును ఎత్రత దానికి బోయజు అను పేరు పట్టును.
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And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set up the right
pillar and called the name thereof Jachin [that is, He shall establish], and he
set up the left pillar and called the name thereof Boaz [that is, In it is
strength].
ఈ సతంభ్ములమీద తామ్రపుష్పములవంటి పని యండెను; ఈల్లగున్
And upon the top of the pillars was lily work; so was the work of the pillars
సతంభ్ములయొకక పని సమ్యపతమ్యయెను.
finished.
మ్రియ అత్డు పోత్పనితో ఒక సముదరమును చేసెను; అది ఈ త్ట్ట
ు పై
And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other; it was
అంచ మొదలుకొని ఆ త్ట్ట
ు పై అంచవరకు పది మూరలు, అది
round all about, and his height was five cubits, and a line of thirty cubits
అయిదుమూరల యెతు
త గలదై గుండర ముగా ఉండెను; దాని కెైవారము ముపపది compassed it round about.
మూరలు.
దాని పై అంచన్కు కిరంద చట్ట
ు ను గుబబలుండెను; మూరకు పది
And under the brim of it round about there were buds compassing it, ten to
గుబబలచొపుపన్ ఆ గుబబలు సముదరము చట్ట
ు ను ఆవరించియండెను; అది a cubit, compassing the sea round about; the buds were cast in two rows
పోత్ పోయబడిన్పుపడు ఆ గుబబలు రండు వరుసలుగా పోత్ పోయబడెను.
when it was cast.
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అది పండెరండు ఎడామీద నిలువబడియండెను; వీటిలో మూడు ఉత్తరదికుకను
మూడు పడమ్ర దికుకను మూడు దకిుణదికుకను మూడు తూరుపదికుకను
చూచచండెను. వీటిమీద ఆ సముదరము ఎత్తబడి యండెను. వాటి వెనుకటి
భాగములనినయ లోపలిత్ట్ట
ు త్రిపపబడి యండెను.

It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three
looking toward the west, and three looking toward the south, and three
looking toward the east; and the sea was set above upon them, and all their
hind parts were inward.
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And it was a handbreadth thick, and the brim thereof was wrought like the
brim of a cup, with flowers of lilies. It contained two thousand baths.
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అది బెతెతడు దళసరిగలదై యండెను; దాని పై అంచ ప్రత్ికు పై అంచవల
తామ్ర పుష్ప éములవంటి పని కలిగి యండెను; అది తొమిిది గరిసెలు
పట్ట
ు ను.
మ్రియ అత్డు పది యిత్తడి సతంభ్ములు చేసెను; ఒకొకకక సతంభ్ము
నాలుగు మూరల పడుగు, నాలుగు మూరల వెడలుప, మూడు మూరల
యెతు
త కలిగి యండెను.
ఈ సతంభ్ముల పని రీత్ర యేదన్గా, వాటికి పరకక పలకలు కలవు, ఆ
పరకకపలకలు జవలమ్ధా ఉండెను.
జవలమ్ధానున్న పరకకపలకలమీద సింహ ములును ఎడు
ా ను కెరూబులును
ఉండెను; మ్రియ జవలమీద ఆల్లగుండెను; సింహములకిరందను ఎడా కిరందను
వేరల్లడు దండలవంటి పని కలిగి యండెను.
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మ్రియ పరత్ర సతంభ్మున్కు నాలుగసి యిత్తడి చకరములు ఇత్తడి
యిరుసులును కలిగి యండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమ్ిలు కలవు;
ఈ దిమ్ిలు తొటిుకిరంద అత్రకిన్ పరత్రసథలము దగుర పోత్ పోయబడెను.

And every base had four brazen wheels and plates of brass, and the four
corners thereof had supports. Under the laver were molten supports at the
side of every addition.
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మ్రియ దాని మూత్ర పైపీటయందును మీదను మూరడు నిడివి; అయితే
మూత్ర కిరంద సతంభ్ము పనిచొపుపన్ గుండరముగా ఉండి మూరన్నర నిడివి.
మ్రియ ఆ మూత్రమీద పరకకలుగల చెకికన్ పనులు గలవు; ఇవి గుండరనివిగాక
చచ్చచకముగా ఉండెను.
మ్రియ పరకకపలకల కిరంద నాలుగు చకరములు కలవు; చకరముల యిరుసులు
సతంభ్ములతో అత్కబడి యండెను; ఒకొకకక చకరము మూరడున్ర నిడివి
గలదై యండెను.

And the mouth of it within the capital and above was a cubit; but the mouth
thereof was round according to the work of the base, a cubit and a half; and
also upon the mouth of it were engravings with their borders, foursquare,
not round.
And under the borders were four wheels, and the axles of the wheels were
joined to the base; and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.

And he made ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and
four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.
And the work of the bases was in this manner: they had borders, and the
borders were between the ledges;
and on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and
cherubims. And upon the ledges there was a base above; and beneath the
lions and oxen were certain additions made of thin work.
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ఈ చకరముల పని రథ చకరముల పనివల ఉండెను, వాటి యిరుసులును
అడిలును పూటీలును ఆకులును పోత్పనివెై యండెను.

And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel; their axles
and their hubs and their rims and their spokes were all molten.
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And there were four supports to the four corners of one base, and the
supports were part of the very base itself.
And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high;
and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were
of the same.
For on the plates of the ledges thereof and on the borders thereof he
engraved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of
every one, and additions round about.
After this manner he made the ten bases; all of them had one casting, one
measure, and one size.
Then made he ten lavers of brass; each laver contained forty baths, and
every laver was four cubits, and upon every one of the ten bases was one
laver.
And he put five bases on the right side of the house and five on the left side
of the house, and he set the sea on the right side of the house eastward
over against the south.
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ఒకొకకక సతంభ్పు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమ్ిలు కలవు; ఈ
దిమ్ిలును సతంభ్మును ఏకాండముగా ఉండెను.
మ్రియ సతంభ్మును పైని చట్ట
ు ను జేనడు ఎతు
త గల గుండరని బదు
ద కలిగి
యండెను; మ్రియ సతంభ్మును పైనున్న జవలును పరకక పలకలును దానితో
ఏకాండముగా ఉండెను.
దాని జవల పలకలమీదను, దాని పరకక పలకలమీదను, అత్డు కెరూబులను
సింహములను త్మ్యల వృక్షములను ఒకొకకకదాని చోట్టను బటిు చట్ట
ు ను
దండలతో వాటిని చెకెకను.
ఈ పరకారము అత్డు పది సతంభ్ములను చేసెను; అనినటి పోత్యను
పరిమ్యణ మును రూపమును ఏకరీత్రగా ఉండెను.
త్రువాత్ అత్డు పది యిత్తడి తొటాను చేసెను; పరత్ర తొటిు యేడువందల
ఇరువది తూములు పట్ట
ు న్ది; ఒకొకకక తొటిు నాలుగు మూరలు; ఒకొకకక
సతంభ్ముమీద ఒకొకకక తొటిు పటుబడెను.
మ్ందిరపు కుడిప్రరశవమున్ అయిదు సతంభ్ ములను మ్ందిరముయొకక
యెడమ్ ప్రరశవమున్ అయిదు మ్టాను అత్డు ఉంచెను;సముదరమును
దకిుణమున్కు ఎదు రుగా తూరుపత్ట్ట
ు న్ మ్ందిరముయొకక కుడిప్రరశవమున్
ఉంచెను.
మ్రియ హీరాము తొటాను చేటలను గిననలను చేసెను. ఈ పరకారము
హీరాము రాజైన్ సొలొమోను ఆజానుబటిు యెహోవా మ్ందిరపు పనియంత్య
ముగించెను.
రండు సతంభ్ములను, ఆ రండు సతంభ్ముల మీదనున్న పైపీటల పళ్లాములను
ఆ సతంభ్ములను పై పీటల పళ్లాములను కపపన్ రండు అలిాకలను,
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ఆ సతంభ్ముల మీదనున్న పైపీటల రండు పళ్లాములను కపపన్ అలిాక
యొకకటింటికి రండు వరుసలచొపుపన్ రండు అలిాకలకును నాలుగు వందల
దానిమ్ిపండాను,
పది సతంభ్ ములను, సతంభ్ములమీద పది తొటాను,
ఒక సముదర మును, సముదరముకిరంద పండెరండు ఎడాను,
బిందలను, చేటలను, గిననలను వీటిన్నినటిని రాజైన్సొలొమోను ఆజానుబటిు
హీరాము యెహోవా మ్ందిరమున్కు చేసెను. ఈ వసు
త వులనినయ
మరుగుపటిున్ యిత్తడివెై యండెను.
యొరా
ద ను మైదాన్మ్ందు సుకోకతున్కును సారతాను న్కును మ్ధా జగట
భూమియందు రాజు వాటిని పోత్ పోయించెను.
అయితే ఈ ఉపకరణములు అత్రవిసాతరము లైన్ందున్ సొలొమోను ఎతు
త
చూచట మ్యనివేసెను;ఇత్తడియొకక యెతు
త ఎంతెైన్ది తెలియబడకపోయెను.

And Hiram made the lavers and the shovels and the bowls. So Hiram made
an end of doing all the work that he made King Solomon for the house of
the LORD:
the two pillars, and the two bowls of the capitals that were on the top of the
two pillars, and the two networks to cover the two bowls of the capitals
which were upon the top of the pillars;
and four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of
pomegranates for one network to cover the two bowls of the capitals that
were upon the pillars;
and the ten bases, and ten lavers on the bases;
and one sea, and twelve oxen under the sea;
and the pots and the shovels and the basins. And all these vessels which
Hiram made for King Solomon for the house of the LORD were of bright
brass.
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between
Succoth and Zarthan.
And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding
many; neither was the weight of the brass found out.

మ్రియ సొలొమోను యెహోవా మ్ందిర సంబంధమైన్ త్కికన్
ఉపకరణములనినటిని చేయించెను, అన్గా బంగారపు బలిపీఠమును
సముఖపు ర్కట్టులనుంచ బంగారపు బలాలను,

And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the
LORD: the altar of gold, and the table of gold, upon which the showbread
was;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

గరాభలయము ముందర కుడిప్రరశవమున్ అయి దును, ఎడమ్ ప్రరశవమున్
అయిదును, పది బంగారపు దీపసతంభ్ములను, బంగారపు పుష్పములను,
పరమిదలను, కారులను,
మేలిమి బంగారపు ప్రత్ిలను, కతెతరలను, గిననలను, ధూపకలశములను,
అంత్రిందిరమ్ను అత్ర పరి శుదిమైన్ సథలముయొకక త్లుపులకును
మ్ందిరమ్ను ఆల యపు త్లుపులకును కలిగిన్ బంగారపు బందులను,
వీటనిన టిని చేయించెను,

and the candlesticks of pure gold, five on the right side and five on the left
before the oracle, with the flowers and the lamps and the tongs of gold;

ఈ పరకారము రాజైన్ సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమున్కు చేసిన్ పని
అంత్య సమ్యపత మ్యయెను. మ్రియ సొలొమోను త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు
పరత్రష్ఠంచిన్ వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపపంచి యెహోవా
మ్ందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.
అపుపడు స్త్యోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన్
మ్ందసమును పైకి తీసికొని వచచటకు యెరూష్లేములోనుండు రాజైన్
సొలొమోను ఇశార యేలీయల పదదలను గోత్ిపరధానులను, అన్గా ఇశార
యేలీయల పత్రుల కుట్టంబముల పదదలను త్న్యొదదకు సమ్కూరచను.

So was ended all the work that King Solomon made for the house of the
LORD. And Solomon brought in the things which David his father had
dedicated; even the silver and the gold and the vessels did he put among
the treasures of the house of the LORD.
Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes,
the chief of the fathers of the children of Israel, unto King Solomon in
Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out
of the City of David, which is Zion.

2

కాబటిు ఇశారయేలీయలందరును ఏత్నీ మ్ను ఏడవ మ్యసమ్ందు
పండుగకాలమున్ రాజైన్ సొలొ మోను నొదదకు కూడుకొనిరి.

And all the men of Israel assembled themselves unto King Solomon at the
feast in the month of Ethanim, which is the eventh month.
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And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark.
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ఇశారయేలీయల పదద లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మ్ందసమును
ఎత్ర ్ి్త్
దాని తీసికొనివచిచరి. పరత్ాక్షపు గుడారమును గుడారములోనున్న పరిశుది
ఉపకరణములను యాజకు లును లేవీయలును తీసికొనిరాగా
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and the bowls, and the snuffers, and the basins, and the spoons, and the
censers of pure gold; and the hinges of gold, both for the doors of the inner
house, the Most Holy Place, and for the doors of the house, to wit, of the
temple.

రాజైన్ సొలొమోనును అత్నియొదదకు కూడి వచిచన్ ఇశారయేలీయలగు
సమ్యజకులందరును మ్ందసము ముందర నిలువబడి, లకికంప శకాముగాని
గొఱ్ఱలను ఎడాను బలిగా అరిపంచిరి.
మ్రియ యాజకులు యెహోవానిబంధన్ మ్ందస మును తీసికొని దాని
సథలములో, అన్గా మ్ందిరపు గరాబ ల యమ్గు అత్రపరిశుది
సథలములో,కెరూబుల రకకల కిరంద దానిని ఉంచిరి.
కెరూబుల రకకలు మ్ందస సాథన్ము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు
మ్ందసమును దాని దండెలను పైత్ట్ట
ు న్ కమిను.

And they brought up the ark of the LORD, and the tabernacle of the
congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle; even
those did the priests and the Levites bring up.
And King Solomon, and all the congregation of Israel that were assembled
unto him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen that
could not be told nor numbered for multitude.
And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his
place, into the oracle of the house, to the Most Holy Place, even under the
wings of the cherubims.
For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark,
and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

వాటి కొన్లు గరాభలయము ఎదుట పరిశుది సథలములోనికి కన్బడున్ంత్ పడ
వుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కన్బడ లేదు. అవి నేటివరకు
అకకడనే యన్నవి.
ఇశార యేలీయలు ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచన్పుపడు యెహోవా వారితో
నిబంధన్ చేయగా మోషే తాను హోరేబున్ందు ఆ పలకలను మ్ందసములో
ఉంచెను. దానిలో ఆ రండు రాత్రపలకలు త్పప మ్రి ఏమియ లేక పోయెను.

And they stretched out the staves so that the ends of the staves were seen
from the holy place before the oracle, and they were not seen from outside;
and there they are unto this day.
There was nothing in the ark save the two tablets of stone which Moses put
there at Horeb, when the LORD made a covenant with the children of Israel
when they came out of the land of Egypt.

యాజకులు పరిశుదిసథల ములోనుండి బయటికి వచిచన్పుపడు మేఘము
And it came to pass, when the priests had come out of the holy place, that
యెహోవా మ్ందిరమును నింపను.
the cloud filled the house of the LORD,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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కాబటిు యెహోవా తేజ్యమ్హిమ్ యెహోవా మ్ందిర ములో నిండుకొన్గా ఆ
మేఘమున్న హేతువుచేత్ యాజ కులు సేవచేయటకు నిలువలేక పోయిరి.

so that the priests could not stand to minister because of the cloud; for the
glory of the LORD had filled the house of the LORD.
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Then spoke Solomon: "The LORD said that He would dwell in the thick
darkness.
I have surely built Thee a house to dwell in, a settled place for Thee to abide
in for ever."
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సొలొమోను దానిని చూచి గాఢంధకారమ్ందు నివాసము చేయదున్ని
యెహోవా సెలవిచిచయనానడు.
నీవు నివాసము చేయటకు నేను మ్ందిరము కటిుంచి యనానను;
సదాకాలము అందులో నీవు నివసించటకెై నేనొకసథలము ఏరపరచియనానను
అని చెపప
ముఖమును పరజలత్ట్ట
ు త్రిపుపకొని, ఇశారయేలీయల సమ్యజమ్ంత్య
నిలిచియండగా ఇశారయేలీయల సమ్య జకులందరిని ఈల్లగు దీవించెను.
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నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు న్కు మ్యట యిచిచ దాని నరవేరిచన్ ఇశారయేలీయల
దేవు డెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము కలిగియండును గాక.

And he said, "Blessed be the LORD God of Israel, who spoke with His mouth
unto David my father, and hath with His hand fulfilled it, saying,

1 Kings
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`Since the day that I brought forth My people Israel out of Egypt, I chose no
city out of all the tribes of Israel to build a house, that My name might be
therein; but I chose David to be over My people Israel.'
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నేను ఇశారయేలీయలగు నా జనులను ఐగుపు
త లోనుండి రపపంచిన్ నాటనుండి
నా నామ్ము దానియందుండు న్ట్ట
ా గా ఇశారయేలీయల గోత్ిసాథన్ములలో ఏ
పటుణములో నైన్ను మ్ందిరమును కటిుంచటకు నేను కోరలేదు గాని
ఇశారయేలీయలగు నా జనులమీద దావీదును ఉంచటకు నేను
కోరియనానను అని ఆయన్ సెల విచెచను.
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ ఘన్త్కు ఒక మ్ందిరమును
కటిుంచవ లన్ని నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు మ్న్సుస పుటుగా
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And the LORD said unto David my father, `Whereas it was in thine heart to
build a house unto My name, thou didst well that it was in thine heart.
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యెహోవా నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదుతో సెలవిచిచన్దేమ్న్గానా నామ్ఘన్త్కు
ఒక మ్ందిరము కటిుంచటకు నీవు తాత్పరాము కలిగి యనానవు, ఆ
తాత్పరాము మ్ంచిదే;
అయిన్ను నీవు మ్ందిరమును కటిుంచకూడదు; నీ న్డుములోనుండి పుటు
బోవు నీ కుమ్యరుడు నా నామ్ఘన్త్కు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచను.
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తాను సెలవిచిచన్ మ్యటను యెహోవా నరవేరిచయనానడు. నేను నా
త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు పరత్రగా నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొపుపన్
ఇశారయేలీయలమీద సింహాసనాస్త్నుడనై యండి, ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా నామ్ఘన్త్కు మ్ందిర మును కటిుంచియనానను.

And the LORD hath performed His word that He spoke; and I have risen up
in the place of David my father and sit on the throne of Israel, as the LORD
promised, and have built a house for the name of the LORD God of Israel.
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అందులో యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమున్కు సథలమును ఏరపరచిత్రని,
ఐగుపు
త దేశ ములోనుండి ఆయన్ మ్న్ పత్రులను రపపంచిన్పుపడు ఆయన్
చేసిన్ నిబంధన్ అందులోనే యన్నది.
ఇశారయేలీయల సమ్యజకులందరు చూచచండగా సొలొమోను యెహోవా
బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముత్ట్ట
ు చేతులత్రత యిటానను

And I have set there a place for the ark, wherein is the covenant of the LORD
which He made with our fathers when He brought them out of the land of
Egypt."
And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the
congregation of Israel and spread forth his hands toward heaven;

And the king turned his face about and blessed all the congregation of
Israel, and all the congregation of Israel were standing.

And it was in the heart of David my father to build a house for the name of
the LORD God of Israel.

Nevertheless thou shalt not build the house; but thy son who shall come
forth out of thy loins, he shall build the house unto My name.'

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవా ఇశారయేలీయల దేవా, పైనున్న ఆకాశమ్ందైన్ను కిరందనున్న
and he said, "LORD God of Israel, there is no God like Thee in heaven above
భూమియందైన్ను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణమ్న్సుసతో నీ దృష్ుకి
or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with Thy servants
అనుకూలముగా న్డుచ నీ దాసుల విష్యమై నీవు నిబంధన్ను నరవేరుచచ who walk before Thee with all their heart,
కనికరము చూపుచ ఉండువాడవెై యనానవు,

1 Kings

8

24

1 Kings

8

25

1 Kings

8

26

1 Kings

8

27

1 Kings

8

28

1 Kings

8

29

1 Kings

8

30

నీ దాసుడెైన్ నా త్ండిరయగు దావీదున్కు నీవు చేసిన్ వాగా
ద న్మును సిథరపరచి, who hast kept with Thy servant David my father what Thou promised him.
నీవిచిచన్ మ్యటను నేడు నరవేరిచ యనానవు.
Thou speakest also with Thy mouth and hast fulfilled it with Thine hand, as
it is this day.
యెహోవా ఇశారయేలీయల దేవానీ కుమ్యరులు సత్ పరవరిన్గలవారై, నీవు నా Therefore now, LORD God of Israel, keep with Thy servant David my father
యెదుట న్డచి న్ట్ట
ా నా యెదుట న్డచిన్యెడల, నా దృష్ుకి అనుకూలుడెై
what Thou promised him, saying, `There shall not fail thee a man in My sight
ఇశారయేలీయలమీద సింహాసనాస్త్నుడగువాడు నీకుండక మ్యన్డని
to sit on the throne of Israel, only if thy children take heed to their way, that
సెలవిచిచత్రవి. నీవు నీ దాసుడును నా త్ండిరయన్గు దావీదున్కు ఇచిచన్
they walk before Me as thou hast walked before Me.'
వాగా
ద న్మును సిథర పరచము.
ఇశారయేలీయల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా త్ండిరయనైన్ దావీదుతో And now, O God of Israel, let Thy word, I pray Thee, be verified, which Thou
నీవు సెలవిచిచన్ మ్యటను నిశచయపరచము.
speakest unto Thy servant David my father.
నిశచయముగా దేవుడు ఈ లోకమ్ందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ
"But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of
మ్హాకాశములు సహిత్ము నినున పటుజాలవు; నేను కటిుంచిన్ యీ
heavens cannot contain Thee; how much less this house that I have built?
మ్ందిరము ఏల్లగు పట్ట
ు ను?
అయిన్ను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన్ నా ప్ర
ర రథన్ను విన్నపమును
Yet have Thou respect unto the prayer of Thy servant and to his
అంగీకరించి, యీ దిన్మున్ నీ దాసుడనైన్ నేను చేయ ప్ర
ర రథన్ను పట్ట
ు
supplication, O LORD my God, to hearken unto the cry and to the prayer
మొఱ్ఱను ఆలకించము.
which Thy servant prayeth before Thee today,
నీ దాసుడనైన్ నేను చేయ ప్ర
ర రథన్ను దయతో అంగీ కరించన్ట్ట
ా నా నామ్ము that Thine eyes may be open toward this house night and day, even toward
అకకడ ఉండున్ని యే సథలమునుగూరిచ నీవు సెలవిచిచత్రవో ఆ సథలమైన్ యీ the place of which Thou hast said, `My name shall be there,' that Thou
మ్ందిరముత్ట్ట
ు నీ నేత్ిములు రేయింబగలు తెరవబడి యండునుగాక.
mayest hearken unto the prayer which Thy servant shall make toward this
place.
మ్రియ నీ దాసుడనైన్ నేనును నీ జనులైన్ ఇశారయేలీయలును ఈ
And hearken Thou to the supplication of Thy servant and of Thy people
సథలముత్ట్ట
ు త్రరిగి ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడెలా, నీ నివాససాథన్మైన్ ఆకాశమ్ందు
Israel when they shall pray toward this place, and hear Thou in heaven Thy
విని మ్య విన్న పము అంగీకరించము; వినున్పుపడెలా మ్ముిను క్షమించము. dwelling place; and when Thou hearest, forgive.
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ఎవడెైన్ను త్న్ పరుగువానికి అనాాయము చేయగా అత్నిచేత్ పరమ్యణము
చేయించ టకు అత్నిమీద ఒట్ట
ు పటుబడిన్యెడల, అత్డు ఈ
మ్ందిరమ్ందున్న నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒట్ట
ు పట్ట
ు న్పుపడు

"If any man trespass against his neighbor, and an oath be laid upon him to
cause him to swear, and the oath come before Thine altar in this house,
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then hear Thou in heaven, and do and judge Thy servants, condemning the
wicked to bring his way upon his head, and justifying the righteous to give
him according to his righteousness.
"When Thy people Israel be smitten down before the enemy because they
have sinned against Thee, and shall turn again to Thee and confess Thy
name, and pray and make supplication unto Thee in this house,
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నీవు ఆకాశమ్ందు విని, నీ దాసులకు నాాయము తీరిచ, హాని చేసిన్వాని
త్లమీదికి శిక్ష రపపంచి నీత్రపరుని నీత్రచొపుపన్ వానికి ఇచిచ వాని నీత్రని
నిరా
ి రణ చేయము.
మ్రియ ఇశారయేలీయలగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా
ప్రపముచేయటచేత్ త్మ్ శతు
ి వులయెదుట మొత్తబడి న్పుపడు, వారు
నీత్ట్ట
ు త్రరిగి నీ నామ్మును ఒపుపకొని యీ మ్ందిరమ్ందు నినునగూరిచ
ప్ర
ర రథన్ విన్నపములు చేయన్పుపడెలా
నీవు ఆకాశమ్ందు విని, ఇశారయేలీయ లగు నీ జనులు చేసిన్ ప్రపమును
క్షమించి, వారి పత్రులకు నీవిచిచన్ దేశములోనికి వారిని త్రరిగి రపపంచము.

then hear Thou in heaven and forgive the sin of Thy people Israel, and bring
them again unto the land which Thou gavest unto their fathers.
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మ్రియ వారు నీకు విరోధముగా ప్రపము చేసిన్ందున్ ఆకాశము మూయబడి
వరుము లేక పోగా, నీవు వారిని ఈల్లగున్ శర మ్పట్ట
ు టవలన్ వారు నీ
నామ్మును ఒపుపకొని త్మ్ ప్రపములను విడిచి యీ సథలముత్ట్ట
ు త్రరిగి
ప్ర
ర రథన్చేసిన్ యెడల
నీవు ఆకాశమ్ందు విని, నీ దాసులైన్ ఇశారయేలీయలగు నీ జనులు చేసిన్
ప్రపమును క్షమించి, వారు న్డువవలసిన్ సనాిరుమును వారికి చూపంచి, నీ
జనులకు నీవు సావసథాముగా ఇచిచన్ భూమి మీద వరుము కురిపంపుము.

"When heaven is shut up and there is no rain because they have sinned
against Thee, if they pray toward this place and confess Thy name, and turn
from their sin when Thou afflictest them,

ఇశారయేలీయలగు నీ జనులలో పరత్ర మ్నిష్ త్న్ త్న్ మ్నోవాాధిని
తెలిసికొనును గదా; ఒకకడెైన్ను జనులందరైన్ను ఈ మ్ందిరము త్ట్ట
ు త్మ్
చేతులు చాప ప్ర
ర రథన్ విన్నపములు చేసిన్యెడల
పరత్ర మ్నిష్యొకక హృదయము నీ వెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమ్ను నీ
నివాససథలమ్ందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పరవరిన్నుబటిు వారికి
పరత్రఫలమిచిచ

what prayer and supplication soever be made by any man or by all Thy
people Israel, who shall know every man the plague of his own heart and
spread forth his hands toward this house-then hear Thou in heaven Thy dwelling place, and forgive, and do, and give
to every man according to his ways, whose heart Thou knowest (for Thou,
even Thou only, knowest the hearts of all the children of men),

మ్య పత్రులకు నీవు దయచేసిన్ దేశమ్ందు జనులు బరదుకు
దిన్ములనినటను వారు నీయందు భ్య భ్కు
ి లు కలిగియండున్ట్ట
ా
చేయము; న్రపుతు
ి లందరి హృదయములను నీవు మ్యత్ిమే తెలిసికొని
యనానవు.
మ్రియ ఇశారయేలీయలగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ
నామ్మునుబటిు దూరదేశ మునుండి వచిచ
నీ ఘన్మైన్ నామ్మును గూరిచయ, నీ బాహుబలమునుగూరిచయ, నీవు
చాపన్ బాహువు పరసిదిిని గూరిచయ విందురు. వారు వచిచ యీ మ్ందిరము
త్ట్ట
ు త్రరిగి ప్ర
ర రథన్ చేసిన్యెడల
ఆకాశమ్ను నీ నివాససథలమ్ందు నీవు విని, పరదేశులు నినున వేడుకొనుదాని
పరకారము సమ్సతము న్నుగరహించము, అపుపడు లోకములోని జనులందరును
నీ నామ్మును ఎరిగి, ఇశార యేలీయలగు నీ జనులవలనే నీయందు
భ్యభ్కు
ి లు కలిగి, నేను కటిుంచిన్ యీ మ్ందిరమున్కు నీ పేరు
పటుబడిన్దని తెలిసికొందురు.
మ్రియ నీ జనులు త్మ్ శతు
ి వు లతో యదిము చేయటకెై నీవు వారిని
పంపంచ ఏ సథలమున్కెైన్ను బయలుదేరున్పుపడు, నీవు కోరుకొనిన్
పటుణముత్ట్ట
ు ను నీ నామ్ఘన్త్కు నేను కటిుంచిన్ మ్ంది రముత్ట్ట
ు ను
యెహోవావగు నీకు వారు ప్ర
ర రథన్ చేసిన్ యెడల
ఆకాశమ్ందు నీవు వారి ప్ర
ర రథన్ విన్నపములను విని, వారి కారామును
నిరవహించము.

that they may fear Thee all the days that they live in the land which Thou
gavest unto our fathers.

then hear Thou in heaven, and forgive the sin of Thy servants and of Thy
people Israel, that Thou teach them the good way wherein they should
walk, and give rain upon Thy land which Thou hast given to Thy people for
an inheritance.
దేశమ్ందు కాుమ్ము గాని తెగులు గాని గాడుప దబబ గాని చిత్తపట్ట
ు ట గాని
"If there be in the land famine, if there be pestilence, blight, mildew, locust,
మిడత్లు గాని చీడపురుగు గాని కలిగిన్ను, వారి శతు
ి వువారి దేశపు
or if there be caterpillar, if their enemy besiege them in the land of their
పటుణములలో వారిని ముటుడి వేసిన్ను, ఏ తెగులు గాని వాాధి గాని కలిగిన్ను, cities, whatsoever plague, whatsoever sickness there be,

"Moreover concerning a stranger who is not of Thy people Israel, but
cometh out of a far country for Thy name's sake
(for they shall hear of Thy great name and of Thy strong hand and of Thy
stretched out arm), when he shall come and pray toward this house,
hear Thou in heaven Thy dwelling place and do according to all that the
stranger calleth to Thee for, that all people of the earth may know Thy name
to fear Thee, as do Thy people Israel, and that they may know that this
house which I have built is called by Thy name.
"If Thy people go out to battle against their enemy, whithersoever Thou
shalt send them, and shall pray unto the LORD toward the city which Thou
hast chosen and toward the house that I have built for Thy name,
then hear Thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain
their cause.
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ప్రపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా ప్రపము
చేసిన్యెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించకొని వారిని శతు
ి వులచేత్రకి
అపపగించిన్యెడలనేమి, వారు వీరిని దూరమైన్టిు గాని దగురయె
ై న్టిు గాని ఆ
శతు
ి వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయిన్పుపడు

"If they sin against Thee (for there is no man that sinneth not), and Thou be
angry with them and deliver them to the enemy so that they carry them
away captives unto the land of the enemy, far or near;
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వారు చెరగా కొనిపోబడిన్ దేశమ్ందు తాము చేసిన్ దానిని మ్న్సుసన్కు
తెచచకొనిమేము దురాిరు
ు లమై పరవరిించి ప్రపము చేసిత్రమ్ని చెపప,
త్ముిను చెరగా కొనిపోయిన్ వారిదేశమ్ందు చింత్రంచి పశాచతా
త పపడి నీకు
విన్నపము చేసిన్యెడల

yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried
captives, and repent and make supplication unto Thee in the land of those
who carried them captives, saying, `We have sinned and have done
perversely, we have committed wickedness';
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and so return unto Thee with all their heart and with all their soul in the
land of their enemies who led them away captive, and pray unto Thee
toward their land which Thou gavest unto their fathers, the city which Thou
hast chosen and the house which I have built for Thy name--
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త్ముిను చెరగా కొని పోయిన్ వారియొకక దేశమ్ందు
పూరణహృదయముతోను పూరా
ణ త్ితోను వారు నీ త్ట్ట
ు త్రరిగి, నీవు వారి
పత్రులకు దయచేసిన్ దేశముత్ట్ట
ు ను నీవు కోరుకొనిన్ పటుణము త్ట్ట
ు ను నీ
నామ్ఘన్త్కు నేను కటిుంచిన్ మ్ందిరముత్ట్ట
ు ను నినునగూరిచ ప్ర
ర రథన్చేసిన్
యెడల
ఆకాశమ్ను నీ నివాససథలమ్ందు నీవు వారి ప్ర
ర రథన్ విన్నపములను విని వారి
కారామును నిరవహించి
నీకు విరోధముగా ప్రపముచేసిన్ నీ జనులు ఏ త్పుపలచేత్ నీ విష్యమై
అపరాధులైరో ఆ త్పుపలను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి
కొనిపోయిన్వారు వారిని కనికరించన్ట్ట
ా వారియెడల కని కరము పుటిుంచము.
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వారు ఐగుపు
త దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపపంచిన్ నీ
జనులును నీ సావసథామునై యనానరు.
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that Thine eyes may be open unto the supplication of Thy servant and unto
the supplication of Thy people Israel, to hearken unto them in all that they
call for unto Thee.
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కాబటిు నీ దాసుడనైన్ నేను చేయ విన్నపముమీదను, ఇశారయేలీయలగు నీ
జనులు చేయ విన్నపముమీదను, దృష్ుయంచి,వారు ఏ
విష్యములయందు నినున వేడుకొందురో ఆ విష్యముల యందు వారి
విన్నపముల నాలకించము.
పరభువా యెహోవా, నీవు మ్య పత్రులను ఐగుపు
త లోనుండి రపపంచి న్పుపడు
నీవు నీ దాసుడెైన్ మోషేదావరా పరమ్యణమిచిచన్ట్ట
ా నీ సావసథామ్గున్ట్ట
ా గా
లోకమ్ందున్న జనులందరిలోనుండి వారిని పరతేాకించిత్రవి గదా.
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సొలొమోను ఈల్లగు ప్ర
ర రిథంచటయ విన్నపము చేయటయ ముగించి
ఆకాశముత్ట్ట
ు త్న్ చేతులను చాప, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట
మోకాళ్ల
ా నుట మ్యని, లేచి నిలిచిన్ త్రువాత్

And it was so, that when Solomon had made an end of praying all this
prayer and supplication unto the LORD, he arose from before the altar of
the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven.
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అత్డు మ్హాశబదముతో ఇశారయేలీయల సమ్యజమ్ంత్టిని దీవించెను.
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then hear Thou their prayer and their supplication in heaven Thy dwelling
place, and maintain their cause;
and forgive Thy people who have sinned against Thee and all their
transgressions wherein they have transgressed against Thee, and give them
compassion before those who carried them captive, that they may have
compassion on them
(for they are Thy people and Thine inheritance, whom Thou broughtest
forth out of Egypt from the midst of the furnace of iron),

For Thou didst separate them from among all the people of the earth to be
Thine inheritance, as Thou spoke by the hand of Moses Thy servant when
Thou brought our fathers out of Egypt, O Lord GOD."

And he stood and blessed all the congregation of Israel with a loud voice,
saying,
ఎటాన్గాతాను చేసిన్ వాగా
ద న్మ్ంత్టినిబటిు ఇశారయేలీయలగు త్న్ జనులకు "Blessed be the LORD, who hath given rest unto His people Israel, according
నమ్ిది దయచేసిన్ యెహోవాకు సోతత్ిము కలిగియండును గాక. త్న్
to all that He promised. There hath not failed one word of all His good
దాసుడెైన్ మోషేదావరా ఆయన్ చేసిన్ శుభ్వాగా
ద న్ములో ఒక మ్యట్టైన్ త్పప
promise, which He promised by the hand of Moses His servant.
పోయిన్దికాదు
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కాబటిు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్న్ల ను వదలకను విడువకను, మ్న్
పత్రులకు తోడుగా నున్నట్ట
ా మ్న్కును తోడుగా ఉండి
త్న్ మ్యరుములనినటిని అనుసరించి న్డుచకొనున్ట్ట
ా గాను, తాను మ్న్ పత్
రులకిచిచన్ ఆజాలను కటుడలను విధులను చేకొనున్ట్ట
ా గాను, మ్న్
హృదయములను త్న్త్ట్ట
ు త్రిపుపకొనును గాక.

The LORD our God be with us, as He was with our fathers. Let Him not leave
us nor forsake us,
that He may incline our hearts unto Him to walk in all His ways, and to keep
His commandments and His statutes and His judgments which He
commanded our fathers.
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ఆయన్ త్న్ దాసుడనైన్ నా కారామును ఇశారయేలీయలగు త్న్ జనుల
కారామును అవసరముచొపుపన్, ఎలాపుపడును నిరవహించన్ట్ట
ా గా నేను
యెహోవా యెదుట విన్నపము చేసిన్ యీ మ్యటలు రేయింబగలు మ్న్
దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని ఉండును గాక.

And let these my words, wherewith I have made supplication before the
LORD, be nigh unto the LORD our God day and night, that He maintain the
cause of His servant and the cause of His people Israel at all times, as the
matter shall require,

8
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అపుపడు లోకమ్ందున్న జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియ, ఆయన్
త్పప మ్రి ఏ దేవుడును లేడనియ తెలిసికొందురు.
కాబటిు ఆయన్ నియమించిన్ కటుడలను అనుసరించి న్డుచ కొనుటకును, ఈ
దిన్మ్ందున్నట్ట
ా ఆయన్ చేసిన్ నిరణయ ములను చేకొనుటను, మీ
హృదయము మీ దేవుడెైన్ యెహోవా విష్యమై సరవసిదిముగా నుండునుగాక.

that all the people of the earth may know that the LORD is God, and that
there is none else.
Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in His
statutes and to keep His commandments, as at this day."
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And the king, and all Israel with him, offered sacrifice before the LORD.

1 Kings

8

63

అంత్ట రాజును, అత్నితో కూడ ఇశారయేలీయలందరును యెహోవా
సముఖమ్ందు బలులు అరిపంచచండగా
ఇరువది రండువేల యెడాను, లక్ష యిరువదివేల గొఱ్ఱలను సొలొమోను
సమ్యధాన్బలులగా యెహోవాకు అరిపంచెను. ఈ పరకారము రాజును
ఇశారయేలీయ లందరును యెహోవా మ్ందిరమును పరత్రష్ఠ చేసిరి.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా సముఖమ్ందున్న యిత్తడి బలిపీఠముఆ
దహన్బలులను నైవేదాములను సమ్యధాన్బలి పశువుల కొరవువను
అరిపంచటకు బహు చిన్నదై చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా
మ్ందిరము ముందరనున్న ఆవర ణము మ్ధానుండు సథలమును పరత్రష్ఠంచి
అచచట దహన్ బలులను నైవేదాములను సమ్యధాన్బలి పశువుల కొరవువను
అరిపంచెను.
మ్రియ ఆ సమ్యమున్ సొలొమోనును అత్నితో కూడ
ఇశారయేలీయలందరును హమ్యతున్కు పోవుమ్యరుము మొదలుకొని
ఐగుపు
ర ంత్ములనుండి వచిచన్ ఆ
త న్ది వరకు నున్న సకల ప్ర
మ్హాసమూహమును రండు వారములు, అన్గా పదునాలుగు దిన్ములు
యెహోవా సముఖమ్ందు ఉత్సవముచేసిరి.
ఎనిమిదవ దిన్మున్ అత్డు జను లకు సెలవియాగా, వారు రాజును పగడి
యెహోవా త్న్ దాసుడెైన్ దావీదున్కును ఇశారయేలీయలగు త్న్ జను లకును
చేసిన్ మేలంత్టిని బటిు సంతోష్ంచచ ఆన్ంద హృదయలై త్మ్ త్మ్
గుడారములకు వెళ్లా పోయిరి.
సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమును రాజన్గరును... కట్ట
ు టయ, తాను
చేయకోరిన్దంత్టిని చేయటయ ముగించిన్ త్రువాత్

And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered unto
the LORD: two and twenty thousand oxen, and a hundred and twenty
thousand sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the
house of the LORD.
The same day did the king hallow the middle of the court that was before
the house of the LORD; for there he offered burnt offerings and meat
offerings and the fat of the peace offerings, because the brazen altar that
was before the LORD was too little to receive the burnt offerings and meat
offerings and the fat of the peace offerings.
And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great
congregation, from the entrance of Hamath unto the River of Egypt, before
the LORD our God seven days and seven days, even fourteen days.

On the eighth day he sent the people away; and they blessed the king, and
went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the
LORD had done for David His servant and for Israel His people.

And it came to pass, when Solomon had finished the building of the house
of the LORD and the king's house, and all Solomon's desire which he was
pleased to do,
గిబియోనులో పరత్ాక్షమైన్ట్ట
ా రండవమ్యరు యెహోవా సొలొమోనున్కు
that the LORD appeared to Solomon the second time, as He had appeared
పరత్ాక్షమై
unto him at Gibeon.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అత్నితో ఈల్లగు సెలవిచెచనునా సముఖమ్ందు నీవు చేసిన్ ప్ర
ర రథన్
విన్నపములను నేను అంగీకరించిత్రని, నా నామ్మును అకకడ సదాకాలము
ఉంచటకు నీవు కటిుంచిన్ యీ మ్ందిరమును పరిశుదిపరచియనానను; నా
దృష్ుయ నా మ్న్సుసను ఎలాపుపడు అకకడ ఉండును.

1 Kings

9

4

నీ త్ండిర యె
ై న్ దావీదు న్డిచిన్ట్ట
ా నీవును యథారథహృద యడవెై నీత్రని బటిు And if thou wilt walk before Me as David thy father walked, in integrity of
న్డుచకొని, నేను నీకు సెలవిచిచన్ దంత్టిపరకారము చేసి నా కటుడలను
heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded
విధులను అను సరించిన్ యెడల
thee, and wilt keep My statutes and My judgments,
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నీ సంత్త్రలో ఒకడు ఇశారయేలీయలమీద సింహాసనాస్త్నుడెై యండక
మ్యన్డని నీ త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు నేను సెల విచిచయన్నట్ట
ా
ఇశారయేలీయల మీద నీ సింహాసన్మును చిరకాలమువరకు సిథరపరచదును.

then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel for ever, as I
promised to David thy father, saying, `There shall not fail thee a man upon
the throne of Israel.'
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అయితే మీరేగాని మీ కుమ్యరులే గాని యేమ్యత్ిమైన్ను న్నున వెంబడించట
మ్యని, నేనిచిచన్ ఆజాలను కటుడలను అనుసరింపక యిత్రమైన్ దేవత్లను
కొలిచి పూజం చిన్యెడల
నేను ఇశారయేలీయల కిచిచన్ యీ దేశ ములో వారిని ఉండనియాక వారిని
నిరూిలము చేసి, నా నామ్మున్కు నేను పరిశుది పరచిన్ యీ మ్ందిరమును
నా సముఖములోనుండి కొటిువేసెదను; ఇశారయేలీ యలు సరవజన్ములలో
చెదరిపోయి సామత్గాను హేళన్గాను చేయబడుదురు.

But if ye shall at all turn from following Me, ye or your children, and will not
keep My commandments and My statutes which I have set before you, but
go and serve other gods and worship them,
then will I cut off Israel out of the land which I have given them, and this
house which I have hallowed for My name will I cast out of My sight; and
Israel shall be a proverb and a byword among all people.
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ఈ మ్ందిరమ్యరుమున్ వచచవారందరును దానిచూచి, ఆశచరాపడి ఇస్త్,
యనియెహోవా ఈ దేశమున్కును ఈ మ్ందిరమున్కును ఈల్ల గున్ ఎందుకు
చేసెన్ని యడుగగా
జనులిటాందురు ఐగుపు
త దేశములోనుండి త్మ్ పత్రులను రపపంచిన్ త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవాను వారు విడిచి యిత్ర దేవత్లను ఆధారము చేసికొని
కొలిచి పూజంచచ వచిచరి గనుక యెహోవా ఈ కీడంత్య వారిమీదికి
రపపంచియనానడు.
సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమును రాజన్గరును ఈ రండింటిని యిరువది
సంవత్సరములలోగా కటిుంచెను. అత్డు పని ముగించిన్ త్రువాత్ తూరు
రాజైన్ హీరాము సొలొమోను కోరిన్ంత్మ్ట్ట
ు కు దేవదారు మ్య
ా నులను సరళ
వృక్షపు మ్య
ా నులను బంగారమును అత్నికివచిచయన్నందున్

And at this house, which is high, every one who passeth by it shall be
astonished and shall hiss; and they shall say, `Why hath the LORD done thus
unto this land and to this house?'
And they shall answer, `Because they forsook the LORD their God who
brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold
upon other gods, and have worshiped them and served them; therefore
hath the LORD brought upon them all this evil.'"
And it came to pass at the end of twenty years, when Solomon had built the
two houses, the house of the LORD and the king's house
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సొలొమోను గలిలయ దేశమ్ందున్న యిరువది పటుణములను హీరాము
కపపగించెను.
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హీరాము సొలొమోను త్న్కిచిచన్ పటుణములను చూచటకు తూరునుండి
రాగా అవి అత్ని దృష్ుకి అనుకూలమైన్విగా కన్బడలేదు గనుక

(now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir
trees and with gold, according to all his desire), that then King Solomon gave
Hiram twenty cities in the land of Galilee.
And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given
him, and they pleased him not.
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నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచన్ యీ పటుణములు ఏప్రటివనను. నేటివరకు
వాటికి కాబూల్1 అని పేరు.

And he said, "What cities are these which thou hast given me, my brother?"
And he called them the land of Cabul [that is, Displeasing] unto this day.

And the LORD said unto him, "I have heard thy prayer and thy supplication
that thou hast made before Me. I have hallowed this house which thou hast
built, to put My name there forever; and Mine eyes and Mine heart shall be
there perpetually.
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హీరాము రండువందల న్లువది మ్ణుగుల బంగారమును రాజున్కు
పంపంచెను.
యహోవా మ్ందిరమును సొలొమోను న్గరమును మిలో
ా ను,
యెరూష్లేముయొకక ప్ర
ర కారమును హాసోరు మగిదోద గెజరు అను
పటుణములను కటిుంచటకు సొలొమోను వెటిు వారిని పట్టును.
ఐగుపు
ు కొని అగినచేత్ కాలిచ ఆ
త రాజైన్ ఫరో గెజరుమీదికి వచిచ దాని పట్ట
పటుణమ్ందున్న కనానీయలను హత్ము చేసి దానిని త్న్ కుమ్యరియె
ై న్
సొలొమోను భారాకు కటనముగా ఇచెచను.
సొలొమోను గెజరును కటిుంచెను, మ్రియ దిగువను బేత్హోరోనును,
బయతాతును అరణాములోనున్న త్దోిరు నును,
సొలొమోను భోజన్పదారథములకు ఏరాపట్టైన్ పటుణములను, రథములకు
ఏరాపట్టైన్ పటుణములను, రౌతు లకు ఏరాపట్టైన్ పటుణములను సొలొమోను
యెరూష్ లేమున్ందును లబానోనున్ందును తాను ఏలిన్ దేశమ్ంత్టి
యందును ఏదేది కట్ట
ు టకు కోరనో అదియను కటిుంచెను.

And Hiram sent to the king sixscore talents of gold.

20

అయితే ఇశారయేలీయలుకాని అమోరీయలు హితీతయలు పరిజీజయలు
హివీవయలు యెబూస్త్యలు అను వారిలో శ్రష్ంచిన్ వారుండిరి.

And all the people who were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites,
and Jebusites, who were not of the children of Israel--
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ఇశారయేలీయలు వారిని నిరూిలము చేయలేకపోగా వారి దేశమ్ందు
శ్రష్ంచియన్న వారి పలాలను సొలొమోను దాసత్వముచేయ నియమింపగా
నేటివరకు ఆల్లగు జరుగుచన్నది.
అయితే ఇశారయేలీయలలో ఎవనినైన్ను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు;
వారు రాణువవారుగాను త్న్కు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను
సెైనాాధిపతులుగాను అత్ని రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి.

their children who were left after them in the land, whom the children of
Israel also were not able utterly to destroy -- upon those did Solomon levy a
tribute of bond service unto this day.
But of the children of Israel Solomon made no bondmen; but they were men
of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his
chariots, and his horsemen.
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సొలొమోను యొకక పనిమీదనున్న పరధానులు ఐదువందల ఏబదిమ్ంది; వీరు These were the chief of the officers who were over Solomon's work: five
పనివాండామీద అధికారులుగా ఉండిరి.
hundred and fifty, who bore rule over the people who wrought in the work.
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ఫరో కుమ్యరి దావీదు పురమునుండి సొలొమోను త్న్కు కటిుంచిన్ న్గరున్కెకిక
రాగా అత్డు మిలో
ా ను కటిుంచెను.
మ్రియ సొలొమోను తాను కటిుంచిన్ బలిపీఠముమీద ఏడాదిలో మూడు
మ్యరులు దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలులను యెహోవాకు అరిపంచచ,
యెహోవా సముఖ మ్ందున్న పీఠముమీద ధూపదరవాము వేయచండెను;
పమ్ిట అత్డు మ్ందిరమును సమ్యపతము చేసెను.

But Pharaoh's daughter came up out of the City of David unto her house
which Solomon had built for her; then did he build Millo.
And three times in a year Solomon offered burnt offerings and peace
offerings upon the altar which he built unto the LORD, and he burned
incense upon the altar that was before the LORD. So he finished the house.
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మ్రియ రాజైన్ సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱ్ఱ సముదరతీరమ్ందున్న
ఏలతు దగుర ఎసోనుబెరున్ందు ఓడ లను కటిుంచెను.

And King Solomon made a navy of ships in Eziongeber, which is beside Eloth
on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.
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సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదరపరయాణముచేయ నరిగిన్
ఓడవారైన్ త్న్ దాసులను ఓడలమీద పంపను.
వారు ఓఫీరను సథలమున్కు పోయి అచచటనుండి యెనిమిది వందల న్లువది
మ్ణుగుల బంగారమును రాజైన్ సొలొమోను నొదదకు తీసికొని వచిచరి.

And Hiram sent in the navy his servants, shipmen who had knowledge of the
sea, with the servants of Solomon.
And they came to Ophir and fetched from thence gold, four hundred and
twenty talents, and brought it to King Solomon.
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And this is the reason for the levy which King Solomon raised: to build the
house of the LORD, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem,
and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
(For Pharaoh king of Egypt had gone up and taken Gezer, and burned it with
fire and slain the Canaanites who dwelt in the city, and given it for a present
unto his daughter, Solomon's wife.)
And Solomon built Gezer, and Bethhoron the Nether,
and Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,
and all the cities of storage that Solomon had, and cities for his chariots and
cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build in
Jerusalem and in Lebanon and in all the land of his dominion.
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షేబదేశపురాణ యెహోవా నామ్మును... గూరిచయ, సొలొమోనున్కు కలిగిన్
కీరిినిగూరిచయ విని, గూఢరథముగల మ్యటలచేత్ అత్నిని శోధించటకెై
వచెచను.
ఆమ గొపప పరివారముతో, గంధవరుమును విసాతరమైన్ బంగారమును
రత్నములను ఒంట్టలమీద ఎకికంచకొని యెరూష్లేమున్కు వచెచను.
సొలొమోను దరశన్ముచేసి త్న్కు తోచిన్దానిన్ంత్టినిబటిు అత్నితో
మ్యటల్లడగా
ఆమ వేసిన్ పరశనలనిన టికి సొలొమోను పరతుాత్తరము చెపపను; రాజున్కు
మ్రుగెైన్దేదియ లేన్ందున్ ఆమ పరశన వేసిన్వాటనినటి భావము చెపపను.

And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the
name of the LORD, she came to test him with hard questions.

4

షేబరాణ సొలొమోనుయొకక జా
ా న్మును అత్డు కటిుంచిన్ మ్ందిరమును,
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5

అత్ని బలామీదనున్న భోజన్దరవా ములను, అత్ని సేవకులు కూరుచండు
పీఠములను అత్ని ఉపచారులు కనిపట్ట
ు టను, వారి వసతీములను, అత్నికి
గినన న్ందించవారిని, యెహోవా మ్ందిరమ్ందు అత్డు అరిపంచ
దహన్బలులను చూచి విసియమొందిన్దై

And when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, and the
house that he had built,
and the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance
of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent by
which he went up unto the house of the LORD, there was no more spirit in
her.
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And she said to the king, "It was a true report that I heard in mine own land
of thy acts and of thy wisdom.
However I believed not the words until I came and mine eyes had seen it;
and behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceedeth
the fame which I heard.
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రాజుతో ఇటాననునీ కారాములనుగూరిచయ జా
ా న్మును గూరిచయ నా
దేశమ్ందు నేను వినిన్ మ్యట నిజమే;
అయి న్ను నేను వచిచ కనునల్లర చూడకమునుపు ఆ మ్యటలను
న్మ్ికయంటిని; ఉన్నదానిలో సగమైన్ను నాతో చెపప బడలేదని యిపుపడు
నేను తెలిసి కొనుచనానను. నీ జా
ా న్మును నీ భాగామును నేను వినిన్దానిని
బహుగా మించి యన్నవి;
నీ జనులు భాగావంతులు, నీ ముందర ఎలాపుప డును నిలిచి నీ
జా
ా న్వచన్ములను వినుచండు నీ సేవకులును భాగావంతులు
నీ యందు ఆన్ందించి నినున ఇశార యేలీయలమీద రాజుగా నియమించిన్ నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము కలుగునుగాక. యెహోవా ఇశారయేలీయలందు
శాశవత్ పేరమ్యంచెను గనుక నీత్రనాాయములను అనుసరించి
రాజకారాములను జరిగిం చటకు ఆయన్ నినున నియమించెను అనను.
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And she gave the king a hundred and twenty talents of gold, and of spices a
very great store, and precious stones; there came no more such abundance
of spices as these which the queen of Sheba gave to King Solomon.
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మ్రియ ఆమ రాజున్కు రండువందల న్లువది మ్ణుగుల బంగార మును,
బహు విసాతరమైన్ గంధవరుమును, రత్నములను ఇచెచను. షేబదేశపు రాణ
రాజైన్ సొలొమోనున్కు ఇచిచన్ గంధ వరుములంత్ విసాతరము మ్రి ఎన్నడెైన్ను
రాలేదు.
మ్రియ ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచన్ హీరాము ఓడలు
ఓఫీరునుండి చందన్పు మ్య
ా నులను రత్నములను బహు విసాతరముగా తెచెచను.
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ఈ చందన్పు మ్య
ా నుల చేత్ రాజు యెహోవా మ్ందిరమున్కును
రాజన్గరున్కును సతంభ్ములను, గాయకులకు సితారాలను
సవరమ్ండలములను చేయించెను. ఇపుపడు అట్టవంటి చందన్పు మ్య
ా నులు
దొరకవు, ఎకకడను కన్బడవు.

And the king made of the almug trees pillars for the house of the LORD and
for the king's house, harps also and psalteries for singers. There came no
more such almug trees, nor were seen unto this day.
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And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bore
spices and very much gold and precious stones; and when she had come to
Solomon, she communed with him about all that was in her heart.
And Solomon told her all her questions; there was not any thing hidden
from the king which he told her not.

Happy are thy men, happy are these thy servants, who stand continually
before thee and who hear thy wisdom.
Blessed be the LORD thy God, who delighted in thee, to set thee on the
throne of Israel! Because the LORD loved Israel for ever, therefore made He
thee king to do judgment and justice."

And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from
Ophir a great plenty of almug trees and precious stones.
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సొలొమోను త్న్ పరభావమున్కు త్గిన్ట్ట
ు షేబదేశపు రాణకిచిచన్దిపోగ ఆమ
And King Solomon gave unto the queen of Sheba all her desire, whatsoever
కోరిన్పరకారము ఆమ యిచాఛపూరిిగా ఆమ కిచెచను; అపుపడు ఆమయ ఆమ she asked, besides that which Solomon gave her of his royal bounty. So she
సేవకులును త్మ్ దేశ మున్కు త్రరిగి వెళ్లారి.
turned and went to her own country, she and her servants.
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Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred
threescore and six talents of gold,
besides what he had from the merchants, and from the traffic of the spice
merchants, and from all the kings of Arabia, and from the governors of the
country.
And King Solomon made two hundred bucklers of beaten gold; six hundred
shekels of gold went to one buckler.
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ఏటేట సొలొమోనున్కువచచ బంగారము వెయిానిన మూడువందల
ముపపదిరండు మ్ణుగుల యెతు
త .
ఇదియ గాక గంధవరుములు మొదలైన్వి వరికులయొదదనుండియ అరబి
రాజులయొదద నుండియ దేశాధికారుల యొదద నుండియ అత్నికి చాల్ల
వచచచండెను.
రాజైన్ సొలొమోను సుతెతతో కొటిున్ బంగారముతో అలుగులు గల రండువందల
డాళాను చేయించెను; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతు
త
బంగారముండెను.
మ్రియ సుతెతతో కొటిున్ బంగారముతో అత్డు మూడువందల కేడెములను
చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతు
త
బంగారముండెను; వీటిని రాజు లబానోను అరణాపు మ్ందిరమ్ందుంచెను.
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మ్రియ రాజు దంత్ముచేత్ పదద సింహాసన్ము చేయించి సువరణముతో దాని
పదిగించెను.
ఈ సింహాసన్మున్కు ఆరు మట్ట
ా ండెను; సింహాసన్ము మీది భాగపు
వెనుకత్ట్ట
ు గుండరముగా ఉండెను; ఆసన్మున్కు ఇరుప్రరశాముల యందు
ఊత్లుండెను; ఊత్లదగుర రండు సింహములు నిలిచియండెను.

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the
best gold.
The throne had six steps, and the top of the throne was round behind and
there were stays on either side on the place of the seat, and two lions stood
beside the stays.
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ఇరుపరకకల ఆరుమటామీద పండెరండు సింహములు నిలిచియండెను;
అట్టవంటిది ఏ రాజామ్ందైన్ను చేయబడలేదు.
మ్రియ రాజైన్ సొలొ మోను ప్రన్ప్రత్ిలు బంగారపువెై యండెను; లబానోను
అరణా మ్ందిరపు ప్రత్ిలును బంగారపువే, వెండిది యొకటియ లేదు;
సొలొమోను దిన్ములలో వెండి యెనినకకు రాలేదు.

And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six
steps. There was not the like made in any kingdom.
And all King Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of
the House of the Forest of Lebanon were of pure gold. None were of silver;
it was accounted as nothing in the days of Solomon.
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For the king had at sea a navy of Tarshish with the navy of Hiram. Once in
three years came the navy of Tarshish bringing gold and silver, ivory, and
apes, and peacocks.
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సముదరమ్ందు హీరాము ఓడలతో కూడ త్రీుషు ఓడలును రాజున్కు కలిగి
యండెను; ఈ త్రీుషు ఓడలు మూడు సంవత్సరములకు ఒకమ్యరు బంగార
మును వెండిని దంత్మును కోతులను నమిలి పటులను తీసికొని
వచచచండెను.
ఈ పరకారము రాజైన్ సొలొమోను ధన్ముచేత్ను జా
ా న్ముచేత్ను
భూపతులందరిలో అధికుడెై యండెను.
అత్ని హృదయమ్ందు దేవుడు ఉంచిన్ జా
ా న్వాకుకలను వినుటకెై
లోకులందరును అత్ని చూడగోరిరి.
ఏరాపట్టైన్ పరత్రమ్నిష్ వెండివసు
త వులు గాని, బంగారపు వసు
త వులు గాని,
వసతీములు గాని, యదా
ి యధములు గాని, గంధవరుములు గాని, గుఱ్ఱములు
గాని, కంచరగాడిదలు గాని, త్న్ త్న్ వంతుచొపుపన్ కటనములను ఏటేట
తీసికొని వచచచండెను.

And he made three hundred shields of beaten gold; three pounds of gold
went to one shield. And the king put them in the House of the Forest of
Lebanon.

So King Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and in wisdom.
And all the earth sought Solomon to hear his wisdom, which God had put in
his heart.
And they brought every man his present: vessels of silver and vessels of
gold, and garments, and armor, and spices, horses, and mules, at a set rate
year by year.
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మ్రియ సొలొమోను రథములను రౌతులను సమ్కూరచను; అత్డు
వెయిానిన నాలుగువందల రథములును పండెరండువేల రౌతులును గలవాడెై
యండెను; వీటిని అత్డు రథములకెై యేరపడిన్ పురములలోను
యెరూష్లేమున్ందు రాజునొదదను ఉంచ నిరణయించెను.
రాజు యెరూష్లేములో వెండినిరాళాంత్ విసాతరముగా వాడుక చేసెను; దేవదారు
మ్య
ా నులను షెఫేల్ల పరదేశమున్నున్న మేడిచెటావల విసతరింప జేసెను.

And Solomon gathered together chariots and horsemen; and he had a
thousand and four hundred chariots and twelve thousand horsemen, whom
he placed in the cities for chariots and with the king at Jerusalem.

సొలొమోనున్కుండు గుఱ్ఱములు ఐగుపు
త లోనుండి తేబడెను; రాజు వరికులు
ఒకొకకక గుంపున్కు నియా మ్కమైన్ ధరనిచిచ గుంపులు గుంపులుగ
కొనితెపపంచిరి.
వారు ఐగుపు
త లోనుండి కొని తెచిచన్ రథమొకటింటికి ఆరు వందల తులముల
వెండియ, గుఱ్ఱమొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియ ఇచిచరి.
హితీతయల రాజు లందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే
వాటిని తీసికొనిరి.
మోయాబీయలు ఎదోమీయలు అమోినీయలు... స్త్దోనీయలు
హితీతయలు అను జనులు మీ హృదయ ములను త్మ్ దేవత్లత్ట్ట
ు
త్రిపుపదురు గనుక వారితో సహవాసము చేయకూడదనియ, వారిని మీతో
సహవాసము చేయనియాకూడదనియ యెహోవా ఇశారయేలీ యలకు
సెలవిచిచయనానడు. అయితే రాజైన్ సొలొమోను ఫరో కుమ్యరినుగాక ఆ
జనులలో ఇంక అనేక మ్ంది పరస్త్తీలను మోహించి

And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn; the king's
merchants received the linen yarn at a price.

2

కామ్యతురత్ గలవాడెై వారిని ఉంచకొనుచ వచెచను.
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అత్నికి ఏడు వందలమ్ంది రాజకుమ్యరిలైన్ భారాలును మూడువందల
మ్ంది ఉప పతునలును కలిగియండిరి; అత్ని భారాలు అత్ని హృదయ
మును త్రిపపవేసిరి.
సొలొమోను వృదు
ి డెైన్పుపడు అత్ని భారాలు అత్ని హృదయమును ఇత్ర
దేవత్లత్ట్ట
ు త్రిపపగా అత్ని త్ండిరయె
ై న్ దావీదు హృదయమువల అత్ని
హృద యము దేవుడెైన్ యెహోవాయెడల యథారథము కాక పోయెను.

from the nations concerning which the LORD said unto the children of Israel,
"Ye shall not go in to them, neither shall they come in unto you; for surely
they will turn away your heart after their gods." Solomon cleaved unto
these in love.
And he had seven hundred wives, princesses, and three hundred
concubines; and his wives turned away his heart.
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సొలొమోను అషా
త రోతు అను స్త్దోనీయల దేవత్ను మిలోకము అను
అమోినీయల హేయమైన్ దేవత్ను అనుసరించి న్డిచెను.
ఈ పరకారము సొలొమోను యెహోవా దృష్ుకి చెడు న్డత్ న్డచి త్న్ త్ండిరయె
ై న్
దావీదు అనుసరించిన్ట్ట
ా యథారథహృదయముతో యెహోవాను
అనుసరింపలేదు.
సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయల హేయమైన్ దేవత్కును మొలకు
అను అమోినీయల హేయమైన్ దేవత్కును యెరూష్ లేము ఎదుటనున్న
కొండమీద బలిపీఠములను కటిుంచెను.
త్మ్ దేవత్లకు ధూపము వేయచ బలుల న్రిపంచచండిన్ పరస్త్తీలైన్ త్న్
భారాల నిమిత్తము అత్డు ఈల్లగు చేసెను.

And the king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he
to be as the sycamore trees that are in the vale, for abundance.

And a chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of
silver, and a horse for a hundred and fifty; and so for all the kings of the
Hittites and for the kings of Syria they brought them out by their means.
But King Solomon loved many foreign women, together with the daughter
of Pharaoh: women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and
Hittites--

For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his
heart after other gods; and his heart was not perfect with the LORD his God,
as was the heart of David his father.
For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Sidonians, and after
Milcom the abomination of the Ammonites.
And Solomon did evil in the sight of the LORD, and went not fully after the
LORD, as did David his father.
Then Solomon built a high place for Chemosh the abomination of Moab, on
the hill that is before Jerusalem, and for Molech the abomination of the
children of Ammon.
And likewise did he for all his foreign wives, who burned incense and
sacrificed unto their gods.
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ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా అత్నికి రండు మ్యరులు పరత్ాక్షమై

And the LORD was angry with Solomon, because his heart was turned from
the LORD God of Israel, who had appeared unto him twice
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నీవు ఇత్ర దేవత్లను వెంబడింప వలదని అత్నికి ఆజా
ా పంచిన్ను సొలొమోను
హృదయము ఆయన్ యొదదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా త్న్ కిచిచన్
ఆజాను అత్డు గెైకొన్కపోగా యెహోవా అత్ని మీద కోపగించి

and had commanded him concerning this thing, that he should not go after
other gods; but he kept not that which the LORD commanded.
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సెలవిచిచన్దేమ్న్గానేను నీతో చేసిన్ నా నిబంధన్ను కటుడలను నీవు
ఆచరింపక పోవుట నేను కనుగొనుచనానను గనుక యీ రాజాము నీకుండ
కుండ నిశచయముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచెచదను.
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అయి న్ను నీ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు నిమిత్తము నీ దిన్ములయందునేను
ఆల్లగున్ చేయక నీ కుమ్యరుని చేత్రలోనుండి దాని తీసివేసెదను.

Therefore the LORD said unto Solomon, "Forasmuch as this is done by thee,
and thou hast not kept My covenant and My statutes which I have
commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee and will give it to
thy servant.
Notwithstanding, I will not do it in thy days for David thy father's sake; but I
will rend it out of the hand of thy son.
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రాజామ్ంత్య తీసివేయను; నా దాసుడెైన్ దావీదు నిమిత్తమును నేను
కోరుకొనిన్ యెరూష్లేము నిమిత్తమును ఒక గోత్ిము నీ కుమ్యరునికిచెచదను.
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యెహోవా ఎదోమీయడెైన్ హదదు అను ఒకని సొలొమోనున్కు విరోధిగా
రేపను; అత్డు ఎదోము దేశపు రాజవంశసు
థ డు.
దావీదు ఎదోము దేశముమీద యదిము చేయచండగా, సెైనాాధిపత్రయె
ై న్
యోవాబు చంపబడిన్ వారిని ప్రత్రపట్ట
ు టకు వెళ్లా యన్నపుపడు ఎదోము
దేశమ్ందున్న మ్గవారిన్ందరిని హత్ము చేసెను.
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ఎదోములో నున్న మ్గవారిన్ందరిని హత్ము చేయవరకు
ఇశారయేలీయలందరితో కూడ యోవాబు ఆరు నలలు అచచట నిలిచెను.

(for six months Joab remained there with all Israel until he had cut off every
male in Edom),
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that Hadad fled, he and certain Edomites of his father's servants with him,
to go into Egypt, Hadad being yet a little child.
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అంత్ట హదదును అత్నితోకూడ అత్ని త్ండిర సేవకులలో కొందరు
ఎదోమీయలును ఐగుపు
త దేశములోనికి ప్రరిపోయిరి; హదదు అపుపడు చిన్న
వాడెై యండెను.
వారు మిదాాను దేశములోనుండి బయలుదేరి ప్రరాను దేశమున్కు వచిచ,
ప్రరాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపు
త లోనికి ఐగుపు
త రాజగు
ఫరోనొదదకు రాగా, ఈ రాజు అత్నికి ఇలు
ా ను భూమియ ఇచిచ ఆహారము
నిరణయించెను.
హదదు ఫరో దృష్ుకి బహు దయపందగా తాను పండిాచేసికొనిన్ రాణయె
ై న్
త్హెపనేసు సహోదరిని అత్నికి ఇచిచ పండిాచేసెను.
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ఈ త్హెపనేసుయొకక సహోదరి అత్నికి గెనుబతు అను కుమ్యరుని కనను;
ఫరోయింట త్హెపనేసు వీనికి ప్రలు విడిపంచెను గనుక గెనుబతు ఫరో
కుట్టంబికులలో నివసించి ఫరో కుమ్యరులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను.

And the sister of Tahpenes bore him Genubath his son, whom Tahpenes
weaned in Pharaoh's house; and Genubath was in Pharaoh's household
among the sons of Pharaoh.

However I will not rend away all the kingdom, but will give one tribe to thy
son for David My servant's sake and for Jerusalem's sake which I have
chosen."
And the LORD stirred up an adversary against Solomon, Hadad the Edomite;
he was of the king's seed in Edom.
For it came to pass, when David was in Edom, and Joab thecaptain of the
host had gone up to bury the slain after he had smitten every male in Edom

And they arose out of Midian and came to Paran; and they took men with
them out of Paran, and they came to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt,
who gave him a house and appointed him victuals and gave him land.
And Hadad found great favor in the sight of Pharaoh, so that he gave him
for a wife the sister of his own wife, the sister of Tahpenes the queen.
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అంత్ట దావీదు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదరపందిన్ సంగత్రని, సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers and that
యోవాబు మ్రణమైన్ సంగత్రని ఐగుపు
Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, "Let me
త దేశమ్ందు హదదు వినినేను నా
సవదేశమున్కు వెళ్ల
ా టకు సెలవిమ్ిని ఫరోతో మ్న్విచేయగా
depart, that I may go to mine own country."
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Then Pharaoh said unto him, "But what hast thou lacked with me, that,
behold, thou seekest to go to thine own country?" And he answered,
"Nothing, however let me go in any wise."
And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, who
fled from his lord Hadadezer king of Zobah.
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ఫరోనీవు నీ సవదేశమున్కు వెళా కోరుటకు నాయొదద నీకేమి త్కుకవెైన్ది అని
యడిగెను. అందుకు హదదుత్కుకవెైన్ దేదియ లేదు గాని యేల్లగున్నైన్ను
న్నున వెళానిమ్ినను.
మ్రియ దేవుడు అత్నిమీదికి ఎల్లాదా కుమ్యరుడెైన్ రజ్యను అను ఇంకొక
విరోధిని రేపను. వీడు సోబా రాజైన్ హదదజరు అను త్న్ యజమ్యనుని
యొదదనుండి ప్రరిపోయిన్వాడు.
దావీదు సోబావారిని హత్ము చేసి న్పుపడు ఇత్డు కొందరిని సమ్కూరిచ,
కూడిన్ యొక సెైన్ా మున్కు అధిపత్రయె
ై దమ్సుకన్కు వచిచ అచచట
నివాసము చేసి దమ్సుకలో రాజాయెను.
హదదు చేసిన్ యీ కీడు గాక సొలొమోను బరదికిన్ దిన్ములనినయ ఇత్డు
అరాముదేశమ్ందు ఏలిన్వాడెై ఇశారయేలీయలకు విరో ధియె
ై యండి
ఇశారయేలీయలయందు అసహాత్గలవాడెై యండెను.
మ్రియ సొలొమోను సేవకుడెైన్ యర్కబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. ఇత్డు
జరేదా సంబంధమైన్ ఎఫా
ర యీమీయడెైన్ నబాతు కుమ్యరుడు, ఇత్ని
త్లిాపేరు జరూహా, ఆమ విధవరాలు.
ఇత్డు రాజుమీదికి లేచటకు హేతువేమ్న్గా, సొలొమోను మిలో
ా కటిుంచి త్న్
త్ండిరయె
ై న్ దావీదు పురమున్కు కలిగిన్ బీటలు బాగు చేయచండెను.
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And the man Jeroboam was a mighty man of valor; and Solomon, seeing
that the young man was industrious, made him ruler over all the charge of
the house of Joseph.
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అయితే యర్కబాము అను ఇత్డు మ్హా బల్లఢ్యాడెైయండగా ¸యవనుడగు
ఇత్డు పనియందు శర దిగలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు
సంత్త్రవారు చేయవలసిన్ భారమైన్ పనిమీద అత్నిని అధికారిగా
నిరణయించెను.
అంత్ట యర్కబాము యెరూష్లేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా ష్లోనీయ
డును పరవకియన్గు అహీయా అత్నిని మ్యరుమ్ందు కను గొనను; అహీయా
కొరత్తవసతీము ధరించకొని యండెను, వారిదదరు త్పప పలములో మ్రి
యెవడును లేకపోయెను.
అంత్ట అహీయా తాను ధరించకొని యన్న కొరత్త వసతీమును పట్ట
ు కొని
పండెరండు తున్కలుగా చింప యర్కబాముతో ఇటాననుఈ పది తున్కలను నీవు
తీసికొనుము;
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాజనులు న్నున
విడిచి పటిు అషా
త రోతు అను స్త్దోనీయల దేవత్కును కెమోషు అను
మోయాబీయల దేవత్కును మిలోకము అను అమోి నీయల దేవత్కును
మొ
ా కిక,
సొలొమోను త్ండిరయె
ై న్ దావీదు చేసిన్ట్ట
ా నా దృష్ుకి యోగామైన్ దాని
చేయకయ, నా కటుడలను నా విధులను అనుసరింపకయ, నేను ఏరపరచిన్
మ్యరుములలో న్డవకయ నునానరు గనుక సొలొమోను చేత్రలోనుండి
రాజామును కొటిువేసి పది గోత్ిములను నీకిచెచదను.

And he gathered men unto him and became captain over a band, when
David slew those of Zobah; and they went to Damascus and dwelt therein,
and reigned in Damascus.
And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, besides the
mischief that Hadad did; and he abhorred Israel, and reigned over Syria.
And Jeroboam the son of Nebat, an Ephraimite of Zereda, Solomon's
servant, whose mother's name was Zeruah, a widow woman, even he lifted
up his hand against the king.
And this was the cause that he lifted up his hand against the king: Solomon
built Millo, and repaired the breaches of the City of David his father.

And it came to pass at that time when Jeroboam went out of Jerusalem,
that the prophet Ahijah the Shilonite found him in the way; and he had clad
himself with a new garment, and the two were alone in the field.
And Ahijah caught the new garment that was on him, and rent it in twelve
pieces.
And he said to Jeroboam, "Take thee ten pieces; for thus saith the LORD, the
God of Israel: `Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon,
and will give ten tribes to thee
(but he shall have one tribe for My servant David's sake, and for Jerusalem's
sake, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel),
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అయితే నా సేవకుడెైన్ దావీదు నిమిత్తమును, నేను యెరూష్లేము
పటుణమును కోరుకొని న్ందున్ను ఇశారయేలీయల గోత్ి ములలోనుండి వానికి
ఒక గోత్ిము ఉండనితు
త ను.
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because they have forsaken Me and have worshiped Ashtoreth the goddess
of the Sidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of
the children of Ammon, and have not walked in My ways to do that which is
right in Mine eyes, and to keep My statutes and My judgments, as did David
his father.
రాజాము వానిచేత్రలోనుండి బత్రతగా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన్ నా సేవకుడెైన్ However that be, I will not take the whole kingdom out of his hand; but I
దావీదు నా ఆజాలను అనుసరించి నా కటుడలను ఆచ రించెను గనుక
will make him prince all the days of his life for David My servant's sake,
దావీదును జా
ా పకము చేసికొని అత్ని దిన్ము లనినయ అత్నిని అధికారిగా
whom I chose because he kept My commandments and My statutes.
ఉండనితు
త ను.
అయితే అత్ని కుమ్యరుని చేత్రలోనుండి రాజామును తీసివేసి అందులో నీకు But I will take the kingdom out of his son's hand and will give it unto thee,
పది గోత్ిముల నిచెచదను;
even ten tribes.
నా నామ్మును అకకడ ఉంచటకు నేను కోరుకొనిన్ పటుణమైన్
And unto his son will I give one tribe, that David My servant may have a light
యెరూష్లేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడెైన్ దావీదున్కు
always before Me in Jerusalem, the city which I have chosen Me to put My
ఎలాపుపడు నుండున్ట్ట
ా అత్ని కుమ్యరునికి ఒక గోత్ిము ఇచెచదను.
name there.
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సొలొమోను చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ అత్డు చేసిన్దంత్టిని
And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are
గూరిచయ, అత్ని జా
ా న్మును గూరిచయ, సొలొమోను కారాములను గూరిచన్ they not written in the book of the acts of Solomon?
గరంథ మ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
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సొలొమోను యెరూష్ లేమున్ందు ఇశారయేలీయలందరిని ఏలిన్ కాలము
And the time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was forty
న్లువది సంవత్సరములు.
years.
అంత్ట సొలొమోను త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి, త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు And Solomon slept with his fathers, and was buried in the City of David his
పురమ్ందు సమ్యధిచేయబడెను; త్రువాత్ అత్ని కుమ్యరుడెైన్ రహబాము
father; and Rehoboam his son reigned in his stead.
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
రహబామున్కు పటా
ు భిషేకము చేయటకు ఇశార యేలీయలందరును
And Rehoboam went to Shechem, for all Israel had come to Shechem to
షెకెమున్కు రాగా రహబాము షెకె మున్కు పోయెను.
make him king.
నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము రాజైన్ సొలొమోను నొదదనుండి ప్రరి పోయి And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was yet in
ఐగుపు
త లో నివాసము చేయచండెను; యర్కబాము ఇంక ఐగుపు
త లోనేయండి Egypt, heard of it (for he had fled from the presence of King Solomon, and
ఆ సమ్యచారము వినను.
Jeroboam dwelt in Egypt),
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నేను నినున అంగీకరించి న్ందున్ నీ కోరిక యంత్టి చొపుపన్ నీవు ఏలుబడి
చేయచ ఇశారయేలువారిమీద రాజవెై యందువు.
నేను నీకు ఆజా
ా పంచిన్దంత్య నీవు విని, నా మ్యరుముల న్నుసరించి
న్డచచ, నా దృష్ుకి అనుకూలమైన్దానిని జరింగిచచ నా సేవకుడెైన్
దావీదు చేసిన్ట్ట
ా నా కటుడలను నా ఆజాలను గెైకొనిన్యెడల, నేను నీకు
తోడుగా ఉండి దావీదు కుట్టంబమును శాశవత్ముగా నేను సిథరపరచి న్ట్ట
ా
నినునను సిథరపరచి ఇశారయేలువారిని నీకు అపప గించెదను.

And I will take thee, and thou shalt reign according to all that thy soul
desireth, and shalt be king over Israel.
And it shall be, if thou wilt hearken unto all that I command thee, and wilt
walk in My ways and do what is right in My sight, to keep My statutes and
My commandments as David My servant did, that I will be with thee and
build thee a sure house, as I built for David, and will give Israel unto thee.

వారు చేసిన్ కిరయలనుబటిు నేను దావీదుసంత్త్రవారిని బాధ పరచదును గాని
నిత్ాము బాధింపను.
జరిగిన్దానిని విని సొలొమోను యర్కబామును చంపచూడగా యర్కబాము లేచి
ఐగుపు
త దేశమున్కు ప్రరిపోయి ఐగుపు
త రాజైన్ షీష్కునొదద చేరి సొలొమోను
మ్రణమ్గు వరకు ఐగుపు
త లోనే యండెను.

And I will for this afflict the seed of David, but not for ever.'"
Solomon sought therefore to kill Jeroboam. And Jeroboam arose and fled
into Egypt, unto Shishak king of Egypt, and was in Egypt until the death of
Solomon.
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జనులు అత్ని పలువన్ంపగా యర్కబామును ఇశారయేలీయల సమ్యజ
మ్ంత్యను వచిచ రహబాముతో నీల్లగు మ్న్వి చేసిరి.
నీ త్ండిర బరువెైన్ కాడిని మ్యమీద ఉంచెను; నీ త్ండిర నియమించిన్ కఠిన్మైన్
దాసామును మ్యమీద అత్డు ఉంచిన్ బరువెైన్ కాడిని నీవు చలకన్
చేసిన్యెడల మేము నీకు సేవచేయదుము.
అందుకు రాజుమీరు వెళ్లా మూడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ నాయొదదకు త్రరిగి
రండని సెలవియాగా జనులు వెళ్లాపోయిరి.
అపుపడు రాజైన్ రహబాము త్న్ త్ండిరయె
ై న్ సొలొమోను బరదికియన్నపుపడు
అత్ని సముఖమ్ందు సేవచేసిన్ పదదలతో ఆలోచన్ చేసిఈ జనులకు ఏమి
పరతుాత్తరమిచెచదన్ని వారి న్డు గగా
వారుఈ దిన్మున్నే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవెై వారికి సేవచేసి మ్ృదువెైన్
మ్యటలతో వారికి పరతుాత్తర మిచిచన్యెడల వారు సదాకాలము నీకు
దాసులగుదురనిరి.
అయితే అత్డు పదదలు త్న్తో చెపపన్ ఆలోచన్ను నిరాక్షాపటిు, త్న్తో కూడ
పరిగిన్ ¸యవనులను పలిచి ఆలోచన్ న్డిగి, వారికీల్లగు పరశనవేసెను

that they sent and called him. And Jeroboam and all the congregation of
Israel came and spoke unto Rehoboam, saying,
"Thy father made our yoke grievous. Now therefore make thou the grievous
service of thy father and his heavy yoke which he put upon us lighter, and
we will serve thee."
And he said unto them, "Depart yet for three days, then come again to me."
And the people departed.
And King Rehoboam consulted with the old men who stood before Solomon
his father while he yet lived, and said, "How do ye advise that I may answer
this people?"
And they spoke unto him, saying, "If thou wilt be a servant unto this people
this day, and wilt serve them and answer them and speak good words to
them, then they will be thy servants for ever."
But he forsook the counsel of the old men which they hadgiven him, and
consulted with the young men who had grown up with him, and who stood
before him.
మ్యమీద నీ త్ండిర యంచిన్ కాడిని చలకన్ చేయడని నాతో చెపుపకొనిన్
And he said unto them, "What counsel give ye that we may answer this
యీ జనులకు పరతుాత్తరమిచచటకు ఏ ఆలోచన్ మీరు చెపుపదురు?
people who have spoken to me, saying, `Make the yoke which thy father put
upon us lighter'?"
అపుపడు అత్నితో కూడ ఎదిగిన్ ఆ ¸యవన్సు
థ లు ఈ ఆలోచన్ చెపపరినీ
And the young men who had grown up with him spoke unto him, saying,
త్ండిర మ్య కాడిని బరువెైన్దిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చలకన్గా
"Thus shalt thou speak unto this people who spoke unto thee, saying, `Thy
చేయవలన్ని నీతో చెపుపకొనిన్ యీ జనులకు ఈల్లగు ఆజా ఇముినా త్ండిర father made our yoke heavy, but make thou it lighter unto us' -- thus shalt
న్డుముకంట్ట నా చిటికెన్ వేరలు పదదదిగా ఉండును.
thou say unto them: `My little finger shall be thicker than my father's loins!
నా త్ండిర మీమీద బరువెైన్ కాడిని పట్టును సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక బరువుగా
చేయదును; నా త్ండిర చబుకులతో మిముిను శికిుంచెనుసరే, నేను
కొరడాలతో మిముిను శికిుంచదును.
మూడవ దిన్మ్ందు నాయొదదకు రండని రాజు నిరణయము చేసియన్నట్ట
ా
యర్కబామును జనులందరును మూడవ దిన్మున్ రహబాము నొదదకు వచిచరి.

And now whereas my father burdened you with a heavy yoke, I will add to
your yoke. My father hath chastised you with whips, but I will chastise you
with scorpions!'"
So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the
king had appointed, saying, "Come to me again the third day."

13

అపుపడు రాజు పదదలు చెపపన్ ఆలోచన్ను నిరాక్షాపటిు ¸యవనులు చెపపన్
ఆలోచన్చొపుపన్ వారికి కఠిన్ముగా పరతుాత్తరమిచిచ యిట్ట
ా ఆజా
ా పంచెను

And the king answered the people roughly, and forsook the old men's
counsel that they gave him,

12
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నా త్ండిర మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మ్రి బరువుగా
చేయదును, నా త్ండిర చబుకులతో మిముిను శికిుంచెను గాని నేను
కొరడాలతో మిముిను శికిుంచదును.

and spoke to them according to the counsel of the young men, saying, "My
father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also
chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions!"
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జనులు చేసిన్ మ్న్విని రాజు ఈ పరకారము అంగీకరింపక పోయెను.
ష్లోనీయడెైన్ అహీయాదావరా నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాముతో తాను
పలికించిన్ మ్యట నరవేరచవలన్ని యెహోవా ఈల్లగున్ జరిగించెను.

Therefore the king hearkened not unto the people; for the cause was from
the LORD, that He might perform His saying which the LORD spoke by Ahijah
the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat.
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కాబటిు ఇశారయేలువారందరును రాజు త్మ్ విన్నపమును విన్లేదని తెలిసికొని
రాజుకీల్లగు పరతుాత్తరమిచిచరిదావీదులో మ్యకు భాగమేది? యెష్ుయి
కుమ్యరునియందు మ్యకు సావసథాము లేదు; ఇశారయేలువారల్లరా, మీమీ
గుడారములకు పోవుడి; దావీదు సంత్త్రవారల్లరా, మీ వారిని మీరే
చూచకొనుడి అని చెపప ఇశారయేలువారు త్మ్ గుడారములకు వెళ్లాపోయిరి.
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అయితే యూదా పటణణములలోనున్న ఇశారయేలువారిని రహబాము ఏలను.
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త్రువాత్ యర్కబాము ఎఫా
ర యిము మ్న్ామ్ందు షెకెమ్ను పటుణము కటిుంచి
అచచట కాపురముండి అచచట నుండి బయలుదేరి పనూయేలును కటిుంచెను.

Then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt therein, and
went out from thence and built Penuel.
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ఈ జనులు యెరూష్లేమున్ందున్న యెహోవా మ్ందిరమ్ందు బలులు
అరిపంచటకు ఎకిక పోవుచండిన్యెడల ఈ జనుల హృదయము
యూదారాజైన్ రహబాము అను త్మ్ యజమ్యనుని త్ట్ట
ు త్రరుగును;
అపుపడు వారు న్నున చంప యూదా రాజైన్ రహబామునొదద మ్రల
చేరుదురు; రాజాము మ్రల దావీదు సంత్త్రవారిదగును అని

And Jeroboam said in his heart, "Now shall the kingdom return to the house
of David.

So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people
answered the king, saying, "What portion have we in David? Neither have
we inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel! Now see to thine
own house, David!" So Israel departed unto their tents.

But as for the children of Israel who dwelt in the cities of Judah, Rehoboam
reigned over them.
త్రువాత్ రాజైన్ రహబాము వెటిుపని వారిమీద అధికారి యె
ై న్ అదోరామును Then King Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute; and all Israel
పంపగా ఇశారయేలువారందరును రాళాతో అత్ని కొటిున్ందున్ అత్డు
stoned him with stones so that he died. Therefore King Rehoboam made
మ్రణమ్యయెను, కాబటిు రాజైన్ రహబాము యెరూష్లేమున్కు ప్రరిపోవలన్ని haste to get up to his chariot to flee to Jerusalem.
త్న్ రథముమీద త్వరగా ఎకెకను.
ఈ పరకారము ఇశారయేలువారు నేటివరకు జరుగుచన్నట్ట
ా దావీదు
So Israel rebelled against the house of David unto this day.
సంత్త్రవారిమీద త్రరుగుబాట్ట చేసిరి.
మ్రియ యర్కబాము త్రరిగి వచెచన్ని ఇశారయేలు వారందరు విని, సమ్య
And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam had come again,
జముగా కూడి, అత్ని పలువన్ంపంచి ఇశారయేలువారందరి మీద రాజుగా
that they sent and called him unto the congregation, and made him king
అత్నికి పటా
ు భిషేకము చేసిరి; యూదా గోతీియలు త్పప దావీదు
over all Israel. There was none who followed the house of David, but the
సంత్త్రవారిని వెంబడించిన్వా రవరును లేకపోయిరి.
tribe of Judah only.
రహబాము యెరూష్లేమున్కు వచిచన్ త్రువాత్ ఇశార యేలువారితో
And when Rehoboam had come to Jerusalem, he assembled all the house of
యదిముచేసి, రాజాము సొలొమోను కుమ్యరుడెైన్ రహబాము అను త్న్కు
Judah with the tribe of Benjamin, a hundred and fourscore thousand chosen
మ్రల వచచన్ట్ట
ా చేయటకెై యూదావారందరిలో నుండియ బెనాామీను
men who were warriors, to fight against the house of Israel, to bring the
గోతీియలలోనుండియ యది పరవీణులైన్ లక్షయెనుబది వేలమ్ందిని పోగు
kingdom again to Rehoboam the son of Solomon.
చేసెను.
అంత్ట దేవుని వాకుక దైవజనుడగు షెమ్యాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
But the word of God came unto Shemaiah the man of God, saying,
సెలవిచెచను
నీవు సొలొమోను కుమ్యరుడును యూదా రాజునైన్ రహబాముతోను
"Speak unto Rehoboam, the son of Solomon, king of Judah, and unto all the
యూదావారందరితోను బెనాామీనీయలందరితోను శ్రష్ంచిన్వారందరితోను house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying,
ఇటానుము
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాజరిగిన్ది నావలన్నే జరిగెను; మీరు
`Thus saith the LORD: Ye shall not go up nor fight against your brethren the
ఇశారయేలువారగు మీ సహో దరులతో యదిము చేయటకు వెళాక,
children of Israel. Return every man to his house, for this thing is from Me.'"
అందరును మీ యిండాకు త్రరిగి పోవుడి. కాబటిు వారు యెహోవా మ్యటకు
They hearkened therefore to the word of the LORD and returned to depart,
లోబడి దానినిబటిు యదిమున్కు పోక నిలిచిరి.
according to the word of the LORD.
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యర్క బాము త్న్ హృదయమ్ందు త్లంచి
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ఆలోచన్చేసి రండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను
పలిచియెరూష్లేమున్కు పోవుట మీకు బహు కష్ుము;
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ఇశార యేలువారల్లరా, ఐగుపు
And he set the one in Bethel, and the other put he in Dan.
త దేశములోనుండి మిముిను రపపం చిన్ మీ
దేవుడు ఇవే అని చెపప, ఒకటి బేతేలున్ందును, ఒకటి దానున్ందును ఉంచెను.

1 Kings

12

30

1 Kings

12

31

దానువరకు ఈ రంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజంచటవలన్ రాజు చేసిన్
కారాము ప్రపమున్కు కారణమ్యయెను.
మ్రియ అత్డు ఉన్నత్ సథలములను కటిుంచి మ్ందిరముగా ఏరపరచి,
లేవీయలు కాని సాధారణమైన్వారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియ మించెను.

And this thing became a sin, for the people went to worship before the one,
even unto Dan.
And he made a house of high places, and made priests of the lowest of the
people, who were not of the sons of Levi.
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మ్రియ యర్కబాము యూదాదేశమ్ందు జరుగు ఉత్సవమువంటి
ఉత్సవమును ఎనిమిదవ మ్యసము పదునైదవ దిన్మ్ందు జరుప నిరణయించి,
బలిపీఠముమీద బలులు అరిపంచచ వచెచను. ఈ పరకారము బేతేలున్ందును
తాను చేయించిన్ దూడలకు బలులు అరిపంచ చండెను. మ్రియ తాను
చేయించిన్ యన్నత్మైన్ సథలమున్కు యాజకులను బేతేలున్ందుంచెను.

And Jeroboam ordained a feast in the eighth month, on the fifteenth day of
the month, like unto the feast that is in Judah, and he offered upon the
altar. So did he in Bethel, sacrificing unto the calves that he had made; and
he placed in Bethel the priests of the high places which he had made.
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ఈ పరకా రము అత్డు యోచించిన్దానినిబటిు యెనిమిదవ మ్యసము
పదునైదవ దిన్మ్ందు బేతేలులో తాను చేయించిన్ బలి పీఠముమీద బలులు
అరిపంచచ వచెచను; మ్రియ ఇశార యేలువారికి ఒక ఉత్సవమును
నిరణయించి ధూపము వేయ టకెై తానే బలిపీఠము ఎకెకను.

So he offered upon the altar which he had made in Bethel the fifteenth day
of the eighth month, even in the month which he had devised of his own
heart, and ordained a feast unto the children of Israel; and he offered upon
the altar and burned incense.
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And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the LORD
unto Bethel; and Jeroboam stood by the altar to burn incense.
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అంత్ట దైవజనుడెైన్ యొకడు యెహోవాచేత్ సెలవు నొంది
యూదాదేశమునుండి బేతేలున్కు వచెచను. ధూపము వేయటకెై యర్కబాము
ఆ బలిపీఠమునొదద నిలిచి యండగా
ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజాచేత్ బలిపీఠమున్కు ఈ మ్యట పరక
టన్చేసెనుబలిపీఠమ్య బలి పీఠమ్య, యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాదావీదు
సంత్ త్రలో యోషీయా అను నొక శిశువు పుట్ట
ు ను; నీమీద ధూపము వేసిన్
ఉన్నత్ సథలముయొకక యాజకులను అత్డు నీమీద అరిపంచను; అత్డు
మ్నుష్ా శలాములను నీమీద దహన్ము చేయను.
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If this people go up to do sacrifice in the house of the LORD at Jerusalem,
then shall the heart of this people turn again unto their lord, even unto
Rehoboam king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam
king of Judah."
Whereupon the king took counsel and made two calves of gold, and said
unto them, "It is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods, O
Israel, which brought thee up out of the land of Egypt!"

And this man cried against the altar in the word of the LORD, and said, "O
altar, altar, thus saith the LORD: `Behold, a child shall be born unto the
house of David, Josiah by name; and upon thee shall he offer the priests of
the high places who burn incense upon thee, and men's bones shall be
burned upon thee.'"

ఈ బలిపీఠము బదదలై పోయి దానిమీదనున్న బుగిు ఒలికి పోవుటయే యెహోవా And he gave a sign the same day, saying, "This is the sign which the LORD
ఇచచ సూచన్ అని చెపప ఆ దిన్మున్ ఆ పరవకి సూచన్ యొకటి యిచెచను. hath spoken: Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it
shall be poured out."
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బేతేలున్ందున్న బలి పీఠమునుగూరిచ ఆ దైవజనుడు పరకటించిన్ మ్యట
రాజైన్ యర్కబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి త్న్ చెయిా చాప, వానిని
పట్ట
ు కొనుమ్ని చెపపగా అత్డు చాపన్ చెయిా యెండి పోయెను; దానిని
వెనుకకు తీసికొనుటకు అత్నికి శకిిలేక పోయెను.

And it came to pass, when King Jeroboam heard the saying of the man of
God who had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand
from the altar, saying, "Lay hold on him!" And his hand, which he put forth
against him, dried up, so that he could not pull it in back to him.
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మ్రియ యెహోవా సెలవు పరకారము దైవజనుడిచిచన్ సూచన్చొపుపన్
బలిపీఠము బదదలుకాగా బుగిు దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను.

The altar also was rent and the ashes poured out from the altar, according
to the sign which the man of God had given by the word of the LORD.
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అపుపడు రాజునా చెయిా మునుపటివల బాగగున్ట్ట
ా నీ దేవుడెైన్ యెహోవా
సముఖమ్ందు నాకొరకు వేడుకొనుమ్ని ఆ దైవజనుని బత్రమ్యలుకొన్గా,
దైవజనుడు యెహోవాను బత్రమ్యలుకొనను గనుక రాజు చెయిా మ్రల బాగెై
మును పటివల ఆయెను.

And the king answered and said unto the man of God, "Entreat now the face
of the LORD thy God and pray for me, that my hand may be restored to me
again." And the man of God besought the LORD, and the king's hand was
restored to him again, and became as it was before.
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అపుపడు రాజునీవు నా యింటికి వచిచ అలసట తీరుచకొనుము, నీకు
బహుమ్త్ర ఇచెచదన్ని ఆ దైవజనునితో చెపపగా
దైవజనుడు రాజుతో ఇటాననునీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచన్ను
నీతోకూడ నేను లోపలికి రాను; ఈ సథలమ్ందు నేను అన్నప్రన్ములు
పుచచకొన్ను;
అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్ వదదనియ, నీవు వచిచన్ మ్యరుమున్ త్రరిగి
పోవదదనియ యెహోవా వాకుకచేత్ నాకు సెలవాయెన్ని రాజుతో అనను.

And the king said unto the man of God, "Come home with me and refresh
thyself, and I will give thee a reward."
And the man of God said unto the king, "If thou wilt give me half thine
house, I will not go in with thee, neither will I eat bread nor drink water in
this place.
For so was it charged me by the word of the LORD, saying, `Eat no bread,
nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest.'"
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So he went another way, and returned not by the way that he came to
Bethel.
Now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him
all the works that the man of God had done that day in Bethel; the words
which he had spoken unto the king, them they told also to their father.
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అంత్ట అత్డు తాను బేతేలున్కు వచిచన్ మ్యరుమున్ వెళాక మ్రియొక
మ్యరుమున్ త్రరిగిపోయెను.
బేతేలులో పరవకియగు ఒక ముసలివాడు కాపుర ముండెను. ఇత్ని
కుమ్యరులలో ఒకడు వచిచ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దిన్మున్ చేసిన్
కిరయలనినటిని, అత్డు రాజుతో పలికిన్ మ్యటలనినటిని త్మ్ త్ండిరతో
తెలియ జపపగా
వారి త్ండిర అత్డు ఏ మ్యరుమున్ వెళ్లాపోయె న్ని వారిన్డిగెను; అంత్ట అత్ని
కుమ్యరులు యూదాదేశ ములోనుండి వచిచన్ దైవజనుడు ఏ మ్యరుమున్
వెళ్లాపోయిన్ది తెలిపరి.
పమ్ిట అత్డు త్న్ కుమ్యరులను పలిచినాకొరకు గాడిదకు గంత్కట్ట
ు డని
చెపపగా వారు అత్ని కొరకు గాడిదకు గంత్కటిురి. అత్డు దానిమీద ఎకిక
దైవజనుని కనుగొన్వలన్ని పోయి
మ్సతకివృక్షము కిరంద అత్డు కూరుచండగా చూచియూదాదేశములోనుండి
వచిచన్ దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అత్డునేనే అనను.
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And their father said unto them, "What way went he?" For his sons had
seen which way the man of God went who came from Judah.
And he said unto his sons, "Saddle me the ass." So they saddled him the ass;
and he rode thereon,

and went after the man of God, and found him sitting under an oak. And he
said unto him, "Art thou the man of God who camest from Judah?" And he
said, "I am."
అపుపడు అత్డునా యింటికి వచిచ భోజన్ము చేయమ్న్గా
Then he said unto him, "Come home with me and eat bread."
అత్డునేను నీతోకూడ మ్రలి రాజాలను, నీ యింట పరవేశింపను, మ్రియ
And he said, "I may not return with thee, nor go in with thee; neither will I
నీతో కలిసి ఈ సథలమ్ందు అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్ను
eat bread nor drink water with thee in this place.
నీవు అచచట అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్వదదనియ, నీవు వచిచన్ మ్యరుమున్ For it was said to me by the word of the LORD: `Thou shalt eat no bread nor
పోవుటకు త్రరుగవదదనియ యెహోవా వాకుకచేత్ నాకు సెలవాయెన్ని
drink water there, nor turn back to go by the way that thou camest.'"
చెపపను.
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అందుకత్డునేనును నీవంటి పరవకినే; మ్రియ దేవదూత్
He said unto him, "I am a prophet also as thou art; and an angel spoke unto
యొకడుయెహోవాచేత్ సెలవుపంది అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుటకెై అత్ని నీ me by the word of the LORD, saying, `Bring him back with thee into thine
యింటికి తోడుకొని రమ్ిని నాతో చెపపన్ని అత్నితో అబదిమ్యడగా
house, that he may eat bread and drink water.'" But he lied unto him.
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So he went back with him, and ate bread in his house, and drank water.
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అత్డు త్రరిగి అత్నితోకూడ మ్రలి పోయి అత్ని యింట అన్నప్రన్ములు
పుచచకొనను.
వారు భోజన్ము చేయచండగా అత్నిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచన్ ఆ
పరవకికు యెహోవా వాకుక పరత్ాక్ష మ్యయెను.
అంత్ట అత్డు యూదాదేశములోనుండి వచిచన్ దైవజనుని పలిచియెహోవా
ఈల్లగున్ ఆజా ఇచచచనానడునీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు ఆజా
ా
పంచిన్దానిని గెైకొన్క
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but camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place of
which the LORD said to thee, "Eat no bread, and drink no water," thy carcass
shall not come unto the sepulcher of thy fathers.'"
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ఆయన్ సెలవిచిచన్ నోటి మ్యట మీద త్రరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ, నీవు
అచచట అన్న ప్రన్ములు పుచచకొన్వలదని ఆయన్ సెలవిచిచన్ సథలమున్
భోజన్ము చేసియనానవు గనుక, నీ కళేబరము నీ పత్రుల సమ్యధిలోనికి
రాకపోవున్ని యెలుగెత్రత చెపపను.
అంత్ట వారు అన్నప్రన్ములు పుచచకొనిన్ త్రువాత్ అచచటి పరవకి తాను
వెనుకకు తోడుకొని వచిచన్ ఆ పరవకికు గాడిదమీద గంత్ కటిుంచెను.
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మ్యరుములోనుండి అత్ని తోడు కొని వచిచన్ ఆ పరవకి ఆ వరిమ్యన్ము
వినిన్పుపడుయెహోవా మ్యటను ఆలకింపక త్రరుగబడిన్ దైవజనుడు ఇత్డ;
యెహోవా సింహమున్కు అత్ని అపపగించి యనానడు; యెహోవా
సెలవిచిచన్ పరకారము అది అత్ని చీలిచ చంపను అని పలికి
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త్న్ కుమ్యరులను పలిచిగాడిదకు నాకొరకు గంత్ కట్ట
ు డని చెపపను. వారు
అత్నికొరకు గంత్ కటిున్పుపడు
అత్డు పోయి అత్ని శవము మ్యరుమ్ందు పడి యండుటయ, గాడిదయ
సింహమును శవముదగుర నిలిచి యండుటయ, సింహము గాడిదను
చీలిచవేయక శవమును త్రన్క యండుటయ చూచి
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అత్డు బయలుదేరి మ్యరుమున్ పోవుచండగా ఒక సింహము అత్నికి
ఎదురుపడి అత్ని చంపను. అత్ని కళేబరము మ్యరుమ్ందు పడియండగా
గాడిద దాని దగుర నిలిచి యండెను, సింహమును శవముదగుర నిలిచి
యండెను.
కొందరు మ్నుషుాలు ఆ చోటికి వచిచ శవము మ్యరుమ్ందు పడియండు
టయ, సింహము శవముదగుర నిలిచియండుటయ చూచి, ఆ ముసలిపరవకి
కాపురమున్న పటుణమున్కు వచిచ ఆ వరిమ్యన్ము తెలియజేసిరి.

And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the LORD
came unto the prophet who brought him back;
and he cried unto the man of God who came from Judah, saying, "Thus saith
the LORD: `Forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the LORD, and
hast not kept the commandment which the LORD thy God commanded thee,

And it came to pass, after he had eaten bread and after he had drunk, that
he saddled for him the ass, to wit, for the prophet whom he had brought
back.
And when he was gone, a lion met him by the way and slew him; and his
carcass was cast in the way, and the ass stood by it; the lion also stood by
the carcass.
And behold, men passed by and saw the carcass cast in the way, and the
lion standing by the carcass; and they came and told it in the city where the
old prophet dwelt.
And when the prophet who brought him back from the way heard thereof,
he said, "It is the man of God who was disobedient unto the word of the
LORD. Therefore the LORD hath delivered him unto the lion, which hath torn
him and slain him, according to the word of the LORD which He spoke unto
him."
And he spoke to his sons, saying, "Saddle me the ass." And they saddled him.
And he went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion
standing by the carcass. The lion had not eaten the carcass nor torn the ass.

దైవజనుని శవము ఎత్రత గాడిదమీద వేసికొని త్రరిగి వచెచను. ఈ పరకారము ఆ
And the prophet took up the carcass of the man of God, and laid it upon the
ముసలి పరవకి అంగల్లరుచటకును సమ్యధిలో శవమును పట్ట
ు టకును
ass and brought it back; and the old prophet came to the city to mourn and
పటుణమున్కు వచెచను.
to bury him.
అత్డు త్న్ సమ్యధిలో ఆ శవమును పటుగా జనులుకటకటా నా సహోదరుడా And he laid his carcass in his own grave; and they mourned over him, saying,
అని యేడిచరి.
"Alas, my brother!"
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మ్రియ ఇత్డు సమ్యధిలో శవమును పటిునేను మ్రణ మైన్పుపడు
దైవజనుడెైన్ యిత్డు పటుబడిన్ సమ్యధిలో న్నున ప్రత్ర పట్ట
ు డి; నా
శలాములను అత్ని శలాముదగుర ఉంచడి,
యెహోవా మ్యటనుబటిు బేతేలులోనున్న బలిపీఠమున్కు విరోధముగాను,
షోమో
ా ను పటుణములో నున్న ఉన్నత్ సథలములలోని మ్ందిరములనినటికి
విరోధము గాను, అత్డు పరకటించిన్ది అవశా ముగా సంభ్వించన్ని త్న్
కుమ్యరులతో చెపపను.
ఈ సంగత్రయె
ై న్ త్రువాత్ యర్కబాము త్న్ దురాిరు మును విడిచిపటుక,
సామ్యన్ాజనులలో కొందరిని ఉన్నత్ సథలములకు యాజకులుగా
నియమించెను. త్న్కిషు
ు లైన్ వారిని యాజకులుగా పరత్రష్ఠంచి వారిని ఉన్నత్
సథలములకు యాజకులుగా నియమించెను.
యర్కబాముసంత్త్రవారిని నిరూిలము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ
న్శింపజేయన్ట్ట
ా గా ఇది వారికి ప్రపకారణమ్యయెను.
ఆ కాలమున్ యర్కబాము కుమ్యరుడెైన్ అబీయా... కాయిల్లపడగా
యర్కబాము త్న్ భారాతో ఇటాననునీవు లేచి యర్కబాము భారావని
తెలియబడకుండ మ్యరువేష్ము వేసికొని ష్లోహున్కు పముి; ఈ జనుల
మీద నేను రాజున్గుదున్ని నాకు సమ్యచారము తెలియ జపపన్ పరవకియగు
అహీయా అకకడ ఉనానడు.
కాబటిు నీవు పది ర్కట్టులును అపపములును ఒక బుడిితేనయ చేత్ పట్ట
ు కొని
అత్ని దరిశంచము. బిడియేమ్గునో అత్డు నీకు తెలియజేయన్ని చెపపగా
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And it came to pass, after he had buried him, that he spoke to his sons,
saying, "When I am dead, then bury me in the sepulcher wherein the man of
God is buried; lay my bones beside his bones.
For the saying which he cried by the word of the LORD against the altar in
Bethel, and against all the houses of the high places which are in the cities
of Samaria, shall surely come to pass."
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అంత్లో అహీయా దావరము లోపలికి వచచ నామ కాలిచపుపడు విని ఆమతో And it was so, when Ahijah heard the sound of her feet as she came in at the
ఇటాననుయర్కబాము భారాా, లోపలికి రముి; నీవు వేష్ము వేసి కొని
door, that he said, "Come in, thou wife of Jeroboam. Why feignest thou
వచచటయేల? కఠిన్మైన్ మ్యటలు నీకు చెపపవలన్ని నాకు ఆజాయాయెను. thyself to be another? For I am sent to thee with heavy tidings.
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నీవు వెళ్లా యర్కబాముతో చెపప వలసిన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
Go, tell Jeroboam, `Thus saith the LORD God of Israel: "Forasmuch as I
యెహోవా ఈ పరకారము సెలవిచచచనానడునేను నినున జను లలోనుండి తీసి exalted thee from among the people and made thee prince over My people
హెచిచంపజేసి, ఇశారయేలువారను నా జనులమీద నినున అధికారిగా నియమించి Israel,
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దావీదు సంత్త్ర వారియొదదనుండి రాజామును తీసి నీకిచిచ యండిన్ను, నా
ఆజాలను గెైకొని మ్న్ుఃపూరిిగా న్నున అనుసరించి నా దృష్ుకి ఏది
అనుకూలమో దాని మ్యత్ిమే చేసిన్ నా సేవకుడెైన్ దావీదు చేసిన్ట్ట
ు నీవు
చేయక

After this thing Jeroboam returned not from his evil way, but made again
from the lowest of the people priests for the high places; whosoever would,
he consecrated him, and he became one of the priests of the high places.
And this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut it off
and to destroy it from off the face of the earth.
At that time Abijah the son of Jeroboam fell sick.
And Jeroboam said to his wife, "Arise, I pray thee, and disguise thyself, that
thou be not known to be the wife of Jeroboam, and get thee to Shiloh.
Behold, Ahijah the prophet is there, who told me that I should be king over
this people.
And take with thee ten loaves and cakes and a cruse of honey, and go to
him. He shall tell thee what shall become of the child."

యర్కబాము భారా ఆ పరకారము లేచి ష్లోహున్కు పోయి అహీయా యింటికి
వచెచను. అహీయా వృదా
ి పాముచేత్ కండు
ా కాన్రాని వాడెై యండెను.

And Jeroboam's wife did so, and arose and went to Shiloh, and came to the
house of Ahijah. But Ahijah could not see, for his eyes were dim by reason
of his age.
అంత్ట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచన్దేమ్న్గాయర్కబాము కుమ్యరుడు And the LORD said unto Ahijah, "Behold, the wife of Jeroboam cometh to
కాయిల్లగా ఉనానడు గనుక అత్నిగూరిచ నీచేత్ విచా రించటకెై యర్కబాము ask a thing of thee for her son, for he is sick. Thus and thus shalt thou say
భారా వచచచన్నది ఆమ మ్యరువేష్ము వేసికొని మ్రియొకతెయె
ై న్ట్ట
ు గా
unto her; for it shall be, when she cometh in, that she shall feign herself to
వచచచన్నది గనుక నేను నీకు సెలవిచచన్ట్ట
ు నీవు ఆమతో చెపపవలను.
be another woman."

and rent the kingdom away from the house of David and gave it to thee, and
yet thou hast not been as My servant David, who kept My commandments
and who followed Me with all his heart to do that only which was right in
Mine eyes,
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నీ కంట్ట ముందుగా ఉండిన్ వారందరికంట్టను అధికముగా కీడుచేసి యనానవు;
న్నున బత్రతగా విసరిజంచి యిత్ర దేవత్లను పోత్ విగరహములను పట్ట
ు కొని
నాకు కోపము పుటిుంచి యనానవు.
కాబటిు యర్కబాము సంత్త్ర వారిమీదికి నేను కీడు రపపంచచ, ఇశారయేలు
వారిలో అలుపలు గాని ఘనులు గాని లేకుండ మ్గవారిన్ందరిని యర్కబాము
వంశమునుండి నిరూిలము చేసి,పంటఅంత్య పోవున్ట్ట
ా గా ఒకడు
అవత్లకు దానిని ఊడిచ వేసిన్ట్ట
ా యర్కబాము సంత్త్రలో శ్రష్ంచిన్వారిని
నేను ఊడిచవేయదును.

but hast done evil above all who were before thee, for thou hast gone and
made thee other gods and molten images to provoke Me to anger, and hast
cast Me behind thy back-therefore behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut
off from Jeroboam him that urinates against the wall and him that is shut up
and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam,
as a man taketh away dung till it be all gone.

పటుణమ్ందు యర్కబాము సంబంధులలో మ్రణమ్గువారిని కుకకలు త్రనును;
బయట భూమిలో మ్రణమ్గువారిని ఆకాశపకు
ు లు త్రనును; యెహోవా
మ్యటయిచిచ యనానడు.
కాబటిు నీవు లేచి నీ యింటికి పముి, నీ ప్రదములు పటుణములో
పరవేశించన్పుపడ నీ బిడి చని పోవును;
అత్ని నిమిత్తము ఇశారయేలువారందరు అంగల్లరుచచ, సమ్యధిలో అత్నిని
పట్ట
ు దురు; ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్ యెహోవా యర్కబాము సంబంధులలో
ఇత్నియందు మ్యత్ిమే అనుకూలమైన్ దాని కనుగొనను గనుక యర్కబాము
సంత్త్రవారిలో ఇత్డు మ్యత్ిమే సమ్యధికి వచచను.

Him of Jeroboam that dieth in the city shall the dogs eat, and him that dieth
in the field shall the fowls of the air eat; for the LORD hath spoken it."'

ఇదియగాక యెహోవా త్న్ నిమిత్తము ఒకని ఇశారయేలువారిమీద రాజుగా
నియమింప బోవు చనానడు; ఆ దిన్మున్నే అత్డు యర్కబాము సంత్త్ర
వారిని నిరూిలము చేయను; కొదిదకాలములోనే ఆయన్ అత్ని
నియమింపబోవును.
ఇశారయేలువారు దేవతాసతంభ్ ములను నిలిప యెహోవాకు కోపము పుటిుంచి
యనానరు గనుక నీటియందు రలు
ా అలాల్లడున్ట్ట
ా యెహోవా ఇశారయేలు
వారిని మొత్రత, ఒకడు వేరును పలాగించిన్ట్ట
ా వారి పత్రులకు తాను ఇచిచన్
యీ మ్ంచి దేశములోనుండి వారిని పలాగించి వారిని యూఫరటీసున్ది
అవత్లకు చెదర గొట్ట
ు ను.
మ్రియ తానే ప్రపముచేసి ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకెై కారకుడెైన్
యర్కబాము ప్రపములనుబటిు ఆయన్ ఇశారయేలువారిని అపపగింప
బోవుచనానడు.
అపుపడు యర్క బాము భారా లేచి వెళ్లాపోయి త్రరాస పటుణమున్కు వచెచను;
ఆమ లోగిటి దావరపు గడపయొదదకు రాగానే ఆ చిన్నవాడు చని పోయెను.

Moreover the LORD shall raise up for Himself a king over Israel who shall cut
off the house of Jeroboam that day. But what? Even now!

జనులు అత్నిని సమ్య ధిలోపటిు, యెహోవా త్న్ సేవకుడెైన్ పరవకియగు
అహీయాదావరా సెలవిచిచన్ పరకారముగ ఇశారయేలువారందరును అత్నికొరకు
అంగ ల్లరిచరి.
యర్కబాము చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు జరిగించిన్
యదిములనుగూరిచయ, పరభుత్వమునుగూరిచయ ఇశారయేలువారి
రాజులవృతా
త ంత్ ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.

And they buried him; and all Israel mourned for him, according to the word
of the LORD, which He spoke by the hand of His servant Ahijah the prophet.

Arise thou therefore, get thee to thine own house; and when thy feet enter
into the city, the child shall die.
And all Israel shall mourn for him and bury him; for he only of Jeroboam
shall come to the grave, because in him there is found some good thing
toward the LORD God of Israel in the house of Jeroboam.

For the LORD shall smite Israel, as a reed is shaken in the water; and He shall
root up Israel out of this good land which He gave to their fathers, and shall
scatter them beyond the river, because they have made their Asherah poles,
provoking the LORD to anger.
And He shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who sinned and
who made Israel to sin."
And Jeroboam's wife arose and departed, and came to Tirzah; and when she
came to the threshold of the door, the child died.

And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred and how he reigned,
behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel.
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యర్కబాము ఏలిన్ దిన్ములు ఇరువది రండు సంవత్సరములు; అత్డు త్న్
పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా అత్నికి మ్యరుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ నాదాబు
రాజాయెను.
యూదాదేశమ్ందు సొలొమోను కుమ్యరుడెైన్ రహ బాము ఏలుచండెను.
రహబాము న్లువదియొక సంవత్సర ములవాడెైన్పుపడు ఏలనారంభించెను.
త్న్ నామ్ము నుంచటకెై ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిలోనుండి యెహోవా
కోరుకొనిన్ యెరూష్లేమ్ను పటుణమ్ందు అత్డు పదునేడు సంవత్సరములు
ఏలను; అత్ని త్లిా అమోినీయరాలు, ఆమ పేరు న్యమ్య.

And the days which Jeroboam reigned were two and twenty years; and he
slept with his fathers, and Nadab his son reigned in his stead.

22

యూదావారు యెహోవా దృష్ుకి కీడుచేసి త్మ్ పత్రులు చేసిన్దాన్ంత్టిని
మించన్ట్ట
ా గా ప్రపము చేయచ ఆయన్కు రోష్ము పుటిుంచిరి.
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ఎటాన్గా వారును ఎత్తయిన్ పరత్ర పరవత్ము మీదను పచచని పరత్ర
వృక్షముకిరందను బలిపీఠములను కటిు, విగరహములను నిలిప,
దేవతాసతంభ్ములను ఉంచిరి.
మ్రియ పురుష్గాములు సహా దేశమ్ందుండిరి. ఇశార యేలీయలయెదుట
నిలువకుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ జనులు చేయ హేయకిరయల పరకారముగా
యూదా వారును చేయచ వచిచరి.
రాజైన్ రహబాముయొకక అయిదవ సంవత్సరమ్ందు ఐగుపు
త రాజైన్ షీష్కు
యెరూష్ లేము మీదికి వచిచ
యెహోవా మ్ందిరపు ఖజనాలోని పదారథములను, రాజన్గరుయొకక
ఖజనాలోని పదారథములను, ఎత్రతకొని పోయెను, అత్డు సమ్సతమును ఎత్రతకొని
పోయెను; సొలొమోను చేయించిన్ బంగారపు డాళాను అత్డు ఎత్రతకొని పోయెను.

And Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked Him to
jealousy with their sins which they had committed, above all that their
fathers had done.
For they also built for themselves high places, and images and Asherah
poles on every high hill and under every green tree.
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And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty
and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years
in Jerusalem, the city which the LORD chose out of all the tribes of Israel to
put His name there. And his mother's name was Naamah, an Ammonitess.

And there were also sodomites in the land, and they did according to all the
abominations of the nations which the LORD cast out before the children of
Israel.
And it came to pass in the fifth year of King Rehoboam that Shishak king of
Egypt came up against Jerusalem.
And he took away the treasures of the house of the LORD and the treasures
of the king's house; he even took away all. And he took away all the shields
of gold which Solomon had made.

రాజైన్ రహబాము వీటికి మ్యరుగా ఇత్తడి డాళాను చేయించి, రాజన్గరు దావర And King Rehoboam made in their stead brazen shields, and committed
ప్రలకులైన్ త్న్ దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను.
them unto the hands of the chief of the guard, who kept the door of the
king's house.
రాజు యెహోవా మ్ందిరమున్కు వెళ్ల
ా న్పుపడెలా రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని And it was so, when the king went into the house of the LORD, that the
మోసికొనిపోయి అత్డు త్రరిగి రాగా వాటిని త్మ్ గదిలో ఉంచిరి.
guard bore them and brought them back into the guard chamber.
రహబాము చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
వాటనినటిని గూరిచయ యూదారాజులయొకక వృతా
త ంత్ముల గరంథ మ్ందు
వా
ర యబడి యన్నది.
వారు బరదికిన్ంత్ కాలము రహబామున్కును యర్కబామున్కును యదిము
జరుగుచండెను.
రహబాము త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి దావీదు పురమ్ందున్న త్న్
పత్రుల సమ్యధిలో ప్రత్రపటుబడెను; అత్ని త్లిా న్యమ్యయను ఒక అమోి
నీయరాలు; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అబీయాము అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not
written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

నబాతు కుమ్యరుడును రాజునైన్ యర్కబాము ఏలు... బడిలో పదుననిమిదవ
సంవత్సరమున్ అబీయాము యూదా వారిని ఏలనారంభించెను.

Three years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah,
the daughter of Abishalom.

And there was war between Rehoboam and Jeroboam all their days.
Now in the eighteenth year of King Jeroboam, the son of Nebat, reigned
Abijam over Judah.
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అత్డు మూడు సంవత్సరములు యెరూష్లేమున్ందు రాజుగా ఉండెను; అత్ని And he walked in all the sins of his father, which he had done before him;
త్లిా పేరు మ్యకా; ఆమ అబీషాలోము కుమ్యరి.
and his heart was not perfect with the LORD his God, as the heart of David
his father.
అత్డు త్న్ త్ండిర పూరవము అనుసరించిన్ ప్రపమ్యరుములనినటిలో న్డిచెను; Nevertheless for David's sake did the LORD his God give him a lamp in
త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు హృదయము త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాయెడల
Jerusalem, to set up his son after him and to establish Jerusalem,
యథారథముగా ఉన్నట్ట
ా అత్ని హృదయము యథారథముగా ఉండలేదు.
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దావీదు హితీతయడెైన్ ఊరియా సంగత్రయందు త్పప త్న్ జీవిత్
because David did that which was right in the eyes of the LORD, and turned
దిన్ములనినయ యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా న్డుచ కొనుచ,
not aside from any thing that He commanded him all the days of his life,
యెహోవా అత్నికిచిచన్ ఆజాలలో దేని విష్య మ్ందును త్పపపోకుండెను గనుక save only in the matter of Uriah the Hittite.

1 Kings

15

5

దావీదు నిమిత్తము అత్ని త్రువాత్ అత్ని కుమ్యరుని నిలుపుటకును,
యెరూష్ లేమును సిథరపరచటకును, అత్ని దేవుడెైన్ యెహోవా
యెరూష్లేమున్ందు దావీదున్కు దీపముగా అత్ని ఉండ నిచెచను.

And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life.
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రహబాము1 బరదికిన్ దిన్ములనినయ అత్నికిని యర్కబామున్కును
యదిము జరుగుచండెను.
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అబీ యాము చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
వాటనినటినిగూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడి యన్నది. అబీయామున్కును యర్కబామున్కును యదిము
కలిగి యండెను.
అబీయాము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా వారు దావీదు పురమ్ందు
అత్నిని సమ్యధిచేసిరి; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఆసా అత్నికి మ్యరుగా
రాజాయెను.
ఇశారయేలువారికి రాజైన్ యర్కబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ
సంవత్సరమున్ ఆసా యూదావారిని ఏల నారంభించెను.
అత్డు న్లువదియొక సంవత్సరములుయెరూష్లేమున్ందు ఏలుచండెను.
అత్ని అవవపేరు1 మ్యకా, యీమ అబీషాలోము కుమ్యరి.

Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they not written
in the book of the chronicles of the kings of Judah? And there was war
between Abijam and Jeroboam.
And Abijam slept with his fathers, and they buried him in the City of David;
and Asa his son reigned in his stead.
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And in the twentieth year of Jeroboam king of Israel reigned Asa over Judah.

And forty and one years reigned he in Jerusalem. And his mother's name
was Maachah, the daughter of Abishalom.
And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his
father.

ఆసా త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదువల యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా న్డుచకొని And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols
that his fathers had made.
పురుష్గాములను దేశములోనుండి వెళా గొటిు త్న్ పత్రులు చేయించిన్
And also Maachah his mother, even her he removed from being queen,
విగరహములనినటిని పడ గొట్టును.
because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol and
burned it by the Brook Kidron.
మ్రియ త్న్ అవవ యె
ై న్ మ్యకా అసహామైన్ యొకదాని చేయించి,
But the high places were not removed. Nevertheless Asa's heart was perfect
దేవతాసతంభ్ము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగరహమును ఛినానభిన్నములుగా
with the LORD all his days.
కొటిుంచి, కిదోరను ఓరను దాని కాలిచవేసి ఆమ పటుపుదేవికాకుండ ఆమను
తొలగించెను.
ఆసా త్న్ దిన్ములనినయ హృదయపూరవకముగా యెహోవాను
And he brought in the things which his father had dedicated and the things
అనుసరించెను గాని ఉన్నత్ సథలములను తీసివేయకపోయెను.
which he himself had dedicated into the house of the LORD, silver and gold
and vessels.
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మ్రియ అత్డు త్న్ త్ండిర పరత్రష్ఠంచిన్ వసు
త వులను తాను పరత్రష్ఠంచిన్
వసు
త వులను, వెండియ బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా
మ్ందిరములోనికి తెపపంచెను.
వారు బరదికిన్ దిన్ములనినటను ఆసాకును ఇశారయేలు రాజైన్ బయె షాకును
యదిము జరుగుచండెను.

And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.

17

ఇశారయేలు రాజైన్ బయెషా యూదావారికి విరోధియె
ై యండి, యూదా రాజైన్
ఆసాయొదదనుండి యెవరును రాకుండను అత్ని యొదదకు ఎవరును
పోకుండను, రామ్యపటుణమును కటిుం చెను.
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కాబటిు ఆసా యెహోవా మ్ందిరపు ఖజానాలోను రాజన్గరుయొకక
ఖజానాలోను శ్రష్ంచిన్ వెండి అంత్య బంగారమ్ంత్య తీసి త్న్
సేవకులచేత్ర కపప గించి, హెజ్యానున్కు పుటిున్ టబిరమోిను కుమ్యరుడును
దమ్సుకలో నివాసము చేయచ అరామున్కు రాజునైయన్న బెన్ాదదుకు
పంప మ్న్వి చేసిన్దేమ్న్గా
నీ త్ండిరకిని నా త్ండిరకిని సంధి కలిగియన్నట్ట
ా నీకును నాకును సంధి కలిగి
యండవలను గనుక వెండి బంగార ములను నీకు కానుకగా
పంపంచచనానను; నీవు వచిచ ఇశార యేలు రాజైన్ బయెషా నాయొదదనుండి
త్రరిగిపోవున్ట్ట
ా నీకును అత్నికిని కలిగిన్ నిబంధన్ను త్పపంపవలను.

Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasuries of
the house of the LORD and the treasuries of the king's house, and delivered
them into the hand of his servants. And King Asa sent them to Benhadad,
the son of Tabrimmon, the son of Hezion, king of Syria, who dwelt at
Damascus, saying,
"There is a league between me and thee, and between my father and thy
father. Behold, I have sent unto thee a present of silver and gold. Come and
break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me."
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కాబటిు బెన్ాదదు రాజైన్ ఆసా చెపపన్ మ్యటకు సమ్ిత్రంచి త్న్ సెైన్ాముల
అధిపతులను ఇశారయేలు పటుణముల మీదికి పంప ఈయోనును దానును
ఆబేలేబత్ియకాను కిననరతును న్ఫా
త లీ దేశమును పట్ట
ు కొని కొలాపట్టును.

And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building
Ramah and dwelt in Tirzah.
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అది బయెషాకు వరిమ్యన్ము కాగా రామ్యపటుణము కట్ట
ు ట మ్యని త్రరాసకు
పోయి నివాసము చేసెను.
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అపుపడు రాజైన్ ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ యూదాదేశపు వారందరు
రావలన్ని పరకటన్ చేయగా జనులు సమ్కూడి బయెషా కటిుంచచండిన్
రామ్యపటుణపు రాళాను కఱ్ఱలను ఎత్రతకొని వచిచరి. రాజైన్ ఆసా వాటి చేత్
బెనాామీను సంబంధమైన్ గెబను మిసాపను కటిుంచెను.

Then King Asa made a proclamation throughout all Judah; none was
exempted. And they took away the stones of Ramah and the timber thereof,
wherewith Baasha had built; and King Asa built with them Geba of
Benjamin, and Mizpah.
The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did, and the
cities which he built, are they not written in the book of the chronicles of
the kings of Judah? Nevertheless in the time of his old age he was diseased
in his feet.
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ఆసా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్ని బలమ్ంత్టిని
గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ సమ్సతమునుగూరిచయ, అత్డు కటిుంచిన్
పటుణములనుగూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ం త్ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది. అత్డు వృదు
ి డెైన్ త్రువాత్ అత్ని ప్రదములయందు
రోగముపుట్టును.
అంత్ట ఆసా త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి, త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు
పురమ్ందు త్న్ పత్రుల సమ్యధిలో ప్రత్రపటుబడెను; అత్నికి మ్యరుగా
యెహోషాప్రతు అను అత్ని కుమ్యరుడు రాజాయెను.
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And Baasha king of Israel went up against Judah and built Ramah, that he
might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah.

So Benhadad hearkened unto King Asa, and sent the captains of the hosts
which he had against the cities of Israel and smote Ijon, and Dan, and
Abelbethmaachah, and all Chinneroth, with all the land of Naphtali.

And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of
David his father; and Jehoshaphat his son reigned in his stead.

And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second
year of Asa king of Judah, and reigned over Israel two years.
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యర్కబాము కుమ్యరుడెైన్ నాదాబు యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో రండవ
సంవత్సరమ్ందు ఇశారయేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశారయేలువారిని రండు
సంవత్సర ములు ఏలను.
అత్డు యెహోవా దృష్ుకి కీడుచేసి త్న్ త్ండిర న్డిచిన్ మ్యరుమ్ందు న్డిచి,
అత్డు దేనిచేత్ ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకెై కారకుడాయెనో ఆ
ప్రపమును అనుసరించి పరవరిించెను.
ఇశాశఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమ్యరుడునైన్ బయెషా
అత్నిమీద కుటిచేసెను. నాదాబును ఇశారయేలు వారందరును ఫిలిషీతయల
సంబంధమైన్ గిబెబతోనున్కు ముటుడి వేయచండగా గిబెబతోనులో బయెషా
అత్ని చంపను.
రాజైన్ ఆసాయేలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమ్ందు బయెషా అత్ని చంప
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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ఇత్డు యెహోవా దృష్ుకి కీడుచేసి యర్కబాము దేనిచేత్ ఇశారయేలువారు
ప్రపము చేయటకు కారకుడాయెనో దానిన్ంత్టిని అనుసరించి పరవరిించెను.

Then the word of the LORD came to Jehu the son of Hanani against Baasha,
saying,
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యెహోవా వాకుక హనానీ కుమ్యరుడెైన్...యెహూకు పరత్ాక్షమై
బయెషానుగూరిచ యీల్లగు సెల విచెచను

"Forasmuch as I exalted thee out of the dust and made thee prince over My
people Israel, and thou hast walked in the way of Jeroboam and hast made
My people Israel to sin, to provoke Me to anger with their sins,
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నేను నినున మ్ంటిలోనుండి తీసి హెచిచంపజేసి ఇశారయేలువారను నా
జనులమీద నినున అధికారిగా చేసిత్రని, అయిన్ను యర్కబాము పరవరిించిన్
పరకారముగా నీవు పరవరిించచ, ఇశారయేలువారగు నా జనులు ప్రపము
చేయటకు కారకుడవెై, వారి ప్రప ములచేత్ నాకు కోపము పుటిుంచి
యనానవు.

behold, I will take away the posterity of Baasha and the posterity of his
house, and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat.

తాను రాజు కాగానే ఇత్డు యర్కబాము సంత్త్ర వారి న్ందరిని
హత్ముచేసెను; ఎవనినైన్ యర్కబామున్కు సజీవు నిగా ఉండనియాక
అందరిని న్శింపజేసెను. త్న్ సేవకుడెైన్ ష్లోనీయడెైన్ అహీయాదావరా
యెహోవా సెల విచిచన్ పరకారముగా ఇది జరిగెను.
తాను చేసిన్ ప్రప ములచేత్ ఇశారయేలువారు ప్రపముచేయటకు కారకుడెై
యర్కబాము ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు కోపము పుటిుంపగా
ఈల్లగున్ జరిగెను.
నాదాబు చేసిన్ ఇత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్దాని న్ంత్టిని
గూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది.
వారి దిన్ములనినటను ఆసా కును ఇశారయేలు రాజైన్ బయెషాకును యదిము
జరుగు చండెను.
యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవ త్సరమ్ందు అహీయా
కుమ్యరుడెైన్ బయెషా త్రరాసయందు ఇశారయేలువారిన్ందరిని ఏలనారంభించి
యిరువది నాలుగు సంవత్సరములు ఏలను.

And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father
and in his sin wherewith he made Israel to sin.
And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against
him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines,
for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon.
Even in the third year of Asa king of Judah, Baasha slew him and reigned in
his stead.

And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house of
Jeroboam; he left not to Jeroboam any who breathed, until he had
destroyed him, according unto the saying of the LORD which He spoke by
His servant Ahijah the Shilonite,
because of the sins of Jeroboam which he sinned and which he made Israel
sin, by his provocation wherewith he provoked the LORD God of Israel to
anger.
Now the rest of the acts of Nadab and all that he did, are they not written in
the book of the chronicles of the kings of Israel?
And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.

In the third year of Asa king of Judah began Baasha the son of Ahijah to
reign over all Israel in Tirzah, twenty and four years.
And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of Jeroboam
and in his sin wherewith he made Israel to sin.
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కాబటిు బయెషా సంత్త్రవారిని అత్ని కుట్టంబికులను నేను సమూల
ధవంసముచేసి, నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము సంత్త్రవారికి నేను
చేసిన్ట్ట
ా నీ సంత్త్రవారికిని చేయబోవు చనానను.
పటుణమ్ందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకకలు త్రనును;
బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకు
ు లు త్రనును అనను.

Him of Baasha that dieth in the city shall the dogs eat, and him that dieth of
his in the fields shall the fowls of the air eat."

బయెషా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ వాటనినటిని
గూరిచయ, అత్ని బలమును గూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల
గరంథమ్ందు వా
ర య బడియన్నది.
బయెషా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి త్రరాసలో సమ్యధి చేయబడెను;
అత్నికి మ్యరుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఏల్ల రాజాయెను.

So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah; and Elah his son
reigned in his stead.
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మ్రియ బయెషా యర్కబాము సంత్త్ర వారివలనే యండి త్న్
In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of
కారాములచేత్ యెహోవా దృష్ుకి కీడుచేసి ఆయన్కు కోపము పుటిుం చిన్ దాని Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years.
న్ంత్టిని బటిుయ, అత్డు త్న్ రాజును చంపుటను బటిుయ, అత్నికిని
అత్ని సంత్త్రవారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక హనానీ కుమ్యరుడును
పరవకియన్గు యెహూకు పరత్ాక్షమ్యయెను.
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And his servant Zimri, captain of half his chariots, conspired against him as
he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza, steward of his
house in Tirzah.
And Zimri went in and smote him and killed him in the twenty and seventh
year of Asa king of Judah, and reigned in his stead.
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యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవత్సరమున్ బయెషా
కుమ్యరుడెైన్ ఏల్ల త్రరాసయందు ఇశారయేలువారిన్ందరిని ఏలనారంభించి
రండు సంవత్సర ములు ఏలను.
త్రరాసలో త్న్కు గృహనిరావహకుడగు అరాసయింట అత్డు తా
ి గి మ్తు
త డెై
యండగా, యది రథముల అరిభాగముమీద అధికారియె
ై న్ జమీ అత్ని మీద
కుటిచేసి లోపలికి చొచిచ
అత్ని కొటిు చంప అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన్ ఆసా
యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవత్సరమున్ సంభ్ వించెను.

1 Kings

16

11

Thus did Zimri destroy all the house of Baasha, according to the word of the
LORD which He spoke against Baasha by Jehu the prophet,
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అత్డు సింహాసనాస్త్నుడెై యేలనారంభించిన్ తోడనే బయెషా
సంత్త్రవారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అత్ని బంధువులలోను మితు
ి లలోను
ఎవరినేగాని మిగుల నియాక అందరిని హత్ముచేసెను.
బయెషాయను అత్ని కుమ్యరుడగు ఏల్లయను తామే ప్రపముచేసి, ఇశార
యేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకులై, తాము పట్ట
ు కొనిన్ దేవత్లచేత్
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు కోపము పుటిుంచిరి గనుక
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Now the rest of the acts of Baasha and what he did and his might, are they
not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word
of the LORD against Baasha and against his house, even for all the evil that
he did in the sight of the LORD in provoking Him to anger with the work of
his hands, in being like the house of Jeroboam, and because he killed him.

And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his
throne, that he slew all the house of Baasha; he left him not one that
urinates against a wall, neither of his kinsfolk nor of his friends.

for all the sins of Baasha and the sins of Elah his son by which they sinned
and by which they made Israel to sin, in provoking the LORD God of Israel to
anger with their vanities.

వారు చేసిన్ ప్రపములనుబటిు పరవకియె
ై న్ యెహూదావరా బయెషానుగూరిచ
Now the rest of the acts of Elah and all that he did, are they not written in
యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట నరవేరుటకెై జమీ బయెషా సంత్త్రవారిన్ందరిని the book of the chronicles of the kings of Israel?
నాశన్ముచేసెను.
ఏల్ల చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ కిరయలనినటిని In the twenty and seventh year of Asa king of Judah did Zimri reign seven
గూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి
days in Tirzah. And the people were encamped against Gibbethon, which
యన్నది.
belonged to the Philistines.
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యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవత్సరమున్ జమీ
త్రరాసలో ఏడు దిన్ములు ఏలను. జనులు ఫిలిషీతయల సంబంధమైన్
గిబెబతోను మీదికి వచిచ అకకడ దిగియండగా
జమీ కుటిచేసి రాజును చంపంచెన్ను వారి అకకడ దిగియన్న జనులకు
విన్బడెను గనుక ఇశారయేలువారందరును ఆ దిన్మున్ సెైనాాధిపత్రయె
ై న్
ఒమీని దండుపేటలో ఇశారయేలు వారిమీద రాజుగా పటా
ు భిషేకము చేసిరి.

And the people who were encamped heard it said: "Zimri hath conspired
and hath also slain the king." Therefore all Israel made Omri, the captain of
the host, king over Israel that day in the camp.
And Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they
besieged Tirzah.

17

వంటనే ఒమీ గిబెబతోనును విడిచి అత్డును ఇశారయేలు వారందరును
త్రరాసకు వచిచ దాని ముటుడి వేసిరి.
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పటుణము పట్ట
ు బడెన్ని జమీ తెలిసికొని, తాను రాజన్గరున్ందు జొచిచ
త్న్తో కూడ రాజన్గరును త్గలబెట్ట
ు కొని చనిపోయెను.
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యర్కబాము చేసిన్ట్ట
ా ఇత్డును యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము చేయవాడెై
యండి తానే ప్రపము చేయచ, ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు
కారకుడెైన్ందున్ ఈల్లగున్ జరిగెను.
జమీచేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ రాజదోరహమును
గూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర య
బడియన్నది.
అపుపడు ఇశారయేలువారు రండు జట్ట
ా గా విడి పోయి, జనులలో సగముమ్ంది
గీన్తు కుమ్యరుడెైన్ త్రబీనని రాజుగా చేయవలన్ని అత్ని పక్షమున్ను,
సగముమ్ంది ఒమీ పక్షమున్ను చేరిరి.
ఒమీ పక్షపు వారు గీన్తు కుమ్యరుడెైన్ త్రబీన పక్షపువారిని జయింపగా త్రబీన
చంపబడెను; ఒమీ రాజాయెను.
యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో ముపపదియొకటవ సంవత్సరమున్ ఒమీ
ఇశారయేలువారికి రాజై పండెరండు సంవత్సరములు ఏలను; ఆ పండెరండింటిలో
ఆరు సంవత్సరములు అత్డు త్రరాసలో ఏలను.

And it came to pass, when Zimri saw that the city was taken, that he went
into the palace of the king's house and burned the king's house over himself
with fire and died,
because of his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in
walking in the way of Jeroboam and in his sin which he did to make Israel to
sin.
Now the rest of the acts of Zimri and his treason that he wrought, are they
not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
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అత్డు షెమరునొదద షోమో
ా ను కొండను నాలుగు మ్ణుగుల వెండికి కొనుకొకని
ఆ కొండమీద పటుణ మొకటి కటిుంచి, ఆ కొండ యజమ్యనుడెైన్ షెమరు
అనున్త్ని పేరును బటిు తాను కటిుంచిన్ పటుణమున్కు షోమో
ా ను1 అను పేరు
పట్టును.
ఒమీ యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించి, త్న్ పూరివకులందరికంట్ట మ్రి
దురాిరుముగా పరవరిించెను.

Then were the people of Israel divided into two parts: half of the people
followed Tibni the son of Ginath to make him king, and half followed Omri.
But the people who followed Omri prevailed against the people who
followed Tibni the son of Ginath; so Tibni died, and Omri reigned.
In the thirty and first year of Asa king of Judah began Omri to reign over
Israel, twelve years; six years reigned he in Tirzah.
And he bought the hill of Samaria from Shemer for two talents of silver, and
built on the hill, and called the name of the city which he built after the
name of Shemer, owner of the hill, Samaria.
But Omri wrought evil in the eyes of the LORD, and did worse than all who
were before him.

For he walked in all the ways of Jeroboam the son of Nebat and in his sin
wherewith he made Israel to sin, to provoke the LORD God of Israel to anger
with their vanities.
అత్డు నబాతు కుమ్యరు డెైన్ యర్కబాము దేనిచేత్ ఇశారయేలువారు ప్రపము Now the rest of the acts of Omri which he did and his might that he showed,
చేయటకు కారకుడెై దేవత్లను పట్ట
ు కొని, ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్
are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
యెహోవాకు కోపము పుటిుంచెనో, దానిని అనుసరించి పరవరిించెను.
ఒమీ చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ అత్డు అగుపరచిన్ బలమును So Omri slept with his fathers, and was buried in Samaria; and Ahab his son
గూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
reigned in his stead.
వా
ర యబడియన్నది.
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ఒమీ త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి షోమో
ా నులో సమ్యధియందు
ప్రత్రపటుబడెను, అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అహాబు అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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యూదారాజైన్ ఆసా యేలుబడిలో ముపపదియెనిమిదవ సంవత్సరమున్ ఒమీ
కుమ్యరుడెైన్ అహాబు ఇశార యేలువారికి రాజై షోమో
ా నులో ఇశారయేలువారిని
ఇరు వదిరండు సంవత్సరములు ఏలను.
ఒమీ కుమ్యరుడెైన్ అహాబు త్న్ పూరివకులందరిని మించన్ంత్గా యెహోవా
దృష్ుకి చెడుత్న్ము చేసెను.
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నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్క బాము జరిగించిన్ ప్రపకిరయలను అనుసరించి
న్డుచకొనుట సవలప సంగత్ర యనుకొని, అత్డు స్త్దోనీయలకు రాజైన్
ఎత్బయలు కుమ్యరియె
ై న్ యెజబెలును వివాహము చేసికొని బయలు
దేవత్ను పూజంచచ వానికి మొ
ా కుకచనుండెను.
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షోమో
ా నులో తాను బయలున్కు కటిుంచిన్ మ్ందిరమ్ందు బయలున్కు ఒక
బలిపీఠమును కటిుంచెను.
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మ్రియ అహాబు దేవతాసతంభ్మొకటి1 నిలిపను. ఈ పరకారము అహాబు త్న్
పూరివకులైన్ ఇశారయేలు రాజు లందరికంట్ట ఎకుకవగా ప్రపముచేసి
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు కోపము పుటిుంచెను.
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అంత్ట గిల్లదు కాపురసు
థ ల సంబంధియను త్రషీబ యడునైన్ ఏలీయా
అహాబునొదదకు వచిచఎవని సనినధిని నేను నిలువబడియనాననో, ఇశారయేలు
దేవుడెైన్ ఆ యెహోవాజీవముతోడు నా మ్యట పరకారము గాక, యీ
సంవత్సరములలో మ్ంచెైన్ను వరుమైన్ను పడదని పరకటిం చెను.

And the word of the LORD came unto him, saying,
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పమ్ిట యెహోవా వాకుక అత్నికి పరత్ాక్షమై

1 Kings

17

3

1 Kings

17

4

నీవు ఇచచటనుండి తూరుపవెైపున్కు పోయి యొరా
ద నున్కు ఎదురుగానున్న
కెరీతు వాగుదగుర దాగియండుము;
ఆ వాగు నీరు నీవు తా
ి గుదువు, అచచటికి నీకు ఆహారము తెచచన్ట్ట
ా నేను
కాకోలములకు ఆజా
ా పంచిత్రన్ని అత్నికి తెలియజేయగా

"Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the Brook
Cherith, that is before the Jordan.
And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded
the ravens to feed thee there."
So he went and did according unto the word of the LORD; for he went and
dwelt by the Brook Cherith, that is before the Jordan.
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అత్డు పోయి యెహోవా సెలవు చొపుపన్ యొరా
ద నున్కు ఎదురుగానున్న
కెరీతు వాగు దగుర నివాసము చేసెను.

And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and
flesh in the evening; and he drank from the brook.

And in the thirty and eighth year of Asa king of Judah began Ahab the son of
Omri to reign over Israel; and Ahab the son of Omri reigned over Israel in
Samaria twenty and two years.
And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the LORD above all who
were before him.
And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins
of Jeroboam the son of Nebat, that he took for a wife Jezebel the daughter
of Ethbaal king of the Sidonians, and went and served Baal and worshiped
him.
And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in
Samaria.

And Ahab made an Asherah pole; and Ahab did more to provoke the LORD
God of Israel to anger than all the kings of Israel who were before him.

In his days Hiel of Bethel built Jericho: he laid the foundation thereof in
Abiram his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son Segub,
according to the word of the LORD which He spoke by Joshua the son of
Nun.
అత్ని దిన్ ములలో బేతేలీయడెైన్ హీయేలు యెరికో పటుణమును కటిుంచెను. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto
అత్డు దాని పునాదివేయగా అబీరాము అను అత్ని జేాష్ఠపుతు
ి డు
Ahab, "As the LORD God of Israel liveth, before whom I stand, there shall
చనిపోయెను; దాని గవునుల నత్తగా సెగూబు అను అత్ని కనిష్ఠపుతు
ి డు
not be dew nor rain these years, except according to my word."
చనిపోయెను. ఇది నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువదావరా యెహోవా
సెలవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ సంభ్వించెను.
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అకకడ కాకోలములు ఉదయ మ్ందు ర్కట్టును మ్యంసమును అసతమ్యమ్ందు
ర్కట్టును మ్యంసమును అత్నియొదదకు తీసికొనివచచచండెను; అత్డు వాగు
నీరు తా
ి గుచ వచెచను.
కొంత్కాలమైన్త్రువాత్ దేశములో వరుము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను.
అంత్ట యెహోవా వాకుక అత్నికి పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచనునీవు
స్త్దోను పటుణ సంబంధ మైన్ సారపతు అను ఊరికి పోయి అచచట ఉండుము;

And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had
been no rain in the land.

9

నినున పోష్ంచటకు అచచటనున్న యొక విధవరాలికి నేను సెల విచిచత్రని.

17
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So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the
city, behold, the widow woman was there gathering sticks; and he called to
her and said, "Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may
drink."
And as she was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray
thee, a morsel of bread in thine hand."
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అందుకత్డు లేచి సారపతున్కు పోయి పటుణపు గవినియొదదకు రాగా, ఒక
విధవరాలు అచచట కట్టులు ఏరుచండుట చూచి ఆమను పలిచి తా
ి గుటకెై
ప్రత్ితో కొంచెము నీళ్ల
ా నాకు తీసికొనిరమ్ిని వేడుకొనను.
ఆమ నీళ్ల
ా తేబోవుచండగా అత్డామను మ్రల పలిచినాకొక ర్కట్టుముకకను నీ And she said, "As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but a handful
చేత్రలో తీసికొని రమ్ిని చెపపను.
of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two
sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it
and die."
అందుకామనీ దేవుడెైన్ యెహోవా జీవముతోడు తొటిులో పట్టుడు పండియ
And Elijah said unto her, "Fear not; go and do as thou hast said, but make
బుడిిలో కొంచెము నూనయ నాయొదదనున్నవే గాని అపపమొకట్టైన్ లేదు,
me thereof a little cake first, and bring it unto me, and afterward make for
మేము చావకముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడికును
thee and for thy son.
సిదిము చేసికొన్వలన్ని కొనిన పులాలు ఏరుటకెై వచిచత్రన్నను.
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అపుపడు ఏలీయా ఆమతో ఇటాననుభ్యపడవదు
ద , పోయి నీవు చెపపన్ట్ట
ా
For thus saith the LORD God of Israel: `The barrel of meal shall not waste,
చేయము; అయితే అందులో నాకొక చిన్న అపపము మొదటచేసి నాయొదదకు neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain
తీసికొనిరముి, త్రువాత్ నీకును నీ బిడికును అపపములు చేసికొనుము.
upon the earth.'"
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భూమిమీద యెహోవా వరుము కురిపంచవరకు ఆ తొటిులో ఉన్న పండి
త్కుకవకాదు, బుడిిలో నూన అయిపోదని
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచయనానడు అనను. అంత్ట
ఆమ వెళ్లా ఏలీయా చెపపన్ మ్యటచొపుపన్ చేయగా అత్డును ఆమయ ఆమ
యింటి వారును అనేకదిన్ములు భోజన్ముచేయచ వచిచరి.

And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and
her house ate for many days.
And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according
to the word of the LORD which He spoke by Elijah.
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యెహోవా ఏలీయా దావరా సెలవిచిచన్ పరకారము తొటిులో ఉన్న పండి
త్కుకవ కాలేదు, బుడిిలో ఉన్న నూన అయిపోలేదు.
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అట్టత్రువాత్ ఆ యింటి యజ మ్యనురాలైన్ ఆమ కుమ్యరుడు రోగియె
ై
ప్ర
ర ణము నిలువ జాలన్ంత్ వాాధిగలవాడాయెను.

And it came to pass after these things that the son of the woman, the
mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore that there was
no breath left in him.
And she said unto Elijah, "What have I to do with thee, O thou man of God?
Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son?"
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ఆమ ఏలీయాతోదైవజనుడా, నాయొదదకు నీవు రానిమిత్తమేమి? నా
ప్రపమును నాకు జా
ా పకముచేసి నా కుమ్యరుని చంపుటకెై నా యొదదకు
వచిచత్రవా అని మ్న్వి చేయగా

And he said unto her, "Give me thy son." And he took him out of her bosom,
and carried him up into a loft where he abode, and laid him upon his own
bed.
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And the word of the LORD came unto him, saying,
"Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there.
Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee."
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అత్డునీ బిడిను నా చేత్రకిమ్ిని చెపప, ఆమ కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని
తానున్న పై అంత్సు
త గదిలోనికి పోయి త్న్ మ్ంచముమీద వాని పరుండబెటిు

And he cried unto the LORD and said, "O LORD my God, hast Thou also
brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son?"
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యెహోవా నా దేవా, న్నున చేరుచకొనిన్ యీ విధవరాలి కుమ్యరుని
చంపున్ంత్గా ఆమమీదికి కీడు రాజేసిత్రవా అని యెహో వాకు మొఱ్ఱపటిు
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ఆ చిన్న వానిమీద ముమ్యిరు తాను ప్రరచాచకొనియెహోవా నా దేవా, నా
మొఱ్ఱ ఆలకించి యీ చిన్న వానికి ప్ర
ర ణము మ్రల రానిమ్ిని యెహోవాకు
ప్ర
ర రిథంపగా
యెహోవా ఏలీయా చేసిన్ ప్ర
ర రథన్ ఆలకించి ఆ చిన్నవానికి ప్ర
ర ణము మ్రల
రానిచిచన్పుపడు వాడు బరదికెను.

And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the
LORD and said, "O LORD my God, I pray Thee, let this child's soul come into
him again!"
And the LORD heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into
him again, and he revived.

1 Kings

17

23

1 Kings

17

24

ఆ స్త్తీ ఏలీయాతోనీవు దైవజనుడవెై యనానవనియ నీవు పలుకుచన్న
యెహోవామ్యట నిజమ్నియ ఇందుచేత్ నేనరుగుదు న్నను.
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అనేకదిన్ములైన్ త్రువాత్ మూడవ సంవత్సరమ్ందు... యెహోవా వాకుక
ఏలీయాకు పరత్ాక్షమైనేను భూమి మీద వరుము కురిపంపబోవుచనానను;
నీవు వెళ్లా అహాబును దరిశంచమ్ని సెలవియాగా,
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అహాబును దరిశంచ టకెై ఏలీయా వెళ్లాపోయెను. షోమో
ా నులో ఘోరమైన్
కాుమ్ము కలిగియండగా
అహాబు త్న్ గృహనిరావహ కుడగు ఓబదాాను పలిపంచెను. ఈ ఓబదాా
యెహోవా యందు బహు భ్య భ్కు
ి లుగలవాడెై
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18
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యెజబెలు యెహోవా పరవకిలను నిరూిలము చేయచండగా గుహలో
ఏబదేసి మ్ందిగా నూరుగురిని దాచి అన్నప్రన్ములిచిచ వారిని పోష్ంచెను.
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అహాబుదేశములోని ఉదకధారలనినటిని న్దులనినటిని చూడబోయి,
పశువులనినటిని పోగొట్ట
ు కొన్కుండ గుఱ్ఱములను కంచరగాడిదలను
ప్ర
ర ణములతో కాప్రడుటకెై మ్న్కు గడిి దొరుకునేమో తెలిసికొనుమ్ని ఓబదాాకు
ఆజా ఇచెచను.
కాబటిు వారు దేశమ్ంత్ట సంచరింపవలన్ని చెరియొక ప్రలు తీసికొని,
అహాబు ఒంట రిగా ఒక వెైపున్కును ఓబదాా ఒంటరిగా నింకొక వెైపున్కును
వెళ్లారి.
ఓబదాా మ్యరుమున్ పోవుచండగా ఏలీయా అత్నిని ఎదుర్కకనను. ఓబదాా
యిత్ని నరిగి న్మ్సాకరము చేసినా యేలిన్వాడవెైన్ ఏలీయావు నీవే గదా
యని అడుగగా
అత్డునేనేయని చెపపనీవు నీ యేలిన్ వాని దగురకు పోయి, ఏలీయా
యిచచట ఉనానడనితెలియజేయమ్నను.

And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into
the house, and delivered him unto his mother; and Elijah said, "See, thy son
liveth."
ఏలీయా ఆ చిన్నవాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పరవేశించి వాని త్లిాకి And the woman said to Elijah, "Now by this I know that thou art a man of
అపపగించి--ఇదిగో నీ కుమ్యరుడు; వాడు బరదుకుచనానడని చెపపగా
God, and that the word of the LORD in thy mouth is truth."
And it came to pass after many days that the word of the LORD came to
Elijah in the third year, saying, "Go, show thyself unto Ahab, and I will send
rain upon the earth."
And Elijah went to show himself unto Ahab. And there was a sore famine in
Samaria.

And Ahab called Obadiah, who was the governor of his house. (Now
Obadiah feared the LORD greatly.
For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the LORD, that Obadiah
took a hundred prophets and hid them by fifty in a cave, and fed them with
bread and water.)
And Ahab said unto Obadiah, "Go into the land unto all fountains of water
and unto all brooks. Perhaps we may find grass to save the horses and
mules alive, that we lose not all the beasts."
So they divided the land between them to pass throughout it; Ahab went
one way by himself, and Obadiah went another way by himself.

And as Obadiah was on the way, behold, Elijah met him; and he knew him,
and fell on his face and said, "Art thou my lord Elijah?"
And he answered him, "I am. Go, tell thy lord: `Behold, Elijah is here.'"

And he said, "What have I sinned, that thou wouldest deliver thy servant
into the hand of Ahab to slay me?
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1 Kings

18
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అందుకు ఓబదాానేను చావవల న్ని నీ దాసుడనైన్ న్నున అహాబుచేత్రకి నీవు As the LORD thy God liveth, there is no nation or kingdom whither my lord
అపపగింప నేల? నేను చేసిన్ ప్రపమేమి?
hath not sent to seek thee; and when they said, `He is not there,' he took an
oath from the kingdom and nation that they found thee not.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా జీవముతోడు నినున చికికంచకొన్వలన్ని నా యేలిన్
వాడు దూత్లను పంపంచని జన్మొకట్టైన్ను లేదు, రాజా మొకట్టైన్ను లేదు;
అత్డు ఇకకడ లేడనియ, అత్ని చూడలేదనియ, వారు ఆయా
జన్ములచేత్ను రాజాముల చేత్ను పరమ్యణము చేయించచ వచిచరి.
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నీవునీ యేలిన్వానిచెంత్కు పోయి, ఏలీయా యిచచట ఉనానడని చెపుపమ్ని And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of
నాకు ఆజా ఇచచచనానవే;
the LORD shall carry thee whither I know not; and so when I come and tell
Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me. But I thy servant fear the
LORD from my youth.
అయితే నేను నీయొదదనుండి పోవు క్షణమ్ందే యెహోవా ఆత్ి నాకు తెలియని Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of the
సథలమున్కు నినున కొంచపోవును, అపుపడు
LORD, how I hid a hundred men of the LORD'S prophets by fifty in a cave,
and fed them with bread and water?
నేను పోయి అహాబున్కు వరిమ్యన్ము తెలియజపపన్ త్రువాత్ నీవు అత్నికి And now thou sayest, `Go, tell thy lord: "Behold, Elijah is here,"' and he shall
కన్బడని యెడల అత్డు న్నున చంప వేయను, ఆల్లగున్ ఆజా ఇయావదు
ద , slay me!"
నీ దాసుడనైన్ నేను బాలామునుండి యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు నిలిపన్
వాడను.
యెజబెలు యెహోవా పరవకిలను హత్ము చేయచండగా నేను చేసిన్ది నా
And Elijah said, "As the LORD of hosts liveth, before whom I stand, I will
యేలిన్వాడవెైన్ నీకు విన్బడిన్ది కాదా? నేను యెహోవా పరకిలలో నూరు
surely show myself unto him today."
మ్ందిని గుహకు ఏబదేసి మ్ందిచొపుపన్ దాచి, అన్న ప్రన్ములిచిచ వారిని
పోష్ంచిత్రని.
ఇపుపడు అహాబు న్నున చంపున్ట్ట
ా గానీ యేలిన్వాని దగురకు పోయి,
So Obadiah went to meet Ahab, and told him; and Ahab went to meet Elijah.
ఏలీయా యిచచట ఉనానడని చెపుపమ్ని నీవు నాకు ఆజా ఇచచచనానవే
అని మ్న్విచేయగా
ఏలీయాఎవని సనినధిని నేను నిలువబడియనాననో, ఇశారయేలు దేవుడెైన్ ఆ And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, "Art
యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దిన్మున్ నేను అహాబును
thou he that troubleth Israel?"
దరిశంచదున్ని చెపుపచనానన్నను. అంత్ట ఓబదాా అహాబును
ఎదుర్కకన్బోయి ఆ వరి మ్యన్మును తెలియజేయగా ఏలీయాను
కలిసికొనుటకెై అహాబు బయలుదేరను.
అహాబు ఏలీయాను చూచిఇశారయేలువారిని శర మ్పట్ట
ు వాడవు నీవే కావాయని And he answered, "I have not troubled Israel, but thou and thy father's
అత్నితో అన్గా
house, in that ye have forsaken the commandments of the LORD, and thou
hast followed the Baalim.
అత్డునేను కాను, యెహోవా ఆజాలను గెైకొన్క బయలుదేవత్ న్నుసరించ
Now therefore, send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the
నీవును, నీ త్ండిర యింటివారును ఇశారయేలువారిని శర మ్పట్ట
ు వారై యనానరు. prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the Asherah
four hundred, who eat at Jezebel's table."
అయితే ఇపుపడు నీవు ఇశారయేలువారి న్ందరిని, యెజబెలు పోష్ంచచన్న
So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets
బయలుదేవత్ పరవకిలు నాలుగువందల ఏబదిమ్ందిని, అషేరాదేవి1 పరవకిలైన్ together unto Mount Carmel.
నాలుగువందల మ్ందిని నాయొదదకు కరిలు పరవత్ము న్కు
పలువన్ంపుమ్ని చెపపను.

And now thou sayest, `Go, tell thy lord: "Behold, Elijah is here."'
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అహాబు ఇశారయేలువా రందరియొదదకు దూత్లను పంప,పరవకిలను కరిలు
పరవత్ మున్కు సమ్కూరచను.
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ఏలీయా జనులందరి దగురకు వచిచ యెనానళా మ్ట్ట
ు కు మీరు రండు
త్లంపుల మ్ధా త్డ బడుచందురు? యెహోవా దేవుడెైతే ఆయన్ను అనుస
రించడి,బయలు దేవుడెైతే వాని న్నుసరించడని పరక టన్ చేయగా, జనులు
అత్నికి పరతుాత్తరముగా ఒక మ్యట్టైన్ను పలుకక పోయిరి.
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అపుపడు ఏలీయాయెహోవాకు పరవకిలైన్ వారిలో నేను ఒకడనే శ్రష్ంచి
యనానను; అయితే బయలున్కు పరవకిలు నాలుగువందల ఏబదిమ్ంది
యనానరు.
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మ్యకు రండు ఎడాను ఇయాడి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని
తున్కలుగా చేసి, కిరంద అగిన యేమియ వేయకుండనే దానిని కట్టులమీద
ఉంచవలను, రండవ యెదు
ద ను నేను సిదిము చేసి, కిరంద అగిన యేమియ
వేయకుండనే దానిని కట్టులమీద ఉంచదును.
త్రువాత్ మీరు మీ దేవత్ పేరునుబటిు ప్ర
ర రథన్ చేయడి; నేనైతే యెహోవా
నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్ చేయదును. ఏ దేవుడు కట్టులను త్గులబెట్ట
ు టచేత్
పరతుాత్తరమిచచనో ఆయనే దేవుడని నిశచయించదము రండని ఏలీయా
మ్రల జనులతో చెపపగా జనులందరునుఆ మ్యట మ్ంచిదని పరతుాత్తర
మిచిచరి.
అపుపడు ఏలీయా బయలు పరవకిలను పలిచిమీరు అనేకులైయనానరు
గనుక మీరే మొదట ఒక యెదు
ద ను కోరుకొని సిదిముచేసి మీ దేవత్ పేరునుబటిు
ప్ర
ర రథన్ చేయడు; అయితే మీరు అగినయేమియ కిరంద వేయవదదని చెపపగా
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వారు త్మ్కు ఇయాబడిన్ యెదు
ద ను తీసికొని సిదిముచేసి, ఉదయము
మొదలుకొని మ్ధాాహనము వరకుబయల్ల, మ్య ప్ర
ర రథన్ వినుమ్ని బయలు
పేరునుబటిు ప్ర
ర రథన్చేసిరి గాని యొక మ్యటయె
ై న్ను
పరతుాత్తరమిచచవాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన్
బలిపీఠమునొదదగంతులువేయ మొదలుపటిురి.
మ్ధాాహనము కాగా ఏలీయావాడు దేవుడెైయనానడు. పదదకేకలు వేయడి;
వాడు ఒకవేళ ధాాన్ము చేయ చనానడమో, దూరమున్ నునానడమో,
పరయాణము చేయచనానడమో, వాడు నిదరపోవుచనానడమో, మీరు ఒకవేళ
లేపవలసి యన్నదేమో అని అపహాసాము చేయగా

And Elijah came unto all the people and said, "How long halt ye between
two opinions? If the LORD be God, follow Him; but if Baal, then follow him."
And the people answered him not a word.
Then said Elijah unto the people, "I, even I only, remain a prophet of the
LORD, but Baal's prophets are four hundred and fifty men.

Let them therefore give us two bullocks. And let them choose one bullock
for themselves and cut it in pieces, and lay it on wood and put no fire under
it; and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire
under it.
And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the
LORD; and the God that answereth by fire, let Him be God." And all the
people answered and said, "It is well spoken."
And Elijah said unto the prophets of Baal, "Choose you one bullock for
yourselves and dress it first, for ye are many; and call on the name of your
gods, but put no fire under it."

And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and
called on the name of Baal from morning even until noon, saying, "O Baal,
hear us!" But there was no voice, nor any that answered. And they leaped
upon the altar which was made.
And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, "Cry aloud,
for he is a god! Either he is talking, or he is pursuing, or he is on a journey, or
perhaps he sleepeth and must be awakened."

And they cried aloud, and cut themselves according to their manner with
knives and lancets, till the blood gushed out upon them.

వారు మ్రి గటిుగా కేకలువేయచ, రకిము కారుమ్ట్ట
ు కు త్మ్ మ్రాాద
And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the
చొపుపన్ కతు
త లతోను శసతీములతోను త్మ్ దేహములను కోసికొనుచనుండిరి. time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice,
nor any to answer, nor any that regarded.
ఈ పరకారము మ్ధాాహనమైన్ త్రువాత్ అసతమ్య నైవేదాము అరిపంచ
And Elijah said unto all the people, "Come near unto me." And all the people
సమ్యమువరకు వారు పరకటన్ము చేయచ వచిచరి గాని, మ్యటయె
ై న్ను
came near unto him. And he repaired the altar of the LORD that was broken
పరతుాత్తరమిచచ వాడెైన్ను లక్షాముచేసిన్వాడెైన్ను లేక పోయెను.
down.
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అపుపడు ఏలీయానా దగురకు రండని జనులందరితో చెపపగా జనులందరును
అత్ని దగురకు వచిచరి. అత్డు కిరంద పడ దోరయబడియన్న యెహోవా
బలిపీఠమును బాగుచేసి,
యహోవావాకుక పరత్ాక్షమైనీ నామ్ము ఇశారయేలగున్ని వాగా
ద న్ము నొందిన్
యాకోబు సంత్త్ర గోత్ిముల లకకచొపుపన్ పండెరండు రాళాను తీసికొని

And Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the
sons of Jacob, unto whom the word of the LORD came, saying, "Israel shall
be thy name."
And with the stones he built an altar in the name of the LORD, and he made
a trench about the altar as great as would contain two measures of seed.

32

ఆ రాళాచేత్ యెహోవా నామ్మున్ ఒక బలిపీఠము కటిుంచి, దానిచట్ట
ు రండు
మ్యనికల గింజలు పట్ట
ు న్ంత్ లోతుగా కందకమొకటి త్ివివంచి
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కట్టులను కరమ్ముగా పేరిచ యెదు
ద ను తున్కలుగా కోసి ఆ కట్టులమీద ఉంచి,
జనులు చూచచండగామీరు నాలుగు తొటానిండ నీళ్ల
ా నింప దహన్బలి
పశుమ్యంసముమీదను కట్టులమీదను పోయడని చెపపను
అదియె
ై న్ త్రువాత్రండవ మ్యరు ఆ పరకారమే చేయడని అత్డు చెపపగా
వారు రండవ మ్యరును ఆల్లగు చేసిరి; మూడవ మ్యరును చేయడన్గా వారు
మూడవ మ్యరును చేసిరి; అపుపడు
ఆ నీళ్ల
ా బలి పీఠముచట్ట
ు ను పరిా ప్రరను; మ్రియ అత్డు కందకమును
నీళాతో నింపను.

And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on
the wood and said, "Fill four barrels with water, and pour it on the burnt
sacrifice and on the wood."
And he said, "Do it the second time." And they did it the second time. And
he said, "Do it the third time." And they did it the third time.
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అసతమ్య నైవేదాము అరిపంచ సమ్యమున్ పరవకియగు ఏలీయా దగురకు
వచిచ యీల్లగు ప్ర
ర రథన్చేసెనుయెహోవా, అబా
ర హాము ఇసాసకు ఇశారయేలుల
దేవా, ఇశారయేలీయల మ్ధా నీవు దేవుడవెై యనానవనియ, నేను నీ
సేవకుడనై యనానన్నియ, ఈ కారాములనినయ నీ సెలవు చేత్
చేసిత్రన్నియ ఈ దిన్మున్ కనుపరచము.

Hear me, O LORD! Hear me, that this people may know that Thou art the
LORD God, and that Thou hast turned their heart back again."
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Then the fire of the LORD fell and consumed the burnt sacrifice, and the
wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the
trench.
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యెహోవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకించము; యెహోవావెైన్ నీవే దేవుడవెై
యనానవనియ, నీవు వారి హృదయములను నీ త్ట్ట
ు కు
త్రరుగచేయదువనియ ఈ జనులకు తెలియన్ట్ట
ా గా నా ప్ర
ర రథన్
అంగీకరించము.
అత్డు ఈల్లగున్ ప్ర
ర రథన్ చేయచండగా యెహోవా అగిన దిగి, దహన్బలి
పశువును కట్టులను రాళాను బుగిుని దహించి కందకమ్ందున్న నీళాను
ఆరిపోచేసెను.
అంత్ట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడియెహోవాయే
దేవుడు,యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి.
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And the water ran round about the altar; and he filled the trench also with
water.
And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that
Elijah the prophet came near and said, "LORD God of Abraham, Isaac, and of
Israel, let it be known this day that Thou art God in Israel, and that I am Thy
servant, and that I have done all these things at Thy word.

And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, "The
LORD, He is the God! The LORD, He is the God!"

And Elijah said unto them, "Take the prophets of Baal. Let not one of them
escape!" And they took them; and Elijah brought them down to the Brook
Kishon and slew them there.
అపుపడు ఏలీయాఒకనినైన్ త్పపంచ కొని పోనియాక బయలు పరవకిలను
And Elijah said unto Ahab, "Get thee up, eat and drink; for there is a sound
పట్ట
ు కొనుడని వారికి సెలవియాగా జనులు వారిని పట్ట
ు కొనిరి. ఏలీయా కీషోను of abundance of rain."
వాగు దగురకు వారిని కొనిపోయి అకకడ వారిని వధించెను.
పమ్ిట ఏలీయావిసాతర మైన్ వరుము వచచన్ట్ట
ా గా ధవని పుట్ట
ు చన్నది, నీవు So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of
పోయి భోజన్ము చేయమ్ని అహాబుతో చెపపగా
Carmel; and he cast himself down upon the earth and put his face between
his knees,
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అహాబు భోజన్ము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరిలు పరవత్ముమీదికి
పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళామ్ధా ఉంచకొనను.
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త్రువాత్ అత్డు త్న్ దాసుని పలిచినీవు పైకిపోయి సము దరమువెైపు
చూడుమ్న్గా వాడు మరకయెకిక ప్రరజూచి ఏమియ కన్బడలేదన్గా
అత్డుఇంక ఏడు మ్యరులు పోయి చూడుమ్ని చెపపను.
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ఏడవ మ్యరు అత్డు చూచి అదిగో మ్నిష్ చెయిా యంత్ చిన్న మేఘము
సముదరమునుండి పైకి ఎకుకచన్నదనను. అపుపడు ఏలీయానీవు అహాబు
దగురకు పోయినీవు వెళాకుండ వరుము నినున ఆపకుండున్ట్ట
ా నీ రథమును సిది
పరచకొని పమ్ిని చెపుపమ్ని వానిని పంపను.
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అంత్లో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివాన్తోను కారు కమిను; మోపైన్
వాన్ కురిసెను గనుక అహాబు రథమకిక యెజర యేలున్కు వెళ్లాపోయెను.

And the hand of the LORD was on Elijah; and he girded up his loins, and ran
before Ahab to the entrance of Jezreel.
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And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and also how he had slain all
the prophets with the sword.
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యెహోవా హసతము ఏలీయానుబలపరచగా అత్డు న్డుము బిగించకొని
అహాబుకంట్ట ముందుగా పరుగెత్రతకొని పోయి యెజరయేలు గుమ్ిము నొదదకు
వచెచను.
ఏలీయా చేసిన్దంత్యను అత్డు ఖడుముచేత్ పరవకిల... న్ందరిని
చంపంచిన్ సంగత్రయను అహాబు యెజబెలున్కు తెలియజపపగా
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యెజబెలు ఒక దూత్చేత్ ఏలీయాకు ఈ వరిమ్యన్ము పంపంచెనురేపు ఈ
వేళకు నేను నీ ప్ర
ర ణ మును వారిలో ఒకని ప్ర
ర ణమువల చేయనియెడల దేవుడు
నాకు గొపప అప్రయము కలుగజేయనుగాక.

1 Kings

19

3

కాబటిు అత్డు ఈ సమ్యచారము తెలిసికొని, లేచి త్న్ ప్ర
ర ణము కాప్రడు
కొనుటకెై పోయి, యూదా సంబంధమైన్ బెయేరుబాకు చేరి, అచచట ఉండుమ్ని
త్న్ దాసునితో చెపప
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తాను ఒక దిన్పరయాణము అరణాములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిరంద
కూరుచండి, మ్రణా పేక్షగలవాడెైయెహోవా, నా పత్రులకంట్ట నేను
ఎకుకవవాడను కాను, ఇంత్మ్ట్ట
ు కు చాలును, నా ప్ర
ర ణము తీసికొనుము అని
ప్ర
ర రథన్చేసెను.
అత్డు బదరీవృక్షము కిరంద పరుండి నిదిరంచచండగా ఒక దేవదూత్ వచిచ
అత్ని ముటిునీవు లేచి భోజన్ము చేయమ్ని చెపపను.
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అత్డు చూచిన్ంత్లో అత్ని త్లదగుర నిపుపల మీద కాలచబడిన్ అపపమును And the angel of the LORD came again the second time, and touched him
నీళా బుడిియ కన్బడెను గనుక అత్డు భోజన్ముచేసి త్రరిగి పరుండెను.
and said, "Arise and eat, because the journey is too great for thee."
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అయితే యెహోవా దూత్ రండవమ్యరు వచిచ అత్ని ముటిునీ శకిికి మించిన్
పరయాణము నీకు సిదిమై యన్నది, నీవు లేచి భోజన్ము చేయమ్ని
చెపపన్పుపడు

and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." And he went up
and looked, and said, "There is nothing." And he said, "Go again," seven
times.
And it came to pass at the seventh time, that he said, "Behold, there ariseth
a little cloud out of the sea, like a man's hand." And he said, "Go up, say
unto Ahab, `Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee
not.'"
And it came to pass in the meantime, that the heaven was black with clouds
and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel.

Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, "So let the gods do to me,
and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow
about this time."
And when he saw that, he arose and went for his life and came to
Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there.

But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat
down under a juniper tree; and he requested for himself that he might die,
and said, "It is enough! Now, O LORD, take away my life, for I am not better
than my fathers."
And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched
him and said unto him, "Arise and eat."

And he looked, and behold, there was a cake baked on the coals and a cruse
of water at his head. And he ate and drank, and lay down again.

And he arose, and ate and drank, and went in the strength of that meat
forty days and forty nights unto Horeb the mount of God.
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అత్డు లేచి భోజన్ముచేసి, ఆ భోజన్పు బలముచేత్ న్లువది రాత్రింబగళ్ల
ా
పరయాణముచేసి, దేవుని పరవత్మ్ని పేరుపటుబడిన్ హోరేబున్కు వచిచ
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And he came thither unto a cave and lodged there; and behold, the word of
the LORD came to him, and He said unto him, "What doest thou here,
Elijah?"
అచచట ఉన్న యొక గుహలోచేరి బసచేసెను. యెహోవావాకుక అత్నికి
And he said, "I have been very jealous for the LORD God of hosts; for the
పరత్ాక్షమైఏలీయా, యిచచట నీవేమి చేయచనానవని అత్ని న్డుగగా
children of Israel have forsaken Thy covenant, thrown down Thine altars,
and slain Thy prophets with the sword. And I, even I only, am left; and they
seek my life, to take it away."
అత్డుఇశారయేలు వారు నీ నిబంధన్ను తో
ి సి వేసి నీ బలిపీఠములను పడగొటిు And He said, "Go forth, and stand upon the mount before the LORD." And
నీ పరవకిలను ఖడుముచేత్ హత్ము చేసిరి. సెైన్ాముల కధిపత్రయ దేవుడున్గు behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the
యెహోవా కొరకు మ్హా రోష్ముగలవాడనై నేను ఒక డనుమ్యత్ిమే
mountains and broke in pieces the rocks before the LORD, but the LORD was
మిగిలియండగా వారు నా ప్ర
ర ణమును కూడ తీసివేయటకెై చూచచనానరని not in the wind; and after the wind an earthquake, but the LORD was not in
మ్న్విచేసెను.
the earthquake.
అందుకాయన్నీవు పోయి పరవత్ముమీద యెహోవా సముఖమ్ందు నిలిచి
And after the earthquake a fire, but the LORD was not in the fire; and after
యండుమ్ని సెలవిచెచను. అంత్ట యెహోవా ఆ వెైపున్ సంచరింపగా
the fire a still small voice.
బలమైన్ పనుగాలి లేచెను, యెహోవా భ్యమున్కు పరవత్ములు
బదదల్లయెను; శిలలు ఛినాన భిన్నముల్లయెను గాని యెహోవా ఆ గాలి
దబబయందు పరత్ాక్షము కాలేదు. గాలి పోయిన్ త్రువాత్ భూకంపము
కలిగెను గాని ఆ భూకంపమున్ందు యెహోవా పరత్ాక్షము కాలేదు.
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ఆ భూకంపమైన్ త్రువాత్ మరుపు పుట్టును గాని ఆ మరుపున్ందు యెహోవా
పరత్ాక్షము కాలేదు, మరుపు ఆగిపోగా మికికలి నిమ్ిళముగా మ్యటల్లడు ఒక
సవరము విన్బడెను.

And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle,
and went out and stood in the entrance of the cave. And behold, there
came a voice unto him and said, "What doest thou here, Elijah?"
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ఏలీయా దాని విని త్న్ దుపపటితో ముఖము కపుపకొని బయలుదేరి
గుహవాకిట నిలిచెను. అంత్లో ఏలీయా, ఇచచట నీవేమి చేయచనానవని
యొకడు పలికిన్ మ్యట అత్నికి విన్బడెను.
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అందుకత్డుఇశార యేలువారు నీ నిబంధన్ను తో
ి సివేసి నీ బలిపీఠములను
పడగొటిు నీ పరవకిలను ఖడుముచేత్ హత్ము చేసిరి. సెైన్ా ములకధిపత్రయ
దేవుడున్గు యెహోవా కొరకు మ్హా రోష్ముగలవాడనై నేను ఒకడను మ్యత్ిమే
మిగిలియండగా వారు నా ప్ర
ర ణము తీసివేయటకెై చూచ చనానరని చెపపను.

And he said, "I have been very jealous for the LORD God of hosts, because
the children of Israel have forsaken Thy covenant, thrown down Thine
altars, and slain Thy prophets with the sword. And I, even I only, am left;
and they seek my life, to take it away."
And the LORD said unto him, "Go, return on thy way to the Wilderness of
Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria;
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అపుపడు యెహోవా అత్నికి సెల విచిచన్ దేమ్న్గానీవు మ్రలి
అరణామ్యరుమున్ దమ్సుక న్కు పోయి దానిలో పరవేశించి సిరియ దేశముమీద
హజాయేలున్కు పటా
ు భిషేకము చేయము;
ఇశారయేలు వారిమీద నింషీకుమ్యరుడెైన్ యెహూకు పటా
ు భిషేకము చేయము;
నీకు మ్యరుగా పరవకియె
ై యండుటకు ఆబేలి హోల్లవాడెైన్ షాప్రతు
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము.
హజాయేలుయొకక ఖడుమును త్పపంచకొనువారిని యెహూ
హత్ముచేయను; యెహూ యొకక ఖడుమును త్పపంచకొనువారిని ఎలీషా
హత్ము చేయను.

and Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel; and
Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in
thy stead.
And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall
Jehu slay; and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay.
Yet I have left Me seven thousand in Israel, all the knees which have not
bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him."
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అయిన్ను ఇశారయేలు వారిలో బయలున్కు మోకాళ్ల
ా న్కయ, నోటితో వాని
So he departed from thence, and found Elisha the son of Shaphat, who was
ముదు
ద పట్ట
ు కొన్కయనుండు ఏడు వేలమ్ంది నాకు ఇంకను మిగిలియందురు. plowing with twelve yoke of oxen before him, and he with the twelfth; and
Elijah passed by him, and cast his mantle upon him.
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ఏలీయా అచచటనుండి పోయిన్ త్రువాత్ అత్నికి షాప్రతు కుమ్యరుడెైన్
ఎలీషా కన్బడెను. అత్డు త్న్ ముందరనున్న పండెరండు అరకల యెడాచేత్
దుకిక దునినంచచ పండెరండవ అరక తాను తోలుచండెను. ఏలీయా అత్ని
చేర బోయి త్న్ దుపపటి అత్నిమీద వేయగా
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అత్డు ఎడాను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెత్రతనేను పోయి నా త్లిదండు
ర లను And he returned back from him, and took a yoke of oxen and slew them and
ముదు
ద పట్ట
ు కొని త్రరిగి వచిచ నినున వెంబ డించెదన్ని చెపప అత్నిని
boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the
సెలవడుగగా అత్డుపోయి రముి, నావలన్ నీకు నిరబంధము లేదని చెపపను. people, and they ate. Then he arose and went after Elijah, and ministered
unto him.
అందు కత్డు అత్నిని విడిచి వెళ్లా కాడి యెడాను తీసి, వధించి
And Benhadad the king of Syria gathered all his host together; and there
వాటిమ్యంసమును గొరిినొగల చేత్ వంటచేసి జనులకు వడిిం చెను. వారు
were thirty and two kings with him, and horses and chariots. And he went
భోజన్ము చేసిన్ త్రువాత్ అత్డు లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళ్లా అత్నికి
up and besieged Samaria, and warred against it.
ఉపచారము చేయచండెను.
త్న్యొదద గుఱ్ఱములను రథములను సమ్కూరుచకొనిన్ ముపపది ఇదదరు
And he sent messengers to Ahab king of Israel into the city, and said unto
రాజులుండగా సిరియారాజైన్ బెన్ాదదు త్న్ సెైన్ామ్ంత్టిని సమ్కూరుచకొని
him, "Thus saith Benhadad:
బయలుదేరి షోమో
ా నుకు ముటుడి వేసి దానిమీద యదిము చేసెను.
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అత్డు పటుణమ్ందున్న ఇశారయేలురాజైన్ అహాబునొదదకు దూత్లను పంప
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నీ వెండియ నీ బంగారమును నావే, నీ భారాలలోను నీ పలాలలోను
సందరాముగలవారు నావారని బెన్ాదదు సెలవిచచచనానడని వారిచేత్
వరిమ్యన్ము తెలియజేసెను.
అందుకు ఇశారయేలు రాజునా యేలిన్వాడవెైన్ రాజా, నీవిచిచన్ సెలవుపరకారము And the messengers came again, and said, "Thus speaketh Benhadad,
నేనును నాకు కలిగిన్ సమ్సతమును నీ వశమున్ నునానమ్నిపరతుాత్తరమిచిచ saying, `Although I have sent unto thee, saying, "Thou shalt deliver me thy
వారిని పంపగా
silver and thy gold and thy wives and thy children,"
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ఆ దూత్లు పోయి ఆ మ్యట తెలియజేసి త్రరిగి వచిచబెన్ాదదు ఇట్ట
ా సెల
విచచచనానడని తెలియజపపరినీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ
భారాలను నీ పలాలను నాకు అపపగింప వలన్ని నేను నీయొదదకు నా
సేవకులను పంపయనానను.
రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండాను పరిశోధిం చదురు;
అపుపడు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేత్పట్ట
ు కొని
తీసికొని పోవుదురు.
కాగా ఇశారయేలు రాజు దేశపు పదదలన్ందరిని పలువ న్ంపంచిబెన్ాదదునీ
భారాలను పలాలను వెండి బంగారములను పట్ట
ు కొందున్ని వరిమ్యన్ము
పంపగా నేను ఇయాన్ని చెపపలేదు; ఆ మ్నుషుాడు చేయ గోరుచన్న
మోసము ఎటిుదో అది మీరు తెలిసికొనుడనను.

And he left the oxen and ran after Elijah, and said, "Let me, I pray thee, kiss
my father and my mother, and then I will follow thee." And he said unto
him, "Go back again, for what have I done to thee?"

`Thy silver and thy gold is mine; thy wives also and thy children, even the
goodliest, are mine.'"
And the king of Israel answered and said, "My lord, O king, according to thy
saying, I am thine, and all that I have."

yet I will send my servants unto thee tomorrow about this time, and they
shall search thine house and the houses of thy servants. And it shall be that
whatsoever is pleasant in thine eyes, they shall put it in their hand and take
it away.'"
Then the king of Israel called all the elders of the land, and said, "Mark, I
pray you, and see how this man seeketh mischief; for he sent unto me for
my wives and for my children and for my silver and for my gold, and I
denied him not."
And all the elders and all the people said unto him, "Hearken not unto him,
nor consent."
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నీవత్ని మ్యట విన్వదు
ద , దానికి ఒపుపకొన్వదు
ద అని ఆ పదదలును
జనులందరును అత్నితో చెపపరి,
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గనుక అత్డుమీరు రాజైన్ నా యేలిన్ వానితో
And Benhadad sent unto him and said, "The gods do so unto me, and more
తెలియజపపవలసిన్దేమ్న్గానీవు మొదట నీ సేవకుడనైన్ నాకు ఇచిచపంపన్ also, if the dust of Samaria shall suffice for handfuls for all the people who
ఆజాను నేను త్పపక అనుసరింతును గాని, నీవిపుపడు సెలవిచిచన్ దానిని నేను follow me."
చేయలేన్ని బెన్ాదదు దూత్లతో చెపుపడనను. ఆ దూత్లు పోయి
బెన్ాదదునొదదకు వచిచ ఆ పరతుాత్తరము తెలియజేయగా

1 Kings

20

10

And the king of Israel answered and said, "Tell him: `Let not him that girdeth
on his armor boast himself as he that putteth it off.'"
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బెన్ాదదు మ్రల అత్ని యొదదకు దూత్లను పంపనాతోకూడ వచిచన్
వారందరును పడికెడు ఎత్రతకొని పోవుటకు షోమో
ా ను యొకక ధూళ్ల
చాలిన్యెడల దేవత్లు నాకు గొపప అప్రయము కలుగజేయదురు గాక అని
వరిమ్యన్ము చేసెను.
అందుకు ఇశారయేలురాజుత్న్ ఆయధమును న్డుమున్ బిగించకొనువాడు
దానివిపప తీసి వేసిన్వానివల అత్రశయపడకూడదని చెపుపడనను.
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And behold, there came a prophet unto Ahab king of Israel, saying, "Thus
saith the LORD: `Hast thou seen all this great multitude? Behold, I will
deliver it into thine hand this day, and thou shalt know that I am the LORD.'"
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బన్ాదదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు జరి
గించకొనుచండగా, ఈ పరతుాత్తరము వారికి వచెచను గనుక అత్డు త్న్
సేవకులను పలిపంచి యదిమున్కు సిది పడుడని ఆజా
ా పంచెను. వారు
సన్నదు
ి లై పటుణము ఎదుట నిలువగా
పరవకియె
ై న్ యొకడు ఇశారయేలు రాజైన్ అహాబునొదదకు వచిచ అత్నితో
ఇటాననుయెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఈ గొపప దండంత్య నీవు
చూచిత్రవే; నేను యెహోవాన్ని నీవు గరహించన్ట్ట
ా నేడు దానిని నీచేత్ర
కపపగించెదను.
ఇది యెవరిచేత్ జరుగున్ని అహాబు అడుగగా అత్డురాజాాధిపతులలో
ఉన్న ¸యవనులచేత్ జరుగున్ని యెహోవా సెల విచచచనానడని చెపపను.
యదిమును ఎవరు ఆరంభ్ము చేయవలన్ని రాజు అడుగగా అత్డునీవే అని
పరతుాత్తరమిచెచను.
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And they went out at noon. But Benhadad was drinking himself drunk in the
pavilions, he and the kings, the thirty and two kings who helped him.
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వెంటనే అత్డు రాజాాధిపతులలో ఉన్న వారి లకకచూడగా వారు
రండువందల ముపపది ఇదదరైరి. త్రువాత్ జనులను, అన్గా ఇశారయేలు
వారిన్ందరిని లకికంపగా వారు ఏడువేల మ్ందియె
ై రి.
మ్ధాాహనమ్ందు వీరు బయలుదేరగా బెన్ాదదును అత్నికి సహకారులైన్ ఆ
ముపపది ఇదదరు రాజులును గుడారములలో తా
ి గి మ్తు
త లై యండిరి.
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రాజాాధిపతులలోనున్న ఆ ¸యవనులు ముందుగా బయలు దేరిన్పుపడు
సంగత్ర తెలిసికొనుటకెై బెన్ాదదు కొందరిని పంపను. షోమో
ా నులోనుండి కొందరు
వచిచయనానరని బంట్టలు తెలియజేయగా
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అత్డువారు సమ్యధాన్ముగా వచిచన్ను యదిము చేయ వచిచన్ను వారిని
So these young men of the princes of the provinces came out of the city,
సజీవులుగా పట్ట
ు కొనిరండని ఆజా
ా పంచెను.
and the army which followed them.
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Therefore he said unto the messengers of Benhadad, "Tell my lord the king:
`All that thou didst send for to thy servant at the first I will do, but this thing
I may not do.'" And the messengers departed and brought him word again.

And it came to pass, when Benhadad heard this message, as he was
drinking, he and the kings in the pavilions, that he said unto his servants,
"Set yourselves in array." And they set themselves in array against the city.

And Ahab said, "By whom?" And he said, "Thus saith the LORD: `Even by the
young men of the princes of the provinces.'" Then he said, "Who shall order
the battle?" And he answered, "Thou."
Then he numbered the young men of the princes of the provinces, and they
were two hundred and thirty two; and after them he numbered all the
people, even all the children of Israel, being seven thousand.

And the young men of the princes of the provinces went out first; and
Benhadad sent out, and they told him, saying, "There are men coming out of
Samaria."
And he said, "Whether they have come out for peace, take them alive; or
whether they have come out for war, take them alive."
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రాజాాధిపతులలోనున్న ఆ ¸యవనులును వారితో కూడనున్న
దండువారును పటుణములోనుండి బయలుదేరి

1 Kings

20

20

1 Kings

20

21

పరత్రవాడు త్నున ఎదిరించిన్ వానిని చంపగా సిరియనులు ప్రరిపోయిరి.
ఇశారయేలువారు వారిని త్రుము చండగా సిరియా రాజైన్ బెన్ాదదు
గుఱ్ఱమకిక రౌతులతో గూడ త్పపంచకొని పోయెను.
అంత్ట ఇశారయేలు రాజు బయలుదేరి గుఱ్ఱములను రథములను ఓడించి
సిరియనులను బహుగా హత్ము చేసెను.
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ఇశారయేలు వారందరును పోగు చేయబడి సిదిమై వారిని ఎదిరింప
బయలుదేరిరి. ఇశార యేలువారు మేకపలాల మ్ందలు రంటివల వారియెదుట
దిగియండిరి గాని దేశము సిరియనులచేత్ కపపబడి యండెను.
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అపుపడు దైవజనుడెైన్ యొకడు వచిచ ఇశార యేలు రాజుతో ఇటాననుయెహోవా And they pitched camp one opposite the other seven days. And so it was
సెలవిచచన్ దేమ్న్గాసిరియనులు యెహోవాకొండలకు దేవుడగాని లోయలకు that in the seventh day the battle was joined, and the children of Israel slew
దేవుడు కాడని అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యనానన్ని మీరు
of the Syrians a hundred thousand footmen in one day.
తెలిసికొనున్ట్ట
ా ఈ గొపప సమూహమ్ంత్య నీ చేత్రకి అపపగించెదను.

And they slew every one his man; and the Syrians fled, and Israel pursued
them; and Benhadad the king of Syria escaped on a horse with the
horsemen.
And the king of Israel went out and smote the horses and chariots, and slew
the Syrians with a great slaughter.

And the prophet came to the king of Israel, and said unto him, "Go,
strengthen thyself, and mark, and see what thou doest; for at the return of
the year the king of Syria will come up against thee."
అపుపడు ఆ పరవకి ఇశారయేలు రాజునొదదకు వచిచనీవు బలము తెచచకొనుము, And the servants of the king of Syria said unto him, "Their gods are gods of
నీవు చేయవలసిన్ దానిని కనిపటిు యండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు
the hills; therefore they were stronger than we. But let us fight against them
నీమీదికి మ్రల వచచన్ని అత్నితో చెపపను.
in the plain, and surely we shall be stronger than they.
అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అత్నితో ఈల్లగు మ్న్వి చేసిరివారి
దేవత్లు కొండదేవత్లు గనుక వారు మ్న్కంట్ట బలవంతులైరి. అయితే
మ్న్ము మైదాన్మ్ందు వారితో యదిము చేసిన్ యెడల నిశచయముగా
వారిని గెలుచదుము.
ఇందుకు మీరు చేయవలసిన్ దేమ్న్గా, ఆ రాజులలో ఒకొకకని వాని వాని
ఆధిపత్ాములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణయించి

నీవు పోగొట్ట
ు కొనిన్ బలము ఎంతో అంత్ బలమును, గుఱ్ఱములకు
గుఱ్ఱములను రథములకు రథములను లకికంచి పోగు చేయము; అపుపడు
మ్న్ము మైదాన్మున్ందు వారితో యదిము చేసిన్యెడల అవశాముగా
మ్న్ము వారిని గెలు చదమ్ని మ్న్వి చేయగా అత్డు వారు చెపపన్ మ్యట
విని ఆ పరకారము చేసెను.
కాబటిు మ్రుసంవత్సరము బెన్ాదదు సిరియనులను సమ్కూరిచ లకకచూచి
బయలుదేరి పోయి ఇశారయేలువారితో యదిము చేయటకెై ఆఫెకున్కు
వచెచను.

And do this thing: Take the kings away, every man out of his place, and put
captains in their places.

And number thee an army like the army that thou hast lost, horse for horse
and chariot for chariot; and we will fight against them in the plain, and
surely we shall be stronger than they." And he hearkened unto their voice,
and did so.
And it came to pass at the return of the year, that Benhadad numbered the
Syrians, and went up to Aphek to fight against Israel.

And the children of Israel were numbered and were all present, and went
against them; and the children of Israel pitched camp before them like two
little flocks of kids, but the Syrians filled the country.
And there came a man of God, and spoke unto the king of Israel and said,
"Thus saith the LORD: `Because the Syrians have said, "The LORD is God of
the hills, but He is not God of the valleys," therefore will I deliver all this
great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the LORD.'"
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వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదిన్ములు గుడారములు వేసికొని యండిన్ But the rest fled to Aphek, into the city; and there a wall fell upon twenty
త్రువాత్ ఏడవ దిన్మ్ందు యదిమున్కు కలిసికొన్గా ఇశారయేలువారు ఒక and seven thousand of the men who were left. And Benhadad fled and
దిన్మ్ందే సిరియనుల కాలబలము లక్షమ్ందిని హత్ము చేసిరి.
came into the city, into an inner chamber.
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త్కికన్వారు ఆఫెకు పటుణములోనికి ప్రరిపోగా అచచటనున్న యొకప్ర
ర కారము
శ్రష్ంచిన్వారిలో ఇరువది యేడు వేలమ్ంది మీద పడెను. బెన్ాదదు ప్రరిపోయి
ఆ పటుణమ్ందు పరవేశించి ఆ యాగదులలో చొరగా
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అంత్ట బెన్ాదదుత్మ్ త్ండిర చేత్రలోనుండి నా త్ండిర తీసికొనిన్ పటుణములను And a certain man of the sons of the prophets said unto his neighbor in the
నేను మ్రల అపపగించెదను; మ్రియ నా త్ండిర షోమో
ా నులో వీధులను
word of the LORD, "Smite me, I pray thee." And the man refused to smite
కటిుంచకొనిన్ట్ట
ా దమ్సుకలో త్మ్కొరకు త్మ్రు వీధులను కటిుంచ
him.
కొన్వచచను అని అత్నితో చెపపగా అహాబుఈ పరకారముగా నీతో సంధిచేసి
నినున పంపవేయదున్ని చెపప అత్నితో సంధిచేసి అత్ని పోనిచెచను.
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అంత్ట పరవకిల శిషుాలలో ఒకడు యెహోవా ఆజాచేత్ త్న్ చెలికానితోన్నున
కొట్ట
ు మ్న్గా అత్డు అత్ని కొట్ట
ు టకు ఒపపకపోయిన్పుపడు

Then said he unto him, "Because thou hast not obeyed the voice of the
LORD, behold, as soon as thou art departed from me, a lion shall slay thee."
And as soon as he had departed from him, a lion found him and slew him.
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Then he found another man and said, "Smite me, I pray thee." And the man
smote him, so that in smiting he wounded him.
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అత్డునీవు యెహోవా ఆజాకు లోబడకపోత్రవి గనుక నీవు న్నున విడిచిపోగానే
సింహము నినున చంపున్ని అత్నితో చెపపను. అత్డు వెళ్లాపోగానే
సింహమొకటి అత్నికి ఎదురై అత్నిని చంపను.
త్రువాత్ మ్రియొకడు అత్నికి కన్బడిన్పుపడు అత్డున్నున కొట్ట
ు మ్న్గా
అత్డు అత్ని కొటిు గాయ పరచెను.
అపుపడు ఆ పరవకి పోయి, కండామీద ప్రగా కట్ట
ు కొని మ్యరు వేష్ము వేసికొని,
మ్యరుమ్ందు రాజు యొకక రాకకెై కనిపట్ట
ు కొని యండి

And his servants said unto him, "Behold now, we have heard that the kings
of the house of Israel are merciful kings. Let us, I pray thee, put sackcloth on
our loins and ropes upon our heads, and go out to the king of Israel. Perhaps
he will save thy life."
అత్ని సేవకులుఇశారయేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేమువింటిమి గనుక So they girded sackcloth on their loins and put ropes on their heads, and
నీకు అనుకూలమైన్యెడల మేము న్డుమున్కు గోనలు కట్ట
ు కొని త్లమీద
came to the king of Israel and said, "Thy servant Benhadad saith, `I pray
తా
ి ళ్ల
ా వేసికొని ఇశారయేలు రాజునొదదకు పోవుదుము; అత్డు నీ ప్ర
ర ణమును
thee, let me live.'" And he said, "Is he yet alive? He is my brother."
రకిుంచ నేమో అని రాజుతో అన్గా రాజు అందుకు సమ్ిత్రంచెను.
కావున్ వారు త్మ్ న్డుములకు గోనలు కట్ట
ు కొని త్లమీద తా
ి ళ్ల
ా వేసి కొని
ఇశారయేలు రాజునొదదకు వచిచనీ దాసుడెైన్ బెన్ాదదుదయచేసి న్నున
బరదుకనిమ్ిని మ్న్వి చేయటకెై మ్ముిను పంపన్ని చెపపగా
అత్డుబెన్ాదదు నా సహోదరుడు, అత్డు ఇంకను సజీవుడెై యనానడా అని
యడిగెను.
అపుపడు ఆ మ్నుషుాలు సంగత్ర గరహించి అత్ని మ్న్సుస ఏల్లగున్ నున్నదో
అది నిశచయముగా గురిరిగి ఆ మ్యటనుబటిుబెన్ాదదు నీకు సహోదరుడ అని
చెపపగా అత్డుమీరు వెళ్లా అత్నిని తోడుకొని రండనను. బెన్ాదదు
త్న్యొదదకు రాగా అత్డు త్న్ రథముమీద అత్ని ఎకికంచకొనను.

Now the men diligently observed whether any thing would come from him,
and hastily caught it; and they said, "Thy brother Benhadad." Then he said,
"Go ye, bring him." Then Benhadad came forth to him; and he caused him to
come up into the chariot.
And Benhadad said unto him, "The cities which my father took from thy
father I will restore; and thou shalt make streets for thyself in Damascus, as
my father made in Samaria." Then said Ahab, "I will send thee away with
this covenant." So he made a covenant with him, and sent him away.

So the prophet departed and waited for the king by the way, and disguised
himself with ashes upon his face.
And as the king passed by, he cried unto the king; and he said, "Thy servant
went out into the midst of the battle. And behold, a man turned aside and
brought a man unto me, and said, `Keep this man. If by any means he be
missing, then shall thy life be for his life, or else thou shalt pay a talent of
silver.'
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రాజు వచచట చూచి బిగురగా రాజుతో ఈల్లగు మ్న్వి చేసికొననునీ
దాసుడనైన్ నేను యదిములోనికి పోయియండగా ఇదిగో ఒకడు ఇట్ట త్రరిగి
ఒక మ్నుషుాని నాయొదదకు తోడుకొని వచిచ యీ మ్నుషుాని కనిపట్ట
ు ము; ఏ
విధము గానైన్ను వాడు త్పపంచకొని పోయిన్యెడల వాని ప్ర
ర ణమున్కు
మ్యరుగా నీ ప్ర
ర ణముపోవును; లేదా నీవు రండు మ్ణుగుల వెండిని
ఇయావలన్నను.
అయితే నీ దాసుడనైన్ నేను పనిమీద అకకడకకడ త్రరుగుచండగా వాడు
కన్బడకపోయెను. అపుపడు ఇశార యేలురాజునీకు నీవే తీరుప తీరుబకొంటివి
గనుక నీవుచెపపన్ట్ట
ు గానే నీకు జరుగును అని అత్నికి సెలవియాగా

And as thy servant was busy here and there, he was gone." And the king of
Israel said unto him, "So shall thy judgment be; thyself hast decided it."

41

అత్డు త్వరపడి త్న్ కండామీది ప్రగా తీసివేయగా చూచి అత్డు పరవకిలలో
ఒకడని రాజు పోలచను.

And he said unto the king, "Thus saith the LORD: `Because thou hast let go
out of thy hand a man whom I appointed to utter destruction, therefore thy
life shall go for his life, and thy people for his people.'"
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And the king of Israel went to his house heavy and displeased, and came to
Samaria.
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అపుపడు అత్డుయెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను శపంచిన్ మ్నుషుాని
నీవు నీ చేత్రలోనుండి త్పపంచకొని పోనిచిచత్రవి గనుక వాని ప్ర
ర ణమున్కు
మ్యరుగా నీ ప్ర
ర ణమును, వాని జనులకు మ్యరుగా నీ జనులును అపపగింప
బడుదురని రాజుతో అన్గా
ఇశారయేలురాజు మూత్ర ముడుచ కొనిన్వాడెై కోపముతో షోమో
ా నులోని త్న్
న్గరున్కు వచెచను.

1 Kings

21

1

ఈ సంగతులైన్ త్రువాత్ యెజరయేలులో షోమో
ా ను రాజైన్ అహాబు న్గరును
ఆనుకొని యెజరయేలువాడెైన్ నాబోతున్కు ఒక దా
ర క్షతోట కలిగియండగా
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అహాబు నాబోతును పలిపంచినీ దా
ర క్ష తోట నా న్గరును ఆనుకొని యన్నది
గనుక అది నాకు కూరతోటకిముి దానికి పరత్రగా దానికంట్ట మ్ంచి దా
ర క్షతోట
నీకిచెచదను, లేదా నీకు అనుకూలమైన్ యెడల దానిని కరయమున్కిమ్ిని
అడిగెను.
అందుకు నాబోతునా పతా
ి రిజత్మును నీ కిచచటకు నాకు ఎంత్మ్యత్ిమును
వలాపడదని చెపపగా

And Ahab spoke unto Naboth, saying, "Give me thy vineyard, that I may
have it for a garden of herbs, because it is near unto my house. And I will
give thee for it a better vineyard than it; or, if it seem good to thee, I will
give thee the worth of it in money."
And Naboth said to Ahab, "The LORD forbid me that I should give the
inheritance of my fathers unto thee."
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నా పతా
ి రిజత్మును నీ కియాన్ని యెజరయేలీయడెైన్ నాబోతు త్న్తో
చెపపన్దానినిబటిు అహాబు మూత్ర ముడుచకొనిన్వాడెై కోపముతో త్న్
న్గరున్కు పోయి మ్ంచముమీద పరుండి యెవరితోను మ్యటల్లడకయ
భోజన్ము చేయకయ ఉండెను.
అంత్ట అత్ని భారాయె
ై న్ యెజబెలు వచిచనీవు మూత్ర
ముడుచకొనిన్వాడవెై భోజన్ము చేయక యండెదవేమ్ని అత్ని న్డుగగా

And he hastened and took the ashes away from his face, and the king of
Israel recognized him, that he was of the prophets.

And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a
vineyard which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab king of Samaria.

And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word
which Naboth the Jezreelite had spoken to him; for he had said, "I will not
give thee the inheritance of my fathers." And he lay down upon his bed, and
turned away his face, and would eat no bread.
But Jezebel his wife came to him, and said unto him, "Why is thy spirit so
sad, that thou eatest no bread?"

And he said unto her, "Because I spoke unto Naboth the Jezreelite and said
unto him, `Give me thy vineyard for money; or else, if it please thee, I will
give thee another vineyard for it.' And he answered, `I will not give thee my
vineyard.'"
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అత్డు ఆమతో ఇటాననునీ దా
ర క్షతోటను కరయమున్కు నాకిముి; లేక నీకు
అనుకూలమైన్యెడల దానికి మ్యరుగా మ్రియొక దా
ర క్షతోట నీ కిచెచదన్ని,
యెజర యేలీయడెైన్ నాబోతుతో నేను చెపపగా అత్డునా దా
ర క్షతోట నీ
కియాన్నను.
అందు కత్ని భారాయె
ై న్ యెజబెలుఇశారయేలులో నీవిపుపడు
రాజాపరిప్రలన్ము చేయటలేదా? లేచి భోజన్ము చేసి మ్న్సుసలో
సంతోష్ముగా ఉండుము; నేనే యెజరయేలీయడెైన్ నాబోతు దా
ర క్షతోట
నీకిపపంచెదన్ని అత్నితో చెపప
అహాబు పేరట తాకీదు వా
ర యించి అత్ని ముదరతో ముదిరంచి, ఆ తాకీదును
నాబోతు నివాసము చేయచన్న పటుణపు పదదలకును సామ్ంతులకును
పంపను.
ఆ తాకీదులో వా
ర యించిన్ దేమ్న్గాఉపవాసదిన్ము జరుగవలన్ని మీరు
చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిు
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నీవు దేవునిని రాజును దూష్ంచిత్రవని అత్నిమీద సాక్షాము పలుకుటకు
పనికిమ్యలిన్ యిదదరు మ్నుషుాలను సిదిపరచడి; తీరుప అయిన్మీదట
అత్ని బయటికి తీసికొని పోయి రాళాతో చావగొట్ట
ు డి.
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They proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people.
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అత్ని పటుణపు పదదలును పటుణమ్ందు నివసించ సామ్ంతులును యెజబెలు
త్మ్కు పంపన్ తాకీదు పరకారముగా జరిగించిరి.
ఎటాన్గా వారు ఉపవాసదిన్ము చాటించి నాబోతును జనుల యెదుట
నిలువబెటిురి.
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Then they sent to Jezebel, saying, "Naboth has been stoned and is dead."
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అపుపడు పనికిమ్యలిన్ యిదదరు మ్నుషుాలు సమ్యజములో పరవేశించి అత్ని
యెదుట కూరుచండినాబోతు దేవునిని రాజును దూష్ంచెన్ని జనుల
సమ్క్షమున్ నాబోతుమీద సాక్షాము పలుకగా వారు పటుణము బయటికి
అత్నిని తీసికొని పోయి రాళాతో చావగొటిురి.
నాబోతు రాత్రదబబలచేత్ మ్రణమ్యయెన్ని వారు యెజ బెలున్కు
వరిమ్యన్ము పంపగా
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నాబోతు రాత్ర దబబల చేత్ మ్రణమ్యయెన్ని యెజబెలు వినినాబోతు
సజీవుడు కాడు, అత్డు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజర యేలీయడెైన్
నాబోతు కరయమున్కు నీకియానొలాక పోయిన్ అత్ని దా
ర క్షతోటను
సావధీన్పరచకొనుమ్ని అహాబుతో చెపపను.
నాబోతు చనిపోయెన్ని అహాబు విని లేచి యెజరయేలీయడెైన్ నాబోతు
దా
ర క్షతోటను సావధీన్ పరచకొన్బోయెను.
అపుపడు యెహోవావాకుక త్రషీబయడెైన్ ఏలీయాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను

And Jezebel his wife said unto him, "Dost thou now govern the kingdom of
Israel? Arise, and eat bread, and let thine heart be merry. I will give thee the
vineyard of Naboth the Jezreelite."
So she wrote letters in Ahab's name and sealed them with his seal, and sent
the letters unto the elders and to the nobles who were in his city, dwelling
with Naboth.
And she wrote in the letters, saying, "Proclaim a fast, and set Naboth on
high among the people.
And set two men, sons of Belial, before him to bear witness against him,
saying, `Thou didst blaspheme God and the king.' And then carry him out
and stone him, that he may die."
And the men of his city, even the elders and the nobles who were the
inhabitants in his city, did as Jezebel had sent unto them and as it was
written in the letters which she had sent unto them.

And there came in two men, children of Belial, and sat before him; and the
men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence
of the people, saying, "Naboth blasphemed God and the king." Then they
carried him forth out of the city and stoned him with stones, so that he died.

And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth had been stoned and
was dead, that Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard
of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money; for
Naboth is not alive, but dead."
And it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab
rose up to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite to take
possession of it.
And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,
"Arise, go down to meet Ahab king of Israel, who is in Samaria. Behold, he is
in the vineyard of Naboth, whither he has gone down to possess it.
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నీవు లేచి షోమో
ా నులోనున్న ఇశారయేలురాజైన్ అహాబును ఎదు ర్కకనుటకు
బయలుదేరుము, అత్డు నాబోతుయొకక దా
ర క్షతోటలో ఉనానడు; అత్డు
దానిని సావధీన్పరచ కొన్బోయెను.
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నీవు అత్ని చూచి యీల్లగు పరకటిం చముయెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాదీని సావధీన్ పరచకొన్వలన్ని నీవు నాబోతును
చంపత్రవిగదా. యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఏ సథలమ్ందు కుకకలు
నాబోతు రకిమును నాకెనో ఆ సథలమ్ందే కుకకలు నీ రకిమును నిజముగా
నాకున్ని అత్నితో చెపపను.
అంత్ట అహాబు ఏలీయాను చూచినా పగవాడా, నీ చేత్రలో నేను
చికుకబడిత్రనా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటాననుయెహోవా దృష్ుకి కీడు
చేయటకు నినున నీవే అముికొని యనానవు గనుక నా చేత్రలో నీవు
చికికత్రవి.
అందుకు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచెచనునేను నీ మీదికి అప్ర యము
రపపంచెదను; నీ సంత్త్రవారిని నాశముచేతును; అలుపలేమి ఘనులేమి
ఇశారయేలువారిలో అహాబు పక్షమున్ ఎవరును లేకుండ పురుషులన్ందరిని
నిరూిలముచేతును.
ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు నీవు కారకుడవెై నాకు కోపము
పుటిుంచిత్రవి గనుక నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము కుట్టంబమున్కును
అహీయా కుమ్యరుడెైన్ బయెషా కుట్టంబమున్కును నేను చేసిన్ట్ట
ా నీ
కుట్టంబమున్కు చేయదున్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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మ్రియ యెజబెలునుగూరిచ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాయెజరయేలు
ప్ర
ర కారమునొదద కుకకలు యెజబెలును త్రనివేయను.

Him of Ahab that dieth in the city the dogs shall eat, andhim that dieth in
the field shall the fowls of the air eat."
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పటుణమ్ందు చచచ అహాబు సంబంధికులను కుకకలు త్రనివేయను;
బయటిభూములలో చచచవారిని ఆకాశపకు
ు లు త్రనివేయను అని చెపపను

But there was none like unto Ahab, who sold himself to work wickedness in
the sight of the LORD, whom Jezebel his wife stirred up.
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త్న్ భారాయె
ై న్ యెజబెలు పేరరేపణచేత్ యెహోవా దృష్ుకి కీడుచేయ త్నున
తాను అముికొనిన్ అహాబువంటి వాడు ఎవవడును లేడు.

And he did very abominably in following idols, according to all things as did
the Amorites, whom the LORD cast out before the children of Israel.

1 Kings

21

26

1 Kings

21

27

1 Kings

21

28

ఇశారయేలీయల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ అమోరీయల
And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes
ఆచారరీత్రగా విగరహములను పట్ట
ు కొని అత్డు బహు హేయముగా పరవరిించెను. and put sackcloth upon his flesh, and fasted and lay in sackcloth, and went
about dispiritedly.
అహాబు ఆ మ్యటలు విని త్న్ వసతీ ములను చింపు కొని గోనపటు కట్ట
ు కొని
And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,
ఉపవాసముండి, గోనపటుమీద పరుండి వాాకులపడుచండగా
యెహోవా వాకుక త్రషీబయడెైన్ ఏలీయాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను "Seest thou how Ahab humbleth himself before Me? Because he humbleth
himself before Me, I will not bring the evil in his days; but in his son's days
will I bring the evil upon his house."

And thou shalt speak unto him, saying, `Thus saith the LORD: Hast thou
killed and also taken possession?' And thou shalt speak unto him, saying,
`Thus saith the LORD, "In the place where dogs licked the blood of Naboth
shall dogs lick thy blood, even thine.'"
And Ahab said to Elijah, "Hast thou found me, O mine enemy?" And he
answered, "I have found thee, because thou hast sold thyself to work evil in
the sight of the LORD.

`Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will
cut off from Ahab him that urinates against the wall, and him that is shut up
and left in Israel.
And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and
like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith
thou hast provoked Me to anger and made Israel sin.'
And of Jezebel also spoke the LORD, saying, `The dogs shall eat Jezebel by
the wall of Jezreel.'
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అహాబు నాకు భ్యపడి విన్యముగా పరవరిించట చూచిత్రవా? నాకు
భ్యపడి అత్డు విన్యముగా పరవరిించటచేత్ ఆ అప్రయము అత్ని
కాలమున్ందు సంభ్వింపకుండ ఆప, అత్ని కుమ్యరుని కాలమున్ందు అత్ని
కుట్టంబికులమీదికి నేను దాని రపపంచెదను.

And they continued three years without war between Syria and Israel.
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సిరియనులును ఇశారయేలువారును మూడు సంవత్సర ములు ఒకరితో ఒకరు
యదిము జరిగింపక మ్యనిరి.
మూడవ సంవత్సరమ్ందు యూదారాజైన్ యెహోషాప్రతు బయలుదేరి
ఇశారయేలురాజునొదదకు రాగా

And it came to pass in the third year that Jehoshaphat the king of Judah
came down to the king of Israel.
And the king of Israel said unto his servants, "Know ye that Ramoth in Gilead
is ours, and we are still, and take it not out of the hand of the king of Syria?"
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And he said unto Jehoshaphat, "Wilt thou go with me to battle to
Ramothgilead?" And Jehoshaphat said to the king of Israel, "I am as thou
art, my people as thy people, my horses as thy horses."
And Jehoshaphat said unto the king of Israel, "Inquire, I pray thee, for the
word of the LORD today."
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ఇశారయేలురాజు త్న్ సేవకులను పలిపంచిరామోత్రుల్లదు మ్న్దని
మీరరుగుదురు; అయితే మ్న్ము సిరియా రాజు చేత్రలోనుండి దాని తీసికొన్క
ఊరకునానమ్ని చెపప
యదిము చేయటకు నాతోకూడ నీవు రామోత్రుల్లదున్కు వచెచదవా అని
యెహోషాప్రతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాప్రతునేను నీవాడనే; నా
జనులు నీ జనులే నా గుఱ్ఱములును నీ గుఱ్ఱములే అని ఇశారయేలు రాజుతో
చెపపను.
పమ్ిట యెహోషాప్రతునేడు యెహోవా యొదద విచారణచేయదము రండని
ఇశారయేలు రాజుతో అన్గా
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Then the king of Israel gathered the prophets together, about four hundred
men, and said unto them, "Shall I go against Ramothgilead to battle, or shall
I forbear?" And they said, "Go up; for the Lord shall deliver it into the hand
of the king."
ఇశారయేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమ్ంది పరవకిలను పలిపంచియదిము And Jehoshaphat said, "Is there not here a prophet of the LORD besides,
చేయటకు రామోత్రుల్లదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారి న్డిగెను.
that we might inquire of him?"
అందుకుయెహోవా దానిని రాజైన్ నీ చేత్రకి అపపగించను గనుక
పండని వారు చెపపరి గాని యెహోషాప్రతువిచారణ చేయటకెై వీరు
త్పపయెహోవా పరవకిలలో ఒకడెైన్ను ఇకకడ లేడా అని అడిగెను.

And the king of Israel said unto Jehoshaphat, "There is yet one man, Micaiah
the son of Imlah, by whom we may inquire of the LORD; but I hate him, for
he doth not prophesy good concerning me, but evil." And Jehoshaphat said,
"Let not the king say so."
అందుకు ఇశారయేలురాజుఇవ్ద
Then the king of Israel called an officer and said, "Hasten hither Micaiah the
ా కుమ్యరుడెైన్ మీకాయా అను ఒకడునానడు;
అత్నిదావరా మ్న్ము యెహోవాయొదద విచారణ చేయవచచను గాని, అత్డు son of Imlah."
న్నునగూరిచ మేలు పరకటింపక కీడ పరకటించను గనుక అత్నియందు నాకు
దేవష్ము కలదని యెహోషా ప్రతుతో అన్గా యెహోషాప్రతురాజైన్ మీరు ఆల్ల
గన్వదదనను.
అపుపడు ఇశారయేలు రాజు త్న్ పరివారములో ఒకనిని పలిచిఇవ్ద
And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his
ా
కుమ్యరుడెైన్ మీకాయాను శీఘాముగా ఇకకడికి రపపంచమ్ని సెలవిచెచను.
throne, having put on their robes, in a vacant place in the entrance of the
gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.
ఇశారయేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాప్రతును రాజవసతీములు
And Zedekiah the son of Chenaanah made himself horns of iron; and he
ధరించకొని, షోమో
ా ను గవిని దగురనున్న విశాల సథలమ్ందు గదదలమీద
said, "Thus saith the LORD: `With these shalt thou push the Syrians until
ఆస్త్నులై యండి, పరవకిలందరును వారి సమ్క్షమ్ందు పరకటన్ చేయచండగా thou have consumed them.'"
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కెన్యనా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయా యినుప కొముిలు చేయించకొని
వచిచవీటిచేత్ నీవు సిరియనులను పడిచి నాశన్ము చేతువని యెహోవా
సెలవిచచ చనానడని చెపపను.
పరవకిలందరును ఆ చొపుపన్నే పరకటన్ చేయచయెహోవా రామోత్రుల్లదును
రాజవెైన్ నీ చేత్రకి అపపగించను గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి
జయమొందుదువు అని చెపపరి.
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And all the prophets prophesied so, saying, "Go up to Ramothgilead and
prosper, for the LORD shall deliver it into the king's hand."
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అత్డు రాజునొదదకు వచిచన్పుపడు రాజుమీకాయా, నీవేమ్ందువు? యదిము
చేయటకు మేము రామోత్రుల్లదుమీదికి పోదుమ్య పోకుందుమ్య అని
యడుగగా అత్డుయెహోవా దానిని రాజవెైన్ నీ చేత్రకి న్పప గించను గనుక
నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో అనను.

And the king said unto him, "How many times shall I adjure thee that thou
tell me nothing but that which is true in the name of the LORD?"
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అందుకు రాజునీచేత్ పరమ్యణము చేయించి యెహోవా నామ్మునుబటిు
నిజమైన్ మ్యటలే నీవు నాతో పలుకవలసిన్దని నేననిన మ్యరులు నీతో
చెపపత్రని అని రాజు సెలవియాగా
అత్డుఇశారయేలీయ లందరును కాపరిలేని గొఱ్ఱలవలనే కొండలమీద చెదరి
యండుట నేను చూచిత్రని వారికి యజమ్యనుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు
సమ్యధాన్ముగా వెళావలసిన్దని యెహోవా సెలవిచెచను అని చెపపను.

And he said, "I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not
a shepherd. And the LORD said, `These have no master. Let them return
every man to his house in peace.'"
And the king of Israel said unto Jehoshaphat, "Did I not tell thee that he
would prophesy no good concerning me, but evil?"
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అపుపడు ఇశార యేలురాజు యెహోషాప్రతును చూచిఇత్డు న్నున గూరిచ
మేలుపలుకక కీడ పరవచించన్ని నేను నీతో చెపపలేదా అన్గా
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మీకాయా యిటాననుయెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట ఆలకించము; యెహోవా
సింహాసనాస్త్నుడెై యండగా పరలోకసెైన్ామ్ంత్య ఆయన్ కుడి
ప్రరశవమున్ను ఎడమ్ప్రరశవమున్ను నిలిచి యండుట నేను చూచిత్రని

And Micaiah said, "Hear thou therefore the word of the LORD: I saw the
LORD sitting on His throne, and all the host of heaven standing by Him on
His right hand and on His left.
And the LORD said, `Who shall persuade Ahab, that he may go up and fall at
Ramothgilead?' And one said in this manner, and another said in that
manner.

1 Kings

22

20

1 Kings

22

21

అహాబు రామోత్రుల్లదుమీదికి పోయి అకకడ ఓడిపోవున్ట్ట
ా గా ఎవడు అత్నిని
పేరరేపంచన్ని యెహోవా సెలవియాగా, ఒకడు ఈ విధముగాను మ్రియొకడు
ఆ విధముగాను యోచన్ చెపుపచండిరి.
అంత్లో ఒక ఆత్ి యెదుటికి వచిచ యెహోవా సనినధిని నిలువబడినేను
అత్నిని పేరరేపంచెదన్న్గా యెహోవాఏ పరకారము నీవత్ని పేరరేపంచదువని
అత్ని న్డిగెను.
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And the messenger who had gone to call Micaiah spoke unto him, saying,
"Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with
one mouth. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and
speak that which is good."
And Micaiah said, "As the LORD liveth, what the LORD saith unto me, that
will I speak."

మీకాయాను పలువబోయిన్ దూత్ పరవకిలు ఏకముగా రాజుతో మ్ంచి
మ్యటలు పలుకుచనానరు గనుక నీ మ్యట వారి మ్యటకు
అనుకూలపరచమ్ని అత్నితో అన్గా
మీకాయాయెహోవా నాకు సెల విచచన్దేదో ఆయన్ జీవముతోడు నేను దానినే So he came to the king. And the king said unto him, "Micaiah, shall we go
పలు కుదున్నను.
against Ramothgilead to battle, or shall we forbear?" And he answered him,
"Go, and prosper, for the LORD shall deliver it into the hand of the king."

And there came forth a spirit, and stood before the LORD and said, `I will
persuade him.'
And the LORD said unto him, `Wherewith?' And he said, `Iwill go forth, and I
will be a lying spirit in the mouth of all his prophets.' And He said, `Thou
shalt persuade him, and prevail also. Go forth, and do so.'

అందుకత్డునేను బయలుదేరి అత్ని పరవకిల నోట అబదిమ్యడు ఆత్ిగా
Now therefore, behold, the LORD hath put a lying spirit in the mouth of all
ఉందున్ని చెపపగా ఆయన్నీవు అత్ని పేరరేపంచి జయము నొందుదువు; పోయి these thy prophets, and the LORD hath spoken evil concerning thee.
ఆ పరకారము చేయమ్ని అత్నికి సెలవిచెచను.
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యెహోవా నినునగూరిచ కీడు యోచించి నీ పరవకిల నోట అబదిమ్యడు ఆత్ిను But Zedekiah the son of Chenaanah went near, and smote Micaiah on the
ఉంచియనానడు.
cheek and said, "Which way went the spirit of the LORD from me to speak
unto thee?"
మీకాయా యిటాన్గా, కెన్యనా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయా అత్ని దగురకు
And Micaiah said, "Behold, thou shalt see in that day when thou shalt go
వచిచనీతో మ్యటల్లడుటకు యెహోవా ఆత్ి నాయొదదనుండి ఏవెైపుగా
into an inner chamber to hide thyself."
పోయెన్ని చెపప మీకాయాను చెంపమీద కొట్టును.
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బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేుమ్ముగా త్రరిగివచచవరకు అత్నికి కష్ుమైన్ And Micaiah said, "If thou return at all in peace, the LORD hath not spoken
అన్నము నీళ్ల
ా ఈయడని ఆజా ఇచెచను.
by me." And he said, "Hearken, O people, every one of you!"
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So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to
Ramothgilead.
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అపుపడు మీకాయా ఈల్లగు చెపపను సకలజనుల్లరా, నా మ్యట ఆలకించ
డని చెపపనురాజవెైన్ నీవు ఏమ్యత్ిమైన్ను కేుమ్ముగా త్రరిగి వచిచన్యెడల
యెహోవా నాచేత్ పలుకలేదు.
ఇశారయేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషా ప్రతును రామోత్రుల్లదు మీదికి
పోవుచండగా
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సరియారాజు త్న్ రథ ములమీద అధికారులైన్ ముపపది ఇదదరు
అధిపతులను పలి పంచి అలుపలతోనైన్ను ఘనులతోనైన్ను మీరు
పోటా
ా డవదు
ద ; ఇశారయేలురాజుతో మ్యత్ిమే పోటా
ా డుడని ఆజా ఇచిచయండగా

And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat,
that they said, "Surely it is the king of Israel." And they turned aside to fight
against him; and Jehoshaphat cried out.

1 Kings

22

32

రథాధిపతులు యెహోషాప్రతును చూచియిత్డ ఇశారయేలు రాజనుకొని
అత్నితో పోటా
ా డుటకు అత్ని మీదికి వచిచరి. యెహోషాప్రతు కేకలువేయగా

And it came to pass, when the captains of the chariots perceived that it was
not the king of Israel, that they turned back from pursuing him.
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రథాధిపతులు అత్డు ఇశారయేలురాజు కాన్ట్ట
ు గురుతుపటిు అత్ని త్రుముట And a certain man drew a bow at random, and smote the king of Israel
మ్యనివేసిరి.
between the joints of the armor. Therefore he said unto the driver of his
chariot, "Turn thine hand and carry me out of the host, for I am wounded."
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పమ్ిట ఒకడు త్న్ విలు
ా తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశారయేలు
రాజుకు కవచపుకీలు మ్ధాను త్గిలను గనుక అత్డునాకు గాయమైన్ది,
రథము త్రిపప సెైన్ాములో నుండి న్నున అవత్లకు తీసికొని పమ్ిని త్న్
సారధితో చెపపను.

అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకెై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడు నాడు
అది నీకు తెలియ వచచన్ని అత్నితో చెపపను.
అపుపడు ఇశారయేలు రాజుమీకాయాను పట్ట
ు కొని తీసికొని పోయి పటుణపు
అధికారియె
ై న్ ఆమోనున్కును రాజకుమ్యరుడెైన్ యోవాషు న్కును అపపగించి

And the king of Israel said, "Take Micaiah, and carry him back unto Amon
the governor of the city and to Joash the king's son;
and say, `Thus saith the king: Put this fellow in theprison, and feed him with
bread of affliction and with water of affliction until I come in peace.'"

And the king of Israel said unto Jehoshaphat, "I willing disguise myself and
enter into the battle, but put thou on thy robes." And the king of Israel
disguised himself and went into the battle.
ఇశార యేలురాజునేను మ్యరువేష్ము వేసికొని యదిములో పరవేశించెదను, నీవెైతే But the king of Syria commanded his thirty and two captains who had rule
నీ వసతీములు ధరించకొని పరవే శించమ్ని యెహోషాప్రతుతో చెపప
over his chariots, saying, "Fight neither with small nor great, save only with
మ్యరువేష్ము వేసికొని యదిమ్ందు పరవేశించెను.
the king of Israel."

And the battle increased that day. And the king was propped up in his
chariot against the Syrians, and died at evening; and the blood ran out of
the wound into the midst of the chariot.
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నాడు యదిము బలముగా జరుగుచన్నపుపడు రాజును సిరియనుల
యెదుట అత్ని రథముమీద నిలువ బెటిురి; అసతమ్యమ్ందు అత్డు
మ్రణమ్యయెను; త్గిలిన్ గాయములోనుండి అత్ని రకిము కారి రథములో
మ్డుగు గట్టును.
సూరాాసతమ్య సమ్యమ్ందు దండువారందరు త్మ్ త్మ్ పటుణములకును
దేశములకును వెళ్లా పోవచచ న్ని పరచరమ్యయెను.
ఈ పరకారము రాజు మ్రణమై షోమో
ా నున్కు కొనిపోబడి షోమో
ా నులో
ప్రత్రపటుబడెను.
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యెహోషాప్రతు ఏల నారంభించిన్పుపడు అత్డు ముపపది యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేములో యిరువది యె
ై దేండు
ా ఏలను; అత్ని త్లిా పేరు అజూబా,
ఆమ ష్లీాకుమ్యరియె
ై యండెను.
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అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఆసాయొకక మ్యరుములనినటి న్నుసరించి, యెహోవా
దృష్ుకి అనుకూలముగా పరవరిించచ వచెచను. అయితే ఉన్నత్ సథలములను
తీసివేయలేదు; ఉన్నత్ సథలములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిపం చచ
ధూపము వేయచ నుండిరి.
యెహోషాప్రతు ఇశారయేలు రాజుతో సంధిచేసెను.
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యెహోషాప్రతు చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు కనుపరచిన్
బలమునుగూరిచయ, అత్డు యదథముచేసిన్ విధమును గూరిచయ
యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
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త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఆసాదిన్ములలో శ్రష్ంచియండిన్ పురుష్గాములను అత్డు
దేశములోనుండి వెళాగొట్టును.
ఆ కాలమ్ందు ఎదోము దేశమున్కు రాజు లేకపోయెను; పరధానియె
ై న్ యొకడు
రాజాప్రలన్ము చేయచండెను.
యెహోషాప్రతు బంగారము తెచచటకెై ఓఫీరుదేశమున్కు పోవుటకు త్రీుషు
ఓడలను కటిుంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనుబెరునొదద బదదలై పోయెను.

వేశాలు సానన్ము చేయచండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమో
ా ను కొలనులో
కడిగిన్పుపడు యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ కుకకలు వచిచ అత్ని
రకిమును నాకెను.
అహాబు చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
దాన్ంత్టినిగూరిచయ, అత్డు కటిుంచిన్ దంత్పు ఇంటినిగూరిచయ, అత్డు
కటిుంచిన్ పటుణములను గూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథ
మ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
అహాబు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అహజాా
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
ఆసా కుమ్యరుడెైన్ యెహోషాప్రతు ఇశారయేలు రాజైన్ అహాబు ఏలుబడిలో
నాలుగవ సంవత్సరమ్ందు యూదాను ఏలనారంభించెను.

And there went a proclamation throughout the host about the going down
of the sun, saying, "Every man to his city, and every man to his own
country!"
So the king died, and was brought to Samaria; and they buried the king in
Samaria.
And one washed the chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up
his blood; and they washed his armor, according unto the word of the LORD
which He spoke.
Now the rest of the acts of Ahab and all that he did, and the ivory house
which he made and all the cities that he built, are they not written in the
book of the chronicles of the kings of Israel?
So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

And Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the fourth
year of Ahab king of Israel.
Jehoshaphat was thirty and five years old when he began to reign, and he
reigned twenty and five years in Jerusalem. And hismother's name was
Azubah the daughter of Shilhi.
And he walked in all the ways of Asa his father. He turned not aside from it,
doing that which was right in the eyes of the LORD. Nevertheless the high
places were not taken away, for the people offered and burned incense yet
in the high places.
And Jehoshaphat made peace with the king of Israel.

Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might that he showed, and
how he warred, are they not written in the book of the chronicles of the
kings of Judah?
And the remnant of the sodomites, who remained in the days of his father
Asa, he took out of the land.

There was then no king in Edom; a deputy was king.
Jehoshaphat made ships of Tarshish to go to Ophir for gold; but they went
not, for the ships were broken at Eziongeber.
Then said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, "Let my servants go
with thy servants in the ships." But Jehoshaphat would not.
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అహాబు కుమ్యరుడెైన్ అహజాానా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద And Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in
పోనిమ్ిని యెహోషా ప్రతు న్డుగగా యెహోషాప్రతు దానికి ఒపపలేదు.
the city of David his father; and Jehoram his son reigned in his stead.
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పమ్ిట యెహోషా ప్రతు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి, త్న్ పత్రుడెైన్
దావీదుపురమ్ందు త్న్ పత్రులతోకూడ ప్రత్రపటు బడెను; అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the
seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned two years over
Israel.

1 Kings

22

51

1 Kings

22

52

అహాబు కుమ్యరుడెైన్ అహజాా యూదారాజైన్ యెహోషాప్రతు ఏలుబడిలో
పదునేడవ సంవత్సరమ్ందు షోమో
ా నులో ఇశారయేలును ఏలనారంభించి రండు
సంవ త్సరములు ఇశారయేలును ఏలను.
అత్డు యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించి,త్న్ త్లిదండు
ర లిదదరి పరవరి
న్ను, ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడెైన్ నబాతు కుమ్యరుడగు
యర్కబాము పరవరిన్ను అనుసరించి పరవరిించచ వచెచను.

And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father
and in the way of his mother and in the way of Jeroboam the son of Nebat,
who made Israel to sin;
for he served Baal and worshiped him, and provoked to anger the LORD God
of Israel, according to all that his father had done.
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అత్డు బయలు దేవత్ను పూజం చచ, వానికి న్మ్సాకరము చేయచ, త్న్ Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab.
త్ండిర చేసిన్ కిరయలనినటి చొపుపన్ జరిగించచ, ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవాకు కోపము పుటిుంచెను.
అహాబు మ్రణమైన్ త్రువాత్ మోయాబీయలు ఇశారయేలువారిమీద
And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in
త్రరుగబడిరి.
Samaria, and was sick. And he sent messengers and aid unto them, "Go,
inquire of Baalzebub the god of Ekron whether I shall recover from this
disease."
అహజాా షోమో
ా నులోనున్న త్న్ మేడగది కిటికీలోనుండి కిరందపడి రోగియె
ై మీరు But the angel of the LORD said to Elijah the Tishbite, "Arise, go up to meet
ఎకోరను దేవత్యగు బయలజబూబు నొదదకు పోయిఈ వాాధి పోగొట్ట
ు కొని నేను the messengers of the king of Samaria and say unto them, `Is it not because
సవసథ పడుదునో లేదో విచారించడని దూత్లను పంపగా
there is not a God in Israel that ye go to inquire of Baalzebub the god of
Ekron?'
యెహోవా దూత్ త్రషీబయడెైన్ ఏలీయాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవులేచి
Now therefore thus saith the LORD: `Thou shalt not come down from that
షోమో
ా నురాజు పంపన్ దూత్లను ఎదుర్కకన్బోయి
bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!'" And Elijah departed.
యిటానుముఇశారయేలువారిలో దేవు డన్నవాడు లేడనుకొని ఎకోరను దేవత్యె
ై న్
బయలజ బూబునొదద మీరు విచారించబోవుచనానరా?
కాగా యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీవెకికన్ మ్ంచము మీదనుండి
దిగిరాకుండ నీవు నిశచయముగా మ్రణమ్వు దువు అని ఏలీయా వారితో
చెపప వెళ్లాపోయెను.
త్రు వాత్ ఆ దూత్లు రాజునొదదకు వచిచరి.మీరందుకు త్రరిగి వచిచత్రరని
అత్డు వారి న్డుగగా

And when the messengers returned unto the king, he said unto them, "Why
have ye now turned back?"
And they said unto him, "There came a man up to meet us, and said unto us,
`Go, return unto the king who sent you and say unto him, "Thus saith the
LORD: Is it not because there is not a God in Israel that thou sendest to
inquire of Baalzebub the god of Ekron? Therefore thou shalt not come down
from that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!"'"
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వారుఒక మ్నుషుాడు మ్యకు ఎదురుపడిమిముిను పంపన్ రాజునొదదకు
త్రరిగిపోయి అత్నికి ఈ సంగత్ర తెలియ జేయడియెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలులో దేవు డన్నవాడు లేడనుకొని ఎకోరను
దేవత్యగు బయలజ బూబునొదద విచారణచేయటకు నీవు దూత్లను పంపు
చనానవే; నీవెకికన్ మ్ంచముమీద నుండి దిగి రాకుండ నిశచయముగా నీవు
మ్రణమ్వుదువు అని అత్డు పలికెన్ని వారు చెపపగా

And he said unto them, "What manner of man was he that came up to meet
you and told you these words?"
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మిముిను ఎదుర్కకన్వచిచ యీ మ్యట చెపపన్వాడు ఏల్లటివాడని రాజు
అడిగెను.
అందుకు వారు అత్డు గొంగళ్ల ధరించకొని న్డుమున్కు తోలుదటిు
కట్ట
ు కొనిన్వాడని పరతుాత్తరమియాగాఆ మ్నుషుాడు త్రషీబయడెైన్ ఏలీయా
అని అత్డు చెపపను.

And they answered him, "He was a hairy man, and girt with a girdle of
leather about his loins." And he said, "It is Elijah he Tishbite."
Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up
to him; and behold, he sat on the top of a ill. And he spoke unto him, "Thou
man of God, the king hath said, `Come down.'"
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And Elijah answered and said to the captain of fifty, "If I be a man of God,
then let fire come down from heaven and consume hee and thy fifty." And
there came down fire from heaven and consumed him and his fifty.
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వెంటనే రాజు ఏబదిమ్ందికి అధిపత్రయె
ై న్ యొకనిని వాని యేబదిమ్ందితో
కూడ ఏలీయా యొదదకు పంపను. అత్డు కొండమీద కూరుబని యండగా
అధిపత్ర యెకిక అత్ని సమీపమున్కు పోయిదైవజనుడా, నీవు దిగిరావలన్ని
రాజు ఆజా
ా పంచచనానడనను.
అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగిన ఆకాశమునుండి దిగివచిచ నినున
నీ యేబదిమ్ందిని దహించనుగాక అని యేబదిమ్ందికి అధిపత్రయె
ై న్ వానితో
చెపపగా, అగిన ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమ్ందిని దహించెను.
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మ్రల రాజు ఏబది మ్ందిమీద అధిపత్రయె
ై న్ మ్రియొకనిని వాని
యేబదిమ్ందితోకూడ పంపగా వీడువచిచదైవజనుడా,త్వరగా దిగి రమ్ిని
రాజు ఆజా
ా పంచచనానడనను.

And Elijah answered and said unto them, "If I be a man of God, let fire come
down from heaven and consume thee and thy fifty." And the fire of God
came down from heaven and consumed him and his fifty.
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అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగిన ఆకాశము నుండి దిగివచిచ నినున And he sent again a captain of the third fifty with his fifty. And the third
నీ యేబదిమ్ందిని దహించనుగాక అని చెపపగా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన captain of fifty went up, and came and fell on his knees before Elijah, and
దిగి వానిని వాని యేబదిమ్ందిని దహించెను.
besought him and said unto him, "O man of God, I pray thee, let my life and
the life of these fifty, thy servants, be precious in thy sight.
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ఇంకను రాజు ఏబది మ్ందికి అధిపత్రయె
ై న్ యొకనిని వాని ఏబదిమ్ందితో
కూడ పంపగా ఏబదిమ్ంది మీద అధిపత్రయె
ై న్ ఆ మూడవవాడు వచిచ
ఏలీయా యెదుట మోకాళ్ల
ా నిదైవజనుడా, దయ చేసి నా ప్ర
ర ణమును
నీదాసులైన్ యీ యేబదిమ్ంది ప్ర
ర ణములను నీ దృష్ుకి పరయమైన్విగా
ఉండనిముి.
చిత్తగించము; ఆకాశమునుండి అగిన దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను
ఇదదరిని వానివాని యేబది మ్ందితో కూడ దహించెను; అయితే నా ప్ర
ర ణము నీ
దృష్ుకి పరయ మైన్దిగా ఉండనిమ్ిని మ్న్వి చేయగా

Again also he sent unto him another captain of fifty with his fifty. And he
answered and said unto him, "O man of God, thus hath the king said, `Come
down quickly.'"

Behold, there came fire down from heaven and burned up the two captains
of the former fifties with their fifties. Therefore let my life now be precious
in thy sight!"

And the angel of the LORD said unto Elijah, "Go down with him; be not
afraid of him." And he arose and went down with him unto the king.
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యెహోవా దూత్వానికి భ్యపడక వానితోకూడ దిగిపమ్ిని ఏలీ యాకు
సెలవిచెచను గనుక అత్డు లేచి వానితోకూడ రాజునొదదకు వచెచను.

And he said unto him, "Thus saith the LORD: `Forasmuch as thou hast sent
messengers to inquire of Baalzebub the god of Ekron, is it not because there
is no God in Israel to inquire of His word? Therefore thou shalt not come
down off that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!'"
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అత్డు వచిచ రాజును చూచివిచారణచేయటకు ఇశారయేలు వారిమ్ధా
దేవుడన్న వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోరను దేవత్యగు బయలజబూబునొదద
విచారణచేయటకెై దూత్లను పంపత్రవే; నీవెకికన్ మ్ంచముమీదనుండి దిగి
రాకుండ నిశచయముగా నీవు మ్రణమ్వుదువు అని చెపపను.

So he died according to the word of the LORD which Elijah had spoken. And
Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of
Jehoshaphat king of Judah, because he had no son.
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Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the
book of the chronicles of the kings of Israel?
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ఏలీయా దావరా యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటపరకారము అత్డు చనిపోయెను.
అత్నికి కుమ్యరుడు లేన్ందున్ యూదా రాజైన్ యెహోషాప్రతు కుమ్యరుడెైన్
యెహోరాము ఏలుబడిలో రండవ సంవత్సరమ్ందు యెహోరాము అత్నికి
మ్యరుగా రాజాయెను.
అహజాా చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచ ఇశారయేలు రాజుల
వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
యెహోవా సుడిగాలిచేత్ ఏలీయాను ఆకాశమున్కు ఆరోహణము
చేయింపబోవు కాలమున్ ఏలీయాయ ఎలీ షాయ కూడి గిల్ల
ు లునుండి
వెళ్ల
ా చండగా
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And the sons of the prophets who were at Bethel came forth to Elisha and
said unto him, "Knowest thou that the LORD will take away thy master from
thy head today?" And he said, "Yea, I know it; hold ye your peace."
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ఏలీయాయెహోవా న్నున బేతేలున్కు పమ్ిని సెలవిచిచ యనానడు గనుక
నీవు దయచేసి యికకడ నుండుమ్ని ఎలీషాతో అనను. ఎలీషాయెహోవా
జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, నేను నినున విడువన్ని చెపపగా వారిదదరును
బేతేలున్కు పరయాణము చేసిరి.
బేతేలులో ఉన్న పరవకిల శిషుాలు ఎలీషాయొదదకు వచిచనేడు యెహోవా
నీయొదదనుండి నీ గురువును పరమున్కు తీసికొని పోవున్ని నీవెరుగుదువా
అని ఎలీషాను అడుగగా అత్డునేనరుగు దును,మీరు ఊరకుండుడనను.
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పమ్ిట ఏలీయాఎలీషా, యెహోవా న్నున యెరికోకు పమ్ిని
సెలవిచిచయనానడు గనుక నీవు దయచేసి యికకడ ఉండుమ్ని ఎలీషాతో
అన్గా అత్డు యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున
విడువన్నను గనుక వారిదదరు యెరికోకు పరయాణము చేసిరి.

And the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said
unto him, "Knowest thou that the LORD will take away thy master from thy
head today?" And he answered, "Yea, I know it; hold ye your peace."
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యెరికోలో ఉన్న పరవకిల శిషుాలు ఎలీషాయొదదకు వచిచనేడు యెహోవా
నీయొదద నుండి నీ గురువును పరమున్కు తీసికొని పోవున్ని నీ వెరుగు దువా
అని ఎలీషాను అడుగగా అత్డునేనరుగుదును మీరు ఊరకుండుడ నను.

And Elijah said unto him, "Tarry, I pray thee, here; for the LORD hath sent
me to the Jordan." And he said, "As the LORD liveth and as thy soul liveth, I
will not leave thee." And the two went on.
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అంత్ట ఏలీయాయెహోవా న్నున యొరా
ద నున్కు పమ్ిని
సెలవిచిచయనానడు గనుక నీవు దయచేసి యికకడ ఉండుమ్ని ఎలీషాతో
అన్గా అత్డుయెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున
విడువన్ని చెపపను గనుక వారిదదరును పరయాణమై సాగి వెళ్లారి.

And fifty men of the sons of the prophets went and stood in sight to view
afar off; and they two stood by the Jordan.

And it came to pass, when the LORD would take up Elijah into heaven by a
whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.
And Elijah said unto Elisha, "Tarry here, I pray thee; for the LORD hath sent
me to Bethel." And Elisha said unto him, "As the LORD liveth and as thy soul
liveth, I will not leave thee." So they went down to Bethel.

And Elijah said unto him, "Elisha, tarry here, I pray thee; for the LORD hath
sent me to Jericho." And he said, "As the LORD liveth and as thy soul liveth, I
will not leave thee." So they came to Jericho.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Kings

2

7

పరవకిల శిషుాలలో ఏబదిమ్ంది దూరమున్ నిలిచి చూచచండగా వారిదదరు
యొరా
ద నున్దిదగుర నిలిచిరి.
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అంత్ట ఏలీయా త్న్ దుపపటి తీసికొని మ్డత్ పటిు నీటిమీద కొటుగా అది
ఇవత్లకును అవత్లకును విడి పోయెను గనుక వారిదదరు పడినేలమీద
దాటిపోయిరి.
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And he said, "Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me
when I am taken from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be
so."
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వారు దాటిపోయిన్ త్రువాత్ ఏలీయా ఎలీషాను చూచినేను నీయొదదనుండి
తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని న్డుగుమ్ని
చెపపగా ఎలీషానీకు కలిగిన్ ఆత్ిలో రండుప్రళ్ల
ా నా మీదికి వచచ న్ట్ట
ా
దయచేయమ్నను.
అందుకత్డునీవు అడిగిన్ది కష్ుత్రముగా నున్నది; అయితే నీయొదదనుండి
తీయబడి న్పుపడు నేను నీకు కన్బడిన్యెడల ఆ పరకారము నీకు లభించను,
కన్బడనియెడల అది కాకపోవున్ని చెపపను.
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వారు ఇంక వెళ్ల
ా చ మ్యటల్లడుచండగా ఇదిగో అగిన రథమును అగిన
గుఱ్ఱములును కన్బడి వీరిదదరిని వేరు చేసెను; అపుపడు ఏలీయా
సుడిగాలిచేత్ ఆకాశమున్కు ఆరోహణమ్యయెను
ఎలీషా అది చూచినా త్ండ్రర నా త్ండ్రర, ఇశారయేలువారికి రథమును రౌతులును
నీవే అని కేకలువేసెను; అంత్లో ఏలీయా అత్నికి మ్రల కన్ బడకపోయెను.
అపుపడు ఎలీషా త్న్ వసతీమును పట్ట
ు కొని రండు తున్కలుగా చేసెను.

And Elisha saw it, and he cried, "My father, my father, the chariot of Israel
and the horsemen thereof!" And he saw him no more. And he took hold of
his own clothes, and rent them in two pieces.
He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back and
stood by the bank of the Jordan.
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మ్రియ ఏలీయా దుపపటి కిరంద పడగా అత్డు దాని తీసికొని యొరా
ద ను
ఒడు
ి న్కు వచిచ నిలిచి

And he took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the waters
and said, "Where is the LORD God of Elijah?" And when he also had smitten
the waters, they parted hither and thither; and Elisha went over.
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And when the sons of the prophets who were in view at Jericho saw him,
they said, "The spirit of Elijah doth rest on Elisha." And they came to meet
him, and bowed themselves to the ground before him.
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ఒంటిమీదినుండి కిరందపడిన్ ఆ దుపపటిని పట్ట
ు కొని నీటిమీద
కొటిుఏలీయాయొకక దేవుడెైన్ యెహోవా ఎకకడ ఉనానడనను. అత్డు ఆ
దుపపటితో నీటిని కొటుగా అది ఇట్ట అట్ట విడిపోయి న్ందున్ ఎలీషా అవత్లి
యొడు
ి న్కు న్డిచిపోయెను.
యెరికోదగురనుండి కనిపట్ట
ు చండిన్ పరవకిల శిషుాలు అత్ని చూచిఏలీయా
ఆత్ి ఎలీషామీద నిలిచియన్నదని చెపుపకొని, అత్నిని ఎదుర్కకన్బోయి
అత్నికి సాషా
ు ంగ న్మ్సాకరము చేసి
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And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters,
and they were divided hither and thither so that the two went over on dry
ground.
And it came to pass, when they had gone over, that Elijah said unto Elisha,
"Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee." And Elisha
said, "I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me."

And it came to pass, as they still went on and talked, that, behold, there
appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder;
and Elijah went up by a whirlwind into heaven.

And they said unto him, "Behold now, there are with thy servants fifty
strong men. Let them go, we pray thee, and seek thy master, lest perhaps
the Spirit of the LORD hath taken him up and cast him upon some mountain
or into some valley." And he said, "Ye shall not send."

అత్నితో ఇటానిరిఇదిగో నీ దాసులమైన్ మ్య యొదద ఏబదిమ్ంది
And when they urged him till he was ashamed, he said, "Send." They sent
బలముగలవారునానరు;మ్య మీద దయయంచి నీ గురువును వెదకుటకు
therefore fifty men, and they sought three days but found him not.
వారిని పోనిముి; యెహోవా ఆత్ి అత్నిని ఎత్రత యొక పరవత్ము మీదనైన్ను
లోయయందైన్ను వేసి యండునేమో అని మ్న్వి చేయగా అత్డుఎవరిని
పంపవదదనను.
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అత్డు ఒపపవలసిన్ంత్ బలవంత్ము చేసి వారత్ని బత్రమ్యలగా అత్డు
పంపుడని సెలవిచెచను గనుక వారు ఏబదిమ్ందిని పంపరి. వీరు వెళ్లా మూడు
దిన్ములు అత్నిని వెదకిన్ను అత్డు వారికి కన్బడకపోయెను.

And when they came again to him (for he tarried at Jericho), he said unto
them, "Did I not say unto you, `Go not'?"

2 Kings

2

18

వారు యెరికో పటుణమ్ందు ఆగియన్న ఎలీషాయొదదకు త్రరిగి రాగా
అత్డువెళావదదని నేను మీతో చెపపలేదా అని వారితో అనను.
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అంత్ట ఆ పటుణపువారుఈ పటుణమున్న చోట్ట రమ్ామైన్దని మ్య
యేలిన్వాడవెైన్ నీకు కన్బడుచన్నది గాని నీళ్ల
ా మ్ంచివి కావు. అందుచేత్
భూమియ నిసాసరమై యన్నదని ఎలీషాతో అన్గా
అత్డుకొరత్త ప్రత్ిలో ఉపుపవేసి నాయొదదకు తీసికొని రండని వారితో చెపపను.
వారు దాని తీసికొని రాగా

And the men of the city said unto Elisha, "Behold, I pray thee, the situation
of this city is pleasant, as my lord seeth; but the water is nought, and the
ground barren."
And he said, "Bring me a new cruse, and put salt therein." And they brought
it to him.
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And he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there
and said, "Thus saith the LORD: `I have healed these waters; there shall not
be from thence any more death or barren land.'"

అత్డు ఆ నీటి ఊటయొదదకు పోయి అందులో ఉపుపవేసి, యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఈ నీటిని నేను బాగు చేసి యనానను గనుక ఇక
దీనివలన్ మ్రణము కలుగక పోవును. భూమియ నిసాసరముగా ఉండదు
అనను.
కాబటిు నేటివరకు ఎలీషా చెపపన్ మ్యటచొపుపన్ ఆ నీరు మ్ంచిదైయన్నది.

So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha
which he spoke.

అకకడనుండి అత్డు బేతేలున్కు ఎకిక వెళ్లాను అత్డు తో
ి వను పోవుచండగా
బాలురు పటుణములోనుండి వచిచబోడివాడా ఎకికపముి, బోడివాడా
ఎకికపమ్ిని అత్ని అపహాసాము చేయగా
అత్డు వెనుకకు త్రరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామ్మును బటిు వారిని
శపంచెను. అపుపడు రండు ఆడు ఎలుగు బంట్ట
ా అడవిలోనుండి వచిచ వారిలో
న్లువది యిదదరు బాలురను చీలిచ వేసెను.

And he turned back and looked on them, and cursed them in the name of
the LORD. And there came forth two shebears out of the wood and tore
forty and two children of them.
And he went from thence to Mount Carmel, and from thence he returned to
Samaria.

25

అత్డు అచచటనుండి పోయి కరిలు పరవత్మున్కు వచిచ అచచటనుండి
పోయి షోమో
ా నున్కు త్రరిగివచెచను.

Now Jehoram the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the
eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years.

3

1

And he wrought evil in the sight of the LORD, but not like his father and like
his mother; for he put away the image of Baal that his father had made.
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అహాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము యూదా రాజైన్ యెహోషాప్రతు
ఏలుబడిలో పదుననిమిదవ సంవత్సరమ్ందు షోమో
ా నులో ఇశారయేలువారికి
రాజై పండెరండు సంవత్సరములు ఏలను.
ఇత్డు త్న్ త్లి దండు
ర లు చేసిన్ పరకారము చేయక, త్న్ త్ండిర నిలిపన్
బయలుదేవతా సతంభ్మును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము
చేయట మ్యన్కుండెను
ఇశారయేలు వారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు కుమ్యరుడెైన్
యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక చేయచనే వచెచను.

And he went up from thence unto Bethel. And as he was going up by the
way, there came forth little children out of the city, and mocked him and
said unto him, "Go up, thou bald head! Go up, thou bald head!"

Nevertheless he cleaved unto the sins of Jeroboam the son of Nebat, who
made Israel to sin; he departed not therefrom.
And Mesha king of Moab was a sheepmaster, and rendered unto the king of
Israel a hundred thousand lambs and a hundred thousand rams with the
wool.
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మోయాబు రాజైన్ మేషా అనేకమైన్ మ్ందలుగల వాడెై లక్ష గొఱ్ఱపలాలను
బచచగల లక్ష గొఱ్ఱపటేుళాను ఇశారయేలురాజున్కు పనునగా
ఇచచచండువాడు.
అయితే అహాబు మ్రణమైన్ త్రువాత్ మోయాబురాజు ఇశారయేలురాజుమీద
త్రరుగుబాట్ట చేయగా
యెహో రాము షోమో
ా నులోనుండి బయలుదేరి ఇశారయేలువారిన్ందరిని
సమ్కూరచను.
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But it came to pass, when Ahab was dead, that the king of Moab rebelled
against the king of Israel.

2 Kings

3

5

2 Kings

3

6

2 Kings

3

7

యూదారాజైన్ యెహోషా ప్రతున్కు వరిమ్యన్ము పంపమోయా బురాజు
నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసియనానడు; నీవు వచిచ నాతోకూడ
మోయాబీయలతో యదిము చేసెదవా అని యడుగగా అత్డునేను
నీవాడనైయనానను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱ్ఱములు నీ గుఱ్ఱములే;
నేను బయలుదేరి వచెచదన్ని పరతుాత్తరమిచెచను.
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మ్న్ము ఏ మ్యరుమున్ పోవుదమ్ని యెహోషాప్రతు అడుగగా అత్డుఎదోము
అరణా మ్యరుమున్ పోవుదుమ్ని చెపపను.
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ఇశారయేలురాజును యూదారాజును ఎదోమురాజును బయలుదేరి యేడు దిన్
ములు చట్ట
ు త్రరిగిన్ త్రువాత్, వారితో కూడనున్న దండువారికిని
పశువులకును నీళ్ల
ా లేకపోయెను.
ఇశార యేలురాజుకటకటా ముగు
ు రు రాజులమైన్ మ్న్లను
మోయాబీయలచేత్రకి అపపగింపవలన్ని యెహోవా మ్న్లను పలిచెన్న్గా
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యెహోషా ప్రతు అత్నిదావరా మ్న్ము యెహోవాయొదద విచారణచేయటకు
యెహోవా పరవకిలలో ఒకడెైన్ను ఇచచట లేడా అని యడిగెను. అంత్ట
ఇశారయేలురాజు సేవకులలో ఒకడుఏలీయా చేతులమీద నీళ్ల
ా పోయచ
వచిచన్1షాప్రతు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషా ఇకకడ ఉనానడని చెపపగా
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యహోషాప్రతు యెహోవా ఆజా యిత్ని దావరామ్న్కు దొరుకున్నను.
ఇశారయేలురాజును యెహోషాప్రతును ఎదోమురాజును అత్ని యొదదకుపోగా

And Elisha said unto the king of Israel, "What have I to do with thee? Get
thee to the prophets of thy father and to the prophets of thy mother." And
the king of Israel said unto him, "Nay, for the LORD hath called these three
kings together to deliver them into the hand of Moab."
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ఎలీషా ఇశారయేలురాజును చూచినాతో నీకు నిమిత్తమేమి? నీ
త్లిదండు
ర లుంచకొనిన్ పరవకిలయొదదకు పమ్ిని చెపపను.ఆల్లగన్వదు
ద ,
మోయాబీయలచేత్రకి అపపగింపవలన్ని యెహోవా, రాజులమైన్ మ్య
ముగు
ు రిని పలిచెన్ని ఇశారయేలురాజు అత్నితో అనిన్పుపడు

And Elisha said, "As the LORD of hosts liveth, before whom I stand, surely,
were it not that I regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I
would not look toward thee, nor see thee.

And King Jehoram went out of Samaria the same time and numbered all
Israel.
And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, "The king of
Moab hath rebelled against me. Wilt thou go with me against Moab to
battle?" And he said, "I will go up; I am as thou art, my people as thy people,
and my horses as thy horses."
And he said, "Which way shall we go up?" And he answered, "The way
through the Wilderness of Edom."

So the king of Israel went, and the king of Judah and the king of Edom; and
they made a circuit of seven days' journey. And there was no water for the
host and for the cattle that followed them.
And the king of Israel said, "Alas! that the LORD hath called these three
kings together to deliver them into the hand of Moab!"
But Jehoshaphat said, "Is there not here a prophet of the LORD, that we may
inquire of the LORD by him?" And one of the king of Israel's servants
answered and said, "Here is Elisha the son of Shaphat, who poured water on
the hands of Elijah."
And Jehoshaphat said, "The word of the LORD is with him." So the king of
Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఎలీషా ఇటాననుఎవని సనినధిని నేను నిలువబడియనాననో, ఇశారయేలు
దేవుడెైన్ ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన్ యెహోషా ప్రతును నేను
గౌరవము చేయనియెడల నినున చూచటకెైన్ను లక్షాపట్ట
ు టకెైన్ను
ఒపపకపోదును.
నాయొదదకు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసి కొనిరముి. వాదాకు డొకడు
వచిచ వాయించచండగా యెహోవా హసతము2 అత్నిమీదికి వచెచను గనుక
అత్డు ఈ మ్యట పరకటన్ చేసెను.
యెహోవా సెలవిచిచన్దేమ్న్గాఈ లోయలో చాల్ల గోతులను త్ివివంచడి;
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త్మ్తో యదిము చేయటకు రాజులు వచిచయనానరని మోయాబీయలు
విని, అలుపలనేమి ఘనులనేమి ఆయధములు ధరించకొన్గల వారిన్ందరిని
సమ్కూరుచ కొని దేశపు సరిహదు
ద న్ందు నిలిచిరి.
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ఉదయమ్ందు వీరు లేచిన్పుపడు సూరుాడు నీళామీద పరకాశింపగా, అవత్లి
నీళ్ల
ా మోయాబీయలకు రకిమువల కన్బడెను
గనుక వారు అది రకిము సుమ్య; రాజులు ఒకరినొకరు హత్ము చేసికొని
నిజముగా హతులైరి; మోయాబీయల్లరా, దోపుడు సొముి పట్ట
ు కొందము
రండని చెపుపకొనిరి.
వారు ఇశారయేలువారి దండుదగురకు రాగా ఇశారయేలీయలు లేచి వారిని
హత్ము చేయచండిరి గనుక మోయాబీయలు వారియెదుట నిలువలేక
ప్రరిపోయిరి; ఇశార యేలీయలు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయలను
హత్ము చేసిరి.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాగాలియే గాని వరుమే గాని రాక పోయిన్ను,
మీరును మీ మ్ందలును మీ పశువులును తా
ి గుటకు ఈ లోయ నీళాతో
నిండును.
ఇది యెహోవా దృష్ుకి అలపమే, ఆయన్ మోయాబీయలను మీచేత్రకి
అపపగించను.
మీరు ప్ర
ర కారములుగల పరత్ర పటుణమును రమ్ామైన్ పరత్ర పటుణమును
కొలాబెటిు, మ్ంచి చెటానలా న్రికి, నీళా బావులనినటిని పూడిచ, సమ్సతమైన్
మ్ంచి భూములను రాళాతో నరిపవేయదురు అనను.
ఉదయ నైవేదాము అరిపంచ సమ్యమ్ందు నీళ్ల
ా ఎదోము మ్యరుమున్ రాగా
దేశము నీళాతో నిండెను.

But now bring me a minstrel." And it came to pass, when the minstrel
played, that the hand of the LORD came upon him.

And he said, "Thus saith the LORD: `Make this valley full of ditches.'

For thus saith the LORD: `Ye shall not see wind, neither shall ye see rain; yet
that valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye and your
cattle and your beasts.'
And this is but a light thing in the sight of the LORD; He will deliver the
Moabites also into your hand.
And ye shall smite every fortified city and every choice city, and shall fell
every good tree, and stop all wells of water, and mar every good piece of
land with stones."
And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered,
that behold, there came water by the way of Edom, and the country was
filled with water.
And when all the Moabites heard that the kings had come up to fight
against them, they gathered all who were able to put on armor and upward,
and stood in the border.
And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water,
and the Moabites saw the water on the other side as red as blood.

And they said, "This is blood! The kings are surely slain, and they have
smitten one another. Now therefore, Moab, to the spoil!"
And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote
the Moabites, so that they fled before them; but they went forward smiting
the Moabites, even in their country.
And they beat down the cities, and on every good piece of land cast every
man his stone and filled it; and they stopped all the wells of water, and
felled all the good trees. Only in Kirharaseth left they the stones thereof;
however the slingers went about it and smote it.

మ్రియ వారు పటుణములను పడ గొటిు, సమ్సతమైన్ మ్ంచి
And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he
భూభాగములమీదను త్లయొక రాయి వేసి నింప, నీళా బావులనినటిని
took with him seven hundred men who drew swords to break through even
పూడిచ, మ్ంచి చెటానినటిని న్రికివేసిరి. కీరారశెతు పటుణమును మ్యత్ిము వారు unto the king of Edom, but they could not.
విడిచిపటిురి గనుక దాని ప్ర
ర కారము నిలిచి యండెను గాని వడిసెలలు
విసరువారు దాని చట్ట
ు కొని రాళ్ల
ా విసరుచ వచిచరి.
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మోయాబురాజు యదిము బహు కఠిన్ముగా జరుగుట చూచి కత్రతదూయ
ఏడువందల మ్ందిని ఏరపరచకొని, ఎదోమురాజునొదదకు తీసికొని పోవు టకు
యత్రనంచెను గాని అది వారివలన్ కాకపోయెను.
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Then he took his eldest son who should have reigned in his stead, and
offered him as a burnt offering upon the wall. And there was great
indignation against Israel. And they departed from him, and returned to
their own land.
అపుపడత్డు త్న్కు మ్యరుగా ఏలవలసిన్ త్న్ జేాష్ఠ కుమ్యరుని తీసికొని,
Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets
పటుణపు ప్ర
ర కారముమీద దహన్ బలిగా అరిపం పగా ఇశారయేలు వారిమీదికి
unto Elisha, saying, "Thy servant my husband is dead, and thou knowest
కోపము బహుగా వచెచను గనుక వారు అత్నిని విడిచి త్మ్ దేశమున్కు
that thy servant feared the LORD; and the creditor hath come to take unto
మ్రలిపోయిరి.
him my two sons to be bondmen."
అంత్ట పరవకిల శిషుాలలో ఒకని భారానీ దాసుడెైన్ నా పనిమిటి చనిపోయెను; And Elisha said unto her, "What shall I do for thee? Tell me, what hast thou
అత్డు యెహోవా యందు భ్కిిగలవాడెై యండెన్ని నీకు తెలిసేయన్నది;
in the house?" And she said, "Thine handmaid hath not anything in the
ఇపుపడు అపుపలవాడు నా యిదదరు కుమ్యరులు త్న్కు దాసులుగా ఉండుటకెై house, save a pot of oil."
వారిని పట్ట
ు కొని పోవుటకు వచిచ యనానడని ఎలీషాకు మొఱ్ఱ పటుగా
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ఎలీషానా వలన్ నీకేమి కావలను? నీ యింటిలో ఏమి యన్నదో అది నాకు
Then he said, "Go, borrow thee vessels abroad from all thy neighbors, even
తెలియ జపుపమ్నను. అందుకామనీ దాసు రాలనైన్ నా యింటిలో నూనకుండ empty vessels; borrow not a few.
యొకటి యన్నది; అది త్పప మ్రేమియ లేదనను.
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అత్డునీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పరుగు వారందరియొదద
దొరుకగలిగిన్ వటిు ప్రత్ిలనినటిని ఎరవు పుచచకొనుము;
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అపుపడు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ నీవును నీ కుమ్యరులును లోపల నుండి
త్లుపుమూసి, ఆ ప్రత్ిలనినటిలో నూన పోసి, నిండిన్వి యొకత్ట్ట
ు న్
ఉంచమ్ని ఆమతో సెలవియాగా
ఆమ అత్ని యొదదనుండి పోయి, తానును కుమ్యరులును లోపలనుండి
త్లుపుమూసి, కువ రులు తెచిచన్ ప్రత్ిలలో నూన పోసెను.
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కాగా ఆమ త్న్ పనిమిటిని చూచి మ్న్యొదదకు వచచచ పోవుచన్నవాడు
భ్కిిగల దైవజనుడని నేనరుగు దును.
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కావున్ మ్న్ము అత్నికి గోడమీద ఒక చిన్నగది కటిుంచి, అందులో అత్ని
కొరకు మ్ంచము, బలా, పీట దీప సతంభ్ము నుంచదము; అత్డు
మ్న్యొదదకు వచచన్పుపడెలా అందులో బసచేయవచచన్ని చెపపను.

And when thou hast come in, thou shalt shut the door upon thee and upon
thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside
that which is full."
So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who
brought the vessels to her; and she poured out.

And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son,
"Bring me yet a vessel." And he said unto her, "There is not a vessel more."
And the oil flow ceased.
ప్రత్ిలనినయ నిండిన్ త్రువాత్ ఇంక ప్రత్ిలు తెమ్ిని ఆమ త్న్
Then she came and told the man of God. And he said, "Go, sell the oil and
కుమ్యరునితో చెపపగా వాడుమ్రేమియ లేవని చెపపను. అంత్లొనూన నిలిచి pay thy debt, and live thou and thy children on the rest."
పోయెను.
ఆమ దైవజనుడెైన్ అత్ని యొదదకు వచిచ సంగత్ర తెలియజపపగా అత్డునీవు And there was a day that Elisha passed to Shunem, where was a great
పోయి ఆ నూనను అమిి నీ అపుప తీరిచ మిగిలిన్దానితో నీవును నీ పలాలును woman; and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as
బరదుకుడని ఆమతో చెపపను.
he passed by, he turned in thither to eat bread.
ఒక దిన్మ్ందు ఎలీషా ష్షనేము పటుణమున్కు పోగా అచచట ఘనురాలైన్
And she said unto her husband, "Behold now, I perceive that this is a holy
యొక స్త్తీభోజన్మున్కు రమ్ిని అత్ని బలవంత్ముచేసెను గనుక అత్డు ఆ man of God who passeth by us continually.
మ్యరుమున్ వచిచన్పుపడెలా ఆమ యింట భోజన్ము చేయచవచెచను.
Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall; and let us set for him
there a bed and a table and a stool and a candlestick. And it shall be, when
he cometh to us, that he shall turn in thither."
And it fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber
and lay there.
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ఆ త్రువాత్ అత్డు అకకడికి ఒకానొక దిన్మున్ వచిచ ఆ గదిలో చొచిచ
అకకడ పరుండెను.
పమ్ిట అత్డు త్న్ దాసుడెైన్ గహజీని పలిచిఈష్షనేమీయరాలిని పలువు
మ్న్గా వాడు ఆమను పలిచెను. ఆమ వచిచ అత్ని ముందర
నిలువబడిన్పుపడు

And he said to Gehazi his servant, "Call this Shunammite." And when he had
called her, she stood before him.
And he said unto him, "Say now unto her, `Behold, thou hast shown concern
for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be
spoken for to the king or to the captain of the host?'" And she answered, "I
dwell among mine own people."
And he said, "What then is to be done for her?" And Gehazi answered,
"Verily she hath no child, and her husband is old."

అత్డునీవు ఇంత్ శర దా
ి భ్కు
ి లు మ్యయందు కనుపరచిత్రవి నీకు నేనేమి
చేయవలను? రాజుతోనైన్ను సెైనాాధిపత్రతోనైన్ను నినునగూరిచ నేను
మ్యటల్లడవలన్ని కోరుచనానవా అని అడుగుమ్ని గహజీకి ఆజా ఇయాగా
వాడు ఆ పరకారము ఆమతో అనను. అందుకామనేను నా సవజనులలో కాపుర
మునానన్నను.
ఎలీషాఆమ నేనేమి చేయకోరుచన్నదని వాని న్డుగగా గహజీఆమకు
And he said, "Call her." And when he had called her, she stood in the door.
కుమ్యరుడు లేడు; మ్రియ ఆమ పనిమిటి ముసలివాడని అత్నితో చెపపను.
అందుకత్డుఆమను పలువుమ్న్గా వాడు ఆమను పలిచెను.

And he said, "About this season, according to the time of life, thou shalt
embrace a son." And she said, "Nay, my lord, thou man of God, do not lie
unto thine handmaid."
ఆమ వచిచ దావరమ్ందు నిలువగా ఎలీషామ్రుసటి యేట ఈ రుతువున్ నీ
And the woman conceived, and bore a son at that season that Elisha had
కౌగిట కుమ్యరుడుండు న్ని ఆమతో అనను. ఆమ ఆ మ్యట వినిదైవజనుడవెైన్ said unto her, according to the time of life.
నా యేలిన్వాడా, ఆల్లగు పలుకవదు
ద ; నీ దాసురాలనైన్ నాతో
అబదిమ్యడవదదనను.
పమ్ిట ఆ స్త్తీ గరభ వత్రయె
ై మ్రుసటి యేట ఎలీషా త్న్తో చెపపన్
And when the child was grown, it happened one day that he went out to his
కాలమున్ కుమ్యరుని కనను.
father to the reapers.
ఆ బిడి యెదిగిన్ త్రువాత్ ఒకనాడు కోత్ కోయవారియొదదనున్న త్న్ త్ండిర And he said unto his father, "My head, my head." And he said to a lad,
దగురకుపోయి అకకడ ఉండగా వాడునా త్లపోయెనే నా త్లపోయెనే, అని త్న్ "Carry him to his mother."
త్ండిరతో చెపపను.
అత్డు వానిని ఎతు
త కొని త్లిాయొదదకు తీసికొని పమ్ిని పనివారిలో ఒకనికి
And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her
చెపపగా
knees till noon, and then died.
వాడు ఆ బాలుని ఎత్రతకొని వాని త్లిాయొదదకు తీసికొనిపోయెను. పలావాడు
And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the
మ్ధాాహనమువరకు త్లిా తొడమీద పండుకొని యండి చనిపోయెను.
door upon him and went out.
అపుపడు ఆమ పలావానిని దైవజనుని మ్ంచముమీద పటిు త్లుపువేసి
బయటికి వచిచ

And she called unto her husband and said, "Send me, I pray thee, one of the
young men and one of the asses, that I may run to the man of God and
come back."
ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదదకు పంపుము;నేను దైవజనునియొదదకు And he said, "Why wilt thou go to him today? It is neither new moon nor
పోయి వచెచదన్ని త్న్ పని మిటితో ఆమ యన్గా
Sabbath." And she said, "It shall be well."
అత్డునేడు అమ్యవాసా కాదే; విశారంత్ర దిన్ముకాదే; అత్నియొదదకు ఎందుకు Then she saddled an ass, and said to her servant, "Drive, and go forward;
పోవుదువని యడుగగా ఆమనేను పోవుట మ్ంచిదని చెపప
slacken not thy riding for me unless I bid thee."
గాడిదకు గంత్కటిుంచి తాను ఎకిక త్న్ పని వానితోశీఘాముగా తోలుము, నేను So she went and came unto the man of God to Mount Carmel. And it came
నీకు సెలవిచిచ తేనే గాని నిమ్ిళముగా తోలవదదనను.
to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his
servant, "Behold, yonder is that Shunammite.
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ఈ పరకారము ఆమ పోయి కరిలు పరవత్మ్ందున్న ఆ దైవజనునియొదదకు
వచెచను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమను చూచి అదిగో ఆ
ష్షనేమీయరాలు;
నీవు ఆమను ఎదు ర్కకనుటకెై పరుగున్ పోయినీవును నీ పనిమిటియ నీ
బిడియ సుఖముగా ఉనానరా అని అడుగుమ్ని త్న్ పనివాడెైన్ గహజీతో
చెపప పంపను. అందుకామసుఖముగా ఉనానమ్ని చెపపను.
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Run now, I pray thee, to meet her and say unto her, `Is it well with thee? Is it
well with thy husband? Is it well with the child?'" And she answered, "It is
well."
And when she came to the man of God at the hill, she caught him by the
feet; but Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said,
"Let her alone, for her soul is vexed within her; and the LORD hath hid it
from me, and hath not told me."
పమ్ిట ఆమ కొండ మీదనున్న దైవజనునియొదదకు వచిచ అత్ని కాళ్ల
ా పట్ట
ు
Then she said, "Did I desire a son of my lord? Did I not say, `Do not deceive
కొనను. గహజీ ఆమను తోలివేయటకు దగురకు రాగా దైవజనుడుఆమ బహు me'?"
వాాకులముగా ఉన్నది, యెహోవా ఆ సంగత్ర నాకు తెలియజేయక మ్రుగు
చేసెను; ఆమ జ్యలికి పోవదదని వానికి ఆజా ఇచెచను.
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అపుపడు ఆమకుమ్యరుడు కావలన్ని నేను నా యేలిన్ వాడవెైన్ నినున
అడిగిత్రనా? న్నున భ్రమ్పటువదదని నేను చెపపలేదా? అని అత్నితో మ్న్వి
చేయగా

Then he said to Gehazi, "Gird up thy loins, and take my staff in thine hand,
and go thy way. If thou meet any man, salute him not; and if any salute
thee, answer him not again. And lay my staff upon the face of the child."
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And the mother of the child said, "As the LORD liveth and as thy soul liveth, I
will not leave thee." And he arose and followed her.
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అత్డునీ న్డుము బిగించ కొని నా దండమును చేత్పట్ట
ు కొని పముి;
ఎవరైన్ను నీకు ఎదురుపడిన్ యెడల వారికి న్మ్సకరింపవదు
ద ; ఎవరైన్ను
నీకు న్మ్సకరించిన్యెడల వారికి పరత్ర మ్రాాద చేయవదు
ద ; అకకడికి పోయి
నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పట్ట
ు మ్ని గహజీకి ఆజా ఇచిచ
పంపను.
త్లిా ఆ మ్యట వినియెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున
విడువన్ని చెపపగా అత్డు లేచి ఆమతో కూడ పోయెను.
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And when Elisha had come into the house, behold, the child was dead and
lay upon his bed.
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గహజీ వారికంట్ట ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద
పట్టును గాని యే శబదమును రాకపోయెను, ఏమియ విన్వచిచన్ట్ట
ు కన్
బడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను ఎదుర్కకన్వచిచ బాలుడు మేలుకొన్లేదని
చెపపను.
ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ, బాలుడు మ్రణమైయండి త్న్ మ్ంచముమీద
పటుబడి యండుట చూచి
తానే లోపలికిపోయి వారిదదరే లోపలనుండగా త్లుపువేసి, యెహోవాకు
ప్ర
ర రథన్చేసి
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మ్ంచముమీద ఎకిక బిడిమీద త్నున చాచకొని త్న్ నోరు వాని నోటిమీదను
త్న్ కండు
ా వాని కండామీదను త్న్ చేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి,
బిడిమీద పడుగుగా పండుకొన్గా ఆ బిడి ఒంటికి వెటు పుట్టును.

Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and
stretched himself upon him; and the child sneezed seven times, and the
child opened his eyes.
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తాను దిగి యింటిలో ఇవత్లనుండి యవత్లకు ఒకసారి త్రరిగి న్డచి, మ్రల
మ్ంచముమీద ఎకిక వాని మీద పడుగుగా పండుకొన్గా బిడి యేడుమ్యరులు
తుమిి కండు
ా తెరచెను.

And he called Gehazi and said, "Call this Shunammite." So he called her. And
when she had come in unto him, he said, "Take up thy son."

And Gehazi passed on before them, and laid the staff upon the face of the
child; but there was neither voice nor hearing. Therefore he went back to
meet him, and told him, saying, "The child has not awakened."

He went in therefore and shut the door upon the twain, and prayed unto
the LORD.
And he went up and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth,
and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands; and he stretched
himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm.
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అపుపడత్డు గహజీని పలిచిఆ ష్షనే మీయరాలిని పలుచకొని రమ్ిన్గా
వాడు ఆమను పలి చెను. ఆమ అత్నియొదదకు రాగా అత్డునీ కుమ్యరుని
ఎత్రతకొనుమ్ని ఆమతో చెపపను.
అంత్ట ఆమ లోప లికివచిచ అత్ని కాళామీద సాషా
ు ంగపడి లేచి త్న్ కుమ్యరుని
ఎత్రతకొనిపోయెను.

Then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground, and
took up her son and went out.

ఎలీషా గిల్ల
ు లున్కు త్రరిగి రాగా ఆ దేశమ్ందు కాుమ్ము కలిగియండెను.
పరవకిల శిషుాలు అత్ని సమ్క్షమున్ందు కూరుచండి యండగా అత్డు త్న్
పనివానిని పలిచి పదదకుండ పయిమీద పటిు పరవకిల శిషుాలకు కూర
వంటచేయమ్ని సెలవిచెచను.
అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పలములోనికి పోయి వెఱ్ఱఱ దా
ర క్షచెట్ట
ు ను
చూచి, దాని గుణమరుగక దాని తీగెలు తెంప ఒడినిండ కోసికొని వచిచ, వాటిని
త్రిగి కూరకుండలో వేసెను.

And one went out into the field to gather herbs, and found a wild vine and
gathered thereof wild gourds, his lap full, and came and shred them into the
pot of pottage, for they knew them not.

40

త్రనుటకు వారు వడిింపగా పరవకిల శిషుాలు రుచిచూచిదైవజనుడా, కుండలో
విష్మున్నదని కేకలువేసి దానిని త్రన్క మ్యనిరి.

But he said, "Then bring meal." And he cast it into the pot and he said, "Pour
out for the people, that they may eat." And there was no harm in the pot.

4
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అత్డుపండి కొంత్ తెమ్ినను. వారు తేగాకుండలో దాని వేసి, జనులు
భోజన్ము చేయ టకు వడిించడని చెపపను. వడిింపగా కుండలో మ్రి ఏ
జబుబ కనిపంపకపోయెను.

And there came a man from Baalshalisha, and brought the man of God
bread of the firstfruits, twenty loaves of barley and full ears of corn in the
husk thereof. And he said, "Give unto the people, that they may eat."

2 Kings
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మ్రియ ఒకడు బయల్ల
ు లిషానుండి మొదటి పంట బాపతు యవల పండితో
చేయబడిన్ యిరువది ర్కట్టులను, కొరత్త గోధుమ్ వెనునలను కొనిన పండాను
తీసికొని వచిచ దైవజనుడెైన్ అత్నికి కానుకగా ఇయాగా అత్డు జనులు
భోజన్ము చేయటకు దాని వడిించమ్నను.

And his servitor said, "What, should I set this before a hundred men?" He
said again, "Give the people, that they may eat; for thus saith the LORD:
`They shall eat and shall leave some thereof.'"
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అయితే అత్ని పనివాడునూరుమ్ందికి వడిించటకు ఇవి యెంత్వని చెపపగా
అత్డువారు త్రన్గా మిగులున్ని యెహోవా సెలవిచిచయనానడు గనుక
జనులు భోజన్ము చేయన్ట్ట
ా వడిించమ్ని మ్రల ఆజా ఇచెచను.

So he set it before them, and they ate and left thereof, according to the
word of the LORD.
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పనివాడు వారికి వడిింపగా యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ా అది వారు త్రనిన్
త్రువాత్ మిగిలిపోయెను.
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సిరియారాజు సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ న్యమ్యను అను నొక డుండెను. అత్నిచేత్
యెహోవాయే సిరియా దేశమున్కు జయము కలుగజేసి యండెను గనుక
అత్డు త్న్ యజ మ్యనుని దృష్ుకి ఘనుడెై దయపందిన్వాడాయెను. అత్డు
మ్హా పరాకరమ్శాలియె
ై యండెను గాని అత్డు కుష్ఠ రోగి.

Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man
before his master, and honorable, because by him the LORD had given
deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a
leper.
And the Syrians had gone out by companies, and had brought away captive
out of the land of Israel a little maid; and she waited on Naaman's wife.
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2 Kings
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2 Kings
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2 Kings
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2 Kings

4

2 Kings

And Elisha came again to Gilgal; and there was a famine in the land. And the
sons of the prophets were sitting before him; and he said unto his servant,
"Set on the great pot, and boil pottage for the sons of the prophets."

So they poured out for the men to eat. And it came to pass, as they were
eating of the pottage, that they cried out and said, "O thou man of God,
there is death in the pot!" And they could not eat thereof.
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2 Kings

5
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సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార యేలు దేశముమీదికి పోయి And she said unto her mistress, "Would to God my lord were with the
యండిరి. వారచచటనుండి యొక చిన్నదాని చెరగొని తేగా, అది న్యమ్యను prophet who is in Samaria! For he would heal him of his leprosy."
భారాకు పరిచారము చేయచండెను.

2 Kings

5

3

And one went in and told his lord, saying, "Thus and thus said the maid who
is from the land of Israel."

2 Kings
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అదిషోమో
ా నులోనున్న పరవకిదగుర నా యేలిన్వాడుండవలన్ని నేనంతో
కోరుచనానను; అత్డు నా యేలిన్వానికి కలిగిన్ కుష్ఠరోగమును
బాగుచేయన్ని త్న్ యజమ్యనురాలితో అనను.
న్యమ్యను రాజునొదదకు పోయి ఇశారయేలు దేశపు చిన్నది చెపపన్ మ్యటలను
అత్నికి తెలియజేయగా
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And he brought the letter to the king of Israel, saying, "Now when this letter
has come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to
thee, that thou mayest cure him of his leprosy."
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సిరియా రాజునేను ఇశారయేలు రాజున్కు దూత్చేత్ పత్రిక పంపంచెదన్ని ఆజా
ఇచెచను గనుక అత్డు ఇరువది మ్ణుగుల వెండియ లక్ష యిరువది వేల
రూప్రయిల బంగారును పది దుసు
త ల బటులను తీసికొని పోయి ఇశార
యేలురాజున్కు పత్రికను అపపగించెను.
ఆ పత్రికలో ఉన్న సంగత్ర యేదన్గానా సేవకుడెైన్ న్యమ్యనున్కు కలిగిన్
కుష్ఠరోగమును నీవు బాగుచేయవలన్ని యీ పత్రికను అత్నిచేత్ నీకు
పంపంచి యనానను.
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ఇశారయేలురాజు ఈ పత్రికను చదివి వసతీములు చింపుకొనిచంపుటకును
బరత్రకించటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన్ కుష్ఠరోగమును మ్యనుపమ్ని
నాయొదదకు ఇత్డు పంపుటయేమి? నాతో కలహమున్కు కారణము అత్డు
ఎట్ట
ా వెదకుచనానడో మీరు ఆలోచించడనను.

And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel
had rent his clothes, that he sent to the king, saying, "Why hast thou rent
thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a
prophet in Israel."
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ఇశారయేలు రాజు త్న్ వసతీమును చింపుకొనిన్ సంగత్ర దైవజనుడెైన్ ఎలీషాకు
విన్బడిన్పుపడు అత్డునీ వసతీ ములు నీ వెందుకు చింపుకొంటివి?
ఇశారయేలులో పరవకి యొకడునానడని అత్నికి తెలియబడున్ట్ట
ా అత్ని
నాయొదదకు రానిముి అని రాజున్కు వరిమ్యన్ము చేసెను.

So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door
of the house of Elisha.
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న్యమ్యను గుఱ్ఱములతోను రథముతోను వచిచ ఎలీషా యింటి దావరము
ముందర నిలిచియండగా

And Elisha sent a messenger unto him, saying, "Go and wash in the Jordan
seven times, and thy flesh shall come again to thee and thou shalt be clean."
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ఎలీషానీవు యొరా
ద నున్దికి పోయి యేడు మ్యరులు సానన్ము చేయము, నీ
ఒళ్ల
ా మ్రల బాగెై నీవు శుదు
ి డవగుదువని అత్నితో చెపుపటకు ఒక దూత్ను
పంపను.

But Naaman was wroth and went away, and said, "Behold, I thought, `He
will surely come out to me, and stand and call on the name of the LORD his
God, and strike his hand over the place, and cure the leper.'
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అందుకు న్యమ్యను కోపము తెచచకొని త్రరిగి పోయి యిటానను అత్డు నా
యొదదకు వచిచ నిలిచి,త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ మునుబటిు త్న్ చెయిా
రోగముగా ఉన్న సథలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మ్యనుపన్ని
నేన్నుకొంటిని.

Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of
Israel? May I not wash in them and be clean?" So he turned and went away
in a rage.

And the king of Syria said, "Go now, go; and I will send a letter unto the king
of Israel." And he departed, and took with him ten talents of silver and six
thousand pieces of gold and ten changes of raiment.

And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent
his clothes and said, "Am I God, to kill and to make alive, that this man doth
send unto me to cure a man of his leprosy? Therefore consider, I pray you,
and see how he seeketh a quarrel against me."
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దమ్సుక న్దులైన్ అబానాయను ఫరపరును ఇశారయేలు దేశములోని
And his servants came near, and spoke unto him and said, "My father, if the
న్దులనినటికంట్ట శ్రరష్ఠమైన్వి కావా? వాటిలో సానన్ముచేసి శుదిి నొందలేనా అని prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it?
అనుకొని రౌదు
ర డెై త్రరిగి వెళ్లాపోయెను.
How much rather then, when he saith to thee, `Wash, and be clean'?"
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అయితే అత్ని దాసులలో ఒకడు వచిచనాయనా, ఆ పరవకి యేదైన్ నొక గొపప
కారాము చేయమ్ని నియమించిన్యెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే
సానన్ముచేసి శుదు
ి డవు కమ్ిను మ్యట దానికంట్ట మేలుకాదా అని
చెపపన్పుపడు
అత్డు పోయి దైవజనుడు చెపపన్ట్ట
ా యొరా
ద ను న్దిలో ఏడు మ్యరులు
మునుగగా అత్ని దేహము పసిపలా దేహమువలనై అత్డు శుదు
ి డాయెను.
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అపుపడుయెహో వాకు త్పప దహన్బలినైన్ను మ్రి యే బలినైన్ను ఇత్రమైన్ In this thing the LORD pardon thy servant, that when my master goeth into
దేవత్లకు నేనికను అరిపంపను; రండు కంచరగాడిదలు మోయప్రటి మ్నున the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I
నీ దాసుడనైన్ నాకు ఇపపంచ కూడదా?
bow myself in the house of Rimmon -- when I bow down myself in the
house of Rimmon, the LORD pardon thy servant in this thing."
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నా యజమ్యనుడు మొ
ా కుకటకు రిమోిను గుడిలో చొచిచ నా చేత్రమీద
ఆనుకొనున్పుపడు, నేను రిమోిను గుడిలో న్మ్సాకరము చేసిన్యెడల,
రిమోిను గుడిలో నేను న్మ్సాకరముచేసిన్ సంగత్రని గూరిచ యెహోవా నీ
దాసుడనైన్ న్నున క్షమించనుగాకని
న్యమ్యను చెపపగాఒఎలీషానమ్ిదిగలిగి పమ్ిని అత్నికి సెలవిచెచను.
అత్డు ఎలీషాయొదదనుండి వెళ్లా కొంత్ దూరము సాగిపోయెను.

2 Kings
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అంత్ట దైవజనుడెైన్ ఎలీషాకు సేవకుడగు గహజీ సిరియనుడెైన్ యీ
న్యమ్యను తీసికొని వచిచన్ వాటిని అంగీకరించటకు నా యజమ్యనునికి
మ్న్సుస లేకపోయెను గాని, యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్రతకొని పోయి
అత్ని కలిసికొని అత్నియొదద ఏదైన్ను తీసికొందు న్నుకొని
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న్యమ్యనును కలిసికొనుటకెై పోవుచండగా, న్యమ్యను త్న్ వెనుకనుండి
పరుగున్ వచచచన్న వానిని చూచి త్న్ రథముమీదనుండి దిగి వానిని
ఎదుర్కకనికేుమ్మ్య అని అడిగెను. అత్డుకేుమ్మే అని చెపప

అపుపడత్డు త్న్ పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగురకు త్రరిగివచిచ అత్ని
ముందర నిలిచిచిత్త గించము; ఇశారయేలులోనున్న దేవుడు త్పప లోక
మ్ంత్టియందును మ్రియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును; ఇపుపడు
నీవు నీ దాసుడనైన్ నా యొదద బహు మ్యన్ము తీసికొన్వలసిన్దని అత్నితో
చెపపగా
ఎలీషాఎవని సనినధిని నేను నిలువబడియనాననో, ఇశారయేలు దేవుడెైన్ ఆ
యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియ తీసికొన్ను అని చెపపను. న్యమ్యను
అత్నిని ఎంతో బత్ర మ్యలిన్ను అత్డు ఒపపక పోయెను.

Then went he down and dipped himself seven times in the Jordan,
according to the saying of the man of God; and his flesh came again like
unto the flesh of a little child, and he was clean.
And he returned to the man of God, he and all his company, and came and
stood before him; and he said, "Behold, now I know that there is no God in
all the earth, but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing from
thy servant."
But he said, "As the LORD liveth, before whom I stand, I will receive none."
And he urged him to take it, but he refused.

And Naaman said, "Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant
two mules' burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither
burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the LORD.

And he said unto him, "Go in peace." So he departed from him a little way.

But Gehazi, the servant of Elisha the man of God, said, "Behold, my master
hath spared Naaman this Syrian in not receiving at his hands that which he
brought; but, as the LORD liveth, I will run after him and take something
from him."
So Gehazi followed after Naaman. And when Naaman saw him running after
him, he alighted down from the chariot to meet him, and said, "Is all well?"

And he said, "All is well. My master hath sent me, saying, `Behold, even now
there have come to me from Mount Ephraim two young men of the sons of
the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and two changes of
garments.'"
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నా యజమ్యనుడు నాచేత్ వరిమ్యన్ము పంపపరవకిల శిషుాలలో ఇదదరు
¸యవనులు ఎఫా
ర యిము మ్న్ాము నుండి నాయొదదకు ఇపుపడ వచిచరి గనుక
నీవు వారికొరకు రండు మ్ణుగుల వెండియ రండు దుసు
త ల బటులును దయ
చేయమ్ని సెలవిచచచనానడనను.
అందుకు న్యమ్యనునీకు అనుకూలమైతే రటిుంపు వెండి తీసికొనుమ్ని
బత్రమ్యలి, రండు సంచలలో నాలుగు మ్ణుగుల వెండి కటిు రండు దుసు
త ల
బటులనిచిచ, త్న్ పనివారిలో ఇదదరి మీద వాటిని వేయగా వారు గహజీ
ముందర వాటిని మోసికొని పోయిరి.
మటాదగురకు వారు రాగానే వారి యొదదనుండి గహజీ వాటిని తీసికొని
యింటిలో దాచి వారికి సెలవియాగా వారు వెళ్లాపోయిరి.

And Naaman said, "Be content, take two talents." And he urged him, and
bound two talents of silver in two bags, with two changes of garments, and
laid them upon two of his servants; and they bore them before him.

25

అత్డు లోపలికి పోయి త్న్ యజమ్యనుని ముందరనిలువగా ఎలీషా వానిని
చూచిగహజీ, నీవెచచటనుండి వచిచత్రవని అడిగి న్ందుకు వాడునీ దాసుడనైన్
నేను ఎచచటికిని పోలే దనను.

And he said unto him, "Went not mine heart with thee when the man
turned back from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money and
to receive garments, and olive yards and vineyards, and sheep and oxen,
and menservants and maidservants?

5
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అంత్ట ఎలీషా వానితోఆ మ్నుషుాడు త్న్ రథము దిగి నినున
ఎదుర్కకనుటకు త్రరిగి వచిచన్పుపడు నా మ్న్సు నీతోకూడ రాలేదా?
దరవామును వసతీములను ఒలీవచెటా తోటలను దా
ర క్షతోటలను గొఱ్ఱలను
ఎడాను దాసదాస్త్లను సంప్రదించకొనుటకు ఇది సమ్ యమ్య?

The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed
for ever." And he went out from his presence a leper, as white as snow.
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And the sons of the prophets said unto Elisha, "Behold now, the place
where we dwell with thee is too confining for us.
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కాబటిు న్యమ్యనున్కు కలిగిన్ కుషు
ఠ నీకును నీ సంత్త్రకిని సరవకాలము
అంటియండును అని చెపపగా వాడు మ్ంచవల తెలానైన్ కుష్ఠము గలిగి
ఎలీషా ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్లాను.
అంత్ట పరవకిల శిషుాలు ఎలీషాయొదదకు వచిచఇదిగో నీయొదద మ్యకున్న
సథలము ఇరుకుగా నున్నది;
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ఒకడు దూలము న్రుకుచన్నపుపడు గొడిలి ఊడి నీటిలో పడి పోగా వాడు
అయోా నా యేలిన్వాడా, అది యెరవుతెచిచన్దని మొఱ్ఱపట్టును గనుక
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ఆ దైవజనుడు అదకకడపడెన్ని అడిగెను; వాడు అత్నికి ఆ సథలమును
చూపంపగా అత్డు కొమ్ియొకటి న్రికి నీళాలో వేయగా గొడిలి తేలను.

Therefore said he, "Take it up to thee." And he put out his hand and took it.
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అత్డు దానిని పట్ట
ు కొనుమ్ని వానితో చెపపగా వాడు త్న్ చెయిా చాప
దానిని పట్ట
ు కొనను.

Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his
servants, saying, "In such and such a place shall be my camp."
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నీ సెలవెైతే మేము యొరా
ద ను న్దికి పోయి త్లయొక మ్య
ా ను అచచటనుండి
తెచచకొని మ్రియొకచోట నివాసము కట్ట
ు కొందుమ్ని మ్న్వి చేయగా
అత్డువెళ్ల
ా డని పరతుాత్తరమిచెచను.
ఒకడుదయచేసి నీ దాసులమైన్ మ్యతో కూడ నీవు రావలన్ని కోరగా
అత్డునేను వచెచదన్ని చెపప
వారితోకూడ పోయెను; వారు యొరా
ద నుకు వచిచ మ్య
ా నులు న్రుకుచండిరి.

And when he came to the tower, he took them from their hand and stowed
them in the house; and he let the men go, and they departed.

But he went in and stood before his master. And Elisha said unto him, "From
whence comest thou, Gehazi?" And he said, "Thy servant went nowhere."

Let us go, we pray thee, unto the Jordan, and take from thence every man a
beam, and let us make us a place there where we may dwell." And he
answered, "Go ye."
And one said, "Be content, I pray thee, and go with thy servants." And he
answered, "I will go."
So he went with them. And when they came to the Jordan, they cut down
wood.
But as one was felling a beam, the ax head fell into the water; and he cried
and said, "Alas, master! For it was borrowed!"
And the man of God said, "Where fell it?" And he showed him the place.
And he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim.
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సిరియారాజు ఇశారయేలుతో యదిముచేయవలన్ని కోరి త్న్ సేవకులతో
ఆలోచన్చేసిఫల్లనిసథలమ్ందు మ్న్ దండు పేట ఉంచదమ్ని చెపపను.

And the man of God sent unto the king of Israel, saying, "Beware that thou
pass not such a place, for thither the Syrians are coming down."
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And the king of Israel sent to the place of which the man of God told him
and warned him, and saved himself there, not once nor twice.
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అయితే ఆ దైవ జనుడు ఇశారయేలురాజున్కు వరిమ్యన్ము పంపఫల్లని
సథలమున్కు నీవు పోవదు
ద , అచచటికి సిరియనులు వచిచ దిగి యనానరని
తెలియజేసెను గనుక
ఇశారయేలురాజు దైవజనుడు త్న్కు తెలిప హెచచరికచేసిన్ సథలమున్కు పంప
సంగత్ర తెలిసికొని త్న్వారిని రకిుంచకొనను. ఈల్లగు మ్యటిమ్యటికి జరుగుచ
వచిచన్ందున్
సిరియారాజు కలో
ా లపడి త్న్ సేవకులను పలిచిమ్న్లో ఇశారయేలు రాజు
పక్షము వహించిన్ వారవరైన్ది మ్యకు తెలియజపప రాదా అని వారి న్డుగగా
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దైవజనుడెైన్ అత్ని పనివాడు పందలకడ లేచి బయటికి వచిచ న్పుపడు
And he answered, "Fear not, for they that are with us are more than they
గుఱ్ఱములును రథములును గల సెైన్ాము పటుణ మును చట్ట
ు కొని యండుట that are with them."
కన్బడెను. అంత్ట అత్ని పనివాడు అయోా నా యేలిన్వాడా, మ్న్ము ఏమి
చేయదమ్ని ఆ దైవజనునితో అన్గా
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అత్డుభ్య పడవదు
ద , మ్న్ పక్షమున్ నున్నవారు వారికంట్ట అధికులై
యనానరని చెపప
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యెహోవా, వీడు చూచన్ట్ట
ా దయచేసి వీని కండాను తెరువుమ్ని ఎలీషా
ప్ర
ర రథన్చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండాను తెరవచేసెను గనుక వాడు
ఎలీషాచట్ట
ు ను పరవత్ము అగిన గుఱ్ఱములచేత్ రథ ములచేత్ను
నిండియండుట చూచెను.
ఆ దండువారు అత్ని సమీపంచిన్పుపడు ఎలీషాఈ జనులను అంధత్వ ముతో
మొతు
త మ్ని యెహోవాను వేడుకొన్గా ఆయన్ ఎలీషాచేసిన్ ప్ర
ర రథన్చొపుపన్
వారిని అంధత్వముతో మొతెతను.
అపుపడు ఎలీషాఇది మ్యరుముకాదు, ఇది పటుణము కాదు, మీరు నా వెంట
వచిచన్యెడల మీరు వెదకువానియొదదకు మిముిను తీసికొని పోదున్ని
వారితో చెపప షోమో
ా ను పటుణమున్కు వారిని న్డిపంచెను.

అత్ని సేవకులలో ఒకడురాజవెైన్ నా యేలిన్వాడా, ఇశారయేలురాజు పక్షమున్
ఎవరును లేరుగాని ఇశారయేలులో నున్న పరవకియగు ఎలీషా మీ
అంత్ుఃపురమ్ందు మీరు అనుకొనిన్ మ్యటలు ఇశారయేలురాజున్కు
తెలియజేయన్నను.
అందుకు రాజుమేము మ్నుషుాలను పంప అత్ని తెపపంచన్ట్ట
ా నీవు వెళ్లా
అత్డుండు చోట్ట చూచి రముి అని సెలవియాగా అత్డు దోతానులో
ఉనానడని వరిమ్యన్ము వచెచను.
కాబటిు రాజు అచచటికి గుఱ్ఱములను రథము లను గొపపసెైన్ామును పంపను.
వారు రాత్రివేళ వచిచ న్లుదిశలను పటుణమును చట్ట
ు కొన్గా

Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled by this thing; and
he called his servants and said unto them, "Will ye not show me which of us
is for the king of Israel?"
And one of his servants said, "None, my lord, O king; but Elisha, the prophet
who is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy
bedchamber."
And he said, "Go and spy where he is, that I may send and fetch him." And it
was told him, saying, "Behold, he is in Dothan."

Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they
came by night and compassed the city about.
And when the servant of the man of God had risen early and gone forth,
behold, a host compassed the city both with horses and chariots. And his
servant said unto him, "Alas, my master! What shall we do?"

And Elisha prayed and said, "LORD, I pray thee, open his eyes, that he may
see." And the LORD opened the eyes of the young man, and he saw; and
behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about
Elisha.
And when they came down to him, Elisha prayed unto the LORD and said,
"Smite this people, I pray thee, with blindness." And He smote them with
blindness according to the word of Elisha.

And Elisha said unto them, "This is not the way, neither is this the city.
Follow me, and I will bring you to the man whom ye seek." But he led them
to Samaria.
And it came to pass, when they had come into Samaria, that Elisha said,
"LORD, open the eyes of these men, that they may see." And the LORD
opened their eyes, and they saw; and behold, they were in the midst of
Samaria.
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వారు షోమో
ా నులోనికి వచిచన్పుపడు అత్డుయెహోవా, వీరు చూచన్ట్ట
ా వీరి And the king of Israel said unto Elisha when he saw them, "My father, shall I
కండాను తెరువుమ్ని ప్ర
ర రథన్చేయగా యెహోవా వారి కండాను తెరవచేసెను గనుక smite them? Shall I smite them?"
వారు తాము షోమో
ా ను మ్ధా ఉనానమ్ని తెలిసికొనిరి.
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అంత్ట ఇశారయేలురాజు వారిని ప్రరజూచినాయనా వీరిని కొట్ట
ు దునా,
కొట్ట
ు దునా? అని ఎలీషాను అడుగగా
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అత్డునీవు వీరిని కొటువదు
ద ; నీ కత్రతచేత్ను నీ వింటిచేత్ను నీవు చెరపటిున్
And he prepared great provision for them; and when they had eaten and
వారినైన్ను కొట్ట
ు దువా? వారికి భోజన్ము పటిుంచి వారు త్రని తా
ి గిన్ త్రువాత్ drunk, he sent them away, and they went to their master. So the bands of
వారు త్మ్ యజమ్యనుని యొదదకు వెళ్ల
ా దురని చెపపను.
Syria came no more into the land of Israel.
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And it came to pass after this that Benhadad king of Syria gathered all his
host, and went up and besieged Samaria.
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అత్డు వారి కొరకు విసాతరమైన్ భోజన్ పదారథములను సిదిపరచగా వారు
అన్నప్రన్ములు పుచచకొని రాజు సెలవుపంది త్మ్ యజమ్యనుని యొదదకు
పోయిరి. అపపటినుండి సిరి యనుల దండువారు ఇశారయేలు దేశములోనికి
వచచట మ్యనిపోయెను.
అట్టత్రువాత్ సిరియా రాజైన్ బెన్ాదదు త్న్ సెైన్ా మ్ంత్టిని
సమ్కూరుచకొని వచిచ షోమో
ా నున్కు ముటుడి వేసెను.
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And as the king of Israel was passing by upon the wall, there cried a woman
unto him, saying, "Help, my lord, O king!"
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అపుపడు షోమో
ా నులో గొపప కాుమ్ము కలిగి యండగా గాడిదయొకక త్ల
ఎనుబది రూప్రయలకును, అరప్రవు ప్రవురపు రటు అయిదు
రూప్రయలకును అమ్ి బడెను; వారు అంత్ కఠిన్ముగా ముటుడి
వేసియండిరి.
అంత్ట ఇశారయేలురాజు పటుణపు ప్ర
ర కారముమీద సంచారముచేయగా ఒక స్త్తీ
రాజును చూచిరాజవెైన్ నా యేలిన్వాడా, సహాయము చేయమ్ని కేకలు
వేయట విని
యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనకకడ నుండి నీకు సహాయము
చేయదును? కళాములోనుండి యె
ై న్ను దా
ర క్షగానుగలోనుండియె
ై న్ను
దేనినైన్ను ఇచిచ సహాయముచేయ వలాపడదని చెపప
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So we boiled my son and ate him. And I said unto her on the next day, `Give
thy son, that we may eat him'; and she hath hid her son."
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నీ విచారమున్కు కారణమేమ్ని యడుగగా అదిఈ స్త్తీ న్నున చూచినేటి
ఆహారమున్కు నీ బిడిను ఇముి రేపు మ్న్ము నా బిడిను భ్కిుంచదుము, అని
చెపపన్పుపడు
మేము నా బిడిను వంటచేసికొని త్రంటివిిు. అయితే మ్రునాటియందు నేను
దాని చూచినేటి ఆహారమున్కు నీ బిడిను ఇమ్ిని అడిగిత్రని గాని అది త్న్
బిడిను దాచిపట్టున్ని చెపపను.
రాజు ఆ స్త్తీ మ్యటలు విని త్న్ వసతీములను చింపుకొని యింక ప్ర
ర కారముమీద
న్డిచి పోవుచండగా జనులు అత్నిని తేరి చూచిన్పుపడు లోపల అత్ని ఒంటి
మీద గోనపటు కన్బడెను.

And he answered, "Thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those
whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? Set bread
and water before them, that they may eat and drink and go to their master."

And there was a great famine in Samaria; and behold, they besieged it until
an ass's head was sold for fourscore pieces of silver, and the fourth part of a
kab of dove's dung for five pieces of silver.

And he said, "If the LORD do not help thee, from whence shall I help thee?
Out of the barn floor or out of the wine press?"
And the king said unto her, "What aileth thee?" And she answered, "This
woman said unto me, `Give thy son, that we may eat him today, and we will
eat my son tomorrow.'

And it came to pass, when the king heard the words of the woman, that he
rent his clothes; and he passed by upon the wall, and the people looked,
and behold, he had sackcloth within upon his flesh.
Then he said, "God do so and more also to me, if the head of Elisha the son
of Shaphat shall stand on him this day."
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2 Kings

6

31

త్రువాత్ రాజుషాప్రతు కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషాయొకక త్ల యీ దిన్మున్
అత్నిపైన్ నిలిచియన్నయెడల దేవుడు నాకు గొపప అప్రయము
కలుగజేయనుగాక అనను.

But Elisha sat in his house, and the elders sat with him; and the king sent a
man from before him. But ere the messenger came to him, he said to the
elders, "See ye how this son of a murderer hath sent to take away mine
head? Look, when the messenger cometh, shut the door, and hold him fast
at the door. Is not the sound of his master's feet behind him?"
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And while he yet talked with them, behold, the messenger came down unto
him; and he said, "Behold, this evil is from the LORD. Why should I wait for
the LORD any longer?"
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అయితే ఎలీషా త్న్ యింట కూరుచనియండగా పదదలును అత్నితోకూడ
కూరుచండి యన్నపుపడు రాజు ఒక మ్నిష్ని పంపను. ఆ పంప బడిన్వాడు
ఎలీషాదగురకు రాకమునుపే అత్డు ఆ పదద లను చూచిఈ న్రహంత్కుని
కుమ్యరుడు నా త్లను కొటిు వేయటకు ఒకని పంపయనానడని మీకు
తెలిసిన్దా? మీరు కనిపటిు యండి, ఆ దూత్ రాగా వాడు లోపలికి రాకుండ
త్లుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి త్లుపు మూసి వేయడి;వాని
యజమ్యనుని కాళాచపుపడు వానివెనుక విన్బడును గదా అని వారితో
చెపుపచండగా
ఆ దూత్ అత్నియొదదకు వచెచను. అంత్ట రాజుఈ కీడు యెహోవా
వలన్నైన్ది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవాకొరకు కనిపటిు యండవలన్నను.
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అపుపడు ఎలీషా రాజుతో ఇటాననుయెహోవా మ్యట ఆలకించము, యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గారేపు ఈ వేళకు షోమో
ా ను దావరమ్ందు రూప్రయి ఒక
టింటికి ఒక మ్యనిక సన్నని పండియ, రూప్రయి ఒకటింటికి రండు మ్యనికల
యవలును అమ్ిబడును.
అందుకు ఎవరిచేత్రమీద రాజు ఆనుకొని యండెనో ఆ యధిపత్రయెహోవా
ఆకాశమ్ందు కిటికీలు తెరచిన్ను ఆల్లగు జరుగునా అని దైవజనునికి
పరతుాత్తరమీయగా అత్డునీవు కనునల్లర దానిని చూచెదవు గాని దానిని
త్రన్కుందు వని అత్నితో చెపపను.

Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God and
said, "Behold, if the LORD would make windows in heaven, might this thing
be?" And he said, "Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not
eat thereof."
And there were four leprous men at the entrance of the gate. And they said
one to another, "Why sit we here until we die?
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అపుపడు పటుణపు గుమ్ిమునొదద న్లుగురు కుష్ఠరోగు లుండగా వారు
ఒకరినొకరు చూచిమ్న్ము చచిచపోవు వరకు ఇచచట ఎందుకు
కూరుచండవలను?

If we say, `We will enter into the city,' then the famine is in the city, and we
shall die there; and if we sit still here, we die also. Now therefore come, and
let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live; and
if they kill us, we shall but die."
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And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians; and
when they had come to the outermost part of the camp of Syria, behold,
there was no man there.
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పటుణములోనికి పోవుదమ్నుకొంటిమ్య పటుణమ్ందు కాుమ్మున్నం దున్
అచచట చచిచపోదుము; ఇచచట ఊరక కూరుచన్నను ఇచచటను
చచిచపోదుము; పదండి, సిరియనుల దండుపేట లోనికి, పోవుదము రండి, వారు
మ్న్లను బరదుకనిచిచన్ బరదుకుదుము, మ్న్లను చంపన్ చతు
త ము అని
చెపుపకొని
సందచీకటియందు సిరియనుల దండు పేటలోనికి పోవల న్ని లేచి, సిరియనుల
దండు వెలుపలి భాగమునొదదకు రాగా అచచట ఎవరును కన్బడక పోయిరి.

Then Elisha said, "Hear ye the word of the LORD. Thus saith the LORD:
`Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel,
and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria.'"

For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots
and a noise of horses, even the noise of a great host; and they said one to
another, "Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites
and the kings of the Egyptians to come upon us."
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యెహోవా రథముల ధవనియ గుఱ్ఱముల ధవనియ గొపప సమూహపు
Therefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their
ధవనియ సిరియనుల దండున్కు విన్బడున్ట్ట
ా చేయగా వారుమ్న్మీదికి
horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life.
వచచటకెై ఇశారయేలు రాజు హితీతయల రాజులకును ఐగుపీతయల రాజులకును
బతెతమిచిచ యనానడని సిరియనులు ఒకరితో నొకరు చెపుపకొని
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లేచి త్మ్ గుడారములలోనైన్ను గుఱ్ఱములలోనైన్ను గాడిదలలోనైన్ను
దండుపేటలో నున్నవాటిలోనైన్ను ఏమియ తీసికొన్కయే త్మ్ ప్ర
ర ణములు
రకిుంచకొనుట చాలున్నుకొని, సంద చీకటిని ఉన్నది ఉన్నట్ట
ా గా పేట విడిచి
ప్రరిపోయియండిరి.

And when these lepers came to the outermost part of the camp, they went
into one tent and ate and drank, and carried from thence silver and gold
and raiment, and went and hid it; and came again, and entered into another
tent and carried from thence also, and went and hid it.
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కాబటిు ఆ కుష్ఠ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొదదకు వచిచయొక
గుడారము జొచిచ భోజన్ప్రన్ములుచేసి, అచచట నుండి వెండి
బంగారములను బటులను ఎత్రతకొని పోయి దాచిపటిు, త్రరిగి వచిచ మ్రియొక
గుడారము జొచిచ అచచటనుండి సొముి ఎత్రతకొని పోయి దాచిపటిురి.

Then they said one to another, "We do not what is right. This day is a day of
good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some
mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell
the king's household."
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So they came and called unto the gatekeepers of the city; and they told
them, saying, "We came to the camp of the Syrians, and behold, there was
no man there, neither voice of man, but horses tied and asses tied and the
tents as they were."
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వారు మ్న్ము చేయన్ది మ్ంచి పనికాదు, నేటిదిన్ము శుభ్వరి మ్యన్ముగల
దిన్ము, మ్న్ము ఊరకొన్నేల? తెలావారువరకు మ్న్ము ఇచచట నుండిన్
యెడల ఏదైన్ నొక అప్రయము మ్న్కు సంభ్వించను గనుక మ్న్ము వెళ్లా
రాజు ఇంటి వారితో సంగత్ర తెలియజపుపదము రండని ఒకరితోనొకరు
చెపుపకొని
వచిచ పటుణపు దావరప్రలకుని పలిచిమేము సిరియనుల దండుపేటకు పోత్రవిిు.
అచచట ఏ మ్నిష్య కన్బడలేదు, మ్నిష్ చపుపడెైన్ను లేదు. కటుబడిన్
గుఱ్ఱ ములును కటుబడిన్ గాడిదలును ఉన్నవి గాని గుడారముల దగుర
ఎవరును లేరని వానితో అన్గా
వాడు దావరప్రల కుని పలిచెను. వారు లోపలనున్న రాజు ఇంటివారితో ఆ
సమ్యచారము తెలియజపపగా
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And he called the gatekeepers, and they told it to the king's house within.

And the king arose in the night and said unto his servants, "I will now show
you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry;
therefore they have gone out of the camp to hide themselves in the field,
saying, `When they come out of the city, we shall catch them alive and get
into the city.'"
రాజు రాత్రియందు లేచి త్న్ సేవకులను పలిచిసిరియనులు మ్న్కు
And one of his servants answered and said, "Let some take, I pray thee, five
చేసిన్దానిని నేను మీకు చూపంతును; మ్న్ము ఆకలితోనున్న సంగత్ర వారికి of the horses that remain, which are left in the city -- behold, they are as all
తెలిసియన్నది గనుకవారు పటుణములోనుండి బయటకు వచిచన్యెడల
the multitude of Israel that are left in it; behold, I say, they are even as all
మ్న్ము వారిని సజీవులనుగా పట్ట
ు కొని పటుణమ్ందు పరవేశింపగలమ్ని
the multitude of the Israelites who are consumed -- and let us send and see."
యోచన్చేసి, పేట విడిచి పలములోనికి పోయి పంచియనానరని వారితో
అనను.
అపుపడు అత్ని సేవకులలో ఒకడు ఈల్లగు మ్న్ విచేసెనుఇంత్కుముందు
They took therefore two chariot horses; and the king sent after the host of
ఇశారయేలువారలలో బహు మ్ంది మ్నుషుాలు లయమై పోయిరి గదా ఇక
the Syrians, saying, "Go and see."
అయిదుగురు లయమై పోవుట అబుబరమ్య? నీకు అనుకూలమైన్ యెడల
పటుణమ్ందు మిగిలియన్న రౌతులలొ అయిదు గురిని తీసికొని పోనిముి;
మ్న్ము వారిని పంప చూచెదమ్ని చెపపను.
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వారు జ్యడు రథములను వాటి గుఱ్ఱములను తీసికొన్గాసిరియనుల
సెైన్ామువెనుక పోయి చూచి రండని రాజు వారికి సెలవిచిచ పంపను.
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And they went after them unto the Jordan; and lo, all the way was full of
garments and vessels which the Syrians had cast away in their haste. And
the messengers returned and told the king.
కాబటిు వారు వారివెనుక యొరా
ద ను న్దివరకు పోయి, సిరియనులు తొంద రగా And the people went out and despoiled the tents of the Syrians. So a
పోవుచ, పోయిన్ంత్ లకక ప్రరవేసిన్ వసతీములను సామ్యనులను చూచి, ఆ
measure of fine flour was sold for a shekel, and two measures of barley for a
దూత్లు త్రరిగివచిచ రాజుతో సంగత్ర తెలియజపపగా
shekel, according to the word of the LORD.
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జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచకొనిరి. కాబటిు యెహోవా
మ్యట చొపుపన్ రూప్రయి ఒకటింటికి ఒక మ్యనిక సన్నని పండియ రండు
మ్యనికల యవలును అమ్ిబడెను.
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ఎవని చేత్రమీద రాజు ఆనుకొని యండెనో ఆ యధిపత్ర ఆ దావరమున్
And it came to pass as the man of God had spoken to the king, saying, "Two
నిలువబడుటకు నిరణయింపబడగా, రాజు దైవ జనునియొదదకు వచిచన్పుపడు
measures of barley for a shekel, and a measure of fine flour for a shekel,
ఆ దైవజనుడు అత్నితో చెపపన్పరకారము దావరమ్ందు జనుల తొ
ి కుకడుచేత్ shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria."
అత్డు మ్రణమ్యయెను.
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మ్రియరూప్రయి ఒకటింటికి రండు మ్యనికల యవలును, రూప్రయి
ఒకటింటికి ఒక మ్యనిక సన్ననిపండియ, రేపు ఈ వేళపుపడు షోమో
ా నులో
అమ్ిబడున్ని దైవజనుడు రాజుతో చెపపన్ మ్యట నరవేరను.
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ఆ యధి పత్రయెహోవా ఆకాశమ్ందు కిటి కీలు తెరచిన్ను అది జరుగునా అని And so it befell him, for the people trod upon him in the gate and he died.
ఆ దైవజనునితో చెపపగా అత్డునీవు కనునల్లర చూచెదవుగాని దానిని
త్రన్కపోదువని ఆ యధిపత్రతో చెపపను.
జనులు దావర మ్ందు అత్ని తొ
ి కకగా అత్డు మ్రణమ్యయెను గనుక ఆ
Then spoke Elisha unto the woman whose son he had restored to life,
మ్యట పరకారము అత్నికి సంభ్వించెను.
saying, "Arise and go, thou and thine household, and sojourn wheresoever
thou canst sojourn; for the LORD hath called for a famine, and it shall also
come upon the land seven years."
ఒకనాడు ఎలీషా తాను బరదికించిన్ బిడికు త్లిాయె
ై న్ ఆమను పలిచియెహోవా And the woman arose and did according to the saying of the man of God;
కాుమ్కాలము రపపంప బోవు చనానడు; ఏడు సంవత్సరములు దేశ ములో
and she went with her household and sojourned in the land of the
కాుమ్ము కలుగున్ని చెపపనీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును
Philistines seven years.
ఎచచటనుండుట అనుకూలమో అచచటికి పోవుడన్గా
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ఆ స్త్తీ లేచి దైవజనుని మ్యటచొపుపన్ చేసి, త్న్ యింటివారిని తోడుకొని
ఫిలిషీతయల దేశమున్కు పోయి యేడు సంవత్సరములు అకకడ
వాసముచేసెను.
అయితే ఆ యేడు సంవత్సరములు గత్రంచిన్ త్రువాత్ ఆ స్త్తీ ఫిలిషీత యల
దేశములోనుండి వచిచ త్న్ యింటిని గూరిచయ భూమిని గూరిచయ మ్న్వి
చేయటకెై రాజునొదదకు పోయెను.
రాజు దైవజనుని పనివాడగు గహజీతో మ్యట ల్లడిఎలీషా చేసిన్ గొపప
కారాములనినటిని నాకు తెలియజపుపమ్ని ఆజానిచిచ యండెను.

And the king appointed the lord on whose hand he leaned to have the
charge of the gate. And the people trod upon him in the gate, and he died,
as the man of God had said, who spoke when the king came down to him.

And that lord answered the man of God and said, "Now, behold, if the LORD
should make windows in heaven, might such a thing be?" And he said,
"Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof."

And it came to pass, at the seven years' end, that the woman returned out
of the land of the Philistines; and she went forth to cry unto the king for her
house and for her land.
And the king talked with Gehazi the servant of the man of God, saying, "Tell
me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done."
And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead
body to life, that behold, the woman, whose son he had restored to life,
cried to the king for her house and for her land. And Gehazi said, "My lord,
O king, this is the woman, and this is her son whom Elisha restored to life."
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అత్డు ఒక మ్ృతునికి ప్ర
ర ణము త్రరిగి రపపంచిన్ సంగత్ర వాడు రాజున్కు
తెలియజపుపచండగా, ఎలీషా బరదికించిన్ బిడి త్లిా త్న్ యింటిని గూరిచయ
భూమిని గూరిచయ రాజుతో మ్న్విచేయ వచెచను. అంత్ట గహజీనా
యేలిన్వాడవెైన్ రాజా ఆ స్త్తీ యిదే; మ్రియ ఎలీషా త్రరిగి బరదికించిన్
యీమబిడి వీడ అని చెపపగా
రాజు ఆ స్త్తీని అడిగిన్పుపడు ఆమ అత్నితో సంగత్ర తెలియజపపను. కాబటిు
రాజు ఆమ పక్షముగా ఒక అధిపత్రని నియమించి, ఆమ సొతు
త యావతు
త ను
ఆమ దేశము విడిచిన్పపటినుండి నేటివరకు భూమి ఫలించిన్ పంట
యావతు
త ను ఆమకు మ్రల ఇమ్ిని సెలవిచెచను.
ఎలీషా దమ్సుకన్కు వచెచను. ఆ కాలమున్ సిరియా రాజైన్ బెన్ాదదు రోగియె
ై
యండి, దైవజనుడెైన్ అత్డు ఇకకడికి వచిచయనానడని తెలిసికొని
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And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed
unto her a certain officer, saying, "Restore all that was hers, and all the
fruits of the field since the day that she left the land, even until now."
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హజాయేలును పలిచినీవు ఒక కానుకను చేత్ పట్ట
ు కొని దైవజనుడెైన్ అత్నిని
ఎదుర్కకన్ బోయిఈ రోగముపోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని
అత్నిదావరా యెహోవాయొదద విచారణ చేయమ్ని ఆజా ఇచిచపంపను.
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కాబటిు హజా యేలు దమ్సుకలోనున్న మ్ంచి వసు
త వులనినటిలో న్లువది
ఒంట్టల మోత్ంత్ కానుకగా తీసికొని అత్నిని ఎదుర్కకన్ బోయి అత్ని
ముందర నిలిచినీ కుమ్యరుడును సిరియా రాజునైన్ బెన్ాదదునాకు కలిగిన్
రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని నిన్నడుగుటకు న్నున
పంపన్ని చెపపను.
అపుపడు ఎలీషానీవు అత్ని యొదదకు పోయినిశచయముగా నీకు
సవసథత్కలుగవచచన్నిచెపుపము. అయిన్పపటికిని అత్నికి అవశాముగ
మ్రణము సంభ్వించ న్ని యెహోవా నాకు తెలియజేసెన్ని పలికి
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హజాయేలు ముఖము చిన్నబోవున్ంత్వరకు ఆ దైవజనుడు అత్ని తేరి
చూచచ కనీనళ్ల
ా రాలచను.

And Hazael said, "Why weepeth my lord?" And he answered, "Because I
know the evil that thou wilt do unto the children of Israel. Their strongholds
wilt thou set on fire, and their young men wilt thou slay with the sword, and
wilt dash their children, and rip up their women with child."
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And Hazael said, "But what, is thy servant a dog, that he should do this great
thing?" And Elisha answered, "The LORD hath shown me that thou shalt be
king over Syria."
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హజాయేలునా యేలిన్ వాడవెైన్ నీవు కనీనళ్ల
ా రాలచదవేమ్ని అత్ని న్డుగగా
ఎలీషా యీల్లగు పరతుాత్తరమిచెచనుఇశారయేలువారి గటిు సథలములను నీవు
కాలిచవేయదువు; వారి ¸యవన్సు
థ లను కత్రతచేత్ హత్ము చేయదువు; వారి
పలాలను నేలకు వేసి కొటిు చంపుదువు; వారి గరిభణుల కడుపులను చింప
వేయదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నే నరిగియండుటచేత్
కనీనళ్ల
ా రాలుచచనానను.
అందుకు హజాయేలుకుకకవంటివాడన్గు నీ దాసుడనైన్ నేను ఇంత్ కారాము
చేయటకు ఎంత్టి వాడను అని అత్నితో అన్గా, ఎలీషానీవు సిరియామీద
రాజవగుదువని యెహోవా నాకు బయలుపరచి యనానడనను.
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And Elisha came to Damascus. And Benhadad the king of Syria was sick; and
it was told him, saying, "The man of God has come hither."

And the king said unto Hazael, "Take a present in thine hand and go, meet
the man of God, and inquire of the LORD by him, saying, `Shall I recover
from this disease?'"
So Hazael went to meet him, and took a present with him, even of every
good thing of Damascus, forty camels' burden, and came and stood before
him and said, "Thy son Benhadad king of Syria hath sent me to thee, saying,
`Shall I recover from this disease?'"
And Elisha said unto him, "Go, say unto him, `Thou mayest certainly
recover'. However the LORD hath shown me that he shall surely die."

And he fixed his countenance steadfastly until Hazael was ashamed; and the
man of God wept.

So he departed from Elisha, and came to his master, who said to him, "What
said Elisha to thee?" And he answered, "He told me that thou shouldest
surely recover."

అత్డు ఎలీషాను విడిచి వెళ్లా త్న్ యజమ్యనుని యొదదకు రాగా అత్డుఎలీషా And it came to pass on the morrow that he took a thick cloth and dipped it
నీతో చెపపన్దేమ్ని అడుగగా అత్డునిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అత్డు in water, and spread it on his face so that he died; and Hazael reigned in his
చెపపన్నను.
stead.
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అయితే మ్రునాడు హజాయేలు ముదుగు బటు తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు
ముఖముమీద పరచగా అత్డు చచెచను; అపుపడు హజాయేలు అత్నికి
మ్యరుగా రాజా యెను.
అహాబు కుమ్యరుడును ఇశారయేలువారికి రాజునైన్ యెహోరాము ఏలుబడిలో
అయిదవ సంవత్సరమ్ందు యెహోషాప్రతు యూదారాజై యండగా యూదా
రాజైన్ యెహోషాప్రతు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము ఏల నారంభించెను.

And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat
being then king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah
began to reign.
Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned
eight years in Jerusalem.

17

అత్డు ఏల నారంభించిన్పుపడు ముపపది రండండావాడెై యండి
యెరూష్లేమ్ందు ఎనిమిది సంవ త్సరములు ఏలను.

And he walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Ahab, for
the daughter of Ahab was his wife; and he did evil in the sight of the LORD.

8

18

Yet the LORD would not destroy Judah for David His servant's sake, as He
promised him to give him always a light, and to his children.
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ఇత్డు అహాబు కుమ్యరిను పండిా చేసికొని యండెను గనుక అహాబు
కుట్టంబికులవలనే ఇత్డును ఇశారయేలురాజులు పరవరిించిన్ట్ట
ా పరవరిించచ
యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
అయిన్ను యెహోవా సదాకాలము త్న్ సేవకుడగు దావీదున్కును అత్ని
కుమ్యరులకును దీపము నిలిపదన్ని మ్యట యిచిచ యండెను గనుక అత్ని
జా
ా పకముచేత్ యూదాను న్శింప జేయటకు ఆయన్కు మ్న్సుస లేకపోయెను.
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ఇత్ని దిన్ ములలో ఎదోమీయలు యూదారాజున్కు ఇక లోబడుట మ్యని
అత్నిమీద త్రరుగుబాట్ట చేసి, త్మ్మీద నొకని రాజుగా
నియమించకొనిన్ందున్

So Joram went over to Zair, and all the chariots with him. And he rose by
night and smote the Edomites who compassed him about, and the captains
of the chariots; and the people fled into their tents.
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యెహోరాము త్న్ రథములనినటిని తీసికొని పోయి జాయీరు అను సథల
Yet Edom revolted from under the hand of Judah unto this day. Then Libnah
మున్కు వచిచ రాత్రివేళ లేచి త్న్ చట్ట
ు నున్న ఎదోమీయలను
revolted at the same time.
రథములమీది అధిపతులను హత్ముచేయగా జనులు త్మ్ త్మ్
గుడారములకు ప్రరిపోయిరి.
అయితే నేటివరకును ఎదోమీయలు త్రరుగుబాట్ట చేసి యూదా వారికి
And the rest of the acts of Joram and all that he did, are they not written in
లోబడకయే యనానరు. మ్రియ ఆ సమ్య మ్ందు లిబాన పటుణమును
the book of the chronicles of the kings of Judah?
త్రరుగబడెను.
యెహోరాము చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దాని
And Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the City
న్ంత్టినిగూరిచయ యూదా రాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి of David; and Ahaziah his son reigned in his stead.
యన్నది.
యెహోరాము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి త్న్ పత్రుల సమ్యధిలో
In the twelfth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Ahaziah the son
దావీదుపురమున్ందు ప్రత్రపటుబడెను. అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అహజాా అత్నికి of Jehoram king of Judah began to reign.
మ్యరుగా రాజాయెను.
అహాబు కుమ్యరుడును ఇశారయేలు రాజునైన్ యెహోరాము ఏలు బడిలో
Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he
పండెరండవ సంవత్సరమ్ందు యూదా రాజైన్ యెహోరాము కుమ్యరుడెైన్
reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the
అహజాా యేల నారంభిం చెను.
daughter of Omri king of Israel.
అహజాా యేలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది రండండా వాడెై యండి
And he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of
యెరూష్లేములో ఒక సంవత్సరము ఏలను. అత్ని త్లిాపేరు అత్ల్లా; ఈమ the LORD, as did the house of Ahab; for he was the son-in-law of the house
ఇశారయేలు రాజైన్ ఒమీ కుమ్యరి.
of Ahab.
అత్డు అహాబు కుట్టంబికుల పరవరిన్ను అనుసరించచ, వారివలనే
And he went with Joram the son of Ahab to the war against Hazael king of
యెహోవా దృష్ుకి చెడు త్న్ము జరిగించెను; అత్డు అహాబు ఇంటివారికి
Syria in Ramothgilead; and the Syrians wounded Joram.
అలు
ా డు.
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In his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king
over themselves.
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అత్డు అహాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాముతోకూడ రామోత్రుల్లదున్ందు
సిరియా రాజైన్ హజాయేలుతో యదిముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు
యెహోరా మును గాయపరచిరి.

And King Joram went back to be healed in Jezreel of the wounds which the
Syrians had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of
Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see
Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick.
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రాజైన్ యెహోరాము సిరియా రాజైన్ హజాయేలుతో రామ్యలో యదిము
చేసిన్పుపడు సిరియనులవలన్ తాను పందిన్ గాయములను బాగుచేసి
కొనుటకెై యెజరయేలు ఊరికి త్రరిగి రాగా యూదా రాజైన్ యెహోరాము
కుమ్యరుడెైన్ అహజాా అహాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము రోగి యాయెన్ని
తెలిసికొని అత్ని దరిశంచటకెై యెజరయేలు ఊరికి వచెచను.

And Elisha the prophet called one of the children of the prophets, and said
unto him, "Gird up thy loins, and take this box of oil in thine hand and go to
Ramothgilead.
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And when thou comest thither, seek out there Jehu the son of Jehoshaphat
the son of Nimshi, and go in and make him arise up from among his
brethren, and carry him to an inner chamber.
Then take the box of oil, and pour it on his head and say, `Thus saith the
LORD: "I have anointed thee king over Israel."' Then open the door and flee,
and tarry not."
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అంత్ట పరవకియగు ఎలీషా పరవకిల శిషుాలలో ఒకనిని పలువన్ంపంచి
అత్నితో ఇటాననునీవు న్డుము బిగించకొని యీ తెైలపుగినన చేత్ పట్ట
ు కొని
రామో త్రుల్లదున్కు పోయి
అచచట పరవేశించిన్పుపడు నింషీకి పుటిున్ యెహోషాప్రతు కుమ్యరుడెైన్ యెహూ
యెకకడ నునానడని తెలిసికొని అత్నిని దరిశంచి, అత్ని సహోదరుల
మ్ధానుండి అత్నిని చాట్టగా రపపంచి, లోపలి గదిలోకి అత్నిని పలుచకొని
పోయి
తెైలపుగినన తీసికొని అత్ని త్లమీద తెైలము పోసినేను నినున ఇశారయేలుమీద
పటా
ు భిష్కు
ి నిగా చేసిత్రన్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడని అత్నితో చెపప,
ఆలసాము చేయక త్లుపుతీసి ప్రరి పముి.
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¸యవనుడెైన్ ఆ పరవకి పోవలన్ని బయలుదేరి రామోత్రుల్లదున్కు
వచచన్పపటికి సెైనాాధిపతులు కూరుచని యండిరి.
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అపుపడత్డు అధిపతీ, నీకొక సమ్యచారము తెచిచత్రన్ని చెపపగా
యెహూయిందరిలో అది ఎవరిని గూరిచన్దని అడుగగా అత్డు అధిపతీ
నినున గూరిచన్దే యనను; అందుకు యెహూ లేచి యింటిలో పరవేశిం చెను.

And when he came, behold, the captains of the host were sitting; and he
said, "I have a message for thee, O captain." And Jehu said, "Unto which of
us all?" And he said, "To thee, O captain."
And he arose and went into the house; and he poured the oil on his head
and said unto him, "Thus saith the LORD God of Israel: `I have anointed thee
king over the people of the LORD, even over Israel.
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అపుపడు ఆ ¸యవనుడు అత్ని త్లమీద తెైలము పోసి అత్నితో
And thou shalt smite the house of Ahab thy master, that I may avenge the
ఇటాననుఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాయెహోవా
blood of My servants the prophets, and the blood of all the servants of the
జనులైన్ ఇశారయేలు వారిమీద నేను నినున పటా
ు భిష్కు
ి నిగా చేయచనానను. LORD, at the hand of Jezebel.
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కాబటిు నా సేవకులైన్ పరవకిలను హత్ము చేసిన్దానిని బటిుయ, యెహోవా
For the whole house of Ahab shall perish; and I will cut off from Ahab him
సేవకులందరిని హత్ము చేసిన్ దానిని బటిుయ,యెజబెలున్కు పరత్రకారము
that urinates against the wall, and him that is shut up and left in Israel.
చేయన్ట్ట
ా నీవు నీ యజమ్యనుడెైన్ అహాబు సంత్త్రవారిని
హత్ముచేయము.
అహాబు సంత్త్రవారందరును న్శింతురు; అలుపలలోనేమి ఘనులలోనేమి
And I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of
అహాబు సంత్త్రలో ఏ పురుషుడును ఉండ కుండ అందరిని నిరూిలము
Nebat and like the house of Baasha the son of Ahijah.
చేయము.
నబాతు కుమ్యరు డెైన్ యర్కబాము కుట్టంబికులను అహీయా కుమ్యరుడెైన్ And the dogs shall eat Jezebel in the portion of Jezreel, and there shall be
బయెషా కుట్టంబికులను నేను అపపగించిన్ట్ట
ా అహాబు కుట్టంబికులను నేను none to bury her.'" And he opened the door and fled.
అపపగించదును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

So the young man, even the young man the prophet, went to Ramothgilead.

యెజబెలు ప్రత్ర పటుబడక యెజరయేలు భూభాగమ్ందు కుకకలచేత్
త్రనివేయబడును. ఆ ¸యవనుడు ఈ మ్యటలు చెపప త్లుపుతీసి
ప్రరిపోయెను.
యెహూ బయలుదేరి త్న్ యజమ్యనుని సేవకులయొదదకు రాగా ఒకడుఏమి
సంభ్ వించిన్ది? ఆ వెఱ్ఱఱవాడు నీయొదదకు వచిచన్ హేతువేమ్ని అత్ని
న్డుగగా, అత్డువానిని వాని మ్యటలు మీరరిగెయనానరని చెపపను.

Then Jehu came forth to the servants of his lord; and one said unto him, "Is
all well? Why came this mad fellow to thee?" And he said unto them, "Ye
know the man and his communication."
And they said, "It is false; tell us now." And he said, "Thus and thus spoke he
to me, saying, `Thus saith the LORD: I have anointed thee king over Israel.'"

12

కాబటిు వారు అదంత్య వటిుది; జరిగిన్దానిని మ్యకు తెలియజపుపమ్న్గా
అత్డిటాననునేను నినున ఇశారయేలుమీద పటా
ు భిష్కు
ి నిగా చేయ చనానన్ని
యెహోవా సెలవిచచచనానడని అత్డు నాతో చెపపను.

Then they hastened and took every man his garment, and put it under him
on the top of the stairs, and blew with trumpets, saying, "Jehu is king!"

9

13

అంత్ట వారు అత్రవేగిరముగా త్మ్ త్మ్ వసతీములను పట్ట
ు కొని మటామీద
అత్ని కిరంద పరచి బాకా ఊదించియెహూ రాజైయనానడని చాటించిరి.
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ఈ పరకారము నింషీకి పుటిున్ యెహోషాప్రతు కుమ్యరుడెైన్ యెహూ
యెహోరాముమీద కుటిచేసెను. అపుపడు యెహోరామును
ఇశారయేలువారందరును సిరియా రాజైన్ హజాయేలును ఎదిరించటకెై రామో
త్రుల్లదు దగుర కావలి యండిరి.
అయితే యెహోరాము సిరియా రాజైన్ హజాయేలుతో యదిము
చేయచండగా సిరియనులవలన్ తాను పందిన్ గాయములను బాగు చేసి
కొనుటకెై యెజరయేలు ఊరికి త్రరిగి వచిచయండెను. అంత్ట
యెహూనీకనుకూలమైతే ఈ సంగత్ర తెలియ బడకుండున్ట్ట
ా ఈ
పటుణములోనుండి యెవనినైన్ను యెజరయేలు ఊరికి త్పపంచకొని
పోనియాకుమ్ని ఆజా ఇచిచ
రథముయెకిక, యెజరయేలు ఊరిలో యెహో రాము మ్ంచము పటిుయండగా
అచచటికి పోయెను మ్రియ యూదా రాజైన్ అహజాా యెహోరామును
దరిశంచటకెై అచచటికి వచిచ యండెను.

So Jehu the son of Jehoshaphat the son of Nimshi conspired against Joram.
(Now Joram had kept Ramothgilead, he and all Israel, because of Hazael king
of Syria.
But King Joram had returned to be healed in Jezreel of the wounds which
the Syrians had given him when he fought with Hazael king of Syria.) And
Jehu said, "If it be your minds, then let none go forth nor escape out of the
city to go to tell it in Jezreel."
So Jehu rode in a chariot and went to Jezreel, for Joram lay there. And
Ahaziah king of Judah had come down to see Joram.
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యెజరయేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచి యండి, యెహూతో కలిసి
వచచచన్న సెైన్ామును చూచిసెైన్ామొకటి నాకు కన్బడుచన్నదని
తెలియజపపగా యెహోరాము ఒక రౌతును పలిచివారిని
ఎదుర్కకన్బోయిసమ్య ధాన్ముగా వచచచనానరా అని అడుగుమ్ని చెపప,
పంపుమ్ని వానితో సెలవిచెచను.
కాబటిు యొకడు గుఱ్ఱ మకికపోయి అత్నిని ఎదుర్కకనిసమ్యధాన్ముగా
వచచచనానరా? అని అడుగుమ్ని రాజు న్నున పంపన్న్గా
యెహూసమ్యధాన్ముతో నీకేమి పని? నీవు నా వెనుకకు త్రరిగిరమ్ిని వానితో
చెపపగా ఆ కావలివాడుపంపబడిన్వాడు వారిని కలిసికొనను గాని త్రరిగి రాక
నిలిచెన్ని సమ్యచారము తెలిపను.

And there stood a watchman on the tower in Jezreel, and he spied the
company of Jehu as he came, and said, "I see a company." And Joram said,
"Take a horseman and send to meet them, and let him say, `Is it peace?'"
So there went one on horseback to meet him, and said, "Thus saith the king:
`Is it peace?'" And Jehu said, "What hast thou to do with peace? Turn thee
in behind me." And the watchman told, saying, "The messenger came to
them, but he cometh not back."
Then he sent out a second on horseback, who came to them and said, "Thus
saith the king: `Is it peace?'" And Jehu answered, "What hast thou to do
with peace? Turn thee in behind me."

రాజు రండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొదదకు వచిచసమ్యధాన్ముగా
And the watchman told, saying, "He came even unto them and cometh not
వచచచనానరా? అని అడుగుమ్ని రాజు న్నున పంపన్న్గా
back; and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi, for he
యెహూసమ్ధాన్ముతో నీకేమి పని? నా వెనుకకు త్రరిగి రమ్ిని వానితో
driveth furiously."
చెపపను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అపుపడు కావలి వాడువీడును వారిని కలిసికొని త్రరిగిరాక నిలిచెను మ్రియ
అత్డు వెఱ్ఱఱ తోలడము తోలుచనానడు గనుక అది నింషీకుమ్యరుడెైన్
యెహూ తోలడమువలనే యన్న దనను.
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And Joram said, "Make ready." And his chariot was made ready. And Joram
king of Israel and Ahaziah king of Judah went out, each in his chariot; and
they went out against Jehu and met him in the portion of Naboth the
Jezreelite.
రథము సిదిము చేయమ్ని యెహోరాము సెల వియాగా వారు అత్ని రథము And it came to pass, when Joram saw Jehu, that he said, "Is it peace, Jehu?"
సిదిముచేసిరి. అపుపడు ఇశారయేలురాజైన్ యెహోరామును యూదారాజైన్
And he answered, "What peace, so long as the whoredoms of thy mother
అహజాాయను త్మ్ త్మ్ రథములనకిక యెహూను కలియబోయి
Jezebel and her witchcrafts are so many?"
యెజరయేలీయడెైన్ నాబోతు భూభాగమ్ందు అత్నిని ఎదుర్కకనిరి.
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అంత్ట యెహోరాముయెహూను చూచియెహూ సమ్యధాన్మ్య? అని అడు
గగా యెహూనీ త్లిాయె
ై న్ యెజబెలు జారత్వములును చిలాంగి త్న్ములును
ఇంత్ యపరిమిత్మై యండగా సమ్య ధాన్ మకకడనుండి వచచన్నను.
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యెహోరాము రథము త్రిపప అహజాా, దోరహము జరుగుచన్నదని అహజాాతో And Jehu drew a bow with his full strength and smote Joram between his
చెపప ప్రరిపోయెను.
arms, and the arrow went out at his heart, and he sank down in his chariot.
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అపుపడు యెహూ త్న్ బలముకొలది విలు
ా ఎకుక పటిు యెహోరామును భుజ Then said Jehu to Bidkar his captain, "Take him up, and cast him in the
ములమ్ధా కొటుగా బాణము అత్ని గుండెగుండ దూసి పోయెను గనుక అత్డు portion of the field of Naboth the Jezreelite; for remember how when I and
త్న్ రథమున్ందే యొరిగెను.
thou rode together after Ahab his father, the LORD laid this burden upon
him:
కాగా యెహూ త్న్ అధిపత్రయె
ై న్ బిదకరును పలిచి యిటానను అత్ని ఎత్రత
`Surely I have seen yesterday the blood of Naboth and the blood of his sons,
యెజరయేలీయడెైన్ నాబోతు భూభాగమ్ందు పడవేయము;
saith the LORD, and I will requite thee in this plot, saith the LORD.' Now
మ్న్మిదదరమును అత్ని త్ండిరయె
ై న్ అహాబు వెనుక గుఱ్ఱములకిక
therefore take and cast him into the plot of ground, according to the word
వచిచన్పుపడు యెహోవా అత్నిమీద ఈ శిక్షమోపన్ సంగత్ర జా
ా పకము
of the LORD."
చేసికొనుము.
అపుపడు యెహోవా సెలవిచిచన్దేమ్న్గా నిశచయముగా నాబోతు రకిమును
But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the
వాని కుమ్యరుల రకిమును నిన్నటి దిన్మున్ నేను చూచిత్రని గనుక ఈ
garden house. And Jehu followed after him and said, "Smite him also in the
భూభాగమ్ందు నేను దానికి పరత్రకారము చేయదును; ఇదే యెహోవా వాకుక. chariot." And they did so at the ascent to Gur, which is by Ibleam. And he
కాబటిు నీవు యెహోవా మ్యట చొపుపన్ అత్ని ఎత్రత యీ భూభాగమ్ందు
fled to Megiddo, and died there.
పడవేయము అనను.
యూదారాజైన్ అహజాా జరిగిన్ దాని చూచి వన్ములోని న్గరి మ్యరుముగా
And his servants carried him in a chariot to Jerusalem, and buried him in his
ప్రరిపోయెను; అయిన్ను యెహూ అత్ని త్రిమి, రథమున్ందు అత్ని
sepulcher with his fathers in the City of David.
హత్ముచేయడని ఆజా ఇచెచను గనుక వారు ఇబెాయాము దగురనున్న
గూరున్కు పోవు మ్యరుమ్ందు అత్ని కొటుగా అత్డు మగిదోదకు ప్రరిపోయి
అచచట మ్రణమ్యయెను.
అపుపడు అత్ని సేవకులు అత్నిని రథముమీద వేసి యెరూష్లేమున్కు
And in the eleventh year of Joram the son of Ahab, Ahaziah had begun to
తీసికొని పోయి దావీదు పురమ్ందు అత్ని పత్రుల సమ్య ధిలో అత్ని
reign over Judah.
ప్రత్రపటిురి.
అహజాా అహాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము ఏలు బడిలో పదకొండవ
And when Jehu had come to Jezreel, Jezebel heard of it; and she painted her
సంవత్సరమ్ందు యూదాను ఏల నారంభించెను.
face and attired her head, and looked out at a window.
యెహూ యెజరయేలు ఊరికి వచిచన్ సంగత్ర యెజ బెలున్కు విన్బడెను గనుక And as Jehu entered in at the gate, she said, "Had Zimri peace, who slew his
ఆమ త్న్ ముఖమున్కు రంగు పూసికొని శిరోభూష్ణములు ధరించకొని
master?"
కిటికీలోనుండి కనిపటిు చూచచండగా
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And Joram turned his hands and fled, and said to Ahaziah, "There is
treachery, O Ahaziah!"

యెహూ గుమ్ిముదావరా పరవేశించెను. ఆమ అత్నిని చూచినీ యజమ్యనుని
చంపన్వాడా, జమీ వంటివాడా, నీవు సమ్యధాన్ముగా వచచచనానవా అని
అడుగగా
అత్డు త్లయెత్రత కిటికీ త్ట్ట
ు చూచినా పక్షమ్ందున్న వారవరని అడుగగా
ఇదదరు ముగు
ు రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి.
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And he lifted up his face to the window and said, "Who is on my side?
Who?" And there looked out at him two or three eunuchs.
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వారు దానిని ప్రత్రపటు బోయిరి; అయితే దాని కప్రలమును ప్రదములును అర Therefore they came back and told him. And he said, "This is the word of the
చేతులును త్పప మ్రి ఏమియ కన్బడలేదు.
LORD, which He spoke by His servant Elijah the Tishbite, saying, `In the
portion of Jezreel shall dogs eat the flesh of Jezebel.
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వారు త్రరిగి వచిచ అత్నితో ఆ సంగత్ర తెలియజపపగా అత్డిటాననుఇది
యెజబెలని యెవరును గురు
ి పటులేకుండ యెజరయేలు భూభాగమ్ందు
కుకకలు యెజబెలు మ్యంసమును త్రనును.

And the carcass of Jezebel shall be as dung upon the face of the field in the
portion of Jezreel, so that they shall not say, "This is Jezebel."'"
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యెజబెలుయొకక కళేబరము యెజరయేలు భూభాగ మ్ందున్న పంటవల
నుండును అని త్న్ సేవకుడును త్రషీబ యడున్గు ఏలీయాదావరా యెహోవా
సెలవిచిచన్ మ్యట చొపుపన్ యిది జరిగెను.
షోమో
ా నులో అహాబున్కు డెబబదిమ్ంది కుమ్యరు లుండిరి. యెహూ వెంటనే
తాకీదులు వా
ర యించి షోమో
ా నులోనుండు యెజరయేలు అధిపతులకును పదదల
కును అహాబు పలాలను పంచిన్వారికిని పంప ఆజా ఇచిచన్ దేమ్న్గామీ
యజమ్యనుని కుమ్యరులు మీయొదద నునానరు;

And Ahab had seventy sons in Samaria. And Jehu wrote letters and sent
them to Samaria, unto the rulers of Jezreel, to the elders, and to those who
brought up Ahab's children, saying,
"Now as soon as this letter cometh to you, since your master's sons are with
you and there are with you chariots and horses, a fortified city also and
armor,
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మ్రియ మీకు రథములును గుఱ్ఱములును ప్ర
ర కారముగల పటుణమును
ఆయధ సామ్గిరయను కలవు గదా

choose even out the best and most suitable of your master's sons and set
him on his father's throne, and fight for your master's house."
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But they were exceedingly afraid and said, "Behold, two kings stood not
before him. How then shall we stand?"
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కాబటిు యీ తాకీదు మీకు ముటిున్వెంటనే మీ యజమ్యనుని కుమ్యరులలో
ఉత్తముడును త్గిన్వాడునైన్ యొకని కోరుకొని, త్న్ త్ండిర సింహాసన్ముమీద
అత్నిని ఆస్త్నునిగా చేసి, మీ యజమ్యనుని కుట్టంబికుల పక్షమున్
యదిమ్యడుడి.
వారు ఇది విని బహు భ్య పడిఇదదరు రాజులు అత్నిముందర నిలువజాలక
పోయిరే, మ్న్ మట్ట
ా నిలువగలమ్ని అనుకొని

And he said, "Throw her down!" So they threw her down, and some of her
blood was sprinkled on the wall and on the horses; and he trod her
underfoot.
దీనిని కిరంద పడదోరయడని అత్డు చెపపగా వారు దానిని కిరందికి
And when he had come in, he ate and drank, and said, "Go, see now this
పడదోరసిన్ందున్ దాని రకిములో కొంత్ గోడమీదను గుఱ్ఱములమీదను చిందను. cursed woman, and bury her; for she is a king's daughter."
మ్రియ గుఱ్ఱ ములచేత్ అత్డు దానిని తొ
ి కికంచెను.
అత్డు లోపల పరవేశించి అన్నప్రన్ములు చేసిన్ త్రువాత్ఆ శాపగరసు
త రాలు And they went to bury her, but they found no more of her than the skull and
రాజకుమ్యరి గనుక మీరు వెళ్లా దానిని కనుగొనిప్రత్రపట్ట
ు డని ఆజా ఇయాగా
the feet and the palms of her hands.

And he that was over the house, and he that was over the city, the elders
also, and the guardians of the children, sent to Jehu, saying, "We are thy
servants and will do all that thou shalt bid us; we will not make any king. Do
thou that which is good in thine eyes."
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కుట్టంబపు అధి కారియ పటుణపు అధికారియ పదదలును పలాలను పంచిన్
వారును కూడి యెహూకు వరిమ్యన్ము పంపమేము నీ దాసులము; నీ సెలవు
పరకారము సమ్సతము జరిగించెదము; మేము ఎవనిని రాజుగా చేసికొన్ము; నీ
దృష్ుకి ఏది అనుకూలమో దాని చేయమ్ని తెలియజేసిరి.
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అపుప డత్డు రండవ తాకీదు వా
ర యించిమీరు నా పక్షమున్ నుండి నా మ్యట
వినుటకు ఒపుపకొనిన్యెడల మీ యజ మ్యనుని కుమ్యరుల త్లలను
తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు యెజరయేలున్కు నాయొదదకు రండని ఆజా ఇచెచను.
డెబబది మ్ంది రాజకుమ్యరులును వారిని పంచిన్ పటుణపు పదదల యొదద
ఉండిరి.
కావున్ ఆ తాకీదు త్మ్కు ముటిున్పుపడు వారు డెబబదిమ్ంది
రాజకుమ్యరులను పట్ట
ు కొని చంప, వారి త్లలను గంపలలో పటిు,
యెజరయేలులోనున్న అత్ని యొదదకు పంపరి.
దూత్ అత్నియొదదకు వచిచరాజకుమ్య రుల త్లలు వచిచన్వని చెపపగా
అత్డుఉదయమువరకు దావరము బయటిసథలమ్ందు వాటిని రండు
కుపపలుగా వేయించడనను.
ఉదయమైన్పుపడు అత్డు బయటికి వచిచ నిలిచి, జనులందరిని చూచిమీరు
నిరోదషులు, నేను నా యజమ్యనునిమీద కుటిచేసి అత్ని చంపత్రని; అయితే
వీరందరిని ఎవరు చంపరి?
అహాబు కుట్టంబికులనుగూరిచ యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటలలో ఒకటియ
నరవేరక పోదు; త్న్ సేవకుడెైన్ ఏలీయాదావరా తాను సెలవిచిచన్ మ్యట
యెహోవా నరవేరచన్ని చెపపను.
ఈ పరకారము యహూ యెజరయేలులో అహాబు కుట్టంబికులందరిని, అత్ని
సంబంధులగు గొపపవారిన్ందరిని అత్ని బంధువుల న్ందరిని, అత్డు
నియమించిన్ యాజకులను హత్ముచేసెను; అత్నికి ఒకనినైన్ను
ఉండనియాలేదు.
అపుపడత్డు లేచి పరయాణమై షోమో
ా ను పటుణమున్కు పోయెను. మ్యరు మ్ందు
అత్డు గొఱ్ఱవెండు
ర కలు కత్రతరించ ఇంటికి వచిచ
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యూదారాజైన్ అహజాా సహోదరులను ఎదుర్కకనిమీరు ఎవరని వారి
న్డుగగా వారుమేము అహజాా సహోదరులము; రాజకుమ్యరులను
రాణకుమ్యరులను దరిశంచటకు వెళ్ల
ా చనానమ్ని చెపపరి.

And he said, "Take them alive!" And they took them alive and slew them at
the pit of the shearing house, even two and forty men; neither left he any of
them.
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వారిని సజీవులగా పట్ట
ు కొనుడని అత్డు చెపపగా వారు వారిని సజీవులగా
పట్ట
ు కొని యొకనినైన్ విడువక గొఱ్ఱ వెండు
ర కలు కత్రతరించ ఇంటి గోత్రదగుర
న్లువది ఇదదరిని చంపరి.

And when he had departed from thence, he happened upon Jehonadab the
son of Rechab coming to meet him; and he saluted him and said to him, "Is
thine heart right, as my heart is with thy heart?" And Jehonadab answered,
"It is." "If it be, give me thine hand." And he gave him his hand, and Jehu
took him up to him into the chariot.

Then he wrote a letter the second time to them, saying, "If ye be for me, and
if ye will hearken unto my voice, take ye the heads of the men your master's
sons and come to me at Jezreel by tomorrow this time." Now the king's
sons, being seventy persons, were with the great men of the city, who
brought them up.
And it came to pass, when the letter came to them, that they took the king's
sons and slew seventy persons, and put their heads in baskets and sent him
them at Jezreel.

And there came a messenger and told him, saying, "They have brought the
heads of the king's sons." And he said, "Lay ye them in two heaps at the
entrance of the gate until the morning."
And it came to pass in the morning that he went out and stood, and said to
all the people, "Ye are righteous. Behold, I conspired against my master and
slew him, but who slew all these?
Know now that there shall fall unto the earth nothing of the word of the
LORD which the LORD spoke concerning the house of Ahab, for the LORD
hath done that which He spoke by His servant Elijah."
So Jehu slew all that remained of the house of Ahab in Jezreel, and all his
great men and his kinsfolk and his priests, until he left him none remaining.
And he arose and departed, and came to Samaria. And as he was at the
shearing house on the way,

Jehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, "Who are
ye?" And they answered, "We are the brethren of Ahaziah, and we go down
to salute the children of the king and the children of the queen."
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అచచటినుండి అత్డు పోయిన్ త్రువాత్ త్నున ఎదు ర్కకన్ వచిచన్ రేకాబు
కుమ్యరుడెైన్ యెహోనాదాబును కనుగొని అత్నిని కుశలపరశనలడిగినీయెడల
నాకున్నట్ట
ు గా నాయెడల నీకున్నదా అని అత్ని న్డుగగా యెహో
నాదాబుఉన్నదనను. ఆల్లగెైతే నా చేత్రలో చెయిా వేయమ్ని చెపపగా
అత్డు ఇత్ని చేత్రలో చెయిావేసెను. గనుక యెహూ త్న్ రథముమీద అత్నిని
ఎకికంచకొని
యెహోవానుగూరిచ నాకు కలిగిన్ ఆసకిిని చూచటకెై నాతోకూడ రమ్ిన్గా
యెహూ రథముమీద వారత్ని కూరుచండబెటిురి.
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And he said, "Come with me, and see my zeal for the LORD." So they made
him ride in his chariot.
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అత్డు షోమో
ా నున్కు వచిచ షోమో
ా నులో అహాబున్కు శ్రష్ంచియన్న
వారిన్ందరిని చంప, ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట నరవేరిచ, అహా
బును నిరూిలము చేయవరకు హత్ముచేయట మ్యన్ కుండెను.
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త్రువాత్ యెహూ జనులందరిని సమ్కూరిచ వారికీల్లగు ఆజా ఇచెచను
అహాబు బయలు దేవత్కు కొదిద గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను
అధికముగా పూజచేయబోవుచనానను,

Now therefore call unto me all the prophets of Baal, all his servants, and all
his priests. Let none be wanting, for I have a great sacrifice to do to Baal.
Whosoever shall be wanting, he shall not live." But Jehu did it in subtlety,
with the intent that he might destroy the worshipers of Baal.
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కావున్ ఒకడెైన్ను త్పపకుండ బయలు పరవకిలన్ందిరిని వాని భ్కు
ి లన్ందరిని
వారి యాజ కులన్ందరిని నాయొదదకు పలువన్ంపంచడి; నేను బయలు న్కు
గొపప బలి అరిపంప బోవుచనానను గనుక రానివా డెవడో వాని
బరదుకనియాన్ని చెపపను. అయితే బయలున్కు మొ
ా కుకవారిని నాశన్ము
చేయటకెై అత్డు ఈ పరకారము కపటోప్రయము చేసెను.

And Jehu said, "Proclaim a solemn assembly for Baal." And they proclaimed
it.
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మ్రియ యెహూబయలున్కు పండుగ నియమింపబడిన్దని చాటించడని
ఆజా ఇయాగా వారాల్లగు చాటించిరి.

And Jehu sent through all Israel; and all the worshipers of Baal came, so that
there was not a man left who came not. And they came into the house of
Baal, and the house of Baal was full from one end to another.
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యెహూ ఇశారయేలు దేశమ్ంత్టిలోనికి వరిమ్యన్ము పంపంచగా బయలున్కు
మొ
ా కుక వారందరును వచిచరి, రానివాడు ఒకడును లేడు; వారు వచిచ
బయలు గుడిలో పరవేశింపగా ఎచచటను చోట్టలేకుండ బయలు గుడి ఈ
త్ట్ట
ు నుండి ఆ త్ట్ట
ు వరకు నిండిపోయెను.

And he said unto him that was over the vestry, "Bring forth vestments for all
the worshipers of Baal." And he brought them forth vestments.
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అపుపడత్డు వసతీశాలమీద ఉన్న అధికారిని పలిచిబయలున్కు మొ
ా కుకవారి
కందరికి వసతీములు బయటికి తెపపంచమ్ని చెపపగా వాడు తెపపంచెను.

And Jehu went, and Jehonadab the son of Rechab, into the house of Baal
and said unto the worshipers of Baal, "Search, and look that there be here
with you none of the servants of the LORD, but the worshipers of Baal only."
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యెహూయను రేకాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో
పరవేశింపగా యెహూ యెహోవా భ్కు
ి లలో ఒకనినైన్ను ఇచచట మీ
యొదదనుండనియాక బయలున్కు మొ
ా కుకవారుమ్యత్ిమే యండున్ట్ట
ా
జాగరత్తచేయడని బయలున్కు మొ
ా కుకవారితో ఆజా ఇచెచను.

And when they went in to offer sacrifices and burnt offerings, Jehu
appointed fourscore men outside and said, "If any of the men whom I have
brought into your hands escape, he that letteth him go, his life shall be for
the life of him."

And when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in
Samaria till he had destroyed him, according to the saying of the LORD
which He spoke to Elijah.
And Jehu gathered all the people together and said unto them, "Ahab
served Baal a little, but Jehu shall serve him much.
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బలులను దహన్బలులను అరిపంచటకెై వారు లోపల పరవేశింపగా యెహూ
యెనుబది మ్ందిని బయట కావలి యంచినేను మీ వశముచేసిన్వారిలో
ఒకడెైన్ త్పపంచకొని పోయిన్యెడల వాని ప్ర
ర ణమున్కు బదులుగా వాని
పోనిచిచన్ వాని ప్ర
ర ణముతీతున్ని వారితో చెపప యండెను.
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దహన్బలుల న్రిపంచట సమ్యపతకాగా యెహూమీరు లోపల చొచిచ
యొకడెైన్ను బయటికి రాకుండ వారిని చంపుడని త్న్ కావలివారితోను
అధిపతుల తోను చెపపగా వారు అందరిని హత్ము చేసిరి. పమ్ిట
కావలివారును అధిపతులును వారిని బయటవేసి, బయలు గుడియన్న
పటుణమున్కు పోయి
బయలు గుడిలోని నిలువు విగరహములను బయటికి తీసికొని వచిచ వాటిని
కాలిచవేసిరి.
మ్రియ బయలు పరత్రమ్ను గుడిని కిరంద పడగొటిు దానిని పంటయిలు
ా గా
చేసిరి. నేటివరకు అది ఆల్లగ యన్నది
ఈ పరకారము యెహూ బయలు దేవత్ను ఇశారయేలువారిమ్ధా నుండకుండ
నాశన్ము చేసెను.
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అయితే ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు నబాతు కుమ్యరుడెైన్
యర్కబాము కారకుడెైన్ట్ట
ా యెహూకూడ అందుకు కారకుడెై, బేతేలు దాను
అను సథలములందున్న బంగారుదూడలను అనుసరించట మ్యన్ లేదు.
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కావున్ యెహోవా యెహూతో నీల్లగు సెల విచెచనునీవు నా హృదయాలోచన్
యంత్టిచొపుపన్ అహాబు కుట్టంబికులకు చేసి నా దృష్ుకి నాాయమైన్దాని
జరిగించి బాగుగా నరవేరిచత్రవి గనుక నీ కుమ్యరులు నాలువ త్రము వరకు
ఇశారయేలురాజా సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నులగుదురు.
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అయితే ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడెైన్ యర్కబాముచేసిన్
ప్రపములను యెహూ యేమ్యత్ిమును విసరిజంచనివాడెై ఇశారయేలీ యల
దేవుడెైన్ యెహోవా నియమించిన్ ధరిశాసతీమును పూరణహృదయముతో
అనుసరించటకు శర దా
ి భ్కు
ి లు లేని వాడాయెను.

In those days the LORD began to cut Israel short; and Hazael smote them in
all the borders of Israel
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ఆ దిన్ములలో యెహోవా ఇశారయేలువారిని త్గిుంచ నారంభించెను.
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హజాయేలు ఇశారయేలు సరిహదు
ద లలో నున్న యొరా
ద ను తూరుపదికుకన్
గాదీయలకును రూబె నియలకును చేరికెైన్ గిల్లదు దేశమ్ంత్టిలోను,
అరోనను న్ది దగురనున్న అరోయేరు మొదలుకొని మ్న్షీుయల దేశములోను,
అన్గా గిల్లదులోను బాషానులోను వారిని ఓడించెను.

from the Jordan eastward, all the land of Gilead, the Gadites, and the
Reubenites, and the Manassites, from Aroer, which is by the River Arnon,
even Gilead and Bashan.
Now the rest of the acts of Jehu and all that he did and all his might, are
they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
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యెహూచేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్
And Jehu slept with his fathers, and they buried him in Samaria. And
దానిన్ంత్టినిగూరిచయ, అత్ని పరాకరమ్మునుగూరిచయ ఇశారయేలురాజుల Jehoahaz his son reigned in his stead.
వృతా
త ంత్ ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.

And it came to pass, as soon as he had made an end of offering the burnt
offering, that Jehu said to the guard and to the captains, "Go in and slay
them; let none come forth!" And they smote them with the edge of the
sword. And the guard and the captains cast them out, and went to the city
of the house of Baal.
And they brought forth the images out of the house of Baal and burned
them;

and they broke down the image of Baal and broke down the house of Baal,
and made it an outhouse unto this day.
Thus Jehu destroyed Baal out of Israel.
However, from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to
sin, Jehu departed not from them, to wit, from the golden calves that were
in Bethel and that were in Dan.
And the LORD said unto Jehu, "Because thou hast done well in executing
that which is right in Mine eyes, and hast done unto the house of Ahab
according to all that was in Mine heart, thy children of the fourth generation
shall sit on the throne of Israel."
But Jehu took no heed to walk in the law of the LORD God of Israel with all
his heart; for he departed not from the sins of Jeroboam, who made Israel
to sin.
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అంత్ట యెహూ త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి షోమో
ా నులో
And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty and eight
సమ్యధిచేయబడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాహాజు అత్నికి మ్యరుగా years.
రాజాయెను.
షోమో
ా నులో యెహూ ఇశారయేలును ఏలిన్ కాలము ఇరువది యెనిమిది యేండు
ా . And when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she
arose and destroyed all the seed royal.
అహజాా త్లిాయె
ై న్ అత్ల్లా త్న్ కుమ్యరుడు మ్ృత్ర... బందన్ని తెలిసికొని But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash the
లేచి రాజకుమ్యరులన్ందరిని నాశన్ము చేసెను.
son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons who were slain;
and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah,
so that he was not slain.
రాజైన్ యెహోరాము కుమ్యరియను అహ జాాకు సహోదరియనైన్
And he was with her hid in the house of the LORD six years. And Athaliah
యెహోషెబ అహజాా కుమ్యరు డెైన్ యోవాషును, హత్మైన్
reigned over the land.
రాజకుమ్యరులతోకూడ చంపబడకుండ అత్ని రహసాముగా త్పపంచెను
గనుక వారు అత్నిని అత్ని దాదిని పడకగదిలో అత్ల్లాకు మ్రుగుగా
ఉంచియండుటచేత్ అత్డు చంపబడ కుండెను.
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అత్ల్లా దేశమును ఏలుచండగా ఇత్డు ఆరు సంవత్సరములు యెహోవా
మ్ందిరమ్ందు దాదితో కూడ దాచబడి యండెను.
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ఏడవ సంవత్సరమ్ందు యెహోయాదా కావలికాయ వారిమీదను రాజదేహ
And he commanded them, saying, "This is the thing that ye shall do: A third
సంరక్షకులమీదను ఏరపడియన్న శతాధిపతులను పలువన్ంపంచి, యెహోవా part of you that enter in on the Sabbath shall be keepers of the watch of the
మ్ందిరము లోనికి వారిని తీసికొని పోయి, యెహోవా మ్ందిరమ్ందు వారిచేత్ king's house,
పరమ్యణము చేయించి వారితో నిబంధన్చేసి, వారికి ఆ రాజు కుమ్యరుని
కనుపరచి యీల్లగు ఆజా
ా పంచెను
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and a third part shall be at the gate of Sur, and a third part at the gate
behind the guard. So shall ye keep the watch of the house, that it be not
broken down.
And two parts of all you that go forth on the Sabbath, even they shall keep
the watch of the house of the LORD about the king.
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మీరు చేయవలసిన్దేమ్న్గా, విశారంత్ర దిన్ మున్ లోపల పరవేశించ మీరు
మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమ్ందిరమున్కు కావలి కాయవారై
యండవలను;
ఒక భాగము సూరు గుమ్ిముదగుర కాపు చేయవలను, ఒక భాగము కాపు
కాయవారి వెనుకటి గుమ్ిమునొదద ఉండవలను, ఈ పరకారము మ్ందిరమును
భ్దరపరచటకెై మీరు దానిని కాచకొని యండవలను.
మ్రియ విశారంత్ర దిన్మున్ బయలుదేరు మీయందరిలో రండు భాగములు
రాజు దగుర యెహోవా మ్ందిరమున్కు కాపు కాయవారై యండవలను.
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మీలో పరత్ర మ్నిష్ త్న్ త్న్ ఆయధములను చేత్ పట్ట
ు కొని రాజుచట్ట
ు
కాచకొని యండవలను, ఎవడెైన్ను పంకు
ి లలో పరవే శించిన్యెడల వాని
చంపవలను, రాజు బయలుదేరి సంచ రించన్పుపడెలా మీరు అత్నియొదద
ఉండవలను.

And the captains over the hundreds did according to all things that Jehoiada
the priest commanded; and they took every man his men who were to
come in on the Sabbath, with those who should go out on the Sabbath, and
came to Jehoiada the priest.

And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds,
with the captains and the guard, and brought them to him into the house of
the LORD, and made a covenant with them, and took an oath from them in
the house of the LORD, and showed them the king's son.

And ye shall compass the king round about, every man with his weapons in
his hand; and he that cometh within the ranges, let him be slain. And be ye
with the king as he goeth out and as he cometh in."
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శతాధి పతులు యాజకుడెైన్ యెహోయాదా త్మ్ కిచిచన్ ఆజా లనినటి
పరకారము చేసిరి, పరత్ర మ్నిష్ త్న్ త్న్ మ్నుషుాలను తీసికొని
విశారంత్రదిన్మున్ లోపల పరవేశింపవలసిన్ వారితోను, విశారంత్రదిన్మున్
బయలుదేరవలసిన్ వారితోను కలిసి యాజకుడెైన్ యెహోయాదా యొదదకు
వచెచను.
యాజకుడు మ్ందిరములో ఉన్న దావీదు ఈట్టలను డాళాను శతాధిపతులకు
అపపగింపగా
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రాజు ఎపపటి మ్రాాద చొపుపన్ ఒక సతంభ్ముదగుర నిలుచటయ,
అధిపతులును బాకా ఊదువారును రాజునొదద నిలువబడుటయ, దేశపు
వారందరును సంతోష్ంచచ శృంగధవనిచేయటయ చూచి త్న్
వసతీములను చింపుకొనిదోరహము దోరహము అని కేక వేయగా
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యాజకుడెైన్ యెహో యాదా సెైన్ాములోని శతాధిపతులకు యెహోవా
And they laid hands on her; and she went by the way by which the horses
మ్ందిరమ్ందు ఆమను చంపకూడదు, పంకు
ి ల బయటికి ఆమను వెళాగొట్ట
ు డి; came into the king's house, and there was she slain.
ఆమ పక్షపువారిని ఖడుముచేత్ చంపుడని ఆజా ఇచెచను గనుక
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రాజమ్ందిరములోనికి గుఱ్ఱములు వచచ మ్యరుమున్ ఆమకు దారి ఇచిచరి.
ఆమ వెళ్లాపోగా వారు ఆమను అకకడ పట్ట
ు కొని చంపరి.
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అపుపడు యెహోయాదాజనులు యెహోవా వారని ఆయన్ పేరట రాజుతోను
జనులతోను నిబంధన్ చేయించెను, మ్రియ అత్డు రాజుపేరట జనులతో
నిబంధన్ చేయించెను.
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అపుపడు దేశపు జనులందరును బయలు గుడికి పోయి దానిని పడగొటిు దాని
బలిపీఠములను పరత్ర మ్లను ఛినానభిన్నములుచేసి, బయలున్కు
యాజకుడెైన్ మ్తా
త నును బలిపీఠముల ముందర చంపవేసిరి. మ్రియ
యాజకుడెైన్ యెహోయాదా యెహోవా మ్ందిరమును కాచకొనుటకు
మ్నుషుాలను నియమించెను.

కాపు కాయ వారిలో పరత్ర మ్నిష్ త్న్ త్న్ ఆయధములను చేత్ పట్ట
ు కొని
బలిపీఠముచెంత్ను మ్ందిరముచెంత్ను మ్ందిరము కుడి కొన్ మొదలుకొని
యెడమ్ కొన్వరకు రాజుచట్ట
ు నిలిచిరి.
అపుపడు యాజకుడు రాజకుమ్యరుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అత్ని
త్లమీద కిరీటము పటిు, ధరి శాసతీగరంథమును అత్ని చేత్రకిచిచన్ త్రువాత్
వారు అత్ని పటా
ు భిష్కు
ి నిగా చేసి చపపట్ట
ా కొటిురాజు చిరంజీవియగునుగాకని
చాటించిరి.
అత్ల్లా, కాయవారును జనులును కేకలువేయగా విని, యెహోవా
మ్ందిరమ్ందున్న జనుల దగురకు వచిచ

And to the captains over hundreds the priest gave King David's spears and
shields that were in the temple of the LORD.

And the guard stood, every man with his weapons in his hand, round about
the king, from the right corner of the temple to the left corner of the
temple, along by the altar and the temple.
And he brought forth the king's son, and put the crown upon him, and gave
him the testimony; and they made him king and anointed him. And they
clapped their hands and said, "God save the king!"
And when Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she
came to the people into the temple of the LORD.

And when she looked, behold, the king stood by a pillar, as the manner was,
and the princes and the trumpeters by the king. And all the people of the
land rejoiced and blew with trumpets. And Athaliah rent her clothes and
cried, "Treason! Treason!"
But Jehoiada the priest commanded the captains of the hundreds, the
officers of the host, and said unto them, "Bring her forth outside the ranks;
and him that followeth her kill with the sword." For the priest had said, "Let
her not be slain in the house of the LORD."

And Jehoiada made a covenant between the LORD and the king and the
people, that they should be the LORD'S people, and also between the king
and the people.
And all the people of the land went into the house of Baal and broke it
down; his altars and his images broke they in pieces thoroughly, and slew
Mattan the priest of Baal before the altars. And the priest appointed officers
over the house of the LORD.
And he took the rulers over hundreds, and the captains, and the guard, and
all the people of the land; and they brought down the king from the house
of the LORD, and came by the way of the gate of the guard to the king's
house. And he sat on the throne of the kings.
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అత్డు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయవారిని దేశపు జనులందరిని And all the people of the land rejoiced, and the city was in quiet; and they
పలిపంపగా వారు యెహోవా మ్ందిరములో నున్న రాజునుతీసికొని,
slew Athaliah with the sword beside the king's house.
కాపుకాయవారి గుమ్ిపు మ్యరు మున్ రాజన్గరున్కు రాగా రాజు
సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడాయెను.
మ్రియ వారు రాజన్గరు దగుర అత్ల్లాను ఖడుముచేత్ చంపన్ త్రువాత్ Seven years old was Joash when he began to reign.
దేశపు జనులంద రును సంతోష్ంచిరి, పటుణమును నిమ్ిళముగా ఉండెను.
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యోవాషు ఏలనారంభించిన్పుపడు అత్డు ఏడండావాడు.

In the seventh year of Jehu, Joash began to reign, and forty years reigned he
in Jerusalem. And his mother's name was Zibiah of Beersheba.
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And Joash did that which was right in the sight of the LORD all his days
wherein Jehoiada the priest instructed him.
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యెహూ యేలుబడిలో ఏడవ సంవత్సరమ్ందుయోవాషు ఏలనారంభించి
యెరూష్లేములో న్లువది సంవత్సరములు ఏలను. అత్ని త్లిా బెయేరుబా
సంబంధు రాలైన్ జబాా.
యాజకుడెైన్ యెహోయాదా త్న్కు బుదిినేరుపవాడెై యండు
దిన్ములనినటిలో యోవాషు యెహోవా దృష్ుకి అనుకూలముగానే పరవరిించెను.
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అయితే ఉన్నత్ సథలములు కొటిువేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉన్నత్ And Joash said to the priests, "All the money of the dedicated things that is
సథలములందు బలులు అరిపంచచ ధూపము వేయచ నుండిరి.
brought into the house of the LORD, even the money of every one that
passeth the account, the money that every man is set at, and all the money
that cometh into any man's heart to bring into the house of the LORD,

2 Kings
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యోవాషు యాజకులను పలిపంచియెహోవా మ్ంది రములోనికి తేబడు
పరత్రష్ఠత్ వసు
త వుల విలువను అన్గా జన్సంఖా దాఖల్లచేయబడిన్ జనులు
తెచిచన్ దరవామును వంతుచొపుపన్ పరత్ర మ్నిష్కి నిరణయమైన్ దరవామును,
సేవచఛచేత్ నవరైన్ను యెహోవా మ్ందిరములోనికి తెచిచన్ దరవామును,

let the priests take it to themselves, every man from his acquaintance; and
let them repair the breaches of the house, wheresoever any breach shall be
found."
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But it was so, that in the three and twentieth year of King Joash, the priests
had not repaired the breaches of the house.
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యాజకులలో ఒకొకకకడు త్న్కు నలవెైన్ వారియొదద తీసికొని, మ్ందిరము
ఎచచట్టచచట శిథిలమై యన్నదో అచచటనలా దానిని బాగుచేయింపవలన్ని
ఆజా ఇచెచను.
అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవత్సరమువరకును
యాజకులు మ్ందిరము యొకక శిథిలమైన్ సథలములను బాగుచేయకయే
యండిరి గనుక
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యోవాషు యాజకుడెైన్ యెహోయాదాను మిగి లిన్ యాజకులను
పలిపంచిమ్ందిరములో శిథిలమైన్ సథలములను మీరందుకు బాగుచేయక
పోత్రరి? ఇకను మీ మీ నలవెైన్ వారియొదద దరవాము తీసికొన్క, మ్ందిరములో
శిథిలమైన్ సథలములను బాగుచేయటకెై మీరు అంత్కుముందు తీసికొనిన్దాని
న్పపగించడని ఆజా ఇచిచ యండెను.

2 Kings

12

8

కాబటిు యాజకులుమ్ందిరములో శిథిల మైన్ సథలములను బాగుచేయట మ్య But Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in the lid of it, and set
వశము లేదు గనుక జనులయొదద దరవాము ఇక తీసికొన్మ్ని చెపపరి.
it beside the altar, on the right side as one cometh into the house of the
LORD; and the priests who kept the door put therein all the money that was
brought into the house of the LORD.
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But the high places were not taken away; the people still sacrificed and
burned incense in the high places.

Then King Joash called for Jehoiada the priest and the other priests, and said
unto them, "Why repair ye not the breaches of the house? Now therefore
receive no more money from your acquaintance, but deliver it for the
breaches of the house."
And the priests consented to receive no more money from the people,
neither to repair the breaches of the house.
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అంత్ట యాజకుడెైన్ యెహోయాదా ఒక పట్టును తెచిచ దాని మూత్కు
బెజజము చేసి, బలిపీఠము దగురగా యెహోవా మ్ందిరములో పరవేశించ వారి
కుడిప్రరశవమ్ందు దాని నుంచగా దావరముకాయ యాజకులు యెహోవా
మ్ందిరములోనికి వచిచన్ దరవామ్ంత్య అందులో వేసిరి.

And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that
the king's scribe and the high priest came up, and they put it up in bags, and
counted the money that was found in the house of the LORD.
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పట్టులో దరవాము విసాతరముగా ఉన్నదని వారు తెలియ జేయగా రాజుయొకక
పరధాన్ మ్ంత్రియను పరధాన్ యాజకుడును వచిచ, యెహోవా మ్ందిరమ్ందు
దొరికిన్ దరవాము లకకచూచి సంచలలో ఉంచిరి.
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త్రువాత్ వారు ఆ దరవామును తూచి యెహోవా మ్ందిరపు కాపరులకు,
అన్గా పనిచేయించ వారి కపపగించిరి; వీరు యెహోవా మ్ందిరమ్ందు
పనిచేసిన్ కంసాలులకును శిలప కారులకును కాసెపనివారికిని రాత్రపనివారికిని

And they gave the money, being counted, into the hands of those who did
the work, who had the oversight of the house of the LORD; and they laid it
out to the carpenters and builders who wrought upon the house of the
LORD,
and to masons and hewers of stone, and to buy timber and hewn stone to
repair the breaches of the house of the LORD, and for all that was laid out
for the house to repair it.
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యెహోవా మ్ందిరమ్ందు శిథిలమైన్ సథలములను బాగుచేయటకు
మ్య
ా నులనేమి చెకక బడిన్ రాళానేమి కొనుటకును, మ్ందిరము
బాగుచేయటలో అయిన్ ఖరుచ అంత్టికిని, ఆ దరవాము ఇచచచ వచిచరి.

However, there were not made for the house of the LORD bowls of silver,
snuffers, basins, trumpets, any vessels of gold or vessels of silver from the
money that was brought into the house of the LORD.
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యెహోవా మ్ందిరమున్కు వెండి ప్రత్ిలైన్ను, కతెతరలైన్ను, గిననలైన్ను,
బాకాలైన్ను, బంగారు ప్రత్ిలైన్ను, వెండిప్రత్ిలైన్ను చేయబడలేదు గాని

But they gave that to the workmen, and repaired therewith the house of the
LORD.
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మ్రమ్ితు పనిచేయవారికి మ్యత్ిము ఆ దరవాము ఇచిచ యెహోవా
మ్ందిరమును మ్రల బాగు చేయించిరి.

Moreover they reckoned not with the men into whose hand they delivered
the money to be bestowed on the workmen, for they dealt faithfully.
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మ్రియ పనివారికిచచటకెై ఆ దరవాము అపపగింత్ పట్ట
ు కొనిన్వారు
న్మ్ికసు
థ లని వారిచేత్ లకక అడుగలేదు.
అపరాధ పరిహారారథ బలులవలన్ను ప్రప పరిహారారథ బలులవలన్ను దొరికిన్
సొముి యెహోవా మ్ందిరములోనికి తేబడలేదు, అది యాజకులదాయెను.

The trespass money and sin money was not brought into the house of the
LORD; it was the priests'.
Then Hazael king of Syria went up and fought against Gath, and took it; and
Hazael set his face to go up to Jerusalem.
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అంత్ట సిరియారాజైన్ హజాయేలు గాతు పటుణము మీదికి పోయి
యదిముచేసి దాని పట్ట
ు కొనిన్ త్రువాత్ అత్డు యెరూష్లేముమీదికి
రాదలచియండగా

And Joash king of Judah took all the hallowed things that Jehoshaphat and
Jehoram and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his
own hallowed things, and all the gold that was found in the treasuries of the
house of the LORD and in the king's house, and sent it to Hazael king of
Syria; and he went away from Jerusalem.
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యూదారాజైన్ యోవాషు త్న్ పత్రులైన్ యెహోషా ప్రతు యెహోరాము
అహజాా అను యూదారాజులు పరత్రష్ఠంచిన్ వసు
త వులనినటిని, తాను
పరత్రష్ఠంచిన్ వసు
త వులను, యెహోవా మ్ందిరములోను రాజన్గరులోనున్న
పదారథములలోను కన్బడిన్ బంగారమ్ంత్య తీసికొనిసిరియారాజైన్
హజాయేలున్కు పంపగా అత్డు యెరూష్ లేమునొదదనుండి త్రరిగిపోయెను.

And the rest of the acts of Joash and all that he did, are they not written in
the book of the chronicles of the kings of Judah?
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యోవాషు చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ అత్డు చేసిన్
And his servants arose and made a conspiracy, and slew Joash in the house
దానిన్ంత్టిని గూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
of Millo, which goeth down to Silla.
వా
ర యబడి యన్నది.
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అత్ని సేవకులు లేచి కుటిచేసి సిల్ల
ా అను చోటకి పోవుమ్యరుమ్ందున్న మిలో
ా
అను న్గరున్ందు యోవాషును చంపరి.

For Jozachar the son of Shimeath and Jehozabad the son of Shomer, his
servants, smote him, and he died. And they buried him with his fathers in
the City of David; and Amaziah his son reigned in his stead.
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In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah,
Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned
seventeen years.
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ఎటాన్గా ష్మ్యతు కుమ్యరుడెైన్ యోజాకారు షోమేరు కుమ్యరుడెైన్
యెహోజాబాదు అను అత్ని సేవకులును అత్నిమీద పడగా అత్డు
మ్రణమ్యయెను. జనులు దావీదు పురమ్ందు అత్ని పత్రుల సమ్యధిలో
అత్నిని ప్రత్రపటిురి; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అహజాా అత్నికి మ్యరుగా
రాజాయెను.
యూదారాజైన్ అహజాా కుమ్యరుడెైన్ యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది
మూడవ సంవత్సరమ్ందు యెహూ కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాహాజు షోమో
ా నులో
ఇశారయేలును ఏలనారంభించి పదునైదు సంవత్సరములు ఏలను.
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ఇత్డు ఇశారయేలువారు ప్రపముచేయటకు కారకుడగు నబాతు కుమ్యరుడెైన్
యర్కబాము ప్రపములను విడువక అనుసరించచ యెహోవా దృష్ుకి
చెడుత్న్ము జరిగించెను.
కాబటిు యెహోవా కోపము ఇశారయేలువారిమీద రగులుకొన్గా ఆయన్ సిరియా
రాజైన్ హజాయేలు దిన్ములనినటను హజాయేలు కుమ్యరు డెైన్ బెన్ాదదు
దిన్ములనినటను ఇశారయేలువారిని వారి కపపగించెను.

And the anger of the LORD was kindled against Israel, and He delivered
them into the hand of Hazael king of Syria and into the hand of Benhadad
the son of Hazael all their days.
And Jehoahaz besought the LORD, and the LORD hearkened unto him; for
He saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them.
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(And the LORD gave Israel a savior, so that they went out from under the
hand of the Syrians; and the children of Israel dwelt in their tents, as before.
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అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొన్గా యెహోవా సిరియా
రాజుచేత్ బాధనొందిన్ ఇశారయేలువారిని కనికరించి అత్ని మ్న్వి
న్ంగీకరించెను.
కావున్ యెహోవా ఇశారయేలువారికి ఒక రక్షకుని అను గరహింపగా అత్నిచేత్
ఇశారయేలువారు సిరియనుల వశములోనుండి త్పపంచకొని మునుపటివల
సవసాథన్ ములలో కాపురముండిరి.
అయిన్ను ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు యర్కబాము
కుట్టంబికులు చేసిన్ ప్రపములను వారు విడువక వాటిన్నుసరించచ
వచిచరి. మ్రియ ఆ దేవతాసతంభ్మును షోమో
ా నులో నిలిచియండెను.
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రౌతులలో ఏబదిమ్ందియ రథములలో పదియ కాలబలములో
పదివేలమ్ందియ మ్యత్ిమే యెహోయాహాజు దగుర ఉండిరి; మిగిలిన్వారిని
సిరియా రాజు దుళాకొటిున్ ధూళ్లవల నాశన్ముచేసి యండెను.

Now the rest of the acts of Jehoahaz and all that he did, and his might, are
they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
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And Jehoahaz slept with his fathers; they buried him in Samaria, and
Jehoash his son reigned in his stead.
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యెహోయాహాజు చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్దాని
న్ంత్టినిగూరిచయ, అత్ని పరాకరమ్ మునుగూరిచయ ఇశారయేలురాజుల
వృతా
త ంత్ముల గరంథ మ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
యెహోయాహాజు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి షోమో
ా నులో ప్రత్రపటుబడెను;
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాషు అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed the
sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin; he departed not
therefrom.

Nevertheless they departed not from the sins of the house of Jeroboam,
who made Israel sin, but walked therein; and there remained the Asherah
poles also in Samaria.)
Neither did He leave to Jehoahaz of the people but fifty horsemen and ten
chariots and ten thousand footmen; for the king of Syria had destroyed
them, and had made them like the dust by threshing.

In the thirty and seventh year of Joash king of Judah began Jehoash the son
of Jehoahaz to reign over Israel in Samaria, and reigned sixteen years.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Kings

13

10

యూదారాజైన్ యోవాషు ఏలుబడిలో ముపపది యేడవ సంవత్సరమ్ందు
యెహోయాహాజు కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాషు షోమో
ా నులో ఇశారయేలును
ఏలనారంభించి పదునారు సంవత్సరములు ఏలను.

And he did that which was evil in the sight of the LORD. He departed not
from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel sin, but he
walked therein.
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ఇత్డును ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు
కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక వాటి న్నుసరించచ
యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
యెహోయాషు చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్దాని
అంత్టినిగూరిచయ, యూదారాజైన్ అమ్జాాతో యదిము చేయన్పుపడు
అత్డు కనుపరచిన్ పరాకరమ్మునుగూరిచయ ఇశారయేలు రాజుల
వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.

And the rest of the acts of Jehoash and all that he did, and his might
wherewith he fought against Amaziah king of Judah, are they not written in
the book of the chronicles of the kings of Israel?
And Jehoash slept with his fathers, and Jeroboam sat upon his throne. And
Jehoash was buried in Samaria with the kings of Israel.
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యెహోయాషు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరం చిన్ త్రువాత్ యర్కబాము
అత్ని సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడాయెను; యెహోయాషు షోమో
ా నులో ఇశార
యేలురాజుల సమ్యధియందు ప్రత్రపటుబడెను.

Now Elisha had fallen sick with his sickness whereof he died. And Jehoash
the king of Israel came down unto him, and wept over his face, and said, "O
my father, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof!"
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And Elisha said unto him, "Take bow and arrows." And he took unto him a
bow and arrows.
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అంత్ట ఎలీషా మ్రణకరమైన్ రోగముచేత్ పీడితుడెై యండగా
ఇశారయేలురాజైన్ యెహోయాషు అత్ని యొదదకు వచిచ అత్ని చూచి కనీనరు
విడుచచనా త్ండ్రర నా త్ండ్రర, ఇశారయేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే
అని యేడెచను.
అందుకు ఎలీషానీవు వింటిని బాణములను తీసికొమ్ిని అత్నితో చెపపగా
అత్డు వింటిని బాణములను తీసికొనను.
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నీ చెయిా వింటిమీద ఉంచ మ్ని అత్డు ఇశారయేలురాజుతో చెపపగా అత్డు
త్న్ చెయిా వింటిమీద ఉంచిన్పుపడు ఎలీషా త్న్ చేతులను రాజు
చేతులమీద వేసి

And he said, "Open the window eastward." And he opened it. Then Elisha
said, "Shoot." And he shot. And he said, "The arrow of the LORD'S
deliverance and the arrow of deliverance from Syria, for thou shalt smite
the Syrians in Aphek till thou have consumed them."
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And he said, "Take the arrows." And he took them. And he said unto the
king of Israel, "Smite upon the ground." And he smote thrice, and ceased.
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తూరుపవెైపున్ నున్న కిటికీని విపుపమ్ని చెపపగా అత్డు విపపను. అపుపడు
ఎలీషా బాణము వేయమ్ని చెపపగా అత్డు బాణము వేసెను అత్డుఇది
యెహోవా రక్షణ బాణము, సిరియనుల చేత్రలోనుండి మిముిను రకిుంచ
బాణము; సిరియనులు నాశన్మ్గున్ట్ట
ా నీవు అఫెకులో వారిని
హత్ముచేయదువని చెపప,
బాణములను పట్ట
ు కొమ్ిన్గా అత్డు పట్ట
ు కొనను. అంత్ట అత్డు
ఇశారయేలురాజుతోనేలను కొట్ట
ు మ్నిన్పుపడు అత్డు ముమ్యిరు కొటిు
మ్యనను.
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అందు నిమిత్తము దైవజనుడు అత్నిమీద కోపగించినీవు అయిదు మ్యరులైన్
ఆరుమ్యరులైన్ కొటిున్ యెడల సిరియనులు నాశన్మ్గువరకు నీవు వారిని
హత్ము చేసియందువు; అయితే ఇపుపడు ముమ్యిరు మ్యత్ిమే
సిరియనులను ఓడించెదవని చెపపను.

And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites
invaded the land at the coming in of the year.

And he said to the king of Israel, "Put thine hand upon the bow." And he put
his hand upon it, and Elisha put his hands upon the king's hands.

And the man of God was wroth with him and said, "Thou shouldest have
smitten five or six times. Then had thou smitten Syria till thou had
consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice."
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త్రువాత్ ఎలీషా మ్ృత్రపందగా వారు అత్నిని సమ్య ధిలో ఉంచిరి. ఒక
సంవత్సరము గడచిన్ త్రువాత్ మోయాబీయల సెైన్ాము దేశముమీదికి
వచిచన్పుపడు
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కొందరు ఒక శవమును ప్రత్రపట్ట
ు చ సెైన్ామున్కు భ్యపడి ఆ శవమును
ఎలీషాయొకక సమ్యధిలో ఉంచగా దింపన్ ఆ శవము ఎలీషా శలాములకు
త్గిలిన్పుపడు అది త్రరిగి బరత్రకి కాళ్ల
ా మోప నిలిచెను.
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యెహోయాహాజు దిన్ములనినయ సిరియారాజైన్ హజాయేలు
ఇశారయేలువారిని బాధపట్టును.
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గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయంచి, అబా
ర హాము
ఇసాసకు యాకోబులతో తాను చేసియన్ననిబంధన్నుబటిు వారియందు
లక్షాము నిలిప, వారిని నాశము చేయనొలాక యిపపటికిని త్న్
సముఖములోనుండి వారిని వెళాగొటుక యండెను.
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సిరియారాజైన్ హజాయేలు మ్రణము కాగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ బెన్ాదదు
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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అంత్ట యెహోయాహాజు కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాషు హజాయేలు
కుమ్యరుడెైన్ బెన్ాదదు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యెహోయాహాజు చేత్రలోనుండి
యదిమ్ందు పట్ట
ు కొనిన్ పటుణములను మ్రల తీసి కొనను. యెహోయాషు
అత్ని ముమ్యిరు జయించి ఇశారయేలు పటుణములను మ్రల
వశపరచకొనను.
ఇశారయేలురాజును యెహోయాహాజు కుమ్యరుడునైన్ యెహోయాషు
ఏలుబడిలో రండవ సంవత్సరమ్ందు యూదారాజును యోవాషు
కుమ్యరుడునైన్ అమ్జాా రాజాయెను.
అత్డు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేమున్ందు ఇరువదితొమిిది సంవత్సరములు ఏలను; అత్ని త్లిా
యెరూష్లేము కాపుర సు
థ రాలైన్ యెహోయదా
ద ను.
ఇత్డు త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు చేసిన్ట్ట
ు చేయక పోయిన్ను, యెహోవా దృష్ుకి
నీత్రగలవాడెై త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యోవాషు చేసిన్ పరకారము చేసెను.
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అయితే అత్డు ఉన్నత్ సథలములను కొటిువేయ లేదు; జనులు ఇంకను
ఉన్నత్ సథలములలో బలులన్రిపంచచ ధూపము వేయచనుండిరి.
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రాజామ్ందు తాను సాథపంపబడిన్ త్రువాత్ రాజగు త్న్ త్ండిరని చంపన్ త్న్
సేవకులను అత్డు హత్ము చేయించెను.

And it came to pass, as they were burying a man, that, behold, they spied a
band of men; and they cast the man into the sepulcher of Elisha. And when
the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and
stood up on his feet.
But Hazael king of Syria oppressed Israel all the days of Jehoahaz.

And the LORD was gracious unto them and had compassion on them and
had respect unto them, because of His covenant with Abraham, Isaac, and
Jacob, and would not destroy them, neither cast He them from His presence
as yet.
So Hazael king of Syria died; and Benhadad his son reigned in his stead.

And Jehoash the son of Jehoahaz took back out of the hand of Benhadad
the son of Hazael the cities which he had taken out of the hand of Jehoahaz
his father by war. Three times did Jehoash beat him, and recovered the
cities of Israel.
In the second year of Jehoash son of Jehoahaz, king of Israel, reigned
Amaziah the son of Joash king of Judah.

He was twenty and five years old when he began to reign, and reigned
twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan
of Jerusalem.
And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not like David
his father. He did according to all things as Joash his father did.
However, the high places were not taken away; as yet the people sacrificed
and burned incense on the high places.
And it came to pass, as soon as the kingdom was confirmed in his hand, that
he slew his servants who had slain the king his father.

But the children of the murderers he slew not, according unto that which is
written in the Book of the Law of Moses, wherein the LORD commanded,
saying, "The fathers shall not be put to death for the children, nor the
children be put to death for the fathers; but every man shall be put to death
for his own sin."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అయితేకుమ్యరుల దోష్మునుబటిు త్ండు
ర లకు మ్రణశిక్ష విధింప కూడదు,
త్ండు
ర ల దోష్మునుబటిు కుమ్యరులకు మ్రణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని
ప్రపమునిమిత్తము వాడ మ్రణ శిక్ష నొందును, అని మోషే వా
ర సియిచిచన్
ధరిశాసతీ మ్ందు యెహోవా యిచిచన్ ఆజానుబటిు ఆ న్రహంత్కుల పలాలను
అత్డు హత్ము చేయలేదు.
మ్రియ ఉపుప లోయలో అత్డు యదిము చేసి ఎదోమీయలలో
పదివేలమ్ందిని హత్ముచేసి, సెల అను పటుణమును పట్ట
ు కొని దానికి
యొకియేలని పేరు పట్టును; నేటివరకు దానికి అదే పేరు.
అంత్ట అమ్జాా ఇశారయేలురాజైన్ యెహూకు పుటిున్ యెహోయాహాజు
కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాషు నొదదకు దూత్లను పంపమ్న్ము ఒకరి నొకరము
దరిశంచ న్ట్ట
ా న్నున కలియ రమ్ిని వరిమ్యన్ము చేయగా

He slew of Edom in the Valley of Salt ten thousand, and took Sela by war,
and called the name of it Joktheel unto this day.

ఇశార యేలురాజైన్ యెహోయాషు యూదారాజైన్ అమ్జాాకు ఈల్లగు
వరిమ్యన్ము పంపనులబానోనులోనున్న ముండా చెటొ
ు కటినీ కుమ్యరిను నా
కుమ్యరునికిమ్ిని లబానో నులోనున్న దేవదారు వృక్షమున్కు వరిమ్యన్ము
పంపగా, లబానోనులోనున్న దుష్ుమ్ృగము వచిచ ఆ ముండాచెట్ట
ు ను
తొ
ి కికవేసెను.
నీవు ఎదోమీయలను హత్ము చేసిన్ందున్ నీ హృదయమ్ందు నీవు
అత్రశయపడుచనానవు సరే; యిపుపడు నీ న్గరున్ందు నీవుండి నీకున్న
ఘన్త్ను బటిు నీవు అత్రశయపడుము. నీవు మ్యత్ిము గాక నీతొకూడ
యూదావారును కూలున్ట్ట
ా గా నీవెందుకు అప్రయ ములో దిగుదువని
చెపపన్ను
అమ్జాా విన్నొలాన్ందున్ ఇశారయేలురాజైన్ యెహోయాషు బయలుదేరి,
యూదా సంబంధమైన్ బేతెుమషు పటుణముదగుర తానును యూదా రాజైన్
అమ్జాాయ కలిసికొన్గా
యూదావారు ఇశార యేలువారియెదుట నిలువలేక అపజయమొంది అందరును
త్మ్ త్మ్ గుడారములకు ప్రరిపోయిరి.

Thou hast indeed smitten Edom, and thine heart hath lifted thee up. Glory
in this, and tarry at home; for why shouldest thou meddle to thy hurt, that
thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee?"

మ్రియ ఇశార యేలు రాజైన్ యెహోయాషు అహజాాకుపుటిున్ యోవాషు
కుమ్యరుడెైన్ అమ్జాా అను యూదారాజును బేతెుమషు దగుర పట్ట
ు కొని
యెరూష్లేమున్కు వచిచ, ఎఫా
ర యిము గుమ్ిము మొదలుకొని మూల
గుమ్ిము వరకు యెరూష్ లేము ప్ర
ర కారమును నాలుగువందల మూరల
పడుగున్ పడగొట్టును.
మ్రియ యెహోవా మ్ందిరమున్ందును రాజన్గరున్ందును కన్బడిన్
బంగారము వెండి మొదలైన్ సమ్సతవసు
త వులను పటుణసు
థ లలో కుదవ
పటుబడిన్వారిని తీసికొని షోమో
ా నున్కు వచెచను.
యెహోయాషు చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్ని పరాకరమ్
మును గూరిచయ యూదారాజైన్ అమ్జాాతో అత్డు చేసిన్
యదిమునుగూరిచయ ఇశారయేలు రాజులవృతా
త ంత్ ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది.

Then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz son of Jehu,
king of Israel, saying, "Come, let us look one another in the face."
And Jehoash the king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, "The
thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying,
`Give thy daughter to my son for a wife.' And there passed by a wild beast
that was in Lebanon, and trod down the thistle.

But Amaziah would not hear. Therefore Jehoash king of Israel went up, and
he and Amaziah king of Judah looked one another in the face at
Bethshemesh, which belongeth to Judah.

And Judah was put to the worse before Israel, and they fled every man to
their tents.
And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Joash the
son of Ahaziah, at Bethshemesh, and came to Jerusalem and broke down
the wall of Jerusalem from the Gate of Ephraim unto the Corner Gate, four
hundred cubits.
And he took all the gold and silver, and all the vessels that were found in the
house of the LORD and in the treasuries of the king's house, and hostages,
and returned to Samaria.

Now the rest of the acts of Jehoash which he did, and his might and how he
fought with Amaziah king of Judah, are they not written in the book of the
chronicles of the kings of Israel?
And Jehoash slept with his fathers, and was buried in Samaria with the kings
of Israel; and Jeroboam his son reigned in his stead.
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అంత్ట యెహోయాషు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి షోమో
ా నులో ఇశారయేలు
రాజుల సమ్యధియందు ప్రత్రపటు బడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
యూదారాజైన్ యోవాషు కుమ్యరుడెైన్ అమ్జాా ఇశారయేలురాజైన్
యెహోయాహాజు కుమ్యరుడెైన్ యెహో యాషు మ్రణమైన్ త్రువాత్
పదున్యిదు సంవత్సరములు బరదికెను.
అమ్జాా చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచ యూదా రాజుల వృతా
త ంత్ముల
గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
అత్నిమీద యెరూష్లేములో జనులు కుటిచేయగా అత్డు ల్లకీషు
పటుణమున్కు ప్రరిపోయెను గాని వారు ల్లకీషున్కు అత్నివెంట కొందరిని
పంపరి.
వారు అకకడ అత్నిని చంప గుఱ్ఱములమీద అత్ని శవమును
యెరూష్లేమున్కు తెపపంచి దావీదు పురమ్ందు అత్ని పత్రుల సమ్యధిలో
ప్రత్రపటిురి.
అపుపడు యూదా జనులందరును పదునారు సంవత్సరములవాడెైన్
అజరాాను తీసికొని అత్ని త్ండిరయె
ై న్ అమ్జాాకు బదులుగా పటా
ు భి షేకము
చేసిరి.
ఇత్డు రాజైన్ త్న్ త్ండిర త్న్ పత్రులతో నిదిరంచిన్ త్రువాత్ ఏలతు అను
పటుణమును బాగుగా కటిుంచి యూదావారికి దానిని మ్రల అపపగించెను.
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And Amaziah the son of Joash king of Judah lived after the death of Jehoash,
son of Jehoahaz king of Israel, fifteen years.
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ఏలయన్గా అలుపలేమి ఘనులేమి ఇశారయేలువారికి సహాయలవరును
లేకపోయిరి.

And the LORD said not that He would blot out the name of Israel from under
heaven, but He saved them by the hand of Jeroboam the son of Jehoash.
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యెహోవా ఇశారయేలువారు పందిన్ బాధ ఘోరమైన్దనుకొనను. ఇశారయేలను
పేరు ఆకాశము కిరందనుండి తుడిచివేయన్ని యెహోవా సెలవిచిచ యండెను
గనుక యెహోయాషు కుమ్యరుడెైన్ యర్క బాము దావరా వారిని రకిుంచెను.

Now the rest of the acts of Jeroboam and all that he did, and his might, how
he warred, and how he recovered Damascus and Hamath (which belonged
to Judah) for Israel, are they not written in the book of the chronicles of the
kings of Israel?

And the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the book of the
chronicles of the kings of Judah?
Now they made a conspiracy against him in Jerusalem, and he fled to
Lachish; but they sent after him to Lachish and slew him there.
And they brought him on horses, and he was buried at Jerusalem with his
fathers in the City of David.
And all the people of Judah took Azariah, who was sixteen years old, and
made him king instead of his father Amaziah.
He built Elath, and restored it to Judah; after that the king slept with his
fathers.
In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash king of Judah, Jeroboam
the son of Jehoash king of Israel began to reign in Samaria, and reigned forty
and one years.
And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not
from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.

యూదారాజును యోవాషు కుమ్యరుడునైన్ అమ్జాా యేలుబడిలో
పదున్యిదవ సంవత్సరమ్ందు ఇశారయేలు రాజైన్ యెహోయాషు
కుమ్యరుడగు యర్కబాము షోమో
ా నులో ఏలనారంభించి న్లువదియొక
సంవత్సరములు ఏలను.
ఇత్డును ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు
He restored the border of Israel from the entrance of Hamath unto the Sea
కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక అనుసరించి యెహోవా of the Plain, according to the word of the LORD God of Israel, which He
దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
spoke by the hand of His servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who
was from Gathhepher.
గతేాపరు ఊరివాడెైన్ అమిత్తయికి పుటిున్ త్న్ సేవకుడెైన్ యోనా అను
For the LORD saw the affliction of Israel, that it was very bitter; for there
పరవకిదావరా ఇశారయేలీయల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట చొపుపన్ was not any shut up nor any free, nor any helper for Israel.
ఇత్డు హమ్యతున్కుపోవు మ్యరుము మొదలుకొని మైదాన్పు సముదరము
వరకు ఇశారయేలువారి సరి హదు
ద ను మ్రల సావధీన్ము చేసికొనను.
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యర్కబాము చేసిన్ యిత్రకారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దాని న్ంత్
టిని గూరిచయ, అత్ని పరాకరమ్మునుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
యదిమునుగూరిచయ, దమ్సుక పటుణమును యూదావారికి కలిగియన్న
హమ్యతు పటుణమును ఇశార యేలువారి కొరకెై అత్డు మ్రల పట్ట
ు కొనిన్
సంగత్రని గూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడి యన్నది.
యర్కబాము త్న్ పత్రులైన్ ఇశారయేలు రాజులతోకూడ నిదిరంచిన్ త్రువాత్
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ జకరాా అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
ఇశారయేలురాజైన్ యర్కబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవత్సరమ్ందు
యూదారాజైన్ అమ్జాా కుమ్యరుడెైన్ అజరాాయేలనారంభించెను.

And Jeroboam slept with his fathers, even with the kings of Israel; and
Zechariah his son reigned in his stead.

అత్డు పదునా రేండావాడెై యేలనారంభించి యెరూష్లేమున్ందు ఏబది రండు
సంవత్సరములు రాజుగా ఉండెను; అత్ని త్లిా యెరూష్లేము కాపురసు
థ రాలైన్
యెకొల్లా.
ఇత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ అమ్జాా చరా యంత్టిపరకారము యెహోవా దృష్ుకి
నీత్రగలవాడెై పరవరిించెను.
ఉన్నత్ సథలములను మ్యత్ిము కొటిు వేయలేదు; ఉన్నత్ సథలముల యందు
జనులు ఇంకను బలులు అరిపంచచ ధూపము వేయచ ఉండిరి.

And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all
that his father Amaziah had done,
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యెహోవా ఈ రాజును మొత్రతన్ందున్ అత్డు మ్రణమ్గువరకు కుష్ఠరోగియె
ై
పరతేాక ముగా ఒక న్గరులో నివసించెను గనుక రాజకుమ్యరుడెైన్ యోతాము
న్గరుమీద అధికారియె
ై దేశపు జనులకు నాాయము తీరుచవాడుగా ఉండెను.
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అజరాా చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దాని న్ంత్
టినిగూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథ మ్ందు వా
ర యబడి
యన్నది.
అజరాా త్న్ పత్రు లతోకూడ నిదిరంచి దావీదు పురములో త్న్ పత్రుల
సమ్యధియందు ప్రత్రపటుబడగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోతాము అత్నికి
మ్యరుగా రాజాయెను.
యూదారాజైన్ అజరాా యేలుబడిలో ముపపది యెనిమిదవ సంవత్సరమ్ందు
యర్కబాము కుమ్యరుడెైన్ జకరాా షోమో
ా నులో ఇశారయేలువారిని ఆరునలలు
ఏలను.
ఇత్డు ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు కుమ్యరుడెైన్
యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక అనుసరించచ, త్న్ పత్రులు చేసి
న్ట్ట
ా గా తానును యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరి గించెను.
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యాబేషు కుమ్యరుడెైన్ ష్లూ
ా ము అత్నిమీద కుటిచేసి, జనులు
And the rest of the acts of Zechariah, behold, they are written in the book of
చూచచండగా అత్నిమీద పడి అత్నిని చంప అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను. the chronicles of the kings of Israel.
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జకరాా చేసిన్ కారాములనుగూరిచ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల
గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.

In the twenty and seventh year of Jeroboam king of Israel began Azariah son
of Amaziah king of Judah to reign.
Sixteen years old was he when he began to reign, and he reigned two and
fifty years in Jerusalem. And his mother's name was Jecholiah of Jerusalem.

save that the high places were not removed; the people sacrificed and
burned incense still on the high places.
And the LORD smote the king, so that he was a leper unto the day of his
death, and dwelt in a separate house. And Jotham the king's son was over
the house, judging the people of the land.
And the rest of the acts of Azariah and all that he did, are they not written in
the book of the chronicles of the kings of Judah?

So Azariah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the
City of David; and Jotham his son reigned in his stead.
In the thirty and eighth year of Azariah king of Judah, did Zechariah the son
of Jeroboam reign over Israel in Samaria six months.
And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his fathers had
done; he departed not from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who
made Israel to sin.
And Shallum the son of Jabesh conspired against him, and smote him before
the people and slew him, and reigned in his stead.

This was the word of the LORD which He spoke unto Jehu, saying, "Thy sons
shall sit on the throne of Israel unto the fourth generation." And so it came
to pass.
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నీ కుమ్యరులు నాలుగవ త్రమువరకు ఇశారయేలు సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నులై Shallum the son of Jabesh began to reign in the nine and thirtieth year of
యందురని యెహోవా యెహూతో సెలవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ ఇది జరిగెను.
Uzziah king of Judah; and he reigned a full month in Samaria.
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యూదారాజైన్ ఉజజయా యేలుబడిలో ముపపది తొమిిదవ సంవత్సరమ్ందు
యాబేషు కుమ్యరుడెైన్ ష్లూ
ా ము ఏలనారంభించి షోమో
ా నులో నల దిన్ములు
ఏలను.
గాదీ కుమ్యరుడెైన్ మన్హేము త్రరాసలోనుండి బయలుదేరి షోమో
ా నున్కు వచిచ
షోమో
ా నులోనుండు యాబేషు కుమ్యరుడెైన్ ష్లూ
ా ముమీద పడి అత్ని చంప
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
ష్లూ
ా ము చేసిన్ యిత్ర కారా ములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
కుటినుగూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర య
బడియన్నది.
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మన్హేము రాగా త్రపసహు పటుణపు వారు త్మ్ గుమ్ిములు తీయలేదు
In the nine and thirtieth year of Azariah king of Judah, began Menahem the
గనుక అత్డు వారిన్ంద రిని హత్ము చేసి, త్రరాసను దాని చేరువ
son of Gadi to reign over Israel, and reigned ten years in Samaria.
గా
ర మ్ములన్నినటిని కొలాపటిు అచచట గరిభéణులందరి గరభములను చింపను.
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And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not all
his days from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.
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యూదారాజైన్ అజరాా యేలుబడిలో ముపపదితొమిి దవ సంవత్సరమ్ందు
గాదీ కుమ్యరుడెైన్ మన్హేము ఇశారయేలువారిని ఏలనారంభించి షోమో
ా నులో
పది సంవత్సరములు ఏలను.
ఇత్డును త్న్ దిన్ములనినయ ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు
కారకుడగు నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక
యనుసరించచ యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
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అష్ష
ు రు రాజైన్ పూలు దేశముమీదికి రాగా, మన్హేము త్న్కు రాజాము
సిథరపరచన్ట్ట
ా గా పూలుచేత్ సంధి చేయించకొన్వలన్ని రండు వేల
మ్ణుగుల వెండి పూలున్కు ఇచెచను.

And Menahem exacted the money from Israel, even from all the mighty
men of wealth, from each man fifty shekels of silver, to give to the king of
Assyria. So the king of Assyria turned back and stayed not there in the land.
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మన్హేము ఇశార యేలులో భాగావంతులైన్ గొపపవారిలో పరత్ర మ్నిష్ యొదదను And the rest of the acts of Menahem and all that he did, are they not
ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దరవా మును అష్ష
ు రు
written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
రాజున్కిచెచను గనుక అష్ష
ు రురాజు దేశ మును విడిచి వెళ్లాపోయెను.
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మన్హేము చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్
దానిన్ంత్టిని గూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది.
మన్హేము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచిన్ త్రువాత్ అత్ని కుమ్యరుడెైన్
పకహాా అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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For Menahem the son of Gadi went up from Tirzah and came to Samaria,
and smote Shallum the son of Jabesh in Samaria and slew him, and reigned
in his stead.
And the rest of the acts of Shallum and his conspiracy which he made,
behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel.
Then Menahem smote Tiphsah and all who were therein, and the borders
thereof from Tirzah, because they opened not to him; therefore he smote it.
And all the women therein who were with child he ripped up.

And Pul the king of Assyria came against the land; and Menahem gave Pul a
thousand talents of silver, that his hand might be with him to confirm the
kingdom in his hand.

And Menahem slept with his fathers; and Pekahiah his son reigned in his
stead.
In the fiftieth year of Azariah king of Judah Pekahiah the son of Menahem
began to reign over Israel in Samaria, and reigned two years.

యూదారాజైన్ అజరాా యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవత్సరమ్ందు
And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not
మన్హేము కుమ్యరుడెైన్ పకహాా షోమో
ా నులో ఇశారయేలువారిని ఏలనారంభించి from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.
రండు సంవత్సరములు ఏలను.
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ఇత్డును ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు
కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక అనుసరించచ
యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
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ఇత్ని కిరంద అధిపత్రయ రమ్ల్లా కుమ్యరుడునైన్ పకహు కుటి చేసి,
త్న్యొదదనున్న గిల్లదీయలైన్ యేబది మ్ందితోను, అరోుబుతోను,
అరీహేనుతోను కలిసికొని షోమో
ా నులోనున్న రాజన్గరులోని అంత్ుఃపురమ్ందు
అత్నిని చంప, పకహాాకు మ్యరుగా రాజాయెను.
పకహాా చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్దాని న్ంత్
టినిగూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి
యన్నది.
యూదారాజైన్ అజరాా యేలుబడిలో ఏబదిరండవ సంవత్సరమ్ందు రమ్ల్లా
కుమ్యరుడెైన్ పకహు షోమో
ా నులో ఇశారయేలును ఏలనారంభించి యిరువది
సంవత్సర ములు ఏలను.
ఇత్డును ఇశారయేలువారు ప్రపము చేయటకు కారకుడగు నబాతు
కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము చేసిన్ ప్రపములను విడువక అనుసరించచ
యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించెను.
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ఇశారయేలు రాజైన్ పకహు దిన్ములలో అష్ష
ు రురాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరు వచిచ
ఈయోను పటుణమును, ఆబేలేబత్ియకా పటుణమును, యానోయహు
పటుణమును, కెదషు పటుణమును, హాసోరు పటుణమును, గిల్లదు దేశమును,
గలిలయ దేశమును,న్ఫా
త లీ దేశమ్ంత్యను పట్ట
ు కొని అచచట నున్నవారిని
అష్ష
ు రు దేశమున్కు చెరగా తీసికొని పోయెను.
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And the rest of the acts of Pekah and all that he did, behold, they are
written in the book of the chronicles of the kings of Israel.
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అపుపడు ఏల్ల కుమ్యరుడెైన్ హోషేయ ఇశారయేలురాజును రమ్ల్లా
కుమ్యరుడునైన్ పకహుమీద కుటిచేసి, అత్నిమీద పడి అత్ని చంప, యూదా
రాజైన్ ఉజజయా కుమ్యరుడెైన్ యోతాము ఏలుబడిలో ఇరువదియవ
సంవత్సరమున్ అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
పకహు చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దానిన్ంత్టిని
గూరిచయ ఇశారయేలురాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర య
బడియన్నది.
ఇశారయేలురాజును రమ్ల్లా కుమ్యరుడునైన్ పకహు ఏలుబడిలో రండవ
సంవత్సరమున్ యూదారాజైన్ ఉజజయా కుమ్యరుడగు యోతాము
ఏలనారంభించెను.
అత్డు ఇరువది యయిదేండావాడెై యెరూష్లేమున్ందు రాజై పదునారు
సంవత్సరములు ఏలను. అత్ని త్లిా సాదోకు కుమ్యరియె
ై న్ యెరూషా.
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ఇత్డు యెహోవా దృష్ుకి నీత్రగా పరవరిించి త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఉజజయా చరాను
పూరిిగా అనుసరించెను.

However, the high places were not removed: the people sacrificed and
burned incense still in the high places. He built the Higher Gate of the house
of the LORD.

But Pekah the son of Remaliah, a captain of his, conspired against him and
smote him in Samaria, in the palace of the king's house, with Argob and
Arieh and with him fifty men of the Gileadites; and he killed him and
reigned in his stead.
And the rest of the acts of Pekahiah and all that he did, behold, they are
written in the book of the chronicles of the kings of Israel.

In the two and fiftieth year of Azariah king of Judah, Pekah the son of
Remaliah began to reign over Israel in Samaria, and reigned twenty years.
And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not
from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.
In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and
took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and
Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to
Assyria.
And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son of
Remaliah, and smote him and slew him, and reigned in his stead in the
twentieth year of Jotham the son of Uzziah.

In the second year of Pekah the son of Remaliah king of Israel, began
Jotham the son of Uzziah king of Judah to reign.
Five and twenty years old was he when he began to reign, and he reigned
sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerusha, the
daughter of Zadok.
And he did that which was right in the sight of the LORD; he did according to
all that his father Uzziah had done.
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అయిన్ను ఉన్నత్ సథల ములను కొటిువేయకుండెను; జనులు ఉన్నత్
సథలములందు ఇంకను బలుల న్రిపంచచ ధూపము వేయచనుండిరి.
ఇత్డు యెహోవా మ్ందిరమున్కున్న యెత్తయిన్ దావర మును కటిుంచెను.

Now the rest of the acts of Jotham and all that he did, are they not written
in the book of the chronicles of the kings of Judah?
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In those days the LORD began to send against Judah, Rezin the king of Syria
and Pekah the son of Remaliah.
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యోతాము చేసిన్ యిత్ర కారాము లనుగూరిచయ, అత్డు చేసిన్దాని
న్ంత్టినిగూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి
యన్నది.
ఆ దిన్ములో యెహోవా సిరియారాజైన్ రజీనును రమ్ల్లా కుమ్యరుడెైన్
పకహును యూదా దేశముమీదికి పంపనారంభించెను.
యోతాము త్న్ పత్ రులతో కూడ నిదిరంచి త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు
పురమ్ందు త్న్ పత్రుల సమ్యధిలో ప్రత్రపటుబడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్
ఆహాజు అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
రమ్ల్లా కుమ్యరుడెైన్ పకహు ఏలుబడిలో పదు... నేడవ సంవత్సరమ్ందు
యూదారాజైన్ యోతాము కుమ్య రుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను.
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ఆహాజు ఏలనారంభించి న్పుపడు ఇరువది యేండావాడెై యెరూష్లేమున్ందు
పదు నారు సంవత్సరములు ఏలను. త్న్ పత్రుడగు దావీదు త్న్ దేవుడెైన్
యెహోవా దృష్ుకి నీత్రగా పరవరిించిన్ట్ట
ా అత్డు పరవరిింపక ఇశారయేలురాజులు
పరవరిించిన్ట్ట
ా పరవరిించెను.
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And he sacrificed and burned incense in the high places and on the hills and
under every green tree.
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అత్డు ఇశారయేలీయల ముందర నిలువ కుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ జనులు
చేసిన్ హేయమైన్ కిరయలు చేయచ, త్న్ కుమ్యరుని అగినగుండమును
దాటించెను.
మ్రియ అత్డు ఉన్నత్ సథలములలోను కొండమీదను సమ్సతమైన్ పచచని
వృక్షములకిరందను బలులు అరిపంచచ ధూపము వేయచ వచెచను.
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సిరియా రాజైన్ రజీనును ఇశారయేలురాజైన్ రమ్ల్లా కుమ్యరుడగు పకహును
యెరూష్లేముమీదికి యదిమున్కువచిచ అకకడ నున్న ఆహాజును
పటుణమును ముటుడివేసిరి గాని అత్నిని జయింపలేక పోయిరి.

At that time Rezin king of Syria recovered Elath for Syria, and drove the Jews
from Elath; and the Syrians came to Elath and dwelt there unto this day.
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ఆ కాలమ్ందు సిరియారాజైన్ రజీను ఏలతును మ్రల పట్ట
ు కొని సిరియనుల
వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళాగొటుగా సిరియనులు ఏలతు
పటుణమున్కు వచిచ కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచటనే యనానరు.

So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, "I am thy
servant and thy son; come up and save me out of the hand of the king of
Syria and out of the hand of the king of Israel, who rise up against me."
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ఇట్ట
ా ండగా ఆహాజు యెహోవా మ్ందిర సంబంధమైన్టిుయ రాజన్గరు
సంబంధమైన్టిుయ సామ్గు
ర లలో కన్బడిన్ వెండి బంగారములను తీసికొని
అష్ష
ు రురాజున్కు కానుకగా పంప
నేను నీ దాసుడను నీ కుమ్యరుడనైయనానను గనుక నీవు వచిచ, నామీదికి
లేచిన్ సిరియారాజు చేత్రలోనుండియ ఇశారయేలురాజు చేత్రలోనుండియ
న్నున రకిుంపవలన్ని అష్ష
ు రు రాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరునొదదకు దూత్లన్ంపగా

And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the LORD
and in the treasuries of the king's house, and sent it for a present to the king
of Assyria.
And the king of Assyria hearkened unto him; for the king of Assyria went up
against Damascus and took it, and carried the people of it captive to Kir, and
slew Rezin.

And Jotham slept with his fathers, and was buried with his fathers in the
City of David his father; and Ahaz his son reigned in his stead.
In the seventeenth year of Pekah the son of Remaliah, Ahaz the son of
Jotham king of Judah began to reign.
Twenty years old was Ahaz when he began to reign, and reigned sixteen
years in Jerusalem, and did not do that which was right in the sight of the
LORD his God, like David his father.
But he walked in the way of the kings of Israel, yea, and made his son pass
through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the
LORD cast out from before the children of Israel.

Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to
Jerusalem to war; and they besieged Ahaz but could not overcome him.
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అష్ష
ు రు రాజు అత్నిమ్యట అంగీకరించి, దమ్సుక పటుణముమీదికి వచిచ దాని And King Ahaz went to Damascus to meet Tiglathpileser king of Assyria, and
పట్ట
ు కొని, రజీనును హత్ముచేసి ఆ జనులను కీరు పటుణమున్కు చెరదీసికొని saw an altar that was at Damascus; and King Ahaz sent to Urijah the priest
పోయెను.
the design of the altar and the pattern of it, according to all the
workmanship thereof.
రాజైన్ ఆహాజు అష్ష
ు రురాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరును కలిసికొనుటకెై దమ్సుక
And Urijah the priest built an altar according to all that King Ahaz had sent
పటుణమున్కు వచిచ, దమ్సుక పటుణమ్ందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని from Damascus; so Urijah the priest made it for King Ahaz's coming from
పోలికెను, మ్చచను, దాని పని విధ మ్ంత్యను యాజకుడెైన్ ఊరియాకు
Damascus.
పంపను.
కాబటిు యాజకుడెైన్ ఊరియా రాజైన్ ఆహాజు దమ్సుకపటుణము నుండి
And when the king came from Damascus, the king saw the altar; and the
పంపన్ మ్చచన్కు సమ్మైన్ యొక బలిపీఠమును కటిుంచి, రాజైన్ ఆహాజు
king approached the altar and offered thereon.
దమ్సుకనుండి త్రరిగి రాకమునుపే సిదిపరచెను.
అంత్ట రాజు దమ్సుకనుండి వచిచ బలిపీఠమును చూచి ఆ
And he burned his burnt offering and his meat offering, and poured his
బలిపీఠమునొదదకు వచిచ దాని ఎకిక
drink offering and sprinkled the blood of his peace offerings upon the altar.
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దహన్ బలిని నైవేదామును అరిపంచి ప్రనారపణము చేసి, తాను అరిపంచిన్
సమ్యధాన్బలిపశువుల రకిమును దానిమీద పోరకిుంచెను.
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మ్రియ యెహోవా సనినధి నున్న యిత్తడి బలిపీఠము మ్ందిరము ముంగిటి
సథలమునుండి అన్గా తాను కటిుంచిన్ బలిపీఠమున్కును యెహోవా
మ్ందిరమున్కును మ్ధానుండి తీయించి, తాను కటిుంచిన్ దాని ఉత్తర
ప్రరశవమ్ందు దానిని ఉంచెను.
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అపుపడు రాజైన్ ఆహాజు యాజకుడెైన్ ఊరియాకు ఆజా
ా పంచిన్ దేమ్న్గాఈ
Thus did Urijah the priest, according to all that King Ahaz commanded.
పదద బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిపంచ దహన్బలులను, సాయంత్ిమున్
అరిపంచ నైవేదాములను రాజు చేయ దహన్బలి నైవేదాములను దేశపు
జనులందరు అరిపంచ దహన్బలి నైవేదాములను ప్రనారపణలను
దహించి,యే దహన్బలి జరిగిన్ను, ఏ బలిజరిగిన్ను వాటి పశువుల రకిమును
దానిమీదనే పోరకిుంపవలను. అయితే ఈ యిత్తడి బలిపీఠము దేవునియొదద నేను
విచారణ చేయట కుంచవలను.
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కాగా యాజ కుడెైన్ ఊరియా రాజైన్ ఆహాజు ఆజా చొపుపన్ అంత్యచేసెను.
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మ్రియ రాజైన్ ఆహాజు సతంభ్ముల అంచలను తీసివేసి వాటిమీదనున్న
తొటిుని తొలగించెను, ఇత్తడి యెడామీద నున్న సముదరమును దింప రాత్ర
కట్ట
ు మీద దానిని ఉంచెను.
మ్రియ అత్డు అష్ష
ు రు రాజునుబటిు విశారంత్రదిన్పు ఆచరణకొరకెై
మ్ందిరములో కటుబడిన్ మ్ంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు
దావరమును యెహోవా మ్ందిరమునుండి తీసివేసెను.
ఆహాజుచేసిన్ యిత్ర కారా ములనుగూరిచ యూదా రాజుల వృతా
త ంత్ముల
And Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the City
గరంథ మ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
of David; and Hezekiah his son reigned in his stead.
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And he brought also the brazen altar which was before the LORD from the
forefront of the house, from between the altar and the house of the LORD,
and put it on the north side of the altar.
And King Ahaz commanded Urijah the priest, saying, "Upon the great altar
burn the morning burnt offering, and the evening meat offering, and the
king's burnt sacrifice, and his meat offering, with the burnt offering of all the
people of the land, and their meat offering, and their drink offerings; and
sprinkle upon it all the blood of the burnt offering and all the blood of the
sacrifice. And the brazen altar shall be for me to inquire by."

And King Ahaz cut off the borders of the bases and removed the laver from
them, and took down the sea from off the brazen oxen that were under it
and put it upon a pavement of stones.
And the covert for the Sabbath that they had built in the house, and the
king's entry outside, he removed from the house of the LORD for the king of
Assyria.
Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written in the
book of the chronicles of the kings of Judah?

ఆహాజు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి దావీదు పురమ్ందు త్న్ పత్రుల
సమ్యధిలో ప్రత్ర పటుబడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ హిజకయా అత్నికి మ్యరుగా
రాజాయెను.
యూదారాజైన్ ఆహాజు ఏలుబడిలో పండెరండవసంవత్సరమ్ందు ఏల్ల
కుమ్యరుడెైన్ హోషేయ షోమో
ా నులో ఇశారయేలును ఏలనారంభించి తొమిిది
సంవత్సర ములు ఏలను.
అత్డు త్న్ పూరివకులైన్ ఇశారయేలు రాజులు చెడుత్న్ము చేసిన్ంత్మ్ట్ట
ు కు
చేయకపోయిన్ను, యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్మే జరిగించెను.

In the twelfth year of Ahaz king of Judah, Hoshea the son of Elah began to
reign in Samaria over Israel nine years.

3

అత్ని మీదికి అష్ష
ు రురాజైన్ ష్లినేసెరు యదిమున్కు రాగా హోషేయ
అత్నికి దాసుడెై పనున ఇచచవాడాయెను.
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4
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అత్డు ఐగుపు
త రాజైన్ సోనొదదకు దూత్లను పంప, పూరవము తాను ఏటేట
ఇచచచ వచిచన్ట్ట
ా అష్ష
ు రురాజున్కు పనున ఇయాకపోగా, హోషేయ చేసిన్
కుటి అష్ష
ు రు రాజు తెలిసికొని అత్నికి సంకెళ్ల
ా వేయించి బందీగృహములో
ఉంచెను.
అష్ష
ు రురాజు దేశమ్ంత్టిమీదికిని షోమో
ా నుమీదికిని వచిచ మూడు
సంవత్సరములు షోమో
ా నును ముటుడించెను.

And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent
messengers to So, king of Egypt, and brought no present to the king of
Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him
up and bound him in prison.
Then the king of Assyria came up throughout all the land, and went up to
Samaria and besieged it three years.
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ఎందుకన్గా ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త దేశ ములో నుండియ, ఐగుపు
త రాజైన్
ఫరోయొకక బలము కిరందనుండియ, త్ముిను విడిపంచిన్ త్మ్ దేవుడెైన్
యెహోవా దృష్ుకి ప్రపముచేసి యిత్ర దేవత్లయందు భ్యభ్కు
ి లు నిలిప

And they walked in the statutes of the heathen whom the LORD cast out
from before the children of Israel, and of the kings of Israel, which they had
made.
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త్మ్యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ జన్ముల కటుడలను,
ఇశారయేలురాజులు నిరణ యించిన్ కటుడలను అనుసరించచ ఉండిరి.

And the children of Israel did secretly those things that were not right
against the LORD their God, and they built themselves high places in all their
cities, from the tower of the watchmen to the fortified city.
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మ్రియ ఇశారయేలువారు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా విష్యములో కపటము
గలిగి దురోబధలు బోధించచ, అడవి గుడిసెల నివాసులును ప్ర
ర కారములు
గల పటుణనివాసులును త్మ్ సథలములనినటిలో బలిపీఠములను కట్ట
ు కొని

And they set up for themselves images and Asherah poles in every high hill
and under every green tree;
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యెత్తయిన్ కొండలనినటిమీదనేమి, సకలమైన్ పచచని వృక్షముల కిరందనేమి,
అంత్టను విగరహములను నిలువబెటిు దేవతా సతంభ్ములను నిలిప
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and there they burned incense in all the high places, as did the heathen
whom the LORD carried away before them, and wrought wicked things to
provoke the LORD to anger.
For they served idols, whereof the LORD had said unto them, "Ye shall not
do this thing."

త్మ్ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ జనులవాడుక చొపుపన్
ఉన్నత్సథలములలో ధూపము వేయచ, చెడుత్న్ము జరిగించచ,
యెహోవాకు కోపము పుటిుంచి
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Kings

16

20

2 Kings

17

1

2 Kings

17

2

2 Kings

17

2 Kings

And he did that which was evil in the sight of the LORD, but not as the kings
of Israel who were before him.
Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became his
servant, and rendered him tribute.

In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried
Israel away into Assyria, and placed them in Halah and in Habor by the River
of Gozan, and in the cities of the Medes.
హోషేయ యేలుబడిలో తొమిిదవ సంవత్సరమ్ందు అష్ష
ు రురాజు షోమో
ా ను
For so it was that the children of Israel had sinned against the LORD their
పటుణమును పట్ట
ు కొని ఇశారయేలువారిని అష్ష
ు రు దేశములోనికి చెర గొనిపోయి. God, who had brought them up out of the land of Egypt from under the
గోజానున్ది దగురనున్న హాలహు హాబోరు అను సథలములందును మ్యదీయల hand of Pharaoh king of Egypt, and had feared other gods.
పటుణ ములలోను వారిని ఉంచెను.
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చేయకూడదని వేటినిగూరిచ యెహోవా త్మ్ కాజా
ా పంచెనో వాటిని చేసి
పూజంచ చండిరి.

2 Kings

17

13

2 Kings

17

14

అయిన్నుమీ దురాిరుములను విడిచిపటిు, నేను మీ పత్రులకు
ఆజా
ా పంచిన్టిుయ, నా సేవకులగు పరవకిలదావరా మీకపపగించిన్టిుయ
ధరిశాసతీమునుబటిు నా ఆజాలను కటుడలను ఆచరించడని సెలవిచిచ, పరవకి
లందరిదావరాను దీరాదరుశలదావరాను యెహోవా ఇశార యేలువారికిని
యూదావారికిని సాక్షాము పలికించిన్ను,
వారు విన్నివారై త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి విశావసఘ్రతుకులైన్ త్మ్
పత్రులు ముష్కరులైన్ట్ట
ా తామును ముష్కరులైరి.
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వారు ఆయన్ కటుడలను, త్మ్ పత్రులతో ఆయన్ చేసిన్
నిబంధన్ను,ఆయన్ త్మ్కు నిరణ యించిన్ ధరిశాసతీమును విసరిజంచి
వారథమైన్దాని అనుస రించచ, వారు
థ లైవారి వాడుకలచొపుపన్ మీరు చేయ
కూడదని యెహోవా త్మ్కు సెలవిచిచన్ త్మ్ చట్ట
ు నున్న ఆ జనుల
మ్రాాదల న్నుసరించి వారివంటివారైరి.
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వారు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలనినటిని యనుసరింపక పోత్
విగరహములైన్ రండు దూడలను చేసి దేవతాసతంభ్ ములను నిలిప
ఆకాశసమూహమున్కు న్మ్సకరించి బయలు దేవత్ను పూజంచిరి.
మ్రియ త్మ్ కుమ్యరులను కుమ్యరి లను అగినగుండమును దాటించి
శకున్మును చిలాంగిత్న్మును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము
చేయటకెై త్ముిను తాము అముికొని, ఆయన్కు కోపము పుటిుం చిరి.

And they caused their sons and their daughters to pass through the fire, and
used divination and enchantments, and sold themselves to do evil in the
sight of the LORD to provoke Him to anger.
Therefore the LORD was very angry with Israel, and removed them out of
His sight. There was none left but the tribe of Judah only.
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Also Judah kept not the commandments of the LORD their God, but walked
in the statutes of Israel which they made.
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కాబటిు యెహోవా ఇశారయేలువారియందు బహుగా కోపగించి, త్న్
సముఖములోనుండి వారిని వెళా గొట్టును గనుక యూదాగోత్ిము గాక మ్రి
యేగోత్ిమును శ్రష్ంచి యండలేదు.
అయితే యూదావారును త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజాలను విడిచిపటిున్వారై
ఇశారయేలువారు చేసికొనిన్ కటుడలను అనుసరించిరి.
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Yet the LORD testified against Israel and against Judah by all the prophets
and by all the seers, saying, "Turn ye from your evil ways, and keep My
commandments and My statutes, according to all the law which I
commanded your fathers, and which I sent to you by My servants the
prophets."
Notwithstanding they would not hear, but hardened their necks like the
neck of their fathers, who did not believe in the LORD their God.

And they rejected His statutes and His covenant that He made with their
fathers, and His testimonies which He testified against them; and they
followed vanity and became vain, and went after the heathen who were
round about them, concerning whom the LORD had charged them that they
should not do like them.
And they left all the commandments of the LORD their God and made them
molten images, even two calves, and made an Asherah pole, and worshiped
all the host of heaven and served Baal.

And the LORD rejected all the seed of Israel and afflicted them, and
delivered them into the hand of despoilers until He had cast them out of His
sight.
అంత్ట యెహోవా ఇశారయేలువారి సంత్త్రవారిన్ందరిని విసరిజంచి, వారిని
For He rent Israel from the house of David, and they made Jeroboam the
శర మ్పటిు దోపుడుగాండా చేత్రకపపగించి, వారిని త్న్ సముఖమునుండి
son of Nebat king. And Jeroboam drove Israel from following the LORD, and
వెళాగొట్టును.
made them sin a great sin.
ఆయన్ ఇశార యేలు గోత్ిములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి విడగొటిు వేయగా For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did;
వారు నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ
they departed not from them,
యర్కబాము ఇశారయేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయన్మీద
వారిని త్రరుగ బడచేసి, వారు ఘోరప్రపము చేయటకు కారకు డాయెను.
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ఇశారయేలువారు యర్కబాము చేసిన్ ప్రప ములలో దేనిని విడువక వాటి
న్నుసరించచ వచిచరి గనుక
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until the LORD removed Israel out of His sight, as He had said by all His
servants the prophets. So was Israel carried away out of their own land to
Assyria unto this day.
త్న్ సేవకులైన్ పరవకిలదావరా యెహోవా సెల విచిచన్ మ్యటచొపుపన్, ఆయన్ And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cuthah, and
ఇశారయేలువారిని త్న్ సముఖములోనుండి వెళాగొట్టును. ఆ హేతువుచేత్ వారు from Ava, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the
త్మ్ సవదేశములోనుండి అష్ష
ు రు దేశ ములోనికి చెరగొని పోబడిరి; నేటివరకు cities of Samaria instead of the children of Israel; and they possessed
వారచచట ఉనానరు.
Samaria and dwelt in the cities thereof.
అష్ష
ు రురాజు బబులోను, కూతా, అవావ, హమ్యతు, సెపరవయీము అను
And so it was at the beginning of their dwelling there that they feared not
త్న్ దేశములలోనుండి జనులనురపపంచి, ఇశారయేలువారికి మ్యరుగా షోమో
ా ను the LORD; therefore the LORD sent lions among them, which slew some of
పటుణములలో ఉంచెను గనుక వారు షోమో
ా ను దేశమును సవంత్ంత్రించ కొని
them.
దాని పటుణములలో కాపురము చేసిరి.
అయితే వారు కాపురముండ నారంభించిన్పుపడు యెహోవా యందు
Therefore they spoke to the king of Assyria, saying, "The nations which thou
భ్యభ్కు
ి లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మ్ధాకు సింహములను
hast removed and placed in the cities of Samaria know not the manner of
పంపను, అవి వారిలో కొందరిని చంపను.
the God of the land; therefore He hath sent lions among them, and behold,
they slay them because they know not the manner of the God of the land."
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త్మ్రు పట్ట
ు కొనిన్ షోమో
ా ను పటుణములలో తాముంచిన్ జనులకు ఆ దేశపు
దేవుని మ్రాాద తెలియ కున్నది గనుక ఆయన్ సింహములను పంపంచెను.
ఇశార యేలు దేవుని మ్రాాద వారికి తెలియన్ందున్ సింహములు వారిని
చంపుచన్నవని వారు అష్ష
ు రురాజుతో మ్న్వి చేయగా

Then the king of Assyria commanded, saying, "Carry thither one of the
priests whom ye brought from thence; and let them go and dwell there, and
let him teach them the manner of the God of the land."
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అష్ష
ు రు రాజు అచచటనుండి తేబడిన్ యాజకు లలో ఒకనిని అచచటికి మీరు
తోడుకొనిపోవుడి; అత్డు అచచటికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని
మ్రాాదను వారికి నేరపవలన్ని ఆజా
ా పంచెను.

Then one of the priests whom they had carried away from Samaria came
and dwelt in Bethel, and taught them how they should fear the LORD.
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కాగా షోమో
ా నులోనుండి వారు పట్ట
ు కొని వచిచన్ యాజకులలో ఒకడు వచిచ
బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగా ఉండత్గిన్
మ్రాాదను వారికి బోధించెను గాని
కొందరు జనులు త్మ్ సొంత్ దేవత్లను పట్ట
ు కొని షోమో
ా నీయలు కట్ట
ు కొనిన్
ఉన్నత్సథలముల మ్ందిరములలో వాటిని ఉంచచవచిచరి; మ్రియ వారు
త్మ్ త్మ్ పురములలో త్మ్కు దేవత్లను కలుగజేసికొనిరి.

However every nation made gods of their own and put them in the houses
of the high places which the Samaritans had made, every nation in their
cities wherein they dwelt.
And the men of Babylon made Succothbenoth, and the men of Cuth made
Nergal, and the men of Hamath made Ashima,
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బబులోనువారు సుకోకతెబనోతు దేవత్ను, కూతావారునరులు దేవత్ను,
హమ్యతువారు అషీమ్య దేవత్ను,

and the Avites made Nibhaz and Tartak; and the Sepharvites burned their
children in fire to Adrammelech and Anammelech, the gods of Sepharvaim.
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ఆవీయలు నిబాజు దేవత్ను త్రా
ి కు దేవత్ను, ఎవరు వారి దేవత్ను పట్ట
ు
కొనుచండిరి. సెపరీవయలు త్మ్ పలాలను ఆదరమి లకు అనమిలకు అను
సెపరవయీముయొకక దేవత్లకు అగినగుండమ్ందు దహించచండిరి.

So they feared the LORD, and made unto themselves from the lowest of
them priests of the high places, who sacrificed for them in the houses of the
high places.
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మ్రియ జనులు యెహోవాకు భ్యపడి, ఉన్నత్ సథలములనిమిత్తము
They feared the LORD, but served their own gods, after the manner of the
సామ్యనుాలలో కొందరిని యాజకులను చేసికొన్గా వారు జనులపక్షమున్
nations who carried them away from thence.
ఉన్నత్సథలములలో కటుబడిన్ మ్ందిరములయందు బలులు
అరిపంచచండిరి.
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2 Kings

17

33

ఈ పరకారముగా వారు యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారైయండి, తాము Unto this day they do according to the former manner. They fear not the
ఏ జనులలోనుండి పటుబడిరో ఆయా జనుల మ్రాాద చొపుపన్ త్మ్
LORD, neither do they according to their statutes or according to their
దేవత్లను పూజంచచండిరి.
ordinances or the law and commandment which the LORD commanded the
children of Jacob, whom He named Israel,
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with whom the LORD had made a covenant and charged them, saying, "Ye
shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor
sacrifice to them;
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నేటి వరకు త్మ్ పూరవమ్రాాదల పరకారము వారు చేయచనానరు;
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు పూన్క వారితో నిబంధన్చేసి మీరు ఇత్ర
దేవత్లకు భ్యపడ కయ, వాటికి న్మ్సకరింపకయ, పూజ చేయకయ,
బలులు అరిపంపకయ,
మ్హాధికారము చూప బాహు బలముచేత్ ఐగుపు
త దేశములోనుండి మిముిను
రపపంచిన్ యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి ఆయన్కు మ్యత్ిమే
న్మ్సాకరముచేసి బలులు అరిపంపవలన్ని ఇశారయేలని పేరుపటుబడిన్
యాకోబు సంత్త్రవారికి సెలవిచిచన్ దేవుని సేవింపకయ
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ఆయన్ ఆజా
ా పంచిన్ కటుడలను గాని విధు లను గాని ధరిశాసతీమును గాని
ధరిమ్ందు దేనిని గాని అనుసరింపకయ ఉనానరు.
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మ్రియఇత్ర దేవత్లను పూజంపక మీరు బరదుకు దిన్ములనినయ మోషే
మీకు వా
ర సియిచిచన్ కటుడలను విధులను, అన్గా ధరిశాసతీము
ధరిమ్ంత్టిని గెైకొన్వలను.
నేను మీతో చేసిన్ నిబంధన్ను మ్రువకయ ఇత్ర దేవత్లను పూజంపకయ
ఉండవలను.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలవారై యండిన్ యెడల
ఆయన్ మీ శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి మిముిను విడిపంచన్ని ఆయన్
సెలవిచిచన్ను
వారు ఆయన్ మ్యటవిన్క త్మ్ పూరవపు మ్రాాదచొపుపన్నే జరిగించచ
వచిచరి.

And the statutes and the ordinances and the law and the commandment
which He wrote for you, ye shall observe to do for evermore; and ye shall
not fear other gods.
And the covenant that I have made with you ye shall not forget, neither
shall ye fear other gods.
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ఆ పరజలు ఆల్లగున్ యెహోవాయందు భ్య భ్కు
ి లు గలవారైన్ను తాము
పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములను పూజంచచ వచిచరి. మ్రియ త్మ్ పత్రులు
చేసిన్ట్ట
ా వారి యింటివారును వారి సంత్త్రవారును నేటివరకు చేయ
చనానరు.
ఇశారయేలురాజును ఏల్ల కుమ్యరుడునైన్ హోషేయ... యేలుబడిలో మూడవ
సంవత్సరమ్ందు యూదారాజును ఆహాజు కుమ్యరుడునైన్ హిజకయా
యేలనారంభించెను.
అత్డు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేమున్ందు ఇరువది తొమిిది సంవత్సరములు ఏలను. అత్ని త్లిా
జకరాా కుమ్యరి; ఆమకు అబీ అని పేరు.
త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు చేసిన్ట్ట
ా అత్డు యెహోవా దృష్ుకి పూరణముగా
నీత్రన్నుసరించెను.

but the LORD, who brought you up out of the land of Egypt with great
power and a stretched out arm, Him shall ye fear and Him shall ye worship,
and to Him shall ye do sacrifice.

But the LORD your God ye shall fear, and He shall deliver you out of the
hand of all your enemies."
However they did not hearken, but they did according to their former
manner.
So these nations feared the LORD, and also served their graven images, both
their children and their children's children: as did their fathers, so do they
unto this day.
Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king of Israel,
that Hezekiah the son of Ahaz king of Judah began to reign.

Twenty and five years old was he when he began to reign, and he reigned
twenty and nine years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the
daughter of Zechariah.
And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all
that David his father did.
He removed the high places, and broke the images, and cut down the
Asherah poles, and broke in pieces the brazen serpent that Moses had
made; for until those days the children of Israel burned incense to it; and he
called it Nehushtan.
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ఉన్నత్ సథలములను కొటిువేసి విగరహములను పగులగొటిు దేవతా సతంభ్
ములను పడగొటిు మోషేచేసిన్ యిత్తడి సరపమును ఛినానభిన్నములుగా
చేసెను. దానికి ఇశారయేలీయలు నహుషా
ు న్ను పేరుపటిు దానికి ధూపము
వేయచ వచిచ యండిరి
అత్డు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా యందు విశావసముంచిన్వాడు;
అత్ని త్రువాత్ వచిచన్ యూదా రాజులలోను అత్ని పూరివకులైన్
రాజులలోను అత్నితో సమ్మైన్వాడు ఒకడునులేడు.

He trusted in the LORD God of Israel, so that after him was none like him
among all the kings of Judah, nor any who were before him.

6

అత్డు యెహోవాతో హతు
త కొని, ఆయన్ను వెంబడించటలో వెనుక తీయక
ఆయన్ మోషేకు ఆజా
ా పంచిన్ ఆజాలనినటిని గెైకొనుచండెను.

And the LORD was with him, and he prospered whithersoever he went
forth; and he rebelled against the king of Assyria and served him not.

18
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He smote the Philistines even unto Gaza and the borders thereof, from the
tower of the watchmen to the fortified city.
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కావున్ యెహోవా అత్నికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళ్లాన్ చోట నలా అత్డు
జయము పందను. అత్డు అష్ష
ు రు రాజున్కు సేవచేయకుండ అత్నిమీద
త్రరుగబడెను.
మ్రియ గాజా పటుణమువరకు దాని సరిహదు
ద లవరకు కాపరుల
గుడిసెలయందేమి, ప్ర
ర కారములుగల పటుణములయందేమి, అంత్టను అత్డు
ఫిలిషీతయలను ఓడించెను.
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and at the end of three years they took it. Even in the sixth year of Hezekiah,
that is, the ninth year of Hoshea king of Israel, Samaria was taken.
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రాజైన్ హిజకయా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవత్సర మ్ందు,
ఇశారయేలురాజైన్ ఏల్ల కుమ్యరు డగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ
సంవత్సరమ్ందు, అష్ష
ు రురాజైన్ ష్లి నేసెరు షోమో
ా ను పటణణముమీదికి వచిచ
ముటుడివేసెను.
మూడు సంవత్సరములు పూరిియె
ై న్ త్రువాత్ అష్ష
ు రీయలు దాని
పట్ట
ు కొనిరి. హిజకయా యేలుబడిలో ఆరవ సంవత్సరమ్ందు,
ఇశారయేలురాజైన్ హోషేయ యేలు బడిలో తొమిిదవ సంవత్సరమ్ందు
షోమో
ా ను పటుణము పటుబడెను.
త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట విన్నివారై ఆయన్ నిబంధన్కును
ఆయన్ సేవకుడెైన్ మోషే ఆజా
ా పంచిన్ దాన్ంత్టికిని లోబడక అత్రకరమించి
యండిరి.
అష్ష
ు రు రాజు ఇశారయేలు వారిని అష్ష
ు రు దేశములోనికి తీసికొని పోయి
గోజాను న్ది దగురనున్న హాలహు హాబోరు అను పటుణములలోను
మ్యదీయల పటుణములలోను వారిని ఉంచెను.
రాజైన్ హిజకయా యేలుబడిలో పదునాలుగవ సంవ త్సరమ్ందు
అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు యూదా దేశ మ్ందున్న ప్ర
ర కారములుగల
పటుణములనినటి మీదికి వచిచ వాటిని పట్ట
ు కొన్గా

2 Kings

18

4

2 Kings

18

5

2 Kings

18

2 Kings

For he cleaved to the LORD and departed not from following Him, but kept
His commandments which the LORD commanded Moses.

And it came to pass in the fourth year of King Hezekiah, which was the
seventh year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Shalmaneser king of
Assyria came up against Samaria and besieged it;

And the king of Assyria carried away Israel unto Assyria, and put them in
Halah and in Habor by the River of Gozan, and in the cities of the Medes,

because they obeyed not the voice of the LORD their God, but transgressed
His covenant and all that Moses the servant of the LORD commanded, and
would not hear them nor do them.
Now in the fourteenth year of King Hezekiah, Sennacherib king of Assyria
came up against all the fortified cities of Judah and took them.
And Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria to Lachish, saying, "I
have offended. Turn away from me; that which thou puttest on me will I
bear." And the king of Assyria imposed upon Hezekiah king of Judah three
hundred talents of silver and thirty talents of gold.
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యూదారాజైన్ హిజకయా ల్లకీషు పటుణమ్ందున్న అష్ష
ు రు రాజునొదదకు
దూత్లను పంపనావలన్ త్పుప వచిచన్ది;నాయొదదనుండి త్రరిగి నీవు
వెళ్లాపోయిన్యెడల నామీద నీవు మోపన్దానిని నేను భ్రించదున్ని
వరిమ్యన్ముచేయగా, అష్ష
ు రురాజు యూదా రాజైన్ హిజకయాకు ఆరు
వందల మ్ణుగుల వెండియ అరువది మ్ణుగుల బంగారమును జుల్లినాగా
నియ మించెను.

And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the
LORD and in the treasuries of the king's house.
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కావున్ హిజకయా యెహోవా మ్ందిర మ్ందును రాజన్గరున్ందున్న
పదారథములలో కన్బడిన్ వెండియంత్య అత్నికిచెచను.
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మ్రియ ఆ కాలమ్ందు హిజకయా దేవాలయపు త్లుపులకున్న
బంగారమును తాను కటిుంచిన్ సతంభ్ములకున్న బంగారమును తీయించి
అష్ష
ు రు రాజున్కిచెచను.

2 Kings

18

17

2 Kings

18

18

2 Kings

18

19

అంత్ట అష్ష
ు రురాజు త్రా
ి నును రబాసరీసును రబా
ు కేనును ల్లకీషు
పటుణమునుండి యెరూష్ లేమున్ందున్న రాజైన్ హిజకయామీదికి బహు
గొపప సమూహముతో పంపను. వారు యెరూష్లేముమీదికి వచిచ చాకిరేవు
మ్యరుమ్ందున్న మరకకొలను కాలువ యొదద పరవేశించి నిలిచి రాజును
పలువన్ంపగా
హిలీకయా కుమ్యరుడును గృహనిరావహకుడునైన్ ఎల్లా కీమును,
శాసితీయగు షెబానయను, రాజాపుదసాతవేజుల మీద నున్న ఆసాపు
కుమ్యరుడెైన్ యోవాహును వారి యొదదకు పోయిరి.
అపుపడు రబా
ు కే వారితో ఇటాననుఈ మ్యట హిజకయాతో
తెలియజపుపడుమ్హా రాజైన్ అష్ష
ు రురాజు సెలవిచిచన్దేమ్న్గానీవు ఈల్లగు
చెపపవలను. నీవు న్ముికొను ఈ ఆశర యాసపదము ఏప్రటి పరయోజన్కారి?

At that time did Hezekiah cut off the gold from the doors of the temple of
the LORD and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid,
and gave it to the king of Assyria.
And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaris and Rabshakeh from
Lachish to King Hezekiah with a great host against Jerusalem. And they went
up and came to Jerusalem. And when they had come up, they came and
stood by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the
Fuller's Field.
And when they had called to the king, there came out to them Eliakim the
son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the scribe, and
Joah the son of Asaph the recorder.

2 Kings

18

20

యది విష్యములో నీ యోచన్య నీ బలమును వటిు మ్యటలే. ఎవని
న్ముికొని నామీద త్రరుగుబాట్ట చేయచనానవు?
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న్లిగిన్ రలు
ా వంటి యీ ఐగుపు
త ను నీవు న్ముికొనుచనానవు గదా ఒకడు
దానిమీద ఆనుకొన్నయెడల అది వానిచేత్రకి గుచచ కొని దూసి పోవును.
ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో అత్ని న్ముికొను వారి కందరికిని అటిువాడ.
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మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాను మేము న్ముికొనుచనానమ్ని మీరు నాతో
చెపపద రేమో సరే. -- యెరూష్లేమ్ందున్న యీ బలిపీఠమునొదద మ్యత్ిమే
మీరు న్మ్సాకరము చేయవలన్ని యూదా వారికిని యెరూష్లేమువారికిని
ఆజా ఇచిచ హిజకయా యెవని ఉన్నత్సథలములను బలిపీఠములను
పడగొట్టునో ఆయనేగదా యెహోవా?
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కావున్ చిత్తగించి అష్ష
ు రు రాజైన్ నా యేలిన్వానితో పందము వేయము;
How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my
రండువేల గుఱ్ఱములమీద రౌతులను ఎకికంచటకు నీకు శకిియన్న యెడల master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen?
నేను వాటిని నీకిచెచదను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And Rabshakeh said unto them, "Speak ye now to Hezekiah, `Thus saith the
great king, the king of Assyria: What confidence is this wherein thou
trustest?
Thou sayest (but they are but vain words), "I have counsel and strength for
the war." Now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?

Now, behold, thou trustest upon the staff of this bruised reed, even upon
Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is
Pharaoh king of Egypt unto all who trust in him.
But if ye say unto me, "We trust in the LORD our God," is not that He, whose
high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and hath said to
Judah and Jerusalem, "Ye shall worship before this altar in Jerusalem"?
Now therefore, I pray thee, give pledges to my lord the king of Assyria, and I
will deliver thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set
riders upon them.

అటాయితే నా యజ మ్యనుని సేవకులలో అత్ాలుపడెైన్ అధిపత్రయగు ఒకనిని
నీవేల్లగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపున్ని ఐగుపు
త రాజును
నీవు ఆశర యించకొంటివే.
యెహోవా సెలవు నొందకయే ఈ దేశమును ప్రడుచేయటకు నేను వచిచత్రనా?
లేదు; ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని ప్రడు చేయమ్ని యెహోవా నాకు ఆజా
ఇచెచను అనను.
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Have I now come up without the LORD against this place to destroy it? The
LORD said to me, "Go up against this land and destroy it."'"

2 Kings

18

25

2 Kings

18

26

హిలీకయా కుమ్యరుడెైన్ ఎల్లాకీము షెబానయ యోవాహు
అనువారుచిత్తగించము, నీ దాసులమైన్ మ్యకు సిరియా భాష్ తెలియను
గనుక దానితో మ్యట ల్లడుము; ప్ర
ర కారముమీద నున్న పరజల వినికిడిలో
యూదుల భాష్తో మ్యటల్లడకుమ్ని రబా
ు కేతో అన్గా
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రబా
ు కేఈ మ్యటలు చెపుపటకెై నా యజమ్యనుడు నీ యజమ్యనునియొదదకును Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language and
నీయొదదకును న్నున పంపనా? త్మ్మ్లమును త్రనున్ట్ట
ా ను త్మ్
spoke, saying, "Hear the word of the great king, the king of Assyria!
మూత్ిమును తా
ి గున్ట్ట
ా ను మీతోకూడ ప్ర
ర కారముమీద
కూరుచన్నవారియొదదకును న్నున పంపనుగదా అని చెపప
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గొపపశబదముతో యూదాభాష్తో ఇటాననుమ్హారాజైన్ అష్ష
ు రురాజు
సెలవిచిచన్ మ్యటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచన్దేమ్న్గా
హిజకయాచేత్ మోసపోకుడి; నా చేత్రలోనుండి మిముిను విడిపంప శకిి వానికి
చాలదు.
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అట్టపమ్ిట మీరుచావక బరదుకున్ట్ట
ా గా మేము వచిచ మీ దేశమువంటి
దేశమున్కు, అన్గా గోధుమ్లును దా
ర కాురసమును గల దేశమున్కును,
ఆహారమును దా
ర క్షచెట్ట
ా ను గల దేశమున్ కును,ఒలీవతెైలమును
తేనయనుగల దేశమున్కును మిముిను తీసికొని పోవుదును, అచచట మీరు
సుఖముగా నుందురు. కావున్యెహోవా మిముిను విడిపంచన్ని చెపప
హిజకయా మీకు బోధించ మ్యటలను విన్వదు
ద .

Hath any of the gods of the nations delivered at all his land out of the hand
of the king of Assyria?
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ఆయా జన్ముల దేవత్లలో ఏదైన్ను త్న్ దేశమును అష్ష
ు రురాజు
చేత్రలోనుండి విడిపంచెనా?

Where are the gods of Hamath and of Arpad? Where are the gods of
Sepharvaim, Hena, and Ivah? Have they delivered Samaria out of mine
hand?

Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebna and Joah, unto Rabshakeh,
"Speak, I pray thee, to thy servants in the Syrian language, for we
understand it; and talk not with us in the Jews' language in the ears of the
people who are on the wall."
But Rabshakeh said unto them, "Hath my master sent me to thy master and
to thee to speak these words? Hath he not sent me to the men who sit on
the wall, that they may eat their own dung and drink their own urine with
you?"

Thus saith the king: `Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able
to deliver you out of his hand.
Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, "The LORD will
surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hand of the
king of Assyria."'
యెహోవాను బటిు మిముిను న్మిించియెహోవా మ్న్లను విడిపంచను, ఈ Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria: `Make an
పటుణము అష్ష
ు రురాజు చేత్రలో చికకకపోవున్ని హిజకయా చెపుపచనానడ. agreement with me by a present, and come out to me; and then eat ye
every man of his own vine and every one of his fig tree, and drink ye every
one the waters of his cistern,
హిజకయా చెపపన్ మ్యట మీరంగీకరింపవదు
ద ; అష్ష
ు రురాజు సెలవిచిచన్దేమ్
until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn
న్గానాతో సంధిచేసికొని నాయొదదకు మీరు బయటికి వచిచన్యెడల మీలో
and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil olive and of honey,
పరత్రమ్నిష్ త్న్ దా
ర క్షచెట్ట
ు ఫలమును త్న్ అంజూరపుచెట్ట
ు ఫలమును త్రనుచ that ye may live and not die. And hearken not unto Hezekiah when he
త్న్ బావి నీళ్ల
ా తా
ి గుచ ఉండును.
persuadeth you, saying, "The LORD will deliver us."
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హమ్యతు దేవత్లు ఏమ్య యెను? అరాపదు దేవత్లు ఏమ్యయెను?
సెపరవయీము దేవత్లు ఏమ్యయెను? హేన్ ఇవావ అనువారి దేవత్లు
ఏమ్యయెను? (షోమో
ా ను దేశపు) దేవత్ మ్య చేత్రలోనుండి షోమో
ా నును
విడిపంచెనా?
యెహోవా మ్య చేత్రలోనుండి యెరూష్లేమును విడిపంచన్నుటకు ఆయా
దేశముల దేవత్లలో ఏదైన్ను త్న్ దేశమును మ్య చేత్రలోనుండి విడిపంచిన్ది
కలదా అని చెపపను.
అయితే అత్నికి పరతుాత్తరమియావదదని రాజు సెలవిచిచ యండుటచేత్
జనులు ఎంత్మ్యత్ిమును పరతుాత్తరమియాక ఊరకుండిరి.

Who are they among all the gods of the countries that have delivered their
country out of mine hand, that the LORD should deliver Jerusalem out of
mine hand?'"

గృహ నిరావహకుడును హిలీకయా కుమ్యరుడు నైన్ ఎల్లాకీ మును,
శాసితీయగు షెబానయను, రాజాపు దసాతవేజులమీదనున్న ఆసాపు
కుమ్యరుడెైన్ యోవాహును, బటులు చింపుకొని హిజకయాయొదదకు వచిచ,
రబా
ు కే పలికిన్ మ్యటలనినయ తెలియజపపరి.
హిజకయా విని త్న్ బటులు చింపుకొని గోనపటు కట్ట
ు కొని యెహోవా
మ్ందిరమున్కు పోయి

And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes
and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.
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జీవముగల దేవుని దూష్ంచటకెై అష్ష
ు రు రాజైన్ త్న్ యజమ్యనునిచేత్
So the servants of King Hezekiah came to Isaiah.
పంపబడిన్ రబా
ు కే పలికిన్ మ్యటలనినయ నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఒకవేళ
ఆలకించి, నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు విన్బడియన్న ఆ మ్యటలనుబటిు ఆయన్
అష్ష
ు రురాజును గదిదంచనేమో కాబటిు నిలిచిన్ శ్రష్ముకొరకు నీవు హెచచగా
ప్ర
ర రథన్ చేయము.

2 Kings

19

5

రాజైన్ హిజకయా సేవకులు యెష్యాయొదదకు రాగా

And Isaiah said unto them, "Thus shall ye say to your master, `Thus saith the
LORD: Be not afraid of the words which thou hast heard, with which the
servants of the king of Assyria have blasphemed Me.
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యెష్యా వారితో ఇటాననుమీ యజమ్యనునికి ఈ మ్యట
తెలియజేయడియెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అష్ష
ు రురాజు పనివారు
న్నున దూష్ంపగా నీవు వినిన్ మ్యటలకు భ్యపడవదు
ద .
అత్నిలో ఒక యాత్ిను నేను పుటిుంతును, అత్డు వదంత్ర విని త్న్
దేశమున్కు వెళ్లు పోవును; త్న్ దేశమ్ందు కత్రతచేత్ అత్ని కూలచేయదును.

Behold, I will send a blight upon him, and he shall hear a rumor and shall
return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own
land.'"
So Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against
Libnah, for he had heard that he had departed from Lachish.

But the people held their peace and answered him not a word; for the king's
commandment was, saying, "Answer him not."
Then came Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and
Shebna the scribe and Joah the son of Asaph the recorder to Hezekiah with
their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh.

And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe,
and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet
the son of Amoz.
గృహ నిరావహకుడగు ఎల్లాకీమును, శాసితీ షెబానను, యాజ కులలో
And they said unto him, "Thus saith Hezekiah: `This day is a day of trouble
పదదలను, ఆమోజు కుమ్యరుడును పరవకియనైన్ యెష్యాయొదదకు పంపను. and of rebuke and blasphemy; for the children have come to the birth, and
there is not strength to bring forth.
వీరు గోనపటు కట్ట
ు కొని అత్నియొదదకు వచిచ అత్నితో ఇటానిరిహిజకయా సెల It may be the LORD thy God will hear all the words of Rabshakeh, whom the
విచచన్దేమ్న్గాఈ దిన్ము శర మ్య శిక్షయ దూష్ ణయ గల
king of Assyria his master hath sent to reproach the living God, and will
దిన్ము;పలాలు పుటువచిచరి గాని కనుటకు శకిి చాలదు.
reprove the words which the LORD thy God hath heard. Therefore lift up thy
prayer for the remnant who are left.'"
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అష్ష
ు రురాజు ల్లకీషు పటుణమును విడిచి వెళ్లా లిబాన మీద యదిము
చేయచండగా రబా
ు కే పోయి అత్ని కలిసికొనను.

And when he heard say of Tirhakah king of Ethiopia, "Behold, he has come
out to fight against thee," he sent messengers again unto Hezekiah, saying,
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"Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, `Let not thy God in
whom thou trustest deceive thee, saying, "Jerusalem shall not be delivered
into the hand of the king of Assyria."
Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by
destroying them utterly. And shalt thou be delivered?
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అంత్ట కూషురాజైన్ త్రరా
ా కా త్న్మీదయదిము చేయటకు వచెచన్ని
అష్ష
ు రు రాజున్కు విన్బడి న్పుపడు, అత్డు ఇంకొకసారి హిజకయాయొదదకు
దూత్ లను పంప యీల్లగు ఆజా ఇచెచను.
యూదారాజగు హిజకయాతో ఈల్లగు చెపుపడియెరూష్లేము
అష్ష
ు రురాజుచేత్రకి అపపగింపబడదని చెపప నీవు న్ముికొని యన్న నీ
దేవునిచేత్ మోసపోకుము.
ఇదిగో అష్ష
ు రు రాజులు సకల దేశములను బత్రతగా న్శింపజేసిన్ సంగత్ర నీకు
విన్బడిన్ది గదా నీవుమ్యత్ిము త్పపంచకొందువా?
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హిజకయా దూత్లచేత్రలోనుండి ఆ ఉత్తరము తీసికొని చదివి, యెహోవా
మ్ందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనినధిని దాని విపప పరచి
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LORD, bow down Thine ear, and hear; open, LORD, Thine eyes, and see; and
hear the words of Sennacherib, who hath sent him to reproach the living
God.
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యెహోవా సనినధిని ఇటాని ప్ర
ర రథన్చేసెనుయెహోవా, కెరూబుల మ్ధాను
నివసించచన్న ఇశారయేలీయల దేవా, భూమ్యా కాశములను కలుగజేసిన్
అదివతీయ దేవా, నీవు లోక మ్ందున్న సకల రాజాములకు
దేవుడవెైయనానవు.
యెహోవా, చెవియొగిు ఆలకింపుము; యెహోవా, కనునలు తెరచి దృష్ుంచము;
జీవముగల దేవుడవెైన్ నినున దూష్ంచటకెై సనారీబు పంపన్వాని మ్యటలను
చెవిని బెట్ట
ు ము.
యెహోవా, అష్ష
ు రురాజులు ఆ జన్ములను వారి దేశములను ప్రడుచేసి
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వారి దేవత్లను అగినలో వేసిన్ది నిజమే. ఆ రాజాముల దేవత్లు నిజమైన్
దేవుండు
ా కాక మ్నుషుాలచేత్ చేయబడిన్ కఱ్ఱలు రాళేా గనుక వారు వారిని
నిరూిలము చేసిరి.
యెహోవా మ్య దేవా; లోక మ్ందున్న సమ్సత జనులు నీవే నిజముగా
అదివతీయ దేవుడ వెైన్ యెహోవావని తెలిసికొనున్ట్ట
ా గా అత్నిచేత్రలోనుండి
మ్ముిను రకిుంచము.
అంత్ట ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్ యెష్యా హిజకయా యొదదకు ఈ
వరిమ్యన్ము పంపనుఇశారయేలీయల దేవు డగు యెహోవా సెలవిచచ
న్దేమ్న్గా అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు విష్యమ్ందు నీవు నా యెదుట చేసిన్
ప్ర
ర రథన్నేను అంగీకరించియనానను.

Now therefore, O LORD our God, I beseech Thee, save Thou us out of his
hand, that all the kingdoms of the earth may know that Thou art the LORD
God, even Thou only."
Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, "Thus saith the LORD
God of Israel: `That which thou hast prayed to Me against Sennacherib king
of Assyria I have heard.'
This is the word that the LORD hath spoken concerning him: "`The virgin, the
daughter of Zion, hath despised thee and laughed thee to scorn; the
daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

నా పత్రులు నిరూిలముచేసిన్ గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని,
రజపులు గాని, తెలశాశరులో నుండిన్ ఏద నీయలు గాని త్మ్ దేవత్ల
సహాయమువలన్ త్పపంచ కొనిరా?
హమ్యతు రాజు ఏమ్యయెను? అరాపదురాజును సెపరివయీము హేన్ ఇవావ
అను పటుణముల రాజులును ఏమైరి?

Have the gods of the nations delivered them whom my fathers have
destroyed, as Gozan and Haran and Rezeph and the children of Eden who
were in Thelasar?
Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city
of Sepharvaim, of Hena, and Ivah?'"
And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read
it; and Hezekiah went up into the house of the LORD, and spread it before
the LORD.
And Hezekiah prayed before the LORD, and said, "O LORD God of Israel, who
dwellest between the cherubims, Thou art the God, even Thou alone, of all
the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth.

Of a truth, LORD, the kings of Assyria have destroyed the nations and their
lands,
and have cast their gods into the fire; for they were no gods, but the work of
men's hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them.
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అత్నిగూరిచ యెహోవా సెలవిచచమ్యట యేదన్గాస్త్యోను కుమ్యరియె
ై న్
కన్ాక నినున దూష్ణచేయచన్నది; నినున అపహాసాము చేయ చన్నది;
యెరూష్లేము కుమ్యరి నినున చూచి త్ల ఊచ చన్నది.

Whom hast thou reproached and blasphemed? And against whom hast
thou exalted thy voice, and lifted up thine eyes on high? Even against the
Holy One of Israel.
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నీవు ఎవనిని త్రరసకరించిత్రవి? ఎవనిని దూష్ంచిత్రవి? నీవు గరివంచి
యెవనిని భ్యపటిుత్రవి?

By thy messengers thou hast reproached the Lord, and hast said, "With the
multitude of my chariots I have come up to the height of the mountains, to
the sides of Lebanon, and will cut down the tall cedar trees thereof, and the
choice fir trees thereof; and I will enter into the lodgings of his borders, and
into the forest of his Carmel.
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I have dug and drunk strange waters, and with the sole of my feet have I
dried up all the rivers of besieged places."
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ఇశారయేలీయల పరిశుది దేవునినేగదా నీ దూత్లచేత్ యెహోవాను
త్రరసకరించి పలికించిన్ మ్యటలు ఇవేగదా.నా రథముల సముదాయముతో
నేను పరవత్ శిఖరములకునులబానోను ప్రరశవములకును
ఎకికయనాననుఎతు
త గల దాని దేవదారు వృక్షములను శ్రరష్ఠమైన్
సరళవృక్షములను న్రికివేసి యనాననువాని దూరపు సరిహదు
ద లలో
సత్ిములలోనికినికరిలు ఫలవంత్ములగు కేుత్ిమైన్ అడవిలోనికిని పరవేశించి
యనానను.
నేను త్ివివ పరుల నీళ్ల
ా ప్రన్ము చేసియనానను నా అరకాలిచేత్ నేను
దిటుమైన్ సథలముల న్దుల న్నినటిని ఎండిపో జేసియనానను.
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"`Hast thou not heard long ago how I have done it, and of ancient times that
I have formed it? Now have I brought it to pass, that thou shouldest be to
lay waste fortified cities into ruinous heaps.
నేనే పూరవమ్ందే దీని కలుగజేసిత్రన్నియ పురాత్న్కాలమ్ందే దీని
Therefore their inhabitants were of small power; they were dismayed and
నిరణయించిత్రన్నియ నీకు విన్బడలేదా? ప్ర
ర కారములుగల పటుణములను నీవు confounded; they were as the grass of the field and as the green herb, as
ప్రడు దిబబలుగా చేయట నావలన్నే సంభ్వించిన్ది.
the grass on the house tops and as corn blighted before it be grown up.
కాబటిు వాటి కాపురసు
థ లు బలహీనులై జడిసిరి విభా
ర ంత్రనొంది పలములోని
గడిివలను కాడవేయని చేలవలను అయిరి.
నీవు కూరుచండుటయ బయలువెళ్ల
ా టయ లోపలికి వచచటయ
నామీదవేయ రంకెలును నాకు తెలిసేయన్నవి.

"`But I know thy abode, and thy going out and thy coming in, and thy rage
against Me.
Because thy rage against Me and thy tumult is come up into Mine ears,
therefore I will put My hook in thy nose, and My bridle in thy lips, and I will
turn thee back by the way by which thou camest.
నామీద నీవు వేయ రంకెలును నీవు చేసిన్ కలహమును నా చెవులలో
"`And this shall be a sign unto thee: Ye shall eat this year such things as
జొచెచను గనుక నా గాలమును నీ ముకుకన్కు త్గిలించెదను. నా కళ్లాము నీ
grow of themselves, and in the second year that which springeth of the
నోటిలో పటిు నినున మ్ళ్లాంచెదను. నీవు వచిచన్ మ్యరుమున్నే నినున
same; and in the third year sow ye and reap, and plant vineyards and eat
మ్ళ్లాంచెదను.
the fruits thereof.
మ్రియ యెష్యా చెపపన్దేమ్న్గాహిజకయా, నీ కిదే సూచన్యగును. ఈ And the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take
సంవత్సరమ్ందు దాన్ంత్ట అదే పండు ధాన్ామును, రండవ సంవత్సరమ్ందు root downward, and bear fruit upward.
దాని నుండి కలుగు ధాన్ామును మీరు భుజంతురు, మూడవ సంవత్సరమున్
మీరు విత్తన్ము విత్రత చేలు కోయదురు; దా
ర క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము
అనుభ్వించదురు.
యూదా వంశములో త్పపంచకొనిన్ శ్రష్ము ఇంకను కిరందికి వేరు త్నిన మీదికి
ఎదిగి ఫలించను.

For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of
Mount Zion. The zeal of the LORD of hosts shall do this.'
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శ్రష్ంచ వారు యెరూష్లేములోనుండి బయలుదేరుదురు;త్పపంచ
కొనిన్వారు స్త్యోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సెైన్ాముల
కధిపత్రయగు యెహోవా ఆసకిి దీని నర వేరుచను.
కాబటిు అష్ష
ు రు రాజునుగూరిచ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అత్డు ఈ
పటుణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన్ పరయోగింపడు; ఒక కేడెమునైన్
దానికి కనుపరచడు; దానియెదుట ముటుడిదిబబ కటుడు.

"Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria: `He shall not
come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with
shield, nor cast a mound against it.
By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come
into this city,' saith the LORD.

ఈ పటుణములోపలికి రాక తాను వచిచన్ మ్యరుమున్నే అత్డు త్రరిగి పోవును;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
నా నిమిత్తమును నా సేవకుడెైన్ దావీదు నిమిత్తమును నేను ఈ పటుణమును
కాప్రడి రకిుంచదును.

`For I will defend this city to save it for Mine own sake, and for My servant
David's sake.'"
And it came to pass that night, that the angel of the LORD went out and
smote in the camp of the Assyrians a hundred fourscore and five thousand;
and when they arose early in the morning, behold, they were all dead
corpses.
ఆ రాత్రియే యెహోవా దూత్ బయలుదేరి అష్ష
ు రు వారి దండు పేటలో జొచిచ So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt
లక్ష యెనుబది యయిదు వేలమ్ందిని హత్ముచేసెను. ఉదయమున్ జనులు at Nineveh.
లేచి చూడగా వారందరును మ్ృత్కళేబరములై యండిరి.
అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు త్రరిగి పోయి నీనవె పటుణమున్కు

And it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch his god,
that Adrammelech and Sharezer, his sons, smote him with the sword; and
they escaped into the land of Ararat. And Esarhaddon his son reigned in his
stead.
వచిచ నివసించిన్ త్రువాత్ఒఅత్డు నిసోరకు అను త్న్ దేవత్ మ్ందిరమ్ందు In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son
మొ
ా కుకచండగా అత్ని కుమ్యరులైన్ అదరమిలకును ష్రజరును ఖడుముతో of Amoz came to him and said unto him, "Thus saith the LORD: `Set thine
అత్ని చంప అరా రాతు దేశములోనికి త్పపంచకొని పోయిరి; అపుపడు అత్ని house in order, for thou shalt die and not live.'"
కుమ్యరుడెైన్ ఏసరాదోదను అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
ఆ దిన్ములలో హిజకయాకు మ్రణకరమైన్.... రోగము కలుగగా, ఆమోజు
కుమ్యరుడును పరవకి యనైన్ యెష్యా అత్నియొదదకు వచిచనీవు
మ్రణమ్వుచనానవు, బరదుకవు గనుక నీవు నీ యిలు
ా చకకబెట్ట
ు కొనుమ్ని
యెహోవా సెలవిచచచనానడని చెపపగా
అత్డు త్న్ ముఖము గోడత్ట్ట
ు త్రిపుపకొని

యెహోవా, యథారథ హృదయడనై, సత్ాముతో నీ సనినధిని నేనట్ట
ా న్డుచ
కొంటినో, నీ దృష్ుకి అనుకూలముగా సమ్సతమును నేనట్ట
ా జరిగించిత్రనో
కృపతో జా
ా పకము చేసికొనుమ్ని హిజకయా కనీనళ్ల
ా విడుచచ యెహోవాను
ప్ర
ర రిథంచెను.
యెష్యా న్డిమి శాలలోనుండి అవత్లకు వెళాకమునుపే యెహోవా వాకుక
అత్నికి పరత్ాక్షమై ఈల్లగు సెల విచెచను.

Then he turned his face to the wall, and prayed unto the LORD, saying,

"I beseech Thee, O LORD, remember now how I have walked before Thee in
truth and with a perfect heart, and have done that which is good in Thy
sight." And Hezekiah wept sorely.
And it came to pass, before Isaiah had gone out into the middle court, that
the word of the LORD came to him, saying,

"Turn back and tell Hezekiah the captain of My people, `Thus saith the
LORD, the God of David thy father: I have heard thy prayer, I have seen thy
tears; behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the
house of the LORD.
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నీవు త్రరిగి నా పరజలకు అధిపత్రయె
ై న్ హిజకయా యొదదకు పోయి అత్నితో
ఇటానుమునీ పత్రుడెైన్ దావీదున్కు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచచన్
దేమ్న్గానీవు కనీనళ్ల
ా విడుచట చూచిత్రని; నీ ప్ర
ర రథన్ నేన్ంగీకరించి
యనానను; నేను నినున బాగుచేసెదను; మూడవ దిన్మున్ నీవు యెహోవా
మ్ందిరమున్కు ఎకిక పోవుదువు.
ఇంక పదున్యిదు సంవత్సరముల ఆయష్ాము నీకిచెచదను; మ్రియ నా
నిమిత్తమును నా సేవకుడెైన్ దావీదు నిమిత్తమును ఈ పటుణమును నేను
కాప్రడుచ, నినునను ఈ పటుణమును అష్ష
ు రు రాజు చేత్రలో పడకుండ నేను
విడిపంచెదను.
పమ్ిట యెష్యా అంజూరపుపండా ముదద తెపపంచడని చెపపగా వారు దాని
తెచిచ కురుపుమీద వేసిన్త్రువాత్ అత్డు బాగుపడెను.

And I will add unto thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city
out of the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for Mine
own sake and for My servant David's sake.'"

యెహోవా న్నున సవసథపరచ న్నుటకును, నేను మూడవ దిన్మున్ ఆయన్
మ్ందిరమున్కు ఎకిక పోవుదు న్నుటకును సూచన్ ఏదని హిజకయా
యెష్యాను అడుగగా యెష్యా ఇటానను
తాను సెలవిచిచన్ మ్యట యెహోవా నరవేరుచన్నుటకు ఆయన్ దయచేసిన్
సూచన్ ఏదన్గా, నీడ పదిమట్ట
ా ముందుకు న్డిచెనుగదా? అది పదిమట్ట
ా
వెనుకకు న్డిచిన్యెడల అవునా?
అందుకు హిజకయా యిటాననునీడ పదిమట్ట
ా ముందరికి న్డుచట అలపము
గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు న్డుచట చాలును.

And Isaiah said, "This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will
do the thing that He hath spoken: Shall the shadow go forward ten degrees
or go back ten degrees?"
And Hezekiah answered, "It is a light thing for the shadow to go down ten
degrees; nay, but let the shadow return backward ten degrees."

పరవకియగు యెష్యా యెహో వాను ప్ర
ర రిథంపగా ఆయన్ ఆహాజు గడియారపు
పలక మీద పదిమట్ట
ా ముందరికి న్డిచిన్ నీడ పది మట్ట
ా వెనుకకు త్రరిగి
పోవున్ట్ట
ా చేసెను.
ఆ కాలమ్ందు బబులోనురాజును బలదాను కుమ్యరుడు నైన్ బెరోదకబలదాను
హిజకయా రోగియె
ై యండిన్ సంగత్రవిని, పత్రికలను కానుకను అత్ని యొదదకు
పంపగా

At that time Berodachbaladan, the son of Baladan king of Babylon, sent
letters and a present unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had
been sick.
And Hezekiah hearkened unto them, and showed them all the house of his
precious things: the silver, and the gold, and the spices, and the precious
ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his
treasuries. There was nothing in his house nor in all his dominion that
Hezekiah showed them not.
Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, "What
said these men? And from whence came they unto thee?" And Hezekiah
said, "They have come from a far country, even from Babylon."
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హిజకయా, దూత్లు వచిచన్మ్యట విని వారిని లోపలికిరపపంచి, త్న్
న్గరున్ందేమి రాజామ్ందేమి కలిగిన్ సమ్సత వసు
త వులలో దేనిని
మ్రుగుచేయక త్న్ పదారథములుగల కొట్ట
ు ను, వెండి బంగారములను,
గంధవరుములను, పరిమ్ళ తెైలమును, ఆయధశాలను, త్న్
పదారథములలోనున్న సమ్సతమును వారికి చూపంచెను.
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పమ్ిట పరవకియె
ై న్ యెష్యా రాజైన్ హిజకయాయొదదకు వచిచఆ మ్ను
షుాలు ఏమ్నిరి? నీయొదదకు ఎకకడనుండి వచిచరి? అని అడుగగా
హిజకయాబబులోన్ను దూరదేశమునుండి వారువచిచ యనానరని చెపపను.

And he said, "What have they seen in thine house?" And Hezekiah
answered, "All the things that are in mine house have they seen. There is
nothing among my treasures that I have not shown them."
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నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అత్డడుగగా హిజకయానా
పదారథములలో దేనిని మ్రుగుచేయక నా యింటిలోనున్న సమ్సతమును నేను
వారికి చూపంచి యనానన్నను.

And Isaiah said unto Hezekiah, "Hear the word of the LORD:

And Isaiah said, "Take a lump of figs." And they took and laid it on the boil,
and he recovered.

And Hezekiah said unto Isaiah, "What shall be the sign that the LORD will
heal me, and that I shall go up into the house of the LORD the third day?"

And Isaiah the prophet cried unto the LORD; and He brought the shadow
ten degrees backward, by which it had gone down on the dial of Ahaz.
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అంత్ట యెష్యా హిజకయాతో ఇటాననుయెహోవా సెలవిచచమ్యట వినుము `Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy
fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon;
nothing shall be left,' saith the LORD.
వచచ దిన్ములలో ఏమియ మిగులకుండ నీ న్గరున్ందున్న సమ్సతమును, `And of thy sons who shall issue from thee, whom thou shalt beget, shall
నేటివరకు నీ పత్రులు సమ్కూరిచ దాచిపటిున్ దంత్యను బబులోను
they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of
పటుణమున్కు ఎత్రతకొని పోబడున్ని యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
Babylon.'"
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మ్రియ నీ గరభమ్ందు పుటిున్ నీ పుత్ిసంతును బబులోనురాజు న్గరున్ందు Then said Hezekiah unto Isaiah, "Good is the word of the LORD which thou
న్పుంసకులగా చేయటకెై వారు తీసికొని పోవుదురు.
hast spoken." And he said, "Is it not good, if peace and truth be in my days?"
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అందుకు హిజకయానీవు తెలియజేసిన్ యెహోవా ఆజా చొపుపన్ జరుగుట
And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how he made a
మేలే; నా దిన్ములలో సమ్యధాన్ము సత్ాము కలిగిన్ యెడల మేలేగదా అని pool and a conduit and brought water into the city, are they not written in
యెష్యాతో అనను.
the book of the chronicles of the kings of Judah?
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హిజకయా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్ని
పరాకరమ్మ్ంత్టిని గూరిచయ, అత్డు కొలను త్ివివంచి కాలువ వేయించి
పటుణములోనికి నీళ్ల
ా రపపం చిన్దానిని గూరిచయ, యూదారాజుల
వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
హిజకయా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ మ్న్షేు
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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మ్రియ యెహోవా మ్ందిరమున్కున్న రండుసాలలలో ఆకాశ
సమూహములకు అత్డు బలిపీఠములను కటిుంచెను.
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అత్డు త్న్ కుమ్యరుని అగినగుండము దాటించి, జ్యాత్రష్మును
And he set a graven image of the Asherah pole that he had made in the
శకున్ములను వాడుక చేసి, యకిుణగాండరతోను సోదగాండరతోను సాంగత్ాము
house, of which the LORD said to David and to Solomon his son, "In this
చేసెను. ఈ పరకారము అత్డు యెహోవా దృష్ుకి బహుగా చెడుత్న్ము
house and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I
జరిగించచ ఆయన్కు కోపము పుటిుంచెను
put My name for ever.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his
stead.

Manasseh was twelve years old when he began to reign, and reigned fifty
and five years in Jerusalem. And his mother's name was Hephzibah.

మ్న్షేు యేలనారంభించిన్పుపడు పండెరండండావాడెై యెరూష్లేములో
ఏబదియయిదు సంవత్సరములు ఏలను; అత్ని త్లిాపేరు హెఫిసబా.

And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to the
abominations of the heathen whom the LORD cast out before the children
of Israel.
అత్డు యెహోవా దృష్ుకి చెడుత్న్ము జరిగించచ, ఇశార
For he built up again the high places which Hezekiah his father had
యేలీయలయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళాగొటిున్ జన్ములు చేసిన్ట్ట
ా
destroyed; and he reared up altars for Baal and made an Asherah pole, as
హేయకిరయలు చేయచ వచెచను.
did Ahab king of Israel, and worshiped all the host of heaven and served
them.
త్న్ త్ండిరయె
ై న్ హిజకయా పడగొటిున్ ఉన్నత్ సథలములను అత్డు త్రరిగి
And he built altars in the house of the LORD, of which the LORD said, "In
కటిుంచి, బయలు దేవత్కు బలిపీఠములను కటిుంచి ఇశార యేలురాజైన్ అహాబు Jerusalem will I put My name."
చేసిన్ట్ట
ా దేవతాసతంభ్ములను చేయించి, న్క్షత్ిములకు మొ
ా కిక వాటిని
పూజంచ చండెను.
మ్రియనా నామ్ము ఉంచదున్ని యెహోవా సెలవిచిచన్ యెరూష్లేములో And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house
అత్డు యెహోవా మ్ందిరమ్ందు బలిపీఠములను కటిుంచెను.
of the LORD.
And he made his son pass through the fire, and observed omens, and used
enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards. He wrought much
wickedness in the sight of the LORD, to provoke Him to anger.
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యెహోవా దావీదున్కును అత్ని కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనున్కును ఆజా ఇచిచఈ
మ్ందిరమున్ ఇశారయేలు గోత్ిసాథన్ములలోనుండి నేను కోరుకొనిన్
యెరూష్లేమున్ందు నా నామ్మును సదాకాలము ఉంచదున్ని సెలవిచిచన్
యెహోవా మ్ందిరమ్ందు తాను చేయించిన్ అషేరా పరత్రమ్ను ఉంచెను.

Neither will I make the feet of Israel move any more out of the land which I
gave their fathers, only if they will observe to do according to all that I have
commanded them and according to all the law that My servant Moses
commanded them."
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మ్రియఇశారయేలీయలకు నేను ఆజా
ా పంచిన్ దంత్టిని, నా సేవకుడగు
మోషే వారికి వా
ర సి యిచిచన్ ధరిశాసతీమును వారు గెైకొనిన్యెడల వారి
పత్రులకు నేనిచిచన్ దేశములోనుండి వారి ప్రదములను ఇక తొలగి
పోనియాన్ని యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట వారు విన్క

But they hearkened not, and Manasseh seduced them to do more evil than
did the nations whom the LORD destroyed before the children of Israel.
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And the LORD spoke by his servants the prophets, saying,
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ఇశారయేలీయలయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన్ జన్ములు
జరిగించిన్ చెడుత్న్మును మించిన్ చెడుత్న్ము చేయన్ట్ట
ా మ్న్షేు వారిని
రేపను.
కాగా యెహోవా త్న్ సేవకులైన్ పరవకిల దావరా ఈల్లగు సెలవిచెచను.
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And I will stretch over Jerusalem the line of Samaria and the plummet of the
house of Ahab; and I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish, wiping it
and turning it upside down.
And I will forsake the remnant of Mine inheritance and deliver them into the
hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their
enemies,
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కావున్ ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గావినువాని
రండు చెవులు గింగురుమ్నున్ంత్ కీడు యెరూష్ లేము మీదికిని యూదావారి
మీదికిని రపపంచచ
నేను షోమో
ా నును కొలిచిన్ నూలును, అహాబు కుట్టంబికులను సరిచూచిన్
మ్టుపు గుండును యెరూష్లేముమీద సాగల్లగుదును; ఒకడు పళ్లామును
తుడుచన్పుపడు దాని బోరిాంచి తుడుచన్ట్ట
ా నేను యెరూష్లేమును తుడిచి
వేసె దను.
మ్రియ నా సావసథాములో శ్రష్ంచిన్వారిని నేను తో
ి సివేసి వారి శతు
ి వులచేత్రకి
వారిని అపపగించె దను.

2 Kings

21

15

వారు త్మ్ పత్రులు ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచన్ నాటనుండి నేటివరకు
నా దృష్ుకి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిుంచచనానరు గనుక వారు త్మ్
శతు
ి వు లందరిచేత్ దోచబడి న్ష్ుము నొందుదురు.

because they have done that which was evil in My sight and have provoked
Me to anger since the day their fathers came forth out of Egypt, even unto
this day."
Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled
Jerusalem from one end to another, besides his sin wherewith he made
Judah to sin in doing that which was evil in the sight of the LORD.
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మ్రియ మ్న్షేు యెహోవా దృష్ుకి చెడు న్డత్న్డిచి, యూదా వారిని
ప్రపములో దింపన్దిగాక యెరూష్లేమును ఈ కొన్నుండి ఆ కొన్వరకు
రకిముతో నిండున్ట్ట
ా నిరపరాధుల రకిమును బహుగా ఒలికించెను.

Now the rest of the acts of Manasseh and all that he did, and his sin that he
sinned, are they not written in the book of the chronicles of the kings of
Judah?
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మ్న్షేు చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దాని
న్ంత్టినిగూరిచయ, అత్డు చేసిన్ దోష్మునుగూరిచయ, యూదారాజుల
వృతా
త ంత్ముల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.

And Manasseh slept with his fathers and was buried in the garden of his
own house, in the garden of Uzza; and Amon his son reigned in his stead.

"Because Manasseh king of Judah hath done these abominations, and hath
done wickedly above all that the Amorites did who were before him, and
hath made Judah also to sin with his idols,
యూదారాజైన్ మ్న్షేు యీ హేయమైన్ కారాములను చేసి, త్న్కు ముందున్న therefore thus saith the LORD God of Israel: Behold, I am bringing such evil
అమోరీయలను మించిన్ చెడున్డత్ కనుపరచి, తాను పట్ట
ు కొనిన్
upon Jerusalem and Judah that whosoever heareth of it, both of his ears
విగరహములవలన్ యూదావారు ప్రపము చేయటకు కారకుడాయెను.
shall tingle.
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మ్న్షేు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి ఉజా
జ యొకక తోటలో త్న్ న్గరుదగుర
సమ్యధిచేయబడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఆమోను అత్నికి మ్యరుగా
రాజాయెను.
ఆమోను ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది రండండా వాడెై యెరూష్లేమున్ందు
రండు సంవత్సరములు ఏలను, అత్ని త్లిా యొటబయూరివాడగు హారూసు
కుమ్యరియె
ై న్ మషులామతు.
అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ మ్న్షేు న్డిచిన్ట్ట
ా యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్
న్డిచెను.
త్న్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను విసరిజంచి యెహోవా మ్యరుమ్ందు న్డువక
త్న్ త్ండిర పరవరిించిన్ట్ట
ా తానును పరవరిించచ,
త్న్ త్ండిర పూజంచిన్ విగరహములను తానును పూజంచెను.
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ఆమోను సేవకులు అత్నిమీద కుటిచేసి అత్ని న్గరున్ందు అత్ని చంపగా
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దేశపు జనులు రాజైన్ ఆమోనుమీద కుటిచేసిన్ వారిన్ందరిని చంప అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ యోషీయాకు అత్నికి మ్యరుగా పటా
ు భిషేకము చేసిరి.

Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written in the
book of the chronicles of the kings of Judah?
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ఆమోను చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల
గరంథ మ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
ఉజా
జ యొకక తోటలో అత్నికి కలిగిన్ సమ్యధియందు అత్డు ప్రత్రపటుబడెను;
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోషీయా అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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And he was buried in his sepulcher in the garden of Uzza; and Josiah his son
reigned in his stead.
Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty and
one years in Jerusalem. And his mother's name was Jedidah, the daughter of
Adaiah of Bozkath.
And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked in all
the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the
left.
And it came to pass in the eighteenth year of King Josiah that the king sent
Shaphan the scribe, the son of Azaliah the son of Meshullam, to the house
of the LORD, saying,
"Go up to Hilkiah the high priest, that he may count the silver which is
brought into the house of the LORD, which the keepers of the door have
gathered from the people.
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యోషీయా యేలనారంభించిన్పుపడు ఎనిమిదేండా వాడెై యెరూష్లేమున్ందు
ముపపదియొక సంవత్సరములు ఏలను, అత్ని త్లిా బసకతు ఊరి వాడగు
అదాయాకు కుమ్యరియె
ై న్ యెదీదా.
అత్డు యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా న్డుచచ,కుడి యెడమ్లకు
త్రరుగక త్న్ పత్రుడగు దావీదు చూపన్ పరవరిన్కు సరిగా పరవరిించెను.

Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he
reigned two years in Jerusalem. And his mother's name was Meshullemeth,
the daughter of Haruz of Jotbah.
And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his father
Manasseh did.
And he walked in all the way that his father walked in, and served the idols
that his father served and worshiped them;
and he forsook the LORD God of his fathers, and walked not in the way of
the LORD.
And the servants of Amon conspired against him, and slew the king in his
own house.
And the people of the land slew all them that had conspired against King
Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.

రాజైన్ యోషీయా యేలుబడిలో పదుననిమిదవ సంవత్సరమ్ందు,
మషుల్ల
ా మున్కు పుటిున్ అజల్లా కుమ్యరు డును శాసితీయనైన్ షాఫానును
యెహోవా మ్ందిరమున్కు పమ్ిని చెపప రాజు అత్నితో ఈల్లగు సెల
విచెచను.
నీవు పరధాన్ యాజకుడెైన్ హిలీకయా యొదదకు పోయి, దావరప్రలకులు జనుల And let them deliver it into the hand of the doers of the work, who have the
యొదద వసూలు చేసి యెహోవా మ్ందిరములో ఉంచిన్ ర్కకకపు మొత్తము
oversight of the house of the LORD; and let them give it to the doers of the
చూడుమ్ని అత్నితో చెపుపము.
work who are in the house of the LORD to repair the breaches of the house యెహోవా మ్ందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించవారిచేత్రకి ఆ దరవామును unto carpenters and builders and masons -- and to buy timber and hewn
అపపగించిన్ త్రువాత్యెహోవా మ్ందిర మ్ందలి శిథిలమైన్ సథలములను
stone to repair the house.
బాగుచేయటకెై యెహోవా మ్ందిరపు పనిచేయ కూలివారికి వారు దాని
నియావల న్నియ
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వడావారికిని శిలపకారులకును కాసెపని వారికిని మ్ందిరమును బాగుచేయటకెై
మ్య
ా నులనేమి చెకికన్ రాళానేమి కొనుటకును ఇయావలన్నియ తెలియ
జపుపము.
ఆ అధికారులు న్మ్ికసు
థ లని వారి చేత్రకి అపప గించిన్ దరవామునుగూరిచ
వారియొదద లకక పుచచకొన్ కుండిరి.

2 Kings

22

6

However there was no reckoning made with them of the money that was
delivered into their hand, because they dealt faithfully."

2 Kings

22
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2 Kings

22
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అంత్ట పరధాన్యాజకుడెైన్ హిలీకయాయెహోవా మ్ందిరమ్ందు
ధరిశాసతీగరంథము నాకు దొరికెన్ని షాఫాను అను శాసితీతో చెపప ఆ గరంథ
మును షాఫానున్కు అపపగించెను. అత్డు దానిని చదివి

2 Kings
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రాజునొదదకు త్రరిగి వచిచమీ సేవకులు మ్ందిరమ్ందు దొరికిన్ దరవామును
సమ్కూరిచ యెహోవా మ్ందిరపు పనివిష్యములో అధికారులై పని
జరిగించవారిచేత్రకి అపప గించిరని వరిమ్యన్ము తెలిప

And Shaphan the scribe showed the king, saying, "Hilkiah the priest hath
delivered to me a book." And Shaphan read it before the king.
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యాజకుడెైన్ హిలీకయా నాకు ఒక గరంథము అపపగించెన్ని రాజుతో చెపప
ఆగరంథమును రాజు సముఖమ్ందు చదివెను.
రాజు ధరిశాసతీము గల ఆ గరంథపుమ్యటలు వినిన్పుపడు త్న్ బటులు
చింపుకొనను.

2 Kings

22
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త్రువాత్ రాజు యాజకుడెైన్ హిలీకయాను, షాఫాను కుమ్యరుడెైన్
అహీకామును, మీకాయా కుమ్యరుడెైన్ అకోబరును, షాఫాను అను శాసితీని,
అశాయా అను రాజసేవకులలో ఒకనిని పలిచి ఆజా
ా పంచిన్దేమ్న్గా

2 Kings
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మీరు పోయి దొరికిన్ యీ గరంథపు మ్యటలను గూరిచ నా విష్యములోను
జనుల విష్యములోను యూదావారందరి విష్యములోను యెహోవాయొదద
విచారణచేయడి; మ్న్ పత్రులు త్మ్ విష్యములో వా
ర యబడియన్న
దాన్ంత్టి పరకారము చేయక యీ గరంథపు మ్యటలను విన్నివారైరి గనుక
యెహోవా కోప్రగిన మ్న్మీద ఇంత్ అధికముగా మ్ండుచన్నది.

And it came to pass, when the king had heard the words of the Book of the
Law, that he rent his clothes.
And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of
Shaphan, and Achbor the son of Michaiah, and Shaphan the scribe, and
Asaiah a servant of the king, saying,
"Go ye, inquire of the LORD for me, and for the people and for all Judah,
concerning the words of this book that is found; for great is the wrath of the
LORD that is kindled against us, because our fathers have not hearkened
unto the words of this book, to do according unto all that which is written
concerning us."
So Hilkiah the priest, and Ahikam, and Achbor, and Shaphan, and Asaiah
went unto Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tikvah, the
son of Harhas, keeper of the wardrobe (now she dwelt in Jerusalem in the
college), and they communed with her.

2 Kings
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కాబటిు యాజకుడెైన్ హిలీకయాయను, అహికామును, అకోబరును, షాఫానును, And she said unto them, "Thus saith the LORD God of Israel: Tell the man
అశాయా యను పరవకిిీయగు హుల్ల
ద యొదదకు వచిచరి. ఈమ వసతీ శాలకు
who sent you to me,
అధికారియగు హరాషుకు పుటిున్ త్రకావకు కుమ్యరు డెైన్ ష్లూ
ా మున్కు
భారాయె
ై యెరూష్లేములో రండవ భాగమ్ందు కాపురసు
థ రాలై యండెను.
ఈమయొదదకు వారు వచిచ మ్యటల్లడగా

2 Kings
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ఈమ వారితో ఇటాననుమిముిను నాయొదదకు పంపన్ వానితో ఈ మ్యట
తెలియ జపుపడి

And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, "I have found the
Book of the Law in the house of the LORD." And Hilkiah gave the book to
Shaphan, and he read it.
And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again
and said, "Thy servants have gathered the money that was found in the
house, and have delivered it into the hand of those who do the work, who
have the oversight of the house of the LORD."

`Thus saith the LORD: Behold, I will bring evil upon this place and upon the
inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah
hath read,
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాయూదా రాజు చదివించిన్ గరంథములో
వా
ర యబడియన్న కీడంత్టిని ఏదియ విడిచిపటుకుండ నేను ఈ
సథలముమీదికిని దాని కాపురసు
థ లమీదికిని రపపంతును.

2 Kings
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ఈ జనులు న్నున విడిచి యిత్రదేవత్లకు ధూపము వేయచ, త్మ్ సకల
కారాములచేత్ నాకు కోపము పుటిుంచి యనానరు గనుక నా కోపము
ఆరిపోకుండ ఈ సథలముమీద రగులుకొను చన్నది.
యెహోవాయొదద విచారణ చేయటకెై మిముిను పంపన్ యూదారాజున్కు ఈ
మ్యట తెలియపరచడి

2 Kings
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ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాఈ సథలము
ప్రడగున్నియ, దాని కాపురసు
థ లు దూష్ణాసపదులగుదురనియ, నేను
చెపపన్ మ్యటలను నీవు ఆలకించి, మత్తని మ్న్సుసకలిగి యెహోవా సనినధిని
దీన్త్వము ధరించి, నీ బటులు చింపుకొని నా సనినధిని కనీనళ్ల
ా రాలిచత్రవి
గనుక నీవు చేయ మ్న్విని నేను అంగీ కరించియనానను.

2 Kings
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నేను నినున నీ పత్రులయొదద చేరుచ దును; నీవు నమ్ిది నొందిన్వాడవెై
And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of
సమ్యధికి చేరచబడుదువు.నేను ఈ సథలముమీదికి రపపంపబోవు కీడును నీవు నీ Jerusalem.
కనునలతో చూడనే చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక. అంత్ట వారు ఈ
వరిమ్యన్మును రాజు నొదదకు తెచిచరి.

2 Kings

23

1

అపుపడు రాజు యూదా పదదలన్ందరిని...యెరూష్లేము పదదలన్ందరిని
త్న్యొదదకు పలువన్ంపంచి

2 Kings

23

2

యూదావారిన్ందరిని యెరూష్లేము కాపురసు
థ లన్ందరిని, యాజకులను
పరవకిలను అలుపలనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పలుచకొని, యెహోవా
మ్ందిరమున్కు వచిచ వారు వినుచండగా, యెహోవామ్ందిరమ్ందు దొరకిన్
నిబంధన్ గరంథములోని మ్యటలనినటిని చదివించెను.

2 Kings

23

3

రాజు ఒక సతంభ్ముదగుర నిలిచియెహోవా మ్యరుములయందు న్డచి, ఆయన్
ఆజాలను కటుడలను శాసన్ములను పూరణహృదయముతోను పూరా
ణ త్ి తోను
గెైకొని, యీ గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్న నిబంధన్ సంబంధమైన్
మ్యటలనినటిని సిథరపరచదుమ్ని యెహోవా సనినధిని నిబంధన్ చేయగా
జనులందరు ఆ నిబంధన్కు సమ్ిత్రంచిరి.

because they have forsaken Me and have burned incense unto other gods,
that they might provoke Me to anger with all the works of their hands.
Therefore My wrath shall be kindled against this place and shall not be
quenched.'
But to the king of Judah who sent you to inquire of the LORD, thus shall ye
say to him, `Thus saith the LORD God of Israel concerning the words which
thou hast heard:
Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the
LORD when thou heardest what I spoke against this place and against the
inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and
hast rent thy clothes and wept before Me, I also have heard thee, saith the
LORD.
Behold therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be
gathered into thy grave in peace; and thine eyes shall not see all the evil
which I will bring upon this place.'" And they brought the king word again.

And the king went up into the house of the LORD, and all the men of Judah
and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests and the
prophets and all the people, both small and great; and he read in their ears
all the words of the Book of the Covenant which was found in the house of
the LORD.
And the king stood by a pillar and made a covenant before the LORD, to
walk after the LORD and to keep His commandments and His testimonies
and His statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of
this covenant that were written in this book. And all the people stood to the
covenant.
And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the
second order and the keepers of the door, to bring forth out of the temple
of the LORD all the vessels that were made for Baal and for the Asherah pole
and for all the host of heaven; and he burned them outside Jerusalem in the
fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel.
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రాజుబయలు దేవత్కును అషేరా దేవికిని న్క్షత్ిములకును చేయబడిన్
ఉపకరణము లనినటి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవత్లకు తీసికొని
రావలన్ని పరధాన్యాజకుడెైన్ హిలీకయాకును రండవ వరుస
యాజకులకును దావరప్రలకులకును ఆజా ఇయాగా హిలీకయా వాటిని
యెరూష్లేము వెలుపల కిదోరను పలములో కాలిచవేసి, బూడిదను బేతేలు
ఊరికి పంప వేసెను.
మ్రియ యూదా పటుణములయం దున్న ఉన్నత్సథలములలోను
యెరూష్లేము చట్ట
ు నున్న చోటాలోను ధూపము వేయటకెై యూదారాజులు
నియమించిన్ అరచకులనేమి, బయలున్కును సూరాచందు
ర లకును
గరహములకును న్క్షత్ిములకును ధూపము వేయ వారినేమి, అత్డు అందరిని
నిలిప వేసెను.
యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న అషేరాదేవి పరత్రమ్ను యెరూష్లేము
వెలుపలనున్న కిదోరను వాగుదగురకు తెపపంచి, కిదోరను వాగు ఒడు
ి న్ దాని
కాలిచ తొ
ి కిక పడుముచేసి ఆ పడుమును సామ్యన్ా జనుల సమ్యధులమీద
చలాను.
మ్రియ యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న పురుష్గాముల యిండాను
పడగొటిుంచెను. అచచట అషేరాదేవికి గుళాను అలు
ా స్త్తీలు వాసము
చేయచండిరి.
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యూదా పటుణము లోనున్న యాజకులన్ందరిని అత్డు అవత్లికి
వెళాగొట్టును, గెబా మొదలుకొని బెయేరుబా వరకును యాజకులు
ధూపమువేసిన్ ఉన్నత్సథలములను అత్డు అపవిత్ి పరచి, పటుణములో
పరవేశించవాని యెడమ్ప్రరశవమున్ పటుణపు అధికారియె
ై న్ యెహోషువ
గుమ్ిముదగురనుండు ఉన్నత్సథలములను పడగొటిుంచెను.
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అయిన్పపటికి ఆ ఉన్నత్సథలములమీద నియమింపబడిన్ యాజకులు
యెరూ ష్లేమ్ందున్న యెహోవా బలిపీఠమునొదదకు రాక త్మ్
సహోదరులయొదద పులుసులేని ఆహారము భ్కిుంచవారు.
మ్రియ ఎవడెైన్ను త్న్ కుమ్యరునేగాని కుమ్యరినేగాని మొలకున్కు
అగినగుండము దాటించకుండున్ట్ట
ా బెన్హినోనము అను లోయలోనున్న
తోఫెతు అను పరదేశ మును అత్డు అపవిత్ిము చేసెను.
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And he put down the idolatrous priests whom the kings of Judah had
ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah and in the
places round about Jerusalem, those also who burned incense unto Baal, to
the sun and to the moon and to the planets, and to all the host of heaven.

And he brought out the Asherah pole from the house of the LORD outside
Jerusalem unto the Brook Kidron, and burned it at the Brook Kidron, and
stamped it small to powder, and cast the powder thereof upon the graves of
the children of the people.
And he broke down the houses of the sodomites that were by the house of
the LORD, where the women wove hangings for the Asherah pole.

And he brought all the priests out of the cities of Judah, and defiled the high
places where the priests had burned incense from Geba to Beersheba, and
broke down the high places of the gates that were in the entrance of the
gate of Joshua the governor of the city, which were on a man's left hand at
the gate of the city.
Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the
LORD in Jerusalem, but they ate of the unleavened bread among their
brethren.

And he defiled Topheth, which is in the Valley of the Children of Hinnom,
that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to
Molech.
And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at
the entrance to the house of the LORD by the chamber of Nathanmelech the
chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun
with fire.
ఇదియగాక అత్డు యూదారాజులు సూరుానికి పరత్రష్ఠంచిన్ గుఱ్ఱములను
And the altars that were on the top of the upper chamber of Ahaz, which
మ్ంట పములో నివసించ పరిచారకుడెైన్ నత్నిలకుయొకక గది దగుర
the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in
యెహోవా మ్ందిరపు దావరమునొదదనుండి తీసివేసి, సూరుానికి పరత్రష్ఠంపబడిన్ the two courts of the house of the LORD, did the king beat down and broke
రథములను అగినతో కాలిచ వేసెను.
them down from thence, and cast the dust of them into the Brook Kidron.
మ్రియ యూదారాజులు చేయించిన్ ఆహాజు మేడగదిపైనున్న
బలిపీఠములను, యెహోవా మ్ందిరపు రండు సాలలలో మ్న్షేు చేయించిన్
బలిపీఠములను రాజు పడ గొటిుంచి ఛినానభిన్నములుగా చేయించి ఆ ధూళ్లని
కిదోరను వాగులో పోయించెను.

And the high places that were before Jerusalem, which were on the right
hand of the Mount of Corruption, which Solomon the king of Israel had built
for Ashtoreth the abomination of the Sidonians, and for Chemosh the
abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the
children of Ammon, did the king defile.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Kings

23

13

2 Kings

23

14

2 Kings

23

15

2 Kings

23

16

2 Kings

23

17

2 Kings

23

18

2 Kings

23

19

2 Kings

23

20

2 Kings

23

21

2 Kings

23

22

యెరూష్లేము ఎదుట నున్న హేయమ్ను పరవత్పు కుడిప్రరశవమ్ందు అషా
త
రోతు అను స్త్దోనీయల విగరహమున్కును, కెమోషు అను మోయాబీయల
విగరహమున్కును, మిలోకము అను అమోినీయల విగరహమున్కును
ఇశారయేలురాజైన్ సొలొ మోను కటిుంచిన్ ఉన్నత్సథలములను రాజు
అపవిత్ిపరచి
ఆ పరత్రమ్లను తున్కలుగా కొటిుంచి, అషేరాదేవి పరత్రమ్ను పడగొటిుంచి వాటి
సాథన్ములను న్రశలాములతో నింపను.

And he broke in pieces the images, and cut down the Asherah poles, and
filled their places with the bones of men.

బేతేలులోనున్న బలిపీఠమును ఉన్నత్సథలమును, అన్గా ఇశారయేలు వారు
ప్రపము చేయటకు కారకుడెైన్ నబాతు కుమ్యరుడగు యర్కబాము కటిుంచిన్
ఆ ఉన్నత్ సథలమును బలిపీఠమును అత్డు పడగొటిుంచి, ఆ ఉన్నత్
సథలమును కాలిచ పడుము అగున్ట్ట
ా గా తొ
ి కికంచి అషేరాదేవి పరత్రమ్ను
కాలిచవేసెను.
యోషీయా అట్ట త్రరిగి అచచట పరవత్మ్ందున్న సమ్యధులను చూచి
కొందరిని పంప సమ్యధులలోనున్న శలాములను తెపపంచి, దైవ జనుడు
యెహోవా మ్యట చాటించి చెపపన్ పరకారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ
దాని అపవిత్ిపరచెను.
అంత్ట అత్డునాకు కన్బడుచన్న ఆ సమ్యధి యెవరిదని అడిగిన్పుపడు
పటుణపు వారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ నీవు, బేతేలులోని
బలిపీఠమున్కు చేసిన్ కిరయలను ముందుగా తెలిపన్ దైవజనుని సమ్యధియని
చెపపరి.
అందు కత్డుదానిని త్పపంచడి, యెవడును అత్ని శలాములను
తీయకూడదని చెపపగా వారు అత్ని శలాములను షోమో
ా ను పటుణమునుండి
వచిచన్ పరవకి శలాములను త్పపంచిరి.

And as Josiah turned, he spied the sepulchers that were there on the
mount, and sent and took the bones out of the sepulchers and burned them
upon the altar, and polluted it according to the word of the LORD which the
man of God proclaimed, who proclaimed these words.

మ్రియ ఇశారయేలు రాజులు షోమో
ా ను పటుణములలో ఏ ఉన్నత్సథలములలో
మ్ందిర ములను కటిుంచి యెహోవాకు కోపము పుటిుంచిరో ఆ
మ్ందిరములనినటిని యోషీయా తీసివేసి, తాను బేతేలులో చేసిన్
కిరయలనినటి పరకారము వాటికి చేసెను.
అచచట అత్డు ఉన్నత్సథలములకు నియమింపబడిన్ యాజ కులన్ందరిని
బలిపీఠముల మీద చంపంచి వాటిమీద న్రశలా ములను కాలిపంచి
యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచెచను.
అంత్ట రాజునిబంధన్ గరంథమున్ందు వా
ర సి యన్న పరకారముగా మీ దేవుడెైన్
యెహోవాకు పసాకపండుగను ఆచరించడని జనులకందరికి ఆజా
ా పంపగా
ఇశారయేలీయలకు నాాయము న్డిపంచిన్ నాాయాధిపతులున్న
దిన్ములనుండి ఇశారయేలు రాజుల యొకకయ యూదారాజులయొకకయ
దిన్ములనినటి వరకు ఎన్నడును జరుగన్ంత్ గొపపగా ఆ సమ్యమ్ందు
పసాకపండుగ ఆచరింపబడెను.

Moreover the altar that was at Bethel, and the high place which Jeroboam
the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the
high place he broke down, and burned the high place and stamped it small
to powder and burned the Asherah pole.

Then he said, "What marker is that which I see?" And the men of the city
told him, "It is the sepulcher of the man of God who came from Judah and
proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel."
And he said, "Let him alone; let no man move his bones." So they let his
bones alone, with the bones of the prophet who came out of Samaria.

And all the houses also of the high places that were in the cities of Samaria,
which the kings of Israel had made to provoke the LORD to anger, Josiah
took away, and did to them according to all the acts that he had done in
Bethel.
And he slew all the priests of the high places who were there upon the
altars and burned men's bones upon them, and returned to Jerusalem.

And the king commanded all the people, saying, "Keep the Passover unto
the LORD your God, as it is written in the Book of this Covenant."
Surely there was not held such a Passover from the days of the judges who
judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel nor of the kings of
Judah,
but in the eighteenth year of King Josiah wherein this Passover was held to
the LORD in Jerusalem.
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ఈ పండుగ రాజైన్ యోషీయా యేలుబడిలో పదుననిమిదవ సంవత్సరమ్ందు
యెరూష్లేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను.

2 Kings

23

24

మ్రియ కరణపశాచి గలవారిని సోదచెపుపవారిని గృహ దేవత్లను విగరహ
ములను, యూదాదేశమ్ందును యెరూష్ లేమున్ందును కన్బడిన్
విగరహములనినటిని యోషీయా తీసివేసి, యెహోవామ్ందిరమ్ందు
యాజకుడెైన్ హిలీక యాకు దొరికిన్ గరంథమ్ందు వా
ర సియన్న ధరిశాసతీ
విధులను సిథరపరచటకెై పరయత్నము చేసెను.
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Notwithstanding, the LORD turned not from the fierceness of His great
wrath, wherewith His anger was kindled against Judah because of all the
provocations with which Manasseh had provoked Him.
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అత్నికి పూరవమున్న రాజులలో అత్నివల పూరణహృదయముతోను
పూరా
ణ త్ితోను పూరణబలముతోను యెహోవావెైపు త్రరిగి మోషే నియమించిన్
ధరిశాసతీముచొపుపన్ చేసిన్వాడు ఒకడును లేడు; అత్ని త్రువాత్నైన్ను
అత్నివంటివాడు ఒకడును లేడు.
అయిన్ను మ్న్షేు యెహోవాకు పుటిుంచిన్ కోపమునుబటిు ఆయన్ కోప్రగిన
యింకను చల్ల
ా రకుండ యూదామీద మ్ండుచనే యండెను.
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Now the rest of the acts of Josiah and all that he did, are they not written in
the book of the chronicles of the kings of Judah?
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కాబటిు యెహోవానేను ఇశారయేలువారిని వెళాగొటిున్ట్ట
ా యూదావారిని నా
సముఖమున్కు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన్ యెరూష్లేము
పటుణమును, నా నామ్మును అచచట ఉంచదున్ని నేను చెపపయన్న
మ్ందిరమును నేను విసరిజంచెదన్ని అనుకొనియండెను.
యోషీయా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్
దానిన్ంత్టినిగూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ ముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది.
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Moreover the workers with familiar spirits and the wizards, and the images
and the idols, and all the abominations that were spied in the land of Judah
and in Jerusalem did Josiah put away, that he might perform the words of
the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the
house of the LORD.
And like unto him was there no king before him, who turned to the LORD
with all his heart and with all his soul and with all his might, according to all
the Law of Moses; neither after him arose there any like him.

And the LORD said, "I will remove Judah also out of My sight, as I have
removed Israel, and will cast off this city Jerusalem which I have chosen and
the house of which I said, `My name shall be there.'"

In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up together with the king of
Assyria to the River Euphrates; and King Josiah went against him. And
Pharaohnechoh slew Josiah at Megiddo when he had seen him.

అత్ని దిన్ముల యందు ఐగుపు
ు రురాజుతో
And his servants carried him dead in a chariot from Megiddo, and brought
త రాజైన్ ఫరోనకో అష్ష
యదిముచేయటకెై యూఫరటీసున్ది దగురకు వెళ్ల
ా చండగా త్నున
him to Jerusalem and buried him in his own sepulcher. And the people of
ఎదుర్కకన్వచిచన్ రాజైన్ యోషీయాను మగిదోద దగుర కనుగొని అత్ని చంపను. the land took Jehoahaz the son of Josiah and anointed him, and made him
king in his father's stead.
అత్ని సేవకులు అత్ని శవమును రథముమీద ఉంచి, మగిదోదనుండి యెరూష్ Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign, and he
లేమున్కు తీసికొనివచిచ అత్ని సమ్యధియందు ప్రత్రపటిురి. అపుపడు దేశపు
reigned three months in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal,
జనులు యోషీయా కుమ్యరుడెైన్ యెహో యాహాజును తీసికొని అత్నికి
the daughter of Jeremiah of Libnah.
పటా
ు భిషేకముచేసి అత్ని త్ండిరకి మ్యరుగా అత్నిని రాజుగానుంచిరి.
యెహోయాహాజు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది మూడండావాడెై
యెరూష్లేములో మూడు మ్యసములు ఏలను. అత్ని త్లిా లిబాన ఊరివాడెైన్
యిరీియా కుమ్యరి యగు హమూటలు.
ఇత్డు త్న్ పత్రులు చేసిన్దంత్టి పరకారముగా యెహోవా దృష్ుకి
చెడున్డత్ న్డచెను.

And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that
his fathers had done.
And Pharaohnechoh put him in bonds at Riblah in the land of Hamath, that
he might not reign in Jerusalem, and put the land under a tribute of a
hundred talents of silver and a talent of gold.
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ఇత్డు యెరూష్లేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనకో హమ్యతు
And Pharaohnechoh made Eliakim the son of Josiah king in the stead of
దేశమ్ందున్న రిబా
ా పటుణమ్ందు అత్నిని బంధక ములలో ఉంచి, దేశముమీద Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took Jehoahaz
ఏబది మ్ణుగుల వెండిని, రండు మ్ణుగుల బంగారమును పనునగా నిరణయించి away; and he came to Egypt and died there.

2 Kings

23

34

యోషీయా కుమ్యరుడెైన్ ఎల్లాకీమును అత్ని త్ండిరయె
ై న్ యోషీయాకు
మ్యరుగా రాజుగా నియమించి, అత్నికి యెహోయాకీమ్ను మ్యరుపేరుపటిు
యెహోయాహాజు ఐగుపు
త దేశమున్కు కొనిపోగా అత్డచచట మ్ృత్రబందను.
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యెహోయాకీము ఫరో యిచిచన్ ఆజాచొపుపన్ దేశముమీద పనున నిరణయించి ఆ Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign, and he
వెండి బంగారములను ఫరోకు చెలిాంచచవచెచను. దేశపు జనులయొదదనుండి reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Zebudah, the
వారి వారికి నిరణయమైన్ చొపుపన్ వసూలుచేసి అత్డు ఫరోనకోకు చెలిాంచెను. daughter of Pedaiah of Rumah.
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And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that
his fathers had done.
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యెహోయాకీము ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేమున్ పదకొండు సంవత్సర ములు ఏలను. అత్ని త్లిా రూమ్య
ఊరివా డెైన్ పదాయా కుమ్యరియగు జబూదా.
ఇత్డును త్న్ పత్రుల చరాలనినటి పరకారముగా యెహోవా దృష్ుకి
చెడున్డత్న్డిచెను.
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యెహోయాకీము దిన్ములలో బబులోనురాజైన్...నబుకదనజరు
యెరూష్లేముమీదికి వచెచను. యెహో యాకీము అత్నికి దాసుడెై మూడండా
సేవ చేసిన్ త్రువాత్ అత్నిమీద త్రరుగుబాట్టచేయగా

And the LORD sent against him bands of the Chaldeans, and bands of the
Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon,
and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the
LORD which He spoke by His servants the prophets.
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యెహోవా అత్నిమీదికిని, త్న్ సేవకులైన్ పరవకిలదావరా తాను సెలవిచిచన్
Surely at the commandment of the LORD came this upon Judah, to remove
మ్యటచొపుపన్ యూదాదేశమును నాశన్ముచేయటకెై దానిమీదికిని, కలీదయల them out of His sight for the sins of Manasseh, according to all that he did,
సెైన్ాములను సిరియనుల సెైన్ాము లను మోయాబీయల సెైన్ాములను
ఆమోినీయల సెైన్ా ములను రపపంచెను.

2 Kings

24

3

మ్న్షేు చేసిన్ కిరయలనినటిని బటిుయ, అత్డు నిరపరాధులను
హత్ముచేయటను బటిుయ, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి
ప్రరదోలబడున్ట్ట
ా గా ఆయన్ ఆజావలన్ ఇది వారిమీదికి వచెచను.

and also for the innocent blood that he shed; for he filled Jerusalem with
innocent blood, which the LORD would not pardon.
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Now the rest of the acts of Jehoiakim and all that he did, are they not
written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
So Jehoiakim slept with his fathers, and Jehoiachin his son reigned in his
stead.
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అత్డు నిరపరాధుల రకిముతో యెరూష్లే మును నింపన్ందున్ అది
క్షమించటకు యెహోవాకు మ్న్సుస లేకపోయెను.
యెహోయాకీము చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు
జరిగించిన్దానిన్ంత్టిని గూరిచయ యూదారాజుల వృతా
త ంత్ముల
గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
యెహోయాకీము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్
యెహోయాకీను అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh, but he taxed the
land to give the money according to the commandment of Pharaoh. He
exacted the silver and the gold from the people of the land, from every one
according to his taxation, to give it unto Pharaohnechoh.

In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim
became his servant three years. Then he turned and rebelled against him.

And the king of Egypt came not again any more out of his land, for the king
of Babylon had taken from the river of Egypt unto the River Euphrates all
that pertained to the king of Egypt.
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బబులోనురాజు ఐగుపు
Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned
త న్దికిని యూఫరటీసు న్దికిని మ్ధా ఐగుపు
త రాజు
వశమున్నున్న భూమియంత్టిని పట్ట
ు కొన్గా ఐగుపు
త రాజు ఇక నన్నటికిని త్న్ in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the
దేశము విడిచి బయలుదేరుట మ్యనను.
daughter of Elnathan of Jerusalem.
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యెహోయాకీను ఏలనారంభించిన్పుపడు పదుననిమి దేండావాడెై
యెరూష్లేమున్ందు మూడు మ్యసములు ఏలను. యెరూష్లేమువాడెైన్
ఎల్లనతాను కుమ్యరియగు నహుషా
త అత్ని త్లిా.

And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that
his father had done.
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అత్డు త్న్ త్ండిర చేసిన్దాన్ంత్టి పరకారముగా యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్
న్డచెను.
ఆ కాలమ్ందు బబులోను రాజైన్ నబుకదనజరుయొకక సేవకులు
యెరూష్లేముమీదికి వచిచ పటుణమున్కు ముటుడి వేసిరి.
వారు పటుణమున్కు ముటుడి వేయచండగాబబులోను రాజైన్ నబుకదనజరు
తానే దానిమీదికి వచెచను.

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up
against Jerusalem, and the city was besieged.
And Nebuchadnezzar king of Babylon came against the city, and his servants
besieged it.
And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, he and his
mother, and his servants and his princes and his officers; and the king of
Babylon took him in the eighth year of his reign.
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అపుపడు యూదారాజైన్ యెహోయాకీనును అత్ని త్లిాయను అత్ని
సేవకులును అత్ని కిరంది అధిపతు లును అత్ని పరివారమును బయలువెళ్లా
బబులోనురాజునొదదకు రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ
సంవత్సరమున్ అత్ని పట్ట
ు కొనను.

And he carried out from thence all the treasures of the house of the LORD
and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of
gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the LORD, as
the LORD had said.
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And he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty
men of valor, even ten thousand captives, and all the craftsmen and smiths.
None remained, save the poorest sort of the people of the land.
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మ్రియ అత్డు యెహోవా మ్ందిరపు ధన్నిధిలోనున్న పదారథములను, రాజు
ఖజానాలోనున్న సొముిను, పట్ట
ు కొని ఇశారయేలు రాజైన్ సొలొమోను
యెహోవా ఆలయమున్కు చేయించిన్ బంగారపు ఉపకరణములనినటిని
యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ తున్కలుగా చేయించి యెత్రతకొని
పోయెను.
అదియగాక అత్డు దేశపు జనులలో అత్ర బీదలైన్వారు త్పప మ్రి ఎవరును
లేకుండ యెరూష్లేము పటుణమ్ంత్టిలోనున్న అధిపతులను
పరాకరమ్శాలులను పదివేలమ్ందిని, వీరు గాక కంసాలివారిని కమ్ిరివారిని
చెరతీసికొని పోయెను.
అత్డు యెహోయాకీనును రాజు త్లిాని రాజు భారాలను అత్ని పరివారమును
దేశములోని గొపపవారిని చెరపటిు యెరూష్లేమునుండి బబులోను పురమున్కు
తీసికొనిపోయెను.
ఏడు వేలమ్ంది పరాకరమ్ శాలులను వెయిామ్ంది కంసాలివారిని కమ్ిరివారిని
యది మ్ందు తేరిన్ శకిిమ్ంతులన్ందరిని బబులోనురాజు చెరపటిు
బబులోనుపురమున్కు తీసికొనివచెచను.
మ్రియ బబులోను రాజు అత్ని పన్త్ండిరయె
ై న్ మ్త్తనాాకు సిదికయా అను
మ్యరుపేరు పటిు అత్ని సాథన్మ్ందు రాజుగా నియమించెను.
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సిదికయా యేలనారంభించిన్పుపడు ఇరువదియొక సంవత్సరములవాడు;
అత్డు యెరూష్లేమున్ందు పదకొండు సంవత్సరములు ఏలను.

And he carried away Jehoiachin to Babylon, and the king's mother, and the
king's wives, and his officers, and the mighty of the land: those carried he
into captivity from Jerusalem to Babylon.
And all the men of might, even seven thousand, and craftsmen and smiths,
a thousand, all who were strong and apt for war, even these the king of
Babylon brought captive to Babylon.
And the king of Babylon made Mattaniah his father's brother king in his
stead, and changed his name to Zedekiah.
Zedekiah was twenty and one years old when he began to reign, and he
reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the
daughter of Jeremiah of Libnah.
And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that
Jehoiakim had done.
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అత్ని త్లిా లిబాన ఊరివాడెైన్ యిరీియాయొకక కుమ్యరియగు
హమూటలు. యెహోయాకీముయొకక చరా అంత్టి చొపుపన్ సిదికయా
యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్ న్డిచెను.
యూదావారిమీదను యెరూష్లేమువారి మీదను యెహోవా తెచచకొనిన్
కోపమునుబటిు త్న్ సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయటకెై
బబులోనురాజు మీద సిదికయా త్రరుగబడెను.
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కలీదయలు పటుణ ప్ర
ర కారమును పడగొటుగా సెైనికులు రాత్రియందు రాజు
తోటదగుర రండు గోడల మ్ధానున్న దావరపు మ్యరుమున్ ప్రరిపోయిరి.
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So they took the king and brought him up to the king of Babylon to Riblah,
and they gave judgment upon him.
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అయితే కలీదయలు పటుణముచట్ట
ు ఉండగా రాజు మైదాన్మున్కు
పోవుమ్యరుమున్ వెళ్లా పోయెను; కలీదయల సెైన్ాము రాజును త్రిమి, అత్ని
సెైన్ాము అత్నికి దూరముగా చెదరిపోయిన్ందున్ యెరికో మైదాన్మ్ందు
అత్ని పట్ట
ు కొనిరి.
వారు రాజును పట్ట
ు కొని రిబా
ా పటుణమ్ందున్న బబులోను రాజునొదదకు తీసి
కొనిపోయిన్పుపడు రాజు అత్నికి శిక్ష విధించెను.
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సిదికయా చూచచండగా వారు అత్ని కుమ్యరులను చంపంచి సిదికయా
కనునలు ఊడదీయించి యిత్తడి సంకెళాతో అత్ని బంధించి బబులోను
పటుణమున్కు తీసికొనిపోయిరి.
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మ్రియ బబులోనురాజైన్ నబుకదనజరు ఏలుబడిలో పందొమిిదవ
సంవత్సరమ్ందు అయిదవ నల యేడవ దిన్మున్ రాజదేహసంరక్షకులకు
అధిపత్రయ బబులోనురాజు సేవకుడున్గు నబూజరదాను యెరూష్లేమున్కు
వచిచ
యెహోవా మ్ందిరమును రాజన్గరును యెరూష్లేము న్ందున్న
యిండానినటిని గొపపవారి యిండానినటిని అగినచేత్ కాలిపంచెను.
మ్రియ రాజదేహసంరక్షకుల అధి పత్రయొదదనున్న కలీదయల
సెైనికులందరును యెరూష్లేము చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కారములను పడగొటిురి.

And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the
nineteenth year of King Nebuchadnezzar king of Babylon, came
Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto
Jerusalem.
And he burned the house of the LORD, and the king's house, and all the
houses of Jerusalem, and every great man's house burned he with fire.

అత్ని యేలుబడిలో తొమిిదవ సంవత్సరమ్ందు పదియవ మ్యసము
పదియవ దిన్మ్ందు బబులోను రాజైన్ నబుకదనజరును అత్ని
సెైన్ామ్ంత్యను యెరూష్లేము మీదికి వచిచ దానికెదురుగా దిగి దాని
చట్ట
ు ను ముటుడి దిబబలు కటిురి.
ఈ పరకారము రాజైన్ సిదికయా యేలు బడియందు పదకొండవ సంవత్సరము
వరకు పటుణము ముటుడివేయబడియండగా
నాలువ నల తొమిిదవ దిన్ మ్ందు పటుణములో కాుమ్ము అఘోరమ్యయెను,
దేశపు జనులకు ఆహారము లేకపోయెను.

For through the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and Judah,
until He had cast them out from His presence, that Zedekiah rebelled
against the king of Babylon.
And it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, in the
tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he and
all his host, against Jerusalem and pitched camp against it; and they built
forts against it round about.
And the city was besieged unto the eleventh year of King Zedekiah.

And on the ninth day of the fourth month the famine prevailed in the city,
and there was no bread for the people of the land.
And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way
of the gate between two walls, which is by the king's garden (now the
Chaldeans were against the city round about); and the king went the way
toward the plain.
And the army of the Chaldeans pursued after the king and overtook him in
the plains of Jericho, and all his army were scattered from him.

And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of
Zedekiah, and bound him with fetters of brass and carried him to Babylon.

And all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard
broke down the walls of Jerusalem round about.
Now the rest of the people who were left in the city and the fugitives who
fell away to the king of Babylon, with the remnant of the multitude, did
Nebuzaradan the captain of the guard carry away.
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పటుణమ్ందు మిగిలి యండిన్ వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరిన్ వారిని,
సామ్యన్ాజనులలో శ్రష్ంచిన్వారిని రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపత్రయె
ై న్
నబూజరదాను చెరగొని పోయెను గాని
వావసాయదారులును దా
ర క్షతోట వారును ఉండవలన్ని దేశపు బీదజన్ములో
కొందరిని ఉండనిచెచను.

But the captain of the guard left some of the poor of the land to be
vinedressers and husbandmen.

13

మ్రియ యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న యిత్రతడి సతంభ్ములను మ్టాను
యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న యిత్తడి సముదరమును కలీదయలు తున్కలుగా
కొటిు, ఆ యిత్తడిని బబులోను పటుణమున్కు ఎత్రతకొనిపోయిరి.

And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, and all the
vessels of brass wherewith they ministered, took they away.
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సేవకొరకెై యంచబడిన్ ప్రత్ిలను చేటలను ముండాను ధూప్రరు
ి లను ఇత్తడి
ఉపకరణములనినటిని వారు తీసికొని పోయిరి.
అగినప్రత్ిలు గిననలు మొదలైన్ వెండి వసు
త వులను బంగారు వసు
త వులను
రాజదేహసంరక్షకుల అధిపత్ర తీసికొనిపోయెను.

And the firepans and the bowls, and such things as were of gold, all gold,
and of silver, all silver, the captain of the guard took away.
The two pillars, one sea, and the bases which Solomon had made for the
house of the LORD, the brass of all these vessels was without weight.
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మ్రియ అత్డు యెహోవా మ్ందిరమున్కు సొలొమోను చేయించిన్ రండు
సతంభ్ములను సముదరమును మ్టాను తీసికొనిపోయెను. ఈ యిత్తడి
వసు
త వులయెతు
త లకకకు మించియండెను.

The height of the one pillar was eighteen cubits, and the capital upon it was
brass; and the height of the capital was three cubits, and the wreathen work
and pomegranates upon the capital round about, all of brass; and like unto
these had the second pillar with wreathen work.
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And the captain of the guard took Seraiah the chief priest and Zephaniah
the second priest and the three keepers of the door.
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ఒకొకక సతంభ్పు నిడివి పదుననిమిది మూరలు. దాని పైపీట యిత్తడిది, పైపీట
నిడివి మూడు మూరలు. మ్రియ ఆ పైపీటచట్ట
ు ఉన్న అలిాకలును
దానిమ్ిపండు
ా ను ఇత్తడివి; రండవ సతంభ్మును వీటివల అలిాకపని
కలిగియండెను.
రాజదేహసంరక్షకుల అధిపత్ర పరధాన్యాజకుడెైన్ శెరా యాను రండవ
యాజకుడెైన్ జఫనాాను ముగు
ు రు దావర ప్రలకులను పట్ట
ు కొనను.
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మ్రియ ఆయధసు
థ లమీద నియమింపబడియన్న అధిపత్రని,
పటుణములోనుండి తీసికొని, రాజుసముఖమును కనిపట్ట
ు కొని యండువారిలో
పటుణమ్ందు దొరకిన్ అయిదుగురిని, దేశపుజనులను సంఖా చేయవారి
అధిపత్రయొకక లేఖికుని, సామ్యన్ాజనులలో పటుణమ్ందు దొరకిన్
అరువదిమ్ందిని పట్ట
ు కొనను.
రాజదేహసంరక్షకుల అధిపత్రయగు నబూజరదాను వీరిని తీసికొని రిబా
ా
పటుణమ్ందున్న బబులోనురాజునొదదకు రాగా
బబులోనురాజు హమ్యతు దేశమ్ందున్న రిబా
ా పటుణమ్ందు వారిని
చంపంచెను. ఈ రీత్రగా యూదా వారు త్మ్ దేశములోనుండి ఎత్రతకొని పోబడిరి.

And the pillars of brass that were in the house of the LORD, and the bases
and the brazen sea that was in the house of the LORD, the Chaldeans broke
in pieces and carried the brass of them to Babylon.

And out of the city he took an officer who was set over the men of war, and
five men of those who were in the king's presence who were found in the
city, and the principal scribe of the host who mustered the people of the
land, and threescore men of the people of the land who were found in the
city;
and Nebuzaradan captain of the guard took these and brought them to the
king of Babylon to Riblah.

And the king of Babylon smote them, and slew them at Riblah in the land of
Hamath. So Judah was carried away out of their land.
And as for the people who remained in the land of Judah, whom
Nebuchadnezzar king of Babylon had left, even over them he made Gedaliah
the son of Ahikam, the son of Shaphan, ruler.
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బబు లోను రాజైన్ నబుకదనజరు యూదా దేశమ్ందు ఉండనిచిచన్ వారిమీద
అత్డు షాఫానున్కు పుటిున్ అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాను అధిపత్రగా
నిరణయించెను.
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యూదావారి సెైనాాధిపతులందరును వారి జనులంద రును బబులోనురాజు
And Gedaliah swore to them and to their men, and said unto them, "Fear
గెదల్లాను అధిపత్రగా నియమించిన్ సంగత్ర విని, మిసాపపటుణమ్ందున్న
not to be the servants of the Chaldeans. Dwell in the land and serve the king
గెదల్లాయొదదకు నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలును, కారేహ కుమ్యరుడెైన్ of Babylon, and it shall be well with you."
యోహానానును, నటోప్రతీయడెైన్ త్ను
ా మతు కుమ్యరుడగు శెరాయాయను,
మ్యయకాతీయడెైన్ యొకనికిపుటిున్ యజనాాను కూడి రాగా
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గెదల్లావారితోను వారి జనులతోను పరమ్యణముచేసికలీదయలకు మ్న్ము
దాసులమైత్రమ్ని జడియవదు
ద , దేశమ్ందు కాపురముండి బబులోను రాజున్కు
మీరు సేవచేసిన్యెడల మీకు మేలు కలుగున్ని చెపపను.
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అయితే ఏడవ మ్యసమ్ందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామ్యకు పుటిున్ నత్నాా
కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు పదిమ్ంది మ్నుషుాలను పలుచకొని వచిచ
గెదల్లామీద పడగా అత్డు మ్రణమ్యయెను. మ్రియ మిసాపలో అత్ని
యొదదనున్న యూదులను కలీదయలను అత్డు హత్ముచేసెను.
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అపుపడు కొదిదవారేమి గొపప వారేమి జనులందరును, సెైనాాధిపతులును, లేచి
కలీదయల భ్యముచేత్ ఐగుపు
త దేశమున్కు ప్రరిపోయిరి.
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యూదారాజైన్ యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన్ ముపపదియేడవ
And he spoke kindly to him and set his throne above the throne of the kings
సంవత్సరమున్ పండెరండవ నల యిరువది యేడవ దిన్మున్ బబులోనురాజైన్ who were with him in Babylon,
ఎవీలిరోదకు తాను ఏలనారంభించిన్ సంవత్సర మ్ందు
బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన్ యెహోయాకీనును తెపపంచి
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and changed his prison garments. And he ate bread continually before him
all the days of his life;
and his allowance was a continual allowance given him from the king, a
daily rate for every day, all the days of his life.
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అత్నితో దయగా మ్యటల్లడి, అత్ని పీఠమును బబులోనులో త్న్
యొదదనున్న రాజుల పీఠములకంట్ట ఎతు
త చేసెను.
కాగా అత్డు త్న్ బందీగృహ వసతీములను తీసివేసి వేరు వసతీ ములను
ధరించకొని తాను బరదికిన్ దిన్ములనినయ రాజు సనినధిని
భోజన్ముచేయచ వచెచను.
మ్రియ అత్ని బతెతము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత్ నిరణయింపబడిన్దై
అత్డు బరదికిన్నానళ్ల
ా ఆ చొపుపన్ అత్ని కియాబడు చండెను.

1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles

1
1
1

1
2
3

ఆదాము షేతు ఎనోషు
కేయినాను మ్హలలేలు యెరదు
హనోకు మతూషెల లమకు

Kenan, Mahalaleel, Jared,
Enoch, Methuselah, Lamech,
Noah, Shem, Ham, and Japheth.

And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the
king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah at
Mizpah even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah,
and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son
of a Maachathite, they and their men.

But it came to pass in the seventh month that Ishmael the son of Nethaniah,
the son of Elishama, of the seed royal, came and ten men with him, and
smote Gedaliah so that he died, and the Jews and the Chaldeans who were
with him at Mizpah.
And all the people, both small and great, and the captains of the armies,
arose and came to Egypt; for they were afraid of the Chaldeans.

And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of
Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the seven and twentieth
day of the month, that Evilmerodach king of Babylon, in the year that he
began to reign, lifted up the head of Jehoiachin king of Judah out of prison.

Adam, Seth, Enosh,
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నోవహు షేము హాము యాపతు.
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యాపతు కుమ్యరులు; గోమరు మ్యగోగు మ్యదయి యావాను తుబాలు
మషెకు తీరసు అనువారు.
గోమరు కుమ్యరులు అష్కన్జు రీఫతు తోగరాి.
యావాను కుమ్యరులు ఎలీషా త్రీుషు కితీతము దోదా నీము.
హాము కుమ్యరులు; కూషు మిసారయిము పూతు కనాను.
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ఏబెరున్కు ఇదదరు కుమ్యరులు పుటిురి, ఒకని దిన్ములలో భూమి
విభాగింపబడెను గనుక అత్నికి పలగు అని పేరు పటుబడెను, అత్ని
సహోదరుని పేరు యొకాిను.
యొకాిను అలోిదాదును షెలపును హసరాివెతును యెరహును
హదోరమును ఊజాలును దికాానును
ఏబాలును అబీమ్య యేలును షేబను
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ఓఫీరును హవీల్లను యోబాలును కనను, వీరందరును యొకాిను కుమ్యరులు. Shem, Arphaxad, Shelah,
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షేము అరపక్షదు షేలహు ఏబెరు పలగు రయూ
సెరూగు నాహోరు తెరహు
అబా
ర హామ్ను పేరు పటుబడిన్ అబా
ర ము.
అబా
ర హాము కుమ్యరులు,
ఇసాసకు ఇషాియేలు.
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వీరి త్రములు ఏవన్గా ఇషాియేలున్కు జేాష్ఠ కుమ్యరుడు నబాయోతు
త్రువాత్ కేదారు అదబయేలు మిబాశము
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కూషు కుమ్యరులు సెబా హవీల్ల సబా
త రాయమ్య సబతకా. రాయమ్య
కుమ్యరులు షెబదదాను.
కూషు నిమో
ా దును కనను, ఇత్డు భూమిమీది పరా కరమ్శాలులలో
మొదటివాడు.
లూదీయలు అనామీ యలు లహాబీయలు న్పు
త హీయలు
పతు
ి స్త్యలు ఫిలిషీతయల వంశకరిలైన్ కసూ
ా హీయలు కఫ్తతరీయలు
మిసారయిము సంత్త్రవారు.
కనాను త్న్ జేాష్ఠకుమ్యరుడెైన్ స్త్దోనును హేతును కనను.
యెబూస్త్యలు అమోరీయలు గిరా
ు షీయలు
హివీవయలు అరీకయలు స్త్నీయలు
అరావదీయలు సెమ్యరీయలు హమ్యతీయలు అత్ని సంత్త్రవారు.
షేము కుమ్యరులు; ఏల్లము అష్ష
ు రు అరపక్షదు లూదు అరాము ఊజు
హూలు గెతెరు మషెకు.
అరపక్షదు షేలహును కనను. షేలహు ఏబెరును కనను.

The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal,
and Meshech, and Tiras.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.
And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.
The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and
Sabtecha. And the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.
And Cush begot Nimrod; he began to be mighty upon the earth.
And Mizraim begot Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
and Pathrusim, and Casluhim (from whom came the Philistines), and
Caphtorim.
And Canaan begot Sidon his firstborn, and Heth;
the Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and
Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
And Arphaxad begot Shelah, and Shelah begot Eber.
And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, because
in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.
And Joktan begot Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
and Ebal, and Abimael, and Sheba,
and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

Eber, Peleg, Reu,
Serug, Nahor, Terah,
Abram, the same is Abraham.
The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.
These are their generations: the firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar,
and Adbeel, and Mibsam,
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
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మిషాి దూమ్య మ్శాశ హదదు తేమ్య
యెతూరు నాపీషు కెదమ్య; వీరు ఇషాియేలు కుమ్యరులు.
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అబా
ర హాముయొకక ఉపపత్రనయె
ై న్ కెతూరా కనిన్ కుమ్యరులు ఎవరన్గా
జమ్య
ా ను యొకాును మదానుమిదాాను ఇషాబకు ష్షవహు. యొకాును
కుమ్యరులు షేబదాను.
మిదాాను కుమ్యరులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎల్ల
ద యా;
వీరందరును కెతూరాకు పుటిున్ కుమ్యరులు.
అబా
ర హాము ఇసాసకును కనను, ఇసాసకు కుమ్యరులు ఏశావు ఇశారయేలు.
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ఏశావు కుమ్యరులు ఏలీఫజు రయూ వేలు యెయూషు యాల్లము కోరహు.
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ఎలీఫజు కుమ్య రులు తేమ్యను ఓమ్యరు సెపో గాతాము కన్జు త్రమ్యన
అమ్యలేకు.
రయూవేలు కుమ్యరులు న్హతు జరహు ష్మ్యి మిజజ.

1 Chronicles

1

38

And the sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon,
and Ezer, and Dishan.
శ్రయీరు కుమ్యరులు లోతాను శోబాలు సిబోాను అనా దిషోను ఏసెరు దిషాను. And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.
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లోతాను కుమ్య రులు హోరీ హోమ్యము; త్రమ్యన లోతానున్కు సహోదరి.
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శోబాలు కుమ్యరులు అల్లవను మ్న్హతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. సిబోాను
కుమ్యరులు అయాా అనా.
అనా కుమ్యరులలో ఒకనికి దిషోను అనిపేరు. దిషోను కుమ్యరులు హమ్య
ా ను
ఎషాబను ఇతా
ి ను కెరాను.
ఏసెరు కుమ్యరులు బిల్ల
ా ను జవాను యహకాను. దిషాను కుమ్యరులు ఊజు
అరాను.
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ఏ రాజును ఇశారయేలీయలను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమ్ందు ఏలిన్
రాజులు వీరు; బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బెల అత్ని పటుణము పేరు దినా
ా బా.

The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And
the sons of Zibeon: Aiah, and Anah.
The son of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and
Ithran, and Cheran.
The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz,
and Aran.
Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king
reigned over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his
city was Dinhabah.
And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his
stead.
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బెల చనిపోయిన్ త్రువాత్ బసార ఊరివాడెైన్ జరహు కుమ్యరుడెైన్ యోబాబు
అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.
యోబాబు చనిపోయిన్ త్రువాత్ తేమ్యనీయల దేశపు వాడెైన్ హుషాము
అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.

And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in
his stead.
And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, who smote Midian in
the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith.
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Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, and
Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of
Jokshan: Sheba, and Dedan.
And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and
Eldaah. All these are the sons of Keturah.
And Abraham begot Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.
The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and
Timna, and Amalek.
The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

హుషాము చనిపోయిన్ త్రువాత్ మోయాబు దేశమున్ మిదాానీయలను
And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
హత్ముచేసిన్ బెదదు కుమ్యరుడెైన్ హదదు అత్నికి బదులుగా రాజాయెను;
ఇత్ని పటుణము పేరు అవీతు.
హదదు చనిపోయిన్ త్రువాత్ మ్శ్రరకా ఊరివాడెైన్ శవ్ద
And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the River reigned in his
ా అత్నికి బదులుగా
రాజాయెను.
stead.
శవ్ద
చనిపోయిన్
త్రువాత్
న్ది
దగ
ు
రనున్న
రహెబోతువాడె
ై
న్
షావ్దలు
And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
ా
అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.
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షావ్దలు చని పోయిన్ త్రువాత్ అకోబరు కుమ్యరుడెైన్ బయల్హానాను
అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.
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బయల్హానాను చని పోయిన్ త్రువాత్ హదదు అత్నికి బదులుగా
రాజాయెను; ఇత్ని పటుణము పేరు ప్రయ. ఇత్ని భారాపేరు మహేత్బేలు;
ఈమ మేజాహాబు కుమ్యరియె
ై న్ మ్తేిదు న్కు పుటిున్ది.
హదదు చనిపోయిన్ త్రువాత్ ఎదోము న్ందు ఉండిన్ నాయకులవరన్గా
త్రమ్యన నాయకుడు, అల్లవ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు,
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And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead; and the name
of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of
Matred, the daughter of Mezahab.
Hadad died also. And the chiefs of Edom were: Chief Timnah, Chief Aliah,
Chief Jetheth,
Chief Aholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,

అహలీబామ్యనాయకుడు, ఏల్ల నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు,
కన్జు నాయకుడు, తేమ్యను నాయకుడు, మిబాసరు నాయకుడు,
మ్గీదయేలు నాయకుడు, ఈల్లము నాయ కుడు; వీరు ఎదోముదేశమున్కు
నాయకులు.
ఇశారయేలు కుమ్యరులు; రూబేను ష్మోాను లేవి యూదా ఇశాశఖారు
జబూలూను
దాను యోసేపు బెనాామీను న్ఫా
త లి గాదు ఆషేరు.

Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,
Chief Magdiel, Chief Iram. These are the chiefs of Edom.
These are the sons of Israel [or, Jacob]: Reuben, Simeon, Levi, and Judah,
Issachar, and Zebulun,
Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

3

యూదా కుమ్యరులు ఏరు ఓనాను షేల్ల. ఈ ముగు
ు రు కనానీయరాలైన్
ష్షయ కుమ్యరియందు అత్నికి పుటిురి. యూదాకు జేాష్ఠకుమ్యరుడెైన్ ఏరు
యెహోవా దృష్ుకి చెడివాడెైన్ందున్ ఆయన్ వానిని చంపను.

And Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of
Judah were five.

2

4

The sons of Perez: Hezron, and Hamul.
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మ్రియ అత్ని కోడలైన్ తామ్యరు అత్నికి పరసును జరహును కనను.
యూదా కుమ్యరులందరును అయిదు గురు.
పరసు కుమ్యరులు హెసోరను హామూలు.
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జరహు కుమ్యరులు అయిదుగురు, జమీ ఏతాను హేమ్యను కలోకలు దార.
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కరీి కుమ్యరులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇత్డు శాపగరసతమైన్ దానిలో
కొంత్ అపహరించి ఇశారయేలీయలను శర మ్పట్టును.
ఏతాను కుమ్యరులలో అజరాా అను ఒకడుండెను.
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The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, which three were born unto
him by the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah,
was evil in the sight of the LORD; and He slew him.

And the sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara,
five of them in all.
And the son of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the
thing accursed.
And the son of Ethan: Azariah.

The sons also of Hezron who were born unto him: Jerahmeel, and Ram, and
Chelubai.
హెసోరనున్కు పుటిున్ కుమ్యరులు యెరహెియేలు రాము కెలూబెై.
And Ram begot Amminadab, and Amminadab begot Nahshon, prince of the
children of Judah;
రాము అమీి్మ్నాదాబును కనను, అమీి్మ్నాదాబు యూదావారికి పదదయె
ై న్ and Nahshon begot Salma, and Salma begot Boaz;
న్యసోసనును కనను.
న్యసోసను శల్లిను కనను, శల్లి బోయజును కనను,
and Boaz begot Obed, and Obed begot Jesse.
బోయజు ఓబేదును కనను, ఓబేదు యెష్ుయిని కనను,
And Jesse begot his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimea
the third,
యెష్ుయి త్న్ జేాష్ఠ కుమ్యరుడెైన్ ఏలీయాబును రండవవాడెైన్
Nethanel the fourth, Raddai the fifth,
అబీనాదాబును మూడవవాడెైన్ ష్మ్యిను
నాలుగవవాడెైన్ నత్నేలును, అయిదవవాడెైన్ రదదయిని
Ozem the sixth, David the seventh,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆరవవాడెైన్ ఓజమును ఏడవ వాడెైన్ దావీదును కనను.
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సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకకచెలాండు
ర . సెరూయా కుమ్యరులు ముగు
ు రు,
అబీషెై యోవాబు అశాహేలు.
అబీగయీలు అమ్యశాను కనను; ఇషాియేలీయడెైన్ యెతెరు అమ్యశాకు
త్ండిర.
హెసోరను కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు అజూబా అను త్న్ భారాయందును
యెరీయోతున్ందును పలాలను కనను. అజూబా కుమ్యరులు ఎవరన్గా
యేషెరు షోబాబు అరోదను.
అజూబా చనిపోయిన్ త్రువాత్ కాలేబు ఎఫా
ర తాను వివాహము చేసికొన్గా అది
అత్నికి హూరును కనను.
హూరు ఊరిని కనను, ఊరి బెసలేలును కనను.
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మ్రియ గెష్షరువారును సిరియనులును యాయీరు పటుణములను
కెనాతును దాని ఉపపటుణము లను అరువది పటుణములను వారియొదదనుండి
తీసికొనిరి. వీరందరును గిల్లదు త్ండిరయె
ై న్ మ్యకీరున్కు కుమ్యళ్ల
ా .
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కాలేబుదైన్ ఎఫా
ర తాలో హెసోరను చనిపోయిన్ త్రువాత్ హెసోరను భారాయె
ై న్
అబీయా అత్నికి తెకోవకు త్ండిరయె
ై న్ అష్ష
ు రును కనను.
హెసోరను జేాష్ఠ కుమ్యరుడెైన్ యెరహెియేలు కుమ్యరులు ఎవరన్గా జేాషు
ఠ
డగు రాము బూనా ఓరను ఓజము అహీయా.
అటారా అను ఇంకొక భారా యెరహెియేలున్కు ఉండెను, ఇది ఓనామున్కు
త్లిా.
యెరహెియేలున్కు జేాష్ఠకుమ్యరుడగు రాము కుమ్యరులు మ్యజు
యామీను ఏకెరు.
ఓనాము కుమ్యరులు ష్మ్ియి యాదా, ష్మ్ియి కుమ్యరులు నాదాబు
అబీష్షరు.
అబీష్షరు భారాపేరు అబీహయిలు, అది అత్నికి అహాబనును, మొలీదును
కనను.
నాదాబు కుమ్య రులు సెలదు అపపయీము. సెలదు సంతాన్ములేకుండ
చనిపోయెను
అపపయీము కుమ్యరులలో ఇషీ అను ఒక డుండెను, ఇషీ కుమ్యరులలో
షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమ్యరులలో అహాయి అను ఒకడుండెను,
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త్రువాత్ హెసోరను గిల్లదు త్ండిరయె
ై న్ మ్యకీరు కుమ్యరిను కూడెను; తాను
అరువది సంవత్సరముల వయసుసగలవాడెైన్పుపడు దానిని వివాహము
చేసికొన్గా అది అత్నికి సెగూబును కనను.
సెగూబు యాయీరును కనను, ఇత్నికి గిల్లదు దేశమ్ందు ఇరువదిమూడు
పటు ణము లుండెను.

whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah: Abishai,
and Joab, and Asahel, three.
And Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
And Caleb the son of Hezron begot children by Azubah his wife, and by
Jerioth; her sons are these: Jesher, and Shobab, and Ardon.
And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, who bore him
Hur.
And Hur begot Uri, and Uri begot Bezaleel.
And afterward Hezron went in to the daughter of Machir, the father of
Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bore
him Segub.
And Segub begot Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

And he took Geshur and Aram, with the towns of Jair, from them, with
Kenath and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to
the sons of Machir, the father of Gilead.
And after Hezron was dead in Calebephrathah, then Abijah Hezron's wife
bore him Ashhur the father of Tekoa.

And the sons of Jerahmeel, the firstborn of Hezron were Ram the firstborn,
and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.
Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the
mother of Onam.
And the sons of Ram, the firstborn of Jerahmeel, were Maaz, and Jamin, and
Eker.
And the sons of Onam were Shammai, and Jada. And the sons of Shammai:
Nadab, and Abishur.
And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bore him Ahban
and Molid.
And the sons of Nadab: Seled and Appaim; but Seled died without children.
And the son of Appaim: Ishi. And the son of Ishi: Sheshan. And the child of
Sheshan: Ahlai.
And the sons of Jada the brother of Shammai: Jether and Jonathan; and
Jether died without children.

ష్మ్ియి సహోదరుడెైన్ యాదా కుమ్యరులు యెతెరు యోనాతాను;యెతెరు And the sons of Jonathan: Peleth and Zaza. These were the sons of
సంతాన్ములేకుండ చనిపోయెను.
Jerahmeel.
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యోనాతాను కుమ్యరులు పేలతు జాజా; వీరు యెరహెి యేలున్కు
పుటిున్వారు.
షేషానున్కు కుమ్యరిలే గాని కుమ్యరులు లేకపోయిరి;ఈ షేషానున్కు యరా
ా
అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీతయడు
షేషాను త్న్ కుమ్యరిను త్న్ దాసుడెైన్ యరా
ా కు ఇయాగా అది అత్నికి
అత్తయిని కనను.
అత్తయి నాతానును కనను, నాతాను జాబాదును కనను,
జాబాదు ఎప్ర
ా లును కనను, ఎప్ర
ా లు ఓబేదును కనను,
ఓబేదు యెహూను కనను, యెహూ అజరాాను కనను,
అజరాా హేలసుసను కనను, హేలసుస ఎల్లశాను కనను,
ఎల్లశా సిసాియీని కనను, సిసాియీ ష్లూ
ా మును కనను,
ష్లూ
ా ము యెక మ్యాను కనను, యెకమ్యా ఎలీషామ్యను కనను.

Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an
Egyptian whose name was Jarha.
And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant for a wife; and she bore
him Attai.
And Attai begot Nathan, and Nathan begot Zabad;

42

యెర హెియేలు సహోదరుడెైన్ కాలేబు కుమ్యరులవరన్గా జీపు త్ండిరయె
ై న్
మేషా, యిత్డు అత్నికి జేాషు
ఠ డు. అబీ హెబో
ర ను మేషాకు కుమ్యరుడు.

And the sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

2
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హెబో
ర ను కుమ్యరులు కోరహు త్పూపయ రేకెము షెమ్.
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And Shema begot Raham, the father of Jorkoam; and Rekem begot
Shammai.
షెమ్ యోరకయాము త్ండిరయె
ై న్ రహమును కనను, రేకెము ష్మ్ియిని కనను. And the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Bethzur.
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ష్మ్ియి కుమ్యరుడు మ్యయోను, ఈ మ్యయోను బేతూసరున్కు త్ండిర.
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కాలేబు ఉపపత్రనయె
ై న్ ఏయిఫా హారాన్ను మోజాను గాజేజును కనను,
హారాను గాజేజును కనను.
యెహదయి కుమ్యరులు రగెము యోతాము గషాను పలట్ట ఏయిఫా ష్యపు.

1 Chronicles

2

48

కాలేబు ఉపపత్రనయె
ై న్ మ్యకా షెబెరును త్రరానాను కనను.

She bore also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of
Machbenah and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.
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మ్రియ అది మ్దినానకు త్ండిరయె
ై న్ ష్యపును మ్కేబ నాకును గిబాాకు
త్ండిరయె
ై న్ షెవానును కనను. కాలేబు కుమ్యరికు అకాస అని పేరు.

These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephrathah:
Shobal the father of Kirjathjearim,
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Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader.
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ఎఫా
ర తాకు జేాషు
ఠ డుగా పుటిున్ హూరు కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు కుమ్యరులు
ఎవరన్గా కిరాతాారీము త్ండిరయె
ై న్ శోబాలును,
బేతెాహేము త్ండిరయె
ై న్ శల్లియను, బేతా
ు దేరు త్ండిరయె
ై న్ హారే పును.
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కిరాతాారీము త్ండిరయె
ై న్ శోబాలు కుమ్యరులవ రన్గా హారోయే
హజీహమీి్మ్ను హోతు.
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కిరాతాారీముకుమ్యరులవరన్గా ఇతీియలును పూతీయలును షుమ్యి
తీయలును మిషా
ర యీయలును; వీరివలన్ సొరాతీయ లును
ఎషా
త యలీయలును కలిగిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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and Zabad begot Ephlal, and Ephlal begot Obed;
and Obed begot Jehu, and Jehu begot Azariah;
and Azariah begot Helez, and Helez begot Eleasah;
and Eleasah begot Sismai, and Sismai begot Shallum;
and Shallum begot Jekamiah, and Jekamiah begot Elishama.
Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were: Mesha his firstborn,
who was the father of Ziph, and the sons of Mareshah the father of Hebron.

And Ephah, Caleb's concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran
begot Gazez.
And the sons of Jahdai: Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and
Ephah, and Shaaph.
Maachah, Caleb's concubine, bore Sheber and Tirhanah.

And Shobal the father of Kirjathjearim had sons: Haroeh, and half of the
Manahethites.
And the families of Kirjathjearim: the Ithrites, and the Puthites, and the
Shumathites, and the Mishraites; from them came the Zorathites and the
Eshtaolites.
The sons of Salma: Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of
Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.

శల్లి కుమ్యరులవ రన్గా బేతెాహేమును నటోప్రతీయలును యోవాబు ఇంటి
సంబంధమైన్ అతారోతీయలును మ్యన్హతీయలలో ఒక భాగముగానున్న
జారీయలును.
యబేబజులో కాపురమున్న లేఖికుల వంశములైన్ త్రరాతీయలును
ష్మ్యాతీయలును శూకోతీయలును; వీరు రేకాబు ఇంటి వారికి త్ండిరయె
ై న్
హమ్యతువలన్ పుటిున్ కేనీయల సంబంధులు.
దావీదున్కు హెబో
ర నులో పుటిున్ కుమ్యరులవరన్గా యెజరయేలీయరాలైన్
అహీనోయమున్కు పుటిున్ అమోనను జేాషు
ఠ డు; కరిలీయరాలైన్
అబీగయీలున్కు పుటిున్ దానియేలు రండవవాడు,

And the families of the scribes who dwelt at Jabez: the Tirathites, the
Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites who came from
Hammath, the father of the house of Rechab.
Now these were the sons of David who were born unto him in Hebron: the
firstborn, Amnon, by Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, by
Abigail the Carmelitess;
the third, Absalom, the son of Maacah the daughter of Talmai king of
Geshur; the fourth, Adonijah, the son of Haggith;

2

గెష్షరు రాజైన్ త్లియి కుమ్యరియె
ై న్ మ్యకాకు పుటిున్ అబా
ు లోము
మూడవవాడు, హగీుతు కుమ్యరుడెైన్ అదోనీయా నాలువ వాడు,

the fifth, Shephatiah by Abital; the sixth, Ithream by Eglah his wife.

3

3

అబీటలు కనిన్ షెఫటా అయిదవవాడు, అత్ని భారాయె
ై న్ ఎగా
ా కనిన్
ఇతెియాము ఆరవవాడు,

These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years
and six months, and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
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ఈ ఆరుగురు హెబో
ర నులో అత్నికి పుటిురి, అచచట అత్డు ఏడు
సంవత్సరముల ఆరునలలు ఏలను,

And these were born unto him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and
Nathan, and Solomon, four by Bathshua the daughter of Ammiel;
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యెరూష్ లేములో ముపపది మూడు సంవత్సరములు ఏలను.
యెరూష్లేములో అత్నికి పుటిున్ వారవరన్గా అమీి్మ్యేలు కుమ్యరి యె
ై న్
బతెుబవలన్ కలిగిన్ ష్మ్యా షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను న్లుగురు

Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
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ఇభారు ఎలీషామ్య ఎలీపేలట్ట నోగహు నపగు యాఫీయ ఎలీషామ్య
ఎల్లాదా ఎలీపేలట్ట అను తొమ్ిండు
ర కుమ్యరులు.
ఉపపతునలవలన్ కలిగిన్వారుగాక వీరందరు దావీదున్కు జన్న్మైరి;
తామ్యరు వీరికి సహోదరి.
సొలొమోనున్కు రహబాము కుమ్యరుడు, అత్ని కుమ్యరుడు అబీయా.
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and Nogah, and Nepheg, and Japhia,
and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
These were all the sons of David, besides the sons of the concubines, and
Tamar their sister.
And Solomon's son was Rehoboam; Abijah was his son, Asa his son,
Jehoshaphat his son,
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
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అబీ యాకు ఆసా కుమ్యరుడు, ఆసాకు యెహోషాప్రతు కుమ్య రుడు
యెహోషాప్రతున్కు యెహోరాము కుమ్యరుడు, యెహోరామున్కు అహజాా
కుమ్యరుడు, అహజాాకు యోవాషు కుమ్యరుడు,
యోవాషున్కు అమ్జాా కుమ్యరుడు అమ్జాాకు అజరాా కుమ్యరుడు,
అజరాాకు యోతాము కుమ్యరుడు
యోతామున్కు ఆహాజు కుమ్య రుడు, ఆహాజున్కు హిజకయా కుమ్యరుడు,
హిజకయాకు మ్న్షేు కుమ్యరుడు,
మ్న్షేుకు ఆమోను కుమ్యరుడు, ఆమోనున్కు యోషీయా కుమ్యరుడు.
యోషీయా కుమ్యరులవరన్గా జేాషు
ఠ డు యోహానాను, రండవవాడు
యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదికయా, నాలువవాడు ష్లూ
ా ము.
యెహోయాకీము కుమ్యరులలో యెకొనాా అను ఒకడుండెను, అత్ని
కుమ్యరుడు సిదికయా.

Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Amon his son, Josiah his son.
And the sons of Josiah were the firstborn Johanan, the second Jehoiakim,
the third Zedekiah, the fourth Shallum.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
And the sons of Jeconiah: Assir, Shealtiel his son,
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యకొనాా కుమ్యరులు అస్త్సరు ష్యలీతయేలు
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మ్లీక రాము పదాయా షెన్జజరు యెకమ్యా హోషామ్య నదబాా.
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and Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five.
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పదాయా కుమ్యరులు జరుబాబబెలు ష్మీ; జరుబాబబెలు కుమ్యరులు
మషుల్ల
ా ము హన్నాా; షెలోమీతు వారికి సహోదరి.
హషుబా ఓహెలు బెరకాాహసదాా యూష్బెసెాదు అను మ్రి
యయిదుగురుండిరి.
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హన్నాా కుమ్యరులు పలటాా యెష్యా, రఫాయా కుమ్యరులును అరానను
కుమ్యరులును ఓబదాా కుమ్యరులును షెకనాా కుమ్యరులును.

And the son of Shechaniah, Shemaiah; and the sons of Shemaiah: Hattush,
and Igal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
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షెకనాా కుమ్యరులలో షెమ్యా అను ఒకడుండెను; షెమ్యా కుమ్యరులు
ఆరుగురు. హట్ట
ు షు ఇగాలు బారియహు నయరాా షాప్రతు.

And the sons of Neariah: Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
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నయరాా కుమ్యరులు ముగు
ు రు. ఎలోాయేనై హిజకయా అజీరకాము;
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ఎలోాయేనై కుమ్యరులు ఏడుగురు; హోదవాా ఎల్లాషీబు పల్లయా
అకూకబు యోహానాను దల్లయాా అనాని.
యూదా కుమ్యరులవరన్గా పరసు హెషోరను కరీి హూరు శోబాలు.

And the sons of Elioenai were Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and
Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani, seven.
The sons of Judah: Perez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.
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శోబాలు కుమ్యరుడెైన్ రవాయా యహతును కనను, యహతు అహూమైని
లహదును కనను, ఇవి సొరాతీయల వంశములు.
అబీయేతాము సంత్త్రవా రవరన్గా యెజరయేలు ఇషాి ఇదాబషు వీరి
సహోదరి పేరు హజజలలోపని.
మ్రియ గెదోరీయలకు పత్రుడగు పనూయేలును హూషాయీయలకు
పత్రుడగు ఏజరును, వీరు బేతెాహేమున్కు త్ండిరయె
ై న్ ఎఫా
ర తాకు జేాషు
ఠ డగు
హూరున్కు కుమ్యరులు.
తెకోవ త్ండిరయె
ై న్ అష్ష
ు రు న్కు హెల్ల న్యరా అను ఇదదరు భారాలుండిరి.
న్యరా అత్నికి అహుజామును హెపరును తేమ్నీని హాయ హషా
త రీని కనను.
వీరు న్యరాకు పుటిున్ కుమ్య రులు.
హెల్ల కుమ్యరు లవరన్గా జరతు సోహరు ఎతానను.
కోజు ఆనూబును జ్యబేబాను హారుము కుమ్యరుడెైన్ అహరేాలుయొకక
వంశములను కనను.

Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazzar, Jecamiah, Hoshama, and
Nedabiah.
And the sons of Pedaiah were Zerubbabel and Shimei; and the sons of
Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister;

And the sons of Hananiah: Pelatiah, and Jeshaiah; the sons of Rephaiah, the
sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.

And Reaiah the son of Shobal begot Jahath, and Jahath begot Ahumai and
Lahad. These are the families of the Zorathites.
And these were by the father of Etam: Jezreel, and Ishma, and Idbash; and
the name of their sister was Hazelelponi;
and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are
the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem.
And Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

And Naarah bore him Ahuzzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari.
These were the sons of Naarah.
And the sons of Helah were Zereth, and Jezoar, and Ethnan.
And Koz begot Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of
Harum.
And Jabez was more honorable than his brethren; and his mother called his
name Jabez [that is, Sorrowful], saying, "Because I bore him with sorrow."
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యబేబజు1 త్న్ సహోదరులకంట్ట ఘన్ము పందిన్వాడెై యండెను వేదన్పడి
యిత్ని కంటిన్ని అత్ని త్లిా అత్నికి యబేబజు అని పేరుపట్టును.

1 Chronicles

4

10

యబేబజు ఇశారయేలీ యల దేవునిగూరిచ మొఱ్ఱపటిునీవు న్నున నిశచయముగా And Chelub the brother of Shuhah begot Mehir, who was the father of
ఆశీరవదించి నా సరిహదు
ద ను విశాల పరచి నీ చెయిా నాకు తోడుగా ఉండ
Eshton.
దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి న్నున త్పపంచము అని
ప్ర
ర రిథంపగా దేవుడు అత్డు మ్న్విచేసిన్ దానిని అత్నికి దయచేసెను.
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ష్షవహు సహోదరుడెైన్ కెలూబు ఎషోతనున్కు త్ండిరయె
ై న్ మహీరును కనను.
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ఎషోతను బేతా
ి ఫాను ప్రసెయను ఈరానహాషున్కు త్ండిరయె
ై న్ తెహినానను
కనను, వీరు రేకావారు.
కన్జు కుమ్యరులు ఒతీనయేలు శెరాయా; ఒతీనయేలు కుమ్యరులలో హత్తు and Meonothai, who begot Ophrah; and Seraiah begot Joab, the father of
అను ఒక డుండెను.
the inhabitants of the valley of Charashim [that is, Craftsmen], for they were
craftsmen.
మయానొతెై ఒఫా
ర ను కనను, శెరాయా పనివారి లోయలో నివసించవారికి
And the sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the
త్ండిరయె
ై న్ యోవా బును కనను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యండిరి.
son of Elah, even Kenaz.
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And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh that Thou wouldest bless
me indeed and enlarge my borders, and that Thine hand might be with me
and that Thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me!" And
God granted him that which he requested.

And Eshton begot Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of
Irnahash. These are the men of Recah.
And the sons of Kenaz: Othniel and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath

యెఫునన కుమ్యరుడెైన్ కాలేబు కుమ్యరులు ఈరూ ఏల్ల న్యము; ఏల్ల
కుమ్యరులలో కన్జు అను ఒకడుండెను.
యెహలాలేలు కుమ్యరులు జీఫు జీఫా తీరాా అశరేాలు.

And the sons of Jehaleleel: Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asarel.

17

ఎజా
ర కుమ్యరులు యెతెరు మరదు ఏఫెరు యాలోను; మరదు భారా
మిరాామును ష్మ్ియిని ఎషెుమోను వారికి పదదయయిన్ ఇషాబహును కనను.

And his wife Jehudijah [or, the Jewess] bore Jered the father of Gedor, and
Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are
the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, whom Mered took,
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and the sons of his wife Hodiah [or Jehudiiah, mentioned before] the sister
of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.
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అత్ని భారాయె
ై న్ యెహూదీయా గెదోరున్కు పరధానియె
ై న్ యెర దును శోకోకు
పరధానియె
ై న్ హెబెరును జానోహకు పరధానియె
ై న్ యెకూతీయేలును కనను.
మరదు వివాహము చేసికొనిన్ ఫరో కుమ్యరియె
ై న్ బితాాకు పుటిున్ కుమ్యరులు
వీరే.
మ్రియ న్హము సహోదరియె
ై న్ హూదీయా భారాయొకక కుమ్యరులవరన్గా
గరీియ డెైన్ కెయీల్ల మ్యయకాతీయడెైన్ ఎషెుమో.
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షీమోను కుమ్యరులు అమోనను రినాన బెనా
ా నాను తీలోను. ఇషీ కుమ్యరులు
జ్యహేతు బెనోజహేతు.
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యూదా కుమ్యరుడెైన్ షేలహు కుమ్యరులవరన్గా లేకాకు పరధానియె
ై న్ ఏరు
మ్యరేషాకు పరధానియె
ై న్ లదా
ద య; సన్నపు వసతీములు నేయ అషేబయ
యింటి వంశకులకును

The sons of Shelah the son of Judah were Er the father of Lecah, and Laadah
the father of Mareshah, and the families of the house of those who wrought
fine linen of the house of Ashbea;
and Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the
dominion in Moab, and Jashubilehem. And these are ancient things.

And the sons of Ezrah were Jether, and Mered, and Epher, and Jalon. And
she bore Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

And the sons of Shimon were Amnon, and Rinnah, Benhanan, and Tilon.
And the sons of Ishi were Zoheth, and Benzoheth.
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యోకీ మీయలకును కోజే బాయీయలకును యోవాషువారికిని
మోయాబులో పరభుత్వము నొందిన్ శారాపీయలకును యాష్ష
బిలహెమువారికిని అత్డు పత్రుడు; ఇవి పూరవ కాలపు సంగతులే.
వారు కుమ్ిరివాండాయి నతాయీము న్ందును గెదేరాన్ందును
కాపురముండిరి; రాజు నియమ్ము చేత్ అత్నిపని విచారించటకెై అచచట
కాపురముండిరి.
ష్మోాను కుమ్యరులు నమూయేలు యామీను యారీబు జరహు షావ్దలు.

These were the potters and those who dwelt among plants and hedges;
there they dwelt with the king for his work.

షావ్దలున్కు ష్లూ
ా ము కుమ్యరుడు, ష్లూ
ా మున్కు మిబాశము కుమ్యరుడు,
మిబాశ మున్కు మిషాి కుమ్యరుడు.
మిషాి కుమ్యరులలో ఒకడు హమూియేలు; హమూియేలున్కు జకూకరు
కుమ్యరుడు, జకూకరున్కు ష్మీ కుమ్యరుడు.

And the sons of Mishma: Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.
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ష్మీకి పదునారుగురు కుమ్యరులును ఆరుగురు కుమ్యరిలును కలిగిరి;
అయితే అత్ని సహోదరులకు ఎంతో మ్ంది కుమ్యరులు కలుగలేదు;
యూదావారు వృదిియె
ై న్ట్ట
ా వారి వంశములనినయ వృదిికాలేదు.

And they dwelt at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual,
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వారు బెయేరుబాలోను మోల్లదాలోను హజరు
ు వలులోను
బిల్ల
ా లోను ఎజములోను తోల్లదులోను బెతూయేలులోను
హోరాిలోను సికాగులోను బేత్ిరాకబోతులోను హాజరూససాలోను బేతీబరీలోను
ష్రాయిములోను కాపురముండిరి.
దావీదు ఏలుబడి వరకు వారు ఆ పటుణములలో కాపురముండిరి.
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ఏతాము అయీను రిమోిను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళ్ల
ా అయిదు.
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బయలువరకు ఆ పటుణముల పలములు వారి వశమున్ ఉండెను; ఇవి వారి
నివాససథలములు, వంశావళ్ల పటీులు వారికుండెను.
వారు మషోబాబు యమేాకు అమ్జాా కుమ్యరుడెైన్ యోషా,

and at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,
and at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,
and at Bethmarcaboth, and Hazarsusim, and at Bethbirei, and at Shaaraim.
These were their cities until the reign of David.
And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five
cities,
and all their villages that were round about the same cities as far as Baal.
These were their habitations and their genealogy.
And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,
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యోవేలు అశీయేలు కుమ్యరుడెైన్ శెరాయాకు పుటిున్ యోష్బాా కుమ్యరుడెైన్
యెహూ.
ఎలోాయేనై యహకోబా యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు యెశీమీయేలు
బెనాయా;
షెమ్యాకు పుటిున్ ష్మీ కుమ్యరుడెైన్ యెదాయాకు పుటిున్ అలో
ా ను
కుమ్యరుడెైన్ ష్ప కుమ్యరుడెైన్ జీజా అనువారు.
పేళావరుసను వా
ర యబడిన్ వీరు త్మ్త్మ్ వంశములలో పదదలైయండిరి; వీరి
పత్రుల యిండు
ా బహుగా వరిిలాను.
వీరు త్మ్ మ్ందలకొరకు మేత్ వెదకుటకెై గెదోరున్కు తూరుపన్నున్న
పలాపుసథలమున్కు పోయి
మ్ంచి బలకరమైన్ మేత్య నమ్ిదియ సుఖమునుగల విశాలదేశమును
కనుగొనిరి; పూరవ మ్ందు హాముయొకక వంశపువారు అకకడ కాపుర ముండిరి.

The sons of Simeon were Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul;

Shallum was his son, Mibsam his son, Mishma his son.

And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not
many children, neither did all their family multiply like the children of Judah.

and Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and
Jesimiel, and Benaiah,
and Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of
Shimri, the son of Shemaiah -these mentioned by their names were princes in their families; and the
house of their fathers increased greatly.
And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the
valley, to seek pasture for their flocks.
And they found lush pasture and good, and the land was wide and quiet and
peaceable; for they of Ham had dwelt there of old.
And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah; and
smote their tents and the inhabitants who were found there, and destroyed
them utterly unto this day, and dwelt in their place, because there was
pasture there for their flocks.
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పేళావరుసను వా
ర యబడియండు వీరు యూదా రాజైన్ హిజకయా
దిన్ములలో అచచటికి వచిచ అచచట కన్బడిన్వారి గుడారములను
నివాససథలములను పడగొటిు వారిని హత్ముచేసి, అచచట త్మ్ గొఱ్ఱలకు
త్గిన్ మేత్ కలిగియండుటచేత్ నేటివరకు వారి సాథన్ములను ఆకరమించకొని
యనానరు.
ష్మోాను కుమ్యరులైన్ వీరిలో ఐదువందలమ్ంది త్మ్పైని ఇషీ కుమ్యరులైన్
పలటాాను నయరాాను రఫాయాను ఉజీజయేలును అధి పతులగా
నిరణయించకొని శ్రయీరు మ్ననమున్కు పోయి
అమ్యలేకీయలలో త్పపంచకొనిన్ శ్రష్మును హత్ముచేసి నేటివరకు అచచట
కాపురమునానరు.

And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to
Mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah,
and Uzziel, the sons of Ishi.

And they smote the rest of the Amalekites who had escaped, and dwelt
there unto this day.
Now the sons of Reuben the firstborn of Israel (for he was the firstborn; but
forasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the
sons of Joseph the son of Israel, and the genealogy is not to be reckoned
after the birthright.
For Judah prevailed above his brethren, and from him came the chief ruler,
but the birthright was Joseph's) --

ఇశారయేలున్కు తొలిచూలి కుమ్యరుడెైన్ రూబేను కుమ్యరుల వివరము.
ఇత్డు జేాషు
ఠ డెై యండెను గాని త్న్ త్ండిర పరుపును తాను
అంట్టపరచిన్ందున్ అత్ని జన్ి సావత్ంత్ిాము ఇశారయేలు కుమ్యరుడెైన్
యోసేపు కుమ్య రులకియాబడెను; అయితే వంశావళ్లలో యోసేపు జేాషు
ఠ డుగా
దాఖలుచేయబడలేదు.
యూదా త్న్ సహోద రులకంట్ట హెచిచన్వాడాయెను, అత్నినుండి పరముఖుడు the sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were Hanoch, and Pallu,
బయలువెడలను, అయిన్ను జన్ిసావత్ంత్ిాము యోసేపు దాయెను.
Hezron, and Carmi.
ఇశారయేలున్కు జేాషు
ఠ డుగా పుటిున్ రూబేను కుమ్యరు లవరన్గా హనోకు పలు
ా
హెసోరను కరీి.
యోవేలు కుమ్యరులలో ఒకడు షెమ్యా, షెమ్యాకు గోగు కుమ్యరుడు,
గోగున్కు ష్మీ కుమ్యరుడు,
ష్మీకి మీకా కుమ్యరుడు, మీకాకు రవాయా కుమ్యరుడు, రవాయాకు బయలు
కుమ్యరుడు,
బయలున్కు బెయేర కుమ్యరుడు, ఇత్డు రూబేనీయలకు పదద. అష్ష
ు రు
రాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరు అత్ని చెరతీసికొని పోయెను.
వారి త్రముల వంశావళ్ల సరిచూడబడిన్పుపడు వారి కుట్టంబ ముల చొపుపన్
అత్ని సహోదరులలో ముఖుాలుగా తేలిన్వారు యెహీయేలును,
జకరాాయను,
యోవేలు కుమ్యరుడెైన్ షెమ్కు పుటిున్ ఆజాజు కుమ్యరుడెైన్ బెల యను. బెల
వంశపువారు అరోయేరున్ందును నబో వరకును బయలియోనువరకును
కాపురముండిరి.
వారి పశువులు గిల్లదుదేశమ్ందు అత్రవిసాతరము కాగా తూరుపన్
యూఫరటీసున్ది మొదలుకొని అరణాపు సరిహదు
ద వరకును వారు
కాపురముండిరి.
సలు దిన్ములలో వారు హగీర యీలతో యదిము జరిగించి వారిని
హత్ముచేసి గిల్లదు తూరుపవెైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి.

The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

గాదు వంశసు
థ లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమ్ందు సల్లకవరకు
కాపురముండిరి.

Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.

Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,
Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive;
he was prince of the Reubenites.
And his brethren by their families, when the genealogy of their generations
was reckoned, were the chief Jeiel, and Zechariah,
and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel,who dwelt in
Aroer, even unto Nebo and Baalmeon;
and eastward he inhabited unto the entrance of the wilderness from the
River Euphrates, because their cattle had multiplied in the land of Gilead.
And in the days of Saul they made war with the Hagrites, who fell by their
hand; and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead.
And the children of Gad dwelt opposite them in the land of Bashan to
Salcah:
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వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుాలు, రండవ తెగవారు షాప్రమువారు.
షాప్రమువారును యహనైవారును షాప్రతువారును బాషానులో ఉండిరి.

And their brethren of the house of their fathers were Michael, and
Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven.
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వారి పత్రుల యింటివారైన్ వారి సహోదరులు ఏడుగురు, మిఖాయేలు
మషుల్ల
ా ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు.
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వీరు హూరీ అనువానికి పుటిున్ అబీహాయిలు కుమ్యరులు. ఈ హూరీ
యరోయకు యారోయ గిల్లదున్కు గిల్లదు మిఖాయేలు న్కు మిఖాయేలు
యెషీషెైకి యెషీషెై యహదోకు యహదో బూజున్కు పుటిురి.

These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son
of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son
of Buz;
Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers.
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And they dwelt in Gilead in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs
of Sharon upon their borders.
All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah,
and in the days of Jeroboam king of Israel.
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గూనీ కుమ్యరుడెైన్ అబీద యేలున్కు పుటిున్ అహీ వారి పత్రుల యిండావారికి
పదద.
వారు బాషానులోనున్న గిల్లదున్ందును దాని గా
ర మ్ములయందును
షారోనున్కు చేరికెైన్ ఉపగా
ర ంత్ములవరకు
ర మ్ముల యందును దాని ప్ర
కాపురముండిరి.
వీరందరు యూదా రాజైన్ యోతాము దిన్ములలోను ఇశారయేలు రాజైన్
యరోబాము దిన్ములలోను త్మ్ వంశావళ్లల వరుసను లకకలో చేరచబడిరి.
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యదిమ్ందు వారు దేవునికి మొఱ్ఱపటుగా, ఆయన్మీద వారు
న్మిికయంచిన్ందున్ ఆయన్ వారి మొఱ్ఱ ఆలకించెను
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గనుక వారిని జయించ టకు వారికి సహాయము కలిగెను. హగీరయీలును
వారితో ఉన్నవారందరును వారిచేత్రకి అపపగింపబడిరి; వారు ఏబది వేల
ఒంట్టలను పశువులను రండులక్షల ఏబదివేల గొఱ్ఱలను రండువేల గాడిదలను
లక్ష జన్మును పట్ట
ు కొనిరి.

And they took away their cattle, of their camels fifty thousand, and of sheep
two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men a
hundred thousand.
For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt
in their lands until the captivity.
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యదిమ్ందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత్ శతు
ి వులు అనేకులు
పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడు వరకు రూబేనీయలును
గాదీయలును మ్న్షేు అరిగోత్ిమువారును వీరి సాథన్ములయందు
కాపురముండిరి.
మ్న్షేు అరిగోత్ిమువారును ఆ దేశమ్ందు కాపుర ముండి వరిిలు
ా చ, బాషాను
మొదలుకొని బయలారోిను వరకును శెనీరువరకును హెరోిను పరవత్ము
వరకును వాాపంచిరి.

The sons of Reuben and the Gadites and half the tribe of Manasseh, valiant
men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow and
skillful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore
who went out to the war.
రూబేనీయలలోను గాదీయలలోను మ్న్షేు అరి గోత్ిమువారిలోను బలామును And they made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.
ఖడుమును ధరించటకును అంబువేయటకును నేరిచన్వారు, యదిమ్ందు
నేరపరులై దండుకు పోత్గిన్వారు న్లువది నాలుగువేల ఏడువందల
అరువదిమ్ంది యండిరి.
వీరు హగీరయీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను
And they were helped against them, and the Hagrites were delivered into
నోదాబువారితోను యదిముచేసిరి.
their hand, and all who were with them; for they cried to God in the battle,
and He was entreated by them, because they put their trust in Him.

And the children of the halftribe of Manasseh dwelt in the land; they
increased from Bashan to Baalhermon and Senir, and to Mount Hermon.

And these were the heads of the house of their fathers: even Epher, and
Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty
men of valor, famous men, and heads of the house of their fathers.
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వారి పత్రుల యిండాకు పదదలైన్వారవరన్గా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు
అజీరయేలు యిరీియా హోదవాా యహదీయేలు; వీరు కీరిిపందిన్ పరాకరమ్
శాలులై త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలైరి.
అయితే వారు త్మ్ పత్రుల దేవునిమీద త్రరుగుబాట్టచేసి, దేవుడు త్మ్
ముందర నాశన్ము చేసిన్ జన్సమూహముల దేవత్లతో వాభిచరించిరి.
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లేవి కుమ్యరులు గెరోును కహాతు మరారి.
గెరోును కుమ్యరుల పేళ్ల
ా లిబీన ష్మీ.
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కహాతు కుమ్యరులు అమ్య
ా ము ఇసాారు హెబో
ర ను ఉజీజ యేలు.

1 Chronicles

6

19

And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring
after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.
And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the
spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the
Reubenites, and the Gadites, and the halftribe of Manasseh, and brought
them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the River Gozan unto this day.

కాబటిు ఇశారయేలీయల దేవుడు అష్ష
ు రు రాజైన్ పూలు మ్న్సుసను అష్ష
ు రు The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
రాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరు మ్న్సుసను రేపగా అత్డు రూబేనీయలను
గాదీయలను మ్న్షేు అరిగోత్ిమువారిని చెరపటిు నేటికిని కన్బడు చన్నట్ట
ా గా
హాలహున్కును హాబోరున్కును హారాకును గోజాను న్దీప్ర
ర ంత్ములకును
వారిని కొనిపోయెను.
లేవి కుమ్యరులు గెరోును కహాతు మరారి.
And the sons of Kohath: Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
కహాతు కుమ్యరులు అమ్య
ా ము ఇసాారు హెబో
ర ను ఉజీజయేలు.
And the children of Amram: Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of
Aaron: Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
అమ్య
ా ము కుమ్యరులు అహరోను మోషే, కుమ్యరి మిరాాము. అహరోను
Eleazar begot Phinehas, begot Abishua,
కుమ్యరులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామ్యరు.
ఎలియాజరు ఫీనహాసును కనను, ఫీనహాసు అబీష్షవ ను కనను,
and Abishua begot Bukki, and Bukki begot Uzzi,
అబీ ష్షవ బుకీకని కనను, బుకీక ఉజీజని కనను,
and Uzzi begot Zerahiah, and Zerahiah begot Meraioth,
ఉజీజ జరహాాను కనను, జరహాా మరాయోతును కనను,
Meraioth begot Amariah, and Amariah begot Ahitub,
మరాయోతు అమ్రాాను కనను, అమ్రాా అహీట్టబును కనను,
and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Ahimaaz,
అహీట్టబు సాదోకును కనను, సాదోకు అహిమ్యసుసను కనను,
and Ahimaaz begot Azariah, and Azariah begot Johanan,
అహిమ్యసుస అజరాాను కనను, అజరాా యోహానానును కనను,
and Johanan begot Azariah (he it was who executed the priest's office in the
temple that Solomon built in Jerusalem),
యోహానాను అజరాాను కనను, ఇత్డు సొలొమోను యెరూష్లేములో కటిుంచిన్ and Azariah begot Amariah, and Amariah begot Ahitub,
మ్ందిరమ్ందు యాజకత్వము జరిగించిన్వాడు.
అజరాా అమ్రాాను కనను, అమ్రాా అహీట్టబును కనను,
and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Shallum,
అహీట్టబు సాదోకును కనను, సాదోకు ష్లూ
ా మును కనను,
and Shallum begot Hilkiah, and Hilkiah begot Azariah,
ష్లూ
ా ము హిలీకయాను కనను, హిలీకయా అజరాాను కనను,
and Azariah begot Seraiah, and Seraiah begot Jehozadak;
అజరాా శెరాయాను కనను, శెరాయా యెహోజాదాకును కనను.
and Jehozadak went into captivity when the LORD carried away Judah and
Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
యెహోవా నబు కదనజరుదావరా యూదావారిని యెరూష్లేమువారిని
The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari.
చెరతీసికొని పోయిన్పుపడు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికి పోయెను.
And these are the names of the sons of Gershom: Libni and Shimei.
And the sons of Kohath were Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.

The sons of Merari: Mahli and Mushi. And these are the families of the
Levites according to their fathers.
మరారి కుమ్యరులు మ్హలి మూష్; వారి పత్రుల వరుసలనుబటిు లేవీయల Of Gershom: Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
కుట్టంబములు ఏవన్గా
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గెరోును కుమ్యరుడు లిబీన, లిబీన కుమ్యరుడు యహతు, యహతు
కుమ్యరుడు జమ్యి,
జమ్యి కుమ్యరుడు యోవాహు, యోవాహు కుమ్యరుడు ఇదోద, ఇదోద
కుమ్యరుడు జరహు, జరహు కుమ్యరుడు యెయత్రరయి.
కహాతు కుమ్యరులలో ఒకడు అమీి్మ్నాదాబు, వీని కుమ్యరుడు కోరహు,
కోరహు కుమ్యరుడు అస్త్సరు,
అస్త్సరు కుమ్యరుడు ఎల్లకనా, ఎల్లకనా కుమ్యరుడు ఎబాాసాపు,
ఎబాాసాపు కుమ్యరుడు అస్త్సరు,
అస్త్సరు కుమ్యరుడు తాహతు, తాహతు కుమ్యరుడు ఊరియేలు, ఊరియేలు
కుమ్యరుడు ఉజజయా, ఉజజయా కుమ్యరుడు షావ్దలు.
ఎల్లకనా కుమ్యరులు అమ్యశెై అహీమోతు.

Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeatherai his son.

ఎల్లకనా కుమ్యరులలో ఒకడు జ్యపై. జ్యపై కుమ్యరుడు న్హతు,
న్హతు కుమ్యరుడు ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కుమ్యరుడు యెరోహాము,
యెరో హాము కుమ్యరుడు ఎల్లకనా.
సమూయేలు కుమ్యరులు జేాషు
ఠ డగు వష్నయ అబీయాయ.

Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.
And the sons of Samuel: the firstborn called Joel, and Abijah.

మరారి కుమ్యరు లలో ఒకడు మ్హలి, మ్హలి కుమ్యరుడు లిబీన, లిబీన
కుమ్యరుడు ష్మీ, ష్మీ కుమ్యరుడు ఉజా
జ
ఉజా
జ కుమ్య రుడు ష్మ్యా, ష్మ్యా కుమ్యరుడు హగీుయా, హగీుయా
కుమ్యరుడు అశాయా.
నిబంధన్ మ్ందసమున్కు సథలము ఏరాపట్టైన్ త్రువాత్ యెహోవా
మ్ందిరమ్ందు సంగీత్ సేవకొరకు దావీదు నియమించిన్వారు వీరే.

Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.
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సొలొమోను యెరూష్లేములో యెహోవా మ్ందిరమును కటిుంచవరకు వీరు
సమ్యజపు గుడారముయొకక ముంగిట సంగీత్సేవను ఆచరించచండిరి;
వారు వంతులచొపుపన్ త్మ్ పని చూచకొనుచండిరి.

And these are those who served with their children. Of the sons of the
Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Samuel,
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the son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,
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ఈ పరకారము త్మ్ కుమ్యరులతో కలసి కని పట్ట
ు చన్నవారవరన్గా,
కహతీయల కుమ్యరులలో గాయకుడగు హేమ్యను; ఇత్డు సమూయేలు
కుమ్యరుడగు యోవేలున్కు పుటిున్వాడు
సమూయేలు ఎల్లకనాకు పుట్టును, ఎల్లకనా యెరోహామున్కు పుట్టును,
యెరోహాము ఎలీయేలున్కు పుట్టును, ఎలీయేలు తోయ హున్కు పుట్టును,
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The sons of Kohath: Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,
Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.
And the sons of Elkanah: Amasai and Ahimoth.
As for Elkanah, the sons of Elkanah: Zophai his son, and Nahath his son,

The sons of Merari: Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzzah his son,

And these are they whom David set over the service of song in the house of
the LORD after the ark came to rest.
And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the
congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in
Jerusalem; and then they served in their office according to their order.

the son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

తోయహు సూపున్కు పుట్టును, సూపు ఎల్లకనాకు పుట్టును, ఎల్లకనా
the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,
మ్హతున్కు పుట్టును, మ్హతు అమ్యశెైకి పుట్టును,
అమ్యశెై ఎల్లకనాకు పుట్టును, ఎల్లకనా యోవేలున్కు పుట్టును, యోవేలు
the son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,
అజరాాకు పుట్టును, అజరాా జఫనాాకు పుట్టును,
జఫనాా తాహతున్కు పుట్టును, తాహతు అస్త్సరున్కు పుట్టును, అస్త్సరు
the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
ఎబాాసాపున్కు పుట్టును, ఎబాాసాపు కోరహున్కు పుట్టును,
కోరహు ఇసాారున్కు పుట్టును, ఇసాారు కహాతున్కు పుట్టును, కహాతు లేవికి
And his brother Asaph, who stood at his right hand, even Asaph the son of
పుట్టును, లేవి ఇశారయేలున్కు పుట్టును.
Berachiah, the son of Shimea,
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హేమ్యను సహోదరుడెైన్ ఆసాపు ఇత్ని కుడిపరకకను నిలుచవాడు. ఈ ఆసాపు
బెరకాా కుమ్యరుడు, బెరకాా ష్మ్యా కుమ్యరుడు,
ష్మ్యా మిఖాయేలు కుమ్యరుడు, మిఖాయేలు బయశ్రయా
కుమ్యరుడు,బయశ్రయా మ్లీకయా కుమ్యరుడు,
మ్లీకయా యెతీన కుమ్యరుడు, యెతీన జరహు కుమ్యరుడు, జరహు
అదాయా కుమ్యరుడు,
అదాయా ఏతాను కుమ్యరుడు, ఏతాను జమ్యి కుమ్యరుడు, జమ్యి ష్మీ
కుమ్యరుడు,
ష్మీ యహతు కుమ్యరుడు, యహతు గెరోును కుమ్యరుడు, గెరోును లేవి
కుమ్యరుడు.
మరారీయలు ఎడమ్పరకకను నిలుచవారు; వారిలో ఏతాను కీషీ
కుమ్యరుడు, కీషీ అబీద కుమ్యరుడు, అబీద మ్లూ
ా కు కుమ్యరుడు, మ్లూ
ా కు
హష్బాా కుమ్యరుడు,
హష్బాా అమ్జాా కుమ్యరుడు, అమ్జాా హిలీకయా కుమ్యరుడు,
హిలీకయా అవీి్జు కుమ్యరుడు, అవీి్జు బానీ కుమ్యరుడు, బానీ ష్మరు
కుమ్యరుడు,
ష్మరు మ్హలి కుమ్యరుడు, మ్హలి మూష్ కుమ్యరుడు, మూష్ మరారి
కుమ్యరుడు, మరారి లేవి కుమ్యరుడు.
వీరి సహోదరులైన్ లేవీయలు దేవుని మ్ందిరసథలముతో సంబంధించిన్
సకలమైన్ పనులకు నిరణయింపబడిరి.

1 Chronicles

6

39

1 Chronicles

6

40

1 Chronicles

6

41

1 Chronicles

6

42

1 Chronicles

6

43

1 Chronicles

6

44

1 Chronicles
1 Chronicles

6
6

45
46

1 Chronicles

6

47

1 Chronicles

6

48

1 Chronicles

6

49

అయితే అహరోనును అత్ని సంత్త్రవారును దహన్ బలిపీఠముమీదను
ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయచ, అత్రపరిశుదిసథలపు పనిన్ంత్టిని
జరుపు చండవలన్నియ, దేవుని సేవకుడెైన్ మోషే ఆజా
ా పంచిన్
అంత్టిచొపుపన్ ఇశారయేలీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయచండ
వలన్నియ వారికి నిరణయమ్యయెను.
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అహరోను కుమ్యరు లలో ఎలి యాజరు అను ఒకడుండెను; వీని కుమ్యరుడు
ఫీనహాసు, ఫీనహాసు కుమ్యరుడు అబీష్షవ,
అబీష్షవ కుమ్యరుడు బుకీక, బుకీక కుమ్యరుడు ఉజీజ, ఉజీజ కుమ్యరుడు
జరహా,
జరహా కుమ్యరుడు మరాయోతు, మరాయోతు కుమ్యరుడు అమ్రాా,
అమ్రాా కుమ్యరుడు అహీట్టబు,
అహీట్టబు కుమ్యరుడు సాదోకు, సాదోకు కుమ్యరుడు అహిమ్యసుస.
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అహరోను సంత్త్రవారగు కహాతీయలు వంతువారు; వారి కుట్టంబముల
పలిమేరలలో వారు విడిసిన్ తావులనుబటిు వారికి ఏరపడిన్ నివాససథలములు
ఇవి.
యూదా దేశములోని హెబో
ర నును దాని చట్ట
ు నున్న యప గా
ర మ్ములును
వారికపపగింపబడెను.

the son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchijah,
the son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,
the son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,
the son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
And their brethren the sons of Merari stood at the left hand: Ethan the son
of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,
the son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,

the son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,
the son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.
Their brethren also, the Levites, were appointed unto all manner of service
of the tabernacle of the house of God.
But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering and on
the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most
holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the
servant of God had commanded.
And these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua
his son,

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,
Zadok his son, Ahimaaz his son.
Now these are their dwelling places throughout their camps in their
borders, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites, for theirs
was the lot:
and they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof
round about it.
But the fields of the city and the villages thereof, they gave to Caleb the son
of Jephunneh.
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అయితే ఆ పటుణపు పలములును దాని గా
ర మ్ములును యెఫునన
కుమ్యరుడెైన్ కాలేబున్కు ఇయాబడెను.
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And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely: Hebron, the
city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir and Eshtemoa with
their suburbs,
అహరోను సంత్త్రవారికి వచిచన్ పటుణములేవన్గా ఆశర య పటుణమైన్ హెబో
ర ను and Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,
లిబాన దాని గా
ర మ్ములు, యతీతరు ఎషెుమో దాని గా
ర మ్ములు,
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ఈ పరకారముగా ఇశార యేలీయలు లేవీయలకు ఈ పటుణములను వాటి గా
ర మ్ And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the
ములను ఇచిచరి.
tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of
Benjamin these cities, which are called by their names.
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వారు చీటివేసి యూదావారి గోత్ిసాథన్ములోనుండియ, ష్మోానీయల
గోత్ిసాథన్ములో నుండియ, బెనాామీనీయల గోత్ిసాథన్ములోనుండియ పేరు
పేరుగా చెపపబడిన్ ఆ పటుణములను ఇచిచరి.

And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their
borders out of the tribe of Ephraim.
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కహాతీయలలో కొందరికి ఎఫా
ర యిము గోత్ిములో పలిమేర పటుణములు
కలిగియండెను.

And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem on Mount
Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs,
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ఆశర య పటుణ ములును ఎఫా
ర యిము పరవత్ములోని షెకెమును దావి
and Jokmeam with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs,
గా
ర మ్ములును, గెజరును దాని గా
ర మ్ములును,
యొకెి యామును దాని గా
ర మ్ములును బేత్హోరోనును దాని గా
ర మ్ములును, and Aijalon with her suburbs, and Gathrimmon with her suburbs.
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హీలేను దాని గా
ర మ్ములు, దబీరు దాని గా
ర మ్ములు,
ఆషాను దాని గా
ర మ్ ములు, బేతెుమషు దాని గా
ర మ్ములు.

and Ashan with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs.
And out of the tribe of Benjamin: Geba with her suburbs, and Alemeth with
her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their
families were thirteen cities.
మ్రియ బెనాామీను గోత్ిసాథన్ములోని గెబ దాని గా
ర మ్ములు, అలామతు దాని And unto the sons of Kohath who were left of the family of that tribe, were
గా
cities given out of the halftribe, namely, out of the halftribe of Manasseh, by
ర మ్ములు, అనాతోతు దాని గా
ర మ్ములు, వీరి వంశములకు కలిగిన్
పటుణములనినయ పదుమూడు.
lot, ten cities.
కహాతు గోతీియలలో శ్రష్ంచిన్వారికి ఎఫా
ర యిము గోత్ిసాథన్ములోనుండియ,
And to the sons of Gershom, throughout their families out of the tribe of
దాను అరిగోత్ి సాథన్ములోనుండియ, మ్న్షేు అరిగోత్ి సాథన్ములో నుండియ
Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and
చీటిచేత్ పది పటుణములు ఇయాబడెను.
out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
గెరోును సంత్త్రవారికి వారి వంశములచొపుపన్ ఇశాశ ఖారు
గోత్ిసాథన్ములోనుండియ, ఆషేరు గోత్ిసాథన్ ములోనుండియ, న్ఫా
త లి
గోత్ిసాథన్ములో నుండియ బాషానున్ందుండు మ్న్షేు గోత్ిసాథన్ములోనుండియ
పదుమూడు పటుణములు ఇయాబడెను.
మరారీయలకు వారి వంశములచొపుపన్ రూబేను గోత్ిసాథన్ములోనుండియ,
గాదు గోత్ిసాథన్ములోనుండియ, జబూలూను గోత్ిసాథన్ములోనుండియ
చీటిచేత్ పండెరండు పటుణములు ఇయాబడెను.

Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of
the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of
Zebulun, twelve cities.
And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.

అయాాలోనును దాని గా
ర మ్ములును గత్రిమోినును దాని గా
ర మ్ములును వారి And out of the halftribe of Manasseh: Aner with her suburbs, and Bileam
కియాబడెను.
with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.
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మ్రియ మ్న్షేు అరిగోత్ిసాథన్ములోనుండి ఆనేరును దాని గా
ర మ్ములను
బిలియామును దాని గా
ర మ్ములను కహాతీయలకు ఇచిచరి.
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Unto the sons of Gershom were given out of the family of the halftribe of
Manasseh: Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her
suburbs.
మ్రియ గెరోుమీయలకు మ్న్షేు అరిగోత్ివంశసాథన్ములోనుండి బాషానున్ందలి And out of the tribe of Issachar: Kedesh with her suburbs, Daberath with her
గోల్లనుదాని గా
త రోతు దాని గా
suburbs,
ర మ్ములు, అషా
ర మ్ములు,

1 Chronicles

6

71

1 Chronicles

6

72

1 Chronicles

6

73

1 Chronicles

6

74

1 Chronicles

6

75

1 Chronicles

6

76

న్ఫా
త లి గోత్ిసాథన్ములోనుండి గలి లయలోనున్న కెదషు దాని గా
Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of
ర మ్ములు,
హమోిను దాని గా
ర మ్ములు, కిరాతాయిము దాని గా
ర మ్ములు ఇయా బడెను. Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs.
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మ్రియ మరారీయలలో శ్రష్ంచిన్వారికి జబూ లూను గోత్ిసాథన్ములోనుండి
రిమోిను దాని గా
ర మ్ములు, తాబోరుదాని గా
ర మ్ములు,
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యెరికోకు ఆవల యొరా
ద నున్కు తూరుపగా ఉండు రూబేను
గోత్ిసాథన్ములోనుండి అర ణాములోని బేసెరు దాని గా
ర మ్ములు, యహజాయ
దాని గా
ర మ్ములు,
కెదేమోతు దాని గా
And out of the tribe of Gad: Ramoth in Gilead with her suburbs, and
ర మ్ములు, మేఫాతు దాని గా
ర మ్ములు,
Mahanaim with her suburbs,
గాదు గోత్ి సాథన్ములోనుండి గిల్లదుయందలి రామోతు దాని గా
మ్ములు,
and Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.
ర
మ్హన్యీము దాని గా
ర మ్ములు,
హెషోబను దాని గా
Now the sons of Issachar were Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.
ర మ్ములు, యాజరు దాని గా
ర మ్ములు, ఇయాబడెను.
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ఇశాశఖారు కుమ్యరులు న్లుగురు. వారు తోల్ల పువావ యాష్షబు ష్మో
ా ను
అనువారు

And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and
Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, to wit, of Tola. They
were valiant men of might in their generations, whose number was in the
days of David two and twenty thousand and six hundred.
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2

తోల్ల కుమ్యరులు ఉజీజ రఫాయా యెరీయేలు యహియి యిబాశము
షెమూయేలు; తోల్లకు పుటిున్ వీరు త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలు; వీరు
త్మ్ త్రములలో పరాకరమ్ శాలులై యండిరి; దావీదు దిన్ములలో వీరి
సంఖాయిరువది రండువేల ఆరువందలు.

And the son of Uzzi: Izrahiah. And the sons of Izrahiah: Michael, and
Obadiah, and Joel, Ishiah, five, all of them chief men.
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3

ఉజీజ కుమ్యరులలో ఒకడు ఇజరహయా. ఇజరహయా కుమ్యరులు మిఖాయేలు
ఓబదాా యోవేలు ఇషీుయా; వీరు అయిదుగురు పదదలై యండిరి.

ఇశాశ ఖారుగోత్ిసాథన్ములోనుండి కెదషు దాని గా
ర మ్ములు, దాబెరతు దాని
గా
ర మ్ములు,
రామోతు దాని గా
ర మ్ములు, ఆనేము దాని గా
ర మ్ములు,
ఆషేరు గోత్ిసాథన్ ములోనుండి మ్యషాలు దాని గా
ద ను దాని
ర మ్ములు, అబో
గా
ర మ్ములు,
హుకోకకు దాని గా
ర మ్ములు రహోబు దాని గా
ర మ్ములు;

and Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs.
And out of the tribe of Asher: Mashal with her suburbs, and Abdon with her
suburbs,
and Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs.
And out of the tribe of Naphtali: Kedesh in Galilee with her suburbs, and
Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs.

And on the other side of the Jordan by Jericho, on the east side of the
Jordan, were given them, out of the tribe of Reuben: Bezer in the wilderness
with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,
Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs.

And with them, by their generations, according to the house of their fathers,
were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men; for they had
many wives and sons.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారికి బహుమ్ంది భారాలును పలాలును కలిగి యండుటచేత్ వారి పత్రుల
యిండా లకకను వారి వంశములలో సేన్కు చేరిన్వారు ముపపది ఆరువేలమ్ంది
యండిరి.
మ్రియ ఇశాశఖారు వంశములనినటిలో వారి సహోదరులైన్
పరాకరమ్శాలులందరు త్మ్ వంశావళ్లల చొపుపన్ ఎనుబది యేడువేలమ్ంది
యండిరి.
బెనాామీను కుమ్యరులు ముగు
ు రు; బెల బేకరు యెదీయ వేలు.

And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of
might, reckoned in all by their genealogies, fourscore and seven thousand.

7

బెల కుమ్యరులు అయిదుగురు; ఎసోబను ఉజీజ ఉజీజయేలు యెరీమోతు ఈరీ.
వీరు త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలు, పరాకరమ్శాలులు; వీరి వంశములో
చేరిన్వారు ఇరువది రండువేల ముపపది న్లుగురు.

And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and
Omri, and Jerimoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these are
the sons of Becher.

7

8
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బేకరు కుమ్యరులు జమీరా యోవాషు ఎలీయెజరు ఎలోాయేనై ఒమీ
And the number of them according to their genealogy by their generations,
యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలమతు; వీరందరును బేకరు కుమ్యరులు. heads of the house of their fathers, mighty men of valor, was twenty
thousand and two hundred.
వీరు త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలు, పరాకరమ్శాలులు, వీరందరును
The son also of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin,
ఇరువదివేల రండువందలు.
and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.
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యెదీయవేలు కుమ్యరులలో ఒకడు బిల్ల
ా ను. బిల్ల
ా ను కుమ్యరులు యూషు
బెనాామీను ఏహూదు కెన్యనా జేతాను త్రీుషు అహీష్హరు.
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యెదీయ వేలు కుమ్యరులైన్ వీరందరును త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలు;
వీరిలో యది మున్కు పోత్గిన్ పరాకరమ్ శాలులు పదునైదువేల రండు
వందలమ్ంది యండిరి.
షుపీపము హుపీపము ఈరు కుమ్యరులు, అహేరు కుమ్యరులలో హుషీము
అను ఒక డుండెను.
న్ఫా
త లీయలు బిల్ల
ా కుపుటిున్ యహసయేలు గూనీ యేసెరు ష్లేాము.
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The sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.

And the sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five,
heads of the house of their fathers, mighty men of valor, and were reckoned
by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.

All these, the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of
valor, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for
war and battle.
Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim the son of Aher.

The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of
Bilhah.
The sons of Manasseh: Asriel, whom she bore (but his concubine the
Aramitess bore Machir the father of Gilead;
మ్న్షేు కుమ్యరులలో అశీరయేలను ఒకడుండెను. సిరియా దేశసు
థ రాలైన్
and Machir took for a wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister's
ఉపపత్రన అత్ని కనను, అది గిల్లదు న్కు పదదయె
ై న్ మ్యకీరును కూడ కనను. name was Maachah); and the name of the second was Zelophehad, and
Zelophehad had daughters.
మ్యకీరు, హుపీపము, షుపీపముల సోదరిని పండిా యాడెను. దాని సహోదరి పేరు And Maachah the wife of Machir bore a son, and she called his name
మ్యకా, రండవవానికి సెలోపహాదని పేరు, ఈ సెలోపహాదుకు కుమ్యరిలు
Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam
మ్యత్ిము పుటిురి.
and Rakem.
మ్యకీరు భారాయె
ై న్ మ్యకా ఒక కుమ్యరుని కని అత్నికి పరషు అను
And the son of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of
పేరుపట్టును, ఇత్ని సహోదరుని పేరు పరషు, అత్ని కుమ్యరులు ఊల్లము
Machir, the son of Manasseh.
రాకెము.
ఊల్లము కుమ్యరులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మ్న్షేు కుమ్యరుడెైన్ And his sister Hammoleketh bore Ishhod, and Abiezer, and Mahlah.
మ్యకీరున్కు పుటిున్ గిల్లదు కుమ్యరులు.
మ్యకీరున్కు సహోదరియె
ై న్ హమోిలకెతు ఇషోదును అబీయెజరును
And the sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.
మ్హల్లను కనను.
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షెమీదా కుమ్యరులు అహెయాను షెకెము లికీ అనీయాము.

And the sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son,
and Eladah his son, and Tahath his son,
ఎఫా
ర యిము కుమ్యరులలో ష్షత్లహు అను ఒక డుండెను; అత్నికి బెరదు
and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the
కుమ్యరుడు, బెరదున్కు తాహతు కుమ్యరుడు, తాహతున్కు ఎల్లదా
men of Gath who were born in that land slew, because they came down to
కుమ్యరుడు, ఎల్లదాకు తాహతు కుమ్యరుడు,
take away their cattle.
తాహతున్కు జాబాదు కుమ్యరుడు. వీనికి ష్షత్లహు ఏజరు ఎల్లాదు
And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to
అనువారు పుటిురి; వారు త్మ్ దేశములో పుటిున్ గాతీయల పశువులను పట్ట
ు comfort him.
కొనిపోవుటకు దిగి రాగా ఆ గాతీయలు వారిని చంపరి.
వారి త్ండిరయె
ై న్ ఎఫా
ర యిము అనేకదిన్ములు దుుఃఖించ చండగా అత్ని
సహోదరులు వచిచ అత్ని పరామ్రిశంచిరి.
త్రువాత్ అత్డు త్న్ భారాను కూడగా అది గరభము ధరించి యొక
కుమ్యరుని కనను;త్న్ యింటికి కీడు కలిగి న్ందున్ ఎఫా
ర యిము అత్నికి
బెరీయా అను పేరు పట్టును.
అత్ని కుమ్యరియె
ై న్ షెయెరా ఉత్తరపు బేత్హోరోనును దకిుణపు బేత్
హోరోనును ఉజజన్ షెయెరాను కటిుంచెను.
వాని కుమ్యరులు రపహు రషెపు; రపహు కుమ్య రుడు తెలహు, తెలహు
కుమ్యరుడు త్హను,
త్హను కుమ్యరుడు లదా
ద ను, లదా
ద ను కుమ్యరుడు అమీహూదు, అమీహూదు
కుమ్యరుడు ఎలీషామ్య,
ఎలీషామ్య కుమ్యరుడు నూను, నూను కుమ్యరుడు యెహోషువ.

And when he went in to his wife, she conceived and bore a son; and he
called his name Beriah, because it went evil with his house.
(And his daughter was Sheerah, who built Bethhoron the nether and the
upper, and Uzzensherah).
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వారికి సావసథాములైన్ నివాససథలములు బేతేలు దాని గా
ర మ్ములు
తూరుపన్నున్న న్హరాను పడమ్టనున్న గెజరు దాని గా
ర మ్ములు, షెకెము
దాని గా
మ్ములు,
గాజా
దాని
గా
మ్ములును
ఉన్నంత్వరకు
వాాపంచెను.
ర
ర

and by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns,
Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In
these dwelt the children of Joseph the son of Israel.
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The sons of Asher: Imnah, and Isvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their
sister.
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మ్రియ మ్న్షీుయల పరకకనున్న బేతెుయాను దాని గా
ర మ్ ములు, తానాకు
దాని గా
ర మ్ములు, మగిదోద దాని గా
ర మ్ములు, దోరు దాని గా
ర మ్ములు
వారికుండెను, ఈ సథలములలో ఇశారయేలు కుమ్యరుడెైన్ యోసేపు సంత్త్ర
వారు కాపురముండిరి.
ఆషేరీయలు ఇమ్యన ఇషావ ఇషీవ బెరీయా. శెరహు వీరికి సహోదరి.
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And Heber begot Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
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బెరీయా కుమ్యరులు హెబెరు మ్లీకయేలు, మ్లీకయేలు బిరా
జ యీతున్కు
త్ండిర.
హెబెరు యపేాట్టను షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియె
ై న్ ష్షయాను
కనను.
యపేాట్ట కుమ్యరు లవరన్గా ప్రసకు బింహాలు అషావతు, వీరు యపేాట్టన్కు
కుమ్యరులు.
షోమేరు కుమ్యరులు అహీ రోగా యెహుబాబ అరాము.

And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,
Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,
Nun his son, Joshua his son.
And their possessions and habitations were Bethel and the towns thereof,
and eastward Naaran, and westward Gezer with the towns thereof,
Shechem also and the towns thereof, unto Ayyah and the towns thereof;

And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who is the father of Birzaith.

And the sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the
children of Japhlet.
And the sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.
And the sons of his brother Helem: Zophah, and Imna, and Shelesh, and
Amal.
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వాని సహోదరుడెైన్ హేలము కుమ్యరులు జ్యపహు ఇమ్యన షెలషు ఆమ్యలు.

The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,
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జ్యపహు కుమ్యరులు సూయ హరనపరు ష్షయాలు బేరీ ఇమ్య
ా
బేసెరు హోదు ష్మ్యి ష్ల్ల
ు ఇతా
ి ను బెయేర.
ఎతెరు కుమ్యరులు యెఫునన పసాప అరా.
ఉల్ల
ా కుమ్యరులు ఆరహు హనినయేలు రిజయా.
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ఆషేరు సంత్త్రవారైన్ వీరందరును త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలును
పరఖాాత్ర నొందిన్ పరాకరమ్శాలులును అధిపతులలో ముఖుాలునై యండిరి.
ఆ వంశపువారిలో యదిమున్కు పోత్గిన్వారి లకక యిరువది యారువేలు.

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
And the sons of Jether: Jephunneh, and Pispah, and Ara.
And the sons of Ulla: Arah, and Haniel, and Rizia.
All these were the children of Asher, heads of their fathers' houses, choice
and mighty men of valor, chief of the princes. And the number throughout
the genealogy of those who were apt in war and in battle was twenty and
six thousand men.
Now Benjamin begot Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the
third,
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Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
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బనాామీను కనిన్ కుమ్యరులలో బెల అనువాడు జేాషు
ఠ డు, రండవవాడు
అషేబలు,
మూడవవాడు అహరహు, నాలువవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాప్ర.
బెలకు పుటిున్ కుమ్యరులు అదా
ద రు గెరా అబీహూదు
అబీష్షవ న్యమ్యను అహోయహు
గెరా షెపూప్రను హూరాము
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And by Hushim he begot Abitub, and Elpaal.
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యెపూజును షాకాాను మిరాిను కనను, వీరు అత్ని కుమ్యరులు; వారు త్మ్
పత్రుల యిండాకు పదదలుగా ఉండిరి.
హుషీము అను దానియందు అత్డు అహీట్టబును ఎలపయలును కనను.
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And the sons of Bela were Addar, and Gera, and Abihud,
and Abishua, and Naaman, and Ahoah,
and Gera, and Shephuphan, and Huram.
And these are the sons of Ehud (these are the heads of the fathers of the
inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath):
ఏహూదు కనిన్ కుమ్యరులు ఉజా
జ అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురసు
థ లకు
Naaman, and Ahijah, and Gera who removed them and begot Uzza and
ఇంటి పదదలుగా నుండిరి;
Ahihud.
న్యమ్యను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మ్న్హతున్కు చెరతీసికొని
And Shaharaim begot children in the country of Moab after he had sent
పోయిరి, గెరా వారిని అచచటికి చెరతీసికొని పోయెను.
them away; Hushim and Baara were his wives.
వారిని పంపవేసిన్ త్రువాత్ ష్హరయీము మోయాబు దేశమ్ందు హుషీము And he begot by Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and
బయరా అను త్న్ భారాలయందు కనిన్ పలాలుగాక
Malcham,
త్న్ భారాయె
ై న్ హోదషున్ందు యోబాబును జబాాను మేషాను మ్ల్లకమును and Jeuz, and Sachia, and Mirmah. These were his sons, heads of the fathers.

The sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod
with the towns thereof;
Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of
Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath.
And Ahio, Shashak, and Jeremoth,

ఎలపయలు కుమ్యరులు ఏబెరు మిషాము షెమదు, షెమదు ఓనోను లోదును
దాని గా
ర మ్ములను కటిుంచెను.
బెరీయాయను షెమ్యను అయాాలోను కాపురసు
థ లయొకక పత్రులలో
పదదలు; వీరు గాతీయలను ప్రరదోలిరి.
అహోాషాష్కు యెరేమోతు
and Zebadiah, and Arad, and Eder,
జబదాా అరాదు ఏదరు
and Michael, and Ispah, and Joha were the sons of Beriah.
మిఖాయేలు ఇషాప యోహా అనువారు బెరీయా కుమ్యరులు.
And Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,
జబదాా మషుల్ల
ా ము హిజకి హెబెరు
Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab the sons of Elpaal.
ఇషెిరై ఇజీాయా యోబాబు అనువారు ఎలపయలున్కు కుమ్యరులు.
And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
యాకీము జఖ్రి జబిద
and Elienai, and Zillethai, and Eliel,
ఎలీయేనై జలాతెై ఎలీయేలు.
and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles
1 Chronicles

8
8
8
8
8
8
8

21
22
23
24
25
26
27

అదాయా బెరాయా ష్మ్య
ా తు అనువారు ష్మీకి కుమ్య రులు.
ఇషాపను ఏబెరు ఎలీయేలు
అబో
ద ను జఖ్రి హానాను
హన్నాా ఏల్లము అంతోతీయా
ఇపదయా పనూయేలు అనువారు షాష్కు కుమ్యరులు.
ష్ంషెరై షెహరాా అత్ల్లా
యహరషాా ఏలీయాా జఖ్రి అను వారు యెరోహాము కుమ్యరులు.
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వీరు త్మ్ త్మ్ త్రము లనినటిలో పత్రుల యిండాకు పదదలును,
పరముఖులునై యండి యెరూష్లేమున్ందు కాపురముండిరి.
గిబియోనున్కు త్ండిరయె
ై న్వాడు గిబియోనులో కాపుర ముండెను. ఇత్ని
And his firstborn son was Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
భారాపేరు మ్యకా;
ఇత్ని పదద కుమ్యరుడు అబో
ద ను, మిగిలిన్వారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు and Gedor, and Ahio, and Zecher.
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గెదోరు అహోా జకెరు అనువారు.
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And Mikloth begot Shimeah. And these also dwelt with their brethren in
Jerusalem, opposite them.
మికోాతు ష్మ్యాను కనను. వీరును త్మ్ సహోదరులతో కూడ వారికి
And Ner begot Kish, and Kish begot Saul, and Saul begot Jonathan, and
ఎదురుగానున్న యిండాలోనే యెరూష్లేము న్ందు కాపురముండిరి.
Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.
నేరు కీషును కనను, కీషు సలును కనను, సలు యోనాతానును మ్లీకష్షవను And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begot Micah.
అబీనాదాబును ఎష్బయలును కనను.
యోనాతాను కుమ్యరుడు మరీబబయలు, మరీబబయలు మీకాను కనను.
And the sons of Micah were Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
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మీకా కుమ్యరులు పీతోను మలకు త్రేయ ఆహాజు.
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ఆహాజు యెహోయాదాను కనను, యెహోయాద ఆలమతును అజాివెతును
జమీని కనను, జమీ మోజాను కనను.
మోజా బినాాను కనను, బినాాకు రాప్ర కుమ్యరుడు, రాప్రకు ఎల్లశా
కుమ్యరుడు, ఎల్లశాకు ఆజేలు కుమ్యరుడు.
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ఆజేలు కుమ్యరులు ఆరుగురు; వారి పేళ్ల
ా అజీరకాము బోకెరు ఇషాియేలు
షెయరాా ఓబదాా హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమ్యరులు.
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అత్ని సహోదరు డెైన్ ఏషెకు కుమ్యరులు ముగు
ు రు; ఊల్లము జేాషు
ఠ డు,
యెహూషు రండవవాడు, ఎలీపేలట్ట మూడవ వాడు.
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And Ishpan, and Eber, and Eliel,
and Abdon, and Zichri, and Hanan,
and Hananiah, and Elam, and Antothijah,
and Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.
And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri were the sons of Jeroham.
These were heads of the fathers by their generations, chief men. These
dwelt in Jerusalem.
And at Gibeon dwelt the father of Gibeon, whose wife's name was Maacah.

And Ahaz begot Jehoaddah; and Jehoaddah begot Alemeth, and Azmaveth,
and Zimri; and Zimri begot Moza.
And Moza begot Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.
And Azel had six sons whose names are these: Azrikam, Bocheru, and
Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of
Azel.
And the sons of Eshek his brother were Ulam his firstborn, Jeush the
second, and Eliphelet the third.

And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many
sons and sons' sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of
Benjamin.
ఊల్లము కుమ్యరులు విలువిదాయందు పరవీణులైన్ పరాకరమ్శాలులు; వీరికి
So all Israel were reckoned by genealogies; and behold, they were written in
నూట యేబదిమ్ంది కుమ్యరు లును కుమ్యరుల కుమ్యరులును కలిగిరి;
the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon
వీరందరును బెనాా మీనీయలు.
for their transgression.
ఈ పరకారము ఇశారయేలీయలందరును త్మ్ వంశములచొపుపన్
Now the first inhabitants who dwelt in their possessions in their cities were
సరిచూడబడిన్మీదట వారిపేళ్ల
ా ఇశార యేలురాజుల గరంథమ్ందు వా
ర యబడెను. the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinim.
యూదా వారు చేసిన్ దోరహమున్కెై వారు బాబెలున్కు చెరగొని పోబడిరి.
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త్మ్ సావసథాములైన్ పటుణములలో మునుపు కాపురమున్న వారవరన్గా
ఇశారయేలీయలును యాజకు లును లేవీయలును నతీనీయలును.
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యూదావారిలోను బెనాామీనీయలలోను ఎఫా
ర యిము మ్న్షేు
Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani,
సంబంధులలోను యెరూష్లేమున్ందు కాపురమున్న వారవరన్గా
of the children of Perez the son of Judah.
యూదా కుమ్యరుడెైన్ పరసు సంత్త్రవాడగు బానీ కుమ్యరు డెైన్ ఇమీకి పుటిున్ And of the Shilonites: Asaiah the firstborn, and his sons.
ఒమీ కుమ్యరుడగు అమీహూదున్కు జన్న్మైన్ ఊతెైయ.
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ష్లోనీయల పదదవాడెైన్ ఆశాయాయ వాని పలాలును.

And of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
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జరహు సంత్త్రవారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన్ ఆరువందల తొంబది
మ్ంది,
బెనాామీనీయలలో సెనూయా కుమ్యరుడెైన్ హోదవాాకు పుటిున్ మషుల్ల
ా ము
కుమ్యరుడగు సలు
ా ,

And of the sons of Benjamin: Sallu the son of Meshullam, the son of
Hodaviah, the son of Hassenuah,
and Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri,
and Meshullam the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah,
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and their brethren according to their generations, nine hundred and fifty
and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.
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యెరోహాము కుమ్యరుడెైన్ ఇబెనయా, మికిరకి పుటిున్ ఉజీజ కుమ్యరుడెైన్ ఏల్ల,
ఇబీనయా కుమ్యరుడెైన్ రగూవేలున్కు పుటిున్ షెఫటాా కుమ్యరుడగు
మషుల్ల
ా ము.
వీరును వీరిసహోదరులును త్మ్ త్మ్ వంశముల పటీుల చొపుపన్
తొమిిదివందల ఏబది ఆరుగురు; ఈ మ్నుషుాలందరును త్మ్ పత్రుల
వంశములనుబటిు త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలు.
యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను,
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దేవుని మ్ందిరములో అధిపత్రయె
ై న్ అహీ ట్టబు కుమ్యరుడెైన్
మరాయోతున్కు పుటిున్ సాదోకు కుమ్యరుడగు మషుల్ల
ా మున్కు కలిగిన్
హిలీకయా కుమ్యరుడెైన్ అజరాా;
మ్లీకయా కుమ్యరుడగు పసూరున్కు పుటిున్ యెరోహాము కుమ్యరుడెైన్
అదాయా ఇమిరు కుమ్యరుడెైన్ మష్లేామీతు న్కు పుటిున్ మషుల్ల
ా మున్కు
కుమ్యరుడెైన్ యహజేరాకు జన్న్మైన్ అదీయేలు కుమ్యరుడగు మ్శెై.

and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and
Maasai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son
of Meshillemith, the son of Immer,
and their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and
seven hundred and threescore, very able men for the work of the service of
the house of God.
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And of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the
son of Hashabiah, of the sons of Merari,
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మ్రియ త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలైన్ వెయిానిన యేడువందల అరువది
మ్ంది కుట్టంబికులు. వీరు దేవుని మ్ందిరసేవా సంబంధమైన్
కారాములయందు మ్ంచి గటిువారు.
మ్రియ లేవీయలలో మరారి సంత్త్రవాడెైన్ హష్బాా కుమ్యరుడగు
అజీరకామున్కు పుటిున్ హష్ష
ు బు కుమ్యరుడెైన్ షెమ్యా,
బకబకకరు, హెరషు, గాల్లలు, ఆసాపు కుమ్యరుడగు జఖ్రికి పుటిున్ మీకా
కుమ్యరుడెైన్ మ్త్తనాా,
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And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of
Benjamin, and of the children of Ephraim and Manasseh:

And of the priests: Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,

and Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the
son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God,

and Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son
of Zichri, the son of Asaph,
and Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun,
and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, who dwelt in the villages
of the Netophathites.
యదూతోను కుమ్యరు డెైన్ గాల్లలున్కు పుటిున్ షెమ్యా కుమ్యరుడెైన్
And the doorkeepers were Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman,
ఓబదాా, నటోప్రతీయల గా
ర మ్ములలో కాపురమున్న ఎల్లకనా కుమ్యరుడెైన్ and their brethren; Shallum was the chief,
ఆసాకు పుటిున్ బెరకాా.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Chronicles

9

17

దావరప్రలకులు ఎవరన్గా ష్లూ
ా ము అకూకబు టలోిను అహీమ్యను
అనువారును వారి సహో దరులును. వీరిలో ష్లూ
ా ము పదద.

who hitherto waited in the King's Gate eastward; they were doorkeepers in
the companies of the children of Levi.
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లేవీయల సమూహ ములలో వీరు తూరుపన్నుండు రాజు గుమ్ిమునొదద
ఇంత్ వరకు కాపురము చేయచనానరు.

And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his
brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of
the service, keepers of the gates of the tabernacle; and their fathers, being
over the host of the LORD, were keepers of the entrance.

1 Chronicles

9

19

And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and
the LORD was with him.
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మ్రియ కోరహు కుమ్యరుడగు ఎబాాసాపున్కు పుటిున్ కోరే కుమ్యరుడెైన్
ష్లూ
ా మును వాని పత్రుని యింటివారును వాని సహో దరులగు
కోరహీయలును సేవాసంబంధమైన్ పనిమీదనుండి గుడారమున్కు
దావరప్రలకులై యండిరి; వారి పత్రులు యెహోవా ప్రళ్లమున్కు కావలివారై
యండి పరవేశ సథలమును కాయచండిరి.
ఎలియాజరు కుమ్యరుడెైన్ ఫీనహాసు మునుపు వారిమీద అధికారియె
ై
యండెను, యెహోవా అత్నితోకూడ నుండెను.
మ్రియ మషెలమ్యా కుమ్యరుడెైన్ జకరాా సమ్యజపు గుడారముయొకక
దావరమున్కు కావలి.
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So they and their children had the oversight of the gates of the house of the
LORD, namely, the house of the tabernacle, by watches.
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గుమ్ిములయొదద దావరప్రలకులుగా ఏరపడిన్ వీరందరు రండువందల
పనినదదరు; వీరు త్మ్ గా
ర మ్ముల వరుసను త్మ్ వంశావళ్ల చొపుపన్
సరిచూడబడిరి; వీరు న్మ్ిదగిన్వారని దావీదును దీరాదరిశయగు
సమూయేలును వీరిని నియమించిరి.
వారికిని వారి కుమ్యరు లకును యెహోవా మ్ందిరపు గుమ్ిములకు, అన్గా
గుడా రపు మ్ందిరముయొకక గుమ్ిములకు వంతుల చొపుపన్ కావలికాయ
పని గలిగియండెను.
గుమ్ిముల కావలి వారు నాలుగు దిశలను, అన్గా తూరుపన్ను పడమ్రను
ఉత్తరమున్ను దకిుణమున్ను ఉండిరి.
వారి సహోదరులు త్మ్ గా
ర మ్ములలోనుండి యేడసి దిన్ముల
కొకసారివారియొదదకు వచచటకదు
ద .
లేవీయలైన్ న్లుగురు పరధాన్ దావరప్రలకులు ఉత్తరవాదులై యండిరి;
దేవుని మ్ందిరపు గదులమీదను బకకసములమీదను ఆ లేవీయలు
ఉంచబడియండిరి.
వారు దేవుని మ్ందిరమున్కు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు దానిచట్ట
ు
ఉండెను. పరత్ర ఉదయమున్ మ్ందిరపు వాకిండాను తెరచపని వారిదే.
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వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపట్ట
ు వారు, వారు లకకచొపుపన్
వాటిని లోపలికి కొనిపోవలను, లకక చొపుపన్ వెలుపలికి తీసికొని రావలను.
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మ్రియ వారిలో కొందరు మిగిలిన్ సామ్గిరమీదను పరి శుధిమైన్
ప్రత్ిలనినటిమీదను ఉంచబడియండిరి; సన్నపు పండియ దా
ర కాురసమును
నూనయ ధూప వరుమును వారి అధీన్ము చేయబడెను.

Some of them also were appointed to oversee the vessels and all the
instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil,
and the frankincense, and the spices.
And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.

And Zechariah the son of Meshelemiah was doorkeeper of the door of the
tabernacle of the congregation.
All these who were chosen to be doorkeepers at the gates were two
hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their
villages, whom David and Samuel the seer had ordained in their set office.

In four quarters were the doorkeepers: toward the east, west, north, and
south.
And their brethren, who were in their villages, had to come after seven days
from time to time with them.
For these Levites, the four chief doorkeepers, were in their trust, and were
over the chambers and treasuries of the house of God.
And they lodged round about the house of God, because the charge was
upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.
And certain of them had charge of the ministering vessels, that they should
bring them in and out by tally.
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యాజకుల కుమ్యరు లలో కొందరు సుగంధవరుములను పరిమ్ళతెైలమును
చేయ దురు.

And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the
Korahite, had the trust over the things that were made in the pans.
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లేవీయలలో కోరహు సంత్త్రవాడెైన్ ష్లూ
ా మున్కు పదద కుమ్యరుడెైన్ మ్త్రతతాా
పండివంటలమీదనుంచబడెను.
వారి సహోదరులగు కహాతీయలలో కొందరికి విశారంత్ర దిన్మున్ సముఖపు
ర్కట్టులు సిదిము చేయ పని కలిగియండెను.
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And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the
showbread to prepare it every Sabbath.
And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining
in the chambers were free; for they were employed in that work day and
night.
These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations;
these dwelt at Jerusalem.
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మికోాతు ష్మ్యానును కనను. వీరు యెరూష్లేము వాసులగు త్మ్
సహోదరులతో కూడ త్మ్ సహోదరులకు ఎదురుగా నున్న యిండాలోనే
కాపురముండిరి.
నేరు కీషును కనను, కీషు సలును కనను, సలు యోనాతానును మ్లీకష్షవను And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begot Micah.
అబీనాదాబును ఎష్బయలును కనను.
యోనాతాను కుమ్యరుడు మరీబబయలు, మరీబబయలు మీకాను కనను.
And the sons of Micah were Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.
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మీకా కుమ్యరులు పీతోను మలకు త్రేయ (ఆహాజు.)
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ఆహాజు యరాను కనను; యరా ఆలమతును అజాివెతును జమీని కనను,
జమీ మోజాను కనను.
మోజా బినాాను కనను, రఫాయా బినాాకు కుమ్యరుడు, ఎల్లశా రఫాయాకు
కుమ్యరుడు, ఆజేలు ఎల్లశాకు కుమ్యరుడు.

1 Chronicles

9

44

1 Chronicles

10

1

1 Chronicles

10

2

లేవీయల పత్రులలో పదదలైన్ గాయకులు రాత్రింబగళ్ల
ా పని విచారణ
కలిగియన్న హేతువుచేత్ వారు కడమ్ పనుల విచారణలేకుండ త్మ్
గదులలోనుండిరి.
వీరు త్మ్ వంశపటీుల చొపుపన్ లేవీయల పత్రులలో పదదలైన్వారు. వీరు
యెరూష్లేమున్ందు కాపురముండిరి.
గిబియోను త్ండిర యె
ై న్ యెహీయేలు గిబియోనులో కాపురముండెను, అత్ని
భారాపేరు మ్యకా.
ఇత్ని పదద కుమ్యరుడు అబో
ద ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు
గెదోరు అహోా జకరాా మికోాతు త్రువాత్ పుటిున్వారు.

And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jeiel, whose wife's name was
Maacah.
And his firstborn son was Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and
Nadab,
and Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
And Mikloth begot Shimeam. And they also dwelt with their brethren at
Jerusalem, opposite their brethren.
And Ner begot Kish; and Kish begot Saul; and Saul begot Jonathan, and
Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

And Ahaz begot Jarah; and Jarah begot Alemeth, and Azmaveth, and Zimri;
and Zimri begot Moza;
and Moza begot Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.

And Azel had six sons whose names are these: Azrikam, Bocheru, and
Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan; these were the sons of
Azel.
ఆజేలున్కు ఆరుగురు కుమ్యరు లుండిరి; వారు అజీరకాము బోకెరు ఇషాియేలు Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from
షెయరాా ఓబదాా హానాను అను పేళ్ల
ా గలవారు; వీరు ఆజేలు కుమ్యరులు.
before the Philistines, and fell down slain on Mount Gilboa.
ఫిలిషీతయలు ఇశారయేలీయలతో యదిము...చేయగా ఇశారయేలీయలు
ఫిలిషీతయలయెదుట నిలువలేక ప్రరిపోయి హతులై గిలోబవ పరవత్మ్ందు
పడిరి.
ఫిలిషీత యలు సలును అత్ని కుమ్యరులను త్రిమి సలు కుమ్యరులైన్
యోనాతానును, అబీనా దాబును మ్లీకష్షవను హత్ముచేసిరి.

And the Philistines followed hard after Saul and after his sons; and the
Philistines slew Jonathan and Abinadab and Malchishua, the sons of Saul.
And the battle went sorely against Saul; and the archers hit him, and he was
wounded by the archers.
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యదిములో సలు ఓడిపోవుచండెను. అత్డు అంబులు వేయవారి కంటబడి
వారిచేత్ బహు గాయముల నొందను.
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అపుపడు సలుఈ సున్నత్ర లేని జనులు వచిచ నాకు మ్యన్భ్ంగము
చేయకుండ నీవు నీ కత్రతదూసి న్నున పడిచివేయమ్ని త్న్ ఆయధములను
మోయవానితోన్న్గా, వాడు బహుగా భ్యపడి ఆల్లగు చేయటకు
ఒపపలేదు గనుక సలు త్న్ కత్రతమీదపడెను.
సలు చనిపోయెన్ని ఆయధములను మోయవాడు తెలిసి కొని తానును కత్రతని So Saul died, and his three sons, and all his house died together.
పట్ట
ు కొని దానిమీదపడి చచెచను.
ఆ పరకారమే సలును అత్ని ముగు
ు రు కుమ్యరులును చచిచరి. మ్రియ అత్ని And when all the men of Israel who were in the valley saw that they fled,
యింటివారందరును చచిచరి.
and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities and fled;
and the Philistines came and dwelt in them.
జనులు ప్రరిపోయిరనియ, సలును అత్ని కుమ్యరులును చనిపోయిరనియ, And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the
లోయలోని ఇశారయేలీయలందరు తెలిసికొని త్మ్ పటుణములు విడిచి
slain, that they found Saul and his sons fallen on Mount Gilboa.
ప్రరిపోగా ఫిలిషీతయలు వచిచ వాటిలో కాపురముండిరి.
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సలు శవమును అత్ని కుమ్యరుల శవములను తీసికొని యాబేషున్కువచిచ
వారి యెముకలను యాబేషున్ందలి సిందూరవృక్షము కిరంద ప్రత్రపటిు
యేడుదిన్ములు ఉప వాసముండిరి.
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ఈ పరకారము యెహోవా ఆజాగెైకొన్క ఆయన్ దృష్ు యెదుట దోరహము
చేసిన్ందుకును, యెహోవాయొదద విచారణచేయక కరణపశాచముల యొదద
విచారణచేయదానిని వెదకిన్ందుకును సలు హత్ మ్యయెను.
అందునిమిత్తము యెహోవా అత్నికి మ్రణశిక్ష విధించి రాజామును యెష్ుయి
కుమ్యరుడెైన్ దావీదు వశము చేసెను.
అపుపడు ఇశారయేలీయలందరును హెబో
ర నులో నుండు దావీదునొదదకు కూడి
వచిచచిత్తగిం చము, మేము నీకు ఎముకన్ంటిన్వారము రకిసంబంధులము.

హతులైన్వారిని దోచకొనుటకెై ఫిలిషీతయలు మ్రునాడు వచిచన్పుపడు వారు
సలును అత్ని కుమ్యరులును గిలోబవ పరవత్మ్ందు చచిచ పడియండుట
చూచి
అత్ని కవచమును దోచకొని, అత్ని త్లను అత్ని ఆయధ ములను తీసికొని
పోయి ఫిలిషీతయల దేశమ్ంత్ట వాటిని త్రిపప, జరిగిన్దానిని విగరహములకును
జనులకును చాటించిరి.
వారు అత్ని ఆయధములను త్మ్ దేవుని గుడిలో పటిు అత్ని త్లను
దాగోను గుడిలో త్గిలించిరి.
ఫిలిషీతయలు సలున్కు చేసిన్దంత్య యాబేష్ుల్లదువారు విని న్పుపడు
పరాకరమ్శాలులైన్వారందరును లేచిపోయి,

Then said Saul to his armorbearer, "Draw thy sword, and thrust me through
therewith, lest these uncircumcised come and abuse me." But his
armorbearer would not, for he was sore afraid. So Saul took a sword and fell
upon it.
And when his armorbearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the
sword and died.

And when they had stripped him, they took his head and his armor, and
sent into the land of the Philistines round about to carry tidings unto their
idols and to the people.
And they put his armor in the house of their gods, and fastened his head in
the temple of Dagon.
And when all Jabeshgilead heard all that the Philistines had done to Saul,
they arose, all the valiant men, and took away the body of Saul and the
bodies of his sons and brought them to Jabesh, and buried their bones
under the oak in Jabesh, and fasted seven days.
So Saul died for his transgression which he committed against the LORD,
even against the word of the LORD which he kept not, and also for asking
counsel of one who had a familiar spirit, to inquire of it.
And he inquired not of the LORD. Therefore He slew him, and turned the
kingdom over to David the son of Jesse.
Then all Israel gathered themselves to David at Hebron, saying, "Behold, we
are thy bone and thy flesh.
And moreover in times past, even when Saul was king, thou wast he that
leddest out and broughtest in Israel; and the LORD thy God said unto thee,
`Thou shalt feed My people Israel, and thou shalt be ruler over My people
Israel.'"
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ఇంత్కు ముందు సలు రాజైయన్నపుపడు నీవు ఇశారయేలీయలను
న్డిపంచవాడవెై యంటివినా జనులగు ఇశారయేలీ యలను నీవు ఏలి
వారిమీద అధిపత్రగా ఉందువని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు సెలవిచెచను అని
మ్న్విచేసిరి.
ఇశారయేలీయల పదదలందరును హెబో
ర నులోనున్న రాజు నొదదకు రాగా దావీదు
హెబో
ర నులో యెహోవా సనినధిని వారితో నిబంధన్చేసెను; అపుపడు వారు
సమూ యేలుదావరా యెహోవా సెలవిచిచన్ పరకారము దావీదును
ఇశారయేలీయలమీద రాజుగా అభిషేకము చేసిరి.
త్రువాత్ దావీదును ఇశారయేలీయలందరును యెరూష్లే మ్న్బడిన్
యెబూసున్కు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన్ యెబూస్త్యలు అచచట ఉండిరి.

Therefore came all the elders of Israel to the king at Hebron, and David
made a covenant with them in Hebron before the LORD. And they anointed
David king over Israel, according to the word of the LORD by the hand of
Samuel.
And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus, where the
Jebusites were, the inhabitants of the land.

అపుపడునీవు వీనియందు పరవేశింపకూడదని యెబూసు కాపురసు
థ లు
దావీదుతో అన్గా దావీదు దావీదు పటుణమ్న్బడిన్ స్త్యోను కోటను
పట్ట
ు కొనను.
ఎవడు మొదట యెబూ స్త్యలను హత్ము చేయనో వాడు ముఖుాడును
సెైనాాధిపత్రయన్గున్ని దావీదు సెలవియాగా సెరూయా కుమ్యరుడెైన్
యోవాబు అందరికంట్ట ముందుగా ఎకిక ఆ యాధిపత్ామును పందను.

And David said, "Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and
captain." So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.

త్రువాత్ దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసిన్ందున్ దానికి
దావీదుపురమ్ను పేరు కలిగెను.
దావీదు మిలో
ా మొదలుకొని చట్ట
ు ను పటుణమును కటిుంచెను; యోవాబు
పటుణములో మిగిలిన్ భాగములను బాగుచేసెను.
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా అత్నికి తోడెైయండగా దావీదు ఈ
పరకారము అంత్కంత్కు అధికుడగుచండెను.

And he built the city round about, even from Millo round about; and Joab
repaired the rest of the city.
So David waxed greater and greater; for the LORD of hosts was with him.
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ఇత్ని త్రువాత్రవాడు అహోహీయడగు దోదోకుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు;
ఇత్డు పరాకరమ్ శాలులని పేరుపందిన్ ముగు
ు రిలో ఒకడు.
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He was with David at Pasdammim. And there the Philistines were gathered
together for battle, where there was a parcel of ground full of barley. And
the people fled from before the Philistines.
And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and
slew the Philistines; and the LORD saved them by a great deliverance.
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ఫిలిషీతయలు దానినిండ యవలుగల చేను ఉన్న పసదమీి్మ్ములో యదిము
చేయటకెై కూడిరాగా జనులు ఫిలిషీతయలను చూచి ప్రరిపోయిన్పుపడు
ఇత్డు దావీదుతోకూడ అచచట ఉండెను.
వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాప్రడి ఫిలిషీతయలను హత్ముచేయగా యెహోవా Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the
జనులకు గొపప రక్షణ కలుగజేసెను.
cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the Valley of
Rephaim.
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And the inhabitants of Jebus said to David, "Thou shalt not come hither."
Nevertheless David took the citadel of Zion, which is the City of David.

And David dwelt in the citadel; therefore they called it the City of David
[that is, Zion].

These also are the chief of the mighty men whom David had, who held
strongly with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king
according to the word of the LORD concerning Israel.
ఇశారయేలీయలకు యెహోవా సెలవిచిచన్ పరకా రము దావీదును పటా
ు భిషేకము And this is the number of the mighty men whom David had: Jashobeam, a
చేయటకెై అత్ని రాజాము న్ందు అత్నితోను ఇశారయేలీయలందరితోను
Hachmonite, the chief of the captains; he lifted up his spear against three
కూడి సహాయముచేసిన్ దావీదునొదదనున్న పరాకరమ్శాలులైన్ వారిలో
hundred, slain by him at one time.
పరధానులు వీరు.
దావీదు నొదదనుండిన్ ఆ పరాకరమ్శాలుల పటీులోనివారు ముపపదిమ్ంది;
And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the
వారిలో హకోినీ కుమ్యరుడెైన్ యాషాబాము ముఖుాడు;ఇత్డు ఒక
three mighty men.
యదిమ్ందు మూడు వందలమ్ందిని చంప వారిమీద ఈట్ట ఆడించిన్వాడు.
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ముపపదిమ్ంది పరాకరమ్ శాలులలో ముఖుాలగు ఈ ముగు
ు రు అదుల్ల
ా ము
అను చట్ట
ు రాత్రకొండ గుహలో నుండు దావీదు నొదదకు వచిచరి, ఫిలిషీతయల
సమూహము రఫాయీయల లోయలో దిగి యండెను.
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దావీదు మ్రుగు సథలమ్ందుండగా ఫిలిషీతయల దండు బేతెాహేమున్ందుండెను. And David longed and said, "Oh that one would give me a drink of the water
of the well of Bethlehem that is at the gate!"
దావీదు ఆశపడిబేతెాహేమున్ందలి ఊరి గవినియొదిద బావినీళ్ల
ా కొంచెము
And the three broke through the host of the Philistines, and drew water out
నాకు దాహమున్కు ఎవడు తెచిచయిచచన్ని అన్గా
of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to
David. But David would not drink of it, but poured it out to the LORD
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ఆ ముగు
ు రును ఫిలిషీతయల దండులోనికి చొరబడి పోయి బేతెాహేము ఊరి
గవినియొదిద బావినీళ్ల
ా చేదుకొని దావీదునొదదకు తీసికొని వచిచరి. అయితే
దావీదు ఆ నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు మ్న్సుసలేక యెహోవాకు అరిపత్ముగా వాటిని
ప్రరబోసి

and said, "My God forbid me that I should do this thing! Shall I drink the
blood of these men, who have put their lives in jeopardy? For with the
jeopardy of their lives they brought it." Therefore he would not drink it.
These things did these three mightiest.
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నేను ఈల్లగు చేయకుండ నా దేవుడు న్నున కాచనుగాక; ప్ర
ర ణమున్కు
తెగించి యీ నీళ్ల
ా తెచిచన్ యీ మ్నుషుాల రకిమును నేను తా
ి గుదునా అని
చెపప తా
ి గకపోయెను; ఈ ముగు
ు రు పరా కరమ్శాలులు ఇటిు పనులు చేసిరి.

And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his
spear against three hundred, he slew them, and had a name among the
three.
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Of the three, he was more honorable than the two, for he was their captain;
however he attained not to the first three.
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యోవాబు సహోదరు డెైన్ అబీషెై ముగు
ు రిలో పరధానుడు; ఇత్డు ఒక
యదిమ్ందు మూడువందలమ్ందిని హత్ముచేసి త్న్ యీట్ట వారిమీద
ఆడించిన్వాడెై యీ ముగు
ు రిలోను పేరుపందిన్ వాడాయెను.
ఈ ముగు
ు రిలోను కడమ్ యిదదరికంట్ట అత్డు ఘన్త్నొందిన్వాడెై వారికి
అధిపత్రయాయెను గాని ఆ మొదటి ముగు
ు రిలో ఎవరికిని అత్డు సాటివాడు
కాలేదు.
మ్రియ కబెసయేలు సంబంధుడును పరా కరమ్వంతుడునైన్ యొకనికి పుటిున్
యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాయను వికరమ్కిరయలవలన్ గొపప
వాడాయెను. ఇత్డు మోయాబీయడగు అరీయేలు కుమ్య రుల నిదదరిని
చంపను;మ్రియ ఇత్డు బయలుదేరి హిమ్ము పడిన్ కాలమున్ ఒక
సింహమును ఒక గుహయందు చంప వేసెను.
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అయిదు మూరల పడవుగల మ్ంచియెత్తరియె
ై న్ ఐగుపీతయని ఒకని అత్డు
చావగొట్టును; ఆ ఐగుపీతయని చేత్రలో నేత్గాని దోనవంటి యీట్ట యొకటి
యండగా ఇత్డు ఒక దుడు
ి కఱ్ఱ చేత్ పట్ట
ు కొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీట్టను
ఐగుపీతయని చేత్రలోనుండి ఊడ ల్లగి దానితో వానిని చంపను.

These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had a name among the
three mighties.
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యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా యిటిు పనులు చేసిన్ందున్ ఆ ముగు
ు రు
పరాకరమ్శాలులలో ఘన్త్నొందిన్ వాడాయెను.
ముపపదిమ్ందిలోను ఇత్డు వాసికెకెకను గాని ఆ ముగు
ు రిలో ఎవరికిని
సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇత్నిని త్న్ దేహసంరక్షకుల కధిపత్రగా ఉంచెను.

Behold, he was honorable among the thirty, but attained not to the first
three; and David set him over his guard.
Also the valiant men of the armies were Asahel the brother of Joab, Elhanan
the son of Dodo of Bethlehem,

And David was then in his hideout, and the Philistines' garrison was then at
Bethlehem.

Benaiah was the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who
had done many acts: he slew two lionlike men of Moab; also he went down
and slew a lion in a pit on a snowy day.
And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high. And in the
Egyptian's hand was a spear like a weaver's beam; and he went down to him
with a staff and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him
with his own spear.
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మ్రియ సెైన్ాములకు చేరిన్ వేరు పరాకరమ్శాలు లవరన్గా యోవాబు
Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
త్ముిడెైన్ అశాహేలు; బేతెాహేము ఊరివాడెైన్ దోదో కుమ్యరుడగు ఎల్ల
ా నాను,
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హరో రీయడెైన్ ష్మోితు, పలోనీయడెైన్ హేలసుస,
Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,
తెకో వీయడెైన్ ఇకేకషు కుమ్యరుడగు ఈరా, అనేనతోతీయడెైన్ అబీయెజరు, Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
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హుషాతీయడెైన్ సిబెబకెై, అహో హీయడెైన్ ఈలై,

Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,
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నటోప్రతీయడెైన్ మ్హరై, నటోప్రతీయడెైన్ బయనా కుమ్యరుడగు హేలదు,
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బెనాామీనీయల సాథన్ములోని గిబియా ఊరివాడును రీబెైకి కుమ్యరుడున్గు
ఈత్యి, పరాతోనీయడెైన్ బెనాయా,
గాయషుతోయవాడెైన్ హూరై, అరాబతీయడెైన్ అబీయేలు,
బహరూమీయడెైన్ అజాివెతు, ష్యిలోబనీయడెైన్ ఎల్లాహాబ,

Ithai the son of Ribai of Gibeah, who pertained to the children of Benjamin,
Benaiah the Pirathonite,
Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,
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గిజ్యనీయడెైన్ హాషేము కుమ్యరులు, హరారీయడెైన్ షాగ కుమ్యరుడగు
యోనా తాను,
హరారీయడెైన్ శాకారు కుమ్యరుడగు అహీ యాము, ఊరు కుమ్యరుడెైన్
ఎలీప్రలు,
మకేరాతీయడెైన్ హెపరు, పలోనీయడెైన్ అహీయా,
కరిలీయడెైన్ హెజ్య
ర , ఎజబయి కుమ్యరుడెైన్ న్యరై,
నాతాను సహోదరుడెైన్ యోవేలు, హగీరయడెైన్ మిబా
ా రు,
అమోినీయడెైన్ జలకు,సెరూయా కుమ్యరుడెై యోవాబు యొకక
ఆయధములు మోయవాడును బెరోతీయడున్గు న్హరై,
ఇతీియడెైన్ ఈరా, ఇతీియడెైన్ గారేబు,
హితీతయడెైన్ ఊరియా, అహాయి కుమ్యరుడెైన్ జాబాదు,
రూబేనీయడెైన్ షీజా కుమ్యరుడును రూబే నీయలకు పదదయనైన్ అదీనా,
అత్నితోటివారగు ముపపదిమ్ంది,
మ్యకా కుమ్యరుడెైన్ హానాను, మితీన యడెైన్ యెహోషాప్రతు,
ఆషెతరాతీయడెైన్ ఉజీజయా, అర్కయేరీయడెైన్ హోతాను కుమ్యరులగు షామ్య
యెహీ యేలు,
ష్మీ కుమ్యరుడెైన్ యెదీయవేలు, త్రజీయడెైన్ వాని సహోదరుడగు యోహా,
మ్హవీయడెైన్ ఎలీయేలు, ఎలనయము కుమ్యరులైన్ యెరీబెై యోష్వాా,
మోయాబీయడెైన్ ఇతాి,
ఎలీయేలు ఓబేదు, మజ్యబాయా ఊరివాడెైన్ యహశీయేలు.

Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
the sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,
Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Hagri,
Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armorbearer of Joab the
son of Zeruiah,
Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,
Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,
Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty
with him,
Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,
Uzzia the Ashterathite, Shama and Jeiel the sons of Hotham the Aroerite,
Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,
Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and
Ithmah the Moabite,
Eliel, and Obed, and Jaasiel the Mezobaite.
Now these are they that came to David at Ziklag, while he yet kept himself
hidden because of Saul the son of Kish; and they were among the mighty
men, helpers of the war.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Chronicles

12

1

దావీదు కీషు కుమ్యరుడెైన్ సలున్కు భ్యపడియింకను దాగియండగా సలు
బంధువులగు బెనాామీనీ యలలో పరాకరమ్శాలులు కొందరు దావీదున్కు
యది సహాయము చేయటకెై అత్నియొదదకు సికాగున్కు వచిచరి.
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వీరు విలుకాండరయి కుడి యెడమ్ చేతులతో వడిసెలచేత్ రాళ్ల
ా రువువటకును The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and
వింటిచేత్ అంబులు విడుచటకును సమ్రు
థ లైన్ వారు.
Jeziel and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the
Anathothite,
వారవరన్గా గిబియావాడెైన్ షెమ్యయా కుమ్యరులైన్ అహీయెజరు, ఇత్డు
and Ishmaiah the Gibeonite, a mighty man among the thirty, and over the
అధిపత్ర; ఇత్ని త్రువాత్రవాడగు యోవాషు, అజాివెతు కుమ్యరులైన్
thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and Johanan, and Jozabad the
యెజీయేలు, పలట్ట, బెరాకా, అనతోతీయడెైన్ యెహూ,
Gederathite;
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They were armed with bows, and could use both the right hand and the left
in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren
of Benjamin.

Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and Shemariah, and Shephatiah the
Haruphite,

5

ముపపదిమ్ందిలో పరాకరమ్శాలియ ముపపది మ్ందికి పదదయనైన్ ఇష్ియా
అను గిబియోనీయడు, యిరీియా, యహజీయేలు, యోహానాను,గెదేరాతీ
యడెైన్ యోజాబాదు,
ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయల్లా, షెమ్రాా, హరీపీయడెైన్ షెఫటయా,

12
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కోరహీయలగు ఎల్లకనా, యెషీుయా, అజరేలు, యోహెజరు, యాషాబాము,

and Joelah and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.

1 Chronicles

12

7

గెదోరు ఊరివాడెైన్ యెరోహాము కుమ్యరులగు యోహేల్ల, జబదాా
అనువారును.

And of the Gadites there separated themselves unto David into his hideout
in the wilderness men of might and men of war fit for the battle, who could
handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and
were as swift as the roes upon the mountains:
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Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,
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మ్రియ గాదీయలలో పరాకరమ్శాలులు కొందరు అరణామ్ందు దాగియన్న
దావీదునొదద చేరిరి; వీరు డాలును ఈట్టను వాడుకచేయగల యదిపరవీణులు,
సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జంకలంత్ ప్రద
వేగము గలవారు.
వారవరన్గా మొదటివాడు ఏజరు, రండవవాడు ఓబదాా, మూడవవాడు
ఏలీయాబు,
నాలువవాడు దుష్ినాన, అయిదవవాడు యిరీియా,
ఆరవవాడు అత్తయి, యేడవవాడు ఎలీయేలు,
ఎనిమిదవ వాడు యోహానాను, తొమిిదవవాడు ఎల్ల
జ బాదు,
పదియవవాడు యిరీియా,పదకొండవవాడు మ్కబన్నయి.
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గాదీయలగు వీరు సెైన్ామున్కు అధిపతులై యండిరి; వారిలో
అత్ాలుపడెైన్వాడు నూరుమ్ందికి అధిపత్ర, అత్ా ధికుడెైన్వాడు
వెయిామ్ందికి అధిపత్ర,
యొరా
ద ను గట్ట
ు లమీదుగా పరిా ప్రరుచండు మొదటి నలయందు దానిని
దాటిపోయి తూరుపలోయలలోను పడమ్టిలోయలలోను ఉన్న వారిన్ందరిని
త్రిమివేసిన్వారు వీరే.

Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korahites;

Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,
Attai the sixth, Eliel the seventh,
Johanan the eighth, Elzabad the ninth,
Jeremiah the tenth, Machbanai the eleventh.
These were of the sons of Gad, captains of the host; one of the least was
over a hundred, and the greatest over a thousand.
These are the ones who went over the Jordan in the first month, when it
had overflown all his banks; and they put to flight all those of the valleys,
both toward the east and toward the west.
And there came some of the children of Benjamin and Judah to the hideout
unto David.
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మ్రియ బెనాామీనీయలలో కొందరును యూదావారిలో కొందరును దావీదు
దాగియన్న సథలమున్కు వచిచరి.

And David went out to meet them, and answered and said unto them, "If ye
have come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto
you; but if ye have come to betray me to mine enemies, seeing there is no
wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon and rebuke it."
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దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా పోయి వారితో ఇటాననుమీరు
సమ్యధాన్ము కలిగి నాకు సహాయముచేయటకెై నాయొదదకు
వచిచయన్నయెడల నా హృదయము మీతో అత్రకియండును; అట్ట
ా గాక నా
వలన్ మీకు అపకారమేదియ కలుగలేదని యెరిగి యండియ, న్నున నా
శతు
ి వులచేత్రకి అపపగింపవలన్ని మీరు వచిచయన్నయెడల మ్న్
పత్రులయొకక దేవుడు దీనిని చూచి మిముిను గదిదంచను గాక.

Then the Spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he
said, "Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse. Peace, peace
be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee."
Then David received them, and made them captains of the band.
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అపుపడు ముపపదిమ్ందికి అధిపత్రయె
ై న్ అమ్యశెై ఆత్ివశుడెైదావీదూ, మేము
నీవారము; యెష్ుయి కుమ్యరుడా, మేము నీ పక్షమున్ ఉనానము; నీకు
సమ్యధాన్ము కలుగునుగాక, సమ్య ధాన్ము కలుగునుగాక, నీ
సహకారులకును సమ్యధాన్ము కలుగునుగాక,నీ దేవుడ నీకు సహాయము
చేయన్ని పలు కగా దావీదు వారిని చేరుచకొని వారిని త్న్ దండున్కు అధి
పతులుగా చేసెను.

And there fell away some of Manasseh to David when he came with the
Philistines against Saul to battle; but they helped them not, for the lords of
the Philistines, upon advisement, sent him away, saying, "He will return to
his master Saul to the jeopardy of our heads."
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As he went to Ziklag there fell to him of Manasseh: Adnah, and Jozabad, and
Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zillethai, captains of the
thousands who were from Manasseh.
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సలుమీద యదిముచేయబోయిన్ ఫిలిషీతయలతో కూడ దావీదు
వచిచన్పుపడు మ్న్షేు సంబం ధులలో కొందరును అత్ని పక్షముచేరిరి; దావీదు
ఫిలిషీత యలకు సహాయము చేయకపోయెను, ఏలయన్గా అత్డు త్న్
యజమ్యనుడెైన్ సలు పక్షమున్కు మ్రలి త్మ్కు ప్ర
ర ణ హాని చేయన్ని
యెంచి ఫిలిషీతయల అధికారులు అత్ని పంపవేసిరి.
అంత్ట అత్డు సికాగున్కు త్రరిగి పోవుచండగా మ్న్షేు సంబంధులైన్ అదాన
యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జలాతెై
అను మ్న్షేు గోత్ిపువారికి అధిపతులు అత్ని పక్షముచేరిరి.
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వారందరును పరాకరమ్ శాలులును సెైనాాధిపతులునై యండిరి; ఆ దండును
హత్ముచేయటకు వారు దావీదున్కు సహాయముచేసిరి.
దావీదు దండు దేవుని సెైన్ామువల మ్హాసెైన్ామ్గున్ట్ట
ా పరత్రదిన్మున్
అత్నికి సహాయము చేయవారు అత్నియొదదకు వచచ చండిరి.
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యెహోవా నోటిమ్యట పరకారము సలుయొకక రాజామును దావీదుత్ట్ట
ు
త్రిపపవలన్న్న పరయత్నముతో యదిమున్కెై ఆయధములను ధరించి
అత్నియొదదకు హెబో
ర నున్కు వచిచన్ అధిపతుల లకక యెంత్యన్గా

For at that time day by day they came to David to help him, until it was a
great host, like the host of God.
And these are the numbers of the armed groups ready for war, and came to
David at Hebron to turn the kingdom of Saul to him, according to the word
of the LORD.
The children of Judah who bore shield and spear were six thousand and
eight hundred, ready, armed for the war.
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యూదావారిలో డాలును ఈట్టను పట్ట
ు కొని యదిసన్నదు
ి లై యన్నవారు
ఆరువేల ఎనిమిదివందలమ్ంది.
ష్మోానీయలలో యది మున్కు త్గిన్శూరులు ఏడువేల నూరుమ్ంది.
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లేవీయలలో అటిువారు నాలుగువేల ఆరువందలమ్ంది.

And they helped David against the band of the rovers; for they were all
mighty men of valor, and were captains in the host.

Of the children of Simeon, mighty men of valor for the war, seven thousand
and one hundred.
Of the children of Levi four thousand and six hundred.

And Jehoiada was the leader of the Aaronites, and with him were three
thousand and seven hundred;
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అహరోను సంత్త్రవారికి యెహోయాదా అధిపత్ర, అత్నితోకూడ ఉన్నవారు
మూడువేల ఏడు వందలమ్ంది.
పరాకరమ్శాలియె
ై న్ సాదోకు అను ¸యవనునితో కూడ అత్ని త్ండిర
యింటివారైన్ అధిపతులు ఇరువదియిదదరు.

and Zadok, a young man mighty of valor, and from his father's house twenty
and two captains.
And of the children of Benjamin, the kindred of Saul, three thousand; for
hitherto the greatest part of them had kept the watch of the house of Saul.

29

సలు సంబంధులగు బెనాా మీనీయలు మూడువేలమ్ంది; అపపటివరకు
వారిలో బహుమ్ంది సలు ఇలు
ా గాప్రడుచండిరి.

And of the children of Ephraim twenty thousand and eight hundred, mighty
men of valor, famous throughout the house of their fathers.
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త్మ్పత్రుల యింటివారిలో పేరుపందిన్ పరాకరమ్శాలులు
ఎఫా
ర యిమీయలలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమ్ంది.
మ్న్షేు యొకక అరిగోత్ిపు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయటకెై రావలన్ని
పేరు పేరుగా నియమింపబడిన్వారు పదుననిమిదివేలమ్ంది.

And of the halftribe of Manasseh eighteen thousand, who were expressed
by name to come and make David king.
And of the children of Issachar, who were men that had understanding of
the times, to know what Israel ought to do, the heads of them were two
hundred; and all their brethren were at their command.
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Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war with all instruments
of war, fifty thousand who could keep rank; they were not of double heart.
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ఇశాశఖారీయలలో సమ్యోచిత్ జా
ా న్ముకలిగి ఇశారయేలీయలు
చేయత్గిన్దేదో దాని నరిగియన్న అధిపతులు రండువందలు; వీరి గోత్ిపు
వారందరును వీరి యాజాకు బదు
ి లైయండిరి.
జబూలూ నీయలలో సకలవిధమైన్ యదా
ి యధములను ధరించి
యదిమున్కు పోదగిన్వారును యదిపు నేరుపగలవారును మ్న్సుసన్ందు
పరపులేకుండ యదిము చేయగలవారును ఏబదివేలమ్ంది.
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And of the Danites, expert in war, twenty and eight thousand and six
hundred.
And of Asher, such as went forth to battle, expert in war, forty thousand.
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న్ఫా
త లీయలలో వెయిామ్ంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును ఈట్టను
పట్ట
ు కొనిన్ వారు ముపపది యేడువేలమ్ంది.
దానీయలలో యది సన్నదు
ి లైన్ వారు ఇరువది యెనిమిదివేల ఆరు వందల
మ్ంది.
ఆషేరీయలలో యదిపు నేరుపగల యది సన్నదు
ి లు న్లువది వేలమ్ంది.
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మ్రియ యొరా
ద ను న్ది అవత్లనుండు రూబేనీయలలోను గాదీయలలోను
మ్న్షేు అరిగోత్ిపు వారిలోను సకలవిధమైన్ యదా
ి యధములను ధరించ
యదిశూరులైన్ యీ యోధులందరు దావీదును ఇశారయేలుమీద రాజుగా
నియమించవలన్న్న కోరిక హృదయమ్ందు కలిగిన్వారై ఆయధములను
ధరించి హెబో
ర నున్కు వచిచరి.
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ఇశారయేలులో కడమ్ వారందరును ఏకమ్న్సుకలై దావీదును రాజుగా నియ
మింపవలన్ని కోరియండిరి.
వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజన్పదారథములను సిదిము చేసియండగా
వారు దావీదుతోకూడ అచచట మూడు దిన్ములుండి అన్న ప్రన్ములు
పుచచకొనిరి.
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And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear,
thirty and seven thousand.

And on the other side of the Jordan, of the Reubenites and the Gadites, and
of the halftribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the
battle, a hundred and twenty thousand.
All these men of war, who could keep rank, came with a perfect heart to
Hebron to make David king over all Israel; and all the rest also of Israel were
of one heart to make David king.

And there they were with David three days, eating and drinking, for their
brethren had prepared for them.
Moreover those who were nigh to them, even as far as Issachar and Zebulun
and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on
oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and
oil, and oxen, and sheep abundantly; for there was joy in Israel.
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ఇశారయేలీయలకు సంతోష్ము కలిగియండెను గనుక ఇశాశఖారు
జబూలూను న్ఫా
త లి అనువారి పలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైన్వారు
గాడిదలమీదను ఒంట్టలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదు
ద ల మీదను
ఆహారవసు
త వులైన్ పండివంటకములను అంజూరపు అడలను ఎండిన్ దా
ర క్షపండా
గెలలను దా
ర కాురసమును నూనను గొఱ్ఱలను పశువులను విసాతర ముగా
తీసికొనివచిచరి.
దావీదు సహసారధిపతులతోను శతాధిపతులతోను... అధిపతులందరితోను
ఆలోచన్చేసి, సమ్యజముగా కూడిన్ ఇశారయేలీయలందరితో ఈల్లగు
సెలవిచెచను
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ఈ యోచన్ మీ దృష్ుకి అనుకూలమై మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా వలన్ కలిగిన్
యెడల ఇశారయేలీయల నివాసపరదేశముల యందంత్ట శ్రష్ంచియన్న మ్న్
సహోదరులును త్మ్ పటుణములలోను పలాలలోను కాపురమున్న
యాజకులును లేవీయలును మ్న్తో కూడుకొనున్ట్ట
ా వారియొదదకు పంప
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మ్న్ దేవుని మ్ందసమును మ్రల మ్న్యొదదకు కొనివత్తము రండి; సలు
దిన్ములలో దానియొదద మ్న్ము విచారణ చేయకయే యంటిమి.

And all the congregation said that they would do so, for the thing was right
in the eyes of all the people.
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ఈ కారాము సమ్య జకులందరి దృష్ుకి అనుకూలమ్యయెను గనుక
జనులందరును ఆ పరకారము చేయదుమ్నిరి.

So David gathered all Israel together from Shihor of Egypt, even unto the
entrance of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim.
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కాగా దేవుని మ్ందసమును కిరాతాారీమునుండి తీసికొని వచచటకు దావీదు
ఐగుపు
త యొకక షీహోరున్ది మొదలుకొని హమ్యతున్కు
పోవుమ్యరుమువరకునుండు ఇశారయేలీయలన్ందరిని సమ్కూరచను.

And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which
belonged to Judah, to bring up from thence the ark of God the LORD, who
dwelleth between the cherubims, whose name is called on it.
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And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab;
and Uzza and Ahio drove the cart.
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కెరూబులమ్ధా నివాసముచేయ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ము పటుబడిన్
ఆయన్ మ్ందసమును యూదాలోనుండు కిరాతాారీము అన్బడిన్
బాల్లనుండి తీసికొనివచచటకెై అత్డును ఇశారయేలీయలందరును అచచటికి
పోయిరి.
వారు దేవుని మ్ందసమును ఒక కొరత్త బండిమీద ఎకికంచి, అబీనాదాబు
ఇంటనుండి తీసికొనివచిచరి; ఉజా
జ యను అహోాయను బండిని తోలిరి.

1 Chronicles

13

8

1 Chronicles

13

9

1 Chronicles

13

10

దావీదును ఇశారయేలీయలందరును త్మ్ పూరణ శకిితో దేవుని సనినధిని
ప్రటలు ప్రడుచ, సితారాలను సవరమ్ండలములను త్ంబురలను
తాళములను వాయించచ బూరలు ఊదుచండిరి.
వారు కీదోను కళుమునొదదకు వచిచన్పుపడు ఎడాకు కాలు జారిన్ందున్
మ్ందసమును పట్ట
ు కొన్వలన్ని ఉజా
జ చేయిచాపగా
యెహోవా కోపము అత్నిమీద రగులుకొనను, అత్డు త్న్ చేయి మ్ందసము
నొదదకు చాపగా ఆయన్ అత్ని మొతెతను గనుక అత్డు అకకడనే దేవుని
సనినధిని చనిపోయెను.

And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with
every leader.

And David said unto all the congregation of Israel, "If it seem good unto you,
and if it be of the LORD our God, let us send abroad unto our brethren
everywhere who are left in all the land of Israel, and with them also to the
priests and Levites who are in their cities and suburbs, that they may gather
themselves unto us.
And let us bring back the ark of our God to us, for we inquired not at it in
the days of Saul."

And David and all Israel played before God with all their might, and with
singing and with harps, and with psalteries and with timbrels, and with
cymbals and with trumpets.
And when they came unto the threshing floor of Chidon, Uzza put forth his
hand to hold the ark, for the oxen stumbled.
And the anger of the LORD was kindled against Uzza, and He smote him
because he put his hand to the ark; and there he died before God.
And David was displeased, because the LORD had broken forth upon Uzza.
Therefore that place is called Perezuzza to this day.
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యెహోవా ఉజా
జ ను వినాశము చేయట చూచి దావీదు వాాకుల పడెను;
అందుచేత్ ఆ సథలమున్కు నేటివరకు పరజ్1 ఉజా
జ అని పేరు.
ఆ దిన్మున్ దావీదు దేవుని విష్యమై భ్యమొందిదేవుని మ్ందసమును
నాయొదదకు నేను ఏల్లగు తీసికొని పోవుదున్నుకొని, మ్ందసమును

And David was afraid of God that day, saying, "How shall I bring the ark of
God home to me?"
So David brought not the ark home with him to the City of David, but carried
it aside into the house of Obededom the Gittite.

13

త్న్ యొదదకు దావీదు పురమున్కు తీసికొనిపోక, దానిని గితీతయ డెైన్
ఓబేదదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను.
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దేవుని మ్ందసము ఓబేదదోము ఇంటిలో అత్ని కుట్టంబమునొదద మూడు
నలలుండగా యెహోవా ఓబేదదోము ఇంటి వారిని అత్ని సొత్తంత్టిని
ఆశీరవదించెను.
తూరు రాజైన్ హీరాము దావీదునొదదకు దూత్లను, అత్నికి ఒక యిలు
ా
కట్ట
ు టకెై దేవదారు మ్య
ా నులను, కాసెపనివారిని వడావారిని పంపను.

And the ark of God remained with the family of Obededom in his house
three months. And the LORD blessed the house of Obededom and all that
he had.
Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars
with masons and carpenters to build him a house.
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త్న్ జనులగు ఇశార యేలీయల నిమిత్తము యెహోవా అత్ని రాజామును
ఉన్నత్ సిథత్రలోనికి తెచిచన్ందున్ ఆయన్ త్నున ఇశారయేలీ యలమీద
రాజుగాసిథరపరచెన్ని దావీదు గరహించెను.
పమ్ిట యెరూష్లేమున్ందు దావీదు ఇంక కొందరు స్త్తీలను వివాహము
చేసికొని యింక కుమ్యరులను కుమ్యరి లను కనను.
యెరూష్లేమున్ందు అత్నికి పుటిున్ కుమ్యరుల పేరు లేవన్గా, ష్మూియ
షోబాబు నాతాను సొలొమోను
ఇభారు ఏలీష్షవ ఎల్లపలట్ట
నోగహు నపగు యాఫీయ
ఎలీషామ్య బెయెలాదా ఎలీపేలట్ట.

దావీదు ఇశారయేలీయలందరిమీద రాజుగా అభిషేకము చేయబ డెన్ని విని,
ఫిలిషీతయలందరు దావీదును వెదకి పట్ట
ు కొనుటకెై బయలుదేరగా దావీదు ఆ
సంగత్ర విని వారిని ఎదుర్కకన్బోయెను.
ఫిలిషీతయలు వచిచ రఫాయీముల లోయలోదిగిరి.

ఫిలిషీతయలమీదికి నేను పోయిన్యెడల నీవు వారిని నా చేత్రకి
అపపగించదువా? అని దావీదు దేవునియొదద విచారణచేయగా
యెహోవాపముి, నేను వారిని నీ చేత్రకి అపపగించెదన్ని సెల విచెచను.

And David perceived that the LORD had confirmed him king over Israel, for
his kingdom was lifted up on high because of His people Israel.
And David took more wives at Jerusalem; and David begot more sons and
daughters.
Now these are the names of his children whom he had in Jerusalem:
Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
and Ibhar, and Elishua, and Elpelet,
and Nogah, and Nepheg, and Japhia,
and Elishama, and Beeliada, and Eliphelet.
And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel,
all the Philistines went up to seek David. And David heard of it and went out
against them.
And the Philistines came and spread themselves in the Valley of Rephaim.

And David inquired of God, saying, "Shall I go up against the Philistines? And
wilt Thou deliver them into mine hand?" And the LORD said unto him, "Go
up; for I will deliver them into thine hand."

So they came up to Baalperazim, and David smote them there. Then David
said, "God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the
breaking forth of waters." Therefore they called the name of that place
Baalperazim [that is, A place of breaches].
వారు బయలపరాజీమున్కు వచిచన్పుపడు దావీదు అచచట వారిని
And when they had left their gods there, David gave a commandment, and
హత్ముచేసిజలపరవాహములు కొట్ట
ు కొని పోవున్ట్ట
ా యెహోవా నా శతు
ి వులను they were burned with fire.
నా యెదుట నిలువకుండ నాశన్ము చేసెన్నుకొని ఆ సథలమున్కు
బయలపరాజీము2 అను పేరుపట్టును.
వారు అచచట త్మ్ దేవత్లను విడిచిపటిుపోగా వాటిని అగినచేత్ కాలిచ
And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.
వేయవలన్ని దావీదు సెలవిచెచను.
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ఫిలిషీతయలు మ్రల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా

1 Chronicles

14

14

1 Chronicles

14

15

దావీదు త్రరిగి దేవునియొదద విచారణచేసెను. అందుకు దేవుడునీవు వారిని
త్రుము కొనిపోక వారిని త్పపంచకొని చట్ట
ు త్రరిగి కంబళ్లచెటాకు ఎదురుగా
నిలిచి
కంబళ్లచెటా కొన్లయందు కాళాచపుపడు నీకు విన్బడున్పుపడు వారితో
యదిము కలుపుటకెై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుపడు
విన్బడున్పుపడు ఫిలిషీతయల దండును హత్ము చేయటకెై దేవుడు నీకు
ముందుగా బయలువెళ్లా యనానడని తెలిసికొనుమ్ని సెల విచెచను.
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Therefore David inquired again of God, and God said unto him, "Go not up
after them; turn away from them and come upon them opposite the
mulberry trees.
And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the
mulberry trees, that then thou shalt go out to battle; for God has gone forth
before thee to smite the host of the Philistines."
David therefore did as God commanded him; and they smote the host of
the Philistines from Gibeon even to Gezer.

దేవుడు త్న్కు సెలవిచిచన్ పరకారము దావీదు చేయగా ఇశారయేలీయలు
ఫిలిషీతయల సెైన్ామును గిబి యోను మొదలుకొని గాజరువరకు త్రిమి
హత్ముచేసిరి.
కాబటిు దావీదు కీరిి ఇశారయేలీయల పరదేశములందంత్ట పరసిదిియాయెను;
యెహోవా అత్ని భ్యము అన్ాజనుల కందరికి కలుగజేసెను.

And the fame of David went out into all lands, and the LORD brought the
fear of him upon all nations.

1

దావీదు త్న్కొరకు దావీదుపురమ్ందు ఇండు
ా ... కటిుంచెను; దేవుని మ్ందస
మున్కు ఒక సథలమును సిదిపరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను.
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మ్ందసమును ఎతు
త టకును నిత్ాము త్న్కు సేవ చేయటకును యెహోవా
లేవీయలను ఏరపరచకొనన్ని చెపపవారు త్పప మ్రి ఎవరును దేవుని
మ్ందసమును ఎత్తకూడదని దావీదు ఆజా ఇచెచను.
అంత్ట దావీదు తాను యెహోవా మ్ందసమున్కు సిదిపరచిన్ సథలమున్కు
దాని తీసికొనివచచటకెై ఇశారయేలీయలన్ందరిని యెరూష్లేమున్కు
సమ్యజముగా కూరచను.
అహరోను సంత్త్రవారిని

Then David said, "None ought to carry the ark of God but the Levites, for
them hath the LORD chosen to carry the ark of God and to minister unto
Him for ever."
And David gathered all Israel together at Jerusalem to bring up the ark of
the LORD unto his place, which he had prepared for it.
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లేవీయలైన్ కహాతు సంత్త్రవారి అధిపత్రయగు ఊరీయేలును వాని
బంధువులలో నూట ఇరువదిమ్ందిని,
మరారీయలలో అధిపత్రయె
ై న్ అశాయాను వాని బంధువులలో రండువందల
ఇరువది మ్ందిని,
గెరోును సంత్త్రవారికధిపత్రయగు యోవే లును వాని బంధువులలో నూట
ముపపదిమ్ందిని,
ఎలీషాప్రను సంత్త్రవారికధిపత్రయగు షెమ్యాను వాని బంధు వులలో
రండువందలమ్ందిని,
హెబో
ర ను సంత్త్రవారి కధిపత్రయగు ఎలీయేలును వాని బంధువులలో
ఎనుబది మ్ందిని
ఉజీజయేలు సంత్త్రవారికధిపత్రయగు అమిినా దాబును వాని బంధువులలో
నూట పండెరండుగురిని దావీదు సమ్కూరచను.

And David made himself houses in the City of David, and prepared a place
for the ark of God and pitched for it a tent.

And David assembled the children of Aaron and the Levites:

of the sons of Kohath, Uriel the chief, and his brethren a hundred and
twenty;
of the sons of Merari, Asaiah the chief, and his brethren two hundred and
twenty;
of the sons of Gershom, Joel the chief, and his brethren a hundred and
thirty;
of the sons of Elizaphan, Shemaiah the chief, and his brethren two hundred;
of the sons of Hebron, Eliel the chief, and his brethren fourscore;
of the sons of Uzziel, Amminadab the chief, and his brethren a hundred and
twelve.
And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for
Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Chronicles
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అంత్ట దావీదు యాజకులైన్ సాదోకును అబాాతారును లేవీయలైన్
ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమ్యా ఎలీయేలు అమీి్మ్నాదాబు
అనువారిని పలిపంచి వారితో ఇటానను.

and said unto them, "Ye are the chiefs of the fathers of the Levites. Sanctify
yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the
LORD God of Israel unto the place that I have prepared for it.
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15
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లేవీయల పత్రుల సంత్తులకుమీరు పదదలై యనానరు.
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ఇంత్కుముందు మీరు ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా మ్ందసమును
మోయక యండుటచేత్ను, మ్న్ము మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా యొదద
విధినిబటిు విచారణచేయకుండుటచేత్ను, ఆయన్ మ్న్లో నాశన్ము
కలుగజేసెను; కావున్ ఇపుపడు మీరును మీవారును మిముిను మీరు
పరత్రష్ఠంచకొని, నేను ఆ మ్ందసమున్కు సిదిపరచిన్ సథలమున్కు దాని
తేవలను.
అపుపడు యాజకులును లేవీయలును ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్ందసమును తెచచటకెై త్ముిను తాము పరత్రష్ఠంచకొనిరి.

For because ye did it not at the first, the LORD our God broke forth upon us,
for we sought Him not after the due order."
So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of
the LORD God of Israel.
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కావున్ లేవీయలు యోవేలు కుమ్యరుడెైన్ హేమ్యనును, వాని బంధువులలో
బెరకాా కుమ్యరుడెైన్ ఆసాపును, త్మ్ బంధువులగు మరారీయలలో
కూషాయాహు కుమ్యరుడెైన్ ఏతానును,
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వీరితోకూడ రండవ వరుసగానున్న త్మ్ బంధువులైన్ జకరాా బేను
యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన ఏలీయాబు బెనాయా
మ్య శ్రయా మ్త్రతతాా ఎలీపేాహు మికేనయాహులనువారిని దావరప్రలకులగు
ఓబేదదోమును యెహీయేలును ప్రటకు లనుగా నియమించిరి.
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ప్రటకులైన్ హేమ్యనును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల తాళములు
వాయించటకు నిరణయింపబడిరి.
జకరాా అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన ఏలీయాబు
మ్యశ్రయా బెనాయా అనువారు హెచచ సవరముగల సవరమ్ండలములను
వాయించటకు నిరణయింపబడిరి.
మ్రియ మ్త్రతతాా ఎలీపేాహు మికేనయాహు ఓబేదదోము యెహీయేలు
అజజాాహు అనువారు రాగమతు
త టకును సితారాలు వాయించటకును
నిరణయింపబడిరి.
లేవీయల కధిపత్రయె
ై న్ కెన్నాా మ్ందసమును మోయటయందు గటిువాడెై
న్ందున్ అత్డు మోత్కరమ్ము నేరుపటకెై నియమింపబడెను.

And the children of the Levites bore the ark of God upon their shoulders
with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the
LORD.
త్రువాత్ లేవీయలు యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటనుబటిు మోషే
And David spoke to the chiefs of the Levites to appoint their brethren to be
ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా దేవుని మ్ందసమును దాని దండెలతో త్మ్ భుజముల మీదికి the singers with instruments of music: psalteries and harps and cymbals
ఎత్రతకొనిరి.
sounding, by lifting up the voice with joy.
అంత్ట దావీదుమీరు మీ బంధువులగు ప్రటకులను పలిచి,
So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph
సవరమ్ండలములు సితారాలు తాళములు లోన్గు వాదావిశ్రష్ములతో
the son of Berechiah; and of the sons of Merari their brethren, Ethan the
గంభీర ధవని చేయచ, సంతోష్ముతో సవరములత్రత ప్రడున్ట్ట
ా
son of Kushaiah;
ఏరాపట్టచేయడని లేవీయల అధిపతులకు ఆజా ఇచెచను.
and with them their brethren of the second degree: Zechariah, Ben, and
Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and
Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom,
and Jeiel, the doorkeepers.
So the singers, Heman, Asaph, and Ethan were appointed to sound with
cymbals of brass;

and Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab,
and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth;
and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, and
zaziah with harps on the Sheminith to lead.
And Chenaniah, chief of the Levites, was for song; he instructed about the
song, ecause he was skillful.
And Berechiah and Elkanah were doorkeepers for the ark.
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బెరకాాయను ఎల్లకనాయను మ్ందస మున్కు ముందున్డుచ
కావలివారుగాను
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షెబనాా యెహోషాప్రతు నత్నేలు అమ్యశెై జకరాా బెనాయా ఎలీయెజరు
అను యాజకులు దేవుని మ్ందసమున్కు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను,
ఓబేదదోమును యెహీయాయను వెనుకత్ట్ట
ు కనిపట్ట
ు వారుగాను నియ
మింపబడిరి.
దావీదును ఇశారయేలీయల పదదలును సహసారధిపతులును యెహోవా నిబంధన్ And it came to pass, when God helped the Levites who bore the ark of the
మ్ందసమును ఓబేదదోము ఇంటిలోనుండి తెచచటకెై ఉతాసహముతో పోయిరి. covenant of the LORD, that they offered seven bullocks and seven rams.
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యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును మోయ లేవీయలకు దేవుడు
సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడె లను ఏడు గొఱ్ఱపటేుళాను బలులుగా
అరిపంచిరి.

And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites who
bore the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with
the singers; David also had upon him an ephod of linen.
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Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the LORD with shouting
and with sound of the cornet, and with trumpets and with cymbals, making
a noise with psalteries and harps.
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దావీదును మ్ందసమును మోయ లేవీయలందరును ప్రటకులును ప్రటకుల
పనికి విచారణకరియగు కెన్నాాయను సన్నపునారతో నేయబడిన్
వసతీములు ధరించకొని యండిరి, దావీదును సన్నపు నారతో నేయబడిన్
ఏఫ్తదును ధరించియండెను.
ఇశారయేలీయలందరును ఆరాబ éటము చేయచ, కొముిలు బూరలు
ఊదుచ, తాళములు కొట్ట
ు చ, సవరమ్ండలములు సితారాలు వాయించచ
యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును తీసికొనివచిచరి.
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So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David
had pitched for it; and they offered burnt sacrifices and peace offerings
before God.
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యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసము దావీదుపురములోనికి రాగా సలు
కుమ్యరియె
ై న్ మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన్ దావీదు
నాటామ్యడుటయ వాయించటయ కనుగొని త్న్ మ్న్సుసలో అత్ని
హీన్పరచెను.
ఈ పరకారము వారు దేవుని మ్ందసమును తీసికొని... వచిచ, దావీదు
దానికొరకు వేయించియన్న గుడారము న్డుమ్ను దాని ఉంచి, దేవుని
సనినధిని దహన్బలులను సమ్యధాన్బలులను అరిపంచిరి.
దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలులను దావీదు అరిపంచి చాలించిన్ త్రువాత్
అత్డు యెహోవా నామ్మున్ జనులను దీవించి
పురుషులకేమి స్త్తీలకేమి ఇశారయేలీయలందరిలో ఒకొకకకరికి ఒక ర్కట్టును ఒక
భ్క్షామును ఒక దా
ర క్షపండా అడను పంచి పట్టును.
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And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and
Zechariah, nd Benaiah, and Eliezer, the priests, blew with the trumpets
before the ark of God; and bededom and Jehiah were doorkeepers for the
ark.
So David and the elders of Israel and the captains over thousands went to
bring up the ark of the covenant of the LORD out of the house of Obededom
with joy.

And it came to pass, as the ark of the covenant of the LORD came to the City
of David, that Michal the daughter of Saul, looking out of a window, saw
King David dancing and playing; and she despised him in her heart.

And when David had made an end of offering the burnt offerings and the
peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD.

And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a
loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.
And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the
LORD, and to call to remembrance and to thank and praise the LORD God of
Israel:
మ్రియ అత్డు యెహోవా మ్ందసము ఎదుట సేవ చేయచ,
Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాను పరసిదిి చేయటకును, వందించటకును Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom; and Jeiel
ఆయ న్కు సోతత్ిములు చెలిాంచటకును లేవీయలలో కొందరిని నియ మించెను. with psalteries and with harps, but Asaph made a sound with cymbals;
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వారిలో ఆసాపు అధిపత్ర, జకరాా అత్ని త్రువాత్రవాడు, యెమీయేలు
షెమీరామోతు యెహీయేలు మ్త్రతతాా ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదదోము
యెహీయేలు అనువారు సవరమ్ండలములను సితారాలను వాయించటకెై
నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను వాయించవాడు.

Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the
ark of the covenant of God.
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Then on that day David delivered first this psalm, to thank the LORD, into
the hand of Asaph and his brethren:
Give thanks unto the LORD, call upon His name; make known His deeds
among the people.
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బెనాయా యహజీయేలు అను యాజ కులు ఎపుపడును దేవుని నిబంధన్
మ్ందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు.
ఆ దిన్మ్ందు యెహోవాను సు
త త్రచేయ విచారణను ఏరపరచి, దావీదు
ఆసాపుచేత్రకిని వాని బంధువులచేత్రకిని దానిని అపపగించెను. ఆ సు
త త్ర
విధమేమ్న్గా
యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి.ఆయన్ నామ్మును
పరకటన్చేయడిఆయన్ కారాములను జన్ములలో తెలియజేయడి.
ఆయన్నుగూరిచ ప్రడుడి ఆయన్ను కీరిించడిఆయన్ అదుభత్
కిరయలనినటినిగూరిచ సంభాష్ణ చేయడి.
ఆయన్ పరిశుది నామ్మును బటిు అత్రశయించడి యెహోవాను వెదకువారు
హృదయమున్ందు సంతో ష్ంచదురు గాక.
యెహోవాను ఆశర యించడి ఆయన్ బలము నాశర యించడిఆయన్ సనినధి
నిత్ాము వెదకుడి.
ఆయన్ దాసులగు ఇశారయేలు వంశసు
థ ల్లరాఆయన్ ఏరపరచకొనిన్ యాకోబు
సంత్త్ర వారల్లరా
ఆయన్ చేసిన్ ఆశచరాకారాములను జా
ా పకము చేసి కొనుడిఆయన్ సూచక
కిరయలను ఆయన్ నోటి తీరుపలను జా
ా పకము చేసికొనుడి.
ఆయన్ మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆయన్ తీరుపలు భూమియందంత్ట
జరుగుచన్నవి.
మీ సంఖా కొదిదగాను మీరు సవలపసంఖాగల జనులుగానుకనాను దేశములో
అనుాలుగాను ఉండగా కొలవబడిన్ సావసథాముగా దాని నీకిచెచదన్ని

1 Chronicles

16

16

ఆయన్ అబా
ర హాముతో చేసిన్ నిబంధన్ను
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ఇసాసకుతో చేసిన్ పరమ్యణమును ఏరాపట్టను నిత్ాము జా
ా పకముంచకొనుడి.

and hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an
everlasting covenant,
saying, "Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance,"
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వేయిత్రములవరకు ఆ మ్యట నిలుచన్ని ఆయన్ సెల విచెచను.
యాకోబున్కు కటుడగాను ఇశారయేలున్కు నిత్ానిబంధన్గాను ఆయన్ ఆ
మ్యటను సిథరపరచియనానడు.
వారు జన్మునుండి జన్మున్కును రాజామునుండిరాజామున్కును
త్రరుగుల్లడుచండగా
నేను అభిషేకించిన్వారిని ముటువలదనియ నా పరవకిలకు కీడుచేయవదదనియ
సెలవిచిచ
ఆయన్ ఎవరినైన్ను వారికి హింసచేయనియాలేదు వారి నిమిత్తము రాజులను
గదిదంచెను.
సరవభూజనుల్లరా, యెహోవాను సనునత్రంచడి అనుదిన్ము ఆయన్
రక్షణను పరకటించడి.

Sing unto Him, sing psalms unto Him; talk ye of all His wondrous works.
Glory ye in His holy name; let the heart of them rejoice that seek the LORD.
Seek the LORD and His strength; seek His face continually.
Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the
judgments of His mouth,
O ye seed of Israel His servant, ye children of Jacob, His chosen ones!
He is the LORD our God; His judgments are in all the earth.
Be ye mindful always of His covenant, the word which He commanded to a
thousand generations,
even of the covenant which He made with Abraham, and of His oath unto
Isaac;

when ye were but few, even a few, and strangers in it.
And when they went from nation to nation, and from one kingdom to
another people,
He suffered no man do them wrong; yea, He reproved kings for their sakes,
saying, "Touch not Mine anointed, and do My prophets no harm."
Sing unto the LORD, all the earth; show forth from day to day His salvation.
Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all
nations.
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అన్ాజనులలో ఆయన్ మ్హిమ్ను పరచరించడి సమ్సత జన్ములలో ఆయన్
ఆశచరాకారాములనుపరచరించడి.
యెహోవా మ్హా ఘన్త్ వహించిన్వాడు ఆయన్ బహుగా సు
త త్రనొంద
త్గిన్వాడు సమ్సత దేవత్లకంట్ట ఆయన్ పూజుాడు.
జన్ముల దేవత్లనినయ వటిు విగరహములే యెహోవా ఆకాశవెైశాలామును
సృజంచిన్వాడు.
ఘన్తాపరభావములు ఆయన్ సనినధిని ఉన్నవి బలమును సంతోష్మును
ఆయన్యొదద ఉన్నవి.
జన్ముల కుట్టంబముల్లరా, యెహోవాకు చెలిాంచడి. మ్హిమ్యబలమును
యెహోవాకు చెలిాంచడి.
యెహోవా నామ్మున్కు త్గిన్ మ్హిమ్ను ఆయన్కు చెలిాంచడి
నైవేదాములు చేత్ పుచచకొని ఆయన్ సనినధిని చేరుడి
పరిశుదా
ి లంకారములగు ఆభ్రణములను ధరించకొనిఆయన్యెదుట
సాగిలపడుడి.
భూజనుల్లరా, ఆయన్ సనినధిని వణకుడి అపుపడు భూలోకము
కదలకుండును అపుపడది సిథరపరచబడును.
యెహోవా ఏలుచనానడని జన్ములలో చాటించడి. ఆకాశములు
ఆన్ందించనుగాక భూమి సంతోష్ంచనుగాక
సముదరమును దాని సంపూరణత్య ఘోష్ంచనుగాక పలములును
వాటియందుండు సరవమును సంతోష్ంచనుగాక. యెహోవా
వేంచేయచనానడు.
భూజనులకు తీరుప తీరుచటకెై యెహోవా వేంచేయచనానడు వన్వృక్షములు
ఆయన్ సనినధిని ఉత్సయించను.
యెహోవా దయాళ్లడు, ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును. ఆయన్ను
సు
త త్రంచడి.
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దేవా మ్య రక్షకా, మ్ముిను రకిుంచము మ్ముిను చేరుచకొనుము.
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మేము నీ పరిశుదినామ్మున్కు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచన్ట్ట
ా నినున
సు
త త్రంచచ అత్రశయించన్ట్ట
ా అన్ాజనుల వశములోనుండి మ్ముిను
విడిపంపుము. అని ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనుడి. ఇశారయేలీయలకు దేవుడెైన్
యెహోవా యగములనినటను సోతత్ిము నొందునుగాక. ఈల్లగున్ వారు
ప్రడగా జనులందరు ఆమేన్ అని చెపప యెహోవాను సు
త త్రంచిరి.
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అపుపడు మ్ందసము ముందర నిత్ామును కావలసిన్ అనుదిన్ సేవ
జరుపుటకెై దావీదు అచచట యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసముమీద ఆసాపును
అత్ని సహోదరులను నియమించెను. ఓబేద దోమును వారి సహోదరులైన్
అరువది ఎనిమిది మ్ందిని
యెదూతూను కుమ్యరుడెైన్ ఓబేదదోమును హోసాను దావరప్రలకులుగా
నియమించెను

For great is the LORD, and greatly to be praised; He also is to be feared
above all gods.
For all the gods of the people are idols; but the LORD made the heavens.
Glory and honor are in His presence; strength and gladness are in His place.
Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory
and strength.
Give unto the LORD the glory due unto His name; bring an offering, and
come before Him; worship the LORD in the beauty of holiness.
Fear before Him, all the earth! The world also shall be stable, that it be not
moved.

Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; and let men say among
the nations, "The LORD reigneth."
Let the sea roar, and the fullness thereof; let the fields rejoice, and all that is
therein.
Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD,
because He cometh to judge the earth.
O give thanks unto the LORD, for He is good; for His mercy endureth for ever.
And say ye, "Save us, O God of our salvation, and gather us together, and
deliver us from the heathen, that we may give thanks to Thy holy name, and
glory in Thy praise."
Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever! And all the people said,
"Amen," and praised the LORD.
So he left there Asaph and his brethren before the ark of the covenant of
the LORD to minister before the ark continually, as every day's
workrequired;

and Obededom with their brethren, threescore and eight; Obededom also
the son of Jeduthun and Hosah, to be doorkeepers;

and Zadok the priest and his brethren the priests, before the tabernacle of
the LORD in the high place that was at Gibeon,
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గిబియోనులోని ఉన్నత్సథలమున్నున్న యెహోవా గుడారముమీదను అచచటి to offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering
బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిన్
continually morning and evening, and to do according to all that is written in
ధరిశాసతీమ్ందు వా
ర యబడియన్న పరకారము
the Law of the LORD, which He commanded Israel;
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ఉదయాసతమ్యములయందు అనుదిన్మున్ నిత్ామైన్ దహన్బలిని
ఆయన్కు అరిపంచటకెై అచచట అత్డు యాజకుడెైన్ సాదోకును అత్ని
సహోదరులైన్ యాజకులను నియమించెను.
యెహోవా కృప నిత్ాముండున్ని ఆయన్ను సు
త త్రచేయటకెై వీరితోకూడ
హేమ్యనును యెదూతూనును పేళావరుసను ఉదాహరింపబడిన్ మ్రి కొందరిని
నియమించెను.
బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించటకును దేవునిగూరిచ
ప్రడత్గిన్ గీత్ము లను వాదాములతో వినిపంచటకును వీరిలోనుండు
హేమ్యనును యెదూతూనును అత్డు నియమించెను.మ్రియ యెదూతూను
కుమ్యరులను అత్డు దావర ప్రలకులుగా నియమించెను.

and with them Heman and Jeduthun and the rest who were chosen, who
were expressed by name, to give thanks to the LORD because His mercy
endureth for ever;
and with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those
who should make a sound, and with musical instruments of God. And the
sons of Jeduthun were for the gate.
And all the people departed, every man to his house; and David returned to
bless his house.
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త్రువాత్ జనులందరును త్మ్త్మ్ యిండాకు వెళ్లాపోయిరి; దావీదును త్న్
యింటి వారిని దీవించటకెై వారియొదదకు పోయెను.
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దావీదు త్న్ యింట నుండి పరవకియె
ై న్ నాతానును పలిపంచినేను దేవదారు
మ్య
ా నులతో కటుబడిన్ న్గరులో నివాసము చేయచనానను; యెహోవా
నిబంధన్ మ్ందసము తెరలచాట్టన్ నున్నదని చెపపగా

Now it came to pass as David sat in his house, that David said to Nathan the
prophet, "Lo, I dwell in a house of cedars, but the ark of the covenant of the
LORD remaineth under curtains."
Then Nathan said unto David, "Do all that is in thine heart, for God is with
thee."
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నాతానుదేవుడు నీకు తోడెైయనానడు, నీ హృదయమ్ందున్న దంత్య
And it came to pass the same night that the word of God came to Nathan,
చేయమ్ని దావీదుతో అనను.
saying,
ఆ రాత్రియందు దేవునివాకుక నాతానున్కు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను. "Go and tell David My servant, `Thus saith the LORD: Thou shalt not build
Me a house to dwell in;
నీవు పోయి నా సేవకుడెైన్ దావీదుతో ఇటానుము యెహోవా
for I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel unto
సెలవిచచన్దేమ్న్గా నా నివాస మున్కెై యొక ఆలయము కటిుంచట
this day, but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to
నీచేత్కాదు.
another.
ఇశార యేలీయలను రపపంచిన్ నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక యింటిలో
Wheresoever I have walked with all Israel, spoke I a word to any of the
నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డరాలోను నివాసము
judges of Israel whom I commanded to feed My people, saying, "Why have
చేసిత్రని.
ye not built Me a house of cedars?"'
నేను ఇశార యేలీయలందరి మ్ధాను సంచరించిన్ కాలమ్ంత్యమీరు
Now therefore thus shalt thou say unto My servant David, `Thus saith the
నాకొరకు దేవదారుమ్య
ా నులతో ఆలయము కటు కుంటిరేమియని, నా
LORD of hosts: I took thee from the sheepcote, even from following the
జన్మును మేపవలసిన్దని నేను ఆజా
ా పంచిన్ ఇశారయేలీయల
sheep, that thou shouldest be ruler over My people Israel.
నాాయాధిపతులలో ఎవరితో నైన్ను నేనొక మ్యటయె
ై న్ పలికియంటినా?
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కావున్ నీవు నా సేవకుడెైన్ దావీదుతో చెపపవలసిన్దేమ్న్గాసెైన్ాములకు
And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off
అధిపత్రయగు యెహోవా ఈ పరకారము సెలవిచచచనానడునీవు నా జనులైన్ all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the
ఇశారయేలీయల మీద అధిపత్రవెై యండున్ట్ట
ా , గొఱ్ఱలవెంబడి త్రరుగుచన్న name of the great men who are on the earth.
నినున గొఱ్ఱల దొడిినుండి తీసికొని
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నీవువెళ్లాన్ చోటానలా నీకు తోడుగా ఉండి, నినున దేవష్ంచిన్వారిని నీ ముందర
నిలువనియాక నిరూిలము చేసిత్రని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియన్న
పేరువంటి పేరు నీకు కలుగ జేయదును
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మ్రియ నేను నా జనులైన్ ఇశారయేలీయల కొరకు ఒక సథలము ఏరపరచి
and since the time that I commanded judges to be over My people Israel.
వారిని నాట్టదును, వారు మ్రి త్రరుగుల్లడక త్మ్ సాథన్మ్ందు
Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the
కాపురముందురు, పూరవమ్ందు జరిగిన్ట్ట
ా ను, నా జనులైన్
LORD will build thee a house.
ఇశారయేలీయలమీద నేను నాాయాధిపతులను నిరణయించిన్ కాలము
మొదలుకొని జరుగుచ వచిచన్ట్ట
ా ను, దుషు
ు లు వారిని ఇక శర మ్ పటుకుందురు;
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నీ పగవారిన్ందరిని నేను అణచి వేసెదను. అదియ గాకయెహోవా నీకు సంత్త్ర And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be
కలుగజేయన్ని నేను నీకు తెలియజేసిత్రని.
with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, who shall be of thy
sons; and I will establish his kingdom.
నీ జీవిత్ దిన్ములు తీరి నీ పత్రులయొదదకు నీవు చేరున్పుపడు నీ
He shall build Me a house, and I will establish his throne for ever.
కుమ్యరులవలన్ కలుగు నీ సంత్త్రని నేను సాథపన్చేసి అత్ని రాజామును
సిథరపరచెదను.
అత్డు నాకు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచను, అత్ని సింహాసన్మును నేను
I will be his Father, and he shall be My son; and I will not take My mercy
నిత్ాసాథపన్ చేసెదను.
away from him, as I took it from him that was before thee.
నేను అత్నికి త్ండిరనైయందును, అత్డు నాకు కుమ్యరుడెై యండును;
But I will settle him in Mine house and in My kingdom for ever; and his
నీకంట్ట ముందుగా ఉన్నవానికి నా కృపను నేను చూపక మ్యనిన్ట్ట
ా అత్నికి
throne shall be established for evermore.'"
నేను నా కృపను చూపక మ్యన్ను.
నా మ్ందిరమ్ందును నారాజామ్ందును నేను నిత్ాము అత్ని సిథరపరచెదను, According to all these words and according to all this vision, so did Nathan
అత్ని సింహాసన్ము ఎన్నటికిని సిథరముగా నుండున్ని అత్నికి
speak unto David.
తెలియజేయము.
నాతాను త్న్కు పరత్ాక్షమైన్దానిబటిు యీ మ్యట లనినటిని దావీదున్కు
And David the king came and sat before the LORD and said, "Who am I, O
తెలియజేయగా
LORD God, and what is mine house, that Thou hast brought me hitherto?
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రాజైన్ దావీదు వచిచ యెహోవా సనినధిని కూరుచండి ఈల్లగు మ్న్వి
చేసెనుదేవా యెహోవా, నీవు న్నున ఇంత్ హెచచ లోనికి తెచచటకు నేను
ఎంత్టివాడను? నా యిలు
ా ఏమ్యత్ిపుది?

And yet this was a small thing in Thine eyes, O God; for Thou hast also
spoken of Thy servant's house for a great while to come, and hast regarded
me according to the estate of a man of high degree, O LORD God.
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What can David speak more to Thee for the honor of Thy servant? For Thou
knowest Thy servant.
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దేవా, యిది నీ దృష్ుకి సవలపవిష్యమే; దేవా యెహోవా, నీవు రాబోవు
బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంత్త్రనిగూరిచ సెలవిచిచ, మ్నుషుానితో
మ్ను షుాడు మ్యటల్లడున్ట్ట
ా దయ ప్రలించి నాతో మ్యటల్లడి, నా సంత్త్ర
ఘన్త్జందున్ని మ్యట యిచిచ యనానవు.
నీ దాసుడన్గు నాకు కలుగబోవు ఘన్త్ను గూరిచ దావీదను నీ దాసుడ నైన్
నేను నీతో మ్రి ఏమ్ని మ్న్విచేసెదను? నీవు నీ దాసుని ఎరుగుదువు.
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Also I will ordain a place for My people Israel, and will plant them, and they
shall dwell in their place and shall be moved no more; neither shall the
children of wickedness waste them any more, as at the beginning

O LORD, for Thy servant's sake and according to Thine own heart hast Thou
done all this greatness, in making known all these great things.

యెహోవా నీ దాసుని నిమి త్తమే నీ చిత్తపరకారము ఈ మ్హా ఘన్త్ కలుగున్ని O LORD, there is none like Thee, neither is there any God besides Thee,
నీవు తెలియజేసియనానవు, అత్ని నిమిత్తమే నీవు ఈ గొపప కారామును
according to all that we have heard with our ears.
చేసియనానవు.
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యెహోవా, మేము మ్య చెవులతో వినిన్దంత్య నిజము, నీవంటి
వాడెవడును లేడు, నీవుత్పప మ్రి ఏ దేవుడును లేడు.
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నీ జనులైన్ ఇశారయేలీయలవంటి జన్ము భూలోకమ్ందు ఏది?
ఐగుపు
త లోనుండి నీవు విమోచించిన్ నీ జనులయెదుట నిలువనీయక నీవు
అనేక జన్ములను తోలివేసిన్ందువలన్ నీవు మ్హా భ్యంకరమైన్ పేరు
తెచచకొంటివి. వారు నీ సవంత్ జనులగున్ట్ట
ా వారిని విమోచించటకెై
దేవుడవెైన్ నీవు బయలుదేరిత్రవి
నీ జనులైన్ ఇశారయేలీయలు నిత్ాము నీకు జనులగున్ట్ట
ా నీ వాల్లగున్
చేసిత్రవి; యెహో వావెైన్ నీవు వారికి దేవుడవెై యనానవు
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యెహోవా, ఇపుపడు నీ దాసునిగూరిచయ అత్ని సంత్త్రని గూరిచయ నీవు
సెలవిచిచన్ మ్యట నిత్ాము సిథరమ్గును గాక.
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ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
For Thou, O my God, hast told Thy servant that Thou wilt build him a house;
ఇశారయేలీయలకు దేవుడెైయనానడని నీ పేరు ఎన్నటికిని
therefore Thy servant hath found in his heart to pray before Thee.
ఘన్పరచబడున్ట్ట
ా నీవు సెలవిచిచన్ మ్యట నిశచయముగా సిథరపరచబడును
గాక; మ్రియ నీ దాసుడెైన్ దావీదు సంత్త్ర నీ యెదుట సిథరపరచబడునుగాక.
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దేవానీకు సంత్త్ర కలుగజేసెదన్ని నీ దాసునికి నీవు తెలియ జేసియనానవు
And now, LORD, Thou art God, and hast promised this goodness unto Thy
గనుక నీ సనినధిని విన్నపము చేయటకు నీ దాసునికి మ్నోధైరాము కలిగెను. servant.
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యెహోవా, నీవు దేవుడవెైయండి నీ దాసునికి ఈ మేలు దయచేసెదన్ని
సెలవిచిచయనానవు.
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ఇపుపడు నీ దాసుని సంత్త్ర నిత్ాము నీ సనినధిని ఉండున్ట్ట
ా గా దానిని
ఆశీరవదింప న్నుగరహించియనానవు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ దించిన్యెడల
అది ఎన్నటికిని ఆశీరవదింపబడి యండును.ఇదియె
ై న్ త్రువాత్ దావీదు
ఫిలిషీతయలను జయించి,
వారిని లోపరచి, గాతు పటుణమును దాని గా
ర మ్ములును ఫిలిషీతయల
వశమున్ నుండకుండ వాటిని పట్ట
ు కొనను.
అత్డు మోయాబీయలను జయించగా వారు దావీదున్కు కపపముకట్ట
ు
దాసులైరి.
సోబా రాజైన్ హదరజరు యూఫరటీసున్దివరకు త్న్ రాజామును
వాాపంచటకెై బయలుదేరగా హమ్యతునొదద దావీదు అత్నిని ఓడించి
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And what one nation on the earth is like Thy people Israel, whom God went
to redeem to be His own people, to make Thee a name of greatness and
fearsomeness by driving out nations from before Thy people, whom Thou
hast redeemed out of Egypt?
For Thy people Israel didst Thou make Thine own people for ever; and Thou,
LORD, becamest their God.

Therefore now, LORD, let the thing that Thou hast spoken concerning Thy
servant and concerning his house be established for ever, and do as Thou
hast said.
Let it even be established, that Thy name may be magnified for ever, saying,
`The LORD of hosts is the God of Israel, even a God to Israel; and let the
house of David Thy servant be established before Thee.'

Now therefore let it please Thee to bless the house of Thy servant, that it
may be before Thee for ever; for Thou blessest, O LORD, and it shall be
blessed for ever."
Now after this it came to pass that David smote the Philistines and subdued
them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.

And he smote Moab, and the Moabites became David's servants and
brought gifts.
And David smote Hadarezer king of Zobah toward Hamath, as he went to
establish his dominion by the River Euphrates.
And David took from him a thousand chariots, and seven thousand
horsemen, and twenty thousand footmen. David also hamstrung all the
chariot horses, but reserved enough of them for a hundred chariots.

అత్ని యొదదనుండి వెయిా రథములను ఏడువేల గుఱ్ఱపు రౌతులను
And when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer king of Zobah,
ఇరువదివేల కాలబలమును పట్ట
ు కొనను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి
David slew of the Syrians two and twenty thousand men.
కావలసిన్ గుఱ్ఱములను ఉంచకొని కడమ్వాటికనినటికి చీలమ్ండ న్రములు
తెగవేయిం చెను.
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సోబారాజైన్ హదరజరున్కు సహాయము చేయవలన్ని దమ్సుకలోని
సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరి యనులలో ఇరువదిరండు వేలమ్ందిని
హత్ముచేసెను.
త్రువాత్ దావీదు సిరియా సంబంధమైన్ దమ్సుకలో కావలి సెైన్ామును
ఉంచెను; సిరియనులు దావీదున్కు కపపముకట్ట
ు సేవకులైరి. ఈ పరకారము
దావీదు పోయిన్ చోటానలా యెహోవా అత్నికి సహాయముచేయచ వచెచను.

Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David's
servants, and brought gifts. Thus the LORD preserved David whithersoever
he went.
And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer,
and brought them to Jerusalem.

7

మ్రియ హదరజరు సేవకులు పట్ట
ు కొనియన్న బంగారు డాళాను దావీదు
తీసికొని యెరూష్లేమున్కు చేరచను.

18
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హదరజరుయొకక పటుణములైన్ టిబాతులో నుండియ, కూనులోనుండియ
దావీదు బహు విసాతరమైన్ యిత్తడిని తీసికొని వచెచను. దానితో సొలొమోను
ఇత్తడి సముదరమును సతంభ్ములును ఇత్తడి వసు
త వు లను చేయించెను.

Likewise from Tibhath and from Chun, cities of Hadadezer, David brought
very much brass, wherewith Solomon made the brazen sea and the pillars
and the vessels of brass.
Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of
Hadadezer king of Zobah,
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దావీదు సోబారాజైన్ హదరజరుయొకక సెైన్ా మ్ంత్టిని ఓడించిన్
వరిమ్యన్ము హమ్యతురాజైన్తోహూకు విన్బడెను.
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హదరజరున్కును తోహూకును విరోధము కలిగియండెను గనుక రాజైన్
దావీదు హదరజరుతో యదిముచేసి అత్ని నోడించిన్ందుకెై దావీదుయొకక
కేుమ్ము తెలిసికొనుటకును, అత్నితో శుభ్వచన్ములుపలుకుటకును,
బంగారముతోను వెండితోను ఇత్తడితోను చేయబడిన్ సకల విధములైన్
ప్రత్ిలనిచిచ, తోహూ త్న్ కుమ్యరుడెైన్ హదోరమును అత్నియొదదకు పంపను.
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ఈ వసు
త వులను కూడ రాజైన్ దావీదు తాను ఎదో మీయలయొదదనుండియ,
మోయాబీయలయొదద నుండియ, అమోినీయలయొదద నుండియ,
ఫిలిషీతయల యొదదనుండియ, అమ్యలేకీయలయొదద నుండియ తీసికొనిన్
వెండి బంగారములతో ప్రట్టగా యెహోవాకు పరత్రష్ఠంచెను.

Moreover Abishai the son of Zeruiah slew eighteen thousand of the
Edomites in the Valley of Salt.
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మ్రియ సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ అబీషెై ఉపుపలోయలో ఎదోమీయలలో
పదుననిమిది వేల మ్ందిని హత్ము చేసెను.
దావీదు ఎదోములో కావలి సెైన్ామును ఉంచెను, ఎదోమీయలందరును
అత్నికి సేవకు లైరి, దావీదు పోయిన్ చోటానలా యెహోవా అత్ని రకిుంచెను.

And he put garrisons in Edom, and all the Edomites became David's
servants. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.
So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among
all his people.
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ఈ పరకారము దావీదు ఇశారయేలీయలందరిమీదను రాజైయండి త్న్
జనులందరికిని నీత్రనాాయములను జరిగిం చెను.
సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ యోవాబు సెైనాాధిపత్రయె
ై యండెను; అహీలూదు
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషా ప్రతు రాజాపుదసాతవేజులమీద నుండెను;

And Joab the son of Zeruiah was over the army, and Jehoshaphat the son of
Ahilud, recorder.
And Zadok the son of Ahitub and Abimelech the son of Abiathar were the
priests; and Shavsha was scribe;
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అహీట్టబు కుమ్యరుడెైన్ సాదోకును అబాాతారు కుమ్యరుడెైన్ అబీమలకును
యాజకులు, ష్వా
ు శాసితీ;

and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the
Pelethites; and the sons of David were chief about the king.
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he sent Hadoram his son to King David to inquire of his welfare and to
congratulate him, because he had fought against Hadadezer and smitten
him (for Hadadezer had wars with Tou); and he sent with him all manner of
vessels of gold and silver and brass.
These also King David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold
that he brought from all these nations -- from Edom, and from Moab, and
from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.
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యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్ బెనాయా కెరేతీయలకును పలేతీయలకును
అధిపత్రయె
ై యండెను; మ్రియ దావీదుయొకక కుమ్యరులు రాజున్కు
సహాయలై యండిరి.
ఇదియె
ై న్ త్రువాత్ అమోినీయల రాజైన్ నాహాషు... చనిపోగా అత్ని
కుమ్యరుడు అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of
Ammon died, and his son reigned in his stead.

అపుపడు దావీదుహానూను త్ండిరయె
ై న్ నాహాషు నా యెడల దయ చూపంచెను
గనుక నేను అత్నికుమ్యరుని యెడల దయ చూపదన్ని యనుకొని, అత్ని
త్ండిర నిమిత్తము అత్ని పరామ్రిశంచటకు దూత్లను పంపను. దావీదు
సేవకులు హానూనును పరామ్రిశంచటకెై అమోినీయల దేశమున్కు
వచిచన్పుపడు
అమోినీయల యధి పతులు హానూనుతోనినున పరామ్రిశంచటకెై నీ
యొదదకు దావీదు దూత్లను పంపుట నీ త్ండిరని ఘన్పరచటకే అని
నీవనుకొనుచనానవా? దేశమును త్రచి చూచి దాని నాశన్ము చేయటకేగదా
అత్ని సేవకులు నీయొదదకు వచిచయనానరు అని మ్న్వి చేయగా

But the princes of the children of Ammon said to Hanun, "Thinkest thou that
David doth honor thy father, that he hath sent comforters unto thee? Are
not his servants come unto thee to search and to overthrow and to spy out
the land?"

4

హానూను దావీదు సేవకులను పట్ట
ు కొని, వారిని గొరిగించి, వారి వసతీములు
పరుదులు దిగకుండున్ట్ట
ా న్డిమికి కత్రతరించి వారిని పంపవేసెను.

Then went certain ones and told David how the men were served. And he
sent to meet them, for the men were greatly ashamed. And the king said,
"Tarry at Jericho until your beards have grown, and then return."
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ఆ మ్నుషుాలు ఇంటికి వచచచండగా కొందరువచిచ వారిని గూరిచన్ వారి
దావీదున్కు తెలియజేసిరి; వారు బహు లజా
జ కారంతులై యండిరి గనుక వారికి
ఎదురుగా మ్నుషుాలను పంపమీ గడిములు పరుగుదనుక మీరు యెరికోలో
ఉండి త్రువాత్ రండని రాజు వారికి వరిమ్యన్ మ్ంపను.

And when the children of Ammon saw that they had made themselves
odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents
of silver to hire for themselves chariots and horsemen from Mesopotamia
and from Syriamaachah and from Zobah.
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అమోినీయలు దావీదున్కు త్మ్యందు అసహాము పుటిుంచిత్రమ్ని
తెలిసికొనిన్పుపడు హానూనును అమోినీయలును అరామ్నహరయీము
నుండియ, సిరియా మ్యకానుండియ సోబానుండియ రథములను
గుఱ్ఱపురౌతులను రండువేల మ్ణుగుల వెండిఇచిచ బాడిగెకు కుదురుచకొనిరి.

So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah
and his people, who came and pitched camp before Medeba. And the
children of Ammon gathered themselves together from their cities and
came to battle.
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And when David heard of it, he sent Joab and all the host of the mighty men.
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ముపపది రండువేల రథములతో వచచన్ట్ట
ా జీత్మిచిచ మ్యకారాజును
అత్ని జనులను కుదురుచకొనిరి; వీరు వచిచ మేదబా ముందరిత్ట్ట
ు న్ దిగిరి,
అమోినీయలు త్మ్త్మ్ పటుణములలోనుండి కూడుకొని
యదదముచేయటకు వచిచరి.
దావీదు ఈ సంగత్ర విని యోవాబును సెైన్ాములోని పరాకరమ్శాలుల న్ందరిని
పంపను.
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అమోినీయలు బయలుదేరి పటుణపు గవిని యొదద యదిపంకు
ి లు తీరిచరి,
వచిచన్ రాజులు పరతేాకముగా బయట భూమిలో యదిమున్కు సిదిముగా
నిలిచిరి.

And David said, "I will show kindness unto Hanun the son of Nahash,
because his father showed kindness to me." And David sent messengers to
comfort him concerning his father. So the servants of David came into the
land of the children of Ammon to Hanun to comfort him.

Therefore Hanun took David's servants and shaved them, and cut off their
garments in the middle by their buttocks, and sent them away.

And the children of Ammon came out and assembled in battle array before
the gate of the city, and the kings who had come were by themselves in the
field.
Now when Joab saw that the battle line was formed against him before and
behind, he chose out of all the choice men of Israel, and put them in array
against the Syrians.
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తాను రండు సెైన్ాముల మ్ధాను చికుకబడి యండుట చూచి, యోవాబు
ఇశారయేలీయలలోని శ్రరషు
ఠ లలో పరాకరమ్శాలులను ఏరపరచకొని,
సిరియనులకు ఎదురుగా వారిని పంకు
ి లు తీరిచ,
కడమ్ జనులను అమోినీయలకు ఎదురుగా వ్దాహపరచి, త్న్
సహోదరుడెైన్ అబీషెైకి అపపగించి యిటానను

And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his
brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

సిరియనుల బలమున్కు నేను నిలువ లేకపోయిన్యెడల నీవు నాకు
సహాయము చేయవలను, అమోినీయల బలమున్కు నీవు
నిలువలేకపోయిన్యెడల నేను నీకు సహాయము చేయదును.
ధైరాము కలిగియండుము, మ్న్ము మ్న్ జనుల నిమిత్తమును మ్న్ దేవుని
పటుణముల నిమిత్తమును ధీరత్వము చూపుదము; యెహోవా త్న్ దృష్ుకి ఏది
మ్ంచిదో దాని చేయనుగాక.
ఆ పరకారము యోవాబును అత్నితో కూడ నున్న జన్మును సిరియనులతో
యదిము కలుపుటకెై చేరపోగా వారు నిలువ లేక అత్ని యెదుటనుండి త్రరిగి
ప్రరిపోయిరి.
సిరియనులు త్రరిగి ప్రరిపోవుట అమోినీయలు చూచిన్పుపడు వారును
అత్ని సహోదరుడెైన్ అబీషెైముందర నిలువలేక త్రరిగి ప్రరిపోయి పటుణములో
చొచిచరి, యోవాబు మ్రలి యెరూష్లేమున్కు వచెచను.

Be of good courage, and let us behave ourselves valiantly for our people and
for the cities of our God; and let the LORD do that which is good in His sight."
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తాము ఇశారయేలీయల చేత్రలో ఓడిపోత్రమ్ని హదరజరుయొకక సేవకులు
తెలిసికొనిన్పుపడు వారు దావీదుతో సమ్యధాన్పడి అత్నికి సేవకులైరి.
అంత్టినుండి సిరియనులు అమోినీయలకు సహాయము చేయటకు
మ్న్సుసలేక యండిరి.

And it came to pass after the year had expired, at the time that kings go out
to battle, that Joab led forth the power of the army and laid waste the
country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But
David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah and destroyed it.
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మ్రుసటి యేట రాజులు యదిమున్కు బయలుదేరు కాలమున్ యోవాబు
సెైన్ాములో శూరులైన్ వారిని సమ్ కూరిచ, అమోినీయల దేశమును
ప్రడుచేసివచిచ రబాబకు ముటుడివేసెను; దావీదు యెరూష్లేములోనేయండగా
యోవాబు రబాబను ఓడించి జనులను హత్ముచేసెను.

And David took the crown of their king from off his head, and found it to
weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set
upon David's head. And he brought also exceeding much spoil out of the
city.

And he said, "If the Syrians are too strong for me, then thou shalt help me;
but if the children of Ammon are too strong for thee, then I will help thee.

So Joab and the people who were with him drew nigh before the Syrians
unto the battle, and they fled before him.
And when the children of Ammon saw that the Syrians had fled, they
likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab
came to Jerusalem.
And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel,
they sent messengers and drew forth the Syrians who were beyond the
river; and Shophach the captain of the host of Hadadezer went before them.

తాము ఇశారయేలీయల చేత్రలో ఓడిపోత్రమ్ని సిరియనులు తెలిసికొనిన్పుపడు And it was told to David; and he gathered all Israel, and passed over the
వారు దూత్లను పంప,యేటి ఆవలి సిరియనులను పలిపంచకొనిరి,
Jordan and came upon them, and set the battle in array against them. So
హదరజరుయొకక సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ షోపకు వారికి నాయకుడాయెను.
when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with
him.
దావీదు ఆ సంగత్ర తెలిసికొని ఇశార యేలీయలన్ందరిని సమ్కూరిచ యొరా
ద ను But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven
దాటి వారికి ఎదురుపడి వారియెదుట సెైన్ాములను వ్దాహపరచెను, దావీదు thousand men who fought in chariots and forty thousand footmen, and
సిరియనులకు ఎదురుగా సెైన్ాములను పంకు
ి లు తీరిచన్పుపడు వారు
killed Shophach the captain of the host.
అత్నితో యదిము చేసిరి.
అయితే సిరియనులు ఇశారయేలీయల యెదుట నిలువక త్రరిగి ప్రరి
And when the servants of Hadadezer saw that they were put to the worse
పోయిరి;దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను న్లుబది వేల
before Israel, they made peace with David and became his servants; neither
కాలబలమును హత్ముచేసి సెైనాాధిపత్రయె
ై న్ షోపకును చంప వేసెను.
would the Syrians help the children of Ammon any more.
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దావీదు వచిచ వారి రాజు త్లమీదనున్న కిరీటమును తీసి కొనను; దాని
యెతు
త రండు మ్ణుగుల బంగారము, అందులో రత్నములు చెకికయండెను,
దానిని దావీదు ధరించెను. మ్రియ అత్డు బహు విసాతరమైన్ కొలాసొముి ఆ
పటుణములోనుండి తీసికొనిపోయెను.
దానియందున్న జనులను అత్డు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో కొందరిని
రంపములతో కోయించెను, కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని
గొడిళుతో న్రికించెను. ఈ పరకారము అత్డు అమోినీయల
పటుణములనినటికిని చేసెను, అంత్ట దావీదును జనులందరును
యెరూష్లేము న్కు త్రరిగివచిచరి.
అట్టత్రువాత్ గెజరులోనున్న ఫిలిషీతయలతో యదిము కలుగగా
హుషాతీయడెైన్ సిబెబకెై రఫాయీయల సంత్త్రవాడగు సిపపయి అను నొకని
హత్ము చేసెను, అందువలన్ ఫిలిషీతయలు లొంగుబాట్టన్కు తేబడిరి.

And he brought out the people who were in it, and cut them with saws and
with harrows of iron and with axes. Even so dealt David with all the cities of
the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem.

మ్రల ఫిలిషీతయలతో యదిము జరుగగాయాయీరు కుమ్యరుడెైన్
ఎల్ల
ా నాను గితీతయడెైన్ గొల్లాతు సహోదరుడగు లహీిని చంపను. వాని
యీట్ట నేత్ గాని దోనయంత్ పదదది.
మ్రల గాతులో యదిము జరిగెను; మ్ంచి యెత్తరియగు ఒకడు అచచట
ఉండెను, వానికి చేత్రచేత్రకి కాలికాలికి ఆరేసి చొపుపన్ ఇరువది నాలుగు
వేరళ్ల
ా ండెను, వాడు రఫాయీయల సంత్త్రవాడు.
వాడు ఇశారయేలీయలను దూష్ంపగా దావీదు సహోదరుడెైన్ ష్మ్యాకు పుటిున్
యోనాతాను వాని చంపను.
గాతులోనున్న రఫాయీయల సంత్త్రవారగు వీరు దావీదుచేత్ను అత్ని
సేవకులచేత్ను హతులైరి.
త్రువాత్ సాతాను ఇశారయేలున్కు విరోధముగా... లేచి, ఇశారయేలీయలను
లకికంచటకు దావీదును పేరరేపంపగా

And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature,
whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand and six on
each foot; and he also was the son of the giant.
But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea, David's brother,
slew him.
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దావీదు యోవాబున్కును జనులయొకక అధి పతులకునుమీరు వెళ్లా
బెయేరుబా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశారయేలీయలను ఎంచి, వారి
సంఖా నాకు తెలియటకెై నాయొదదకు దాని తీసికొని రండని ఆజా ఇచెచను.
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అందుకు యోవాబురాజా నా యేలిన్ వాడా, యెహోవా త్న్ జనులను
ఇపుపడున్నవారికంట్ట నూరంత్లు ఎకుకవమ్ందిని చేయనుగాక;వారందరు
నా యేలిన్వాని దాసులుకారా? నా యేలిన్వానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది
జరుగవలసిన్ హేతువేమి? జరిగిన్యెడల ఇశారయేలీయలకు శిక్ష కలుగును
అని మ్న్విచేసెను.
అయిన్ను యోవాబు మ్యట చెలాక రాజు మ్యటయే చెలాను గనుక యోవాబు
ఇశారయేలు దేశమ్ందంత్ట సంచరించి త్రరిగి యెరూష్లేమున్కు వచిచ జనుల
సంఖా వెరసి దావీదున్కు అపపగించెను.
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ఇశారయేలీయలందరిలో కత్రత దూయవారు పదకొండు లక్షల మ్ందియ
యూదా వారిలో కత్రత దూయవారు నాలుగు లక్షల డెబబదివేల మ్ందియ
సంఖాకు వచిచరి.

And it came to pass after this that there arose war at Gezer with the
Philistines, at which time Sibbechai the Hushathite slew Sippai, who was
one of the children of the giant; and they were subdued.

And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair
slew Lahmi, the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a
weaver's beam.

These were born unto the giant in Gath, and they fell by the hand of David
and by the hand of his servants.
And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.
And David said to Joab and to the rulers of the people, "Go, number Israel
from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me, that I
may know it."
And Joab answered, "The LORD make His people a hundred times more than
they are. But, my lord the king, are they not all my lord's servants? Why
then doth my lord require this thing? Why will he be a cause of trespass to
Israel?"
Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Therefore Joab
departed, and went throughout all Israel and came to Jerusalem.

And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all
they of Israel were a thousand thousand and a hundred thousand men who
drew the sword, and Judah was four hundred threescore and ten thousand
men who drew the sword.
But Levi and Benjamin he counted not among them, for the king's word was
abominable to Joab.
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రాజు మ్యట యోవాబున్కు అసహాముగా ఉండెను గనుక అత్డు లేవి
బెనాామీను గోత్ి సంబంధులను ఆ సంఖాలో చేరచలేదు.
ఈ కారాము దేవుని దృష్ుకి పరత్రకూలమ్గుటచేత్ ఆయన్ ఇశారయేలీయలను
బాధపట్టును.
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మూడండా ప్రట్ట కరవు కలుగుట, మూడు నలలప్రట్ట నీ శతు
ి వులు కత్రతదూసి And David said unto Gad, "I am in dire straits. Let me fall now into the hand
నినున త్రుమ్గా నీవు వారియెదుట నిలువ లేక న్శించిపోవుట, మూడు
of the LORD, for very great are His mercies; but let me not fall into the hand
దిన్ములప్రట్ట దేశమ్ందు యెహోవా కత్రత, అన్గా తెగులు నిలుచటచేత్
of man."
యెహోవా దూత్ ఇశారయేలీయల దేశమ్ందంత్ట నాశన్ము కలుగజేయట,
అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనుమ్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు;
కావున్ న్నున పంపన్ వానికి నేను ఏమి పరతుాత్తరమియావలనో దాని యోచిం
చము.
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So the LORD sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel seventy
thousand men.
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అందుకు దావీదునేను మికికలి యిరుకులో చికికయనానను; యెహోవా మ్హా
కృపగలవాడు, నేను మ్నుషుాలచేత్రలో పడక ఆయన్ చేత్రలోనే పడు
దును గాక అని గాదుతో అనను.
కావున్ యెహోవా ఇశారయేలీయలమీదికి తెగులు పంపగా ఇశారయేలీయలలో
డెబబదివేలమ్ంది చచిచరి.
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యెరూష్లే మును నాశన్ము చేయటకెై దేవుడు ఒక దూత్ను పంపను; అత్డు
నాశన్ము చేయబోవుచండగా యెహోవా చూచి ఆ చేట్ట విష్యమై
సంతాపమొంది నాశన్ముచేయ దూత్తోచాలును, ఇపుపడు నీ చెయిా
ఆపుమ్ని సెల వియాగా ఆ దూత్ యెబూస్త్యడెైన్ ఒరానను కళామునొదద
నిలిచెను.

And David lifted up his eyes and saw the angel of the LORD standing
between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand
stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were
clothed in sackcloth, fell upon their faces.

దావీదునేను ఈ కారాముచేసి అధిక ప్రపము తెచచకొంటిని, నేను మికికలి
అవివేకముగా పరవరిించిత్రని, ఇపుపడు నీ దాసుని దోష్ము పరిహరించమ్ని
దేవునితో మొఱ్ఱపటుగా
యెహోవా దావీదున్కు దరశకుడగు గాదుతో ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు వెళ్లా
దావీ దుతో ఇటానుము.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామూడు విష్యములు నేను నీయెదుట
నుంచచనానను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనిన్యెడల దాని నీకు
చేయదును.
కావున్ గాదు దావీదు నొదదకు వచిచ యిటానను

And God was displeased with this thing; therefore He smote Israel.
And David said unto God, "I have sinned greatly because I have done this
thing. But now, I beseech Thee, do away with the iniquity of Thy servant, for
I have done very foolishly."
And the LORD spoke unto Gad, David's seer, saying,

"Go and tell David, saying, `Thus saith the LORD: I offer thee three things.
Choose thee one of them, that I may do it unto thee.'"
So Gad came to David, and said unto him, "Thus saith the LORD: `Choose
thee
either three years' famine; or three months to be destroyed before thy foes
while the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the
sword of the LORD, even the pestilence in the land and the angel of the
LORD destroying throughout all the coasts of Israel.' Now therefore advise
thyself what word I shall bring back to Him that sent me."

And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it; and as he was
destroying, the LORD beheld, and He repented of the evil, and said to the
angel who destroyed, "It is enough. Stay now thine hand." And the angel of
the LORD stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite.
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దావీదు కనునలత్రత చూడగా, భూమ్యా కాశముల మ్ధాను నిలుచచ,
వరదీసిన్ కత్రతచేత్ పట్ట
ు కొని దానిని యెరూష్లేముమీద చాపన్ యెహోవా
దూత్ కన్బడెను. అపుపడు దావీదును పదదలును గోన పటులు కపుపకొనిన్వారై
సాషా
ు ంగపడగా
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దావీదుజనులను ఎంచమ్ని ఆజా ఇచిచన్వాడను నేనేగదా? ప్రపము చేసి
చెడుత్న్ము జరిగించిన్వాడను నేనేగదా? గొఱ్ఱలవంటివారగు వీరేమి చేసిరి?
నా దేవుడవెైన్ యెహోవా, బాధపట్ట
ు నీ చెయిా నీ జనులమీద నుండ కుండ
నామీదను నా త్ండిర యింటివారిమీదను ఉండ నిమ్ిని దేవునితో మ్న్విచేసెను.
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యెబూస్త్యడెైన్ ఒరానను కళామున్ందు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును
కటిుంచటకెై దావీదు అచచటికి వెళావలన్ని దావీదున్కు ఆజా నిమ్ిని
యెహోవా దూత్ గాదున్కు సెలవియాగా
యెహోవా నామ్మున్ గాదు పలికిన్ మ్యట పరకారము దావీదు వెళ్లాను.
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ఒరానను అపుపడు గోధుమ్లను నూరుచ చండెను; అత్డు వెనుకకు త్రరిగి
దూత్ను చూచిన్పుపడు, అత్డును అత్నితో కూడనున్న అత్ని న్లుగురు
కుమ్యరు లును దాగుకొనిరి.
దావీదు ఒరాననునొదదకు వచిచన్పుపడు ఒరానను దావీదును చూచి,
కళాములోనుండి వెలుపలికి వచిచ, త్ల నేల మ్ట్ట
ు న్కు వంచి దావీదుకు
న్మ్సాకరము చేసెను.

And David said unto God, "Is it not I that commanded the people to be
numbered? Even I it is who have sinned and done evil indeed; but as for
these sheep, what have they done? Let Thine hand, I pray Thee, O LORD my
God, be on me and on my father's house, but not on Thy people, that they
should be plagued."
Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David that David
should go up and set up an altar unto the LORD on the threshing floor of
Ornan the Jebusite.

And David went up at the saying of Gad, which he spoke in the name of the
LORD.
And Ornan turned back and saw the angel, and his four sons with him hid
themselves. Now Ornan was threshing wheat.
And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out
from the threshing floor and bowed himself to David with his face to the
ground.
Then David said to Ornan, "Grant me the place of this threshing floor, that I
may uild an altar therein unto the LORD. Thou shalt grant it to me for the
full price, that the plague ay be stayed from the people."

ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవున్ట్ట
ా గా ఈ కళాపు పరదేశమ్ందు నేను
యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిుంచటకెై దాని నాకు త్గిన్
కరయమున్కిమ్ిని దావీదు ఒరాననుతో అన్గా

And Ornan said unto David, "Take it to thee, and let my lord the king do that
hich is good in his eyes. Lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and
the threshing nstruments for wood, and the wheat for the meat offering; I
give it all."
ఒరాననురాజైన్ నా యేలిన్వాడు దాని తీసికొని త్న్ దృష్ుకి అనుకూలమైన్ట్ట
ు And King David said to Ornan, "Nay, but I will verily buy it for the full price;
చేయను గాక; ఇదిగో దహన్బలులకు ఎదు
ద లు కట్టులకెై నురిపడి సామ్గిర
for will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings
నైవేదామున్కు గోధుమ్ పండి; ఇదియంత్య నేనిచెచదన్ని దావీదుతో అనను. without cost."
రాజైన్ దావీదు అట్ట
ా కాదు, నేను నీ సొతు
త ను ఊరక తీసికొని యెహోవాకు
So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
దహన్బలులను అరిపంచను, నాాయమైన్ కరయధన్మిచిచ దాని తీసికొందున్ని
ఒరాననుతో చెపప
ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అత్ని కిచెచను.
And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings
and peace offerings, and called upon the LORD; and He answered him from
heaven by fire upon the altar of burnt offering.
పమ్ిటదావీదు యెహోవాకు అచచట ఒక బలిపీఠమును కటిుంచి.
And the LORD commanded the angel, and he put up his sword again into
దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలులను అరిపంచి యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా
the sheath thereof.
ఆయన్ ఆకాశములోనుండి దహన్బలిపీఠము మీదికి అగినవలన్ అత్నికి
పరతుాత్తరమిచెచను.
యెహోవా దూత్కు ఆజా
ా పంపగా అత్డు త్న్ కత్రతని మ్రల వరలో వేసెను.
At that time when David saw that the LORD had answered him on the
threshing floor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.
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యెబూస్త్యడెైన్ ఒరానను కళామ్ందు యెహోవా త్న్కు పరతుాత్తరమిచెచన్ని
దావీదు తెలిసికొని అచచటనే బలి అరిపంచెను

For the tabernacle of the LORD, which Moses made in the wilderness, and
the altar of the burnt offering were at that season at the high place at
Gibeon.
మోషే అరణామ్ందు చేయించిన్ యెహోవా నివాసపు గుడారమును
But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid because
దహన్బలిపీఠమును ఆ కాలమ్ందు గిబియోనులోని ఉన్నత్ సథలమ్ందుండెను. of the sword of the angel of the LORD.
దావీదు యెహోవాదూత్ పట్ట
ు కొనిన్ కత్రతకి భ్యపడిన్వాడెై దేవునియొదద
విచారించటకు ఆ సథలమున్కు వెళా లేకుండెను.
మ్రియదేవుడెైన్ యెహోవా నివాససథలము ఇదే... యని
ఇశారయేలీయలరిపంచ దహన్బలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు
సెలవిచెచను.
త్రువాత్ దావీదు ఇశార యేలీయల దేశమ్ందుండు అన్ాజాత్ర వారిని
సమ్కూరుచడని ఆజా ఇచిచ, దేవుని మ్ందిరమును కటిుంచటకెై రాళ్ల
ా
చెకుకవారిని నియమించెను.
వాకిళా త్లుపులకు కావలసిన్ మేకులకేమి చీలలకేమి విసాతరమైన్ యినుమును
తూచ శకాము కాన్ంత్ విసాతరమైన్ ఇత్తడిని
ఎంచన్లవికాన్నిన దేవదారు మ్య
ా నులను దావీదు సంప్రదించెను; స్త్దోనీయ
లును తూరీయలును దావీదున్కు విసాతరమైన్ దేవదారు మ్య
ా నులను తీసికొని
వచచచండిరి.

Then David said, "This is the house of the LORD God, and this is the altar of
the burnt offering for Israel."
And David commanded to gather together the strangers who were in the
land of Israel, and he set masons to hew wrought stones to build the house
of God.
And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the
gates and for the joinings, and brass in abundance beyond measure,

5

నా కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను పన్నవయసుసగల లేత్వాడు; యెహోవాకు
కటుబోవు మ్ందిరము దాని కీరిినిబటిుయ అందమునుబటిుయ సకల
దేశములలో పరసిదిిచెందున్ట్ట
ా గా అది చాల్ల ఘన్మైన్దై యండవలను; కాగా
దానికి కావలసిన్ సాధన్ రాశిని సిదిపరచెదన్ని చెపప, దావీదు త్న్
మ్రణమున్కు ముందు విసాతరముగా వసు
త వులను సమ్కూరిచ యంచెను.

Then he called for Solomon his son, and charged him to build a house for
the LORD God of Israel.

22

6

త్రువాత్ అత్డు త్న్ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనును పలిపంచిఇశారయేలీయల And David said to Solomon, "My son, as for me, it was in my mind to build a
దేవుడెైన్ యెహోవాకు ఒక మ్ందిరమును కటువలసిన్దని అత్నికి ఆజా ఇచెచను. house unto the name of the LORD my God.
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మ్రియ దావీదు సొలొమోనుతో ఇటాననునా కుమ్యరుడా, నేను నా దేవుడెైన్
యెహోవా నామ్ ఘన్త్కొరకు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచవలన్ని నా
హృదయమ్ందు నిశచయము చేసికొనియండగా
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యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను నీవు విసాతరముగా
Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest. And I will
రకిము ఒలికించి గొపప యదిములు జరిగించిన్ వాడవు, నీవు నా
give him rest from all his enemies round about; for his name shall be
నామ్మున్కు మ్ందిరమును కటిుంచకూడదు, నా సనినధిని నీవు విసాతరముగా Solomon [that is, Peaceable], and I will give peace and quietness unto Israel
రకిము నేల మీదికి ఓడిచత్రవి.
in his days.
నీకు పుటుబోవు ఒక కుమ్యరుడు సమ్యధాన్కరిగా నుండును; చట్ట
ు ఉండు
He shall build a house for My name, and he shall be My son, and I will be his
అత్ని శతు
ి వులన్ందరిని నేను తోలివేసి అత్నికి సమ్యధాన్ము కలుగ
Father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.'
జేతును; అందువలన్ అత్నికి సొలొమోను అను పేరు పటు బడును; అత్ని
దిన్ములలో ఇశారయేలీయలకు సమ్యధాన్మును విశారంత్రయ
దయచేయదును.
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also cedar trees in abundance; for the Sidonians and those of Tyre brought
much cedar wood to David.
And David said, "Solomon my son is young and tender, and the house that is
to be built for the LORD must be exceedingly magnificent, of fame and of
glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it."
So David prepared abundantly before his death.

But the word of the LORD came to me, saying, `Thou hast shed blood
abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build a house unto
My name, because thou hast shed much blood upon the earth in My sight.
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అత్డు నా నామ్మున్కు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచను, అత్డు నాకు
కుమ్యరుడెై యండును, నేన్త్నికి త్ండిరనై యందును, ఇశారయేలీయలమీద
అత్ని రాజా సింహాసన్మును నిత్ాము సిథరపరచదును.

Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house
of the LORD thy God, as He hath said of thee.
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Only the LORD give thee wisdom and understanding, and give thee charge
concerning Israel, that thou mayest keep the law of the LORD thy God.
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నా కుమ్యరుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు వరిిలిా నీ దేవుడెైన్
యెహోవా నినునగూరిచ సెలవిచిచన్ పరకారముగా ఆయన్కు మ్ందిరమును
కటిుంచదువుగాక.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ధరిశాసతీమును నీవు అనుసరించన్ట్ట
ా గా యెహోవా
నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగరహించి ఇశారయేలీయలమీద నీకు అధికారము
దయచేయను గాక.
యెహోవా ఇశారయేలీయలనుగూరిచ మోషేకు ఇచిచన్ కటుడల పరకారముగాను
ఆయన్ తీరిచన్ తీరుపల పరకారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగరత్తపడిన్
యెడల నీవు వృదిిపందుదువు; ధైరాము తెచచకొని బలముగా ఉండుము;
భ్యపడకుము దిగులుపడకుము.
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ఇదిగో నేను నా కష్ుసిథత్రలోనే పరయాసపడి యెహోవా మ్ందిరము కొరకు
రండులక్షల మ్ణుగుల బంగారమును పదికోటా మ్ణుగుల వెండిని తూచ
శకాముకాన్ంత్ విసాతర మైన్ యిత్తడిని యినుమును సమ్కూరిచయనానను;
మ్య
ా ను లను రాళాను కూరిచయంచిత్రని; నీవు ఇంకను సంప్ర దించదువుగాక.

Moreover there are workmen with thee in abundance: hewers and workers
of stone and timber, and all manner of skillful men for every manner of
work.
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Of the gold, the silver and the brass and the iron, there is no number. Arise
therefore and be doing, and the LORD be with thee."
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మ్రియ పనిచేయత్గిన్ విసాతరమైన్ శిలపకారులును కాసె పనివారును
వడరవారును ఏవిధ మైన్ పనినైన్ను నరవేరచగల మ్ంచి పనివారును నీయొదద
ఉనానరు.
లకికంపలేన్ంత్ బంగారమును వెండియ ఇత్తడియ ఇనుమును నీకు ఉన్నవి;
కాబటిు నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక.
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మ్రియ త్న్ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనున్కు సహాయము చేయవలన్ని దావీదు "Is not the LORD your God with you? And hath He not given you rest on
ఇశారయేలీయల యధిపతుల కందరికిని ఆజా
ా పంచెను.
every side? For He hath given the inhabitants of the land into mine hand,
and the land is subdued before the LORD and before His people.]
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ఎటాన్గామీ దేవుడెైన్ యెహోవా మీతోకూడ ఉనానడు గదా? చట్ట
ు నున్న
వారివలన్ తొందరలేకుండ ఆయన్ మీకు నమ్ిది యిచిచ యనానడుగదా?
దేశనివాసులను ఆయన్ నాకు వశపరచి యనానడు, యెహోవా
భ్యమువలన్ను ఆయన్ జనుల భ్యమువలన్ను దేశము
లోపరచబడియన్నది.
కావున్ హృదయపూరవకముగా మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను వెదకుటకు మీ
మ్న్సుసలు దృఢపరచకొని, ఆయన్ నిబంధన్ మ్ందస మును దేవునికి
పరత్రష్ఠత్మైన్ ఉపకరణములను ఆయన్ నామ్ముకొరకు కటుబడు ఆ
మ్ందిరములోనికి చేరుచటకెై మీరు పూనుకొని దేవుడెైన్ యెహోవా పరిశుది
సథలమును కట్ట
ు డి.
దావీదు ఏండు
ా నిండిన్ వృదు
ి డాయెను గనుక అత్డు త్న్ కుమ్యరుడెైన్
సొలొమోనును ఇశారయేలీయల మీద రాజుగా నియమించెను.

Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and
judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel. Be strong
and of good courage; dread not, nor be dismayed.
Now behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD a
hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of
silver, and of brass and iron beyond measure, for it is in abundance. Timber
also and stone have I prepared, and thou mayest add thereto.

David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son,
saying,

Now set your heart and your soul to seek the LORD your God. Arise
therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of
the covenant of the LORD and the holy vessels of God into the house that is
to be built to the name of the LORD."
So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over
Israel.

And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the
Levites.
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మ్రియ అత్డు ఇశార యేలీయల యధిపతులందరిని యాజకులను
లేవీయలను సమ్కూరచను.
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అపుపడు లేవీయలు ముపపది సంవత్సర ములు మొదలుకొని అంత్కు
పైవయసుసగలవారు కవిలలో చేరచబడిరి; వారి సంఖా ముపపది యెనిమిది
వేల పురుషులు.
వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమ్ంది యెహోవా మ్ందిరపు పని
విచారించవారుగాను,ఆరు వేలమ్ంది అధి పతులుగాను,
నాాయాధిపతులుగాను ఉండిరి.
నాలుగు వేలమ్ంది దావరప్రలకులుగా నియమింపబడిరి. మ్రినాలుగు
వేలమ్ంది సు
త త్రచేయ నిమిత్తమై దావీదు చేయించిన్ వాదావిశ్రష్ములతో
యెహోవాను సు
త త్రంచవారుగా నియమింపబడిరి.
గెరోును కహాతు మరారీయలు అను లేవీయలలో దావీదు వారిని వరుసలుగా
విభాగించెను. గెరోునీయలలో లదా
ద ను ష్మీ అనువారుండిరి.
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లదా
ద ను కుమ్యరులు ముగు
ు రు;

The sons of Laadan: the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.
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పదదవాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు
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ష్మీ కుమ్యరులు ముగు
ు రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు లదా
ద ను
వంశముయొకక పత్రుల పదదలు.
యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను న్లుగురును ష్మీ కుమ్యరులు.
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The sons of Shimei: Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the
chief of the fathers of Laadan.
And the sons of Shimei were Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four
were the sons of Shimei.
And Jahath was the chief, and Zizah the second; but Jeush and Beriah had
not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their
father's house.
The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.
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అమ్య
ా ము కుమ్యరులు అహరోను మోషే; అహరోనును అత్ని కుమ్యరులును
నిత్ాము అత్ర పరిశుది మైన్ వసు
త వులను పరత్రష్ఠంచటకును, యెహోవా
సనినధిని ధూపము వేయటకును, ఆయన్ సేవ జరిగించటకును, ఆయన్
నామ్మును బటిు జనులను దీవించటకును పరతేా కింపబడిరి.
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దైవజనుడగు మోషే సంత్త్రవారు లేవి గోత్ిపువారిలో ఎంచబడిరి.
మోషే కుమ్యరులు గెరోుము ఎలీయెజరు.
గెరోుము కుమ్యరులలో షెబూయేలు పదదవాడు.
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ఎలీయెజరు కుమ్యరులలో రహబాా అను పదదవాడు త్పప ఇక కుమ్యరులు
అత్నికి లేకపోయిరి, అయితే రహబాాకు అనేకమ్ంది కుమ్యరులుండిరి.

యహతు పదదవాడు జీనా రండవవాడు. యూషున్కును బెరీయాకును కుమ్య
రులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక త్మ్ పత్రుల యింటి వారిలో వారు
ఒకకవంశముగా ఎంచబడిరి.
కహాతు కుమ్యరులు న్లుగురు, అమ్య
ా ము ఇసాారు హెబో
ర ను ఉజీజ యేలు.

Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward;
and their number by their head count, man by man, was thirty and eight
thousand,
of whom twenty and four thousand were to oversee the work of the house
of the LORD, and six thousand were officers and judges.
Moreover four thousand were doorkeepers, and four thousand praised the
LORD with the instruments "which I made," said David, "to praise
therewith."
And David divided them into divisions among the sons of Levi, namely,
Gershon, Kohath, and Merari.
Of the Gershonites were Laadan and Shimei.

The sons of Amram: Aaron and Moses; and Aaron was separated, that he
should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn
incense before the LORD, to minister unto Him, and to bless in His name for
ever.
Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of
Levi.

The sons of Moses were Gershom and Eliezer.
Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.
And the son of Eliezer was Rehabiah, the chief. And Eliezer had no other
sons, but the sons of Rehabiah were very many.
Of the sons of Izhar, Shelomith was the chief.
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ఇసాారు కుమ్యరులలో షెలోమీతు పదదవాడు.
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హెబో
ర ను కుమ్యరులలో యెరీయా పదదవాడు, అమ్రాా
రండవవాడు,యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెియాము నాలుగవవాడు.

1 Chronicles

23

20

ఉజీజయేలు కుమ్యరులలో మీకా పదద వాడు యెషీయా రండవవాడు.

The sons of Merari: Mahli and Mushi. The sons of Mahli: Eleazar and Kish.
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మరారి కుమ్యరులు మ్హలి మూష్; మ్హలి కుమ్యరులు ఎలియాజరు కీషు.
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ఎలియాజరు చనిపోయిన్పుపడు వానికి కుమ్యరిలుండిరి కాని కుమ్యరులు
లేకపోయిరి. కీషు కుమ్యరులైన్ వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి.

And Eleazar died and had no sons, but daughters; and their brethren the
sons of Kish took them as wives.
The sons of Mushi: Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.
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మూష్ కుమ్యరులు ముగు
ు రు, మ్హలి ఏదరు యెరీమోతు.
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వీరు త్మ్ పత్రుల యింటివారినిబటిు లేవీయలుగా ఎంచబడిరి; పత్రుల
For David said, "The LORD God of Israel hath given rest unto His people, that
యిండాకు పదద లైన్ వీరు ఇరువది సంవత్సరములు మొదలుకొని అంత్కు
they may dwell in Jerusalem for ever";
పైవయసుసగలవారై త్మ్ త్మ్ పేరుల లకకపరకారము ఒకొకకకరుగా నంచబడి
యెహోవా మ్ందిరపు సేవచేయ పనివారైయండిరి.
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and also unto the Levites, "They shall no more carry the tabernacle, nor any
vessels of it for the service thereof."

1 Chronicles

23

26

1 Chronicles

23

27

ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ జనులకు నమ్ిది
దయచేసియనానడు గనుక వారు నిత్ాము యెరూష్లేములో నివాసము
చేయదురనియ
లేవీయలుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైన్ను దాని సేవకొరకెైన్ ఉపకరణ
ములనైన్ను మోయ పనిలేదనియ దావీదు సెలవిచెచను.
దావీదు ఇచిచన్ కడవరి యాజానుబటిు లేవీయలలో ఇరువది సంవత్సరములు
మొదలుకొని అంత్కు పైవయసుసగలవారు ఎంచబడిరి.
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both for the showbread and for the fine flour for meat offering, and for the
unleavened cakes and for that which is baked in the pan and for that which
is fried, and for all manner of measure and size;
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వీరు అహరోను సంత్త్రవారి చేత్రకిరంద పని చూచటకును, వారి వశమున్నున్న
యెహోవా మ్ందిర సేవకొరకెై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన్ సకలమైన్
పరత్రష్ఠత్వసు
త వులను శుదిిచేయటకును, దేవుని మ్ందిర సేవకొరకెైన్ పనిని
విచారించటకును,
సనినధి ర్కట్టును నైవేదామున్కు త్గిన్ సన్నపు పండిని పులుసులేని
భోజాములను పన్ములో కాలుచ దానిని పేలుచదానిని నానావిధమైన్
పరిమ్యణములు గలవాటిని కొలత్గలవాటిని విచారించటకును,

Of the sons of Hebron: Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the
third, and Jekameam the fourth.
Of the sons of Uzziel: Micah the first, and Jesiah the second.

These were the sons of Levi according to the house of their fathers, even the
chief of the fathers, as they were counted by number of names by their
heads, who did the work for the service of the house of the LORD, from the
age of twenty years and upward.

For by the last words of David the Levites were numbered from twenty
years old and above,
because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the
house of the LORD in the courts and in the chambers, and in the purifying of
all holy things, and the work of the service of the house of God,

and to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at
evening;
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అనుదిన్ము ఉదయ సాయంకాల ములయందు యెహోవానుగూరిచన్ సు
త త్ర
ప్రటలు ప్రడు టకును, విశారంత్రదిన్ములలోను, అమ్యవాసాలలోను
పండుగలలోను యెహోవాకు దహన్బలులను అరిపంపవలసిన్
సమ్యములనినటిలోను, లకకకు సరియె
ై న్వారు వంతు పరకారము నిత్ాము
యెహోవా సనినధిని సేవ జరిగించటకును నియమింపబడిరి.

and to offer all burnt sacrifices unto the LORD on the Sabbaths, on the new
moons, and on the set feasts, by number according to the order
commanded unto them, continually before the LORD;
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సమ్యజపు గుడారమును కాప్రడుటయ, పరిశుదిసథలమును కాప్రడుటయ,

and that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation,
and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their
brethren in the service of the house of the LORD.
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Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron: Nadab,
and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
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యెహోవా మ్ందిరపు సేవతో సంబంధించిన్ పనులలో వారి సహోదరులగు
అహరోను సంత్త్రవారికి సహాయము చేయటయ వారికి నియమింపబడిన్
పనియె
ై యండెను.
అహరోను సంత్త్రవారికి కలిగిన్ వంతులేవన్గా, అహరోను కుమ్యరులు
నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామ్యరు.
నాదాబును అబీహుయను సంత్త్రలేకుండ త్మ్ త్ండిరకంట్ట ముందుగా
చనిపోయిరి గనుక ఎలియా జరును ఈతామ్యరును యాజకత్వము
జరుపుచవచిచరి.
దావీదు ఎలియాజరు సంత్త్రవారిలో సాదోకును ఈతామ్యరు సంత్త్రవారిలో
అహీమలకును ఏరపరచి, వారి వారి జన్ముయొకక లకకనుబటిు పని
నియమించెను.
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వారిని ఏరపరచటలో ఈతామ్యరు సంత్త్రవారిలోని పదదలకంట్ట ఎలియాజరు Thus were they divided by lot, one sort with another, for the governors of
సంత్త్రవారిలోని పదదలు అధికులుగా కన్బడిరి గనుక ఎలియాజరు
the sanctuary and governors of the house of God were of the sons of Eleazar
సంత్త్రవారిలో పదునారుగురు త్మ్ పత్రుల యింటివారికి పదదలుగాను,
and of the sons of Ithamar.
ఈతామ్యరు సంత్త్ర వారిలో ఎనిమిదిమ్ంది త్మ్ త్మ్ పత్రుల యింటివారికి
పదదలుగాను నియమింపబడిరి.
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ఎలియాజరు సంత్త్రలోని వారును, ఈతామ్యరు సంత్త్రవారిలో కొందరును
దేవునికి పరత్రష్ఠతులగు అధికారులై యండిరి గనుక తాము పరిశుది
సథలమున్కు అధికారులుగా ఉండుటకెై చీట్ట
ా వేసి వంతులు పంచకొనిరి.

1 Chronicles

24

6

లేవీయలలో శాసితీగానున్న నత్నేలు కుమ్యరుడగు షెమ్యా రాజు
ఎదుటను, అధిపతుల యెదు టను, యాజకుడెైన్ సాదోకు ఎదుటను,
అబాాతారు కుమ్యరుడెైన్ అహీమలకు ఎదుటను, యాజకులయెదుటను,
లేవీయల యెదుటను, పత్రుల యిండాపదదలైన్ వారి యెదుటను వారి పేళ్ల
ా
దాఖలు చేసెను; ఒకొకకక ప్రత్ిలోనుండి యొక పత్రుని యింటి చీటి
ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతా మ్యరు పేరటను తీయబడెను.
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మొదటి చీటి యెహోయారీబున్కు, రండవది యెదా యాకు,
the third to Harim, the fourth to Seorim,
మూడవది హారీమున్కు, నాలుగవది శెయొరీము న్కు,
the fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
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But Nadab and Abihu died before their father and had no children;
therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
And David assigned them, both Zadok of the sons of Eleazar and Ahimelech
of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the
sons of Ithamar, and thus were they divided. Among the sons of Eleazar
there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among
the sons of Ithamar according to the house of their fathers.

And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote
them in the presence of the king and the princes, and Zadok the priest, and
Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the
priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar and one
taken for Ithamar.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
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అయిదవది మ్లీకయాకు, ఆరవది మీయామినుకు,
the seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
ఏడవది హకోకజున్కు, ఎనిమిదవది అబీయాకు,
the ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
తొమిిదవది యేష్షవకు పదియవది షెకనాాకు పదకొండవది ఎల్లాషీబున్కు, the eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
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పండెరండవది యాకీమున్కు,
పదుమూడవది హుప్రపకు, పదునాలుగవది యెషెబాబున్కు,
పదున్యిదవది బిల్ల
ు కు, పదునారవది ఇమేిరున్కు,
పదునేడవది హెజీరున్కు, పదుననిమిదవది హపప సేససున్కు,
పందొమిిదవది పత్హయాకు ఇరువదియవది యెహెజేకలున్కు,
ఇరువదియొకటవది యాకీనున్కు, ఇరువది రండవది గామూలున్కు,

the thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
the fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
the seventeenth to Hezir, the eighteenth to Happizzez,
the nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
the one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
the three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
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ఇరువది మూడవది దల్లయాాకు, ఇరువదినాలుగవది మ్యజాాకు పడెను.
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ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా వారి పత్రుడగు అహరోనున్కు
ఆజా
ా పంచిన్ కటుడ పరకారముగా వారు త్మ్ పదిత్రచొపుపన్ యెహోవా
మ్ందిరములో పరవేశించి చేయవలసిన్ సేవాధరిము ఈల్లగున్ ఏరాపట్ట
ఆయెను.
శ్రష్ంచిన్ లేవీ సంత్త్రవారవరన్గా అమ్య
ా ము సంత్త్రలో ష్షబాయేలును,
ష్షబాయేలు సంత్త్రలో యెహెదాాహును,
రహబాా యింటిలో అన్గా రహబాా సంత్త్రలో పదదవాడెైన్ ఇషీుయాయను,

These were the orderings of them in their service to come into the house of
the LORD, according to their manner under Aaron their father, as the LORD
God of Israel had commanded him.
And the rest of the sons of Levi were these: of the sons of Amram, Shubael;
of the sons of Shubael, Jehdeiah.
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ఇసాారీ యలలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంత్త్రలో యహతును,
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హెబో
ర ను సంత్త్రలో పదదవాడెైన్ యెరీయా, రండవవాడెైన్ అమ్రాా,
మూడవవాడెైన్ యహజీయేలు, నాలుగవవాడెైన్ యెకెియాములును,
ఉజీజయేలు సంత్త్రలో మీకాయను మీకా సంత్త్రలో షామీరును,
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ఇషీుయా సంత్త్రలో జకరాాయను,
మరారీ సంత్త్రలో మ్హలి, మూష్ అనువారును యహజీ యాహు సంత్త్రలో
బెనోయను.
యహజీయాహువలన్ మరారికి కలిగిన్ కుమ్యరులవరన్గా బెనో షోహము
జకూకరు ఇబీర.
మ్హలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమ్యరులు లేకపోయిరి.
కీషు ఇంటివాడు అన్గా కీషు కుమ్యరుడు యెరహెియేలు.
మూష్ కుమ్యరులు మ్హలి ఏదరు యెరీమోతు,వీరు త్మ్ పత్రుల
యిండానుబటిు లేవీ యలు.

Concerning Rehabiah, of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Of the Izharites, Shelomoth; of the sons of Shelomoth, Jahath.
And the sons of Hebron, Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the
third, Jekameam the fourth.
Of the sons of Uzziel, Michah; of the sons of Michah, Shamir.
The brother of Michah was Isshiah; of the sons of Isshiah, Zechariah.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the son of Jaaziah, Beno.
The sons of Merari by Jaaziah: Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons
of the Levites after the house of their fathers.
These likewise cast lots even as their brethren the sons of Aaron, in the
presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the
fathers of the priests and Levites; even the principal fathers did as their
younger brethren.
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వీరును త్మ్ సహోదరులైన్ అహరోను సంత్త్రవారు చేసిన్ట్ట
ా రాజైన్ దావీదు
ఎదుటను సాదోకు అహీమలకు అను యాజకులలోను లేవీయలలోను
పత్రుల యిండా పదదలయెదుటను త్మ్లోనుండు పత్రుల యింటి పదదలకును
త్మ్ చిన్న సహోదరులకును చీట్ట
ా వేసికొనిరి.

Moreover David and the captains of the host separated for the service the
sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with
harps, with psalteries, and with cymbals; and the number of the workmen
according to their service was:
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మ్రియ దావీదును సెైనాాధిపతులును ఆసాపు... హేమ్యను యెదూతూను
అనువారి కుమ్యరులలో కొందరిని సేవనిమిత్తమై పరతేాకపరచి, సితారాలను
సవరమ్ండలములను తాళములను వాయించచ పరకటించన్ట్ట
ా గా
నియమించిరి ఈ సేవావృత్రతనిబటిు యేరాపట్టైన్ వారి సంఖా యెంత్యన్గా

of the sons of Asaph: Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah; the
sons of Asaph were under the hand of Asaph, who prophesied according to
the order of the king.
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ఆసాపు కుమ్యరులలో రాజాజా పరకారముగా పరకటించచ, ఆసాపు
చేత్రకిరందనుండు ఆసాపు కుమ్యరులైన్ జకూకరు యోసేపు నత్నాా అష్ రేాల్ల
అనువారు.
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యెదూతూను సంబంధులలో సు
త త్ర ప్రటలు ప్రడుచ యెహోవాను
సు
త త్రంచటకెై సితారాను వాయించచ పరకటించ త్మ్ త్ండిరయె
ై న్
యెదూతూను చేత్ర కిరందనుండు యెదూతూను కుమ్యరులైన్ గెదల్లా జరీ
యెష్యా హష్బాా మ్త్రతతాా అను ఆరుగురు.
హేమ్యను సంబంధులలో హేమ్యను కుమ్యరులైన్ బకీక యాహు మ్త్తనాా
ఉజీజయేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హన్నాా హనానీ ఎలీయాాతా గిదదలీత
రోమ్మీి్త్యెజరు యొషెబకాషా మ్లో
ా త్ర హోతీరు మ్హజీయోతు అనువారు.

Of Jeduthun, the sons of Jeduthun: Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah,
Hashabiah, and Mattithiah [with Shimei, mentioned], six, under the hand of
their father Jeduthun, who prophesied with a harp to give thanks and to
praise the LORD.
Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and
Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer,
Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
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వీరందరును దేవుని వాకుకవిష్యములో రాజున్కు దీరాదరిశయగు
హేమ్యనుయొకక కుమ్యరులు. హేమ్యను సంత్త్రని గొపపచేయటకెై దేవుడు
హేమ్యనున్కు పదున్లుగురు కుమ్యరులను ముగు
ు రు కుమ్యరిలను అను
గరహించి యండెను.
వీరందరు ఆసాపున్కును యెదూ తూనున్కును హేమ్యనున్కును రాజు
చేసియన్న కటుడ పరకారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవర
మ్ండలములు సితారాలు వాయించచ గాన్ము చేయచ, త్మ్ త్ండిర
చేత్రకిరంద దేవుని మ్ందిరపు సేవ జరిగించ చండిరి.
యెహోవాకు గాన్ము చేయటలో నేరుప పందిన్ త్మ్ సహోదరులతో
కూడనున్న పరవీణులైన్ ప్రటకుల లకక రండువందల ఎనుబది యెనిమిది.

All these were the sons of Heman the king's seer in the matters of God, to
lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.

All these were under the hand of their father for song in the house of the
LORD with cymbals, psalteries and harps, for the service of the house of
God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
So the number of them, with their brethren who were instructed in the
songs of the LORD, even all who were skilled, was two hundred fourscore
and eight.
And they cast lots, watch against watch, the small as well as the great, the
teacher as the scholar.

తాము చేయ సేవ విష్యములో పన్నయని పదదయని గురువని శిషుాడని
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph; the second to Gedaliah,
భేదము లేకుండ వంతులకొరకెై చీట్ట
ా వేసిరి.
who with his brethren and sons were twelve;
మొదటి చీటి ఆసాపువంశమ్ందున్న యోసేపు పేరట పడెను, రండవది గెదల్లా the third to Zaccur: he, his sons, and his brethren were twelve;
పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమ్యరులును పండెరండుగురు.
మూడవది జకూకరు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
నాలుగవది యిజీర పేరట పడెను, వీడును వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.

the fourth to Izri: he, his sons, and his brethren were twelve;
the fifth to Nethaniah: he, his sons, and his brethren were twelve;
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అయిదవది నత్నాా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
ఆరవది బకీకయాహు పేరటపడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
ఏడవది యెష్రేాల్ల పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును పండెరం
డుగురు.
ఎనిమిదవది యెష్యా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
తొమిిదవది మ్త్తనాా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదియవది ష్మీ పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పండెరండవది హష్బాా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదుమూడవది ష్షబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
పదునాలుగవది మ్త్రతతాా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదున్యిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
పదునారవది హన్నాా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదునేడవది యొషెబకాషా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పదుననిమిదవది హనానీపేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండుగురు.
పందొమిిదవది మ్లో
ా త్ర పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరం డుగురు.
ఇరువదియవది ఎలీయాాతా పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
ఇరువది రండవది గిదదలీత పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును సహోదరులును
పండెరండు గురు.
ఇరువది మూడవది మ్హజీయోతు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
ఇరువది నాలుగవది రోమ్మీి్త్యెజరు పేరట పడెను, వీని కుమ్యరులును
సహోదరులును పండెరండుగురు.
దావరప్రలకుల విభాగమును గూరిచన్ది. ఆసాపు...కుమ్యరులలో కోరే
కుమ్యరుడెైన్ మషెలమ్యా కోరహు సంత్త్రవాడు.

the sixth to Bukkiah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the seventh to Jesharelah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the eighth to Jeshaiah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the ninth to Mattaniah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the tenth to Shimei: he, his sons, and his brethren were twelve;
the eleventh to Azarel: he, his sons, and his brethren were twelve;
the twelfth to Hashabiah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the thirteenth to Shubael: he, his sons, and his brethren were twelve;
the fourteenth to Mattithiah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the fifteenth to Jeremoth: he, his sons, and his brethren were twelve;
the sixteenth to Hananiah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the seventeenth to Joshbekashah: he, his sons, and his brethren were
twelve;
the eighteenth to Hanani: he, his sons, and his brethren were twelve;
the nineteenth to Mallothi: he, his sons, and his brethren were twelve;
the twentieth to Eliathah: he, his sons, and his brethren were twelve;
the one and twentieth to Hothir: he, his sons, and his brethren were twelve;
the two and twentieth to Giddalti: he, his sons, and his brethren were
twelve;
the three and twentieth to Mahazioth: he, his sons, and his brethren were
twelve;
the four and twentieth to Romamtiezer: he, his sons, and his brethren were
twelve.
Concerning the divisions of the doorkeepers: of theKorahites was
Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
And the sons of Meshelemiah were Zechariah the firstborn, Jediael the
second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మషెలమ్యా కుమ్యరులు ఎవరన్గా జకరాా జేాషు
ఠ డు, యెదీయవేలు
రండవవాడు, జబదాా మూడవవాడు, యతీనయేలు నాలువవాడు,
ఏల్లము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోాయేనై
యేడవవాడు.

Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.

4

దేవుడు ఓబేదదోమును ఆశీరవదించి అత్నికి కుమ్యరులను దయచేసెను;
వారవరన్గా షెమ్యా జేాషు
ఠ డు, యెహోజా బాదు రండవవాడు, యోవాహు
మూడవవాడు, శాకారు నాలువవాడు, నత్నేలు అయిదవవాడు,

Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth; for God blessed
him.
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అమీి్మ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశఖారు ఏడవవాడు, పయలాతెై
యెనిమిదవవాడు.
వాని కుమ్యరుడెైన్ షెమ్యాకు కుమ్యరులు పుటిురి; వారు పరా కరమ్
శాలులైయండి త్మ్ త్ండిర యింటివారికి పదదలైరి.
షెమ్యా కుమ్యరులు ఒత్రన రఫాయేలు ఓబేదు ఎల్ల
జ బాదు బల్లఢ్యాలైన్
అత్ని సహోదరులు ఎలీహు సెమ్కాా.
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ఓబేదదోము కుమ్యరులైన్ వీరును వీరి కుమ్య రులును వీరి సహోదరులును
అరువది యిదదరు, వారు త్మ్ పనిచేయటలో మ్ంచి గటిువారు.

Also unto Shemaiah his son were sons born who ruled throughout the
house of their father; for they were mighty men of valor.
The sons of Shemaiah: Othni, and Rephael, and Obed, and Elzabad, whose
brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.
All these were of the sons of Obededom; they and their sons and their
brethren, able men with strength for the service were threescore and two of
Obededom.
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
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మషెలమ్యాకు కలిగిన్ కుమ్యరులును సహోదరులును పరాకరమ్శాలులు, వీరు
పదుననిమిది మ్ంది.
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మరారీయలలో హోసా అనువానికి కలిగిన్ కుమ్యరులు ఎవరన్గా జేాషు
ఠ డగు Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth; all the sons and
ష్మీ; వీడు జేాషు
ఠ డు కాకపోయిన్ను వాని త్ండిర వాని జేాష్ఠ భాగసు
థ నిగా చేసెను, brethren of Hosah were thirteen.
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రండవవాడగు హిలీకయా, మూడవవాడగు ట్టబల్లాహు, నాలువవాడగు
జకరాా, హోసా కుమ్యరులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగు
ు రు.

Among these were the divisions of the doorkeepers, even among the chief
men, having watches, one as another, to minister in the house of the LORD.
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ఈల్లగున్ ఏరాపట్టైన్ త్రగతులనుబటిు యెహోవా మ్ందిరములో వంతుల
పరకారముగా త్మ్సహోదరులు చేయన్ట్ట
ా సేవచేయటకు ఈ దావరప్రల
కులు, అన్గా వారిలోని పదదలు జవాబుదారులుగా నియ మింపబడిరి.

And they cast lots for every gate, the small as well as the great, according to
the house of their fathers.
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చిన్నలకేమి పదదలకేమి పత్రుల యింటి వరుసనుబటిు యొకొకకక దావరము
నొదద కావలియండుటకెై వారు చీట్ట
ా వేసిరి.
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తూరుపత్ట్ట
ు కావలి షెలమ్యాకు పడెను, వివేకముగల ఆలోచన్ కరియె
ై న్
అత్ని కుమ్యరుడగు జకరాాకు చీటివేయగా, ఉత్తరపుత్ట్ట
ు కావలి వానికి
పడెను,
ఓబేదదోమున్కు దకిుణపువెైపు కావలియ అత్ని కుమ్యరులకు అసుపీపమ్ను
ఇంటికావలియ పడెను.
షుపీపమున్కును హోసాకును పడమ్టి త్ట్ట
ు న్ నున్న ష్లాకెతు గుమ్ిమున్కు
ఎకుక రాజమ్యరుమును కాచ టకు చీటి పడెను.

And the lot eastward fell to Shelemiah [called Meshelemiah]. Then for
Zechariah his son, a wise counselor, they cast lots; and his lot came out
northward.
To Obededom southward, and to his sons the house of gatherings.
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Moreover the sons of Obededom were Shemaiah the firstborn, Jehozabad
the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethanel the fifth,

Also Hosah, of the children of Merari, had sons: Shimri the chief (for though
he was not the firstborn, yet his father made him the chief),

To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate of
Shallecheth by the ascending causeway, watch opposite watch.
Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and
toward the house of gatherings, two and two.
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తూరుపన్ లేవీయలైన్ ఆరుగురును, ఉత్తరమున్ దిన్మున్కు
న్లుగురును,దకిుణమున్ దిన్మున్కు న్లుగురును, అసుపీపము నొదద
ఇదదరిదదరును,
బయట దావరమునొదదను పడమ్రగా ఎకికపోవు రాజమ్యరుము నొదదను
న్లుగురును, వెలుపటి తో
ి వయందు ఇదదరును ఏరాపట్టైరి.
కోరే సంత్త్రవారిలోను మరారీయలలోను దావరము కనిపట్ట
ు వారికి ఈల్లగు
వంతుల్లయెను.
కడకు లేవీయలలో అహీయా అనువాడు దేవుని మ్ందిరపు బకకసమును
పరత్రష్ఠత్ములగు వసు
త వుల బకకసములను కాచవాడుగా నియమింపబడెను.

At Parbar westward, four at the causeway and two at Parbar.

21

లదా
ద ను కుమ్యరులను గూరిచన్దిగెరోునీయడెైన్ లదా
ద ను కుమ్యరులు, అన్గా
గెరోునీయలై త్మ్ పత్రుల యిండాకు పదదలైయన్నవారిని గూరిచన్ది.

The sons of Jehieli: Zetham and Joel his brother, who were over the
treasuries of the house of the LORD.

26

22

Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:
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యెహీయేలీ కుమ్యరులైన్ జేతామును వాని సహోదరుడెైన్ యోవేలును
యెహోవా మ్ందిరపు బకకసములకు కావలికాయవారు.
అమ్య
ా మీయలు ఇసాారీయలు హెబో
ర నీయలు ఉజీజయేలీయలు అనువారిని
గూరిచన్ది.
మోషే కుమ్యరుడెైన్ గెరోుమున్కు పుటిున్ షెబూయేలు బకకసముమీద పరధానిగా
నియమింపబడెను.
ఎలీయెజరు సంత్త్రవారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరన్గా వాని
కుమ్యరుడెైన్ రహబాా, రహబాా కుమ్యరుడెైన్ యెష్యా, యెష్యా
కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము, యెహోరాము కుమ్యరుడెైన్ జఖ్రి, జఖ్రి
కుమ్యరుడెైన్ షెలోమీతు.
యెహోవా మ్ందిరము ఘన్ముగా కటిుంచటకెై రాజైన్ దావీదును పత్రుల
యింటి పదదలును సహసారధిపతులును శతాధిపతులును సెైనాాధిపతులును
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యదిములలో పట్ట
ు కొని పరత్రష్ఠంచిన్ కొలాసొముి ఉన్న బకకసములకు
షెలోమీతును వాని సహోదరులును కావలి కాయవారైరి.

And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of
Ner, and Joab the son of Zeruiah had dedicated, and whosoever had
dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith and his brethren.
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దీరాదరిశ సమూయేలును కీషు కుమ్యరుడెైన్ సలును నేరు కుమ్యరుడెైన్
అబేనరును సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ యోవాబును పరత్రష్ఠంచిన్ సొమ్ింత్య
షెలోమీతు చేత్రకిరందను వాని సహోదరుల చేత్రకిరందను ఉంచబడెను.

Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outside business over
Israel, as officers and judges.
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ఇసాారీయలనుగూరిచన్దివారిలో కెన్ నాాయను వాని కుమ్యరులును
బయటిపని జరిగించటకెై ఇశారయేలీయలకు లేఖికులుగాను
నాాయాధిపతులుగాను నియమింపబడిరి.

And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valor, a
thousand and seven hundred, were officers among those of Israel on this
side of the Jordan westward, in all the business of the LORD and in the
service of the king.
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These are the divisions of the doorkeepers among the sons of Korah and
among the sons of Merari.
And of the Levites, Ahijah was over the treasuries of the house of God and
over the treasuries of the dedicated things.
As concerning the sons of Laadan, the sons of the Gershonites of Laadan,
chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.

Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasuries.
And his brethren by Eliezer: Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and
Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.
This Shelomith and his brethren were over all the treasuries of the
dedicated things which David the king and the chief fathers, the captains
over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of
the LORD.
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హెబో
ర నీయలను గూరిచన్ది. హష్బాాయను వాని సహోదరులును పరాకరమ్
శాలులును వేయినిన యేడు వందల సంఖాగలవారు, వీరు యొరా
ద ను ఈవల
పడమ్టి వెైపున్నుండు ఇశారయేలీయల మీద యెహోవా సేవను గూరిచన్
వాటనినటి విష్యములోను రాజు నియమించిన్ పనివిష్యములోను పైవిచా
రణకరిలుగా నియమింపబడిరి.

Among the Hebronites Jerijah was the chief, even among the Hebronites,
according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign
of David they were sought for, and there were found among them mighty
men of valor at Jazer of Gilead.
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హెబో
ర నీయలను గూరిచ న్ది. హెబో
ర నీయల పత్రుల యింటి పదదలందరికి
యెరీయా పదదయాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో న్లువదియవ సంవత్సరమున్
వారి సంగత్ర విచారింపగా వారిలో గిల్లదు దేశములోని యాజేరున్ందున్న
వారు పరాకరమ్ శాలులుగా కన్బడిరి.

And his brethren, men of valor, were two thousand and seven hundred
chief fathers, whom King David made rulers over the Reubenites, the
Gadites, and the halftribe of Manasseh, for every matter pertaining to God
and affairs of the king.
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పరాకరమ్శాలులగు వాని సహోదరులు రండువేల ఏడువందలమ్ంది యింటి
పదదలుగా కన్బడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన్ కారాముల
విష్యములోను రాజకారాముల విష్యములోను రూబే నీయల మీదను
గాదీయలమీదను మ్న్షేు అరిగోత్ిపు వారి మీదను వారిని నియమించెను.

Now the children of Israel according to their number, to wit, the chief
fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers who
served the king in any matter of the succession of duties, who came in and
went out month by month throughout all the months of the year, of every
course were twenty and four thousand:

1 Chronicles

27

1

Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel,
and in his course were twenty and four thousand;
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జన్సంఖానుబటిు ఇశారయేలీయల పత్రుల యింటి .పదదలు సహసారధిపతులు
శతాధిపతులు అనువారి లకకనుగూరిచన్ది, అన్గా ఏరాపట్టైన్ వంతుల
విష్యములో ఏటేట నలవంతున్ రాజున్కు సేవచేసిన్వారిని గూరిచన్ది. వీరి
సంఖా యిరువది నాలుగు వేలు.
మొదటి నలను మొదటి భాగముమీద జబీదయేలు కుమ్యరుడెైన్ యాషాబాము
అధిపత్రగా ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేల మ్ంది యండిరి.
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పరజు సంత్త్ర వారిలో ఒకడు మొదటి నల సెైనాాధిపతులకందరికి అధిపత్రగా
ఉండెను.
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రండవ నల వంతు అహోహీయడెైన్ దోదైదియ అత్ని భాగపువారిదియ
ఆయెను; అత్ని భాగమ్ందు మికోాతు అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో
చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు వేలమ్ంది.
మూడవ నలను యెహోయాదా కుమ్యరుడును సభాముఖుాడున్గు బెనాయా
అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు
వేలమ్ంది.
ఈ బెనాయా ఆ ముపపదిమ్ంది పరాకరమ్శాలులలో ఒకడెై ఆ ముపపది మ్ందికి
అధిపత్రయె
ై యండెను; అత్ని భాగమ్ందు అత్ని కుమ్యరుడెైన్
అమీి్మ్జాబాదు ఉండెను.
నాలుగవనలను యోవాబు సహోదరుడెైన్ అశాహేలు నాలుగవ అధిపత్రగా
ఉండెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ జబదాా అత్ని త్రువాత్ అధిపత్రయాయెను,
అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు వేలమ్ంది.

And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his
course was Mikloth also the ruler; in his course likewise were twenty and
four thousand.
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of
Jehoiada, a chief priest; and in his course were twenty and four thousand.
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అయిదవ నలను ఇశారహే తీయడెైన్ ష్వుహాతు అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని
భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు వేలమ్ంది.

he was of the children of Perez and the chief of all the captains of the host
for the first month.

This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty;
and in his course was Ammizabad his son.
The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and
Zebadiah his son after him; and in his course were twenty and four
thousand.
The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite; and in his
course were twenty and four thousand.

The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite;
and in his course were twenty and four thousand.
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ఆరవ నలను తెకోవీయడెైన్ ఇకెకషున్కు పుటిున్ ఈరా అధిపత్రగా ఉండెను;
అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు వేలమ్ంది.

The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the
children of Ephraim; and in his course were twenty and four thousand.
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The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the
Zarhites; and in his course were twenty and four thousand.
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ఏడవ నలను ఎఫా
ర యిము సంత్త్రవాడును పలోనీయడునైన్ హేలసుస
అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు
వేలమ్ంది.
ఎనిమిదవ నలను జరహీయల సంబంధుడునుహుషాతీయడునైన్ సిబెబకెై
అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు
వేలమ్ంది.
తొమిిదవ నలను బెనాామీనీయల సంబంధుడును అనాతోతీయడునైన్
అబీయెజరు అధిపత్రగా ఉండెను, అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది
నాలుగు వేలమ్ంది.
పదియవ నలను జరహీయల సంబంధుడును నటోప్ర తీయడునైన్ మ్హరై
అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు
వేలమ్ంది.
పదకొండవ నలను ఎఫా
ర యిము సంత్త్రవాడును పరాతో నీయడునైన్
బెనాయా అధిపత్రగా ఉండెను, అత్ని భాగ ములో చేరిన్వారు ఇరువది
నాలుగు వేలమ్ంది.
పండెరండవ నలను ఒతీనయేలు సంబంధుడును నటోప్రతీయడునైన్ హెలదయి
అధిపత్రగా ఉండెను; అత్ని భాగములో చేరిన్వారు ఇరువది నాలుగు
వేలమ్ంది.
మ్రియ ఇశారయేలీయల గోత్ిములమీదనున్నవారి వివరమేదన్గా, జఖ్రి
కుమ్యరుడెైన్ ఎలీయెజరు రూబే నీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను, మ్యకా
కుమ్యరుడెైన్ షెపటా ష్మోానీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను,
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of Judah, Elihu, one of the brethren of David; of Issachar, Omri the son of
Michael;
of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah; of Naphtali, Jerimoth the son of
Azriel;
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కెమూ యేలు కుమ్యరుడెైన్ హష్బాా లేవీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను, సాదోకు
ఆహరోనీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను.
దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి అధిపత్రగా
ఉండెను, మిఖాయేలు కుమ్యరు డెైన్ ఒమీ ఇశాశఖారీయలకు అధిపత్రగా
ఉండెను,
ఓబదాా కుమ్యరుడెైన్ ఇష్ియా జబూలూనీయలకు అధి పత్రగా ఉండెను,
అజీరయేలు కుమ్యరుడెైన్ యెరీమోతు న్ఫా
త లీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను,
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అజజాాహు కుమ్యరుడెైన్ హోషేయ ఎఫా
ర యిమీయలకు అధిపత్రగా ఉండెను, of the halftribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah; of
మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారికి పదాయా కుమ్యరు డెైన్ యోవేలు అధిపత్రగా ఉండెను, Benjamin, Jaasiel the son of Abner;
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గిల్లదులోనున్న మ్న్షేు అరిగోత్ిపువారికి జకరాా కుమ్యరుడెైన్ ఇదోద
అధిపత్రగా ఉండెను, బెనాామీనీయలకు అబేనరు కుమ్యరుడెైన్ యహశీయేలు
అధిపత్రగా ఉండెను,
దానీయ లకు యెరోహాము కుమ్యరుడెైన్ అజరేలు అధిపత్రగా ఉండెను. వీరు
ఇశారయేలు గోత్ిములకు అధిపతులు.

The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anathothite, of the
Benjamites; and in his course were twenty and four thousand.
The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of
the Zarhites; and in his course were twenty and four thousand.
The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite,
of the children of Ephraim; and in his course were twenty and four
thousand.
The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of
Othniel; and in his course were twenty and four thousand.
Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer
the son of Zichri; of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah;
of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel; of the Aaronites, Zadok;

of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah; of the halftribe of
Manasseh, Joel the son of Pedaiah;

of Dan, Azarel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of
Israel.
But David took not the number of them from twenty years old and under,
because the LORD had said He would increase Israel like the stars of the
heavens.
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ఇశారయేలీయలను ఆకాశ న్క్షత్ిములంత్మ్ందిగా చేయదున్ని యెహోవా
సెలవిచిచయండెను గనుక ఇరువదియేండు
ా మొదలుకొని అంత్కు త్కుకవ
వయసుస గలవారిని దావీదు జన్సంఖాయందు చేరచలేదు.

Joab the son of Zeruiah began to number them but he finished not, because
there fell wrath because of it against Israel, neither was the number put in
the account of the chronicles of King David.
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And over the king's treasuries was Azmaveth the son of Adiel; and over the
storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the
strongholds, was Jehonathan the son of Uzziah.
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జన్ సంఖాచేయ విష్యమున్ ఇశారయేలీయలమీదికి కోపము వచిచన్ందున్
సెరూయా కుమ్యరుడెైన్ యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని
ముగింపకపోయెను; కాబటిు జన్సంఖా మొత్తము దావీదు రాజు వృతా
త ంత్
గరంథములలో చేరచబడలేదు.
రాజు బకకసములమీద అదీయేలు కుమ్యరుడెైన్ అజాివెతు
నియమింపబడెను; అయితే పలములలోను పటుణములలోను గా
ర మ్ములలోను
దురుములలోను ఉండు ఆసితమీద ఉజజయా కుమ్యరుడెైన్ యెహోనాతాను
నియమింపబడెను.
పలములో పనిచేయవారిమీదను, భూమిదునున వారిమీదను కెలూబు
కుమ్యరుడెైన్ ఎజీర నియమింప బడెను.
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దా
ర క్షతోటలమీద రామ్యతీయడెైన్ ష్మీయ, దా
ర క్షతోటల ఆదాయమైన్
And over the olive trees and the sycamore trees that were in the low plains
దా
ర కాురసము నిలువచేయ కొటామీద ష్షీియడెైన్ జబిదయ నియమింపబడిరి. was Baalhanan the Gederite, and over the cellars of oil was Joash.
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And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite, and over
the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai.
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షెఫేల్ల పరదేశమున్నుండు ఒలీవ చెటామీదను మేడిచెటామీదను గెదేరీయడెైన్
బయల్ హనాను నియమింపబడెను; నూన కొటామీద యోవాషు
నియమింపబడెను.
షారోనులో మేయ పశువులమీద షారోనీయడెైన్ ష్టియియ, లోయలలోని
పశువులమీద అదాయి కుమ్యరుడెైన్ షాప్రతును నియమింపబడిరి.
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ఒంట్టలమీద ఇషాియేలీయడెైన్ ఓబీలును, గాడిదలమీద మేరోనోతీ యడెైన్
యెహెదాాహును నియమింపబడిరి.
గొఱ్ఱల మీద హగీరయడెైన్ యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు దావీదు
రాజుకున్న ఆసితమీద నియమింపబడిన్ యధిపతులు.
దావీదు పన్త్ండిరయె
ై న్ యోనాతాను వివేకముగల ఆలోచన్కరియె
ై యండెను
గనుక అత్డు శాసితీగా నియమింపబడెను, హకోినీ కుమ్యరుడెైన్ యెహీయేలు
రాజు కుమ్యరులయొదద ఉండుటకు నియమింపబడెను.

and over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the
substance which was King David's.
Also Jonathan, David's uncle, was a counselor, a wise man, and a scribe; and
Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons.
And Ahithophel was the king's counselor, and Hushai the Archite was the
king's companion.
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అహీతోపలు రాజున్కు మ్ంత్రి, అరీకయడెైన్ హూషెై రాజున్కు తోడు.
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అహీతోపలు చనిపోయిన్మీదట బెనాయా కుమ్యరుడెైన్
యెహోయాదాయను అబాా తారును మ్ంతు
ి లైరి; యోవాబు రాజుయొకక
సేన్కు అధిపత్రగా నియమింపబడెను.

And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar. And
the general of the king's army was Joab.
And David assembled unto Jerusalem all the princes of Israel, the princes of
the tribes, and the captains of the companies who ministered to the king by
course, and the captains over the thousands, and captains over the
hundreds, and the stewards over all the substance and possessions of the
king and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all
the valiant men.

And over those who did the work of the field for tillage of the ground was
Ezri the son of Chelub.

And over the vineyards was Shimei the Ramathite; over the increase of the
vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite.

Over the camels also was Obil the Ishmaelite, and over the asses was
Jehdeiah the Meronothite,
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గోత్ిముల పదదలను, వంతులచొపుపన్ రాజున్కు... సేవచేయ అధిపతులను
సహసారధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజున్కును రాజుకుమ్యరులకును
కలిగియన్న యావతు
త చరాసితమీదను సిథరాసితమీదను ఉన్న అధిపతులను,
అన్గా ఇశారయేలీయల పదదలన్ందరిని రాజునొదద నున్న పరివారమును
పరాకరమ్శాలులను సేవా సంబంధులైన్ పరాకరమ్ శాలులన్ందరిని రాజగు
దావీదు యెరూష్ లేమున్ందు సమ్కూరచను.

Then David the king stood up upon his feet and said, "Hear me, my brethren
and my people: As for me, I had in mine heart to build a house of rest for
the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and
had made ready for the building.
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But God said unto me, `Thou shalt not build a house for My name, because
thou hast been a man of war and hast shed blood.'
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అపుపడు రాజైన్ దావీదు లేచి నిలువబడి ఈల్లగు సెలవిచెచనునా
సహోదరుల్లరా, నా జనుల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి; యెహోవా నిబంధన్
మ్ందసమున్కును మ్న్ దేవుని ప్రదపీఠమున్కును విశర మ్సాథన్ముగా
ఉండుటకు ఒక మ్ందిరము కటిుంచ వలన్ని నేను నా హృదయమ్ందు
నిశచయము చేసికొని సమ్సతము సిదిపరచిత్రని.
అయితే నీవు యదిములు జరిగించి రకిము ఒలికించిన్వాడవు గనుక నీవు నా
నామ్ మున్కు మ్ందిరమును కటిుంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజా ఇచెచను.
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ఇశారయేలీయలమీద నిత్ాము రాజునై యండుటకు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ And of all my sons (for the LORD hath given me many sons), He hath chosen
యెహోవా నా త్ండిర యింటివారందరిలోను న్నున కోరుకొనను, ఆయన్
Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the LORD over
యూదాగోత్ిమును, యూదాగోత్ిపువారిలో పరధాన్మైన్దిగా నా త్ండిర యింటిని Israel.
నా త్ండిర యింటిలో న్నునను ఏరపరచకొని నాయందు ఆయన్ దయచూప
ఇశారయేలీయలమీద రాజుగా నియమించియనానడు.
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And He said unto me, `Solomon thy son, he shall build My house and My
courts; for I have chosen him to be My son, and I will be his Father.
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యెహోవా నాకు అనేకమ్ంది కుమ్యరులను దయచేసి యనానడు, అయితే
ఇశారయేలీయలపైని యెహోవా రాజాసింహాసన్ముమీద కూరుచండుటకు
ఆయన్ నా కుమ్యరులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన్ నాతో ఈల్లగు
సెలవిచెచను
నేను నీ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనును నాకు కుమ్యరునిగా ఏరపరచకొని
యనానను, నేను అత్నికి త్ండిరనైయందును అత్డు నా మ్ందిరమును నా
ఆవరణములను కటిుంచను.
మ్రియ నేటిదిన్మున్ చేయచన్నట్ట
ా అత్డు ధైరామువహించి నా
ఆజాలను నా నాాయవిధులను అనుసరించిన్యెడల, నేన్త్ని రాజామును
నిత్ాము సిథరపరచదును.
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కాబటిు మీరు ఈ మ్ంచిదేశమును సావసథాముగా అనుభ్వించి, మీ త్రువాత్ మీ
సంత్త్రవారికి శాశవత్ సావసథాముగా దానిని అపప గించన్ట్ట
ా మీ దేవుడెైన్
యెహోవా మీకిచిచన్ యాజాలనినయ ఎటిువో తెలిసికొని వాటిని గెైకొనుడి అని
యెహోవా సమ్యజమున్కు చేరిన్ ఇశారయేలీయలందరు చూచచండగను
మ్న్ దేవుడు ఆలకించచండగను నేను మిముిను హెచచరిక
చేయచనానను.

"And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve
Him with a perfect heart and with a willing mind; for the LORD searcheth all
hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek
Him, He will be found by thee; but if thou forsake Him, He will cast thee off
for ever.

However that be, the LORD God of Israel chose me before all the house of
my father to be king over Israel for ever; for He hath chosen Judah to be the
ruler; and of the house of Judah, the house of my father, and among the
sons of my father He favored me to make me king over all Israel.

Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do My
commandments and My judgments, as at this day.'
Now therefore in the sight of all Israel, the congregation of the LORD, and in
the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the
LORD your God, that ye may possess this good land, and leave it for an
inheritance for your children after you for ever.
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సొలొమోనా, నా కుమ్యరుడా, నీ త్ండిరయొకక దేవుడెైన్ యెహోవా అందరి
హృదయములను పరిశోధించవాడును, ఆలోచన్లనినటిని
సంకలపములనినటిని ఎరిగిన్వాడునై యనానడు. నీవు ఆయన్ను తెలిసికొని
హృదయపూరవకముగాను మ్న్ుః పూరవకముగాను ఆయన్ను
సేవించము,ఆయన్ను వెదకిన్యెడల ఆయన్ నీకు పరత్ాక్షమ్గును, నీవు
ఆయన్ను విసరిజంచిన్యెడల ఆయన్ నినున నిత్ాముగా తో
ి సి వేయను.

Take heed now, for the LORD hath chosen thee to build a house for the
sanctuary. Be strong, and do it."
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పరిశుది సథలముగా ఉండుటకు ఒక మ్ందిరమును కటిుంచటకెై యెహోవా
నినున కోరుకొనిన్ సంగత్ర మ్న్సుసన్కు తెచచకొని ధైరాము వహించి పని
జరిగింపుము.

Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the
houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers
thereof, and of the inner parlors thereof, and of the place of the mercy seat;
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అపుపడు దావీదు మ్ంటపమున్కును మ్ందిరపు కటుడ మున్కును బకకసపు
శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని
యెహోవా మ్ందిరపు ఆవరణములకును

and the pattern of all that he had by the Spirit, of the courts of the house of
the LORD and of all the chambers round about, of the treasuries of the
house of God and of the treasuries of the dedicated things;
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వాటి చట్ట
ు నున్న గదులకును దేవుని మ్ందిరపు బకకసములకును పరత్రష్ఠత్
వసు
త వుల బకకస ములకును తాను ఏరాపట్టచేసి సిదిపరచిన్ మ్చచలను
త్న్ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనున్కు అపపగించెను.

also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the
service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the
house of the LORD.
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మ్రియ యాజకులును లేవీయలును సేవచేయవలసిన్ వంతుల పటీు
యను, యెహోవా మ్ందిరపు సేవనుగూరిచన్ పటీుయను, యెహోవా
మ్ందిరపు సేవోపకరణముల పటీుయను దావీదు అత్నికపపగించెను.

He gave gold by weight for things of gold, for all instruments of all manner
of service; silver also for all instruments of silver by weight, for all
instruments of every kind of service;
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మ్రియ ఆయా సేవాకరమ్ ములకు కావలసిన్ బంగారు ఉపకరణములనినటిని
చేయటకెై యెతు
త పరకారము బంగారమును, ఆ యా సేవాకరమ్ములకు
కావలసిన్ వెండి ఉపకరణములనినటిని చేయటకెై యెతు
త పరకారము వెండిని
దావీదు అత్ని కపపగించెను.

even the weight for the candlesticks of gold and for their lamps of gold, by
weight for every candlestick and for the lamps thereof; and for the
candlesticks of silver by weight, both for the candlestick and also for the
lamps thereof, according to the use of every candlestick.
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బంగారు దీపసతంభ్ములకును వాటి బంగారు పరమిదలకును ఒకొకకక
దీపసతంభ్మున్కును దాని పరమి దలకును కావలసిన్ంత్ బంగారమును ఎతు
త
పరకారము గాను, వెండి దీపసతంభ్ములలో ఒకొకక దీపసతంభ్మున్కును, దాని
దాని పరమిదలకును కావలసిన్ంత్ వెండిని యెతు
త పరకారముగాను,

And by weight he gave gold for the tables of showbread, for every table, and
likewise silver for the tables of silver;
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సనినధిర్కట్టులు ఉంచ ఒకొకక బలాకు కావలసిన్ంత్ బంగారమును ఎతు
త పరకా
రముగాను, వెండిబలాలకు కావలసిన్ంత్ వెండిని,
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ముండా కొంకులకును గిననలకును ప్రత్ిలకును కావలసిన్ంత్ అచచ
బంగారమును, బంగారు గిననలలో ఒకొకక గిననకు కావలసిన్ంత్
బంగారమును ఎతు
త పరకారముగాను వెండి గిననలలో ఒకొకక గిననకు
కావలసిన్ంత్ వెండిని యెతు
త పరకారముగాను,

also pure gold for the fleshhooks and the bowls and the cups; and for the
golden basins he gave gold by weight for every basin, and likewise silver by
weight for every basin of silver;
and for the altar of incense refined gold by weight, and gold for the pattern
of the chariot of the cherubims that spread out their wings and covered the
ark of the covenant of the LORD.
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ధూపపీఠమున్కు కావలసిన్ంత్ పుటము వేయబడిన్ బంగారమును ఎతు
త
పరకారముగాను, రకకలు విపుపకొని యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును కపుప
కెరూబుల వాహన్ముయొకక మ్చచన్కు కావలసిన్ంత్ బంగార మును అత్ని
కపపగించెను.
ఇవియనినయ అపపగించియెహోవా హసతము నామీదికి వచిచ యీ మ్చచల
పని యంత్య వా
ర త్మూలముగా నాకు నేరపను అని సొలొ మోనుతో చెపపను.

"All this," said David, "the LORD made me understand in writing by His hand
upon me, even all the works of this pattern."

20

మ్రియ దావీదు త్న్ కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనుతో చెపపన్ దేమ్న్గానీవు
బలముపంది ధైరాము తెచచకొని యీ పని పూనుకొనుము, భ్యపడ
కుండుము, వెరవకుండుము, నా దేవుడెైన్ యెహోవా నీతోకూడ నుండును;
యెహోవా మ్ందిరపు సేవను గూరిచన్ పనియంత్య నీవు ముగించవరకు
ఆయన్ నినున ఎంత్మ్యత్ిమును విడువక యండును.

And behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be
with thee for all the service of the house of God; and there shall be with
thee for all manner of workmanship every willing skillful man, for any
manner of service. Also the princes and all the people will be wholly at thy
command."

28

21

దేవుని మ్ందిర సేవయంత్టికిని యాజకులును లేవీయలును వంతులపరకా
రము ఏరాపట్టైరి; నీ యాజాకు బదు
ి లైయండి యీ పని యంత్టిని
నరవేరుచటకెై ఆ యా పనులయందు పరవీణులైన్ వారును మ్న్ుఃపూరవకముగా
పనిచేయవారును అధి పతులును జనులందరును నీకు సహాయలగుదురు.

Furthermore David the king said unto all the congregation, "Solomon my
son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is
great; for the palace is not for man, but for the LORD God.
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రువాత్ రాజైన్ దావీదు సరవసమ్యజముతో... ఈల్లగు సెలవిచెచనుదేవుడు
కోరుకొనిన్ నా కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను ఇంకను లేత్ప్ర
ర యముగల బాలుడెై
యనానడు, కటుబోవు ఆలయము మ్నుషుానికి కాదు దేవుడెైన్ యెహోవాకే
గనుక ఈ పని బహు గొపపది.

Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for
things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass
for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood,
onyx stones, and stones to be set, glistening stones of divers colors, and all
manner of precious stones, and marble stones in abundance.
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నేను బహుగా పరయాసపడి నా దేవుని మ్ందిరమున్కు కావలసిన్ బంగారపు
పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యిత్తడిపనికి ఇత్తడిని, యినుపపనికి
ఇనుమును, కఱ్ఱపనికి కఱ్ఱలను, గోమేధికపురాళాను, చెకుకడురాళాను, వింతెైన్
వరణములుగల పలువిధములరాళాను, మికికలి వెలగల నానావిధ
రత్నములను తెలాచలువరాయి విశ్రష్ముగా సంప్రదించిత్రని.

Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have
of mine own private goods, of gold and silver, which I have given to the
house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house:
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even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven
thousand talents of refined silver with which to overlay the walls of the
houses,
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మ్రియ నా దేవుని మ్ందిముమీద నాకు కలిగియన్న మ్కుకవచేత్ నేను ఆ
పరత్రష్ఠత్మైన్ మ్ందిరము నిమిత్తము సంప్రదించియంచిన్ వసు
త వులు గాక, నా
సవంత్మైన్ బంగారమును వెండిని నా దేవుని మ్ందిరము నిమిత్తము
నేనిచెచదను.
గదుల గోడల రేకుమూత్కును బంగారపు పనికిని బంగారమును, వెండిపనికి
వెండిని పనివారు చేయ పరత్రవిధమైన్ పనికి ఆరువేల మ్ణుగుల ఓఫీరు
బంగారమును పదునాలుగువేల మ్ణుగుల పుటము వేయబడిన్ వెండిని
ఇచచచనానను
ఈ దిన్మున్యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్ముగా మ్న్ుఃపూరవకముగా ఇచచ వారవరైన్
మీలో ఉనానరా?
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1 Chronicles

28

1 Chronicles

And David said to Solomon his son, "Be strong and of good courage, and do
it. Fear not, nor be dismayed, for the LORD God, even my God, will be with
thee. He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the
work for the service of the house of the LORD.

the gold for things of gold and the silver for things of silver, and for all
manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is
willing to consecrate his service this day unto the LORD?"

Then the chiefs of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the
captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work,
offered willingly,
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అపుపడు పత్రుల యిండాకు అధిపతులును ఇశారయేలీయల గోత్ిపు అధి
పతులును సహసారధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద
నియమింపబడిన్ అధిపతులును కలసి

and gave for the service of the house of God of gold five thousand talents
and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass
eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron.
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And those with whom precious stones were found gave them to the
treasury of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.
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మ్న్ుఃపూరవకముగా దేవుని మ్ందిరపుపనికి పదివేల మ్ణుగుల బంగారమును
ఇరువదివేల మ్ణుగుల బంగారపు దా
ర ములను ఇరువదివేల మ్ణుగుల వెండిని
ముపపదియారువేల మ్ణుగుల యిత్తడిని రండులక్షల మ్ణుగుల యినుమును
ఇచిచరి.
త్మ్యొదద రత్నములున్నవారు వాటిని తెచిచ యెహోవామ్ందిరపు
బకకసముమీదనున్న గెరోునీయడెైన్ యెహీయేలున్కు ఇచిచరి.
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వారు పూరణమ్న్సుసతో యెహోవాకు ఇచిచయండిరి గనుక వారు ఆల్లగు
మ్న్ుః పూరవకముగా ఇచిచన్ందుకు జనులు సంతోష్పడిరి.

Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with
perfect heart they offered willingly to the LORD; and David the king also
rejoiced with great joy.
Therefore David blessed the LORD before all the congregation. And David
said: "Blessed be Thou, LORD God of Israel, our Father, for ever and ever.
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రాజైన్ దావీదుకూడను బహుగా సంతోష్పడి, సమ్యజము పూరణముగా ఉండగా
యెహోవాకు ఇట్ట
ా సోతత్ిములు చెలిాంచెనుమ్యకు త్ండిరగానున్న
ఇశారయేలీయల దేవా యెహోవా, నిరంత్రము నీవు సోతతా
ి రు
ా డవు.

Thine, O LORD, is the greatness, and the power and the glory, and the
victory and the majesty; for all that is in the heaven and in the earth is
Thine. Thine is the kingdom, O LORD, and Thou art exalted as head above all.
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Both riches and honor come from Thee, and Thou reignest over all. And in
Thine hand is power and might; and in Thine hand it is to make great, and to
give strength unto all.
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యెహోవా, భూమ్యాకాశములయందుండు సమ్సతమును నీ వశము;
మ్హాత్ిామును పరాకరమ్మును పరభావమును తేజసుసను ఘన్త్య నీకే
చెందుచన్నవి; యెహోవా, రాజాము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున
అధిపత్రగా హెచిచంచకొని యనానవు.
ఐశవరామును గొపపత్న్మును నీవలన్ కలుగును, నీవు సమ్సతమును
ఏలువాడవు, బలమును పరాకరమ్మును నీ దాన్ములు, హెచిచంచ వాడవును
అందరికి బలము ఇచచవాడవును నీవే.
మ్య దేవా, మేము నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానము, పరభావముగల
నీ నామ్మును కొనియాడుచనానము.
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ఈ పరకారము మ్న్ుఃపూరవకముగా ఇచచ సామ్రథాము మ్యకుండుటకు నేనంత్
మ్యత్ిపువాడను? నా జనులంత్ మ్యత్ిపువారు? సమ్సతమును నీవలన్నే
కలిగెను గదా? నీ సవసంప్రదాములో కొంత్ మేము నీకిచిచ యనానము.
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మ్య పత్రులందరివలనే మేమును నీ సనినధిని అత్రథులమును
పరదేశులమునై యనానము, మ్య భూనివాసకాలము నీడ యంత్ అసిథరము,
సిథరముగా ఉన్నవాడొకడును లేడు
మ్య దేవా యెహోవా, నీ పరిశుది నామ్ముయొకక ఘన్త్కొరకు మ్ందిరమును
కటిుంచటకెై మేము సమ్కూరిచన్ యీ వసు
త సముదాయమును నీవలన్
కలిగిన్దే, అంత్య నీదియె
ై యన్నది.

Now therefore, our God, we thank Thee and praise Thy glorious name.

"But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so
willingly in this manner? For all things come from Thee, and from Thine own
have we given Thee.
For we are strangers before Thee, and sojourners, as were all our fathers;
our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding.

O LORD our God, all this store that we have prepared to build Thee a house
for Thine holy name cometh from Thine hand and is all Thine own.
I know also, my God, that Thou triest the heart, and hast pleasure in
uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart I have willingly
offered all these things; and now have I seen with joy Thy people, who are
present here to offer willingly unto Thee.
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నా దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధన్చేయచ యథారథవంతులయందు
ఇష్ుపడుచనానవని నేనరుగుదును; నేనైతే యథారథహృదయము గలవాడనై
యివి యనినయ మ్న్ుఃపూరవకముగా ఇచిచ యనానను; ఇపుపడు
ఇకకడనుండు నీ జనులును నీకు మ్న్ుఃపూరవకముగా ఇచచట చూచి
సంతోష్ంచచనానను.
అబా
ర హాము ఇసాసకు ఇశారయేలు అను మ్య పత్రుల దేవా యెహోవా, నీ
జనులు హృదయ పూరవకముగా సంకలిపంచిన్ యీ ఉదేదశమును నిత్ాము
కాప్రడుము; వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచము.

O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever
in the imagination of the thoughts of the heart of Thy people, and prepare
their heart unto Thee.

నా కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను నీ యాజాలను నీ శాసన్ములను నీ కటుడలను
గెైకొనుచ వాటిన్నినటిని అనుసరించన్ట్ట
ా ను నేను కటుదలచిన్ యీ
ఆలయమును కటిుంచన్ట్ట
ా ను అత్నికి నిరోదష్మైన్ హృదయము దయ
చేయము.
ఈల్లగు పలికిన్ త్రువాత్ దావీదుఇపుపడు మీ దేవుడెైన్ యెహోవాను
సు
త త్రంచడని సమ్యజకులందరితో చెపపగా, వారందరును త్మ్ పత్రుల
దేవుడెైన్ యెహోవాను సు
త త్రంచి యెహోవా సనినధిని రాజు ముందరను
త్లవంచి న్మ్సాకరము చేసిరి.
త్రువాత్ వారు యెహోవాకు బలులు అరిపంచిరి. మ్రునాడు దహన్ బలిగా
వెయిా యెదు
ద లను వెయిా గొఱ్ఱ పటేుళాను వెయిా గొఱ్ఱపలాలను వాటి
ప్రనారపణలతో కూడ ఇశారయేలీయలందరి సంఖాకు త్గున్ట్ట
ు గా అరిపంచిరి.

And David said to all the congregation, "Now bless the LORD your God." And
all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed
down their heads and worshiped the LORD and the king.

అత్డు ఇశార యేలీయలను ఏలిన్ కాలము న్లువది సంవత్సరములు;
హెబో
ర నులో ఏడు సంవత్సరములును, యెరూష్లేములో ముపపది మూడు
సంవత్సరములును అత్డు ఏలను.

And he died in a good old age, full of days, riches, and honor; and Solomon
his son reigned in his stead.

And give unto Solomon my son a perfect heart to keep Thy commandments,
Thy testimonies, and Thy statutes, and to do all these things, and to build
the palace, for which I have made provision."

And they sacrificed sacrifices unto the LORD, and offered burnt offerings
unto the LORD on the morrow after that day: even a thousand bullocks, a
thousand rams, and a thousand lambs, with their drink offerings, and
sacrifices in abundance for all Israel.
And they ate and drank before the LORD on that day with great gladness.
And they made Solomon, the son of David, king the second time, and
anointed him unto the LORD to be the chief governor, and Zadok to be
priest.
ఆ దిన్మున్ వారు యెహోవా సనినధిని బహు సంతోష్ముతో అన్నప్రన్ములు Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his
పుచచకొనిరి. దావీదు కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనున్కు రండవసారి
father, and prospered; and all Israel obeyed him.
పటా
ు భిషేకముచేసి, యెహోవా సనినధిని అత్ని అధిపత్రగాను సాదోకును
యాజకునిగాను అభిషేకించిరి.
అపుపడు సొలొమోను త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు మ్యరుగా యెహోవా సింహా And all the princes and the mighty men, and all the sons likewise of King
సన్మ్ందు రాజుగా కూరుచండి వరిిలు
ా చండెను. ఇశారయేలీయలందరును
David, submitted themselves unto Solomon the king.
అత్ని యాజాకు బదు
ి లై యండిరి.
అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన్ దావీదు కుమ్యరులందరును
And the LORD magnified Solomon exceedingly in the sight of all Israel, and
రాజైన్ సొలొమోనున్కు లోబడిరి.
bestowed upon him such royal majesty as had not been on any king before
him in Israel.
యెహోవా సొలొమోనును ఇశారయేలీయలందరి యెదు టను బహుగా
Thus David the son of Jesse reigned over all Israel.
ఘన్పరచి, అత్నికి ముందుగా ఇశారయేలీ యలను ఏలిన్ యే రాజున్కెైన్ను
కలుగని రాజాపరభావమును అత్ని కనుగరహించెను.
యెష్ుయి కుమ్యరుడెైన్ దావీదు ఇశారయేలీయలందరి మీద రాజైయండెను.
And the time that he reigned over Israel was forty years: seven years
reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.
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అత్డు వృదా
ి పాము వచిచన్వాడెై ఐశవరా పరభావములు కలిగి, మ్ంచి
ముదిమిలో మ్రణమొందను. అత్ని త్రువాత్ అత్ని కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను
అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
రాజైన్ దావీదున్కు జరిగిన్వాటనినటినిగూరిచయ, అత్ని రాజరిక
మ్ంత్టినిగూరిచయ, పరాకరమ్మునుగూరిచయ, అత్నికిని
ఇశారయేలీయలకును దేశముల రాజాములనినటికిని వచిచన్
కాలములనుగూరిచయ,
దీరాదరిశ సమూయేలు మ్యటలనుబటిుయ, పరవకియగు నాతాను మ్యటలను
బటిుయ, దీరాదరిశ గాదు మ్యటలనుబటిుయ వా
ర యబడి యన్నది.

Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the
book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the
book of Gad the seer,
with all his reign and his might, and the times that went over him, and over
Israel, and over all the kingdoms of the countries.

దావీదు కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను త్న్ రాజామ్ందు సిథరపరచబడగా అత్ని
దేవుడెైన్ యెహోవా అత్నితో కూడ ఉండి అత్నిని బహు ఘనుడెైన్ రాజునుగా
చేసెను.
యెహోవా సేవకుడెైన్ మోషే అరణామ్ందు చేయించిన్ దేవుని సమ్యజపు
గుడారము గిబియోనున్ందుండెను గనుక

Then Solomon spoke unto all Israel, to the captains of thousands and of
hundreds, and to the judges, and to every overnor in all Israel, the chief of
the fathers.
So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that
was at Gibeon; for there was the tabernacle of he congregation of God,
which Moses the servant of the LORD had made in the wilderness.

3

సొలొమోను సహసారధిపతులకును శతాధిపతులకును నాాయాధిపతులకును
ఇశారయేలీయల పత్రుల యిండాకు పదదలైన్వారి కందరికిని, అన్గా
ఇశారయేలీయలకందరికిని ఆజా ఇయాగా సమ్యజకులందరును

But the ark of God had David brought up from Kirjathjearim to the place
which David had prepared for it, for he had pitched a ent for it at Jerusalem.

1

4

Moreover the brazen altar that Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, had
made, he put before the tabernacle of the LORD; nd Solomon and the
congregation sought unto it.
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సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనున్ందుండు బలిపీఠము నొదదకు పోయిరి;
దావీదు దేవుని మ్ందసమును కిరాతాారీమునుండి తెపపంచి
యెరూష్లేమున్ందు దానికొరకు గుడారమువేసి తాను సిదిపరచిన్ సథలమున్
నుంచెను.
హూరు కుమ్యరుడెైన్ ఊరికి పుటిున్ బెసలేలు చేసిన్ యిత్తడి బలిపీఠము
అకకడ యెహోవా నివాససథలము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును
సమ్యజపువారును దానియొదద విచారణ చేసిరి.
సమ్యజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనినధినుండి ఇత్తడి బలిపీఠము
నొదదకు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయిా దహన్బలులను అరిపంచెను.
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And Solomon said unto God, "Thou hast shown great mercy unto David my
father, and hast made me to reign in his stead.
Now, O LORD God, let Thy promise unto David my father be established, for
Thou hast made me king over a people like the ust of the earth in multitude.

2 Chronicles
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ఆ రాత్రియందు దేవుడు సొలొమోనున్కు పరత్ాక్షమైనేను నీకు ఏమి
ఇయాగోరుదువో దాని అడుగుమ్ని సెలవియాగా
సొలొమోను దేవునితో ఈల్లగు మ్న్విచేసెనునీవు నా త్ండిరయె
ై న్
దావీదుయెడల బహుగా కృప చూప అత్ని సాథన్మ్ందు న్నున రాజుగా
నియమించి యనానవు గనుక
దేవా యెహోవా, నీవు నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు చేసిన్ వాగా
ద న్మును
సిథరపరచము; నేల ధూళ్లయంత్ విసాతరమైన్ జనులమీద నీవు న్నున రాజుగా
నియమించియనానవు
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And Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom, and the
LORD his God was with him and magnified him xceedingly.

And Solomon went up thither to the brazen altar before the LORD, which
was at the tabernacle of the congregation, and ffered a thousand burnt
offerings upon it.
In that night did God appear unto Solomon and said unto him, "Ask what I
shall give thee."

Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before
this people; for who can judge this Thy people that is o great?"
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ఈ నీ గొపప జన్మున్కు నాాయము తీరచ శకిిగలవాడెవడు? నేను ఈ
And God said to Solomon, "Because this was in thine heart, and thou hast
జనులమ్ధాను ఉండి కారాములను చకకపట్ట
ు న్ట్ట
ా త్గిన్ జా
ా న్మును తెలివిని not asked riches, wealth, or honor, nor the life of hine enemies, neither yet
నాకు దయచేయము.
hast asked for long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself,
that thou mayest judge My eople over whom I have made thee king,

2 Chronicles

1
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wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches and
wealth and honor, such as none of the kings have ad who have been before
thee, neither shall there any after thee have the like."

2 Chronicles
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అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు ఈ పరకారము
యోచించ కొని, ఐశవరామునైన్ను సొముినైన్ను ఘన్త్నైన్ను నీ శతు
ి వుల
ప్ర
ర ణమునైన్ను దీరా
ా యవునైన్ను అడుగక, నేను నినున వారిమీద రాజుగా
నియమించిన్ నా జనులకు నాాయము తీరుచటకు త్గిన్ జా
ా న్మును తెలివిని
అడిగి యనానవు.
కాబటిు జా
ా న్మును తెలివియ నీ కియా బడును, నీకన్న ముందుగానున్న
రాజులకెైన్ను నీ త్రువాత్ వచచ రాజులకెైన్ను కలుగని ఐశవరామును
సొముిను ఘన్త్ను నీకిచెచదను అని చెపపను.
పమ్ిట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమ్యజపు గుడారము ఎదుటనున్న
బలిపీఠమును విడచి యెరూష్లేమున్కు వచిచ ఇశారయేలీ యలను
ఏలుచండెను.
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సొలొమోను రథములను గుఱ్ఱపు రౌతులను సమ్ కూరచను, వెయిానిన
నాలుగువందలు రథములును పండెరండు వేల గుఱ్ఱపు రౌతులును అత్నికి
ఉండెను; వీరిలో కొందరిని అత్డు రథములుండు పటుణములలో ఉంచెను,
కొందరిని త్న్ రాజసనినధిని ఉండుటకు యెరూష్లేములో ఉంచెను.

And the king made silver and gold at Jerusalem as plenteous as stones, and
cedar trees made he as abundant as the sycamore rees that are in the vale.
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And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn; the king's
merchants received the linen yarn at a price.
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రాజు యెరూష్లేమున్ందు వెండి బంగారములను రాళాంత్ విసాతరముగాను,
సరళ మ్య
ా నులను షెఫేల పరదేశమున్నున్న మేడిచెటాంత్ విసాతరముగాను
సమ్కూరచను.
సొలొమోనున్కుండు గుఱ్ఱములు ఐగుపు
త లోనుండి తేబడెను, రాజు వరికులు
ఒకొకకక గుంపున్కు నియామ్కమైన్ ధర నిచిచ గుంపులు గుంపులుగా కొని
తెపపంచిరి.
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వారు ఐగుపు
త నుండి కొని తెచిచన్ రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల
వెండియ గుఱ్ఱమొకటింటికి నూటఏబది తులముల వెండియ నిచిచరి;
హితీతయల రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే
వాటిని తీసికొనిరి.
సొలొమోను యెహోవా నామ్ఘన్త్కొరకు ఒక మ్ందిరమును త్న్
రాజాఘన్త్కొరకు ఒక న్గరును కటువలన్ని తీరాిన్ము చేసికొని
బరువులు మోయటకు డెబబది వేలమ్ందిని, కొండలమీద మ్య
ా నులు
కొట్ట
ు టకు ఎనుబది వేలమ్ందిని ఏరపరచకొని వీరిమీద మూడు వేల
ఆరువందల మ్ందిని అధిపతులుగా ఉంచెను.

Then Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon
to Jerusalem, from before the tabernacle of the ongregation, and reigned
over Israel.
And Solomon gathered chariots and horsemen; and he had a thousand and
four hundred chariots and twelve thousand horsemen, hom he placed in the
chariot cities and with the king at Jerusalem.

And they fetched and brought forth out of Egypt a chariot for six hundred
shekels of silver, and a horse for a hundred and ifty; and so brought they out
horses for all the kings of the Hittites and for the kings of Syria by their
means.
And Solomon determined to build a house for the name of the LORD and a
house for his kingdom.

And Solomon counted out threescore and ten thousand men to bear
burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and hree
thousand and six hundred to oversee them.
And Solomon sent to Hiram, the king of Tyre, saying, "As thou didst deal
with David my father and didst send him cedars to uild him a house to dwell
therein, even so deal with me.
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సొలొమోను తూరు రాజైన్ హీరాము నొదదకు దూత్లచేత్ ఈ వరిమ్యన్ము
పంపను నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు నివాసమున్కెై యొక న్గరును
కటుత్లచియండగా నీవు అత్నికి సరళ మ్య
ా నులను సిదిముచేసి పంపంచిన్ట్ట
ా
నాకును దయచేసి పంపంచము.
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నా దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని సుగంధ వరుములను ధూపము వేయటకును And the house which I build is great, for great is our God above all gods.
సనినధి ర్కట్టులను నిత్ాము ఉంచటకును, ఉదయ సాయంకాలముల
యందును, విశారంత్ర దిన్ములయందును, అమ్యవాసాల యందును, మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవాకు ఏరాపట్టైన్ ఉత్సవములయందును, ఇశారయేలీయలు
నిత్ామును అరిపంపవలసిన్ దహన్బలులను అరిపంచటకును, ఆయన్
నామ్ఘన్త్కొరకు మ్ందిరమొకటి ఆయన్కు పరత్రష్ఠత్ము చేయబడున్ట్ట
ా గా
నేను కటిుంచబోవుచనానను.
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నేనుకటిుంచ మ్ందిరము గొపపదిగానుండును; మ్య దేవుడు సకలమైన్
దేవత్లకంట్ట మ్హనీయడు గనుక
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ఆకాశ ములును మ్హాకాశములును ఆయన్ను పటుజాలవు, ఆయ న్కు
మ్ందిరమును కటిుంచటకు చాలిన్వాడెవడు? ఆయన్ సనినధిని ఆయన్కు
మ్ందిరమును కటిుంచటకెైన్ను నేనే మ్యత్ిపువాడను? ధూపము వేయటకే
నేను ఆయన్కు మ్ందిరమును కటు దలచియనానను.
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నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదు నియమించి యూదాదేశములోను యెరూష్లేములోను
నాయొదద ఉంచిన్ పరజాగలవారికి సహాయకుడెైయండి, బంగారముతోను
వెండితోను ఇత్తడితోను ఇనుముతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱ్ఱ నూలుతోను
నీలి నూలు తోను చేయ పనియను అనిన విధముల చెకకడపు పనియను
నేరిచన్ పరజాగల మ్నుషుానొకని నాయొదదకు పంపుము.

Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees out of Lebanon; for I
know that thy servants have skill to cut timber in ebanon. And behold, my
servants shall be with thy servants,
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మ్రియ లబానోనున్ందు మ్య
ా నులు కొట్ట
ు టకు మీ పనివారు నేరుపగలవారని
నాకు తెలిసేయన్నది.
కాగా లబానోనునుండి సరళమ్య
ా నులను దేవదారుమ్య
ా నులను
చందన్పుమ్య
ా నులను నాకు పంపుము; నేను కటిుంచ బోవు మ్ందిరము
గొపపదిగాను ఆశచరాకరమైన్దిగాను ఉండును గనుక నాకు మ్య
ా నులు
విసాతరముగా సిదిపరచటకెై నా పనివారు మీ పనివారితో కూడ పోవుదురు.

even to prepare me timber in abundance; for the house which I am about to
build shall be great and wonderful.
And behold, I will give to thy servants, the hewers who cut timber, twenty
thousand measures of beaten wheat, and twenty housand measures of
barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of
oil."
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Then Hiram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon:
"Because the LORD hath loved His people, He hath ade thee king over them."

2 Chronicles

2

11

మ్య
ా నులుకొట్ట
ు మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన్ గోధుమ్లను
ఎనిమిదివందల పుటా యవలను నూట న్లువదిపుటా దా
ర కాురసమును నూట
న్లువదిపుటా నూనను ఇచెచదను.
అపుపడు తూరు రాజైన్ హీరాము సొలొమోనున్కు వా
ర సిపంపన్
ఉత్తరమేమ్న్గాయెహోవా త్న్ జన్మును సేనహించి నినున వారిమీద రాజుగా
నియమించి యనానడు.

Behold, I build a house to the name of the LORD my God, to dedicate it to
Him and to burn before Him sweet incense, and for he continual
showbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the
Sabbaths and on the new moons and on the solemn easts of the LORD our
God. This is an ordinance for ever to Israel.

But who is able to build Him a house, seeing the heaven and heaven of
heavens cannot contain Him? Who am I then, that I hould build Him a
house, save only to burn sacrifice before Him?
Send me now therefore a man skillful to work in gold and in silver, and in
brass and in iron, and in purple and crimson and lue, and who can expertly
engrave with the skillful men who are with me in Judah and in Jerusalem,
whom David my father provided.

Hiram said moreover: "Blessed be the LORD God of Israel, who made
heaven and earth, who hath given to David the king a wise on, endued with
prudence and understanding, who might build a house for the LORD and a
house for his kingdom.
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యెహోవాఘన్త్కొరకు ఒక మ్ందిరమును నీ రాజాఘన్త్కొరకు ఒక న్గరును "And now I have sent a skillful man, endued with understanding, Hiramabi
కటిుంచటకు త్గిన్ జా
ా న్మును తెలివియగల బుదిి మ్ంతుడెైన్ కుమ్యరుని
రాజైన్ దావీదున్కు దయచేసిన్, భూమ్యాకాశములకు సృష్ుకరియగు
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా సు
త త్ర నొందునుగాక.
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తెలివియ వివేచన్యగల హూరాము అనునొక చరుకెైన్ పనివానిని నేను
నీయొదదకు పంపు చనానను.
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అత్డు దాను వంశపురాలగు ఒక స్త్తీకి పుటిున్వాడు, వాని త్ండిర తూరు
సంబంధమైన్వాడు, అత్డు బంగారముతోను వెండితోను ఇత్తడితోను
ఇనుముతోను రాళాతోను మ్య
ా నులతోను ఊదా నూలుతోను నీలినూలుతోను
సన్నపు నూలుతోను ఎఱ్ఱ నూలుతోను పని చేయగల నేరపరియె
ై న్వాడు.
సకలవిధముల చెకకడపు పనియందును మ్చచలు కలిపంచటయందును
యకిికలిగి, నీ పనివారికిని నీత్ండిరయె
ై న్ దావీదు అను నా యేలిన్ వాడు
నియమించిన్ ఉప్రయశాలులకును సహకారియె
ై వాటనినటిని నిరూపంచటకు
త్గిన్ సామ్రథాము గలవాడు.
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ఇపుపడు నా యేలిన్వాడు చెపపయన్న గోధుమ్లను యవలను నూనను
దా
ర కాురసమును నీ సేవకుల చేత్ర కిచిచ వారిని సాగన్ంపన్యెడల
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మేము నీకు కావలసిన్మ్య
ా నులనినయ లబానోనున్ందు కొటిుంచి వాటిని
నీకొరకు సముదరముమీద తెపపలుగా యొపేపకు కొనివచెచదము, త్రువాత్
నీవు వాటిని యెరూష్లేమున్కు తెపపంచకొన్ వచచను అని వా
ర సెను.
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సొలొమోను త్న్ త్ండిర యె
ై న్ దావీదు ఇశారయేలు దేశమ్ందుండిన్
అన్ాజాత్రవారిన్ందరిని, ఎనినక వేయించిన్ యెనినక పరకారము వారిని
లకికంపగా వారు లక్ష యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమ్ందియె
ై రి.

and we will cut wood out of Lebanon, as much as thou shalt need; and we
will bring it to thee as rafts by sea to Joppa, and hou shalt carry it up to
Jerusalem."
And Solomon numbered all the strangers who were in the land of Israel,
according to the numbering wherewith David his father ad numbered them;
and they were found a hundred and fifty thousand and three thousand and
six hundred.
And he set threescore and ten thousand of them to be bearers of burdens,
and fourscore thousand to be hewers in the mountain, nd three thousand
and six hundred overseers to set the people to work.
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వీరిలో బరువులు మోయటకు డెబబది వేల మ్ందిని పరవత్ములందు
మ్య
ా నులు కొట్ట
ు టకు ఎనుబది వేల మ్ందిని, జనులమీద అధిపతులుగానుండి
పనిచేయించటకు మూడువేల ఆరు వందల మ్ందిని అత్డు ఏరపరచెను.

Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem on Mount
Moriah, where the LORD appeared unto David his ather, in the place that
David had prepared on the threshing floor of Ornan the Jebusite.
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త్రువాత్ సొలొమోను యెరూష్లేములో త్న్ త్ండిర యె
ై న్ దావీదున్కు
యెహోవా పరత్ాక్షమైన్పుపడు మోరీయా పరవత్మ్ందు దావీదు సిదిపరచిన్
సథలమున్ యెబూస్త్యడెైన్ ఒరానను కళామ్ందు దావీదు ఏరపరచిన్
సథలమున్ యెహోవాకు ఒక మ్ందిరమును కటునారం భించెను.

And he began to build on the second day of the second month in the fourth
year of his reign.

(the son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of
Tyre), skillful to work in gold and in silver, in rass, in iron, in stone, and in
timber, in purple, in blue, and in fine linen, and in crimson; also to engrave
any manner of ngraving and to figure out every design which shall be put to
him, with thy skillful men and with the skillful men of my lord avid thy
father.
Now therefore, the wheat and the barley, the oil and the wine, which my
lord hath spoken of, let him send unto his ervants;
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త్న్ యేలుబడిలో నాలుగవ సంవత్సరము రండవ నల రండవ దిన్మ్ందు
దాని కటునారంభించెను.

Now these are the measurements which Solomon instructed for the
building of the house of God: The length by cubits, according o the ancient
measure, was threescore cubits and the breadth twenty cubits.
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3

3

దేవుని మ్ందిరమున్కు సొలొమోను పునాదులు ఏరపరచెను, పూరవపు కొలల
పరకారము పడవు అరువది మూరలు, వెడలుప ఇరువది మూరలు.

And the porch that was in the front of the house, the length of it was
according to the breadth of the house, twenty cubits, nd the height was a
hundred and twenty; and he overlaid it within with pure gold.
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And the greater house he ceiled with fir tree, which he overlaid with fine
gold and set thereon palm trees and chains.
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మ్ందిరపు ముఖమ్ంటపము మ్ందిరపు పడుగునుబటిు యిరువది మూరలు
వెడలుప, నూట ఇరువది మూరలు ఎతు
త , దాని లోపలిభాగమును పరసశి మైన్
బంగారముతో అత్డు పదిగించెను.
మ్ందిరపు పదద గదిని దేవదారుపలకలతో కపప వాటిపైన్ మేలిమి
బంగారమును పదిగించి పైభాగమున్ ఖరూ
జ రపుచెటావంటి పనియ
గొలుసులవంటి పనియ చెకికంచి
పరశసతమైన్ రత్నములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము
పరవయీమునుండి వచిచన్ది.
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మ్ందిరపు దూలములను సతంభ్ములను దాని గోడలను దాని త్లుపులను
బంగారముతో పదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెకికంచెను.

And he made the most holy house: the length thereof was according to the
breadth of the house, twenty cubits, and the readth thereof twenty cubits;
and he overlaid it with fine gold, amounting to six hundred talents.
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And the weight of the nails was fifty shekels of gold. And he overlaid the
upper chambers with gold.
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మ్రియ అత్డు పరిశుది సథలమొకటి కటిుంచెను; దాని పడవు మ్ందిరపు
వెడలుపను బటిు యిరువది మూరలు, దాని వెడలుప ఇరువది మూరలు,
వెయిానిన రండు వందల మ్ణుగుల మేలిమి బంగారుతో అత్డు దాని
పదిగించెను.
మేకుల యెతు
త ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను బంగారముతో
పదిగించెను.
అత్రపరిశుది సథలమున్ందు చెకకడపు పనిగల రండు కెరూబులను చేయించి
వాటిని బంగారుతో పదిగించెను.
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ఆ కెరూబుల రకకల పడవు ఇరువది మూరలు,
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ఒకొకకక రకక అయిదు మూరల పడుగు, అది మ్ందిరపు గోడకు
త్గులుచండెను, రండవది జత్గానున్న కెరూబు రకకకు త్గులుచండెను.

And one wing of the other cherub was five cubits, reaching to the wall of the
house, and the other wing was five cubits lso, joining to the wing of the
other cherub.
The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits; and
they stood on their feet, and their faces faced nward.
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ఈ పరకారము చాచకొనిన్ ఈ కెరూబుల రకకలు ఇరువది మూరలు
వాాపంచెను, కెరూబులు ప్రదములమీద నిలువబడెను, వాటి ముఖములు
మ్ందిరపు లోత్ట్ట
ు త్రరిగి యండెను.
అత్డు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱ్ఱ నూలుతోను సన్నపు
నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిుంచెను.

And he garnished the house with precious stones for beauty, and the gold
was gold of Parvaim.
He overlaid also the house -- the beams, the posts, and the walls thereof,
and the doors thereof -- with gold, and engraved herubims on the walls.

And in the most holy house he made two cherubims of image work and
overlaid them with gold.
And the wings of the cherubims were twenty cubits long: one wing of the
one cherub was five cubits, reaching to the wall of he house, and the other
wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.

And he made the veil of blue and purple and crimson and fine linen, and
wrought cherubims thereon.
Also he made before the house two pillars of thirty and five cubits high, and
the capital that was on the top of each of them as five cubits.
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ఇదియ గాక మ్ందిరము ముందర ఉండుటకెై ముపపదియయిదు మూరల
యెతు
త గల రండు సతంభ్ములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల యెతు
త గల
పీటలను చేయించెను.
గరాభలయము న్ందు చేసిన్ట్ట
ు గొలుసు పని చేయించి, సతంభ్ముల
పైభాగమున్ దాని ఉంచి, నూరు దానిమ్ిపండాను చేయించి ఆ గొలుసు
పనిమీద త్గిలించెను.
ఆ రండు సథంభ్ములను దేవాలయము ఎదుట కుడిత్ట్ట
ు న్ ఒకటియ
ఎడమ్త్ట్ట
ు న్ ఒకటియ నిలువబెటిుంచి, కుడిత్ట్ట
ు దానికి యాకీను అనియ,
ఎడమ్త్ట్ట
ు దానికి బోయజు అనియ పేళ్ల
ా పట్టును.
అత్డు ఇరువది మూరలు పడవును ఇరువది మూరలు వెడలుపను పది
మూరలు ఎతు
త నుగల యొక యిత్తడి బలిపీఠ మును చేయించెను.

And he made chains, as in the oracle, and put them on the heads of the
pillars; and made a hundred pomegranates, and put hem on the chains.
And he raised up the pillars before the temple, one on the right hand and
the other on the left, and called the name of that n the right hand Jachin
[that is, He shall establish], and the name of that on the left Boaz [that is, In
it is strength].
Moreover he made an altar of brass: twenty cubits the length thereof, and
twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits he height thereof.

Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in
compass, and five cubits the height thereof; and a line f thirty cubits did
compass it round about.
పోత్పోసిన్ సముదరపు తొటిుయొకటి చేయించెను, అది యీ యంచకు ఆ
And under it was the similitude of oxen, which compassed it round about,
యంచకు పది మూరల యెడము గలది; దానియెతు
త అయిదు మూరలు, దాని ten in a cubit, compassing the sea round about. Two ows of oxen were cast
కెైవారము ముపపదిమూరలు,
when it was cast.
దాని కిరందిత్ట్ట
ు న్ ఎదు
ద లు రూపంపబడియండెను, అవి ఒకొకకక మూరకు
It stood upon twelve oxen: three looking toward the north, and three
పదేసియండెను, అవి ఆ సముదరపు తొటిుని ఆవరించెను; ఎదు
ద లు రండు
looking toward the west, and three looking toward the outh, and three
వరుసలు తీరి యండెను, అవి తొటిుతోకూడనే పోత్పోయబడెను.
looking toward the east; and the sea was set above upon them, and all their
hinder parts were inward.
అది పండెరండు ఎదు
ద లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదు
ద లు ఉత్తరపుత్ట్ట
ు
And the thickness of it was a handbreadth, and the brim of it like the work
మూడు పడమ్టిత్ట్ట
ు మూడు దకిుణపుత్ట్ట
ు మూడు తూరుపత్ట్ట
ు
of the brim of a cup, with flowers of lilies; and t received and held three
చూచచండెను. సముదరపు తొటిు వాటిపై నుంచ బడెను, వాటి వెనుకటి
thousand baths.
ప్రరశవములనినయ లోపలికి త్రరిగి యండెను.
అది బెతెతడు దళముగలది, దాని అంచ గిననయంచవంటిదై తామ్ర
He made also ten lavers, and put five on the right hand and five on the left,
పుష్పములు తేలచబడియండెను; అది ముపపది పుటా నీళ్ల
ా పట్ట
ు ను.
to wash in them. Such things as they offered or the burnt offering they
washed in them, but the sea was for the priests to wash in.
మ్రియ దహన్బలులుగా అరిపంచవాటిని కడుగుటకెై కుడి త్ట్ట
ు కు
అయిదును ఎడమ్ త్ట్ట
ు కు అయిదును పది సానన్పు గంగాళములను
చేయించెను; సముదరమువంటి తొటిుయందు యాజకులు మ్యత్ిము సానన్ము
చేయదురు.
మ్రియ వాటిని గూరిచన్ విధి న్నుసరించి పది బంగారపు దీపసతంభ్ములను
చేయించి, దేవాలయమ్ందు కుడి త్ట్ట
ు న్ అయిదును ఎడమ్ త్ట్ట
ు న్
అయిదును ఉంచెను.
పది బలాలను చేయించి దేవాలయమ్ందు కుడి త్ట్ట
ు న్ అయిదును ఎడమ్
త్ట్ట
ు న్ అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటాను చేయించెను.

And he made ten candlesticks of gold according to their form and set them
in the temple, five on the right hand and five on he left.

అత్డు యాజకుల ఆవరణమును పదద ఆవరణమును దీనికి వాకిండాను
చేయించి దీని త్లుపులను ఇత్తడితో పదిగించెను.
సముదరపు తొటిుని తూరుపత్ట్ట
ు న్ కుడిప్రరశవమ్ందు దకిుణ ముఖముగా
ఉంచెను.

And he set the sea on the right side of the east end toward the south.

He made also ten tables and placed them in the temple, five on the right
side and five on the left. And he made a hundred asins of gold.
Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and
doors for the court, and overlaid their doors with rass.

And Hiram made the pots and the shovels and the basins. And Hiram
finished the work that he was to do for King Solomon for he house of God,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Chronicles

4

11

2 Chronicles

4

12

2 Chronicles

4

13

2 Chronicles
2 Chronicles

4
4

14
15

2 Chronicles

4

16

2 Chronicles

4

17

2 Chronicles

4

18

2 Chronicles

4

19

2 Chronicles

4

20

2 Chronicles

4

21

2 Chronicles

4

22

2 Chronicles

5

1

2 Chronicles

5

2

2 Chronicles

5

3

హూరాము ప్రత్ిలను బూడిద నతు
త చిపపకోలలను తొటాను చేసెను; రాజైన్
సొలొమోను ఆజాపరకారము దేవుని మ్ందిరమున్కు చేయ వలసిన్
పనియంత్య హూరాము సమ్యపతచేసెను.
దాని వివరమేమ్న్గా, రండు సతంభ్ములు, వాటి పళ్లాములు, వాటి
పైభాగమున్కు చేసిన్ పీటలు, వీటి పళ్లాములు, ఆ సతంభ్ముల శీరుముల రండు
పళ్లాములను కపుపట కెైన్ రండు అలిాకలు,
ఆ సతంభ్ముల శీరుముల రండు పళ్లాములను కపుపన్టిు అలిాక, అలిాకకు రండసి
వరుసలుగా చేయబడిన్ నాలుగు వందల దానిమ్ిపండు
ా .
మ్ట్ట
ా , మ్టామీదనుండు తొట్ట
ా ,
సముదరపుతొటిు దాని కిరందనుండు పండెరండు ఎదు
ద లు,

ప్రత్ిలు, బూడిద నతు
త చిపపకోలలు, ముండా కొంకులు మొదలైన్ ఉపకరణ
ములు. వీటిని హూరాము రాజైన్ సొలొమోను ఆజాపరకారము యెహోవా
మ్ందిరముకొరకు మ్ంచి వననగల యిత్తడితో చేసెను.
యొరా
ద ను మైదాన్మ్ందు సుకోక తున్కును జరేదాతాకును మ్ధాను
జగటమ్ంటి భూమియందు రాజు వాటిని పోత్ పోయించెను.
ఎతు
త చూడ లేన్ంత్ యిత్తడి త్న్ యొదద నుండగా సొలొమోను ఈ
ఉపకరణములనినటిని బహు విసాతరముగా చేయించెను.
దేవుని మ్ందిరమున్కు కావలసిన్ ఉపకరణములనినటిని బంగారపు పీఠమును
సనినధి ర్కట్టులు ఉంచ బలాలను,
వాటినిగూరిచన్ విధిపరకారము గరాభలయము ఎదుట వెలుగుచండుటకెై
పరశసతమైన్ బంగారపు దీపసతంభ్ములను,
పుష్పములను పరమిదలను కతెతరలను కారులను తొటాను గిననలను
ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను.

to wit: the two pillars, and the globes and the capitals which were on the
top of the two pillars, and the two wreaths to over the two globes of the
capitals which were on the top of the pillars;
and four hundred pomegranates on the two wreaths, two rows of
pomegranates on each wreath to cover the two globes of the apitals which
were upon the pillars.
He made also bases, and lavers made he upon the bases;
one sea and twelve oxen under it.
The pots also, and the shovels and the fleshhooks and all their instruments,
did Hiramabi make for King Solomon for the ouse of the LORD of bright
brass.
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between
Succoth and Zeredah.
Thus Solomon made all these vessels in great abundance, for the weight of
the brass could not be found out.
And Solomon made all the vessels that were for the house of God, the
golden altar also and the tables whereon the showbread as set;
moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn according
to the manner before the oracle, of pure gold;
and the flowers and the lamps and the tongs made he of gold, and that of
perfect gold;
and the snuffers, and the basins, and the spoons, and the censers, of pure
gold; and the entry of the house, the inner oors thereof for the Most Holy
Place and the doors of the house of the temple were of gold.

మ్రియ మ్ందిరదావరము లోపలి త్లుపులును అత్ర పరిశుది సథలముయొకక Thus all the work that Solomon made for the house of the LORD was
లోపలి త్లుపులును దేవాలయపు త్లుపులును అనినయ బంగార ముతో
finished. And Solomon brought in all the things that David is father had
చేయబడెను.
dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments put he
among the treasures of the house of God.
సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమున్కు తాను చేసిన్ పనియంత్య
Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes,
సమ్యపతముచేసి, త్న్ త్ండిర యె
ై న్ దావీదు పరత్రష్ఠంచిన్ వెండిని బంగారమును
the chief of the fathers of the children of srael, unto Jerusalem to bring up
ఉపకరణములనినటిని దేవుని మ్ందిరపు బకకసములలో చేరచను.
the ark of the covenant of the LORD out of the City of David, which is Zion.
త్రువాత్ యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును స్త్యోను అను దావీదు
పురమునుండి తీసికొని వచచటకెై సొలొమోను ఇశారయే లీయల పదదలను
ఇశారయేలీయల వంశములకు అధికారు లగు గోత్ిముల పదదలన్ందరిని
యెరూష్లేమున్ందు సమ్ కూరచను.
ఏడవ నలను పండుగ జరుగుకాలమున్ ఇశారయేలీయలందరును రాజునొదదకు
వచిచరి.

Therefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the
feast which was in the seventh month.

And all the elders of Israel came; and the Levites took up the ark.
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ఇశార యేలీయల పదదలందరును వచిచన్ త్రువాత్ లేవీయలు మ్ందసమును And they brought up the ark, and the tabernacle of the congregation, and all
ఎతు
త కొనిరి
the holy vessels that were in the abernacle; these did the priests and the
Levites bring up.
రాజైన్ సొలొమోనును ఇశార యేలీయల సమ్యజకులందరును సమ్కూడి,
Also King Solomon, and all the congregation of Israel who were assembled
లకికంప శకాముకాని గొఱ్ఱలను పశువులను బలిగా అరిపంచిరి.
unto him before the ark, sacrificed sheep and xen, which could not be told
nor numbered for multitude.
లేవీయలును యాజకులును మ్ందసమును సమ్యజపు గుడా రమును
And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his
గుడారమ్ందుండు పరత్రష్ఠత్ములగు ఉపకరణము లనినటిని తీసికొని వచిచరి. place, to the oracle of the house, into the Most oly Place, even under the
wings of the cherubims.
మ్రియ యాజకులు యెహోవా నిబంధన్ మ్ందసమును తీసికొని
For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and
గరాభలయమ్గు అత్ర పరిశుదిసథలమ్ందు కెరూబుల రకకలకిరంద దానిని
the cherubims covered the ark and the staves thereof bove.
ఉంచిరి.
మ్ందసముండు సథలమున్కు మీదుగా కెరూబులు త్మ్ రండు రకకలను
And they drew out the staves of the ark so that the ends of the staves were
చాచకొని మ్ందస మును దాని దండెలను కమిను.
seen from the ark in front of the oracle; but hey were not seen outside. And
they are there unto this day.
వాటి కొన్లు గరాభలయము ఎదుట కన్బడున్ంత్ పడవుగా ఆ దండెలుంచ
There was nothing in the ark save the two tablets which Moses put therein
బడెను గాని అవి బయటికి కన్బడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచటనే యన్నవి. at Horeb, when the LORD made a covenant with he children of Israel when
they came out of Egypt.
ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
And it came to pass when the priests had come out of the holy place (for all
త లోనుండి బయలువెళ్లాన్ త్రువాత్ యెహోవా
హోరేబున్ందు వారితో నిబంధన్ చేసిన్పుపడు మోషే ఆ మ్ంద సమున్ందు
the priests who were present were sanctified nd did not then wait by
ఉంచిన్ రండు రాత్రపలకలు త్పప దానియందు మ్రేమియలేదు.
course),
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యాజకులు పరిశుదిసథలమునుండి బయలుదేరి వచిచన్పుపడు అచచట
కూడియన్న యాజకు లందరును త్మ్ వంతులు చూడకుండ త్ముిను
తాము పరత్రష్ఠంచకొనిరి.

also the Levites who were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of
Jeduthun, with their sons and their brethren, being rrayed in white linen,
having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar,
and with them a hundred and wenty priests sounding with trumpets--
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ఆసాపు హేమ్యను యెదూతూనుల సంబంధ మైన్వారును, వారి
కుమ్యరులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు ప్రటకులైన్
లేవీయలందరును, సన్నపు నారవసతీములను ధరించకొని తాళములను
త్ంబురలను సితారాలను చేత్ పట్ట
ు కొని బలిపీఠమున్కు తూరుపత్ట్ట
ు న్
నిలిచిరి,
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వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమ్ంది నిలిచిరి;
బూరలు ఊదువారును ప్రట కులును ఏకసవరముతో యెహోవాకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచ గాన్ముచేయగా యాజకులు
పరిశుదిసథలములో నుండి బయలువెళ్లా, ఆ బూరలతోను తాళములతోను
వాదాములతోను కలిసి సవరమత్రతయెహోవా దయా ళ్లడు, ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండున్ని సోతత్ిముచేసిరి.
అపుపడొక మేఘము యెహోవా మ్ందిరము నిండ నిండెను; యెహోవా
తేజసుసతో దేవుని మ్ందిరము నిండుకొన్గా సేవచేయటకు యాజకులు ఆ
మేఘమున్నచోట నిలువ లేకపోయిరి.

it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one to make
one sound to be heard in praising and thanking the ORD, and when they
lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of
music, and praised the LORD, saying, For He is good, for His mercy endureth
for ever," that then the house was filled with a cloud, even the house of the
LORD,
so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for
the glory of the LORD had filled the house of God.

Then said Solomon: "The LORD hath said that He would dwell in the thick
darkness.
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అపుపడు సొలొమోను ఈల్లగు పరకటన్ చేసెను గాఢంధకారమ్ందు నేను
నివాసము చేయదున్ని యెహోవా సెలవిచిచయనానడు.
నీవు నిత్ాము కాపుర ముండుటకెై నిత్ానివాససథలముగా నేనొక ఘన్మైన్
మ్ంది రమును నీకు కటిుంచియనానను అని చెపప
రాజు త్న్ ముఖము పరజలత్ట్ట
ు త్రిపుపకొని ఇశారయేలీయల
సమ్యజకులందరును నిలుచచండగా వారిని దీవించెను.
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But I have built a house of habitation for Thee, and a place for Thy dwelling
for ever."
And the king turned his face and blessed the whole congregation of Israel,
and all the congregation of Israel stood.
And he said, "Blessed be the LORD God of Israel, who hathwith His hands
fulfilled that which He spoke with His mouth to my ather David, saying,
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మ్రియ రాజు ఇట్ట
ా పరకటన్ చేసెనునా త్ండిరయె
ై న్ దావీదున్కు మ్యట యిచిచ, `Since the day that I brought forth My people out of the land of Egypt, I
తానే సవయముగా నరవేరిచన్ ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము chose no city among all the tribes of Israel to build house in, that My name
కలుగునుగాక.
might be there, neither chose I any man to be a ruler over My people Israel;
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ఆయన్ సెలవిచిచన్దేమ్న్గానేను నా జనులను ఐగుపు
త దేశములోనుండి
రపపంచిన్ దిన్ము మొదలు కొని నా నామ్ముండుటకెై యొక మ్ందిరమును
కటిుంపవలన్ని నేను ఇశారయేలీయల గోత్ిసాథన్ములలో ఏ పటుణమునైన్ను
కోరుకొన్లేదు, నా జనులైన్ ఇశారయేలీ యలమీద అధిపత్రగా నుండుటకెై
యేమ్నుషుానియె
ై న్ను నేను నియమింపలేదు.

but I have chosen Jerusalem, that My name might be there, and have
chosen David to be over My people Israel.'
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ఇపుపడు నా నామ్ముండుటకెై యెరూష్లేమును కోరుకొంటిని, నా జనులైన్
ఇశారయేలీ యలమీద అధిపత్రగా నుండుటకెై దావీదును కోరుకొంటిని.

Now it was in the heart of David my father to build a house for the name of
the LORD God of Israel.
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ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ఘన్త్ కొరకు ఒక మ్ందిరమును
కటిుంపవలన్ని నా త్ండిర యె
ై న్ దావీదు మ్నోభిల్లష్ గలవాడాయెను.

But the LORD said to David my father: `Inasmuch as it was in thine heart to
build a house for My name, thou didst well in that t was in thine heart.
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Notwithstanding, thou shalt not build the house; but thy son who shall
come forth out of thy loins, he shall build the house or My name.'
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అయితే యెహోవా నా త్ండిరయె
ై న్ దావీదుతో సెలవిచిచన్ దేమ్న్గానా
నామ్ఘన్త్కొరకు మ్ందిరమును కటిుంపవలన్ని నీవు ఉదేదశించిన్ యదేదశము
మ్ంచిదే గాని
నీవు ఆ మ్ందిరమును కటురాదు, నీకు పుటుబోవు నీ కుమ్యరుడ నా
నామ్మున్కు ఆ మ్ందిరమును కట్ట
ు ను.
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అపుపడు తాను అట్ట
ా చెపపయన్న మ్యటను యెహోవా ఇపుపడు
నరవేరిచయనానడు, యెహోవా సెలవుపరకారము నేను నా త్ండిరయె
ై న్
దావీదున్కు పరత్రగా రాజునై ఇశారయేలీయల రాజాసన్మ్ందు కూరుచండి
ఇశారయేలీయల దేవు డెైన్ యెహోవాకు మ్ందిరమును కటిుంచి
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యెహోవా ఇశారయేలీయలతో చేసిన్ నిబంధన్కు గురుతెైన్ మ్ందస మును
దానియందు ఉంచిత్రన్ని చెపప
ఇశారయేలీయ లందరు సమ్యజముగా కూడి చూచచండగా యెహోవా
బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి త్న్ చేతులు చాప ప్ర
ర రథన్ చేసెను.

The LORD therefore hath performed His word that He hath spoken; for I
have risen up in the place of David my father and m set on the throne of
Israel, as the LORD promised, and have built the house for the name of the
LORD God of Israel.
And in it have I put the ark wherein is the covenant of the LORD that He
made with the children of Israel."

And he stood before the altar of the LORD in the presence of all the
congregation of Israel, and spread forth his hands.
For Solomon had made a brazen scaffold of five cubits long and five cubits
broad and three cubits high, and had set it in he midst of the court; and
upon it he stood, and kneeled down upon his knees before all the
congregation of Israel, and spread orth his hands toward heaven
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తాను చేయించిన్ అయిదు మూరల పడవును అయిదు మూరల వెడలుపను
మూడు మూరల యెతు
త నుగల యిత్తడి చపపరమును ముంగిటి
ఆవరణమున్ందుంచి, దానిమీద నిలిచియండి, సమ్యజముగా కూడియన్న
ఇశారయేలీయ లందరి యెదుటను మోకాళ్ల
ా ని, చేతులు ఆకాశమువెైపు చాప
సొలొమోను ఇటాని ప్ర
ర రథన్చేసెను.
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యెహోవా ఇశారయేలీయల దేవా, హృదయపూరవకముగా నినున అనుసరించ Thou who hast kept with Thy servant David my father that which Thou hast
నీ భ్కు
ి లకు నిబంధన్ను నరవేరుచచ కృపను చూపుచ నుండు నీవంటి
promised him and spokest with Thy mouth, and hast fulfilled it with Thine
దేవుడు ఆకాశమ్ందైన్ను భూమి యందైన్ను లేడు.
hand, as it is this day.
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నీ సేవకుడెైన్ దావీదు అను నా త్ండిరతో నీవు సెలవిచిచన్మ్యట
Now therefore, O LORD God of Israel, keep with Thy servant David my father
నరవేరిచయనానవు; నీవు వాగా
ద న్ముచేసి యీ దిన్మున్ కన్బడుచన్నట్ట
ు గా that which Thou hast promised him, saying, `There shall not fail thee a man
దానిని నరవేరిచయనానవు.
in My sight to sit upon the throne of Israel; yet only that thy children take
heed to their way, to alk in My law as thou hast walked before Me.'
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నీవు నాముందర న్డచి న్ట్ట
ా గా నీ కుమ్యరులును త్మ్ పరవరిన్ కాప్రడుకొని, Now then, O LORD God of Israel, let Thy word be verified, which Thou hast
నా ధరిశాసతీముచొపుపన్ న్డచిన్యెడల ఇశారయేలీ యల సింహాసన్ముమీద spoken unto Thy servant David.
కూరుచండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడెైన్ దావీదు అను
నా త్ండిరతో సెలవిచిచన్మ్యట, ఇశారయేలీయల దేవా యెహోవా, దయచేసి
నరవేరుచము.
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ఇశారయేలీయల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడెైన్ దావీదుతో సెలవిచిచన్
మ్యట ఇపుపడు సిథరమ్వును గాక.
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నీ సేవకులు ఈ సథలము త్ట్ట
ు త్రరిగి చేయ విన్నపములను వినుటకెైనా
నామ్మును అచచట ఉంచెదన్ని నీవు సెలవిచిచన్ సథలమున్నున్న యీ
మ్ందిరముమీద నీ కనుదృష్ు రాత్రిం బగళ్ల
ా నిలుచనుగాక.

Hearken therefore unto the supplications of Thy servant and of Thy people
Israel, which they shall make toward this place. Hear Thou from Thy
dwelling place, even from heaven; and when Thou hearest, forgive.

2 Chronicles

6

21

"If a man sin against his neighbor, and an oath be laid upon him to make
him swear, and the oath come before Thine altar in this house,
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నీ సేవకుడును నీ జనులైన్ ఇశార యేలీయలును ఈ సథలముత్ట్ట
ు త్రరిగి
చేయబోవు ప్ర
ర రథన్లను నీవు ఆలకించము, ఆకాశమున్నున్న నీ
నివాససథలమ్ందు ఆలకించము, ఆలకించన్పుపడు క్షమించము.
ఎవడెైన్ను త్న్ పరుగువానియెడల త్పుపచేసిన్పుపడు అత్ని చేత్
పరమ్యణము చేయించటకెై అత్నిమీద ఒట్ట
ు పటుబడి ఆ ఒట్ట
ు ఈ
మ్ందిరమ్ందుండు నీ బలిపీఠము ఎదుటికి వచిచన్పుపడు

and said, "O LORD God of Israel, there is no God like Thee in the heaven nor
in the earth, who keepest covenant and showest mercy unto Thy servants
who walk before Thee with all their hearts--

"But will God in very deed dwell with men on the earth? Behold, heaven and
the heaven of heavens cannot contain Thee; how much less this house
which I have built!
మ్నుషుాలతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయనా? ఆకాశ
Have respect therefore to the prayer of Thy servant and to his supplication,
మును మ్హాకాశమును నినున పటుచాలవే; నేను కటిున్ యీ మ్ందిరము నినున O LORD my God, to hearken unto the cry and the prayer which Thy servant
పట్ట
ు నా?
prayeth before Thee:
దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనినధిని చేయ ప్ర
ర రథన్యందును విన్న
that Thine eyes may be open upon this house day and night, upon the place
పమున్ందును లక్షాముంచి, నీ సేవకుడనైన్ నేను చేయ ప్ర
ర రథన్ను పట్ట
ు
whereof Thou hast said that Thou wouldest put Thy name there, to hearken
మొఱ్ఱను ఆలకించము.
unto the prayer which Thy servant prayeth toward this place.

then hear Thou from heaven, and do, and judge Thy servants by requiting
the wicked, by recompensing his way upon his own head, and by justifying
the righteous by giving him according to his righteousness.
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నీవు ఆకాశమ్ందు విని, నీ దాసులకు నాాయముతీరిచ, హాని చేసిన్వాని
త్లమీదికి శిక్ష రపపంచి, నీత్రపరుని నీత్రచొపుపన్ వానికిచిచ వాని నీత్రని
నిరా
ి రణ చేయము.
నీజనులైన్ ఇశారయేలీయలు నీ దృష్ుయెదుట ప్రపము చేసిన్వారై త్మ్
శతు
ి వుల బలమున్కు నిలువలేక పడిపోయిన్పుపడు,వారు నీయొదదకు త్రరిగి
వచిచ నీ నామ్మును ఒపుప కొని, యీ మ్ందిరమున్ందు నీ సనినధిని ప్ర
ర రిథంచి
విన్నపము చేసిన్యెడల
ఆకాశమ్ందు నీవు విని, నీ జనులైన్ ఇశారయేలీయలు చేసిన్ ప్రపమును
క్షమించి, వారికిని వారి పత్రులకును నీవిచిచన్ దేశమున్కు వారిని మ్రల
రపపంచదువుగాక.

"And if Thy people Israel be smitten before the enemy because they have
sinned against Thee, and shall return and confess Thy name, and pray and
make supplication before Thee in this house,
then hear Thou from the heavens and forgive the sin of Thy people Israel,
and bring them again unto the land which Thou gavest to them and to their
fathers.

వారు నీ దృష్ుయెదుట ప్రపము చేసిన్ందున్ ఆకాశము మూయబడి వాన్
కురియ కున్నపుపడు, వారు ఈ సథలముత్ట్ట
ు త్రరిగి ప్ర
ర రథన్చేసి నీ నామ్మును
ఒపుపకొని, నీవు వారిని శర మ్పటిున్పుపడు వారు త్మ్ ప్రపములను విడిచి పటిు
త్రరిగిన్యెడల
ఆకాశ మ్ందున్న నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులున్గు
ఇశారయేలీయలు చేసిన్ ప్రపమును క్షమించి, వారు న్డువవలసిన్
మ్ంచిమ్యరుము వారికి బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావసథాముగా ఇచిచన్ నీ
దేశమున్కు వాన్ దయ చేయదువుగాక.
దేశమున్ందు కరవుగాని తెగులుగాని కన్బడిన్పుపడెైన్ను, గాడుప దబబగాని
చిత్తపట్ట
ు టగాని త్గిలిన్పుపడెైన్ను, మిడత్లుగాని చీడపురుగులుగాని దండు
దిగిన్పుపడెైన్ను, వారి శతు
ి వులు వారి దేశపు పటుణములలో వారిని ముటుడి
వేసిన్పుపడెైన్ను, ఏ బాధగాని యే రోగముగాని వచిచన్పుపడెైన్ను

then hear Thou from heaven, and forgive the sin of Thy servants and of Thy
people Israel when Thou hast taught them the good way wherein they
should walk; and send rain upon Thy land which Thou hast given unto Thy
people for an inheritance.
"If there be dearth in the land, if there be pestilence, if there be blight or
mildew, locusts or caterpillars, if their enemies besiege them in the cities of
their land, whatsoever sore or whatsoever sickness there be;

ఎవడెైన్ను ఇశార యేలీయలగు నీ జనులందరు కలిసియె
ై న్ను, నొపపగాని
కష్ుముగాని అనుభ్వించచ, ఈ మ్ందిరముత్ట్ట
ు చేతులు చాప చేయ
విన్నపములనినయ ప్ర
ర రథన్లనినయ నీ నివాససథలమైన్ ఆకాశమునుండి నీవు
ఆలకించి క్షమించి
నీవు మ్య పత్రులకిచిచన్ దేశమ్ందు వారు త్మ్ జీవిత్కాల మ్ంత్య
నీయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి
నీ మ్యరుములలో న్డుచన్ట్ట
ా గా వారి వారి హృదయములను ఎరిగియన్న
నీవు వారి సకల పరవరిన్కు త్గిన్ట్ట
ా పరత్రఫలమును దయ చేయదువు గాక.
నీవు ఒకకడవే మ్యన్వుల హృదయము నరిగిన్ వాడవు గదా.

then hear Thou from heaven, Thy dwelling place, and forgive and render
unto every man according unto all his ways, whose heart Thou knowest (for
Thou only knowest the hearts of the children of men),

మ్రియ నీ జనులైన్ ఇశార యేలీయల సంబంధులు కాని అనుాలు నీ
ఘన్మైన్ నామ్మును గూరిచయ, నీ బాహుబలమును గూరిచయ, చాచిన్
చేతులను గూరిచయ వినిన్వారై, దూరదేశమునుండి వచిచ ఈ
మ్ందిరముత్ట్ట
ు త్రరిగి విన్నపముచేసిన్పుడు

then hear Thou from the heavens, even from Thy dwelling place, and do
according to all that the stranger calleth to Thee for, that all people of the
earth may know Thy name and fear Thee, as doth Thy people Israel, and
may know that this house which I have built is called by Thy name.

"When the heaven is shut up and there is no rain because they have sinned
against Thee, yet if they pray toward this place and confess Thy name, and
turn from their sin when Thou dost afflict them,

what prayer or what supplication soever shall be made by any man or by all
Thy people Israel, when every one shall know his own sore and his own
grief, and shall spread forth his hands in this house--

that they may fear Thee, to walk in Thy ways so long as they live in the land
which Thou gavest unto our fathers.
"Moreover concerning the stranger, who is not of Thy people Israel, but has
come from a far country for Thy great name's sake and Thy mighty hand and
Thy stretched out arm: if they come and pray in this house,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నీ నివాససథలమ్గు ఆకాశమునుండి నీవు వారి ప్ర
ర రథన్ న్ంగీకరించి, నీ జనులగు
ఇశారయేలీయలు తెలిసికొనిన్ట్ట
ా భూజనులందరును నీ నామ్మును
తెలిసికొని, నీయందుభ్యభ్కు
ి లు కలిగి, నేను కటిున్ యీ మ్ందిరమున్కు నీ
పేరు పటుబడెన్ని గరహించన్ట్ట
ా గా ఆ యనుాలు నీకు మొఱ్ఱపటిున్ దానిని నీవు
దయచేయదువు గాక.
నీ జనులు నీవు పంపన్ మ్యరుమ్ందు త్మ్ శతు
ి వులతో యదిము చేయటకెై
బయలుదేర నుదేదశించి, నీవు కోరుకొనిన్ యీ పటుణము త్ట్ట
ు ను నీ
నామ్మున్కు నేను కటిుంచిన్ యీ మ్ందిరముత్ట్ట
ు త్రరిగి విన్నపము చేసిన్
యెడల
ఆకాశమునుండి నీవు వారి విన్నపమును ప్ర
ర రథన్ను ఆలకించి వారి కారామును
నిరవహించదువుగాక.

"If Thy people go out to war against their enemies by the way that Thou
shalt send them, and they pray unto Thee toward this city which Thou hast
chosen and the house which I have built for Thy name,

ప్రపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృష్ు యెదుట ప్రపము
చేసిన్పుపడు నీవు వారిమీద ఆగర హించి, శతు
ి వుల చేత్రకి వారిని అపపగింపగా,
చెరపట్ట
ు వారు వారిని దూరమైన్టిు గాని సమీపమైన్టిు గాని త్మ్ దేశములకు
పట్ట
ు కొనిపోగా
వారు చెరకుపోయిన్ దేశమ్ందు బుదిి తెచచకొని మ్న్సుస త్రిపుప కొనిమేము
ప్రపముచేసిత్రవిిు, దోషులమైత్రవిిు, భ్కిిహీన్ముగా న్డచిత్రవిిు అని ఒపుపకొని

yet if they bethink themselves in the land whither they are carried captive,
and turn and pray unto Thee in the land of their captivity, saying, `We have
sinned, we have done amiss and have dealt wickedly';

38

తాము చెరలోనున్న దేశమ్ందు పూరణహృదయముతోను పూరా
ణ త్ితోను
నీయొదదకు మ్ళ్ల
ా కొని,త్మ్ పత్రులకు నీవిచిచన్ త్మ్ దేశముమీదికిని, నీవు
కోరుకొనిన్ యీ పటుణముమీదికిని, నీ నామ్ఘన్త్కొరకు నేను కటిుంచిన్ యీ
మ్ందిరముమీదికిని మ్న్సుస త్రిపప విన్నపము చేసిన్యెడల

then hear Thou from the heavens, even from Thy dwelling place, their
prayer and their supplications, and maintain their cause, and forgive Thy
people who have sinned against Thee.

6
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Now, my God, let, I beseech Thee, Thine eyes be open, and let Thine ears be
attentive unto the prayer that is made in this place.

2 Chronicles

6
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నీ నివాససథలమైన్ ఆకాశము నుండి నీవు వారి విన్నపమును ప్ర
ర రథన్ను ఆలకించి
వారి కారామును నిరవహించి, నీ దృష్ుయెదుట ప్రపముచేసిన్ నీ జనులను
క్షమించదువుగాక.
నా దేవా, యీ సథలమ్ందు చేయబడు విన్నపము మీద నీ కనుదృష్ు యంచ
దువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించనుగాక.
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నా దేవా, యెహోవా, బలమున్ కాధారమ్గు నీ మ్ందసమును దృష్ుంచి
లముి; నీ విశారంత్ర సథలమ్ందు పరవేశించము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు
రక్షణ ధరించ కొందురుగాక; నీ భ్కు
ి లు నీ మేలునుబటిు సంతోష్ంతురు గాక.
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1

దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత్ అభిషేకము నొందిన్ వానికి పరాజుిఖుడవెై
Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from
యండకుము,నీవు నీ భ్కు
ి డెైన్ దావీదున్కు వాగా
ద న్ముచేసిన్ కృపలను
heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of
జా
ా పకము చేసికొనుము.
the LORD filled the house.
సొలొమోను తాను చేయ ప్ర
ర రథన్ను ముగించి న్పుపడు అగిన ఆకాశమునుండి And the priests could not enter into the house of the LORD, because the
దిగి దహన్బలులను ఇత్ర మైన్ బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస
glory of the LORD had filled the LORD'S house.
మ్ంది రమునిండ నిండెను,
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2 Chronicles
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then hear Thou from the heavens their prayer and their supplication, and
maintain their cause.

"If they sin against Thee (for there is no man who sinneth not), and Thou be
angry with them and deliver them over before their enemies, and they carry
them away captives unto a land far off or near,

if they return to Thee with all their heart and with all their soul in the land of
their captivity whither they have carried them captives, and pray toward
their land which Thou gavest unto their fathers, and toward the city which
Thou hast chosen, and toward the house which I have built for Thy name--

"Now therefore arise, O LORD God, into Thy resting place, Thou, and the ark
of Thy strength. Let Thy priests, O LORD God, be clothed with salvation, and
let Thy saints rejoice in goodness.
O LORD God, turn not away the face of Thine anointed. Remember the
mercies of David Thy servant."

2 Chronicles

7

2

యెహోవా తేజసుసతో మ్ందిరము నిండిన్ందున్ యాజకులు అందులో
పరవేశింపలేకయండిరి.

And when all the children of Israel saw how the fire came down and the
glory of the LORD upon the house, they bowed themselves with their faces
to the ground upon the pavement, and worshiped and praised the LORD,
saying, "For He is good, for His mercy endureth for ever."
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3

అగినయ యెహోవా తేజసుసను మ్ందిరముమీదికి దిగగా చూచి
ఇశారయేలీయలందరును సాషా
ు ంగన్మ్సాకరము చేసియెహోవా దయాళ్లడు,
ఆయన్ కృప నిరంత్ర ముండున్ని చెపప ఆయన్ను ఆరాధించి సు
త త్రంచిరి.

Then the king and all the people offered sacrifices before the LORD.
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రాజును జనులందరును యెహోవా ఎదుట బలులు అరిపంచిరి.
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రాజైన్ సొలొమోను ఇరువది రండువేల పశువులను లక్ష యిరువది వేల
గొఱ్ఱలను బలులుగా అరిపంచెను; యాజకులు త్మ్ త్మ్ సేవాధరిములలో
నిలుచచండగను, లేవీయలు యెహోవా కృప నిరంత్రము
నిలుచచన్నదని వారిచేత్ ఆయన్ను సు
త త్రంచటకెై రాజైన్ దావీదు
కలిపంచిన్ యెహోవా గీత్ములను ప్రడుచ వాదాములను వాయించచ
నిలుచచండగను, యాజకులు వారికి ఎదు రుగా నిలిచి బూరలు
ఊదుచండగను, ఇశారయేలీయ లందరును నిలిచియండగను

And King Solomon offered a sacrifice of twenty and two thousand oxen, and
a hundred and twenty thousand sheep; so the king and all the people
dedicated the house of God.
And the priests attended to their offices. The Levites also, with instruments
of music of the LORD which David the king had made to praise the LORD
(because His mercy endureth for ever), when David offered praise by their
ministry; and the priests ounded trumpets before them, and all Israel stood.
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రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మ్ందిరమును పరత్రష్ఠచేసిరి.

Moreover Solomon hallowed the middle of the court that was before the
house of the LORD; for there he offered burnt offerings and the fat of the
peace offerings, because the brazen altar which Solomon had made was not
able to receive the burnt offerings and the meat offerings and the fat.
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Also at the same time Solomon kept the feast seven days, and all Israel with
him, a very great congregation, from the entrance of Hamath unto the river
of Egypt.
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మ్రియ తాను చేయించిన్ యిత్తడి బలిపీఠము దహన్ బలులకును
నైవేదాములకును కొరవువకును చాలన్ందున్ యెహోవా మ్ందిరము
ముంగిటనున్న న్డిమి ఆవరణమును సొలొమోను పరత్రష్ఠంచి, అకకడ
దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలిపశువుల కొరవువను అరిపంచెను.
ఆ సమ్య మ్ందు సొలొమోనును, అత్నితో కూడ హమ్యతున్కు పోవు
మ్యరుము మొదలుకొని ఐగుపు
త న్దివరకున్న దేశములో నుండి బహు గొపప
సమూహముగా కూడివచిచన్ ఇశారయేలీయలందరును ఏడు దిన్ములు
పండుగ ఆచరించి
యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దిన్ములు బలిపీఠమును
పరత్రష్ఠచేయచ ఏడు దిన్ములు పండుగ ఆచరించిరి.
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ఏడవ నల యిరువది మూడవ దిన్మ్ందు దావీదున్కును సొలొమోనున్కును
త్న్ జనులైన్ ఇశారయేలీయలకును యెహోవా చేసిన్ మేలుల విష్యమై
సంతోష్ంచచను మ్నోతాసహము నొందుచను, ఎవరి గుడారములకు వారు
వెళ్ల
ా న్ట్ట
ా అత్డు జనులకు సెలవిచిచ వారిని పంపవేసెను.

Thus Solomon finished the house of the LORD and the king's house; and all
that came into Solomon's heart to do in the house of the LORD and in his
own house, he prosperously effected.

And on the eighth day they held a solemn assembly, for they kept the
dedication of the altar seven days and the feast seven days.

And on the three and twentieth day of the seventh month he sent the
people away into their tents, glad and merry in heart for the goodness that
the LORD had shown unto David and to Solomon and to Israel His people.
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ఆ పరకారము సొలొ మోను యెహోవా మ్ందిరమును రాజన్గరును కటిుంచి,
యెహోవా మ్ందిరమ్ందును త్న్ న్గరున్ందును చేయటకు తాను
ఆలోచించిన్దంత్య ఏ లోపము లేకుండ నరవేరిచ పని ముగించెను.

And the LORD appeared to Solomon by night and said unto him: "I have
heard thy prayer, and have chosen this place for Myself for a house of
sacrifice.

2 Chronicles

7

12

If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to
devour the land or if I send pestilence among My people,
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అపుపడు యెహోవా రాత్రియందు సొలొమోనున్కు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచనునేను నీ విన్నపము న్ంగీకరించి యీ సథలమును నాకు బలులు
అరిపంచ మ్ందిర ముగా కోరుకొంటిని.
వాన్ కురియకుండ నేను ఆకాశ మును మూసివేసిన్పుపడ గాని, దేశమును
నాశన్ము చేయ టకు మిడత్లకు సెలవిచిచన్పుపడ గాని, నా జనులమీదికి
తెగులు రపపంచిన్పుపడ గాని,

2 Chronicles

7

14

నా పేరు పటుబడిన్ నా జనులు త్ముితాము త్గిుంచకొని ప్ర
ర రథన్చేసి న్నున
వెదకి త్మ్ చెడుమ్యరుములను విడిచిన్యెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి
ప్ర
ర రథన్ను విని, వారి ప్రపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవసథపరచదును.

Now Mine eyes shall be open and Mine ears attentive unto the prayer that
is made in this place.
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ఈ సథలమ్ందు చేయబడు ప్ర
ర రథన్మీద నా కనుదృష్ు నిలుచను, నా చెవులు
దానిని ఆలకించను,

For now have I chosen and sanctified this house, that My name may be
there for ever; and Mine eyes and Mine heart shall be there perpetually.
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నా పేరు ఈ మ్ందిరమున్కు నిత్ాము ఉండున్ట్ట
ా గా నేను దాని కోరుకొని
And as for thee, if thou wilt walk before Me as David thy father walked, and
పరిశుదిపరచిత్రని, నా దృష్ుయ నా మ్న్సుసను నిత్ాము దానిమీద నుండును. do according to all that I have commanded thee, and shalt observe My
statutes and My judgments,
నీ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు న్డచిన్ట్ట
ా గా నీవును నా కనుకూల వరినుడవెై న్డచి, then will I establish the throne of thy kingdom, according as I have
నేను నీకాజా
ా పంచిన్ దానియంత్టి పరకారముచేసి, నా కటుడలను నా నాాయ
covenanted with David thy father, saying, `There shall not fail thee a man to
విధులను అనుసరించిన్యెడల
be ruler in Israel.'
ఇశారయేలీయలను ఏలు టకు సవసంత్త్రవాడు ఒకడు నీకుండకపోడని నేను నీ "But if ye turn away and forsake My statutes and My commandments which
త్ండిరయె
ై న్ దావీదుతో చేసియన్న నిబంధన్నుబటిు నేను నీ
I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them,
రాజాసింహాసన్మును సిథరపరచదును.
అయితే మీరు తో
ి వ త్పప, నేను మీకు నియమించిన్ కటుడలను ఆజాలను
then will I pluck them up by the roots out of My land which I have given
విడచి, యిత్ర దేవత్లను అనుసరించి వాటికి పూజాన్మ్ సాకరములు చేసిన్ them; and this house which I have sanctified for My name will I cast out of
యెడల
My sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations.
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నేను మీకిచిచన్ నా దేశ ములోనుండి మిముిను పలాగించి, నా నామ్మున్కు
నేను పరిశుదిపరచిన్ యీ మ్ందిరమును నా సనినధినుండి తీసివేసి, సమ్సత
జన్ములలో దానిని సామత్ కాసపదముగాను నిందకాసపదముగాను
చేయదును.
అపుపడు పరఖాాత్ర నొందిన్ యీ మ్ందిరమ్యరుమున్ పోవు
పరయాణసు
థ లందరును విసియమొందియెహోవా ఈ దేశమున్కును ఈ
మ్ందిరమున్కును ఎందుకు ఈ పరకారముగా చేసెన్ని యడుగగా

if My people, who are called by My name, shall humble themselves and
pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then will I hear
from heaven, and will forgive their sin and will heal their land.

And this house, which is high, shall be an astonishment to every one who
passeth by it, so that he shall say, `Why hath the LORD done thus unto this
land and unto this house?'
And it shall be answered, `Because they forsook the LORD God of their
fathers, who brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on
other gods and worshiped them and served them. Therefore hath He
brought all this evil upon them.'"
And it came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built
the house of the LORD and his own house,

జనులుఈ దేశసు
థ లు త్మ్ పత్రులను ఐగుపు
త దేశమునుండి రపపంచిన్ త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవాను విసరిజంచి యిత్ర దేవత్లను అనుసరించి వాటికి
పూజాన్మ్ సాకరములు చేసిన్ందున్ యెహోవా ఈ కీడంత్య వారి మీదికి
రపపంచెన్ని పరతుాత్తరమిచెచదరు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమును త్న్ న్గరును కటిుంచిన్ యిరువది
సంవత్సరముల కాలము తీరిన్ త్రువాత్
హీరాము త్న్కిచిచన్ పటుణములను సొలొమోను కటిుంచి వాటిలో
ఇశారయేలీయలను కాపురముంచెను.
త్రువాత్ సొలొమోను హమ్యతుసొబా అను సథలమున్కు పోయి దానిని
పట్ట
ు కొనను.
మ్రియ అరణా మ్ందుండు త్దోిరుకును హమ్యతు దేశమ్ందు ఖజానా
ఉంచ పటుణములనినటికిని ప్ర
ర కారములను కటిుంచెను.
ఇదియ గాక అత్డు ఎగువ బేత్హోరోను దిగువ బేత్హోరోను గవునులు
అడిగడలుగల ప్ర
ర కారపటుణములుగా కటిుంచెను.
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బయలతును, ఖజానా ఉంచ పటుణములనినటిని, రథములుంచ
పటుణములనినటిని, గుఱ్ఱపు రౌతులుండు పటుణములనినటిని కటిుంచెను.
మ్రియ యెరూష్ లేమున్ందును లబానోనున్ందును తాను ఏలు
దేశములనినటియందును ప్ర
ర కారపురములుగా కటిుంచవలన్ని తానుదేదశించిన్
పటుణములనినటిని సొలొమోను కటిుంచెను.
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ఇశారయేలీయల సంబంధులు కాని హితీతయలలో నుండియ
అమోరీయలలోనుండియ, పరిజీజయలలో నుండియ,
హివీవయలలోనుండియ, యెబూస్త్యలలో నుండియ, శ్రష్ంచియన్న సకల
జనులను
ఇశారయేలీ యలు నాశన్ముచేయక వదలివేసిన్ ఆ యా జనుల సంత్త్ర
వారిని సొలొమోను నేటివరకును త్న్కు వెటిుపనులు చేయవారినిగా
చేసికొనియండెను.
అయితే ఇశార యేలీయలలో ఒకనినైన్ను సొలొమోను త్న్ పనిచేయటకు
దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను త్న్ అధిపతులలో
పరధానులుగాను రథములకును గుఱ్ఱపు రౌతులకును అధిపతులుగాను
నియమించెను.
వీరిలో శ్రరషు
ఠ లైన్ రండువందల ఏబదిమ్ంది రాజైన్ సొలొమోను కిరంద అధిపతులై
పరజలమీద అధికారులై యండిరి.
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ఇశారయేలీయల రాజైన్ దావీదు న్గరున్ందు నా భారా
నివాసముచేయవలదు, యెహోవా మ్ందసమున్న సథలములు పరత్రష్ఠత్ములు
అని చెపప, సొలొమోను ఫరోకుమ్యరిను దావీదు పటుణమునుండి తాను
ఆమకొరకు కటిుంచిన్ న్గరున్కు రపపంచెను.
అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మ్ంటపము ఎదుట కటిుంచిన్ యెహోవా
బలిపీఠముమీద దహన్బలులు అరిపంచచ వచెచను. అత్డు అనుదిన్ నిరణ
యముచొపుపన్

that the cities which Hiram had restored to Solomon, Solomon built them
up and caused the children of Israel to dwell there.
And Solomon went to Hamathzobah, and prevailed against it.
And he built Tadmor in the wilderness, and all the storecities which he built
in Hamath.
Also he built Bethhoron the Upper and Bethhoron the Nether, fortified cities
with walls, gates, and bars,
and Baalath, and all the storecities that Solomon had, and all the cities for
the chariots and the cities for the horsemen, and all that Solomon desired to
build in Jerusalem and in Lebanon and throughout all the land of his
dominion.
As for all the people who were left of the Hittites, and the Amorites, and the
Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, who were not of Israel

(of their children, who were left after them in the land, whom the children
of Israel consumed not), these Solomon made to pay tribute until this day.

But of the children of Israel Solomon made no servants for his work; but
they were men of war, and chief of his captains, and captains of his chariots
and horsemen.
And these were the chief of King Solomon's officers, even two hundred and
fifty, who bore rule over the people.

And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the City of David
unto the house that he had built for her; for he said, "My wife shall not
dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy unto
which the ark of the LORD hath come."
Then Solomon offered burnt offerings unto the LORD on the altar of the
LORD, which he had built before the porch,

according to a certain rate every day, offering according to the
commandment of Moses on the Sabbaths and on the new moons and on
the solemn feasts, three times in the year: on the Feast of Unleavened
Bread and on the Feast of Weeks and on the Feast of Tabernacles.
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మోషే యిచిచన్ ఆజానుబటిు విశారంత్ర దిన్ములయందును,
అమ్యవాసాలయందును, నియామ్క కాలములయందును, సంవత్సరమున్కు
ముమ్యిరుజరుగు పండుగలయందును, అన్గా పులియని ర్కట్టుల
పండుగయందును వారముల పండుగయందును పరణశాలల పండుగయందును
యెహోవాకు దహన్బలులు అరిపంచచ వచెచను.
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అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు చేసిన్ నిరణయమునుబటిు వారి వారి
And they departed not from the commandment of the king unto the priests
సేవాధరిములను జరుపుకొనుటకెై వారి వారి వంతుల చొపుపన్ యాజకులను and Levites concerning any matter or concerning the treasurers.
వారి సేవకును, కటుడనుబటిు అను దిన్మున్ యాజకుల సముఖమున్
సు
త త్రచేయటకును, ఉప చారకులుగా ఉండుటకును, వంతులచొపుపన్
లేవీయలను, దావరములనినటి దగుర కావలి యండుటకెై వారి వారి
వంతులచొపుపన్ దావరప్రలకులను నియమించెను; దైవ జనుడెైన్ దావీదు
ఆల్లగున్నే యాజా ఇచిచయండెను.
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ఏ విష్యమును గూరిచయేగాని బకకసములను గూరిచయే గాని రాజు
యాజకులకును లేవీయలకును చేసియన్న నిరణ యమును బటిు వారు
సమ్సతమును జరుపుచవచిచరి
యెహోవా మ్ందిరమున్కు పునాదివేసిన్ దిన్ము మొదలుకొని అది
సంపూరణమ్గువరకు సొలొమోను పని యంత్య చేయించెను; అపుపడు
యెహోవా మ్ందిరము సమ్యపత మ్యయెను.
సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక సముదరపు దరినున్న ఎసోనుబెరున్కును
ఏలతున్కును పోగా
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హీరాము త్న్ పనివారిదావరా ఓడలను ఓడ న్డుపుటయందు యకిి గల
పనివారిని పంపను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరున్కు పోయి
అకకడనుండి తొమిిదివందల మ్ణుగుల బంగారమును ఎకికంచకొని రాజైన్
సొలొమోను నొదదకు తీసికొని వచిచరి.
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షేబదేశపు రాణ సొలొమోనును గూరిచన్ పరసిదిిని వినిన్పుపడు గూఢమైన్
పరశనలచేత్ సొలొమోనును శోధింపవలన్ని కోరి, మికికలి గొపప పరివారమును
వెంట బెట్ట
ు కొని, గంధవరుములను విసాతరము బంగారమును రత్న ములను
ఒంట్టలమీద ఎకికంచకొని యెరూష్లేమున్కు వచెచను. ఆమ
సొలొమోనునొదదకు వచిచ త్న్ మ్న్సుసలోని విష్యములనినటిని గురించి
అత్నితో మ్యటల్లడెను.
సొలొమోను ఆమ పరశనలనినయ ఆమకు విడదీసి చెపపను; సొలొమోను
ఆమకు పరతుాత్తరము చెపపలేని మ్రుగెైన్ మ్యట యేదియ లేకపోయెను.
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And he appointed, according to the order of David his father, the courses of
the priests for their service, and the Levites to their charges to praise and
minister before the priests, as the duty of every day required; the
gatekeepers also by their courses at every gate, for so had David the man of
God commanded.

Now all the work of Solomon was prepared unto the day of the foundation
of the house of the LORD and until it was finished. So the house of the LORD
was perfected.
Then went Solomon to Eziongeber and to Eloth at the seaside, in the land of
Edom.
And Hiram sent him ships by the hands of his servants, and servants who
had knowledge of the sea; and they went with the servants of Solomon to
Ophir, and took from thence four hundred and fifty talents of gold and
brought them to King Solomon.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to
Jerusalem to test Solomon with hard questions, having a very great
company, and camels that bore spices, and gold in abundance, and precious
stones. And when she had come to Solomon, she communed with him
about all that was in her heart.
And Solomon told her all her questions, and there was nothing hid from
Solomon which he told her not.

And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, and the
house that he had built,

షేబదేశపురాణ సొలొమోనున్కు కలిగిన్ జా
ా న్మును, అత్డు కటిుంచిన్ న్గరును, and the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance
of his ministers and their apparel, his cupbearers also and their apparel, and
his ascent by which he went up into the house of the LORD, there was no
more spirit in her.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Chronicles

9

4

2 Chronicles

9

5

2 Chronicles

9

6

2 Chronicles

9

7

2 Chronicles

9

8

2 Chronicles

9

9

2 Chronicles

9

10

2 Chronicles

9

11

2 Chronicles

9

12

2 Chronicles

9

13

2 Chronicles

9

14

2 Chronicles

9

15

అత్ని బలామీది భోజన్పదారథములను, అత్ని సేవకులు కూరుచండుటను,
అత్ని యపచారులు కనిపట్ట
ు టను వారి వసతీములను, అత్నికి గిననల
న్ందించవారిని వారి వసతీములను, యెహోవా మ్ందిరమ్ందు అత్డు
అరిపంచ దహన్బలులను చూచిన్పుపడు, ఆమ విసియ మొంది రాజుతో
ఇటానను
నీ కారాములనుగూరిచయ జా
ా న్మునుగూరిచయ నేను నా దేశమ్ందు వినిన్
వరిమ్యన్ము నిజవరిమ్యన్మే గాని, నేను వచిచ దాని కనునల్లర చూచవరకు
వారి మ్యటలను న్మ్ికయంటిని.
నీ యధిక జా
ా న్మును గూరిచ సగమైన్ను వారు నాకు తెలుపలేదు.
నినునగూరిచ నేను వినిన్దానికంట్ట నీ కీరిి యెంతో హెచచగానున్నది.
నీ సేవకుల భాగాము మ్ంచిది, ఎలాపుపడును నీ సముఖమున్ నిలిచి నీ
జా
ా న్సంభాష్ణ వినుచండు నీ సేవకులైన్ వీరి భాగాము మ్ంచిది.

నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని నీవు రాజువెై ఆయన్ సింహాసన్ముమీద
ఆస్త్నుడవెై యండున్ట్ట
ా నీయందు అనుగరహము చూపన్ందుకు నీ దేవుడెైన్
యెహోవాకు సోతత్ిములు కలుగునుగాక. ఇశార యేలీయలను నిత్ాము
సిథరపరచవలన్న్న దయాలోచన్ నీ దేవునికి కలిగియన్నందున్ నీత్ర
నాాయములను జరిగించటకెై ఆయన్ నినున వారిమీద రాజుగా
నియమించెను అని చెపపను.
ఆమ రాజున్కు రండువందల న్లుబది మ్ణుగుల బంగారమును విసాతరమైన్
గంధవరుములను రత్న ములను ఇచెచను; షేబదేశపు రాణ రాజైన్
సొలొమోనున్ కిచిచన్ గంధవరుములతో సాటియె
ై న్ దేదియలేదు.

And she said to the king, "It was a true report which I heard in mine own
land of thine acts and of thy wisdom.

However I believed not their words until I came and mine eyes had seen it.
And behold, the half of the greatness of thy wisdom was not told me, for
thou exceedest the fame that I heard.
Happy are thy men and happy are these thy servants, who stand continually
before thee and hear thy wisdom.
Blessed be the LORD thy God, who delighted in thee to set thee on His
throne to be king for the LORD thy God. Because thy God loved Israel, to
establish them for ever, therefore He made thee king over them to do
judgment and justice."
And she gave the king a hundred and twenty talents of gold and spices in
great abundance and precious stones; neither was there any such spice as
the queen of Sheba gave King Solomon.

And the servants also of Hiram and the servants of Solomon, who brought
gold from Ophir, brought algum trees and precious stones.

ఇదియగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచన్ హీరాము పనివారును
And the king made of the algum trees terraces to the house of the LORD and
సొలొమోను పనివారును చందన్పు మ్య
ా నులను పరశసతమైన్ రత్నములనుకూడ to the king's palace, and harps and psalteries for singers; and there were
కొనివచిచరి.
none such seen before in the land of Judah.
ఆ చంద న్పు మ్య
ా నులచేత్ రాజు యెహోవా మ్ందిరమున్కును
And King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatsoever
రాజన్గరున్కును సప్రన్ములను, గాయకులకు త్ంబురలను సితారాలను
she asked, besides that which she had brought unto the king. So she turned
చేయించెను, అట్టవంటి పని అంత్కుముందు యూదాదేశమ్ందు ఎవవరును
and went away to her own land, she and her servants.
చూచియండలేదు.
షేబ దేశపు రాణ రాజున్కు తీసికొనివచిచన్ వాటికి అత్డిచిచన్ పరత్ర
Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred
బహుమ్యన్ములుగాక ఆమ మ్కుకవ పడి అడిగిన్ దంత్య రాజైన్
and threescore and six talents of gold,
సొలొమోను ఆమ కిచెచను; త్రువాత్ ఆమ త్న్ సేవకులను వెంట బెట్ట
ు కొని
మ్రలి త్న్ దేశమున్కు వెళ్లాపోయెను.
గంధవరుములు అముి వరికులును ఇత్ర వరికులును కొని వచచ
besides that which traders and merchants brought. And all the kings of
బంగారముగాక సొలొమోనున్కు ఏటేట వచచ బంగారము వెయిానిన
Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon.
మూడువందల ముపపది రండు మ్ణుగులయెతు
త .
అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతు లును సొలొమోనునొదదకు
And King Solomon made two hundred bucklers of beaten gold: six hundred
బంగారమును వెండియ తీసికొని వచిచరి.
shekels of beaten gold went into one buckler.
రాజైన్ సొలొమోను సాగగొటిున్ బంగారముతో అలుగులుగల రండువందల
And three hundred shields made he of beaten gold: three hundred shekels
డాళాను చేయించెను; ఒకొకక డాలున్కు ఆరువందల తులముల బంగారము
of gold went into one shield. And the king put them in the House of the
పట్టును.
Forest of Lebanon.
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మ్రియ సాగగొటిున్ బంగారముతో మూడువందల కేడెములను చేయించెను; Moreover the king made a great throne of ivory and overlaid it with pure
ఒకొకక కేడెమున్కుమూడువందల తులముల బంగారము పట్టును; వాటిని రాజు gold.
లబానోను అరణాపు న్గరున్ందుంచెను.
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మ్రియ రాజు దంత్ ముతో ఒక గొపప సింహాసన్ము చేయించి పరశసత మైన్
బంగారముతో దాని పదిగించెను.
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ఆ సింహాసన్మున్కు దానితో కలిసియన్న ఆరు బంగారపు సోప్రన్ము లును
సింహాసన్మున్కు కటిు యన్న బంగారపు ప్రదపీఠమును ఉండెను,
కూరుచండుచోటికి ఇరుపరకకల ఊత్లుండెను, ఊత్లదగుర రండు సింహము
లుండెను;
ఆ యారు సోప్రన్ములమీద ఇరుపరకకల పండెరండు సింహములు
నిలిచియండెను, ఏ రాజామ్ందైన్ను అట్టవంటి పని చేయబడలేదు.
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మ్రియ రాజైన్ సొలొమోనున్కున్న ప్రన్ప్రత్ిలనినయను బంగారపువెై
యండెను; లబానోను అరణాపు న్గరున్నున్న ఉపకరణములనినయ
బంగారముతో చేసిన్వి; హీరాముయొకక పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు
త్రీుషుకు పోయి మూడు సంవత్సరములకు ఒకమ్యరు బంగారము, వెండి,
యేనుగుదంత్ము, కోతులు, నమ్ళ్ల
ా అను సరకులతో వచచచండెను గనుక

For the king's ships went to Tarshish with the servants of Hiram: once every
three years came the ships of Tarshish bringing gold and silver, ivory, and
apes, and peacocks.
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సొలొమోను దిన్ములలో వెండియెనినకకు రానిదాయెను

And King Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom.
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రాజైన్ సొలొమోను భూరాజులందరికంట్టను ఐశవరా మ్ందును జా
ా న్మ్ందును
అధికుడాయెను.
దేవుడు సొలొ మోనుయొకక హృదయ మ్ందుంచిన్ జా
ా నోకు
ి లను వినుటకెై
భూరాజులందరును అత్ని ముఖదరశన్ము చేయగోరిరి.
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And all the kings of the earth sought the presence of Solomon to hear his
wisdom that God had put in his heart.
And they brought every man his present: vessels of silver, and vessels of
gold, and raiment, armor, and spices, horses, and mules, a set rate year by
year.
And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve
thousand horsemen, whom he positioned in the chariot cities and with the
king at Jerusalem.
And he reigned over all the kings from the river even unto the land of the
Philistines and to the border of Egypt.
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మ్రియ పరత్రవాడును ఏటేట వెండివసు
త వులను బంగారు వసు
త వులను
వసతీములను ఆయధములను గంధవరుములను గుఱ్ఱములను
కంచరగాడిదలను కానుకలుగా తీసికొనివచెచను.
రథములు నిలువయంచ పటుణములలోను రాజునొదద యెరూష్లేములోను
సొలొమోనున్కు నాలుగువేల గుఱ్ఱపు సాలలును రథములును పండెరండువేల
గుఱ్ఱపు రౌతులును కలిగి యండెను.
యూఫరటీసున్ది మొదలుకొని ఫిలిషీత యల దేశమువరకును ఐగుపు
త
సరిహదు
ద వరకును ఉండు రాజు లందరి పైని అత్డు ఏలుబడి చేసెను.

And there were six steps to the throne with a footstool of gold, which were
fastened to the throne, and stays on each side of the sitting place, and two
lions standing by the stays;
and twelve lions stood there on one side and on the other upon the six
steps. There was not the like made in any kingdom.

And all the drinking vessels of King Solomon were of gold, and all the vessels
of the House of the Forest of Lebanon were of pure gold. None were of
silver. (It was of no account in the days of Solomon.)

And the king made silver in Jerusalem as stones, and cedar trees made he as
the sycamore trees that are in the low plains in abundance.

రాజు యెరూష్లేము న్ందు వెండి రాళాంత్ విసాతరముగా నుండున్ట్ట
ా ను,
And they brought unto Solomon horses out of Egypt and out of all lands.
దేవదారు మ్య
ా నులు షెఫేల్ల పరదేశ మున్నున్న మేడివృక్షములంత్ విసాతరముగా
నుండున్ట్ట
ా ను చేసెను.
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ఐగుపు
త నుండియ సకల దేశములనుండియ సొలొమోనున్కు గుఱ్ఱములు
తేబడెను.

Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in
the book of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite,
and in the visions of Iddo the seer against Jeroboam the son of Nebat?
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And Solomon reigned in Jerusalem over all Israel forty years.
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సొలొమోను చేసిన్ కారాములనినటినిగూరిచ పరవకియె
ై న్ నాతాను రచించిన్
గరంథమ్ందును, ష్లోనీయడెైన్ అహీయా రచించిన్ పరవచన్ గరంథమ్ందును,
నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబామునుగూరిచ దీరాదరిశ యె
ై న్ ఇదోదకు
గరంథమ్ందును వా
ర యబడి యన్నది.
సొలొమోను యెరూష్లేమున్ందు ఇశారయేలీయలందరిమీద న్లుబది
సంవత్సరములు ఏలుబడి చేసెను.
త్రువాత్ సొలొ మోను త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు
పటుణమ్ందు ప్రత్రపటుబడెను; అత్నికి బదులుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్
రహబాము రాజాయెను.
రహబామున్కు పటా
ు భిషేకము చేయటకెై ఇశారయేలీయలందరును
షెకెమున్కు వెళాగా రహబాముషెకెమున్కు పోయెను.
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వారునీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిుణాములు చూప వారితో మ్ంచి
But he forsook the counsel which the old men gave him, and took counsel
మ్యటల్లడిన్యెడల వారు ఎపపటికిని నీకు దాసులగుదురని అత్నితో చెపపరి. with the young men who were brought up with him, who stood before him.
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అయితే అత్డు పదదలు త్న్కు చెపపన్ ఆలోచన్ తో
ి సి వేసి, త్న్తోకూడ పరిగి And he said unto them, "What advice give ye that we may return an answer
త్న్ యెదుటనున్న ¸యవన్సు
థ లతో ఆలోచన్చేసి
to this people who have spoken to me, saying, `Ease somewhat the yoke
that thy father put upon us'?"
నీ త్ండిర మ్యమీద ఉంచిన్ కాడిని చలుకన్ చేయమ్ని న్న్నడిగిన్ యీ
And the young men who were brought up with him spoke unto him, saying,
జనులకు పరతుాత్తరమేమి ఇయావలన్ని మీరు యోచింతురో చెపుపడని
"Thus shalt thou answer the people who spoke unto thee, saying, `Thy
వారిన్డుగగా
father made our yoke heavy, but make thou it somewhat lighter for us' -thus shalt thou say unto them, `My little finger shall be thicker than my
father's loins.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

రాజైన్ సొలొమోను సమ్క్షము నుండి ప్రరిపోయి ఐగుపు
త లో వాసము
చేయచన్న నబాతు కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము అది విని ఐగుపు
త నుండి
త్రరిగిరాగా జనులు అత్ని పలిపంచిరి.
యర్కబామును ఇశారయేలువారందరును కూడి వచిచ నీ త్ండిర మ్య కాడిని
బరువుచేసెను;
నీ త్ండిర నియమించిన్ కఠిన్ దాసామును అత్డు మ్యమీద ఉంచిన్ బరువెైన్
కాడిని నీవు ఇపుపడు చలుకన్ చేసిన్యెడల మేము నినున సేవింతు మ్ని
రహబాముతో మ్న్విచేయగా
అత్డుమీరు మూడు దిన్ములు తాళ్ల మ్రల నాయొదదకు రండని చెపపను
గనుక జనులు వెళ్లాపోయిరి.

And Solomon slept with his fathers, and he was buried in the City of David
his father; and Rehoboam his son reigned in his stead.
And Rehoboam went to Shechem, for to Shechem had all Israel come to
make him king.
And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat (who was in Egypt
whither he had fled from the presence of Solomon the king) heard it, that
Jeroboam returned out of Egypt.
And they sent and called him. So Jeroboam and all Israel came and spoke to
Rehoboam, saying,
"Thy father made our yoke grievous. Now therefore ease thou somewhat
the grievous servitude of thy father and his heavy yoke that he put upon us,
and we will serve thee."
And he said unto them, "Come again unto me after three days." And the
people departed.

And King Rehoboam took counsel with the old men who had stood before
Solomon his father while he yet lived, saying, "What counsel give ye me to
return an answer to this people?"
అపుపడు రాజైన్ రహ బాము త్న్ త్ండిరయె
ై న్ సొలొమోను సజీవియె
ై యండగా And they spoke unto him, saying, "If thou be kind to this people and please
అత్ని సమ్క్షమున్ నిలిచిన్ పదదలను పలిపంచి--యీ జనులకు నేనేమి
them, and speak good words to them, they will be thy servants for ever."
పరతుాత్తర మియావలను? మీరు చెపుప ఆలోచన్ ఏది అని అడుగగా

అత్నితో కూడ పరిగిన్ యీ ¸యవన్సు
థ లు అత్నితో ఇటానిరినీ త్ండిర మ్య
కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చలుకన్ చేయమ్ని నీతో పలికిన్ యీ
జనులతో నీవు చెపపవలసిన్దేమ్న్గానా చిటికెన్ వేరలు నా త్ండిరయొకక
న్డుముకంట్ట బరువుగా ఉండును;
నా త్ండిర బరువెైన్ కాడి మీమీద మోపను గాని నేను మీ కాడిని మ్రింత్ బరువు
చేయదును; నా త్ండిర మిముిను చబుకులతో దండించెను గాని నేను
కొరడాలతో మిముిను దండించెదన్ని చెపుపము.

For whereas my father put a heavy yoke upon you, I will put more on your
yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with
scorpions.'"

12

మూడవ దిన్మ్ందు నాయొదదకు త్రరిగి రండని రాజు చెపపన్ పరకారము
యర్కబామును జనులందరును మూడవ దిన్మ్ందు రహబామునొదదకు రాగా

And the king answered them roughly; and King Rehoboam forsook the
counsel of the old men,

10

13

రాజైన్ రహబాము పదదల ఆలోచన్ను తో
ి సివేసి, ¸యవన్సు
థ లు చెపపన్
పరకారము వారితో మ్యటల్లడి

and answered them according to the advice of the young men, saying, "My
father made your yoke heavy, but I will add thereto: my father chastised
you with whips, but I will chastise you with scorpions!"
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So the king hearkened not unto the people, for the cause was of God, that
the LORD might perform His word which He spoke by the hand of Ahijah the
Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.
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వారికి కఠిన్మైన్ పరతుాత్తరమిచెచను; ఎటాన్గానా త్ండిర మీ కాడిని
బరువుచేసెను, నేను దానిని మ్రింత్ బరువు చేయదును; నా త్ండిర
మిముిను చబుకులతో దండించెను, నేను మిముిను కొరడా లతో
దండించెదన్ని చెపపను.
యెహోవా ష్లోనీయడెైన్ అహీయాదావరా నబాతు కుమ్యరుడెైన్
యర్కబాముతో సెలవిచిచన్ త్న్ మ్యటను సిథరపరచన్ట్ట
ా దేవుని నిరణయ
పరకారము జనులు చేసిన్ మ్న్వి రాజు ఆలకించక పోయెను.
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రాజు తాము చేసిన్ మ్న్వి అంగీకరింపక పోవుట చూచి జనులుదావీదులో
మ్యకు భాగము ఏది? యెష్ుయి కుమ్యరునియందు మ్యకు సావసథాము
లేదు;ఇశార యేలువారల్లరా, మీ గుడారమున్కు పోవుడి; దావీదూ,నీ
సంత్త్రవారిని నీవే చూచకొనుమ్ని రాజున్కు పరతుా త్తరమిచిచ
ఇశారయేలువారందరును ఎవరి గుడారమున్కు వారు వెళ్లాపోయిరి.

But as for the children of Israel who dwelt in the cities of Judah, Rehoboam
reigned over them.
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అయితే యూదాపటుణములలో కాపురముండు ఇశారయేలువారిమీద రహబాము Then King Rehoboam sent Hadoram who had charge over the tribute; and
ఏలుబడి చేసెను.
the children of Israel stoned him with stones, so that he died. But King
Rehoboam made haste to mount his chariot to flee to Jerusalem.
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రాజైన్ రహబాము వెటిుపనివారిమీద అధికారి యె
ై న్ హదోరమును పంపగా
ఇశారయేలు వారు రాళాతో అత్ని చావ గొటిురి గనుక రాజైన్ రహబాము
యెరూష్ లేమున్కు ప్రరిపోవలన్ని త్వరపడి త్న్ రథము ఎకెకను.

And Israel rebelled against the house of David unto this day.
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ఇశారయేలువారు ఇపపటికిని దావీదు సంత్త్రవారిమీద త్రరుగుబాట్ట చేసి
నేటివరకును వారికి లోబడకయనానరు.

And when Rehoboam had come to Jerusalem, he gathered from the house
of Judah and Benjamin a hundred and fourscore thousand chosen men who
were warriors to fight against Israel, that he might bring the kingdom again
to Rehoboam.
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2 Chronicles

10

2 Chronicles

So Jeroboam and all the people came to Rehoboam on the third day, as the
king bade, saying, "Come again to me on the third day."

And when all Israel saw that the king would not hearken unto them, the
people answered the king, saying, "What portion have we in David? We
have no inheritance in the son of Jesse. Every man to your tents, O Israel!
And now, David, see to thine own house!" So all Israel went to their tents.
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రహబాము యెరూష్లేమున్కు వచిచన్పుపడు ఇశార యేలువారితో యదిము
చేయటకును, రాజామును త్న్కు మ్రల రపపంచకొనుటకును అత్డు
యూదావారిలో నుండియ బెనాామీనీయలలోనుండియ ఏరపరచబడిన్
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But the word of the LORD came to Shemaiah the man of God, saying,

"Speak unto Rehoboam the son of Solomon, king of Judah, and to all Israel
in Judah and Benjamin, saying,
నీవు యూదారాజును సొలొమోను కుమ్యరుడున్గు రహబాముతోను, యూదా `Thus saith the LORD: Ye shall not go up nor fight against your brethren.
యందును బెనాామీనీయల పరదేశమ్ందును ఉండు ఇశారయేలు వారందరితోను Return every man to his house, for this thing is done from Me.'" And they
ఈ మ్యట పరకటించము
obeyed the words of the LORD, and returned from going against Jeroboam.
ఈ కారాము నావలన్ జరుగుచన్నదని యెహోవా సెలవిచచచనానడు
గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహో దరులతో యదిము చేయకుండను
మీరందరును మీ మీ యిండాకు త్రరిగి పోవుడి అని చెపపను. కావున్ వారు
యెహోవా మ్యటలు విని యర్కబాముతో యదిము చేయట మ్యని
వెళ్లాపోయిరి.
రహబాము యెరూష్లేమున్ందు కాపురముండి యూదా పరదేశమ్ందు
ప్ర
ర కారపురములను కటిుంచెను.
అత్డు బేతెాహేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూసరు,
శోకో, అదుల్ల
ా ము, గాతు,
మ్యరేషా, జీపు, అదోర యీము,
ల్లకీషు, అజేకా,
జొరాా, అయాాలోను, హెబో
ర ను అను యూదా బెనాామీను పరదేశము
లందుండు ప్ర
ర కారపురములను కటిుంచి
దురుములను బల పరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, ఆహారమును నూనను
దా
ర కాురసమును సమ్కూరచను.
మ్రియ వాటిలో డాళాను బలాములను ఉంచి ఆ పటుణములను బహు
బలవంత్ మైన్ వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాామీనీయలును అత్ని
పక్షమున్నుండిరి.
ఇశారయేలువారి మ్ధానుండు యాజకులును లేవీ యలును తామున్న
పరదేశముల సరిహదు
ద లను దాటి అత్ని యొదదకు వచిచ చేరిరి.

And Rehoboam dwelt in Jerusalem, and built cities for defense in Judah.

He built even Bethlehem, and Etam, and Tekoa,
and Bethzur, and Shoco, and Adullam,
and Gath, and Mareshah, and Ziph,
and Adoraim, and Lachish, and Azekah,
and Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin,
fortified cities.
And he fortified the strongholds and put captains in them, and stores of
victuals and of oil and wine.
And in each separate city he put shields and spears, and made them
exceedingly strong, having Judah and Benjamin on his side.
And the priests and the Levites who were in all Israel resorted to him out of
all their borders.

For the Levites left their suburbs and their possessions and came to Judah
and Jerusalem, for Jeroboam and his sons had cast them off from executing
the priest's office unto the LORD.
యర్కబామును అత్ని కుమ్యరులును యెహోవాకు యాజకసేవ జరుగకుండ
And he ordained for himself priests for the high places, and for the devils,
లేవీయలను తో
ి సి వేయగా, వారు త్మ్ గా
ర మ్ములను సావసథాములను విడచి, and for the calves which he had made.
యూదా దేశమున్కును యెరూష్లేమున్కును వచిచరి.
యర్కబాము బలిపీఠములకును దయాములకును తాను చేయించిన్
దూడలకును యాజకులను ఏరపరచకొనను.

And after them, out of all the tribes of Israel, such as set their hearts to seek
the LORD God of Israel came to Jerusalem to sacrifice unto the LORD God of
their fathers.
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వారి చరాలట్ట
ా ండగా ఇశారయేలీయల గోత్ిములయం దంత్టను
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాను వెదకుటకు మ్న్సుస
నిలుపుకొనిన్వారు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాకు బలుల న్రిపంచటకెై
యెరూష్లేమున్కు వచిచరి.
దావీదును సొలొమోనును న్డచిన్ మ్యరుమ్ందు మూడు సంవత్సరములు వారు
న్డచి, యూదా రాజామును బలపరచి మూడు సంవత్సరములు సొలొమోను
కుమ్యరుడెైన్ రహబామున్కు సహాయకులైరి.

So they strengthened the kingdom of Judah, and made Rehoboam the son
of Solomon strong three years. For three years they walked in the way of
David and Solomon.

రహబాము, దావీదు కుమ్యరుడెైన్ యెరీమోతు కుమ్యరి యగు మ్హలతును
యెష్ుయి కుమ్యరుడెైన్ ఏలీయాబు కుమ్యరియగు అబీహాయిలును
వివాహము చేసికొనమ్.
అత్నికి యూషు షెమ్రాా జహము అను కుమ్యరులు కలిగిరి.

who bore him children: Jeush, and Shamariah, and Zaham.

రహబాము పదుననిమిదిమ్ంది భారాలను పండిాచేసికొని అరువదిమ్ంది
ఉపపతునలను తెచచకొని యిరువది యెనిమిదిమ్ంది కుమ్య రులను
అరువదిమ్ంది కుమ్యరిలను కనను; అయితే త్న్ భారాలందరికంట్టను
ఉపపతున లందరికంట్టను అబా
ు లోము కుమ్యరియె
ై న్ మ్యకాను అత్డు
ఎకుకవగా పేరమించెను.
రహబాము మ్యకాకు పుటిున్ కుమ్యరుడెైన్ అబీయాను రాజును చేయత్లచి,
అత్ని సహోదరులమీద పరధానునిగాను అధిపత్రనిగాను అత్ని నియమించెను.

and Rehoboam made Abijah the son of Maachah the chief to be ruler
among his brethren, for he thought to make him king.

అత్డు మ్ంచి మలకువగలవాడెై త్న్ కుమ్యరులలో శ్రష్ంచిన్ వారిని యూదా
బెనాామీను సంబంధములైన్ ఆయా పరదేశములలోని ఆయా
ప్ర
ర కారపురములయందు అధి పతులుగా నియమించి వారికి విసాతరమైన్ సొతు
త
ఇచిచ వారికి పండిాండు
ా చేసెను.
రహబాము రాజాము సిథరపడి తాను బలపరచబడిన్... త్రువాత్ అత్డును
ఇశారయేలీయలందరును యెహోవా ధరిశాసతీమును విసరిజంచిరి.

And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom and had
strengthened himself, he forsook the law of the LORD, and all Israel with
him.

And Rehoboam took Mahalath the daughter of Jerimoth the son of David
for a wife, and Abihail the daughter of Eliab the son of Jesse,

And after her he took Maachah the daughter of Absalom, who bore him
Abijah, and Attai, and Ziza, and Shelomith.
పమ్ిట అత్డు అబా
ు లోము కుమ్యరియె
ై న్ మ్య కాను వివాహము చేసికొన్గా And Rehoboam loved Maachah the daughter of Absalom above all his wives
ఆమ అత్నికి అబీయాను అత్తయిని జీజాను షెలోమీతును కనను.
and his concubines (for he took eighteen wives and threescore concubines,
and begot twenty and eight sons and threescore daughters);

వారు యెహోవా యెడల దోరహము చేసిన్ందున్ రాజైన్ రహబాము యొకక
అయిదవ సంవత్సరమ్ందు ఐగుపు
త రాజైన్ షీష్కు వెయిానిన రండువందల
రథములతోను అరువదివేల గుఱ్ఱపు రౌతులతోను యెరూష్లేముమీదికి
వచెచను.
అత్నితో కూడ ఐగుపు
త నుండి వచిచన్ లూబీయలు సుకీకయలు కూషీ
యలు అనువారు లకకకు మించియండిరి.

And he dealt wisely, and dispersed some of his children throughout all the
countries of Judah and Benjamin, unto every fortified city; and he gave
them victuals in abundance. And he desired many wives.

And it came to pass that in the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of
Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against
the LORD,
with twelve hundred chariots, and threescore thousand horsemen; and the
people were without number who came with him out of Egypt: the Lubims,
the Sukkiims, and the Ethiopians.
And he took the fortified cities which pertained to Judah, and came to
Jerusalem.
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అత్డు యూదాకు సమీపమైన్ ప్ర
ర కారపురములను పట్ట
ు కొని
యెరూష్లేమువరకు రాగా

Then came Shemaiah the prophet to Rehoboam and to the princes of Judah,
who were gathered together in Jerusalem because of Shishak, and said unto
them, "Thus saith the LORD: `Ye have forsaken Me, and therefore have I also
left you in the hand of Shishak.'"
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పరవకియె
ై న్ షెమ్యా రహబామునొదదకును, షీష్కున్కును భ్యపడి యెరూష్
లేమున్కు వచిచ కూడియన్న యూదావారి అధిపతుల యొదదకును
వచిచమీరు న్నున విసరిజంచిత్రరి గనుక నేను మిముిను షీష్కు చేత్రలో
పడనిచిచయనానన్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడని చెపపను.

Whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves, and they
said, "The LORD is righteous."
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అపుపడు ఇశారయేలీయల అధిపతులును రాజును త్ముిను తాము
త్గిుంచకొని యెహోవా నాాయసు
థ డని ఒపుపకొనిరి.
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వారు త్ముిను తాము త్గిుంచకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక యెహోవా
వాకుక షెమ్యాకు పరత్ాక్షమైయీల్లగు సెలవిచెచనువారు త్ముిను తాము
త్గిుంచకొనిరి గనుక నేను వారిని నాశన్ముచేయక, షీష్కు దావరా నా ఉగరత్ను
యెరూష్లేముమీద కుమ్ిరింపక త్వరలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను.

And when the LORD saw that they humbled themselves, the word of the
LORD came to Shemaiah, saying, "They have humbled themselves.
Therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance,
and My wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of
Shishak.
Nevertheless they shall be his servants, that they may know My service, and
the service of the kingdoms of the countries."
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అయితే న్నున సేవించటకును, భూరాజులకు దాసులై యండుటకును ఎంత్ So Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, and took away the
భేదమున్నదో వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా వారు అత్నికి దాసులగుదురు.
treasures of the house of the LORD and the treasures of the king's house. He
took all: he carried away also the shields of gold which Solomon had made.
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ఐగుపు
త రాజైన్ షీష్కు యెరూష్లేముమీదికి వచిచ యెహోవా మ్ందిరపు
బకకసములనినటిని రాజన్గరులోని బకకసములనినటిని దోచకొని,
సొలొమోను చేయించిన్ బంగారపు డాళాను తీసికొనిపోయెను.
వాటికి బదులుగా రాజైన్ రహబాము ఇత్తడి డాళాను చేయించి వాటిని
రాజన్గరుయొకక దావరమును కాయ సేవకుల యొకక అధిపతులకు
అపపగించెను.
రాజు యెహోవా మ్ందిరములోనికి పరవేశించిన్పుపడెలా న్గరు సేవకులు వచిచ
వాటిని ఎత్రత త్రువాత్ వాటిని మ్రల గదిలో ఉంచచ వచిచరి.
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అత్డు త్నున తాను త్గిుంచకొనిన్ందున్ యెహోవా అత్ని బత్రతగా
నిరూిలముచేయక, యూదావారు కొంత్ మ్ట్ట
ు కు మ్ంచిత్న్ము
న్నుసరించట చూచి త్న్ కోపము అత్నిమీదనుండి త్రిపుపకొనను.

In their stead King Rehoboam made shields of brass and committed them to
the hands of the chief of the guard, who kept the entrance of the king's
house.
And when the king entered into the house of the LORD, the guard came and
fetched them, and brought them again into the guard chamber.
And when he humbled himself, the wrath of the LORD turned from him,
that He would not destroy him altogether; and also in Judah things went
well.
So King Rehoboam strengthened himself in Jerusalem, and reigned; for
Rehoboam was one and forty years old when he began to reign, and he
reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD had chosen
out of all the tribes of Israel to put His name there. And his mother's name
was Naamah, an Ammonitess.
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రాజైన్ రహబాము యెరూష్లేమున్ందు సిథరపడి యేలుబడి చేసెను;
రహబాము ఏలనారంభించిన్పుపడు న్లుబదియొక సంవత్సరముల
యీడుగల వాడెై యండెను; త్న్ నామ్మును అచచట ఉంచటకెై
ఇశారయేలీయల గోత్ిములనినటిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన్ పటుణమ్గు
యెరూష్లేమున్ందు అత్డు పదునేడు సంవత్సరములు ఏలను, అత్ని త్లిా
పేరు న్యమ్య, ఆమ అమోి నీయరాలు.
అత్డు త్న్ మ్న్సుస యెహోవాను వెదకుట యందు నిలుపుకొన్క
చెడుకిరయలు చేసెను.

And he did evil, because he prepared not his heart to seek the LORD.

రహబాము చేసిన్ కారాములనినటిని గూరిచయ షెమ్యా రచించిన్
గరంథమ్ందును దీరాదరిశయె
ై న్ ఇదోద రచించిన్ వంశావళ్లయందును
వా
ర యబడియన్నది.
రహ బామున్కును యర్కబామున్కును యదిము యెడతెగక జరిగెను.
రహబాము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి దావీదుపటుణమ్ందు
ప్రత్రపటుబడెను, అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అబీయా అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.

And Rehoboam slept with his fathers, and was buried in the City of David;
and Abijah his son reigned in his stead.

1

రాజైన్ యర్కబాము ఏలుబడిలో పదుననిమిదవ సంవత్సరమ్ందు అబీయా
యూదావారిమీద ఏలనారం భించెను.

13

2

అత్డు మూడు సంవత్సరములు యెరూష్ లేమున్ందు ఏలను; అత్ని
త్లిాపేరు మీకాయా, ఆమ గిబియా ఊరివాడెైన్ ఊరియేలు కుమ్యరి.
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అబీయాకును యర్కబామున్కును యదిము కలుగగా అబీయా నాలుగు
లక్షలమ్ంది పరాకరమ్ శాలుల సెైన్ాము ఏరపరచకొని యదిమున్కు
సిదిముచేసెను; యర్కబామును ఎనిమిది లక్షలమ్ంది పరాకరమ్శాలులను
ఏరపరచకొని అత్నికి ఎదురుగా వారిని యదిమున్కు వ్దాహపరచెను.

He reigned three years in Jerusalem. Also his mother's name was Michaiah
the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and
Jeroboam.
And Abijah set the battle in array with an army of valiant men of war, even
four hundred thousand chosen men. Jeroboam also set the battle in array
against him with eight hundred thousand chosen men, being mighty men of
valor.
And Abijah stood up upon Mount Zemaraim, which is in Mount Ephraim,
and said, "Hear me, thou Jeroboam and all Israel:
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Ought ye not to know that the LORD God of Israel gave the kingship over
Israel to David for ever, even to him and to his sons by a covenant of salt?
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అపుపడు అబీయా ఎఫా
ర యిము మ్న్ామ్ందుండు సెమ్రాయిము కొండమీద
నిలిచి పరకటించిన్దేమ్న్గాయర్కబామ్య, ఇశారయేలువారల్లరా, మీరందరును
నాకు చెవియొగు
ు డి.
ఇశారయేలు రాజామును ఎలాపుపడును ఏలున్ట్ట
ా గా ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా దావీదుతోను అత్ని సంత్త్రవారితోను భ్ంగము కాజాలని1
నిబంధన్ చేసి దానిని వారికిచెచన్ని మీరు తెలిసికొందురు గదా.
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అయిన్ను దావీదు కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనుకు దాసుడును నబాతు
కుమ్యరుడున్గు యర్కబాము పనికి మ్యలిన్ దుషు
ు లతో కలిసి లేచి త్న్
యజమ్యనునిమీద త్రరుగుబాట్ట చేసెను.

And there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have
strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon when
Rehoboam was young and tenderhearted and could not withstand them.
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సొలొమోను కుమ్యరుడెైన్ రహబాము ఇంకను బాలాదశలోనుండి ధైరాము
"And now ye think to withstand the kingdom of the LORD in the hand of the
లేనివాడెై వారిని ఎదిరించటకు త్గిన్ శకిిలేకున్నపుపడు వారు అత్నితో
sons of David; and ye are a great multitude, and there are with you golden
యదిము చేయటకు సిదిమైరి.
calves which Jeroboam made you for gods.
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Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in the book of
Shemaiah the prophet and of Iddo the seer concerning genealogies? And
there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually.

Now in the eighteenth year of King Jeroboam, Abijah began to reign over
Judah.

Yet Jeroboam the son of Nebat, the servant of Solomon the son of David,
hath risen up and hath rebelled against his lord.
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ఇపుపడు దావీదు సంత్త్ర వారి వశమున్నున్న యెహోవా రాజాముతో మీరు
యదిముచేయ తెగించెదమ్ని త్లంచచనానరు. మీరు గొపప సెైన్ాముగా
ఉనానరు; యర్కబాము మీకు దేవత్లుగా చేయించిన్ బంగారు దూడలును
మీయొదద ఉన్నవి.
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మీరు అహరోను సంత్త్రవారైన్ యెహోవా యాజకులను, లేవీయలను
తో
ి సివేసి, అన్ాదేశముల జనులు చేయన్ట్ట
ా మీకొరకు యాజకులను
నియమించ కొంటిరిగదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱ్ఱ పటేుళాతోను త్నున
పరత్రష్ఠంచటకెైవచచ పరత్రవాడు, దైవములు కాని వాటికి
యాజకుడగుచనానడు.
అయితే యెహోవా మ్యకు దేవుడెైయనానడు; మేము ఆయన్ను విసరిజంచిన్
And they burn unto the LORD every morning and every evening burnt
వారము కాము; అహరోను సంత్త్రవారు యెహోవాకు సేవచేయ యాజకులై
sacrifices and sweet incense. The showbread also set they in order upon the
యనానరు; లేవీయలు చేయవలసిన్ పనులను లేవీయలే చేయచనానరు. pure table, and the candlestick of gold with the lamps thereof to burn every
evening; for we keep the charge of the LORD our God. But ye have forsaken
Him.
వారు ఉదయాసతమ్యములయందు యెహోవాకు దహన్బలులు
And behold, God Himself is with us for our captain, and His priests with
అరిపంచచ, సుగంధదరవాములతో ధూపము వేయచ, పవిత్ిమైన్ బలామీద sounding trumpets to cry alarm against you. O children of Israel, fight ye not
సనినధిర్కట్టులు ఉంచచ, బంగారు దీపసతంభ్మును పరమిదలను పరత్ర
against the LORD God of your fathers, for ye shall not prosper."
సాయంత్ిము ముటిుంచచ వచచచనానరు; మేము మ్య దేవుడెైన్ యెహోవా
యేరపర చిన్ విధినిబటిు సమ్సతము జరిగించచనానము గాని మీరు
ఆయన్ను విసరిజంచిన్ వారైత్రరి.
ఆలోచించడి, దేవుడ మ్యకు తోడెై మ్యకు అధిపత్రగానునానడు, మీ మీద
But Jeroboam caused an ambush to come about behind them; so they were
ఆరాభటము చేయటకెై బూరలు పట్ట
ు కొని ఊదున్టిు ఆయన్ యాజకులు మ్య before Judah and the ambush was behind them.
పక్షమున్ ఉనానరు; ఇశార యేలువారల్లరా, మీ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవాతో యదిముచేయకుడి, చేసిన్ను మీరు జయమొందరు.
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అపుపడు యూదావారు ఆరభటించిరి; యూదావారు ఆరభటించి న్పుపడు
యర్కబామును ఇశారయేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి
యెదుటను నిలువలేకుండున్ట్ట
ా దేవుడు వారిని మొత్రతన్ందున్
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ఇశారయేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి ప్రరిపోయిరి. దేవుడు వారిని
యూదా వారిచేత్రకి అపపగించిన్ందున్
అబీయాయను అత్ని జనులును వారిని ఘోరముగా సంహరించిరి. ఇశార
యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమ్ంది పరాకరమ్శాలులు హతులైరి.

యర్కబాము వారి వెనుకటి భాగమ్ందు మ్యట్ట గాండరను కొందరిని ఉంచి,
సెైన్ాము యూదావారికి ముందును మ్యట్టగాండర వారికి వెనుకను ఉండున్ట్ట
ా
చేసెను.
యూదావారు త్రరిగి చూచి యోధులు త్మ్కు ముందును వెనుకను ఉన్నట్ట
ు
తెలిసికొని యెహోవాకు ప్ర
ర రథన్ చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి.

Have ye not cast out the priests of the LORD, the sons of Aaron, and the
Levites, and have made priests for yourselves in the manner of the nations
of other lands, so that whosoever cometh to consecrate himself with a
young bullock and seven rams, the same may be a priest of them that are no
gods?
But as for us, the LORD is our God, and we have not forsaken Him; and the
priests, who minister unto the LORD are the sons of Aaron, and the Levites
wait upon their business.

And when Judah looked back, behold, the battle was before and behind;
and they cried unto the LORD, and the priests sounded with the trumpets.
Then the men of Judah gave a shout; and as the men of Judah shouted, it
came to pass that God smote Jeroboam and all Israel before Abijah and
Judah.
And the children of Israel fled before Judah, and God delivered them into
their hand.

And Abijah and his people slew them with a great slaughter; so there fell
down slain of Israel five hundred thousand chosen men.
Thus the children of Israel were brought under at that time, and the children
of Judah prevailed because they relied upon the LORD God of their fathers.
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ఈ పరకారము ఇశారయేలువారు ఆ కాలమ్ందు త్గిుంపబడిరి గాని యూదావారు
త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను ఆశర యించిన్ హేతువుచేత్ జయ
మొందిరి.
అబీయా యర్కబామును త్రిమి, బేతేలును దాని గా
ర మ్ములను యెషానాను
దాని గా
ు కొనను.
ర మ్ములను ఎఫ్తరనును దాని గా
ర మ్ములను పట్ట
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And Abijah pursued after Jeroboam and took cities from him: Bethel with
the towns thereof, and Jeshanah with the towns thereof, and Ephrain with
the towns thereof.
Neither did Jeroboam recover strength again in the days of Abijah; and the
LORD struck him, and he died.
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అబీయా బరదికిన్ కాలమున్ యర్కబాము మ్రల బలము పందలేదు,యెహోవా But Abijah waxed mighty, and married fourteen wives, and begot twenty
అత్ని మొత్రతన్ందుచేత్ అత్డు మ్రణ మొందను.
and two sons and sixteen daughters.
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అబీయా వృదిినొందను, అత్డు పదునాలుగు మ్ంది భారాలను వివా హము And the rest of the acts of Abijah and his ways and his sayings are written in
చేసికొని యిరువది యిదదరు కుమ్యరులను పదునారుగురు కుమ్యరిలను కనను. the commentary of the prophet Iddo.
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So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the City of David;
and Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quiet ten years.
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అబీయా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్ని చరాను గూరిచయ,
అత్ని కాలమున్ జరిగిన్ సంగతులను గూరిచయ పరవకియె
ై న్ ఇదోద రచించిన్
సటీక గరంథమున్ందు వా
ర య బడియన్నది.
అబీయా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంపగా జనులు అత్నిని దావీదు
పటుణమ్ందు ప్రత్రపటిురి; అత్నికి బదులుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఆసా
రాజాయెను. ఇత్ని దిన్ములలో దేశము పది సంవత్సరములు నమ్ిది
పందను.
ఆసాత్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి అనుకూలముగాను యథారథముగాను
న్డచిన్వాడెై
అన్ాదేవత్ల బలిపీఠములను పడగొటిు ఉన్నత్సథలములను ప్రడుచేసి
పరత్రమ్లను పగులగొటిు దేవతా సతంభ్ములను కొటిువేయించి
వారి పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను ఆశర యించటకును,
ధరిశాసతీమునుబటిుయ విధినిబటిుయ కిరయలు జరిగించటకును,
యూదావారికి ఆజా
ా పంచి
ఉన్నత్ సథలములను సూరా దేవతాసతంభ్ములను యూదావారి
పటుణములనినటిలోనుండి తీసివేసెను. అత్నియేలు బడియందు రాజాము
నమ్ిదిగా ఉండెను.
ఆ సంవత్సరములలో అత్నికి యదిములు లేక పోవుటచేత్ దేశములో
నమ్ిదికలిగియండెను; యెహోవా అత్నికి విశారంత్ర దయచేసియండగా
అత్డు యూదా దేశమున్ ప్ర
ర కారములుగల పటుణములను కటిుంచెను.
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అత్డు యూదావారికి ఈల్లగు పరకటన్చేసెనుమ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను
మ్న్ము ఆశర యించిత్రవిిు, ఆశర యించిన్ందున్ ఆయన్ మ్న్ చట్ట
ు ను నమ్ిది
కలుగజేసి యనానడు; దేశమ్ందు మ్న్ము నిరభ్ాంత్రముగా త్రరుగ
వచచను, మ్న్ము ఈ పటుణములను కటిుంచి, వాటికి ప్ర
ర కారములను
గోపురములను గుమ్ిములను దావరబంధ ములను అమ్రుచదము.
కాగావారు పటుణములను కటిు వృదిినొందిరి.

And Asa had an army of men who bore bucklers and spears out of Judah,
three hundred thousand; and out of Benjamin who bore shields and drew
bows, two hundred and fourscore thousand. All these were mighty men of
valor.

And Asa did that which was good and right in the eyes of the LORD his God.

For he took away the altars of the strange gods and the high places, and
broke down the images, and cut down the Asherah poles;
and he commanded Judah to seek the LORD God of their fathers, and to do
the law and the commandment.
Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the
images; and the kingdom was quiet before him.
And he built fortified cities in Judah, for the land had rest; and he had no
war in those years, because the LORD had given him rest.
Therefore he said unto Judah, "Let us build these cities and make walls
about them, and towers, gates, and bars while the land is yet before us,
because we have sought the LORD our God. We have sought Him, and He
hath given us rest on every side." So they built and prospered.
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ఆ కాలమున్ డాళాను ఈట్టలను పట్ట
ు కొను మూడు లక్షలమ్ంది
యూదావారును, కేడెములు ధరించివిలు
ా వేయ రండు లక్షల ఎనుబది
వేలమ్ంది బెనాామీనీ యలును కూడిన్ సెైన్ాము ఆసాకు ఉండెను;
వీరందరును పరాకరమ్శాలులై యండిరి.
కూషీయడెైన్ జరహు వారిమీద దండెత్రత వేయి వేల సెైన్ామును మూడువందల
రథములను కూరుచకొని బయలుదేరి మ్యరేషావరకు రాగా ఆసా అత్నికి
ఎదురుబోయెను.
వారు మ్యరేషానొదద జప్రతా అను పలాపుసథలమ్ందు పంకు
ి లు తీరిచ యదిము
కలుపగా
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And there came out against them Zerah the Ethiopian with a host of a
thousand thousand and three hundred chariots, and came unto Mareshah.
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ఆసా త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిు యెహోవా, విసాతరమైన్
So the LORD smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the
సెైన్ాముచేత్రలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయటకు నీకన్న Ethiopians fled.
ఎవరును లేరు; మ్య దేవా యెహోవా, మ్యకు సహాయముచేయము, నినేన
న్ముికొని యనానము, నీ నామ్మునుబటిుయే యీ సెైన్ామును
ఎదిరించటకు బయలుదేరియనానము. యెహోవా నీవే మ్య దేవుడవు,
న్రమ్యతు
ి లను నీ పైని జయమొందనియాకుము అని ప్ర
ర రిథంపగా
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యెహోవా ఆ కూషీయలను ఆసాయెదుటను యూదావారి యెదుటను
నిలువనియాక వారిని మొత్రతన్ందున్ వారు ప్రరిపోయిరి.
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ఆసాయను అత్నితో కూడనున్న వారును గెరారువరకు వారిని త్రుమ్గా
కూషీయలు మ్రల పంకు
ి లు తీరచ లేక యెహోవా భ్యముచేత్ను ఆయన్
సెైన్ాపు భ్యముచేత్ను ప్రరిపోయిరి. యూదావారు విశ్రష్మైన్ కొలాసొముి
పట్ట
ు కొనిరి.
గెరారు చట్ట
ు నున్న పటుణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా భ్యము
వచెచను గనుక ఆ పటుణములనినటిని కొలాపటిు, వాటిలోనున్న మికుకటమైన్
కొలాసొమ్ింత్య దోచకొనిరి.
మ్రియ వారు పసుల సాలలను పడగొటిు విసాతరమైన్ గొఱ్ఱలను ఒంట్టలను
సమ్ కూరుచకొని యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచిచరి.
ఆ కాలమున్ దేవుని ఆత్ి ఓదేదు కుమ్యరుడెైన్... అజరాామీదికి రాగా అత్డు
ఆసాను ఎదుర్కకన్బోయి యీల్లగు పరకటించెను
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ఆసా, యూదావారల్లరా, బెనాామీనీయల్లరా, మీరందరు నా మ్యట వినుడి.
మీరు యెహోవా పక్షపువారైన్యెడల ఆయన్ మీ పక్షమున్ నుండును; మీరు
ఆయన్యొదద విచారణచేసిన్యెడల ఆయన్ మీకు పరత్ాక్షమ్గును; మీరు
ఆయన్ను విసరిజం చిన్యెడల ఆయన్ మిముిను విసరిజంచను,
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నిజమైన్ దేవుడెైన్ను ఉపదేశముచేయ యాజకులైన్ను, ధరిశాసతీ మైన్ను
But when they in their trouble did turn unto the LORD God of Israel and
చాల్ల దిన్ములు ఇశారయేలీయలకు లేకుండ పోవును.
sought Him, He was found by them.
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Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the Valley
of Zephathah at Mareshah.
And Asa cried unto the LORD his God and said, "LORD, it is nothing with
Thee to help, whether with many or with those who have no power. Help
us, O LORD our God, for we rest on Thee, and in Thy name we go against
this multitude. O LORD, Thou art our God. Let not man prevail against Thee."

And Asa and the people who were with him pursued them unto Gerar; and
the Ethiopians were overthrown so that they could not recover themselves,
for they were destroyed before the LORD and before His host; and they
carried away very much spoil.
And they smote all the cities round about Gerar, for the fear of the LORD
came upon them; and they despoiled all the cities, for there was exceeding
much spoil in them.
They smote also the tents of cattle, and carried away sheep and camels in
abundance, and returned to Jerusalem.
And the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded.
And he went out to meet Asa, and said unto him, "Hear ye me, Asa, and all
Judah and Benjamin: The LORD is with you while ye be with Him; and if ye
seek Him, He will be found by you; but if ye forsake Him, He will forsake you.
Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a
teaching priest and without law.
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త్మ్ శర మ్యందు వారు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా యొదదకు
మ్ళ్ల
ా కొని ఆయన్ను వెదకి న్పుడు ఆయన్ వారికి పరత్ాక్షమ్యయెను.

And in those times there was no peace to him that went out nor to him that
came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries.
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And nation was destroyed by nation, and city by city; for God vexed them
with all adversity.
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ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసు
థ లందరిలోను గొపప కలో
ా లములు కలిగెను
గనుక త్మ్ పనిప్రటలను చకక పట్ట
ు కొనుటకెై త్రరుగువారికి సమ్యధాన్ము
లేకుండెను.
దేవుడు జన్ము లను సకలవిధములైన్ బాధలతో శర మ్పరచెను గనుక జన్ము
జన్మును, పటుణము పటుణమును, ప్రడు చేసెను.
కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరాము వహించడి, మీ కారాము సఫలమ్గును.
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పరవకియె
ై న్ ఓదేదు పరవచించిన్ యీ మ్యటలు ఆసా వినిన్పుపడు అత్డు
ధైరాము తెచచకొని యూదా బెనాా మీనీయల దేశమ్ంత్టినుండియ,
ఎఫా
ర యిము మ్న్ాములో తాను పట్ట
ు కొనిన్ పటుణములలోనుండియ
హేయములైన్ విగరహములనినటిని తీసి వేసి, యెహోవా మ్ంటపము
ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మ్రల కటిుంచి
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యూదా వారిన్ందరిని బెనాామీనీయల న్ందరిని, ఎఫా
ర యిము మ్న్షేు
ష్మోాను గోత్ిసాథన్ము లలోనుండి వచిచ వారిమ్ధా నివసించ పరదేశులను
సమ్కూరచను. అత్ని దేవు డెైన్ యెహోవా అత్నికి సహా యడెై యండుట
చూచి ఇశారయేలువారిలోనుండి విసాతరమైన్ జనులు అత్ని పక్షము చేరిరి.

So they gathered themselves together at Jerusalem in the third month, in
the fifteenth year of the reign of Asa.
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ఆసా యేలు బడియందు పదునైదవ సంవత్సరమున్ మూడవ నలను వారు
యెరూష్లేములో కూడి
తాము తీసికొనివచిచన్ కొలాసొముి లోనుండి ఆ దిన్మున్ ఏడువందల
యెదు
ద లను ఏడు వేల గొఱ్ఱలను యెహోవాకు బలులుగా అరిపంచి

And they offered unto the LORD at that time from the spoil which they had
brought, seven hundred oxen and seven thousand sheep.
And they entered into a covenant to seek the LORD God of their fathers with
all their heart and with all their soul,
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that whosoever would not seek the LORD God of Israel should be put to
death, whether small or great, whether man or woman.
And they swore unto the LORD with a loud voice, and with shouting, and
with trumpets, and with cornets.
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పూరణహృదయముతోను పూరా
ణ త్ితోను త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవాయొదద తాము విచారణచేయదు మ్నియ
పన్నలేగాని పదదలేగాని పురుషులేగాని స్త్తీలే గాని ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవాయొదద విచారణ చేయనివారికందరికిని మ్రణము
విధించదుమ్నియ నిష్కరుచేసికొనిరి.
వారు ఎలుగెత్రత బబబలిడుచ, మేళములతోను బూరల నాదముతోను
భేరీధవనులతోను యెహోవా సనినధిని పరమ్యణము చేసిరి.
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ఈల్లగు పరమ్యణము చేయబడగా యూదావారందరును సంతో ష్ంచిరి; వారు
పూరణహృదయముతో పరమ్యణముచేసి పూరణమ్న్సుసతో ఆయన్ను
వెదకియండిరి గనుక యెహోవా వారికి పరత్ాక్షమై చట్ట
ు నున్న దేశసు
థ లతో
యదిములు లేకుండ వారికి నమ్ిది కలుగజేసెను.

Be ye strong therefore, and let not your hands be weak; for your work shall
be rewarded."
And when Asa heard these words and the prophecy of Oded the prophet, he
took courage, and put away the abominable idols out of all the land of
Judah and Benjamin and out of the cities which he had taken from Mount
Ephraim, and renewed the altar of the LORD that was before the porch of
the LORD.
And he gathered all Judah and Benjamin, and the strangers with them out of
Ephraim and Manasseh and out of Simeon; for they fell to him out of Israel
in abundance when they saw that the LORD his God was with him.

And all Judah rejoiced at the oath; for they had sworn with all their heart
and sought Him with their whole desire, and He was found by them; and the
LORD gave them rest round about.
And also concerning Maachah the mother of Asa the king, he removed her
from being queen because she had made an idol for Asherah. And Asa cut
down her idol, and stamped it, and burned it at the Brook Kidron;
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మ్రియ త్న్ త్లిాయె
ై న్ మ్యకా అసహామైన్ యొక దేవతా సతంభ్మును
నిలిపన్ందున్ ఆమ యిక పటుపుదేవియె
ై యండకుండ రాజైన్ ఆసా ఆమను
తో
ి సివేసి, ఆమ నిలిపన్ విగరహమును పడగొటిు ఛినానభిన్నము చేసి కిదోరను
వాగుదగుర దాని కాలిచవేసెను.
ఆసా ఉన్నత్ సథలములను ఇశారయేలీయలలోనుండి తీసివేయలేదు గాని
యిత్డు బరదికిన్ కాలమ్ంత్య ఇత్ని హృదయము యథారథముగా ఉండెను.
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but the high places were not taken away out of Israel. Nevertheless the
heart of Asa was perfect all his days.

2 Chronicles

15

17

2 Chronicles

15

18

త్న్ త్ండిర పరత్రష్ఠంచి న్టిుయ, తాను పరత్రష్ఠంచిన్టిుయ వెండిని బంగారమును And there was no more war until the five and thirtieth year of the reign of
ఉపకరణములను అత్డు తీసికొని దేవుని మ్ందిరమున్ం దుంచెను.
Asa.
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ఆసా యేలుబడియందు ముపపది యయిదవ సంవత్సరమువరకు
యదిములు జరుగలేదు.

2 Chronicles

16

1

2 Chronicles

16

2

ఆసా యెహోవా మ్ందిరమ్ందును రాజన్గరున్ందును ఉన్న
బకకసములలోని వెండి బంగారములను తీసి, దమ్సుకలో నివాసముచేయ
సిరియా రాజగు బెన్ాదదు నొదదకు దూత్లచేత్ పంపంచి
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నా త్ండిరకిని నీ త్ండిరకిని కలిగియన్నట్ట
ా నాకును నీకును సంధి
And Benhadad hearkened unto King Asa, and sent the captains of his armies
కలిగియన్నది, వెండిని బంగారమును నీకు పంప యనానను, ఇశారయేలు
against the cities of Israel; and they smote Ijon, and Dan, and Abelmaim,
రాజైన్ బయెషా న్నున విడిచి ఆవలికి పోవున్ట్ట
ా గా నీవు అత్నితో చేసియన్న and all the storecities of Naphtali.
సంధిని భ్ంగము చేయమ్ని వరిమ్యన్ము చేసెను.
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బెన్ాదదు రాజైన్ ఆసా మ్యట అంగీ కరించి, త్న్ సెైన్ాముల అధిపతులను
ఇశారయేలువారి పటుణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును
ఆబేల్లియీమును న్ఫా
త లి పరదేశమున్కు చేరిన్ పటుణముల లోని కొటాను
కొలాపటిురి.
బయెషా అది విని రామ్యను ప్ర
ర కారములతో కటిుంచట మ్యనివేసి తాను చేయ
చన్న పని చాలించెను.
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అపుపడు రాజైన్ ఆసా యూదా వారిన్ందరిని సమ్కూరచను; వీరు పోయి
బయెషా కటిుంచ చండిన్ రామ్యపటుణపు రాళాను దూలములను తీసికొని
వచిచరి, వాటితో ఆసా గెబను మిసాపను ప్ర
ర కార పురములుగా కటిుంచెను.

2 Chronicles

16

7

ఆ కాలమ్ందు దీరాదరిశయె
ై న్ హనానీ యూదా రాజైన్ ఆసాయొదదకు వచిచ
అత్నితో ఈల్లగు పరకటించెనునీవు నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను న్ముికొ న్క
సిరియా రాజును న్ముికొంటివే? సిరియా రాజుయొకక సెైన్ాము నీ వశము
నుండి త్పపంచకొనిపోయెను.

And he brought into the house of God the things that his father had
dedicated and that he himself had dedicated: silver and gold and vessels.

In the six and thirtieth year of the reign of Asa, Baasha king of Israel came up
against Judah and built Ramah, with the intent that he might let none go
out or come in to Asa king of Judah.
ఆసా యేలుబడియందు ముపపది ఆరవ సంవత్సర మున్ ఇశారయేలు రాజైన్
Then Asa brought out silver and gold out of the treasuries of the house of
బయెషా యూదావారిమీద దండెత్రత బయలుదేరి యూదా రాజైన్ ఆసాయొదదకు the LORD and from the king's house, and sent to Benhadad king of Syria,
రాక పోకలు జరుగకుండున్ట్ట
ా రామ్యను కటిుంపగా
who dwelt at Damascus, saying,
"There is a league between me and thee, as there was between my father
and thy father. Behold, I have sent thee silver and gold. Go, break thy league
with Baasha king of Israel, that he may depart from me."

And it came to pass, when Baasha heard it, that he left off building Ramah
and let his work cease.

Then Asa the king took all Judah, and they carried away the stones of Ramah
and the timber thereof wherewith Baasha was building; and he built
therewith Geba and Mizpah.
And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah, and said unto
him, "Because thou hast relied on the king of Syria and not relied on the
LORD thy God, therefore has the host of the king of Syria escaped out of
thine hand.
Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host with very many
chariots and horsemen? Yet, because thou didst rely on the LORD, He
delivered them into thine hand.
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బహు విసాతరమైన్ రథము లును గుఱ్ఱపు రౌతులునుగల కూషీయలును
లూబీయలును గొపప దండెై వచిచరిగదా? అయిన్ను నీవు యెహోవాను
న్ముికొనిన్ందున్ ఆయన్ వారిని నీచేత్ర కపపగించెను.
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త్న్యెడల యథారథహృదయముగలవారిని బలపరచటకెై యెహోవా
కనుదృష్ు లోకమ్ందంత్ట సంచారము చేయచన్నది; యీ విష్యమ్ందు
నీవు మ్త్ర త్పప పరవరిించిత్రవి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యదిములే
కలుగును.
ఆ దీరాదరిశ అట్ట
ా పరకటించిన్ందుకు ఆసా అత్నిమీద కోపగించి రౌదరము చూప
అత్నిని బందీగృహ ములో వేసెను, ఇదియ గాక ఆ సమ్యమ్ందే ఆసా
జనులలో కొందరిని బాధపరచెను.
ఆసా చేసిన్ కారాము లనినటినిగూరిచ యూదా ఇశారయేలు రాజుల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నది.
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ఆసా త్న్ యేలుబడియందు ముపపది తొమిిదవ సంవత్సరమున్
ప్రదములలో జబుబపుటిు తాను బహు బాధపడిన్ను దాని విష్యములో
అత్డు యెహోవాయొదద విచారణచేయక వెైదుాలను పట్ట
ు కొనను.
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ఆసా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి త్న్ యేలుబడియందు న్లువది
యొకటవ సంవత్సరమున్ మ్ృత్ర నొందగా
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అత్తరు పనివారిచేత్ సిదిము చేయబడిన్ సుగంధ వరుములతోను
పరిమ్ళదరవాములతోను నిండిన్ పడకమీద జనులు అత్ని ఉంచి, అత్ని
నిమిత్తము బహు విసాతరమైన్ గంధవరుములను దహించి,దావీదు పటుణమ్ందు
అత్డు త్న్ కొరకెై తొలిపంచ కొనిన్ సమ్యధియందు అత్ని ప్రత్రపటిురి.
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త్రువాత్ అత్నికి బదులుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్... యెహోషాప్రతు రాజై
ఇశారయేలు త్న్ మీదికి రాకుండత్న్ రాజామును బలపరచకొనను.
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17
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అత్డు యూదా దేశములోని ప్ర
ర కార పురములనినటియందును సెైన్ాములను
ఉంచి, యూదా దేశమ్ందును త్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఆసా పట్ట
ు కొనిన్ ఎఫా
ర యిము
పటుణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను.
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యెహోవా అత్నికి సహాయడెై యండగా యెహోషాప్రతు త్న్ త్ండిరయె
ై న్
దావీదు ప్ర
ర రంభ్దిన్ములలో న్డచిన్ మ్యరుమ్ందు న్డచచ

but sought the LORD God of his father and walked in His commandments,
and not according to the doings of Israel.
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బయలు దేవత్ను ఆశర యింపక త్న్ త్ండిర దేవుని ఆశర యించచ,
ఇశారయేలువారి చరాలను వెంబడింపక ఆయన్ ఆజాలన్నుసరించి న్డిచెను.

Therefore the LORD established the kingdom in his hand; and all Judah
brought Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance.
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17
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కాబటిు యెహోవా అత్నిచేత్ రాజామును సిథరపరచెను, యూదావారందరును And his heart was lifted up in the ways of the LORD; moreover he took away
యెహోషాప్రతున్కు పనున ఇచచచండిరి, అత్నికి ఐశవ రామును ఘన్త్య the high places and Asherah poles out of Judah.
మండుగా కలిగెను.
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For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to
show Himself strong on behalf of those whose heart is perfect toward Him.
Herein thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have
wars."
Then Asa was wroth with the seer, and put him in a prison house, for he was
in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the
people the same time.
And behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of
the kings of Judah and Israel.
And Asa, in the thirty and ninth year of his reign, was diseased in his feet
until his disease was exceeding great. Yet in his disease he sought not the
LORD, but the physicians.
And Asa slept with his fathers, and died in the one and fortieth year of his
reign.

And they buried him in his own sepulchers, which he had made for himself
in the City of David, and laid him in the bed which was filled with sweet
odors and divers kinds of spices prepared by the apothecaries' art; and they
made a very great burning for him.
And Jehoshaphat his son reigned in his stead, and strengthened himself
against Israel.

And he placed forces in all the fortified cities of Judah, and set garrisons in
the land of Judah and in the cities of Ephraim, which Asa his father had
taken.
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of
his father David and sought not unto the Baalim,

యెహోవా మ్యరుములయందు న్డుచకొనుటకు అత్డు త్న్ మ్న్సుసను
దృఢపరచకొనిన్వాడెై ఉన్నత్ సథలములను దేవతాసతంభ్ములను
యూదాలోనుండి తీసివేసెను.
త్న్ యేలుబడియందు మూడవ సంవత్సరమున్ యూదా పటుణములలో
జనులకు ధరిశాసతీమును బోధించటకెై అత్డు పదదలైన్ బెన్ాయీలును
ఓబదాాను జకరాాను నత్నేలును మీకాయాను
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ఫిలిషీతయలలో కొందరు యెహోషాప్రతున్కు పనునను కానుకలను ఇచచచ
And Jehoshaphat waxed exceedingly great; and he built in Judah palaces
వచిచరి; అరబీయలును అత్నికి ఏడు వేల ఏడు వందల గొఱ్ఱ పటేుళాను ఏడు and cities for stores.
వేల ఏడు వందల మేక పోతులను తెచచచ వచిచరి.
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యెహోషాప్రతు అంత్కంత్కు గొపపవాడెై యూదా దేశమున్ందు కోటలను
సామ్గిరని నిలువచేయ పటుణములను కటిుంచెను.
యూదాదేశపు పటుణములలో అత్నికి బహు ధన్ము సమ్కూరచబడెను. అత్ని
కిరంది పరా కరమ్శాలులు యెరూష్లేములో కూడియండిరి.

2 Chronicles

17

14

2 Chronicles

17

15

2 Chronicles

17

16

2 Chronicles

17

17

2 Chronicles

17

18

2 Chronicles

17

19

షెమ్యా నత్నాా జబదాా అశాహేలు షెమిరామోతు యెహోనాతాను
అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయలను, యాజకులైన్
ఎలీషామ్యను యెహోరామును బంపను.
వారు యెహోవా ధరిశాసతీగరంథమును చేత్ పుచచకొని యూదావారిమ్ధా
పరకటన్చేయచ, యూదా పటుణములనినటను సంచరించచ జనులకు
బోధించిరి.
యూదా దేశము చట్ట
ు ఉండు దేశముల రాజాములనినటి మీదికియెహోవా
భ్యము వచిచన్ందున్ వారు యెహోషా ప్రతుతో యదిము చేయకుండిరి.

వీరి పత్రుల వంశములచొపుపన్ వీరి సంఖా యెంత్న్గా, యూదాలో
సహసారధిపతులైన్ వారికి పరధానుడగు అదానయొదద మూడు లక్షలమ్ంది
పరాకరమ్శాలులుండిరి.
రండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపత్రయొదద రండు లక్షల
ఎనుబదివేలమ్ంది యండిరి.

Also in the third year of his reign he sent his princes, even Benhail, and
Obadiah, and Zechariah, and Nethaneel, and Michaiah, to teach in the cities
of Judah.
And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and
Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah,
and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and
Jehoram, priests.
And they taught in Judah, and had the Book of the Law of the LORD with
them, and went about throughout all the cities of Judah and taught the
people.
And the fear of the LORD fell upon all the kingdoms of the lands that were
round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.
Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and tribute
silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven
hundred rams, and seven thousand and seven hundred hegoats.

And he had much business in the cities of Judah; and the men of war,
mighty men of valor, were in Jerusalem.
And these are the numbers of them according to the house of their fathers.
Of Judah, the captains of thousands: Adnah the chief, and with him mighty
men of valor three hundred thousand;
and next to him was Jehohanan the captain, and with him two hundred and
fourscore thousand;
and next to him was Amasiah the son of Zichri, who willingly offered himself
unto the LORD, and with him two hundred thousand mighty men of valor.

మూడవవాడు జఖ్రి కుమ్యరుడెై యెహోవాకు త్నునతాను మ్న్ుఃపూరవకముగా
సమ్రిపంచకొనిన్ అమ్సాా; అత్నియొదద రండు లక్షలమ్ంది
పరాకరమ్శాలులుండిరి.
బెనాామీనీయలలో ఎల్లాదా అను పరాకరమ్శాలి యొకడుండెను; వీనియొదద
వింటిని కేడెమును పట్ట
ు కొనువారు రండు లక్షలమ్ంది యండిరి.

And of Benjamin: Eliada a mighty man of valor, and with him armed men
with bow and shield two hundred thousand;

రండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద లక్షయెనుబదివేలమ్ంది
యదిసన్నదు
ి లుండిరి.
రాజు యూదాయందంత్టనుండు ప్ర
ర కారపురములలో ఉంచిన్వారు గాక వీరు
రాజుయొకక పరివారములో చేరిన్వారై యండిరి.

These waited on the king, besides those whom the king put in the fortified
cities throughout all Judah.
Now Jehoshaphat had riches and honor in abundance, and allied himself
through marriage ties with Ahab.

and next to him was Jehozabad, and with him a hundred and fourscore
thousand ready, prepared for the war.
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18

1

త్న్కు ఐశవరామును ఘన్త్య అధికముగా కలిగిన్... త్రువాత్
యెహోషాప్రతు అహాబుతో వియామ్ంది

And after certain years he went down to Ahab in Samaria. And Ahab killed
sheep and oxen for him in abundance and for the people whom he had with
him, and persuaded him to go up with him to Ramothgilead.

2 Chronicles

18

2

కొనిన సంవత్సరములు గత్రంచిన్మీదట షోమో
ా నులో నుండు అహాబునొదదకు
పోయెను; అహాబు అత్ని కొరకును అత్ని వెంటవచిచన్ జనులకొరకును అనేక
మైన్ గొఱ్ఱలను పశువులను కోయించి, త్న్తోకూడ రామోత్రుల్లదు
మీదికిపోవుటకు అత్ని పేరరేపంచెను.

And Ahab king of Israel said unto Jehoshaphat king of Judah, "Wilt thou go
with me to Ramothgilead?" And he answered him, "I am as thou art, and my
people as thy people; and we will be with thee in the war."
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And Jehoshaphat said unto the king of Israel, "Inquire, I pray thee, at the
word of the LORD today."

2 Chronicles

18

4

ఇశారయేలు రాజైన్ అహాబు యూదారాజైన్ యెహోషాప్రతును చూచినీవు
నాతోకూడ రామోత్రుల్లదున్కు వచెచదవా అని అడుగగా యెహోషాప్రతునేను
నీవాడను, నా జనులు నీ జనులు, మేము నీతో కూడ యధదమున్కు వచెచద
మ్ని చెపపను.
మ్రియ యెహోషాప్రతు ఇశారయేలు రాజుతోనేడు యెహోవాయొదద సంగత్ర
విచారణ చేయదము రండన్గా
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But Jehoshaphat said, "Is there not here a prophet of the LORD besides
these, that we might inquire of him?"
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ఇశారయేలురాజు నాలుగువందల మ్ంది పరవకిలను సమ్కూరిచనేను
రామోత్రుల్లదుమీదికి యదిమున్కు పోవుదునా మ్యనుదునా అని వారి
న్డిగెను. అందుకువారుపముి, దేవుడు రాజు చేత్రకి దానిన్పపగించ న్ని
చెపపరి.
అయితే యెహోషాప్రతుమ్న్ము అడిగి విచారణ చేయటకెై వీరు త్పప
యెహోవా పరవకిలలో ఒకడెైన్ను ఇచచట లేడా? అని యడుగగా
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ఇశారయేలు రాజుయెహోవా యొదద విచారణచేయటకు ఇవ్ద
And the king of Israel called for one of his officers and said, "Fetch quickly
ా కుమ్య రుడెైన్
మీకాయా అను ఒకడు ఇచచట ఉనానడు; అయితే అత్డు న్నునగూరిచ మేలు Micaiah the son of Imla."
పరవచింపక నిత్ాము కీడునే పరవచించచనానడు గనుక నేను వానియందు పగ
గలిగియనానన్న్గా యెహోషాప్రతురాజు ఆల్ల గన్వదదనను.
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అపుపడు ఇశారయేలురాజు త్న్ పరివార ములోనున్న యొకని పలిపంచిఇవ్ద
ా
కుమ్యరుడెైన్ మీకా యాను శీఘాముగా రపపంచమ్ని ఆజా ఇచెచను.

And the king of Israel and Jehoshaphat king of Judah sat each of them on his
throne, clothed in their robes, and they sat in an open place at the entrance
of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.
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And Zedekiah the son of Chenaanah had made him horns of iron, and said,
"Thus saith the LORD: `With these thou shalt push Syria until they be
consumed.'"
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ఇశార యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాప్రతును షోమో
ా ను ఊరు
గవిని ముందరి బయలున్ందు త్మ్ త్మ్ వసతీములను ధరించకొని త్మ్
త్మ్ సింహాసన్ములమీద కూరుచనియండగా పరవకిలందరును వారి ముందర
పరవ చించచండిరి.
అపుపడు కెన్యనా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయా యినుపకొముిలు
చేయించకొనివచిచసిరియనులు నిరూిల మ్గు వరకు వీటితో వారిని నీవు
పడిచెదవని యెహోవా సెలవిచచచనానడని పరకటించెను.

Therefore the king of Israel gathered together of prophets four hundred
men, and said unto them, "Shall we go to Ramothgilead to battle, or shall I
forbear?" And they said, "Go up; for God will deliver it into the king's hand."

And the king of Israel said unto Jehoshaphat, "There is yet one man by
whom we may inquire of the LORD; but I hate him, for he never prophesied
good unto me, but always evil. The same is Micaiah the son of Imla." And
Jehoshaphat said, "Let not the king say so!"

And all the prophets prophesied so, saying, "Go up to Ramothgilead and
prosper, for the LORD shall deliver it into the hand of the king."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Chronicles

18

11

పరవకిలందరును ఆ పరకారముగానే పరవచించచయెహోవా రామోత్రుల్లదును
రాజు చేత్రకి అపపగించను, దానిమీదికిపోయి జయమొందుము అనిరి.

And the messenger who went to call Micaiah spoke to him, saying, "Behold,
the words of the prophets declare good to the king with one assent. Let thy
word therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good."
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మీకాయాను పలుచటకు పోయిన్ దూత్ అత్ని కనుగొనిపరవకిలు రాజు
విష్యమై యేక ముఖముగా మేలునే పలుకుచనానరు,దయచేసి నీమ్యటను
వారి మ్యటలకు అనుకూలపరచి మేలునే పరవ చింపుమ్న్గా

And Micaiah said, "As the LORD liveth, even what my God saith, that will I
speak."
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మీకాయాయెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచచన్దేదో దానినే
పరవచింతున్ని చెపపను.

And when he had come to the king, the king said unto him, "Micaiah, shall
we go to Ramothgilead to battle, or shall I forbear?" And he said, "Go ye up
and prosper, and they shall be delivered into your hand."
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అత్డు రాజునొదదకు రాగా రాజు అత్ని చూచిమీకాయా, యదిమున్కు
రామోత్రుల్లదున్కు మేము పోవుదుమ్య, మ్యనుదుమ్య అని యడుగగా
అత్డుపోయి జయించడి, వారు మీ చేత్రకి అపపగింపబడుదురనను.

And the king said to him, "How many times shall I adjure thee that thou say
nothing but the truth to me in the name of the LORD?"
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అపుపడు రాజుయెహోవా నామ్మునుబటిు అబదిముకాక సత్ామే పలుకుమ్ని
నేను ఎనిన మ్యరులు నీచేత్ ఒట్ట
ు పటిుంచకొందున్ని అత్నితో అన్గా

Then he said, "I saw all Israel scattered upon the mountains, as sheep that
have no shepherd. And the LORD said, `These have no master. Let them
return therefore every man to his house in peace.'"
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And the king of Israel said to Jehoshaphat, "Did I not tell thee that he would
not prophesy good unto me, but evil?"
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అత్డుకాపరిలేని గొఱ్ఱలవలనే ఇశారయేలు వారందరును పరవత్ములమీద
చెదరిపోవుట చూచిత్రని; వీరికి యజమ్యనుడు లేడనియ, వీరిలో పరత్రవాడు
త్న్ త్న్ యింటికి సమ్యధాన్ముగా పోవలన్నియ యెహోవా
సెలవిచిచయనానడనను.
ఇశారయేలురాజు ఇది విని యెహోషాప్రతుతో ఇటాననుఇత్డు కీడునేగాని నా
విష్యమై మేలును పరవచింపడని నేను నీతో చెపపలేదా అని యన్గా
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మీకాయాయెహోవా మ్యట వినుడి, యెహోవా త్న్ సింహాసన్ముమీద
ఆస్త్నుడెైయండుటయ, పరమ్ండల సెైన్ామ్ంత్య ఆయన్ కుడిపరకకను
ఎడమ్పరకకను నిలువబడుటయ నేను చూచిత్రని.
ఇశారయేలు రాజైన్ అహాబు రామోత్రుల్లదుమీదికి పోయి పడిపోవున్ట్ట
ా ఎవడు
అత్ని పేరరే పంచన్ని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు
ఆ విధముగాను పరతుాత్తరమిచిచరి.
అపుపడు ఒక ఆత్ివచిచ యెహోవాయెదుట నిలువబడినేను అత్ని
పేరరేపంచెదన్ని చెపపగా యెహోవాదేనిచేత్న్ని అత్ని న్డిగెను.
అందుకు ఆ యాత్ినేను బయలుదేరి అత్ని పరవకిలందరి నోటను
అబదిముల్లడు ఆత్ిగా ఉందున్ని చెపపగా యెహోవా నీవు అత్నిని
పేరరేపంచి జయింతువు, పోయి ఆ పరకారముగా చేయమ్ని సెలవిచెచను.
యెహోవా నీ పరవకిలగు వీరినోట అబదిముల్లడు ఆత్ిను ఉంచియనానడు,
యెహోవా నీమీద కీడు పలికించి యనానడని చెపపను.

Again Micaiah said, "Therefore hear the word of the LORD: I saw the LORD
sitting upon His throne, and all the host of heaven standing on His right
hand and on His left.
And the LORD said, `Who shall entice Ahab king of Israel, that he may go up
and fall at Ramothgilead?' And one spoke saying in this manner, and
another saying in that manner.
Then there came out a spirit, and stood before the LORD and said, `I will
entice him.' And the LORD said unto him, `How?'
And he said, `I will go out, and be a lying spirit in the mouth of all his
prophets.' And the LORD said, `Thou shalt entice him, and thou shalt also
prevail. Go out, and do even so.'
Now therefore, behold, the LORD hath put a lying spirit in the mouth of
these thy prophets, and the LORD hath spoken evil against thee."
Then Zedekiah the son of Chenaanah came near, and smote Micaiah upon
the cheek and said, "Which way went the spirit of the LORD from me to
speak unto thee?"
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అపుపడు కెన్యనా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయా దగురకు వచిచ మీకాయాను
చెంపమీద కొటిునీతో మ్యటల్లడుటకు యెహోవా ఆత్ి నాయొదదనుండి ఏ
మ్యరుమున్ పోయె న్నను.
అందుకు మీకాయాదాగుటకెై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళ్ల
ా దిన్మున్ దాని
తెలిసికొందువని చెపపను.
అపుపడు ఇశారయేలురాజుపటుణపు అధిపత్రయె
ై న్ ఆమోనునొదదకును రాజు
కుమ్యరుడెైన్ యోవాషునొదదకునుమీరు మీకాయాను తీసికొని పోయి వారితో
రాజు మీకిచిచన్ సెలవు ఇదియే యనుడి,
నేను సురకిుత్ముగా త్రరిగి వచచవరకు వీనిని చెరలోపటిు కేాషాన్నప్రన్ములు
ఇయాడి.
అపుపడు మీకాయా యిటాననునీవు సురకిుత్ముగా త్రరిగి వచిచన్ యెడల
యెహోవా నా దావరా పలుకనే లేదనిచెపప, సమ్సతజనుల్లరా ఆల కించడనను.
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And Micaiah said, "Behold, thou shalt see on that day when thou shalt go
into an inner chamber to hide thyself."
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సిరియా రాజుమీరు ఇశారయేలురాజుతోనే యదిము చేయడి,
అధములతోనైన్ను అధికులతో నైన్ను చేయవదదని త్న్తో కూడనున్న త్న్
రథాధిపతులకు ఆజా ఇచిచయండెను.
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కాగా యెహోషాప్రతు కన్బడుటతోనే రథాధిపతులు అత్డు
ఇశారయేలురాజనుకొని యదిము చేయటకు అత్ని చట్ట
ు కొనిరి, గాని
యెహోషాప్రతు మొఱ్ఱపటిున్ందున్ యెహోవా అత్నికి సహాయము చేసెను,
దేవుడు అత్ని యొదదనుండి వారు తొలగిపోవున్ట్ట
ా చేసెను.
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ఎటాన్గా రథాధిపతులు అత్డు ఇశారయేలు రాజుకాడని తెలిసికొని అత్ని
త్రుముట మ్యని త్రరిగిపోయిరి.

And a certain man drew a bow at random, and smote the king of Israel
between the joints of the armor. Therefore he said to his chariot man, "Turn
thine hand, that thou mayest carry me out of the host, for I am wounded."
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అపుపడు ఒకడు గురిచూడకయే త్న్ వింటిని ఎకుకబెటిు, ఇశారయేలురాజును
అత్ని కవచపు బందులసందున్ కొటుగా అత్డునాకు గాయము త్గిలిన్ది, నీ
చెయిా త్రిపప దండులోనుండి న్నున కొనిపమ్ిని త్న్ సారధితో అనను.

And the battle increased that day. Nonetheless the king of Israel propped
himself up in his chariot against the Syrians until the evening. And about the
time of the sun going down he died.
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ఆ దిన్మున్ యదిము పరబలమ్యయెను; అయిన్ను ఇశార యేలురాజు
అసతమ్యమువరకు సిరియనులకెదురుగా త్న్ రథమున్ందు నిలిచెను,
పరదు
ద గు
ర ంకువేళ అత్డు చనిపోయెను.

And Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to
Jerusalem.

Then the king of Israel said, "Take ye Micaiah, and carry him back to Amon
the governor of the city and to Joash the king's son,
and say, `Thus saith the king: Put this fellow in the prison, and feed him with
bread of affliction and with water of affliction until I return in peace.'"
And Micaiah said, "If thou certainly return in peace, then hath not the LORD
spoken by me." And he said, "Hearken, all ye people."
So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to
Ramothgilead.

అంత్ట ఇశారయేలురాజును యూదారాజైన్ యెహోషాప్రతును
రామోత్రుల్లదుమీదికి పోయిరి.

And the king of Israel said unto Jehoshaphat, "I will disguise myself and will
go to the battle; but put thou on thy robes." So the king of Israel disguised
himself, and they went to the battle.
ఇశారయేలురాజునేను మ్యరువేష్మువేసికొని యదిము న్కు పోవుదును, నీవు నీ Now the king of Syria had commanded the captains of the chariots who
వసతీములనే ధరించకొనుమ్ని యెహోషాప్రతుతో చెపప తాను మ్యరువేష్ము were with him, saying, "Fight ye not with small or great, but only with the
వేసికొనను, త్రువాత్ వారు యదిమున్కు పోయిరి.
king of Israel."
And it came to pass when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that
they said, "It is the king of Israel." Therefore they compassed about him to
fight. But Jehoshaphat cried out, and the LORD helped him; and God moved
them to depart from him.
For it came to pass, when the captains of the chariots perceived that it was
not the king of Israel, they turned back again from pursuing him.
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యూదారాజైన్ యెహోషాప్రతు ఏ యప్రయ... మును చెందకుండ
యెరూష్లేమున్ందుండు త్న్ న్గరున్కు త్రరిగిరాగా

And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to King
Jehoshaphat, "Shouldest thou help the ungodly, and love those who hate
the LORD? Therefore is wrath upon thee from before the LORD.
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Nevertheless there are good things found in thee, in that thou hast taken
away the Asherah poles out of the land, and hast prepared thine heart to
seek God."
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దీరాదరిశ హనానీ కుమ్యరుడున్గు యెహూ అత్నిని ఎదుర్కకన్బోయి, రాజైన్
యెహోషాప్రతుకు ఈల్లగు పరకటన్చేసెనునీవు భ్కిిహీనులకు సహాయముచేసి
యెహోవా శతు
ి వులకు సేనహితుడవెైత్రవి గదా? అందువలన్ యెహోవా
సనినధినుండి కోపము నీమీదికి వచచను.
అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసతంభ్ములను తీసివేసి దేవునియొదద
విచారణచేయటకు నీవు మ్న్సుస నిలుపుకొనియనానవు, నీయందు మ్ంచి
కిరయలు కన్బడుచన్నవి.
యెహోషాప్రతు యెరూష్లేములో నివాసము చేయచ బేయేరుబానుండి
ఎఫా
ర యిము మ్న్ామువరకు జనులమ్ధాను సంచరించచ, వారి పత్రుల
దేవుడెైన్ యెహోవావెైపున్కు వారిని మ్ళ్లాంచెను.
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and said to the judges, "Take heed what ye do; for ye judge not for man, but
for the LORD, who is with you in the matter of judgment.

2 Chronicles

19

6

2 Chronicles

19

7

మ్రియ అత్డు ఆయా పటుణములలో, అన్గా దేశమ్ందు యూదా వారున్న
బురుజులుగల పటుణములనినటిలో నాాయాధిపతులను నిరణయించి వారి
కీల్లగున్ ఆజా
ా పంచెను
మీరు యెహోవా నియమ్మునుబటిుయే గాని మ్నుషుాల నియ మ్మునుబటిు
తీరుప తీరచవలసిన్వారు కారు; ఆయన్ మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు
తీరుచ తీరుప బహు జాగరత్తగా చేయడి.
యెహోవా భ్యము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచరికగానుండి తీరుప తీరుచడి;
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాయందు దౌష్ుాములేదు,ఆయన్ పక్షప్రత్రకాడు,
లంచము పుచచకొనువాడు కాడు.
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మ్రియ తాను యెరూష్లేమున్కు వచిచన్పుపడు యెహోవా నిరణ యించిన్
నాాయమును జరిగించటకును, సందేహాంశములను పరిష్కరించటకును,
యెహోషాప్రతు లేవీయలలోను యాజకులలోను ఇశారయేలీయల పత్రుల
యిండా పదదలలోను కొందరిని నియమించి

And he charged them, saying, "Thus shall ye do in the fear of the LORD,
faithfully, and with a perfect heart.
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వారికీల్లగున్ ఆజా
ా పంచెనుయెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగిన్వారై,
న్మ్ికముతోను యథారథమ్న్సుసతోను మీరు పరవరిింప వలను.
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న్రహత్ాను గూరిచయ, ధరిశాసతీమును గూరిచయ, ధరిమును
గూరిచయ, కటుడలను గూరిచయ, నాాయవిధులను
గూరిచయ,ఆయాపటుణములలో నివసించ మీ సహోదరులు తెచచ ఏ
సంగత్రనేగాని మీరు విమ్రిశంచన్పుపడు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని
కోపము రాకుండున్ట్ట
ా వారు యెహోవాదృష్ుకి ఏ అప రాధమును చేయకుండ
వారిని హెచచరిక చేయవలను; మీరాల్లగు చేసిన్యెడల అపరాధులు
కాకయందురు.

And whatsoever cause shall come to you from your brethren who dwell in
their cities, between blood and blood, between law and commandment,
statutes and judgments, ye shall even warn them, that they trespass not
against the LORD, and so wrath come upon you and upon your brethren.
This do, and ye shall not trespass.
And behold, Amariah the chief priest is over you in all matters of the LORD,
and Zebadiah the son of Ishmael, the ruler of the house of Judah, for all the
king's matters. Also the Levites shall be officers before you. Deal
courageously, and the LORD shall be with the good."

And Jehoshaphat dwelt at Jerusalem; and he went out again through the
people from Beersheba to Mount Ephraim, and brought them back unto the
LORD God of their fathers.
And he set judges in the land throughout all the fortified cities of Judah, city
by city,

Therefore now, let the fear of the LORD be upon you. Take heed and do it;
for there is no iniquity with the LORD our God, nor respect of persons, nor
taking of bribes."
Moreover in Jerusalem, Jehoshaphat set some of the Levites and some of
the priests and some of the chief of the fathers of Israel for the judgment of
the LORD and for controversies, when they returned to Jerusalem.
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మ్రియ పరధాన్యాజకుడెైన్ అమ్రాా యెహోవాకు చెందు సకల
విష్యములను కనిపట్ట
ు టకు మీమీద ఉనానడు, యూదా సంత్త్రవారికి
అధిపత్రయ ఇషాియేలు కుమ్యరుడున్గు జబదాా రాజు సంగతుల
విష్యములో పైవాడుగా ఉనానడు, లేవీయలు మీకు పరిచారకులుగా
ఉనానరు. ధైరాము వహించడి, మేలుచేయటకెై యెహోవా మీతో కూడ
ఉండును.
ఇది యయిన్ త్రువాత్ మోయాబీయలును అమోి నీయలును
మయోనీయలలో కొందరును దండెత్రత యెహోషాప్రతుమీదికి వచిచరి.

It came to pass after this also, that the children of Moab and the children of
Ammon, and with them others besides the Ammonites, came against
Jehoshaphat to battle.

అంత్లో కొందరు వచిచసముదరము ఆవలనుండు సిరియ నులత్ట్ట
ు నుండి
గొపప సెైన్ామొకటి నీమీదికి వచచచన్నది; చిత్తగించము, వారు
హససోన్తామ్యరు అను ఏనుదీలో ఉనానరని యెహోషా ప్రతున్కు
తెలియజేసిరి.
అందుకు యెహోషాప్రతు భ్యపడి యెహోవాయొదద విచారించటకు మ్న్సుస
నిలుపు కొని, యూదాయంత్ట ఉపవాసదిన్ము ఆచరింపవలన్ని చాటింపగా

And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the LORD, and proclaimed
a fast throughout all Judah.

యూదావారు యెహోవావలని సహాయ మును వేడుకొనుటకెై కూడుకొనిరి,
యెహోవాయొదద విచారించటకు యూదా పటుణములనినటిలోనుండి జనులు
వచిచరి.
యెహోషాప్రతు యెహోవా మ్ందిరములో కొరత్త శాలయెదుట సమ్యజముగా
కూడిన్ యూదా యెరూష్లేముల జనులమ్ధాను నిలువబడి

And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, in the
house of the LORD, before the new court,
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మ్య పత్రుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమ్ందు దేవుడవెై యనానవు,
Art not Thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land
అన్ాజనుల రాజాములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, before Thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham Thy friend for
పరాకరమ్ము గలవాడవు, నిననదిరించట కెవరికిని బలము చాలదు.
ever?
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నీ జనులైన్ ఇశారయేలీయల యెదుటనుండి ఈ దేశపు కాపురసు
థ లను
తోలివేసి, నీ సేనహితుడెైన్ అబా
ర హాముయొకక సంత్త్రకి దీనిని శాశవత్ముగా
నిచిచన్ మ్య దేవుడవు నీవే.
వారు అందులో నివాసముచేసి, కీడెైన్ను యదిమైన్ను తీరైపన్ను తెగులైన్ను
కరవెైన్ను,మ్యమీదికి వచిచన్పుపడు మేము ఈమ్ందిరము ఎదుటను నీ
యెదుటను నిలువబడి మ్య శర మ్లో నీకు మొఱ్ఱపటిున్యెడల
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నీవు ఆలకించి మ్ముిను రకిుం చదువని అనుకొని, యిచచట నీ
నామ్ఘన్త్కొరకు ఈ పరిశుది సథలమును కటిుంచిరి. నీ పేరు ఈ
మ్ందిరమున్కు పటుబడెను గదా.

Then there came some who told Jehoshaphat, saying, "There cometh a
great multitude against thee from beyond the sea on this side of Syria; and
behold, they are in Hazazontamar, which is Engedi."

And Judah gathered themselves together to ask help of the LORD; even out
of all the cities of Judah they came to seek the LORD.

and said, "O LORD God of our fathers, art not Thou God in heaven? And
rulest not Thou over all the kingdoms of the heathen? And in Thine hand is
there not power and might, so that none is able to withstand Thee?

And they dwelt therein, and have built Thee a sanctuary therein for Thy
name, saying,
`If, when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or
famine, we stand before this house and in Thy presence (for Thy name is in
this house), and cry unto Thee in our affliction, then Thou wilt hear and
help.'
And now, behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom
Thou wouldest not let Israel invade when they came out of the land of
Egypt, but they turned from them and destroyed them not"
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ఇశారయేలీయలు ఐగుపు
త లోనుండి వచిచన్పుపడు నీవు వారిని
అమోినీయలతోను మోయా బీయలతోను శ్రయీరు మ్న్ావాసులతోను
యదిము చేయనియాలేదు గనుక ఇశారయేలీయలు వారిని నిరూిలము
చేయక వారియొదదనుండి తొలగి పోయిరి.

behold, I say, how they reward us by coming to cast us out of Thy
possession, which Thou hast given us to inherit.
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O our God, wilt Thou not judge them? For we have no might against this
great company that cometh against us, neither know we what to do; but our
eyes are upon Thee."
And all Judah stood before the LORD with their little ones, their wives, and
their children.
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మేము సవత్ంత్రించకొన్వలన్ని నీవు మ్య కిచిచన్ నీ సావసథా ములోనుండి
మ్ముిను తోలివేయటకెై వారు బయలుదేరి వచిచ మ్యకెటిు పరతుాపకారము
చేయచనానరో దృష్ుం చము.
మ్య దేవా, నీవు వారికి తీరుపతీరచవా? మ్య మీదికి వచచ ఈ గొపప
సెైన్ాముతో యదిము చేయటకును మ్యకు శకిి చాలదు; ఏమి చేయటకును
మ్యకు తోచదు; నీవే మ్యకు దికుక అని ప్ర
ర రథన్ చేసెను.
యూదావారందరును త్మ్ శిశువులతోను భారాలతోను పలాలతోను
యెహోవా సనినధిని నిలువబడిరి.
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ఈ యదిములో మీరు పోటా
ా డవలసిన్ నిమిత్తము లేదు; యూదావారల్లరా,
యెరూష్లేమువారల్లరా, మీరు యదిపంకు
ి లు తీరిచనిలువబడుడి; మీతో
కూడనున్న యెహోవా దయచేయ రక్షణను మీరు చూచెదరు; భ్యపడకుడి
జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, యెహోవా మీతో కూడ ఉండును.
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అపుపడు యెహోషాప్రతు సాషా
ు ంగ న్మ్ సాకరము చేసెను; యూదావారును
And the Levites, of the children of the Kohathites and of the children of the
యెరూష్లేము కాపు రసు
థ లును యెహోవా సనినధిని సాగిలపడి న్మ్సకరించిరి. Korahites, stood up to praise the LORD God of Israel with a loud voice on
high.
కహాతీయల సంత్త్రవారును కోరహీయల సంత్త్ర వారున్గు లేవీయలు
And they rose early in the morning and went forth into the Wilderness of
నిలువబడి గొపప శబదముతో ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాను
Tekoa; and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O
సు
త త్రంచిరి.
Judah, and ye inhabitants of Jerusalem: Believe in the LORD your God; so
shall ye be established. Believe His prophets; so shall ye prosper."

అపుపడు మ్త్తనాాకు పుటిున్ యెహీయేలు కుమ్యరుడెైన్ బెనాయాకు
జన్న్మైన్ జకరాా కుమ్యరుడును ఆసాపు సంత్త్రవాడును లేవీయడున్గు
యహజీయేలు సమ్యజములో ఉండెను. యెహోవా ఆత్ి అత్నిమీదికి రాగా
అత్డ్రల్లగు పరకటిం చెను
యూదావారల్లరా, యెరూష్లేము కాపు రసు
థ ల్లరా, యెహోషాప్రతు రాజా,
మీరందరును ఆలకించడి; యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా ఈ గొపప
సెైన్ామున్కు మీరు భ్యపడకుడి, జడియకుడి, యీ యదిము మీరు కాదు
దేవుడ జరిగించను.
రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు జీజు అను ఎకుకడుమ్యరుమున్ వచెచదరు,
మీరు యెరూవేలు అరణాము ముందరనున్న వాగుకొన్దగుర వారిని
కనుగొందురు.

Then upon Jahaziel the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of
Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of
the LORD in the midst of the congregation.
And he said, "Hearken ye, all Judah and ye inhabitants of Jerusalem, and
thou King Jehoshaphat! Thus saith the LORD unto you: `Be not afraid nor
dismayed by reason of this great multitude; for the battle is not yours, but
God's.
Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of
Ziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the Wilderness of
Jeruel.
Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see
the salvation of the LORD with you, O Judah and Jerusalem.' Fear not, nor
be dismayed. Tomorrow go out against them, for the LORD will be with you."
And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah
and the inhabitants of Jerusalem fell before the LORD, worshiping the LORD.
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అంత్ట వారు ఉదయమున్నే లేచి తెకోవ అరణామున్కు పోయిరి; వారు
పోవుచండగా యెహోషాప్రతు నిలువబడియూదావారల్లరా, యెరూష్లేము
కాపురసు
థ ల్లరా, నా మ్యట వినుడి; మీ దేవుడెైన్ యెహో వాను న్ముికొనుడి,
అపుపడు మీరు సిథరపరచబడుదురు; ఆయన్ పరవకిలను న్ముికొనుడి,
అపుపడు మీరు కృతారు
థ లగుదురనిచెపపను.

And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the
LORD who should praise the beauty of holiness as they went out before the
army, and to say, "Praise the LORD, for His mercy endureth for ever."
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మ్రియ అత్డు జనులను హెచచరిక చేసిన్ త్రువాత్ యెహోవాను
సు
త త్రంచటకు గాయకులను ఏరపరచి, వారు పరిశుదా
ి లంకారములు ధరించి
సెైన్ాము ముందర న్డచచయెహోవా కృప నిరంత్రముండును, ఆయన్ను
సు
త త్రంచడి అని సోతత్ిము చేయటకు వారిని నియమించెను.

And when they began to sing and to praise, the LORD set ambushes against
the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against
Judah; and they were smitten.
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వారు ప్రడుటకును సు
త త్రంచటకును మొదలు పటుగా యెహోవా
For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of
యూదావారిమీదికి వచిచన్ అమోినీయలమీదను మోయాబీయల మీదను Mount Seir utterly to slay and destroy them; and when they had made an
శ్రయీరు మ్న్ావాసులమీదను మ్యట్టగాండరను పట్టును గనుక వారు హతులైరి. end of the inhabitants of Seir, every one helped to destroy another.
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And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they
looked unto the multitude; and behold, they were dead bodies fallen to the
earth, and none escaped.
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అమోినీయలును మోయాబీయలును శ్రయీరు మ్న్ానివాసులను బత్రతగా
చంప నిరూిలము చేయవలన్ని పంచియండి వారిమీద పడిరి; వారు
శ్రయీరు కాపురసు
థ లను కడముటిుంచిన్ త్రువాత్ త్మ్లో ఒకరి నొకరు
చంపుకొనుటకు మొదలుపటిురి.
యూదా వారు అరణామ్ందున్న కాపరుల దురుము దగురకు వచిచ
సెైన్ాముత్ట్ట
ు చూడగా వారు శవములై నేలపడియండిరి, ఒకడును
త్పపంచకొన్లేదు.

2 Chronicles

20

25

2 Chronicles

20

26

నాలువ దిన్మున్ వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకకడ వారు యెహోవాకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచిన్ందున్ నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయ
యని పేరు.

Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, with Jehoshaphat at
the forefront of them, to go again to Jerusalem with joy; for the LORD had
made them to rejoice over their enemies.
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And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto
the house of the LORD.
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ఈల్లగున్ యెహోవా వారి శతు
ి వులమీద వారికి జయము అను గరహించి వారిని
సంతోష్పరచెను గనుక యెరూష్లేమున్కు ఉత్సవముతో మ్రలవలన్ని
యూదావారును యెరూష్లేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషా
ప్రతును సాగి వెళ్లారి;
వారు యెరూష్లేములోనున్న యెహోవా మ్ందిరమున్కు
సవరమ్ండలములను సితారాలను వాయించచ బూరలు ఊదుచవచిచరి.

And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil from
them, they found among them in abundance both riches with the dead
bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more
than they could carry away; and they were three days in gathering the spoil,
it was so much.
యెహోషాప్రతును అత్ని జనులును వారి వసు
త వులను దోచకొనుటకు దగురకు And on the fourth day they assembled themselves in the Valley of Berachah
రాగా ఆ శవములయొదద విసాతరమైన్ ధన్మును పరశసతమైన్ న్గలును కన్బడెను; [that is, Blessing], for there they blessed the LORD. Therefore the name of
వారు త్మ్కిష్ుమైన్ంత్మ్ట్ట
ు కు తీసికొని తాము కొని పో గలిగిన్ంత్కంట్ట
the same place was called The Valley of Berachah unto this day.
ఎకుకవగా ఒలుచ కొనిరి; కొలాసొముి అత్ర విసాతరమైన్ందున్ దానిని
కూరుచటకు మూడు దిన్ములు పట్టును.

And the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they
had heard that the LORD fought against the enemies of Israel.
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ఇశారయేలీయల శతు
ి వులతో యెహోవా యదిము చేసెన్ని దేశముల
రాజాముల వారందరు విన్గా దేవుని భ్యము వారందరిమీదికి వచెచను.

So the realm of Jehoshaphat was quiet; for his God gave him rest round
about.
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ఈ పరకారము అత్ని దేవుడు చట్ట
ు నున్నవారిని జయించి అత్నికి నమ్ిది
న్నుగరహింపగా యెహోషాప్రతు రాజాము నిమ్ిళముగా నుండెను.

And Jehoshaphat reigned over Judah. He was thirty and five years old when
he began to reign, and he reigned twenty and five years in Jerusalem. And
his mother's name was Azubah the daughter of Shilhi.
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యెహోషాప్రతు యూదారాజామును ఏలను. అత్డు ఏలనారంభించిన్పుపడు And he walked in the way of Asa his father and departed not from it, doing
ముపపదియయిదు సంవత్సర ములవాడెై యెరూష్లేములో ఇరువదియయిదు that which was right in the sight of the LORD.
సంవత్సర ములు ఏలను; అత్ని త్లిా ష్లీా కుమ్యరి, ఆమ పేరు అజూబా,
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However the high places were not taken away, for as yet the people had not
prepared their hearts unto the God of their fathers.
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are
written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book
of the kings of Israel.
And after this Jehoshaphat king of Judah joined himself with Ahaziah king of
Israel, who did very wickedly.
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అత్డు యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా పరవరిించి త్న్ త్ండిరయె
ై న్
ఆసామ్యరుమ్ందు న్డచచ దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను.
అయితే అపపటికింకను జనులు త్మ్ పత్రుల దేవుని వెదకుటకు త్మ్
హృదయములను సిథరపరచకొన్లేదు, అత్డు ఉన్నత్సథలములను
తీసివేయలేదు.
యెహోషాప్రతు చేసిన్ కారాములనినటినిగూరిచ హనానీ కుమ్యరుడెైన్ యెహూ
రచించిన్ గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశారయేలు
రాజుల గరంథమ్ందు కన్ బడుచన్నది.
ఇది యయిన్ త్రువాత్ యూదా రాజైన్ యెహోషాప్రతు మికికలి
దురాిరుముగా పరవరిించిన్ ఇశారయేలు రాజైన్ అహజాాతో సేనహము చేసెను.

2 Chronicles

20

36

త్రీుషున్కు పోదగిన్ ఓడలను చేయింపవలన్ని యెహోషాప్రతు అత్నితో
సేనహము చేయగా వారు ఎసోనుబెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి.
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అపుపడు మ్యరేషా వాడును దోదావాహు కుమ్యరుడున్గు ఎలీయెజరునీవు
అహజాాతో సేనహము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భ్ంగము
చేయన్ని యెహోషాప్రతుమీద పరవచన్మొకటి చెపపను. ఆ ఓడలు త్రీుషున్కు
వెళాజాల కుండ బదదలైపోయెను.
యెహోషాప్రతు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి...త్న్ పత్రులచెంత్ను దావీదు
పురమ్ందు ప్రత్రపటు బడెను, అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము అత్నికి
బదులుగా రాజాయెను.
యెహోషాప్రతు కుమ్యరులైన్ అజరాా యెహీయేలు జకరాా అజరాా
మిఖాయేలు షెఫటా అను వారు ఇత్నికి సహోదరులు; వీరందరును
ఇశారయేలు రాజైన్ యెహోషాప్రతు కుమ్యరులు.
వారి త్ండిర వెండి బంగారములను బహుమ్యన్ములుగా పరశసతవసు
త వులనేక
ములను యూదా దేశములో ప్ర
ర కారముగల పటుణములను వారికిచెచను;
అయితే యెహోరాము జేాషు
ఠ డు గనుక అత్నికి రాజామును ఇచెచను.

Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against
Jehoshaphat, saying, "Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the
LORD hath broken thy works." And the ships were broken up, so that they
were not able to go to Tarshish.
Now Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in
the City of David. And Jehoram his son reigned in his stead.
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And he joined himself with him to make ships to go to Tarshish; and they
made the ships in Eziongeber.

And he had brethren, the sons of Jehoshaphat: Azariah, and Jehiel, and
Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah; all these were the
sons of Jehoshaphat king of Israel.
And their father gave them great gifts of silver and gold and precious things,
with fortified cities in Judah; but the kingdom he gave to Jehoram, because
he was the firstborn.
Now when Jehoram had risen up to the kingdom of his father, he
strengthened himself and slew all his brethren with the sword, and others
also of the princes of Israel.

యెహోరాము త్న్ త్ండిర రాజామును ఏలనారంభించిన్పుపడు త్నున
Jehoram was thirty and two years old when he began to reign, and he
సిథరపరచకొని, త్న్ సహోదరులన్ందరిని ఇశారయేలీయల అధిపతులలో
reigned eight years in Jerusalem.
కొందరిని హత్ముచేసెను.
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యెహోరాము ఏలనారంభించి న్పుపడు ముపపది రండండావాడు. అత్డు
యెరూష్ లేములో ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలను.
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And he walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Ahab, for
he had the daughter of Ahab as wife; and he wrought that which was evil in
the eyes of the LORD.
అత్డు అహాబు కుమ్యరిను పండిాచేసికొని అహాబు సంత్త్ర వారు న్డచిన్
However the LORD would not destroy the house of David, because of the
పరకారముగా ఇశారయేలు రాజుల మ్యరుమ్ందు న్డచెను; అత్డు యెహోవా
covenant that He had made with David, and as He promised to give a light
దృష్ుకి పరత్రకూలముగా పరవరిించెను.
to him and to his sons for ever.
అయిన్ను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన్ నిబంధన్ నిమిత్తమును,
In his days the Edomites revolted from under the dominion of Judah, and
అత్నికిని అత్ని కుమ్యరులకును నిత్ాము దీప మిచెచదన్ని చేసిన్ వాగా
ద న్ము made themselves a king.
నిమిత్తమును దావీదు సంత్త్రని న్శింపజేయటకు మ్న్సుసలేక యండెను.
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అత్ని దిన్ములలో ఎదోమీయలు త్రరుగబడి యూదావారి అధి కారము
తో
ి సివేసి త్మ్కు ఒకరాజును చేసికొన్గా
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యెహోరాము త్న్ చేత్రకిరందనున్న అధి కారులను వెంట బెట్ట
ు కొని, త్న్
రథములనినటితో బయలుదేరి రాత్రివేళ లేచి త్నున చట్ట
ు కొనిన్
ఎదోమీయలను రథాధిపతులను హత్ముచేసెను.
కాగా నేటివరకును జరుగుచన్నట్ట
ు ఎదోమీయలు యూదావారి చేత్రకిరంద
నుండక త్రరుగ బడిరి. యెహోరాము త్న్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను
విసరిజంచిన్ందున్ ఆ కాలమ్ందు లిబానయను అత్ని చేత్రకిరందనుండి
త్రరుగబడెను.
మ్రియ అత్డు యూదా పరవత్ములయందు బలిపీఠములను కటిుంచి
యెరూష్లేము కాపురసు
థ లు దేవుని విసరిజంచన్ట్ట
ా చేసెను. యూదావారిని
విగరహపూజకు లోపరచెను.
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అంత్ట పరవకియె
ై న్ ఏలీయా యొక పత్రిక వా
ర సి అత్నియొదదకు పంపనునీ
పత్రుడగు దావీదున్కు దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీవు నీ
త్ండిరయె
ై న్ యెహోషాప్రతు మ్యరుములందైన్ను యూదారాజైన్ ఆసా
మ్యరుములందైన్ను న్డువక
ఇశారయేలు రాజుల మ్యరుమ్ందు న్డచి అహాబు సంత్త్రవారు చేసిన్
వాభిచారముల చొపుపన్ యూదాను యెరూష్లేము కాపురసు
థ లను
వాభిచరింపజేసి, నీకంట్ట యోగుాలైన్ నీ త్ండిర సంత్త్ర వారగు నీ
సహోదరులను నీవు చంపయనానవు.
కాబటిు గొపప తెగులుచేత్ యెహోవా నీ జనులను నీ పలాలను నీ భారాలను నీ
వసు
త వాహన్ములనినటిని మొతు
త ను.
నీవు ఉదరమున్ వాాధి కలిగి మికికలి రోగివెై యందువు; దిన్ కరమేణ ఆ
వాాధిచేత్ నీ పేగులు పడిపోవును.
మ్రియ యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీతయలను కూషీయల
చేరువనున్న అరబీయలను రేపగా

Then Jehoram went forth with his princes, and all his chariots with him; and
he rose up by night and smote the Edomites who compassed him about and
the captains of the chariots.
So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The
same time also did Libnah revolt from under his hand, because he had
forsaken the LORD God of his fathers.
Moreover he made high places in the mountains of Judah, and caused the
inhabitants of Jerusalem to commit fornication, and compelled Judah
thereto.
And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, "Thus saith
the LORD God of David thy father: `Because thou hast not walked in the
ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah,
but hast walked in the way of the kings of Israel, and hast made Judah and
the inhabitants of Jerusalem to go a whoring like the whoredoms of the
house of Ahab, and also hast slain thy brethren of thy father's house, who
were better than thyself,
behold, with a great plague will the LORD smite thy people and thy children
and thy wives and all thy goods.

And thou shalt have great sickness with a disease of thy bowels, until thy
bowels fall out by reason of the sickness day by day.'"
Moreover the LORD stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines
and of the Arabians who were near the Ethiopians.
And they came up into Judah and broke into it, and carried away all the
substance that was found in the king's house, and his sons also and his
wives, so that there was not a son left him, save Jehoahaz, the youngest of
his sons.
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వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ దానిలో చొరబడి రాజ న్గరున్ందు దొరకిన్ And after all this the LORD smote him in his bowels with an incurable
సమ్సత పదారథములను అత్ని కుమ్యరులను భారాలను పట్ట
ు కొనిపోయిరి;
disease.
అత్ని కుమ్యరులలో కనిషు
ఠ డెైన్ యెహోయాహాజు త్పప అత్నికి ఒకక కుమ్యరు
డెైన్ను విడువబడలేదు.
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ఇదియంత్య అయిన్త్రువాత్ యెహోవా కుదరచాలని వాాధిచేత్ అత్నిని
ఉదరమున్ మొత్రతన్ందున్

And it came to pass that in process of time, after the end of two years, his
bowels fell out by reason of his sickness; so he died of grievous diseases.
And his people made no burning for him like the burning of his fathers.
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రండు సంవత్సరములు వాాధి బలమ్గుచ వచిచ ఆ వాాధిచేత్ అత్ని
పేగులు పడిపోయి బహు వేదన్ నొందుచ అత్డు మ్రణమ్యయెను. అత్ని
జనులు అత్ని పత్రులకు చేసిన్ ఉత్తరకిరయలు అత్నికి చేయలేదు.

Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in
Jerusalem eight years and departed without being desired. However they
buried him in the City of David, but not in the sepulchers of the kings.
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And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his
stead, for the band of men who came with the Arabians to the camp had
slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram, king of Judah, reigned.
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అత్డు ఏలనారంభించిన్పుపడు ముపపది రండండావాడు; యెరూష్లేములో
ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలి యెవరికిని ఇష్ుము లేనివాడెై అత్డు
చనిపోయెను; రాజుల సమ్యధులలో గాక దావీదు పురమ్ందు వేరుచోట జనులు
అత్ని ప్రత్రపటిురి.
అరబీయలతో కూడ దండు విడియచోటికివచిచన్ వారు పదదవారిన్ందరిని
చంపరి గనుక యెరూష్లేము కాపురసు
థ లు అత్ని కడగొట్ట
ు కుమ్యరుడెైన్
అహజాాను అత్నికి బదులుగా రాజునుచేసిరి. ఈ పరకారము యూదారాజగు
యెహోరాము కుమ్యరుడెైన్ అహజాా రాజాము బందను.
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అహజాా యేలనారంభించిన్పుపడు న్లువది రండండావాడెై యెరూష్లేములో
ఒక సంవత్సరము ఏలను; అత్ని త్లిా ఒమీ కుమ్యరి, ఆమ పేరు అత్ల్లా

He also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his
counselor to do wickedly.
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దురాిరుముగా పరవరిించటకు అత్ని త్లిా అత్నికి నేరుపచ వచెచను గనుక
అత్డును అహాబు సంత్త్రవారి మ్యరుములందు న్డచెను.

Therefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab; for
they were his counselors after the death of his father, to his destruction.
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అహాబు సంత్త్రవారివలనే అత్డు యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్ న్డచెను;
అత్ని త్ండిర మ్రణమైన్ త్రువాత్ వారు అత్నికి ఆలోచన్కరిలై అత్ని
నాశమున్కు కారుకులైరి.
వారి ఆలోచన్ చొపుపన్ అత్డు పరవరిించి, రామోత్రుల్లదులో సిరియారాజైన్
హజాయేలుతో యదిము చేయటకెై అహాబు కుమ్యరుడెైన్ ఇశారయేలు రాజగు
యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత్ యెహోరామున్కు
గాయములు త్గిలను.
సిరియారాజైన్ హజాయేలుతో తాను రామ్యలో చేసిన్ యదిమున్ందు త్న్కు
త్గిలిన్ గాయములను బాగుచేసి కొనుటకెై అత్డు యెజరయేలున్కు మ్రల
వచెచను. అహాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోరాము రోగియె
ై యనానడని విని
యూదా రాజైన్ యెహోరాము కుమ్యరుడగు అహజాా అత్ని దరిశంచటకెై
యెజరయేలున్కు పోయెను.

He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab
king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead; and the
Syrians smote Joram.
And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were
given him at Ramah when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah
the son of Jehoram, king of Judah, went down to see Jehoram the son of
Ahab at Jezreel, because he was sick.
And the destruction of Ahaziah was of God by his coming to Joram; for
when he had come, he went out with Jehoram against Jehu the son of
Nimshi, whom the LORD had anointed to cut off the house of Ahab.

Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he
reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah, the
daughter of Omri.
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యెహోరాము నొదదకు అత్డు వచచటచేత్ దేవునివలన్ అత్నికి నాశము
కలిగెను; ఎటాన్గా అత్డు వచిచన్పుపడు అహాబు సంత్త్రవారిని నిరూిలము
చేయటకెై యెహోవా అభిషేకించిన్ నింషీకుమ్యరుడెైన్ యెహూమీదికి అత్డు
యెహోరాముతోకూడ పోగా
యెహూ అహాబు సంత్త్ర వారిమీద తీరుప తీరుచటకెై వచిచన్పుపడు అత్డు
యూదావారి అధిపతులను, అహజాాకు పరిచారకులుగా నున్న అహజాా
సహోదరుల కుమ్యరులను చూచి వారిని హత్ముచేసెను.
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And it came to pass, when Jehu was executing judgment upon the house of
Ahab, and found the princes of Judah and the sons of the brethren of
Ahaziah who ministered to Ahaziah, that he slew them.
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అత్డు అహజాాను వెదకెను. అత్డు షోమో
ా నులో దాగియండగా వారు అత్ని
పట్ట
ు కొని యెహూనొదదకు తీసికొనివచిచరి; వారు అత్ని చంపన్ త్రువాత్
ఇత్డు యెహోవాను హృదయపూరవకముగా వెదకిన్ యెహోషాప్రతు
కుమ్యరుడు గదా అనుకొని అత్ని ప్రత్రపటిురి; కాగా రాజామేలుటకు అహజాా
యింటి వారు ఇక నవరును లేకపోయిరి.
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అహజాా త్లిాయె
ై న్ అత్ల్లా త్న్ కుమ్యరుడు చనిపోయె న్ని వినిన్పుపడు
But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah,
ఆమ లేచి యూదావారి సంబంధులగు రాజవంశజులన్ందరిని హత్ము చేసెను. and stole him from among the king's sons who were slain, and put him and
his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of King Jehoram,
the wife of Jehoiada the priest (for she was the sister of Ahaziah), hid him
from Athaliah, so that she slew him not.
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అయితే రాజున్కు కుమ్యరియె
ై న్ యెహోష్బతు అహజాా కుమ్యరుడెైన్
యోవాషును హతులైన్ రాజకుమ్యరులలోనుండి దొంగిలించి, అత్నిని అత్ని
దాదిని ఒక పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమ్యరియను
యెహోయాదా అను యాజకుని భారాయనైన్ యెహోష్బతు అత్ల్లాకు
కన్బడకుండ అత్ని దాచిపట్టును గనుక ఆమ అత్ని చంపలేకపోయెను; ఈ
యెహోష్బతు అహజాాకు సహోదరి.

And he was with them hidden in the house of God six years; and Athaliah
reigned over the land.
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ఆరు సంవత్సరములు అత్డు వారితోకూడ దేవుని మ్ందిర ములో
దాచబడియండెను; ఆ కాలమున్ అత్ల్లా దేశమును ప్రలించెను.

And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the
captains of hundreds into a covenant with him: Azariah the son of Jeroham,
and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and
Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri.
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అంత్ట ఏడవ సంవత్సరమ్ందు యెహోయాదా... ధైరాము తెచచకొని,
And they went about in Judah and gathered the Levites out of all the cities
శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమ్యరుడెైన్ అజరాాతోను యెహోహానాను of Judah, and the chief of the fathers of Israel, and they came to Jerusalem.
కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలుతోను ఓబేదు కుమ్యరుడెైన్ అజరాాతోను
అదాయాకుమ్యరుడెైన్ మ్యశ్రయాతోను జఖ్రి కుమ్యరుడెైన్ ఎలీషాప్రతుతోను
నిబంధన్చేయగా
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వారు యూదా దేశమ్ందంత్టను సంచరించి, యూదావారి పటుణము
లనినటిలోనుండి లేవీయలను ఇశారయేలీయల పత్రుల యిండా పదదలను
సమ్కూరిచ యెరూష్లేమున్కు తోడుకొని వచిచరి.

And he sought Ahaziah, and they caught him (for he had hid in Samaria) and
brought him to Jehu. And when they had slain him, they buried him,
"because," said they, "he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD
with all his heart." So the house of Ahaziah had no power to keep the
kingdom still.
But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she
arose and destroyed all the royal seed of the house of Judah.

And all the congregation made a covenant with the king in the house of
God. And he said unto them, "Behold, the king's son shall reign, as the LORD
hath said of the sons of David.
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జనులందరు సమ్యజముగా కూడి దేవుని మ్ందిరములో రాజుతో నిబంధన్
చేసికొనిన్పుపడు అత్డు వారితో ఇటానను--యెహోవా దావీదు కుమ్యరులను
గూరిచ యిచిచన్ సెలవుచొపుపన్ రాజకుమ్యరుడు రాజా మేలవలను.

This is the thing that ye shall do: A third part of you entering on the
Sabbath, of the priests and of the Levites, shall be keepers of the doors;
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కాబటిు మీరు చేయవలసిన్ దేమ్న్గా, మీలో యాజకులైన్వారేమి
లేవీయలైన్వారేమి విశారంత్ర దిన్మున్ లోపల పరవేశించవారు మూడు
భాగములై, యొక భాగము దావరప్రలకులుగా ఉండవలను.
ఒక భాగము రాజన్గరునొదద ఉండవలను. ఒక భాగము పునాది గుమ్ిము
నొదద ఉండవలను, జనులందరు యెహోవా మ్ందిరపు ఆవరణములలో
ఉండవలను.
యాజకులును లేవీయలలో పరిచారము చేయవారును త్పప యెహోవా
మ్ందిరము లోపలికి మ్రి ఎవరును రాకూడదు, వారు పరత్రష్ఠంపబడిన్ వారు
గనుక వారు లోపలికి రావచచనుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచన్
ఆజాచొపుపన్ బయట ఉండవలను.
లేవీయలందరు త్మ్ త్మ్ ఆయధములను చేత్పట్ట
ు కొని రాజుచట్ట
ు ను
ఉండవలను, మ్ందిరము లోపలికి మ్రి ఎవరైన్ను వచిచన్యెడల ఆ
వచిచన్వారికి మ్రణశిక్ష విధించడి; రాజు లోపలికి వచిచన్పుపడమి బయటికి
వెళ్ల
ా న్పుపడమి మీరు అత్నితోకూడ ఉండవలను.

and a third part shall be at the king's house; and a third part at the Gate of
the Foundation; and all the people shall be in the courts of the house of the
LORD.
But let none come into the house of the LORD save the priests and those
who minister of the Levites. They shall go in, for they are holy, but all the
people shall keep the watch of the LORD.
And the Levites shall compass the king round about, every man with his
weapons in his hand; and whosoever else cometh into the house, he shall
be put to death; but be ye with the king when he cometh in and when he
goeth out."
So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada the
priest had commanded, and took every man his men who were to come in
on the Sabbath, with those who were to go out on the Sabbath; for Jehoiada
the priest dismissed not the courses.
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కాబటిు లేవీయలును యూదావారందరును యాజకుడెైన్ యెహో యాదా ఆజా Moreover, Jehoiada the priest delivered to the captains of hundreds spears
యంత్టి పరకారము చేసిరి; యాజకుడెైన్ యెహోయాదా వంతులవారికి
and bucklers and shields that had been King David's, which were in the
సెలవియాలేదు గనుక పరత్ర వాడు విశారంత్రదిన్మున్ బయటికి వెళా వలసిన్
house of God.
త్న్వారిని ఆ దిన్మున్ లోపలికి రావలసిన్ త్న్వారిని తీసికొనివచెచను.
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మ్రియ యాజకుడెైన్ యెహోయాదా దేవుని మ్ందిర మ్ందు రాజైన్ దావీదు
ఉంచిన్ బలాములను కేడెములను డాళాను శతాధిపతులకు అపపగించెను.
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And he set all the people, every man having his weapon in his hand, from
the right side of the temple to the left side of the temple, along by the altar
and the temple, by the king round about.
అత్డు ఆయధము చేత్ పట్ట
ు కొనిన్ జనులందరిని మ్ందిరపు కుడివెైపునుండి Then they brought out the king's son, and put upon him the crown, and
యెడమ్వెైపువరకు బలిపీఠము పరకకను మ్ందిరముపరకకను రాజుచట్ట
ు ను
gave him the testimony, and made him king. And Jehoiada and his sons
ఉంచెను.
anointed him, and said, "God save the king."
అపుపడు వారు రాజకుమ్యరుని బయటికి తోడుకొని వచిచ, అత్నిమీద
Now when Athaliah heard the noise of the people running and praising the
కిరీటముంచి, ధరి శాసతీ గరంథమును అత్ని చేత్రకిచిచ అత్నికి పటా
ు భిషేకము king, she came to the people into the house of the LORD.
చేసిరి; యెహోయాదాయను అత్ని కుమ్యరులును అత్నిని అభిషేకించిరాజు
చిరంజీవియగునుగాక యనిరి.
పరుగులతు
త చ రాజును కొనియాడుచ ఉన్న జనులు చేయ ధవని అత్ల్లా
విని యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న జనులయొదదకు వచిచ

And she looked, and behold, the king stood at his pillar at the entrance, and
the princes and the trumpets by the king; and all the people of the land
rejoiced and sounded with trumpets, also the singers with instruments of
music, and such as taught to sing praise. Then Athaliah rent her clothes and
said, "Treason! Treason!"
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పరవేశసథలముదగుర నున్న అత్నికి ఏరాపట్టైన్ సతంభ్మునొదద రాజు
నిలువబడియండుటయ, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును
రాజునొదదనుండుటయ, దేశపు జనులందరును సంతోష్ంచచ బూరలతో
నాదములు చేయచండుటయ, గాయకులును వాదాములతో సు
త త్రప్రటలు
ప్రడుచండుటయ చూచి వసతీములు చింపుకొనిదోరహము దోరహమ్ని అరచెను.

Then Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds who were
set over the host, and said unto them, "Take her forth among the ranks. And
whoso followeth her, let him be slain with the sword." For the priest said,
"Slay her not in the house of the LORD."
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అపుపడు యాజకుడెైన్ యెహోయాదాయెహోవా మ్ందిరములో ఆమను
చంపవలదు, ఆమను పంకు
ి ల అవత్లకు వెళావేసి ఆమ పక్షము పూనువారిని
కత్రతచేత్ చంపుడని సెైన్ాముమీదనున్న శతాధిపతులకు ఆజా ఇచెచను.

So they laid hands on her; and when she had come to the entrance of the
Horse Gate by the king's house, they slew her there.
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And Jehoiada made a covenant between him and between all the people
and between the king, that they should be the LORD'S people.
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కాబటిు వారు ఆమకు దారియిచిచ, రాజన్గరునొదదనున్న గుఱ్ఱపు
గుమ్ిముయొకక పరవేశసథలమున్కు ఆమ వచిచ న్పుపడు వారు ఆమను
అకకడ చంపవేసిరి.
అపుపడు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై యండవలన్ని
జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధన్చేసెను.
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అంత్ట జనులందరును బయలు దేవత్యొకక గుడికి పోయి దాని పడగొటిు,
బలిపీఠములను విగరహములను తుతు
త నియలుగా విరుగగొటిు, బయలు
యాజకుడెైన్ మ్తా
త నును బలిపీఠముల ముందర చంపరి.
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And he set the gatekeepers at the gates of the house of the LORD, that none
who was unclean in any thing should enter in.
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మ్రియ మోషే యిచిచన్ ధరిశాసతీ మ్ందు వా
ర యబడిన్దానినిబటిు
ఉతాసహముతోను గాన్ముతోను యెహోవాకు అరిపంపవలసిన్
దహన్బలులను దావీదు నియమించిన్ పరకారముగా అరిపంచన్ట్ట
ా ,
లేవీయలైన్ యాజకుల చేత్రకిరంద నుండున్టిుయ, యెహోవా మ్ందిర మ్ందు
దావీదు పనులు పంచివేసిన్టిుయనైన్ యెహోవా మ్ందిరపు కావలివారికి
యెహోయాదా నిరణయించెను.
యెహోవా మ్ందిరములోనికి దేనిచేత్నైన్ను అంట్టత్గిలిన్ వారు
పరవేశింపకుండున్ట్ట
ా అత్డు దావరములయొదద దావర ప్రలకులను ఉంచెను.
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And all the people of the land rejoiced; and the city was quiet after they had
slain Athaliah with the sword.
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మ్రియ అత్డు శతాధిపతులను పరధానులను జనుల అధికారులను దేశపు
జనులన్ందరిని వెంటబెట్ట
ు కొని యెహోవా మ్ందిరములోనుండి రాజును
తోడుకొని వచెచను; వారు ఎత్తయిన్ దావరముగుండ రాజన్గరుచొచిచ
రాజాసింహాసన్ముమీద రాజును ఆస్త్నుని చేయగా
దేశజనులందరు సంతోష్ంచిరి. వారు అత్ల్లాను చంపన్ త్రువాత్ పటుణము
నమ్ిదిగా ఉండెను.
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యోవాషు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఏడు సంవత్స... రముల యీడుగలవాడెై
యెరూష్లేములో న్లువది ఏండు
ా ఏలను; అత్ని త్లిా బెయేరుబా
కాపురసు
థ రాలైన్ జబాా.

And Joash did that which was right in the sight of the LORD all the days of
Jehoiada the priest.

Then all the people went to the house of Baal and broke it down, and broke
his altars and his images in pieces, and slew Mattan the priest of Baal before
the altars.
Also Jehoiada appointed the offices of the house of the LORD by the hand of
the priests, the Levites, whom David had distributed in the house of the
LORD, to offer the burnt offerings of the LORD, as it is written in the Law of
Moses, with rejoicing and with singing, as it was ordained by David.

And he took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of
the people, and all the people of the land, and brought down the king from
the house of the LORD; and they came through the High Gate into the king's
house, and set the king upon the throne of the kingdom.

Joash was seven years old when he began to reign, and he reigned forty
years in Jerusalem. Also his mother's name was Zibiah of Beersheba.
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యాజకుడెైన్ యెహోయాదా బరదికిన్ దిన్ములనినయ యోవాషు యెహోవా
దృష్ుకి యథారథముగా పరవరిించెను.
యెహోయాదా అత్నికి యిదదరు భారాలను పండిా చేసెను; అత్డు
కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనను.
అంత్ట యెహోవా మ్ందిరమును బాగుచేయవలన్ని యోవాషున్కు
తాత్పరాము పుట్టును గనుక

And Jehoiada took for him two wives, and he begot sons and daughters.

And it came to pass after this, that Joash was minded to repair the house of
the LORD.
And he gathered together the priests and the Levites, and said to them, "Go
out unto the cities of Judah, and gather from all Israel money to repair the
house of your God from year to year, and see that ye hasten the matter."
However the Levites hastened it not.
అత్డు యాజకులను లేవీయలను సమ్కూరిచమీరు యూదా పటుణములకు And the king called for Jehoiada the chief priest and said unto him, "Why
పోయి మీ దేవుని మ్ందిరము బాగు చేయటకెై ఇశార
hast thou not required the Levites to bring in out of Judah and out of
యేలీయలందరియొదదనుండి ధన్మును ఏటేట సమ్కూరుచచ, ఈ
Jerusalem the collection, according to the commandment of Moses, the
కారామును మీరు త్వరపటువలన్ని వారికాజా ఇచెచను. వారు దానిని త్వరగా servant of the LORD, and of the congregation of Israel, for the tabernacle of
చేయకపోయిన్ందున్
witness?"
రాజు పరధాన్యాజకుడగు యెహోయాదాను పలిచిఆ దురాిరు
ు రాలైన్
For the sons of Athaliah, that wicked woman, had broken up the house of
అత్ల్లాకుమ్యరులు దేవుని మ్ందిర మును ప్రడుచేసి, యెహోవా మ్ందిర
God; and also all the dedicated things of the house of the LORD did they
సంబంధమైన్ పరత్రషోఠపకరణముల న్నినటిని బయలుదేవత్పూజకు ఉప
bestow upon the Baalim.
యోగించిరి.
సాక్షాపు గుడారమును బాగుచేయటకెైయూదాలో నుండియ
And at the king's commandment they made a chest, and set it outside at the
యెరూష్లేములోనుండియ ఇశారయేలీయల సమ్యజకులచేత్ యెహోవా
gate of the house of the LORD.
సేవకుడెైన్ మోషే నిరణయించిన్ కానుకను లేవీయలతో నీ వెందుకు చెపప
తెపపంచలేదని యడిగెను.
కాబటిు రాజు ఆజా చొపుపన్ వారు ఒక పట్టును చేయించి యెహోవా
And they made a proclamation through Judah and Jerusalem to bring in to
మ్ందిరదావరము బయట ఉంచిరి.
the LORD the collection that Moses the servant of God laid upon Israel in
the wilderness.
మ్రియ దేవుని సేవకుడెైన్ మోషే అరణామ్ందు ఇశారయేలీయలకు నిరణ
And all the princes and all the people rejoiced, and brought in and cast into
యించిన్ కానుకను యెహోవాయొదదకు జనులు తేవలన్ని యూదాలోను
the chest until they had made an end.
యెరూష్లేములోను వారు చాటించిరి.
కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోష్ముగా కానుకలను తీసికొని Now it came to pass, at whatever time the chest was brought unto the
వచిచ చాలిన్ంత్మ్ట్ట
ు కు పట్టులో వేసిరి.
king's office by the hand of the Levites, and when they saw that there was
much money, that the king's scribe and the high priest's officer came and
emptied the chest, and took it and carried it to his place again. Thus they did
day by day, and gathered money in abundance.
లేవీయలు ఆ పట్టును రాజు విమ్రిశంచ సథలము న్కు తెచచచ వచిచరి;
And the king and Jehoiada gave it to such as did the work of the service of
అందులో దరవాము విసాతరముగా నున్నట్ట
ు కన్బడిన్పుపడెలా, రాజుయొకక
the house of the LORD; and they hired masons and carpenters to repair the
పరధాన్ మ్ంత్రియ పరధాన్ యాజకుడు నియమించిన్ పై విచా రణకరియ
house of the LORD, and also such as wrought iron and brass to mend the
వచిచ, పట్టులోనున్న దరవామును తీసి యథా సాథన్మ్ందు దానిని ఉంచచ
house of the LORD.
వచిచరి; వారీచొపుపన్ పలు మ్యరు చేయటచేత్ విసాతరమైన్ దరవాము
సమ్కూరచబడెను.
అపుపడు రాజును యెహోయాదాయను యెహోవా మ్ందిరపు పనిచేయవారికి So the workmen wrought, and the work was perfected by them; and they
దానినిచిచ, యెహోవా మ్ందిరమును బాగుచేయటకెై కాసెవారిని వడావారిని,
set the house of God in order, and strengthened it.
యెహోవా మ్ందిరమును బలపరచటకు ఇనుపపని యిత్తడిపని చేయవారిని
కూలికి కుదిరిచరి.
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ఈల్లగున్ పనివారు పని జరిగించి సంపూరిి చేసిరి. వారు దేవుని మ్ందిరమును And when they had finished it, they brought the rest of the money before
దాని యథాసిథత్రకి తెచిచ దాని బలపరచిరి.
the king and Jehoiada, of which were made vessels for the house of the
LORD, even vessels to minister and to offer withal, and spoons, and vessels
of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD
continually all the days of Jehoiada.
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అది సిదిమైన్ త్రువాత్ మిగిలిన్ దరవామును రాజునొదదకును యెహోయాదా
But Jehoiada waxed old, and was full of days when he died: a hundred and
యొదదకును తీసికొనిరాగా వారు దాని చేత్ యెహోవా మ్ందిరపు సేవయందు thirty years old was he when he died.
ఉపయోగపడు న్ట్ట
ా ను, దహన్బలుల న్రిపంచటయందు ఉపయోగపడు
న్ట్ట
ా ను, ఉపకరణములను గరిట్టలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను
చేయించిరి. యెహోయాదాయన్న యనినదిన్ములు యెహోవా మ్ందిరములో
దహన్బలులు నిత్ామును అరిపంపబడెను.
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And they buried him in the City of David among the kings, because he had
done good in Israel, both toward God and toward His house.
Now after the death of Jehoiada came the princes of Judah, and made
obeisance to the king. Then the king hearkened unto them.
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యెహోయాదా దిన్ములు గడచిన్ వృదు
ి డెై చని పోయెను; అత్డు
చనిపోయిన్పుపడు నూట ముపపది ఏండా వాడు.
అత్డు ఇశారయేలీయలలో దేవుని దృష్ుకిని త్న్ యింటివారి దృష్ుకిని
మ్ంచివాడెై పరవరిించెను గనుక జనులు దావీదు పటుణమ్ందు రాజులదగుర
అత్ని ప్రత్ర పటిురి.
యెహోయాదాచని పోయిన్ త్రువాత్ యూదా అధిపతులు వచిచ రాజున్కు
న్మ్సకరింపగా రాజు వారి మ్యటకు సమ్ిత్రంచెను.

2 Chronicles

24

18

2 Chronicles

24

19

2 Chronicles

24

20

And they conspired against him, and stoned him with stones at the
commandment of the king in the court of the house of the LORD.
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అపుపడు దేవుని ఆత్ి యాజకుడగు యెహోయాదా కుమ్యరుడెైన్
జకరాామీదికి రాగా అత్డు జనులయెదుట నిలువబడిమీరందుకు యెహోవా
ఆజాలను మీరుచనానరు? మీరు వరిిలారు; మీరు యెహోవాను విసరిజంచిత్రరి
గనుక ఆయన్ మిముిను విసరిజంచియనానడని దేవుడు సెలవిచచచనానడు
అనను.
అందుకు వారత్నిమీద కుటిచేసి, రాజు మ్యటనుబటిు యెహోవా మ్ందిరపు
ఆవరణములోపల రాళ్ల
ా రువిి్వ అత్ని చావగొటిురి.
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And they left the house of the LORD God of their fathers, and served
Asherah poles and idols; and wrath came upon Judah and Jerusalem for this
their trespass.
జనులు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా మ్ందిరమును విడచి,
Yet He sent prophets to them, to bring them again unto the LORD; and they
దేవతాసతంభ్ములకును విగరహములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన్ యీ యప testified against them, but they would not give ear.
రాధము నిమిత్తము యూదావారిమీదికిని యెరూష్లేము కాపురసు
థ లమీదికిని
కోపము వచెచను.
త్న్ వెైపున్కు వారిని మ్ళ్లాంచటకెై యెహోవా వారియొదదకు పరవకి లను పంపగా And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest,
ఆ పరవకిలు వారిమీద సాక్షాము పలికిరిగాని వారు చెవియొగుక యండిరి.
who stood above the people, and said unto them, "Thus saith God: 'Why
transgress ye the commandments of the LORD, that ye cannot prosper?
Because ye have forsaken the LORD, He hath also forsaken you.'"

ఈ పరకారము రాజైన్ యోవాషు జకరాా త్ండిరయె
ై న్ యెహోయాదా త్న్కు
చేసిన్ ఉప కారమును మ్రచిన్వాడెై అత్ని కుమ్యరుని చంపంచెను; అత్డు
చనిపోవున్పుపడుయెహోవా దీని దృష్ుంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచచనుగాక
యనను.

Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father
had done to him, but slew his son. And when he died, he said, "The LORD
look upon it, and require it."
And it came to pass at the end of the year that the host of Syria came up
against him; and they came to Judah and Jerusalem and destroyed all the
princes of the people from among the people, and sent all their spoil unto
the king of Damascus.
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ఆ సంవత్సరాంత్మ్ందు సిరియా సెైన్ాము యోవాషు మీదికి వచెచను; వారు
యూదాదేశముమీదికిని యెరూష్ లేముమీదికిని వచిచ, శ్రష్ములేకుండ జనుల
అధిపతులన్ందరిని హత్ముచేసి, తాము పట్ట
ు కొనిన్ కొలాసొమ్ింత్య
దమ్సుక రాజునొదదకు పంపరి.
సిరియనులు చిన్నదండుతో వచిచన్ను యూదావారు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవాను విసరిజంచిన్ందుకెై యెహోవా వారి చేత్రకి అత్రవిసాతర మైన్ ఆ
సెైన్ామును అపపగింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను.
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For the army of the Syrians came with a small company of men; and the
LORD delivered a very great host into their hand, because they had forsaken
the LORD God of their fathers. So they executed judgment against Joash.
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వారు యోవాషును విడచిపోయిన్పుపడు అత్డు మికికలి రోగియె
ై యండెను.
అపుపడు యాజకుడెైన్ యెహోయాదా కుమ్యరుల ప్ర
ర ణహత్ాదోష్ము
నిమిత్తము అత్ని సేవకులు అత్నిమీద కుటిచేసి, అత్డు పడకమీద ఉండగా
అత్ని చంపరి.అత్డు చనిపోయిన్ త్రు వాత్ జనులు దావీదు పటుణమ్ందు
అత్ని ప్రత్ర పటిురి గాని రాజుల సమ్యధులలో అత్ని ప్రత్రపటులేదు.
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అత్నిమీద కుటిచేసిన్వారు అమోినీయరాలైన్ ష్మ్యతు కుమ్యరుడగు
Now concerning his sons, and the greatness of the burdens laid upon him,
జాబాదు, మోయాబురాలైన్ ష్మీతు కుమ్యరుడగు యెహోజాబాదు అనువారు. and the repairing of the house of God, behold, they are written in the
commentary of the book of the kings. And Amaziah his son reigned in his
stead.
అత్ని కుమ్యరులను గూరిచయ, అత్నిమీద చెపపబడిన్ అనేకమైన్
Amaziah was twenty and five years old when he began to reign, and he
దేవోకు
ి లను గూరిచయ, అత్డు దేవుని మ్ందిరమును బాగుచేయ టను
reigned twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was
గూరిచయ రాజుల సటీక గరంథములో వా
ర యబడి యన్నది. అత్నికి
Jehoaddan of Jerusalem.
బదులుగా అత్ని కుమ్యరుడెైన్ అమ్జాా రాజాయెను.
అమ్జాా యేలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయి... దేండావాడెై యిరువది And he did that which was right in the sight of the LORD, but not with a
తొమిిది సంవత్సరములు యెరూష్ లేములో ఏలను; అత్ని త్లిా
perfect heart.
యెరూష్లేము కాపురసు
థ రాలు, ఆమ పేరు యెహో యదా
ద ను.
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And when they had departed from him (for they left him with grave
diseases), his own servants conspired against him for the blood of the sons
of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died. And they
buried him in the City of David, but they buried him not in the sepulchers of
the kings.
And these are those who conspired against him: Zabad the son of Shimeath
an Ammonitess, and Jehozabad the son of Shimrith a Moabitess.

అత్డు యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా పరవరిించెనుగాని
పూరణహృదయముతో ఆయన్ను అనుసరింపలేదు.
రాజాము త్న్కు సిథర మైన్పుపడు అత్డు రాజైన్ త్న్ త్ండిరని చంపన్
రాజసేవకు లను చంపంచెను.

Now it came to pass, when the kingdom was established to him, that he
slew his servants who had killed the king his father.
But he slew not their children, but did as it is written in the law in the Book
of Moses, where the LORD commanded, saying, "The fathers shall not die
for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man
shall die for his own sin."
అయితేత్ండు
ర లు పలాలకొరకును పలాలు త్ండు
ర లకొరకును చావకూడదు, పరత్ర Moreover Amaziah gathered Judah together and made them captains over
మ్నిష్ త్న్ ప్రపముకొరకు తానే చావవలన్ని మోషే గరంథ మ్ందలి
thousands and captains over hundreds, according to the houses of their
ధరిశాసతీమున్ందు వా
ర యబడియన్న యెహోవా ఆజానుబటిు అత్డు వారి
fathers, throughout all Judah and Benjamin. And he numbered them from
పలాలను చంపక మ్యనను.
twenty years old and above, and found them three hundred thousand
choice men, able to go forth to war, who could handle spear and shield.
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అమ్జాా యూదావారిన్ందరిని సమ్కూరిచ యూదా దేశమ్ంత్టను
బెనాామీనీయల దేశమ్ంత్టను వారివారి పత్రుల యిండానుబటిు
సహసారధిపతులను శతాధిపతులను నియమించెను. అత్డు ఇరువది
సంవత్సరములు మొదలుకొని అంత్కు పై ప్ర
ర యముగల వారిని లకికంపగా,
ఈట్టను డాళాను పట్ట
ు కొని యదిమున్కు పోదగిన్టిు యోధులు
మూడులక్షలమ్ంది కన్బడిరి.
మ్రియ అత్డు ఇశారయేలువారిలోనుండి లక్షమ్ంది పరాకరమ్శాలులను
రండువందల మ్ణుగుల వెండికి కుదిరచను.

He hired also a hundred thousand mighty men of valor out of Israel for a
hundred talents of silver.

అమ్జాా దైవజనుని చూచిఇశారయేలువారి సెైన్ామున్కు నేనిచిచన్
రండువందల మ్ణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమ్ని అడిగి న్ందుకుదీనికంట్ట
మ్రి యధికముగా యెహోవా నీకు ఇయాగలడని ఆ దైవజనుడు
పరతుాత్తరమిచెచను.
అపుపడు అమ్జాా ఎఫా
ర యిములోనుండి త్న్యొదదకు వచిచన్ సెైన్ామును
వేరుపరచిమీ యిండాకు త్రరిగి వెళ్ల
ా డని వారికి సెలవిచెచను; అందుకు వారి
కోపము యూదా వారి మీద బహుగా రగులుకొనను, వారు ఉగు
ర లై త్మ్
యిండాకు త్రరిగి పోయిరి.
అంత్ట అమ్జాా ధైరాము తెచచకొని త్న్ జనులతో కూడ బయలుదేరి
ఉపుపపలాపు సథలమున్కు పోయి శ్రయీరువారిలో పదివేలమ్ందిని హత్ము
చేసెను.

Then Amaziah separated them (to wit, the army that had come to him out
from Ephraim) to go home again. Therefore their anger was greatly kindled
against Judah, and they returned home in great anger.
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ప్ర
ర ణముతోనున్న మ్రి పదివేలమ్ందిని యూదావారు చెరపట్ట
ు కొని, వారిని ఒక But the soldiers of the army which Amaziah sent back, that they should not
పేట్టమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేట్టమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు
go with him to battle, fell upon the cities of Judah from Samaria even unto
తుతు
త నియలైపోయిరి.
Bethhoron, and smote three thousand of them and took much spoil.
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అయితే త్న్తోకూడ యదిమున్కు రావదదని అమ్జాా త్రరిగి పంపవేసిన్
సెైనికులు షోమో
ా ను మొదలుకొని బేత్హోరోనువరకు ఉన్న
యూదాపటుణములమీద పడివారిలో మూడు వేలమ్ందిని హత్ముచేసి విసాతర
మైన్ కొలాసొముి పట్ట
ు కొని పోయిరి.
అమ్జాా ఎదోమీయలను ఓడించి త్రరిగి వచిచన్ త్రువాత్ అత్డు
శ్రయీరువారి దేవత్లను తీసికొనివచిచ త్న్కు దేవత్లుగా నిలిప వాటికి
న్మ్సకరించి ధూపము వేసెను.

But there came a man of God to him, saying, "O king, let not the army of
Israel go with thee, for the LORD is not with Israel, to wit, with all the
children of Ephraim.
దైవజనుడెైన్ యొకడు అత్నియొదదకు వచిచరాజా, ఇశారయేలువారి సెైన్ామును But if thou wilt go, do it; be strong for the battle. But God shall make thee
నీతోకూడ తీసికొనిపోవదు
ద , యెహోవా ఇశారయేలువారగు ఎఫా
ర యిమీయలలో fall before the enemy, for God hath the power to help and to cast down."
ఎవరికిని తోడుగా ఉండడు.
ఆల్లగు పోవలన్ని నీకున్నయెడల పముి, యదిము బలముగా చేసిన్ను
And Amaziah said to the man of God, "But what shall we do for the hundred
దేవుడు నీ శతు
ి వు ఎదుట నినున కూలుచను; నిలువబెట్ట
ు టయ
talents which I have given to the army of Israel?" And the man of God
పడవేయటయ దేవునివశమేగదా అని పరకటింపగా
answered, "The LORD is able to give thee much more than this."

And Amaziah strengthened himself, and led forth his people and went to
the Valley of Salt, and smote ten thousand of the children of Seir.

And another ten thousand left alive did the children of Judah carry away
captive, and brought them unto the top of the rock, and cast them down
from the top of the rock, so that they all were broken in pieces.

Now it came to pass, after Amaziah had come from the slaughter of the
Edomites, that he brought the gods of the children of Seir and set them up
to be his gods, and bowed down himself before them and burned incense
unto them.
Therefore the anger of the LORD was kindled against Amaziah, and He sent
unto him a prophet, who said unto him, "Why hast thou sought after the
gods of the people, which could not deliver their own people out of thine
hand?"
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అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమ్జాా మీద రగులుకొనను. ఆయన్
అత్నియొదదకు పరవకిను ఒకని పంపగా అత్డునీ చేత్రలోనుండి త్మ్ జనులను
విడిపంప శకిిలేని దేవత్లయొదద నీవెందుకు విచారణ చేయదువని అమ్జాాతో
న్నను.

And it came to pass as he talked with him, that the king said unto him, "Art
thou made the king's counsel? Forbear! Why should thou be smitten?" Then
the prophet forbore and said, "I know that God hath determined to destroy
thee, because thou hast done this and hast not hearkened unto my counsel."
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Then Amaziah king of Judah took advice, and sent to Joash the son of
Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel, saying, "Come, let us look one
another in the face."
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అత్డు అమ్జాాతో మ్యటల్లడుచండగా రాజు అత్ని చూచినీవు రాజుయొకక
ఆలోచన్కరిలలో ఒకడవెైత్రవా? ఊరకొనుము;నేను నినున చంపనేల అని
చెపపగా ఆ పరవకినీవు ఈల్లగున్ చేసి నా ఆలోచన్ను అంగీకరింపకపోవుట
చూచి దేవుడు నినున న్శింపజేయనుదేదశించి యనానడని నాకు తెలియన్ని
చెపప యూరకొనను.
అపుపడు యూదారాజైన్ అమ్జాా ఆలోచన్చేసికొనిరముి మ్న్ము ఒకరి
ముఖమును ఒకరము చూచకొంద మ్ని యెహూకు పుటిున్ యెహోయాహాజు
కుమ్యరుడును ఇశారయేలు రాజునైన్ యెహోయాషునొదదకు వరిమ్యన్ము
పంపను.
కాగా ఇశారయేలురాజైన్ యెహోయాషు యూదారాజైన్ అమ్జాాకు ఈల్లగు
త్రరుగ వరిమ్యన్ము పంపనునీ కుమ్యరిను నా కుమ్యరునికిమ్ిని లబానోనులో
నున్న ముండాచెట్ట
ు లబానోనులోనున్న దేవదారువృక్ష మున్కు వరిమ్యన్ము
పంపగా లబానోనులో సంచరించ ఒక దుష్ుమ్ృగము ఆ ముండాచెట్ట
ు ను
తొ
ి కికవేసెను.
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But Amaziah would not hear; for it came from God, that He might deliver
them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of
Edom.
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నేను ఎదోమీయలను ఓడించిత్రని గదా యని నీవను కొనుచనానవు; నీ
హృదయము నీవు గరివంచి పరగలభము ల్లడున్ట్ట
ా చేయచన్నది;
యింటియొదద నిలిచి యండుము; నీవు నా జ్యలికి వచిచ కీడు తెచచకొనుట
యెందుకు? నీవును నీతోకూడ యూదావారును అపజయ మొందుట
యెందుకు?
జనులు ఎదోమీయల దేవత్ల యొదద విచారణ చేయచ వచిచరి గనుక వారి
శతు
ి వుల చేత్రకి వారు అపపగింపబడున్ట్ట
ా దేవుని పేరరణవలన్ అమ్జాా ఆ
వరిమ్యన్మును అంగీకరింపక పోయెను.
ఇశార యేలు రాజైన్ యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా దేశమున్కు చేరిన్
బేతెుమషులో అత్డును యూదా రాజైన్ అమ్జాాయను ఒకరి ముఖము
ఒకరు చూచ కొనిరి.
యూదావారు ఇశారయేలువారియెదుట నిలువ లేక ఓడిపోగా పరత్రవాడును త్న్
త్న్ గుడారమున్కు ప్రరిపోయెను.
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అపుపడు ఇశారయేలురాజైన్ యెహో యాషు యెహోయాహాజున్కు పుటిున్
యోవాషు కుమ్యరు డును యూదారాజునైన్ అమ్జాాను బేతెుమషులో
పట్ట
ు కొని యెరూష్లేమున్కు తీసికొని వచిచ, యెరూష్లేము ప్ర
ర కారమును
ఎఫా
ర యిము గుమ్ిము మొదలుకొని మూలగుమ్ిమువరకు నాలుగువందల
మూరల పడుగున్ పడ గొట్టును.

And Joash king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, "The thistle
that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, `Give thy
daughter to my son as wife'; and there passed by a wild beast that was in
Lebanon, and trod down the thistle.
Thou sayest, `Lo, thou hast smitten the Edomites,' and thine heart lifteth
thee up to boast. Abide now at home. Why shouldest thou meddle to thine
hurt, that thou shouldest fall, even thou and Judah with thee?"

So Joash the king of Israel went up; and they looked one another in the face,
both he and Amaziah king of Judah, at Bethshemesh, which belongeth to
Judah.
And Judah was smitten before Israel, and they fled every man to his tent.

And Joash the king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Joash,
the son of Jehoahaz, at Bethshemesh; and he brought him to Jerusalem, and
broke down the wall of Jerusalem from the Gate of Ephraim to the Corner
Gate, four hundred cubits.
And he took all the gold and the silver, and all the vessels that were found in
the house of God with Obededom, and the treasures of the king's house,
the hostages also, and returned to Samaria.
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అత్డు దేవుని మ్ందిరములో ఓబేదదోము నొదదనున్న వెండియంత్య
బంగారమ్ంత్య ఉపకర ణములనినయ రాజు న్గరున్ందున్న సొముిను
కుదవపటు బడిన్వారిని తీసికొని షోమో
ా నున్కు త్రరిగి వెళ్లాను.

And Amaziah the son of Joash, king of Judah, lived after the death of Joash
son of Jehoahaz, king of Israel, fifteen years.

2 Chronicles

25

25

Now the rest of the acts of Amaziah, first and last, behold, are they not
written in the book of the kings of Judah and Israel?
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ఇశారయేలు రాజును యెహోయాహాజు కుమ్యరుడు నైన్ యెహోయాషు
మ్రణమైన్ త్రువాత్ యూదా రాజును యోవాషు కుమ్యరుడునైన్ అమ్జాా
పదున్యిదు సంవత్సరములు బరదికెను.
అమ్జాా చేసిన్ యిత్ర కారాములు యూదా ఇశారయేలురాజుల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడియన్నవి.
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అమ్జాా యెహోవాను అనుస రించట మ్యనివేసిన్ త్రువాత్ జనులు
And they brought him upon horses and buried him with his fathers in the
యెరూష్లేములో అత్నిమీద కుటిచేయగా అత్డు ల్లకీషున్కు ప్రరి పోయెను. City of Judah [that is, the City of David].
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అయితే వారు అత్ని వెనుక ల్లకీషున్కు మ్ను షుాలను పంప అత్ని అకకడ
చంప, గుఱ్ఱములమీద అత్ని శవము ఎకికంచి తీసికొనివచిచ
యూదాపటుణమ్ందు అత్ని త్ండు
ర లయొదద అత్ని ప్రత్రపటిురి.
అంత్ట యూదా జనులందరును పదునారేండా వాడెైన్ ఉజజయాను తీసికొని
అత్ని త్ండిరయె
ై న్ అమ్జాాకు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి.
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Now after the time that Amaziah turned away from following the LORD,
they made a conspiracy against him in Jerusalem; and he fled to Lachish, but
they sent to Lachish after him and slew him there.

Then all the people of Judah took Uzziah, who was sixteen years old, and
made him king in place of his father Amaziah.
He built Eloth and restored it to Judah after the king slept with his fathers.

అత్డు ఎలతును కటిుంచి, రాజగు త్న్ త్ండిర అత్ని పత్రులతోకూడ
నిదిరంచిన్ త్రువాత్ అది యూదావారికి త్రరిగి వచచన్ట్ట
ా చేసెను.

Sixteen years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned fifty
and two years in Jerusalem. Also his mother's name was Jecoliah of
Jerusalem.
ఉజజయా యేలనారంభించిన్పుపడు పదునా రేండావాడెై యెరూష్లేములో ఏబది And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all
రండు సంవత్సర ములు ఏలను; అత్ని త్లిా యెరూష్లేము కాపురసు
థ రాలు, that his father Amaziah did.
ఆమ పేరు యెకొల్లా.
అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ అమ్జాా చరా యంత్టి పరకారము యెహోవా దృష్ుకి And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the
యథారథముగా పరవరిించెను.
visions of God; and as long as he sought the LORD, God made him to
prosper.
దేవుని పరత్ాక్షత్ విష్యమ్ందు తెలివి కలిగిన్ జకరాా దిన్ములలో అత్డు
And he went forth and warred against the Philistines, and broke down the
దేవుని ఆశర యించెను, అత్డు యెహోవాను ఆశర యించిన్ంత్కాలము దేవుడు
wall of Gath and the wall of Jabneh and the wall of Ashdod, and built cities
అత్ని వరిిలా జేసెను.
about Ashdod and among the Philistines.
అత్డు బయలుదేరి ఫిలిషీతయలతో యదిముచేసి గాతు ప్ర
ర కారమును
And God helped him against the Philistines, and against the Arabians who
యబెన ప్ర
ర కారమును అషోిదు ప్ర
ర కారమును పడగొటిు, అషోిదు దేశములోను
dwelt in Gurbaal, and the Meunites.
ఫిలిషీతయల పరదేశములలోను ప్ర
ర కారపురములను కటిుంచెను.
ఫిలిషీతయలతోను గూరబయలులో నివసించిన్ అరబీయలతోను
మహూనీయలతోను అత్డు యదిము చేయగా దేవుడు అత్నికి సహాయము
చేసెను.
అమోినీ యలు ఉజజయాకు పనినచచవారైరి. అత్డు అధికముగా
బల్లభివృదిి నొందను గనుక అత్ని కీరిి ఐగుపు
త మ్యరు పరదేశములనినటను
వాాపంచెను.

And the Ammonites gave gifts to Uzziah; and his name spread abroad even
to the entrance of Egypt, for he strengthened himself exceedingly.
Moreover Uzziah built towers in Jerusalem at the Corner Gate and at the
Valley Gate and at the turning of the wall, and fortified them.
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మ్రియ ఉజజయా యెరూష్లేములో మూలగుమ్ిము దగురను,
పలాపుసథలముల గుమ్ిము దగురను, ప్ర
ర కారపు మూల దగురను, దురుములను
కటిుంచి గుమ్ిములు దిటుపరచెను.

Also he built towers in the desert and dug many wells, for he had much
cattle, both in the low country and in the plains; husbandmen also, and vine
dressers in the mountains and in Carmel, for he loved husbandry.
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Moreover Uzziah had a host of fighting men who went out to war by bands,
according to the number of their count by the hand of Jeiel the scribe and
Maaseiah the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains.
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అదియగాక షెఫేల్ల పరదేశములోను మైదాన్ పరదేశములోను అత్నికి విసాతరమైన్
పశువులుండగా అత్డు అరణాములో దురుములు కటిుంచి అనేకమైన్ బావులు
త్ివివంచెను. వావసాయమ్ందు అత్డు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవత్
ములలోను కరిలులోను అత్నికి వావసాయకులును దా
ర క్ష తోట పనివారును
కలిగియండిరి.
యదిమున్కు ఉజజయాకు సెైన్ాము కలిగియండెను; అందులోని యోధులు
రాజు అధిపతులలో హన్నాా అనువాని చేత్రకిరందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు
మ్య శ్రయాయ పరధాన్మ్ంత్రియగు యెహీయేలును వారి లకక ఎంతెైన్ది
చూచి వారిని పటాలముగా ఏరపరచవారై యండిరి.

2 Chronicles

26

12

వారి పత్రుల యిండా పదదల సంఖాను బటిు పరాకరమ్శాలులు రండు వేల
ఆరువందల మ్ంది యెరి.
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రాజున్కు సహాయము చేయటకెై శతు
ి వులతో యదిము చేయటయందు
పేరుపందిన్ పరాకరమ్శాలులైన్ మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమ్ందిగల
సెైన్ాము వారి చేత్రకిరంద ఉండెను.
ఉజజయా యీ సెైన్ామ్ంత్టికి డాళాను ఈట్టలను శిరసాతీణములను
కవచములను విలు
ా లను వడిసెలలను చేయించెను.

And under their hand was an army, three hundred and seven thousand and
five hundred, that made war with mighty power to help the king against the
enemy.
And Uzziah prepared for them, throughout all the host, shields, and spears,
and helmets, and jackets of mail, and bows, and slings to cast stones.
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యాజకుడెైన్ ఆజరాాయ అత్నితోకూడ ధైరావంతులైన్ యెహోవా
యాజకులు ఎనుబది మ్ందియ అత్ని వెంబడి లోపలికి పోయిరి.
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వారు రాజైన్ ఉజజయాను ఎదిరించిఉజజయా, యెహోవాకు ధూపము వేయట
ధూపము వేయటకెై పరత్రష్ఠంపబడిన్ అహరోను సంత్త్రవారైన్ యాజకుల
పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదిసథలములోనుండి బయటికి పముి, నీవు
దోరహము చేసియనానవు, దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని ఇది నీకు ఘన్త్
కలుగ జేయదని చెపపగా
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

The whole number of the chief of the fathers of the mighty men of valor
was two thousand and six hundred.

And he made in Jerusalem engines, invented by skillful men, to be on the
towers and upon the bulwarks with which to shoot arrows and great stones.
And his name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was
strong.
But when he was strong his heart was lifted up, to his destruction; for he
transgressed against the LORD his God, and went into the temple of the
LORD to burn incense upon the altar of incense.

మ్రియ అత్డు అంబుల నేమి పదదరాళానేమి పరయోగించటకెై ఉప్రయ
శాలులు కలిపంచిన్ యంత్ిములను యెరూష్లేములో చేయించి
దురుములలోను బురుజులలోను ఉంచెను. అత్డు సిథరపడువరకు అత్నికి
ఆశచరాకర మైన్ సహాయము కలిగెను గనుక అత్ని కీరిి దూరముగా
వాాపంచెను.
అయితే అత్డు సిథరపడిన్ త్రువాత్ అత్డు మ్న్సుసన్ గరివంచి చెడిపోయెను. And Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of
అత్డు ధూపపీఠముమీద ధూపమువేయటకెై యెహోవా మ్ందిరములో
the LORD, who were valiant men.
పరవేశించి త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవామీద దోరహము చేయగా

And they withstood Uzziah the king, and said unto him, "It pertaineth not
unto thee, Uzziah, to burn incense unto the LORD, but to the priests the
sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Go out of the
sanctuary, for thou hast trespassed; neither shall it be for thine honor from
the LORD God."
Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense; and
while he was wroth with the priests, the leprosy even rose up on his
forehead before the priests in the house of the LORD, beside the incense
altar.

ఉజజయా ధూపము వేయటకు ధూప్రరిిని చేత్ పట్ట
ు కొని రౌదు
ర డెై,
యాజకులమీద కోపము చూపను. యెహోవా మ్ందిరములో ధూప పీఠము
పరకక న్త్డు ఉండగా యాజకులు చూచచనే యన్నపుపడు అత్ని నొసట
కుష్ఠరోగము పుట్టును.
పరధాన్యాజకుడెైన్ అజరాాయను యాజకులందరును అత్నివెైపు చూడగా
అత్డు నొసట కుష్ఠము గలవాడెై యండెను. గనుక వారు త్డవుచేయక
అకకడనుండి అత్నిని బయటికి వెళాగొటిురి; యెహోవా త్నున మొతెతన్ని
యెరిగి బయటికి వెళ్ల
ా టకు తానును త్వరపడెను.
రాజైన్ ఉజజయా త్న్ మ్రణదిన్మువరకు కుష్ఠరోగియె
ై యండెను. కుష్ఠరోగియె
ై
యెహోవా మ్ందిరములోనికి పోకుండ పరతేాకింపబడెను గనుక అత్డు
పరతేాకముగా ఒక యింటిలో నివసించచండెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్
యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపత్రయె
ై దేశపు జనులకు నాాయము
తీరుచచండెను.
ఉజజయా చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచ ఆమోజు కుమ్యరుడును
పరవకియనైన్ యెష్యా వా
ర సెను.
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ఉజజయా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచెను. అత్డు కుష్ఠరోగియని రాజుల
సంబంధ మైన్ శిశాన్భూమిలో అత్ని పత్రులదగుర అత్ని ప్రత్ర పటిురి.
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యోతాము అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.

2 Chronicles

27

1

2 Chronicles

27

2

2 Chronicles

27

3

2 Chronicles

27

4

యోతాము ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది... యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేములో పదునారు సంవత్సర ములు ఏలను; అత్ని త్లిా సాదోకు
కుమ్యరి; ఆమ పేరు యెరూషా.
యెహోవా మ్ందిరములో పరవేశించట త్పప అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్
ఉజజయాయొకక చరా యంత్టి పరకారముచేయచ యెహోవా దృష్ుకి
యధారథముగానే పరవరిించెను; అత్ని కాలములో జనులు మ్రింత్
దురాిరుముగా పరవరిించచండిరి.
అత్డు యెహోవా మ్ందిరపు ఎతు
త దావరమును కటిుంచి ఓపలు దగురనున్న
గోడ చాలమ్ట్ట
ు కు కటిుంచెను.
మ్రియ అత్డు యూదా పరవత్ములలో ప్ర
ర కారపురములను కటిుంచి
అరణాములలో కోటలను దురుములను కటిుంచెను.
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And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and
behold, he was leprous on his forehead, and they thrust him out from
thence. Yea, he himself hastened also to go out, because the LORD had
smitten him.
And Uzziah the king was a leper unto the day of his death; and he dwelt in a
separate house, being a leper, for he was cut off from the house of the
LORD. And Jotham his son was over the king's house, judging the people of
the land.
Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the
son of Amoz, write.

So Uzziah slept with his fathers; and they buried him with his fathers in the
field of the burial which belonged to the kings, for they said, "He is a leper."
And Jotham his son reigned in his stead.
Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he
reigned sixteen years in Jerusalem. Also his mother's name was Jerushah,
the daughter of Zadok.
And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all
that his father Uzziah did. Howbeit, he entered not into the temple of the
LORD, and the people did yet corruptly.
He built the High Gate of the house of the LORD, and on the wall of Ophel
he built much.

Moreover he built cities in the mountains of Judah, and in the forests he
built strongholds and towers.
He fought also with the king of the Ammonites, and prevailed against them.
And the children of Ammon gave him the same year a hundred talents of
silver, and ten thousand measures of wheat, and ten thousand of barley.
The same did the children of Ammon pay unto him both the second year
and the third.
So Jotham became mighty, because he prepared his ways before the LORD
his God.

అత్డు అమోినీయల రాజుతో యదిముచేసి జయించెను గనుక
అమోినీయలు ఆ సంవత్సరము అత్నికి రండు వందల మ్ణుగుల వెండిని
పదివేల కొలల గోధుమ్లను పదివేల కొలల యవలను ఇచిచరి; ఈ
పరకారముగా అమోినీయలు మ్రు సంవత్సరమును మూడవ సంవత్సరమును
అత్నికి చెలిాంచిరి.
ఈల్లగున్ యోతాము త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా పరవరిించి Now the rest of the acts of Jotham, and all his wars and his ways, lo, they
బలపరచ బడెను.
are written in the book of the kings of Israel and Judah.
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యోతాము చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు చేసిన్
యదిములనినటిని గూరిచయ, అత్ని చరాను గూరిచయ ఇశారయేలు
యూదారాజుల గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
అత్డు ఏలనారం భించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై యెరూష్లేములో
పదునారు సంవత్సరములు ఏలను.
యోతాము త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచెను; అత్డు దావీదు పటుణమ్ందు
ప్రత్రపటుబడెను; అత్ని కుమ్యరుడెైన్ ఆహాజు అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.

He was five and twenty years old when he began to reign, and reigned
sixteen years in Jerusalem.

మ్రియ అత్డు బెన్హినోనము లోయయందు ధూపము వేసి
ఇశారయేలీయల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన్ జన్ముల
హేయకిరయలచొపుపన్ త్న్ కుమ్యరులను అగినలో దహించెను.
అత్డు ఉన్నత్సథలములలోను కొండలమీదను పరత్ర పచచనిచెట్ట
ు కిరందను
బలులు అరిపంచచ ధూపము వేయచ వచెచను.

He sacrificed also and burned incense in the high places and on the hills and
under every green tree.

5

అందుచేత్ అత్ని దేవుడెైన్ యెహోవా అత్నిని సిరియా రాజుచేత్ర
కపపగించెను. సిరియనులు అత్ని ఓడించి అత్ని జనులలో చాలమ్ందిని
చెరపట్ట
ు కొని దమ్సుకన్కు తీసికొనిపోయిరి. అత్డును ఇశారయేలు రాజుచేత్రకి
అపపగింపబడెను; ఆ రాజు అత్ని లససగా ఓడించెను.

For Pekah the son of Remaliah slew in Judah a hundred and twenty
thousand in one day, who were all valiant men, because they had forsaken
the LORD God of their fathers.

28

6

And Zichri, a mighty man of Ephraim, slew Maaseiah the king's son, and
Azrikam the governor of the house, and Elkanah who was next to the king.
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రమ్ల్లా కుమ్యరుడెైన్ పకహు యూదావారిలో పరాకరమ్శాలులైన్ లక్ష ఇరువది
వేలమ్ందిని ఒకకనాడు హత్ముచేసెను. వారు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవాను విసరిజంచిన్ందున్ వారికిటిుగత్ర పట్టును.
పరాకరమ్ శాలియె
ై న్ ఎఫా
ర యిమీయడగు జఖ్రి రాజసంత్త్రవాడెైన్
మ్యశ్రయాను సభాముఖుాడెైన్ అజీరకామును పరధాన్ మ్ంత్రియె
ై న్
ఎలొకనానును హత్ము చేసెను.
ఇదియ గాక ఇశారయేలువారు త్మ్ సహోదరులైన్ వీరిలోనుండి స్త్తీలనేమి
కుమ్యరుల నేమి కుమ్యరిల నేమి రండు లక్షల మ్ందిని చెరతీసికొని పోయిరి.
మ్రియ వారియొదదనుండి విసాతరమైన్ కొలాసొముి తీసికొని దానిని
షోమో
ా నున్కు తెచిచరి.
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And Jotham slept with his fathers, and they buried him in the City of David;
and Ahaz his son reigned in his stead.
Ahaz was twenty years old when he began to reign, and he reigned sixteen
years in Jerusalem; but he did not that which was right in the sight of the
LORD like David his father.
ఆహాజు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది సంవత్సర ములవాడెై
For he walked in the ways of the kings of Israel and made also molten
యెరూష్లేములో పదునారు సంవత్సరములు ఏలను. అత్డు త్న్ పత్రుడెైన్ images for the Baalim.
దావీదువల యెహోవా దృష్ుకి యథారథముగా పరవరిింపలేదు.
అత్డు ఇశారయేలు రాజుల మ్యరుములందు న్డచి, బయలు దేవతా
Moreover he burned incense in the Valley of the Son of Hinnom, and
రూపములుగా పోత్ విగరహములను చేయించెను.
burned his children in the fire, according to the abominations of the
heathen whom the LORD had cast out before the children of Israel.

Therefore the LORD his God delivered him into the hand of the king of Syria;
and they smote him, and carried away a great multitude of them captives,
and brought them to Damascus. And he was also delivered into the hand of
the king of Israel, who smote him with a great slaughter.

And the children of Israel carried away captive of their brethren two
hundred thousand women, sons, and daughters, and took also away much
spoil from them and brought the spoil to Samaria.
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded; and he went
out before the host that came to Samaria, and said unto them, "Behold,
because the LORD God of your fathers was wroth with Judah, He hath
delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage that
reacheth up unto heaven.
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యెహోవా పరవకియగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచట ఉండెను. అత్డు
షోమో
ా నున్కు వచిచన్ సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈల్లగు
చెపపనుఆల కించడి, మీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా యూదావారి మీద
కోపంచిన్ందుచేత్ ఆయన్ వారిని మీ చేత్రకి అపప గించెను; మీరు
ఆకాశమున్ంట్టన్ంత్ రౌదరముతో వారిని సంహరించిత్రరి.
ఇపుపడు మీరు యూదావారిని యెరూష్లేము కాపురసు
థ లను మీకొరకు
దాసులుగాను దాసురాండు
ర గాను లోపరచకొన్ దలచియనానరు. మీ దేవుడెైన్
యెహోవా దృష్ుకి మీరు మ్యత్ిము అపరాధులు కాకయనానరా?

And now ye purpose to keep under the children of Judah and Jerusalem as
bondmen and bondwomen unto you. But are there not with you, even with
you, sins against the LORD your God?

11

యెహోవా మ్హోగరత్ మీమీద రేగియన్నది గనుక నా మ్యట ఆలకించి మీ
సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిున్ వీరిని విడచి పట్ట
ు డి.
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Then certain of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of
Johanan, Berechiah the son of Meshillemoth, and Jehizkiah the son of
Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against those who came
from the war
and said unto them, "Ye shall not bring in the captives hither, for whereas
we have offended against the LORD already, ye intend to add more to our
sins and to our trespass; for our trespass is great, and there is fierce wrath
against Israel."
So the armed men left the captives and the spoil before the princes and all
the congregation.
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అపుపడు ఎఫా
ర యిమీయల పదదలలో యోహానాను కుమ్యరుడెైన్ అజరాా
మష్లేామోతు కుమ్యరుడెైన్ బెరకాా ష్లూ
ా ము కుమ్యరుడెైన్ యెహిజకయా
హదా
ా యి కుమ్యరుడెైన్ అమ్యశా అనువారు యదిమునుండి వచిచన్వారికి
ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటానిరి
యెహోవా మ్న్ మీదికి అపరాధశిక్ష రపపంచన్ట్ట
ా మీరు చేసియనానరు.
చెరపటిున్ వీరిని మీరు ఇకకడికి రపపంపకూడదు. మ్న్ ప్రపములను
అపరాధములను పంపు జేయటకు మీరు పూనుకొని యనానరు; మ్న్
అపరాధము అధికమై యన్నది. ఇశారయేలువారమైన్ మ్న్ మీద మ్హోగరత్
రేగియన్నది.
కాగా అధిపతులును సమ్యజముగా కూడిన్వారును కనునల్లర చూచచండగా And the men who were mentioned by name rose up and took the captives,
ఆయధసు
థ లు చెరపటిున్వారిని కొలాసొముిను విడచిపటిురి.
and with the spoil clothed all who were naked among them, and arrayed
them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed
them, and carried all the feeble of them upon asses and brought them to
their brethren at Jericho, the city of palm trees. Then they returned to
Samaria.
పేళ్ల
ా ఉదాహరింపబడిన్వారు అపుపడు లేచి చెరపటుబడిన్ వారిని చేపటిు
At that time King Ahaz sent unto the kings of Assyria to help him.
దోపుసొముిచేత్ వారిలో వసతీహీనులైన్ వారికి బటులు కటిుంచి వారికి
వసతీములను ప్రదరక్షలను ధరింపజేసి అన్నప్రన్ములిచిచ త్లలకు నూన
బెటిుంచి వారిలో బలహీనులైన్ వారిని గాడిదలమీద ఎకికంచి
ఖరూ
జ రవృక్షములుగల పటుణమ్గు యెరికోకు వారి సహో దరులయొదదకు
వారిని తోడుకొనివచిచరి; త్రువాత్ వారు షోమో
ా నున్కు మ్రల వెళ్లారి.
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ఆ కాలమ్ందు ఎదోమీయలు మ్రల వచిచ యూదా దేశమును ప్రడుచేసి
కొందరిని చెరపట్ట
ు కొని పోగా
రాజైన్ ఆహాజు త్న్కు సహాయము చేయడని అష్ష
ు రు రాజులయొదదకు
వరిమ్యన్ము పంపను.

Now hear me therefore, and deliver the captives back, whom ye have taken
captive from your brethren; for the fierce wrath of the LORD is upon you."

For again the Edomites had come and smitten Judah, and carried away
captives.
The Philistines also had invaded the cities of the low country and of the
south of Judah, and had taken Bethshemesh, and Aijalon, and Gederoth,
and Shocho with the villages thereof, and Timnah with the villages thereof,
Gimzo also and the villages thereof; and they dwelt there.
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ఫిలిషీతయలు షెఫేల్ల పరదేశములోని పటుణములమీదను యూదా దేశమున్కు
For the LORD brought Judah low because of Ahaz king of Israel, for he made
దకిుణపు దికుకన్నున్న పటుణములమీదను పడి బేతెుమషును అయాాలోనును Judah naked and transgressed sorely against the LORD.
గెదరోతును శోకోను దాని గా
ర మ్ములను, త్రమ్యనను దాని గా
ర మ్ములను,
గివ్ద
ర మ్ములను ఆకరమించకొని అకకడ కాపురముండిరి.
జ ్ నును దాని గా
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ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు దోరహము
చేసియండెను గనుక యెహోవా ఇశారయేలు రాజైన్ ఆహాజు చేసిన్ దానిని బటిు
యూదావారిని హీన్పరచెను.
అష్ష
ు రురాజైన్ త్రగాత్రపలేసెరు అత్నియొదదకు వచిచ అత్ని బాధపరచెనే గాని
అత్ని బలపరచలేదు.
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ఆహాజు త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచి యెరూష్లేము పటుణమున్ందు ప్రత్ర
పటుబడెనుగాని ఇశారయేలీయల రాజుల సమ్యధులకు అత్డు తేబడలేదు.
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ హిజకయా అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.
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హిజకయా యేలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై
యిరువదితొమిిది సంవత్సరములు యెరూష్లేములో ఏలను. అత్ని త్లిా
జకరాా కుమ్యరి, ఆమ పేరు అబీయా.
అత్డు త్న్ పత్రుడగు దావీదు చరాయంత్టి పరకారము యెహోవా దృష్ుకి
యథారథముగా పరవరిించెను.

ఆహాజు భాగము లేరపరచి, యెహోవా మ్ందిరములోనుండి యొక భాగమును,
రాజన్గరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద నుండి యొక
భాగమును తీసి అష్ష
ు రు రాజున్ కిచెచను గాని అత్డు అత్నికి సహాయము
చేయలేదు.
ఆపతాకలమ్ందు అత్డు యెహోవా దృష్ుకి మ్రి యధిక ముగా
అత్రకరమ్ములు జరిగించెను; అట్ట
ా చేసిన్వాడు ఈ ఆహాజు రాజే.

And Tilgathpilneser king of Assyria came unto him and distressed him, but
strengthened him not.
For Ahaz took away a portion out of the house of the LORD, and out of the
house of the king and from the princes, and gave it unto the king of Assyria;
but he helped him not.
And in the time of his distress he trespassed yet more against the LORD: this
is that King Ahaz.

For he sacrificed unto the gods of Damascus which smote him; and he said,
"Because the gods of the kings of Syria help them, therefore will I sacrifice
to them, that they may help me." But they were the ruin of him and of all
Israel.
ఎటాన్గాసిరియా రాజుల దేవత్లు వారికి సహాయము చేయచన్నవి గనుక
And Ahaz gathered together the vessels of the house of God, and cut in
వాటి సహాయము నాకును కలుగున్ట్ట
ా నేను వాటికి బలులు అరిపంచెదన్ను pieces the vessels of the house of God, and shut up the doors of the house
కొని, త్నున ఓడించిన్ దమ్సుకవారి దేవత్లకు బలులు అరిపంచెను; అయితే of the LORD, and he made himself altars in every corner of Jerusalem.
అవి అత్నికిని ఇశారయేలువారికిని న్ష్ుమున్కే హేతువుల్లయెను.
ఆహాజు దేవుని మ్ందిరపు ఉపకరణములను సమ్కూరిచ వాటిని తెగగొటిుంచి
యెహోవా మ్ందిరపు త్లుపులను మూసివేయించి యెరూష్ లేమున్ందంత్ట
బలిపీఠములను కటిుంచెను.
యూదా దేశములోని పటుణములనినటిలోను అత్డు అనుాల దేవత్లకు
ధూపము వేయటకెై బలిపీఠములను కటిుంచి, త్న్ పత్రుల దేవుడెైన్
యెహోవాకు కోపము పుటిుంచెను.
అత్డుచేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్ని చరా యంత్టిని
గూరిచయ యూదా ఇశారయేలు రాజుల గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.

And in every separate city of Judah he made high places to burn incense
unto other gods, and provoked to anger the LORD God of his fathers.
Now the rest of his acts and of all his ways, first and last, behold, they are
written in the book of the kings of Judah and Israel.
And Ahaz slept with his fathers, and they buried him in the city, even in
Jerusalem; but they brought him not into the sepulchers of the kings of
Israel. And Hezekiah his son reigned in his stead.
Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he
reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother's name was
Abijah, the daughter of Zechariah.
And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all
that David his father had done.
He, in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the
house of the LORD and repaired them.
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అత్డు త్న్ యేలుబడియందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నలను
యెహోవా మ్ందిరపు త్లుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి,
యాజకులను లేవీయలను పలువన్ంప, తూరుపగానున్న రాజవీధిలో వారిని
సమ్కూరిచ
వారికీల్లగు ఆజా ఇచెచనులేవీయ ల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి; ఇపుపడు
మిముిను మీరు పరత్రష్ఠంచకొని, మీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్ందిరమును పరత్రష్ఠంచి పరిశుదిసథలములోనుండి నిష్ది వసు
త వుల న్నినటిని
బయటికి కొనిపోవుడి.
మ్న్ పత్రులు దోరహులైమ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్లు న్డచి
ఆయన్ను విసరిజంచి, ఆయన్ నివాసమున్కు పడముఖము పట్ట
ు కొని దానిని
అలక్షాముచేసిరి.
మ్రియ వారు మ్ంటపముయొకక దావరములను మూసివేసి దీప ములను
ఆరిపవేసి, పరిశుదిసథలమ్ందు ఇశారయేలీయలు దేవునికి ధూపము వేయకయ
దహన్బలులను అరిపంపకయ ఉండిరి.
అందుచేత్ యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూ ష్లేము కాపురసు
థ లమీదను
కోపంచి, మీరు కనునల్లర చూచచన్నట్ట
ా గా వారిని ఆయన్ భీత్రకిని విసియ
మున్కును నిందకును ఆసపదముగాచేసెను.
కాబటిు మ్న్ త్ండు
ర లు కత్రతచేత్ పడిరి; మ్న్ కుమ్యరులును కుమ్యరిలును
భారాలును చెరలోనికి కొన్పోబడిరి.
ఇపుపడు మ్న్మీదనున్న ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా మ్హోగరత్
చల్ల
ా రున్ట్ట
ా ఆయన్తో మ్న్ము నిబంధన్ చేయవలన్ని నా మ్న్సుసలో
అభిల్లష్ పుట్టును.
నా కుమ్యరుల్లరా, త్న్కు పరిచారకులైయండి ధూపము
వేయచండుటకును, త్న్ సనినధిని నిలుచటకును, త్న్కు పరిచరా
చేయటకును యెహోవా మిముిను ఏరపరచకొనను గనుక మీరు
అశర దిచేయకుడి.
అపుపడు కహాతీయలలో అమ్యశెై కుమ్యరుడెైన్ మ్హతు అజరాా కుమ్యరుడెైన్
యోవేలు, మరారీయలలో అబీద కుమ్యరుడెైన్ కీషు యెహాలాలేలు కుమ్యరుడెైన్
అజరాా, గెరోునీయలలో జమ్యి కుమ్యరుడెైన్ యోవాహు యోవాహు
కుమ్యరుడెైన్ ఏదేను
ఎలీషాప్రను సంత్త్ర వారిలో ష్మీ యెహీయేలు, ఆసాపు కుమ్యరులలో జకరాా
మ్త్తనాా
హేమ్యను సంత్త్రవారిలో యెహీయేలు ష్మీ, యెదూతూను సంత్త్రవారిలో
షెమ్యా ఉజీజయేలు అను లేవీయలు నియమించబడిరి.
వీరు త్మ్ సహోదరులను సమ్కూరిచ త్ముిను పరత్రష్ఠంచకొని యెహోవా
మ్యటలనుబటిు రాజు ఇచిచన్ ఆజాచొపుపన్ యెహోవా మ్ందిరమును
పవిత్ిపరచటకు వచిచరి.

And he brought in the priests and the Levites, and gathered them together
into the east street,
and said unto them, "Hear me, ye Levites! Sanctify now yourselves, and
sanctify the house of the LORD God of your fathers, and carry forth the
filthiness out of the holy place.
For our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of
the LORD our God, and have forsaken Him, and have turned away their
faces from the habitation of the LORD, and turned their backs.
Also they have shut up the doors of the porch and put out the lamps, and
have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto
the God of Israel.
Therefore the wrath of the LORD was upon Judah and Jerusalem, and He
hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye see
with your eyes.
For lo, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters
and our wives are in captivity for this.

Now it is in mine heart to make a covenant with the LORD God of Israel, that
His fierce wrath may turn away from us.
My sons, be not now negligent; for the LORD hath chosen you to stand
before Him, to serve Him, and that ye should minister unto Him and burn
incense."
Then the Levites arose: Mahath the son of Amasai and Joel the son of
Azariah, of the sons of the Kohathites; and of the sons of Merari, Kish the
son of Abdi and Azariah the son of Jehalelel; and of the Gershonites, Joah
the son of Zimmah and Eden the son of Joah;
and of the sons of Elizaphan, Shimri and Jeiel; and of the sons of Asaph,
Zechariah and Mattaniah;

and of the sons of Heman, Jehiel and Shimei; and of the sons of Jeduthun,
Shemaiah and Uzziel.
And they gathered their brethren and sanctified themselves, and came,
according to the commandment of the king by the words of the LORD, to
cleanse the house of the LORD.
And the priests went into the inner part of the house of the LORD to cleanse
it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the
LORD into the court of the house of the LORD. And the Levites took it to
carry it out abroad into the Brook Kidron.
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పవిత్ిపరచటకెై యాజకులు యెహోవా మ్ందిరపు లోపలి భాగమున్కు పోయి
యెహోవా మ్ందిరములో త్మ్కు కన్బడిన్ నిష్దివసు
త వులనినటిని యెహోవా
మ్ందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయలు వాటిని ఎత్రత కిదోరను
వాగులో ప్రరవేసిరి.
మొదటి నల మొదటి దిన్మున్ వారు పరత్రష్ఠచేయ నారంభించి, ఆ నల
యెనిమిదవ దిన్మున్ యెహోవా మ్ంటపమున్కు వచిచరి. ఈ పరకారము వారు
ఎనిమిది దిన్ములు యెహోవా మ్ందిరమును పరత్రష్ఠంచచ మొదటి నల
పదునారవ దిన్మున్ సమ్యపత చేసిరి.
అపుపడు వారు రాజైన్ హిజకయాయొదదకు పోయిమేము యెహోవా
మ్ందిరమ్ంత్టిని దహన్ బలిపీఠమును ఉపకరణములనినటిని సనినధి
ర్కట్టులుంచ బలాను పవిత్ిపరచి యనానము.
మ్రియ రాజైన్ ఆహాజు ఏలిన్ కాలమున్ అత్డు దోరహముచేసి ప్రరవేసిన్
ఉపకరణములనినటిని మేము సిదిపరచి పరత్రష్ుంచియనానము, అవి యెహోవా
బలిపీఠము ఎదుట ఉన్నవని చెపపరి.

Now they began on the first day of the first month to sanctify, and on the
eighth day of the month came they to the porch of the LORD. So they
sanctified the house of the LORD in eight days, and on the sixteenth day of
the first month they finished.
Then they went in to Hezekiah the king and said, "We have cleansed all the
house of the LORD, and the altar of burnt offering with all the vessels
thereof, and the showbread table with all the vessels thereof.
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అపుపడు రాజైన్ హిజకయా పందలకడలేచి, పటుణపు అధికారులను
సమ్కూరుచకొని యెహోవా మ్ందిరమున్కు పోయెను.
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రాజాముకొరకును పరిశుదిసథలముకొరకును యూదావారికొరకును
ప్రపపరిహారారథబలి చేయటకెై యేడు కోడెలను ఏడు పటేుళాను ఏడు
గొఱ్ఱపలాలను ఏడు మేకపోతులను వారు తెచిచయంచిరి గనుక
అత్డుయెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిపంచడని అహరోను
సంత్త్రవారగు యాజకులకు ఆజా
ా పంచెను.
పరిచార కులు ఆ కోడెలను వధించిన్పుపడు యాజకులు వాటి రకిమును
తీసికొని బలిపీఠముమీద పోరకిుంచిరి. ఆ పరకారము వారు పటేాళాను
వధించిన్పుపడు యాజకులు ఆ రకిమును బలిపీఠముమీద పోరకిుంచిరి. వారు
గొఱ్ఱపలాలను వధించిన్పుపడు ఆ రకిమును బలిపీఠముమీద పోరకిుంచిరి.

And they brought seven bullocks, and seven rams, and seven lambs, and
seven hegoats for a sin offering for the kingdom and for the sanctuary and
for Judah. And he commanded the priests, the sons of Aaron, to offer them
on the altar of the LORD.
So they killed the bullocks, and the priests received the blood and sprinkled
it on the altar. Likewise, when they had killed the rams they sprinkled the
blood upon the altar. They killed also the lambs, and they sprinkled the
blood upon the altar.
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ప్రపపరిహారారథబలికెై రాజు ఎదుటికిని సమ్యజము ఎదుటికిని మేకపోతులను
And the priests killed them, and they made reconciliation with their blood
తీసికొనిరాగా, వారు త్మ్ చేతులను వాటిమీద ఉంచిన్ త్రువాత్ యాజకులు upon the altar to make an atonement for all Israel; for the king commanded
వాటిని వధించి
that the burnt offering and the sin offering should be made for all Israel.
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ఇశారయేలీయలందరికొరకు దహన్బలియ ప్రపపరిహారారథ బలియ
అరిపంపవలన్ని రాజు ఆజా
ా పంచి యండెను గనుక, ఇశారయేలీయలందరి
నిమిత్తము ప్ర
ర య శిచ త్తము చేయటకెై బలిపీఠముమీద వాటి రకిమును పోసి,
ప్రపపరిహారారథబలి అరిపంచిరి.
మ్రియ దావీదును దావీదు రాజుకు దీరాదరిశయె
ై న్ గాదును పరవకియె
ై న్ నాతా
నును చేసిన్ నిరణయముచొపుపన్ యెహోవా మ్ందిరములో తాళములను
సవరమ్ండలములను సితారాలను వాయించటకెై అత్డు లేవీయలను
ఏరాపట్టచేసెను. ఆల్లగు జరుగవలన్ని యెహోవా త్న్ పరవకిలదావరా
ఆజా
ా పంచి యండెను.
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Moreover all the vessels which King Ahaz in his reign cast away in his
transgression, have we prepared and sanctified; and behold, they are before
the altar of the LORD."
Then Hezekiah the king rose early, and gathered the rulers of the city, and
went up to the house of the LORD.

And they brought forth the hegoats for the sin offering before the king and
the congregation, and they laid their hands upon them.

And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with
psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of
Gad the king's seer, and Nathan the prophet; for so was the commandment
of the LORD by his prophets.
And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with
the trumpets.
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దావీదు చేయించిన్ వాదాములను వాయించ టకు లేవీయలును బూరలు
ఊదుటకు యాజకులును నియ మింపబడిరి.

And Hezekiah commanded to offer the burnt offering upon the altar. And
when the burnt offering began, the song of the LORD began also with the
trumpets and with the instruments ordained by David king of Israel.
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And all the congregation worshiped, and the singers sang and the
trumpeters sounded; and all this continued until the burnt offering was
finished.
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బలిపీఠముమీద దహన్బలులను అరిపంచడని హిజకయా ఆజా
ా పంచెను.
దహన్బలి యరపణ ఆరంభ్ మ్గుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశారయేలు
రాజైన్ దావీదు చేయించిన్ వాదాములను వాయించటతోను యెహోవాకు
సు
త త్ర గాన్ము ఆరంభ్మ్యయెను.
అంత్ సేపును సరవసమ్యజము ఆరాధించచండెను. గాయకులు
ప్రడుచండిరి, బూరలు ఊదు వారు
నాదముచేయచండిరి,దహన్బలియరపణ సమ్యపతమ్గువరకు
ఇదియంత్య జరుగుచండెను.
వారు అరిపంచట ముగించిన్ త్రువాత్ రాజును అత్నితోకూడనున్న
వారందరును త్మ్ త్లలు వంచి ఆరాధించిరి.
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దావీదును దీరాదరిశయగు ఆసాపును రచించిన్ శోాకములను ఎత్రత యెహోవాను
సు
త త్రంచడని రాజైన్ హిజకయాయను అధిపతులును లేవీయలకు ఆజా
ా
పంపగా వారు సంతోష్ముతో సోతత్ిములు ప్రడి త్లవంచి ఆరాధించిరి.

Then Hezekiah answered and said, "Now ye have consecrated yourselves
unto the LORD; come near and bring sacrifices and thank offerings into the
house of the LORD." And the congregation brought in sacrifices and thank
offerings, and as many as were of a free heart burned offerings.
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And the number of the burnt offerings which the congregation brought was
threescore and ten bullocks, a hundred rams, and two hundred lambs. All
these were for a burnt offering to the LORD.
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అంత్ట హిజకయామీరిపుపడు యెహోవాకు మిముిను పరత్రష్ఠంచకొంటిరి;
దగురకు వచిచ యెహోవా మ్ందిరములోనికి బలిదరవాములను
కృత్జాతారపణలను తీసి కొనిరండని ఆజా ఇయాగా సమ్యజపువారు
బలిదరవాములను కృత్జాతారపణలను తీసికొని వచిచరి, దహన్బలుల
న్రిపంచటకు ఎవరికి ఇష్ుముపుట్టునో వారు దహన్బలి దరవాములను తీసికొని
వచిచరి.
సమ్యజపువారు తీసికొని వచిచన్ దహన్బలి పశువులనినయన్గా, డెబబది
కోడెలును నూరు పటేుళ్ల
ా ను రండువందల గొఱ్ఱపలాలును; ఇవి యనినయ
యెహోవాకు దహన్బలులుగా తేబడెను.
పరత్రష్ఠంపబడిన్వి ఆరువందల ఎదు
ద లును మూడువేల గొఱ్ఱలును.
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యాజకులు కొదిదగా ఉన్నందున్ వారు ఆ దహన్బలి పశువులనినటిని
ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ మ్గువరకు కడమ్యాజకులు త్ముిను
పరత్రష్ఠంచకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయలు వారికి సహాయము
చేసిరి; త్ముిను పరత్రష్ఠంచకొనుటయందు యాజకులకంట్ట లేవీయలు
యథారథహృదయలై యండిరి.

And also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace
offerings, and the drink offerings for every burnt offering. So the service of
the house of the LORD was set in order.

And when they had made an end of offering, the king and all who were
present with him bowed themselves and worshiped.

Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing
praise unto the LORD with the words of David and of Asaph the seer. And
they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped.

And the consecrated things were six hundred oxen and three thousand
sheep.
But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt
offerings. Therefore their brethren the Levites helped them till the work was
ended and until the other priests had sanctified themselves; for the Levites
were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.
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సమ్యధాన్ బలి పశువుల కొరవువను దహన్బలి పశువులును దహన్బలులకు
ఏరపడిన్ ప్రనారపణలును సమ్ృదిిగా ఉండెను. ఈల్లగున్ యెహోవా
మ్ందిరసేవ కరమ్ముగా జరిగెను.
ఈ కారాము అపపటికపుపడ జరిగిన్ందున్ దేవుడు జనులకు
సిదిపరచిన్దానిని చూచి హిజకయాయను జనులందరును సంతోష్ంచిరి.

And Hezekiah rejoiced, and all the people, that God had prepared the
people; for the thing was done suddenly.

1

మ్రియ హిజకయా ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్... యెహోవాకు పసాకపండుగ
ఆచరించటకెై యెరూష్లేములోనున్న యెహోవా మ్ందిరమున్కు
రావలసిన్దని ఇశారయేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరిమ్యన్
ములను, ఎఫా
ర యిమీయలకును మ్న్షేువారికిని పత్రికలను పంపను.

For the king had taken counsel with his princes and all the congregation in
Jerusalem to keep the Passover in the second month.

30

2

సేవకు చాలిన్ంత్మ్ంది యాజకులు త్ముిను తాము
పరత్రష్ఠంచకొన్కుండుటచేత్ను, జనులు యెరూష్ లేములో కూడుకొన్కుండుట
చేత్ను, మొదటినలయందు పసాకపండుగ జరుగకపోగా

For they could not keep it at that time, because the priests had not
sanctified themselves sufficiently, neither had the people gathered
themselves together at Jerusalem.
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రాజును అత్ని అధిపతులును యెరూష్లేములోనున్న సమ్యజపువారందరును And the thing pleased the king and all the congregation.
దానిని రండవ నలలో ఆచరింపవలన్ని యోచన్చేసిరి.
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ఈ సంగత్ర రాజుకును సమ్యజపువారికందరికిని అనుకూల మ్యయెను.
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కావున్ బహుకాలమునుండి వారు వా
ర య బడిన్ పరకారము ఇంత్ ఘన్ముగా
నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకు
యెరూష్లేములో పసాకపండుగ ఆచరించటకెై రావలసిన్దని బెయేరుబా
మొదలుకొని దాను వరకు ఇశార యేలీయలుండు దేశమ్ంత్టను
చాటింపవలన్ని వారు నిరణయముచేసిరి.
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కావున్ అంచెవాండు
ర రాజునొదదను అత్ని అధిపతులయొదదను తాకీదులు
తీసికొని, యూదా ఇశారయేలు దేశములందంత్ట సంచరించి రాజాజాను
ఈల్లగు పరచరము చేసిరిఇశారయేలువారల్లరా, అబా
ర హాము ఇసాసకు
ఇశారయేలుల దేవుడెైన్ యెహోవావెైపు త్రరుగుడి; మీరు త్రరిగిన్యెడల మీలో
అష్ష
ు రురాజుల చేత్రలోనుండి త్పపంచకొని శ్రష్ంచిన్వారివెైపు ఆయన్
త్రరుగును.
త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాయెడల దోరహముగా పరవరిించిన్ మీ
పత్రులవలను మీ సహో దరులవలను మీరు పరవరిింపకుడి. వారి పరవరిన్
ఎటిుదొమీకు అగపరచవలన్ని ఆయన్ వారిని వినాశమున్కు అపప గించెను.
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And Hezekiah sent to all Israel and Judah, and wrote letters also to Ephraim
and Manasseh, that they should come to the house of the LORD at
Jerusalem to keep the Passover unto the LORD God of Israel.

So they established a decree to make proclamation throughout all Israel,
from Beersheba even to Dan, that they should come to keep the Passover
unto the LORD God of Israel at Jerusalem; for they had not done it for a long
time in such manner as it was written.
So the couriers went with the letters from the king and his princes
throughout all Israel and Judah, and according to the commandment of the
king, saying, "Ye children of Israel, turn again unto the LORD God of
Abraham, Isaac, and Israel, and He will return to the remnant of you that
have escaped out of the hand of the kings of Assyria.
And be not ye like your fathers and like your brethren who trespassed
against the LORD God of their fathers, so that He therefore gave them up to
desolation, as ye see.

Now be ye not stiffnecked, as your fathers were, but yield yourselves unto
the LORD and enter into His sanctuary, which He hath sanctified for ever;
and serve the LORD your God, that the fierceness of His wrath may turn
away from you.
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మీ పత్రులవల మీరు అవిధేయలుగాక యెహోవాకు లోబడి, ఆయన్
శాశవత్ముగా పరిశుది పరచిన్ ఆయన్ పరిశుదిమ్ందిరములో పరవేశించి, మీ
దేవుడెైన్ యెహోవా మ్హోగరత్ మీ మీదినుండి తొలగి పోవున్ట్ట
ా ఆయన్ను
సేవించడి.

For if ye turn again unto the LORD, your brethren and your children shall
find compassion before those who lead them captive, so that they shall
come again into this land; for the LORD your God is gracious and merciful,
and will not turn away His face from you if ye return unto Him."
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So the couriers passed from city to city through the country of Ephraim and
Manasseh, even unto Zebulun; but they laughed them to scorn and mocked
them.
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మీరు యెహోవావెైపు త్రరిగిన్యెడల మీ సహోదరులయెడలను మీ పలాల
యెడలను చెరతీసికొని పోయిన్ వారికి కనికరము పుట్ట
ు ను, వారు ఈ
దేశమున్కు త్రరిగి వచెచదరు. మీ దేవుడెైన్ యెహోవా కరుణాకటాక్షములు
గలవాడు గనుక మీరు ఆయన్వెైపు త్రరిగిన్యెడల ఆయన్ మీయందు
పరసనున డగును.
అంచెవాండు
ర జబూలూను దేశమువరకును, ఎఫా
ర యిము మ్న్షేుల
దేశములలోనున్న పరత్ర పటుణమున్కును పోయిరి గాని అచచటివారు
ఎగతాళ్లచేసి వారిని అపహ సించిరి.
అయిన్ను ఆషేరు మ్న్షేు జబూలూను దేశముల వారిలోనుండి కొందరు
కృంగిన్ మ్న్సుసతో యెరూష్లేమున్కు వచిచరి.
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And there assembled at Jerusalem many people to keep the Feast of
Unleavened Bread in the second month, a very great congregation.
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యెహోవా ఆజానుబటిు రాజును అధిపతులును చేసిన్ నిరణయమును
నరవేరుచన్ట్ట
ా యూదాలోనివారికి మ్న్సుస ఏకముచేయటకెై దేవుని హసతము
వారికి తోడపడెను.
కావున్ రండవ నలయందు పులియని ర్కట్టులపండుగ ఆచరించటకెై
అత్రవిసాతరమైన్ సమ్యజముగా బహు జనులు యెరూష్లేములో కూడిరి.
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వారు దాని చేపటిు యెరూష్లేములోనున్న బలిపీఠములను ధూపపీఠములను
తీసివేసి, కిదోరను వాగులో వాటిని ప్రరవేసిరి.

Then they killed the Passover lamb on the fourteenth day of the second
month; and the priests and the Levites were ashamed, and sanctified
themselves and brought in the burnt offerings into the house of the LORD.
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రండవ నల పదునాలువ దిన్మున్ వారు పసాకపశువును వధించిరి;
యాజకులును లేవీయలును సిగు
ు నొంది, త్ముిను పరత్రష్ఠంచకొని దహన్బలి
పశువులను యెహోవా మ్ందిరములోనికి తీసికొని వచిచరి.
దైవజనుడెైన్ మోషే నియమించిన్ ధరిశాసతీములోని విధినిబటిు వారు త్మ్
సథలమ్ందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయల చేత్రలోనుండి రకిమును
తీసికొని దానిని పోరకిుంచిరి.

And they stood in their place according to their order, according to the law
of Moses the man of God. The priests sprinkled the blood which they
received from the hand of the Levites.
For there were many in the congregation who were not sanctified: therefore
the Levites had the charge of the killing of the Passover lambs for every one
who was not clean, to sanctify them unto the LORD.
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Nevertheless some from Asher and Manasseh and from Zebulun humbled
themselves and came to Jerusalem.
Also the hand of God was in Judah, to give them one heart to do the
commandment of the king and of the princes by the word of the LORD.

And they arose and took away the altars that were in Jerusalem, and all the
altars for incense took they away and cast them into the Brook Kidron.

సమ్యజకులలో త్ముిను పరత్రష్ఠంచకొన్ని వారనేకు లుండుటచేత్
యెహోవాకు వాటిని పరత్రష్ఠంచటకెై పరత్రష్ఠంచకొన్ని పరత్రవాని నిమిత్తము
పసాకపశువులను వధించపని లేవీయల కపపగింపబడెను.

For a multitude of the people, even many from Ephraim, and Manasseh,
Issachar, and Zebulun had not cleansed themselves, yet they ate the
Passover otherwise than it was written. But Hezekiah prayed for them,
saying, "The good LORD pardon every one
ఎఫా
ర యిము మ్న్షేు ఇశాశఖారు జబూలూను దేశములనుండి వచిచన్ జనులలో who prepareth his heart to seek God, the LORD God of his fathers, though
చాల్లమ్ంది త్ముిను తాము పరత్రష్ఠంచ కొన్కయే విధివిరుదిముగా పసాకను he be not cleansed according to the purification of the sanctuary."
భుజంపగా హిజకయా
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పరిశుదిసథలముయొకక శుదీికరణముచొపుపన్ త్నున పవిత్ిపరచకొన్కయే
త్న్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను ఆశర యింప మ్న్సుస నిలుపుకొనిన్ పరత్ర
వాని నిమిత్తము దయగల యెహోవా ప్ర
ర యశిచత్తము చేయనుగాక అని
ప్ర
ర రిథంపగా
యెహోవా హిజకయా చేసిన్ ప్ర
ర రథన్ అంగీకరించి జనులను సవసథపరచెను.
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And the LORD hearkened to Hezekiah, and healed the people.
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యెరూష్లేములోనున్న ఇశారయేలువారు బహు సంతోష్ భ్రితులై పులియని
ర్కట్టుల పండుగను ఏడు దిన్ములుఆచరించిరి. లేవీయలును యాజకులును
యెహోవాను ఘన్పరచచ గొపప నాదముగల వాదాములతో పరత్ర దిన్ము
ఆయన్ను సు
త త్రంచచ ఉండిరి.
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And the whole assembly took counsel to keep another seven days, and they
kept another seven days with gladness.
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యెహోవా సేవ యందు మ్ంచి నేరపరులైన్ లేవీయలందరితో హిజకయా
పీరత్రగా మ్యటల్లడెను; వారు సమ్యధాన్బలులు అరిపంచచ, త్మ్ పత్రుల
దేవుడెైన్ యెహోవా దేవుడని యొపుపకొనుచ ఏడు దిన్ములు పండుగ
ఆచరించిరి.
యూదా రాజైన్ హిజకయా సమ్యజపువారికి బలియరపణల నిమిత్తము వెయిా
కోడెలను ఏడువేల గొఱ్ఱల నిచచటయ, అధిపతులు వెయిా కోడెలను పదివేల
గొఱ్ఱల నిచచ టయ, బహుమ్ంది యాజకులు త్ముిను తాము
పరత్రష్ఠంచకొనుటయ
సమ్యజపు వారందరును చూచి న్పుపడు, మ్రి ఏడు దిన్ములు పండుగ
ఆచరింపవలన్ని యోచన్చేసికొని మ్రి ఏడు దిన్ములు సంతోష్ముగా దాని
ఆచరించిరి.
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అపుపడు యాజకులును లేవీయలును యూదావారిలోనుండియ
ఇశారయేలువారిలోనుండియ వచిచన్ సమ్యజపువారందరును, ఇశారయేలు
దేశములోనుండి వచిచ యూదాలో కాపురమున్న అనుాలును సంతో ష్ంచిరి.

So there was great joy in Jerusalem; for since the time of Solomon the son
of David, king of Israel, there was not the like in Jerusalem.
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యెరూష్లేము కాపురసు
థ లకు మికికలి ఆన్ందము కలిగెను. ఇశారయేలురాజును
దావీదు కుమ్యరుడునైన్ సొలొమోను కాలమున్కు త్రువాత్ ఈల్లగున్ జరిగి
యండలేదు.
అపుపడు లేవీయలైన్ యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా వారిమ్యటలు
విన్బడెను; వారి ప్ర
ర రథన్ ఆకాశమున్నున్న పరిశుది నివాసమున్కు చేరను.

Then the priests, the Levites, arose and blessed the people; and their voice
was heard and their prayer came up to His holy dwelling place, even unto
heaven.
Now when all this was finished, all Israel who were present went out to the
cities of Judah, and broke the images in pieces, and cut down the Asherah
poles, and threw down the high places and the altars out of all Judah and
Benjamin, in Ephraim also and Manasseh, until they had utterly destroyed
them all. Then all the children of Israel returned, every man to his
possession, into their own cities.

And the children of Israel who were present at Jerusalem kept the Feast of
Unleavened Bread seven days with great gladness; and the Levites and the
priests praised the LORD day by day, singing with loud instruments unto the
LORD.
And Hezekiah spoke comfortingly unto all the Levites who taught the good
knowledge of the LORD; and they ate throughout the feast seven days,
offering peace offerings and making confession to the LORD God of their
fathers.

For Hezekiah king of Judah gave to the congregation a thousand bullocks
and seven thousand sheep, and the princes gave to the congregation a
thousand bullocks and ten thousand sheep; and a great number of priests
sanctified themselves.
And all the congregation of Judah, with the priests and the Levites and all
the congregation that came out of Israel, and the strangers who came out of
the land of Israel and who dwelt in Judah rejoiced.
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ఇదంత్య సమ్యపతమైన్ త్రువాత్ అకకడనున్న... ఇశారయేలువారందరును
యూదా పటుణములకు పోయి, యూదాదేశమ్ంత్టను, బెనాామీను
ఎఫా
ర యిము మ్న్షేు దేశముల యందంత్టను ఉన్న విగరహములను
నిరూిలముచేసి, దేవతాసతంభ్ములను ముకకలుగా న్రికి, ఉన్నత్సథలములను
బలిపీఠములను పడగొటిురి; త్రువాత్ ఇశారయేలువారందరును త్మ్ త్మ్
పటుణములలోనున్న త్మ్ త్మ్ సావసథాములకు త్రరిగి వెళ్లారి

And Hezekiah appointed the watches of the priests and the Levites
according to their courses, every man according to his service, the priests
and Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister and to
give thanks and to praise in the gates of the tents of the LORD.
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అంత్ట హిజకయా యెవరి సేవాధరిము వారు జరుపుకొనున్ట్ట
ా గా
యాజకులను వరుసల పరకారముగాను, లేవీయలను వారి వారి వరుసల
పరకారముగాను నియమించెను; దహన్బలులను సమ్యధాన్ బలులను
అరిపంచటకును, సేవను జరిగించటకును కృత్జాతా సు
త తులు
చెలిాంచటకును, యెహోవా ప్రళ్లపు దావరముల యొదదసు
త తులు చేయటకును
యాజకులను లేవీయలను నియ మించెను.

He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offerings,
to wit: for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings
for the Sabbaths and for the new moons and for the set feasts, as it is
written in the law of the LORD.
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Moreover he commanded the people who dwelt in Jerusalem to give the
portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the
law of the LORD.
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మ్రియ యెహోవాధరిశాసతీమున్ందు వా
ర య బడియన్న విధినిబటిు జరుగు
ఉదయాసతమ్యముల దహన్ బలులను విశారంత్రదిన్ములకును
అమ్యవాసాలకును నియా మ్కకాలములకును ఏరపడియన్న
దహన్బలులను అరిపం చటకెై త్న్కు కలిగిన్ ఆసితలోనుండి రాజు ఒక
భాగమును ఏరాపట్టచేసెను.
మ్రియ యెహోవా ధరిశాసతీమును బటిు యాజకులును లేవీయలును
ధైరాము వహించి త్మ్ పని జరుపుకొనున్ట్ట
ా ఎవరి భాగములను వారికి
ఇయా వలసిన్దని యెరూష్లేములో కాపురమున్న జనులకు అత్డు
ఆజా
ా పంచెను.
ఆ యాజా వెలాడియగుటతోడనే ఇశారయేలీయలు పరథమ్ఫలములైన్ ధాన్ా
దా
ర కాురసములను నూనను తేనను ససాఫలములను విసాతరముగా తీసికొని
వచిచరి. సమ్సతమైన్ వాటిలోనుండియ పదియవ వంతులను విసాతరముగా
తీసికొని వచిచరి.
యూదా పటుణములలో కాపురమున్న ఇశారయేలు వారును యూదా వారును
ఎదు
ద లలోను గొఱ్ఱలలోను పదియవవంతును, త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు
పరత్రష్ఠత్ములైన్ వసు
త వులలో పదియవ వంతును తీసికొని వచిచ కుపపలుగా
కూరిచరి.
వారు మూడవ మ్యసమ్ందు కుపపలువేయ నారంభించి ఏడవ మ్యసమ్ందు
ముగించిరి.
హిజకయాయను అధి పతులును వచిచ ఆ కుపపలను చూచి యెహోవాను
సు
త త్రంచి ఆయన్ జనులైన్ ఇశారయేలీయలను దీవించిరి.
హిజకయా ఆ కుపపలనుగూరిచ యాజకులను లేవీయలను ఆలోచన్
యడిగిన్ందుకు సాదోకు సంత్త్రవాడును పరధాన్యాజ కుడున్గు అజరాా

And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel
brought in abundance the firstfruits of corn, wine, and oil, and honey, and
of all the increase of the field; and the tithe of all things brought they in
abundantly.
And concerning the children of Israel and Judah, who dwelt in the cities of
Judah, they also brought in the tithe of oxen and sheep, and the tithe of
holy things which were consecrated unto the LORD their God, and laid them
in heaps.
In the third month they began to lay the foundation of the heaps, and
finished them in the seventh month.

And when Hezekiah and the princes came and saw the heaps, they blessed
the LORD and His people Israel.
Then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps.
And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him and said,
"Since the people began to bring the offerings into the house of the LORD,
we have had enough to eat and have left plenty; for the LORD hath blessed
His people, and that which is left is this great store.
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యెహోవా మ్ందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచచట
మొదలుపటిున్పపటినుండి మేము సమ్ృదిిగా భోజన్ముచేసిన్ను చాల్ల
మిగులుచన్నది; యెహోవా త్న్ జనులను ఆశీరవదించిన్ందున్ ఇంత్
గొపపరాశి మిగిలిన్దని రాజుతోన్న్గా
హిజకయా యెహోవా మ్ందిరములో కొటాను సిదిపరచవలసిన్దని ఆజా
ఇచెచను.

Then Hezekiah commanded to prepare storage chambers in the house of
the LORD; and they prepared them,

మ్రియ యెహీయేలు అజజాాహు న్హతు అశాహేలు యెరీమోతు
యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసి కాాహు మ్హతు బెనాయాలనువారు రాజైన్
హిజకయా వలన్ను, దేవుని మ్ందిరమున్కు అధిపత్రయె
ై న్ అజరాావలన్ను,
తాము పందిన్ ఆజాచొపుపన్ కొన్నాా చేత్రకిరందను, అత్ని సహోదరుడగు ష్మీ
చేత్రకిరందను కనిపట్ట
ు వారై యండిరి.
తూరుపత్ట్ట
ు దావరమునొదద ప్రల కుడును ఇమ్యన కుమ్యరుడున్గు
లేవీయడెైన్ కోరే యెహోవా కానుకలను అత్రపరిశుదిమైన్వాటిని పంచి
పట్ట
ు టకు దేవునికి అరిపంపబడిన్ సేవచాఛరపణలమీద నియమింపబడెను.

And Kore the son of Imnah the Levite, the gatekeeper toward the east, was
over the freewill offerings of God to distribute the oblations of the LORD
and the most holy things.
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అత్ని చేత్రకిరంద ఏదను మినాామీను యేష్షవ షెమ్యా అమ్రాా షెకనాా
besides their genealogy of males from three years old and upward, even
అనువారు న్మ్ికమైన్వారు గనుక యాజకుల పటుణములందు పన్న పదదలైన్ unto every one who entereth into the house of the LORD, his daily portion
త్మ్ సహోదరులకు వంతులచొపుపన్ భాగము లిచచటకు నియమింపబడిరి. for their service in their charges, according to their courses,
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both to the genealogy of the priests by the house of their fathers, and the
Levites from twenty years old and upward, in their charges by their courses;
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ఇదియగాక గోత్ిములలో మూడు సంవత్సరములు మొదలుకొని అంత్కు
పైవయసుస గలవారై జన్సంఖా సరిచూడబడిన్ మ్గవారికందరికిని,
వంతులచొపుపన్ సేవచేయటకెై పరత్రదిన్ము యెహోవా మ్ందిరములోనికి
వచచవారందరికిని,
ఇరువది సంవత్సర ములు మొదలుకొని అంత్కు పైవయసుస గలవారై వంతుల
చొపుపన్ సేవచేయటకు త్మ్ త్మ్ పత్రుల వంశములచొపుపన్
యాజకులలో సరిచూడబడిన్ లేవీయలకు,
అన్గా న్మ్ికమైన్వారై త్ముిను పరత్రష్ఠంచకొనిన్ లేవీ యలకును, త్మ్
పలాలతోను భారాలతోను కుమ్యరులతోను కుమ్యరిలతోను
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సమ్యజమ్ంత్టను సరిచూడబడిన్ వారికిని, ఆయా పటుణములకు చేరిన్
గా
థ లైన్ యాజకులకును, వంతులు
ర మ్ములలో నున్న అహరోను వంశసు
ఏరపరచటకు వారు నియమింపబడి యండిరి. పేళాచేత్ చెపపబడిన్ ఆ
జనులు యాజకులలో పురుషులకందరికిని, లేవీయలలో వంశములచొపుపన్
సరిచూడబడిన్ వారికందరి కిని వంతులు ఏరపరచటకు నియమింపబడిరి.

And thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was
good and right and truth before the LORD his God.

and faithfully brought in the offerings and the tithes and the dedicated
things, over which Cononiah the Levite was ruler and Shimei his brother was
the next.
వారు వాటిని సిదిపరచి ఏమియ అపహరింపకుండ కానుకలను పదియవ
And Jehiel, and Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jerimoth, and
భాగములను పరత్ర ష్ఠత్ములుగా తేబడిన్ వసు
త వులను లోపల చేరిచరి; లేవీయ Jozabad, and Eliel, and Ismachiah, and Mahath, and Benaiah were overseers
డెైన్ కొన్నాా వాటిమీద విచారణకరిగా నియమింపబడెను; అత్ని సహోదరుడెైన్ under the hand of Cononiah and Shimei his brother at the commandment of
ష్మీ అత్నికి సహకారిగా ఉండెను.
Hezekiah the king and Azariah the ruler of the house of God.

And next to him were Eden, and Miniamin, and Jeshua, and Shemaiah,
Amariah, and Shecaniah in the cities of the priests, in their set office, to give
to their brethren by courses, as well to the great as to the small;

and to the genealogy of all their little ones, their wives, and their sons, and
their daughters, through all the congregation; for in their set office they
sanctified themselves in holiness;
also of the sons of Aaron the priests, who were in the fields of the suburbs
of their cities in every separate city, the men who were expressed by name
to give portions to all the males among the priests and to all who were
reckoned by genealogies among the Levites.
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హిజకయా యూదా దేశమ్ంత్టను ఈల్లగున్ జరిగించి, త్న్ దేవుడెైన్
యెహోవా దృష్ుకి అనుకూలముగాను యథారథముగాను న్మ్ికముగాను
పనిచేయచ వచెచను.
త్న్ దేవుని ఆశర యించటకెై దేవుని మ్ందిర సేవవిష్యమ్ందేమి ధరిశాసతీ
విష్యమ్ందేమి ధరిమ్ంత్టివిష్యమ్ందేమి తాను ఆరంభించిన్ పరత్ర పని
అత్డు హృదయపూరవకముగా జరిగించి వరిిలాను.

And in every work that he began in the service of the house of God, and in
the law and in the commandments, to seek his God, he did it with all his
heart, and prospered.
After these things and the establishment thereof, Sennacherib king of
Assyria came and entered into Judah, and encamped against the fortified
cities, and thought to win them for himself.

రాజు ఇటిు న్మ్ికమైన్ చరా చూపన్ త్రువాత్... అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు
వచిచ, యూదాదేశములో చొరబడి ప్ర
ర కారపురములయెదుట దిగి వాటిని
లోపరచకొన్ జూచెను.
సనారీబు దండెత్రత వచిచ యెరూష్లేముమీద యదిము చేయనుదేదశించి
యనానడని హిజకయాచూచి

And when Hezekiah saw that Sennacherib had come, and that he was
purposed to fight against Jerusalem,

3

పటుణముబయటనున్న ఊటల నీళాను అడివలన్ని త్లచి,త్న్
యధిపతులతోను పరాకరమ్శాలులతోను యోచన్చేయగా వారత్నికి
సహాయము చేసిరి.

So there were gathered many people together, who stopped all the
fountains and the brook that ran through the midst of the land, saying,
"Why should the kings of Assyria come and find much water?"

32

4

బహుజనులు పోగెై అష్ష
ు రు రాజులు రానేల? విసాతరమైన్జలము వారికి దొరుక
నేల? అనుకొని ఊటలనినటిని దేశమ్ధాముగుండ ప్రరు చన్న కాలువను
అడిిరి.

Also he strengthened himself, and built up all the wall that was broken, and
raised it up to the towers, and another wall outside, and repaired Millo in
the City of David, and made darts and shields in abundance.
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And he set captains of war over the people, and gathered them together to
him in the street of the gate of the city, and spoke comfortingly to them,
saying,
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మ్రియ రాజు ధైరాము తెచచ కొని, ప్రడెైన్ గోడ యావతు
త కటిుంచి,
గోపురములవరకు దానిని ఎతు
త చేయించి, బయట మ్రియొక గోడను కటిుంచి,
దావీదు పటుణములో మిలో
ా దురుమును బాగు చేయించెను. మ్రియ ఈట్టలను
డాళాను విసాతరముగా చేయించెను.
జనులమీద సెైనాాధిపతులను నియమించి పటుణపు గుమ్ిములకు పోవు
రాజవీధిలోనికి వారిని త్న్ యొదదకు రపపంచి వారిని ఈల్లగు హెచచరికచేసెను
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మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరాము విడువకుడి; అష్ష
ు రు రాజుకెైన్ను అత్నితో
కూడనున్న సెైన్ామ్ంత్టికెైన్ను మీరు భ్యపడవదు
ద , విసియమొందవదు
ద ,
అత్నికి కలిగియన్న సహాయముకంట్ట ఎకుకవ సహాయము మ్న్కు కలదు.
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మ్యంససంబంధమైన్ బాహువే అత్నికి అండ, మ్న్కు సహాయము
చేయటకును మ్న్ యదిములను జరిగించట కును మ్న్ దేవుడెైన్
యెహోవా మ్న్కు తోడుగా ఉనానడని చెపపగా జనులు యూదారాజైన్
హిజకయా చెపపన్ మ్యటలయందు న్మిికయంచిరి.
ఇదియె
ై న్ త్రువాత్ అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు త్న్ బలగ మ్ంత్టితో
ల్లకీషును ముటుడివేయచండి, యెరూష్లేమున్కు యూదారాజైన్ హిజకయా
యొదదకును, యెరూష్లేమున్ందున్న యూదావారందరియొదదకును త్న్
సేవకులను పంప ఈల్లగు పరకటన్ చేయించెను
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he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of
the fountains which were outside the city; and they helped him.

"Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed by the king of
Assyria and all the multitude that is with him, for there are more with us
than with him.
With him is an arm of flesh, but with us is the LORD our God to help us and
to fight our battles." And the people rested themselves upon the words of
Hezekiah king of Judah.
After this Sennacherib king of Assyria sent his servants to Jerusalem (but he
himself laid siege against Lachish, and all his power with him) unto Hezekiah
king of Judah, and unto all Judah who were at Jerusalem, saying,
"Thus saith Sennacherib king of Assyria: `Whereon do ye trust, that ye abide
in the siege in Jerusalem?
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అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు సెలవిచచన్దేమ్న్గా దేని న్మిి మీరు
ముటిుడివేయబడియన్న యెరూష్లేములో నిలుచ చనానరు?
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కరవుచేత్ను దాహముచేత్ను మిముిను చంపు టకెైమ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా
అష్ష
ు రురాజు చేత్రలో నుండి మ్న్లను విడిపంచన్ని చెపప హిజకయా
మిముిను పేరరేపంచచనానడు గదా?
ఆ హిజకయా, మీరు ఒకక బలిపీఠము ఎదుట న్మ్సకరించి దానిమీద
ధూపము వేయవలన్ని యూదావారికిని యెరూష్లేమువారికిని ఆజా ఇచిచ,
యెహోవా ఉన్నత్సథలములను బలిపీఠములను తీసి వేసిన్వాడుకాడా?
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అదియగాక ఇత్ర దేశముల జనుల దేవత్లు త్మ్ జనులను నా
చేత్రలోనుండి యేల్లగున్ విడిపంపలేకపోయిరో ఆల్లగున్ హిజకయా సేవించ
దేవుడును త్న్ జనులను నా చేత్రలోనుండి విడిపంప లేకపోవున్ని ఇశారయేలు
దేవుడెైన్ యెహోవాను నిందించటకును, ఆయన్మీద అపవాదములు
పలుకుటకును అత్డు పత్రికలు వా
ర సి పంపను.
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అపుపడు వారు పటుణమును పట్ట
ు కొన్వలన్న్న యోచన్తో, ప్ర
ర కారము
And they spoke against the God of Jerusalem as against the gods of the
మీదనున్న యెరూష్లేము కాపురసు
థ లను బెదరించటకును నొపపంచటకును, people of the earth, which were the work of the hands of man.
యూదాభాష్లో బిగురగా వారితో ఆ మ్యటలు పలికిరి.
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మ్రియ వారు మ్నుషుాల చేత్రపనియె
ై న్ భూజనుల దేవత్లమీద తాము
పలికిన్ దూష్ణలను యెరూష్లేముయొకక దేవునిమీద కూడను పలికిరి.

Doth not Hezekiah persuade you to give yourselves over to die by famine
and by thirst, saying, "The LORD our God shall deliver us out of the hand of
the king of Assyria"?
Hath not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, and
commanded Judah and Jerusalem, saying, "Ye shall worship before one altar
and burn incense upon it"?
Know ye not what I and my fathers have done unto all the people of other
lands? Were the gods of the nations of those lands any way able to deliver
their lands out of mine hand?

నేనును నా పత్రులును ఇత్రదేశముల జనుల కందరికిని ఏమేమి చేసిత్రమో
మీరరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవత్లు వారి దేశములను నా చేత్రలోనుండి
యేమ్యత్ిమైన్ను రకిుంప చాలియండెనా?
మీ దేవుడు మిముిను నా చేత్రలోనుండి విడిపంపగలడనుకొనుటకు, నా
పత్రులు బత్రతగా నిరూిలము చేసిన్ ఆ యా దేశసు
థ ల సకల దేవత్లలోను
త్న్ జనులను నా చేత్రలోనుండి విడిపంప గలిగిన్ దేవుడొకడెైన్ యండెనా?

Who was there among all the gods of those nations that my fathers utterly
destroyed that could deliver his people out of mine hand, that your God
should be able to deliver you out of mine hand?
Now therefore let not Hezekiah deceive you nor persuade you on this
manner, neither yet believe him; for no god of any nation or kingdom was
able to deliver his people out of mine hand and out of the hand of my
fathers. How much less shall your God deliver you out of mine hand?'"

కాబటిు యిపుపడు హిజకయాచేత్ మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిు పేరరేపణకు
లోబడకుడి, అత్ని న్ముికొన్కుడి,యే జనుల దేవు డెైన్ను ఏ రాజాపు
దేవుడెైన్ను త్న్ జనులను నా చేత్రలో నుండి గాని నా పత్రుల చేత్రలోనుండి
గాని విడిపంపలేక పోగా, మీ దేవుడు నా చేత్రలోనుండి మిముిను మొదలే
విడిపంపలేక పోవునుగదా అనను.
అత్ని సేవకులు దేవు డెైన్ యెహోవామీదను ఆయన్ సేవకుడెైన్ హిజకయా
మీదను ఇంకను పేల్లపన్లు పేలిరి.

And his servants spoke yet more against the LORD God and against his
servant Hezekiah.

He wrote also letters to rail at the LORD God of Israel and to speak against
Him, saying, "As the gods of the nations of other lands have not delivered
their people out of mine hand, so shall not the God of Hezekiah deliver his
people out of mine hand."
Then they cried with a loud voice in the Jews' speech unto the people of
Jerusalem who were on the wall to frighten them and to trouble them, that
they might take the city.

And for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah, the son of
Amoz, prayed and cried to heaven.
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రాజైన్ హిజకయాయను ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్ యెష్యా అను పరవకియను
ఇందును గురించి ప్ర
ర రిథంచి ఆకాశముత్ట్ట
ు చూచి మొఱ్ఱపటుగా
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యెహోవా ఒక దూత్ను పంపను. అత్డు అష్ష
ు రు రాజు దండులోని
పరాకరమ్శాలులన్ందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశన్ముచేయగా
అష్ష
ు రురాజు సిగు
ు నొందిన్వాడెై త్న్ దేశమున్కు త్రరిగిపోయెను. అంత్ట
అత్డు త్న్ దేవునిగుడిలో చొచిచన్పుపడు అత్ని కడుపున్ పుటిున్వారే అత్ని
అకకడ కత్రతచేత్ చంపరి.
ఈ పరకారము యెహోవా హిజకయాను యెరూష్లేము కాపురసు
థ లను అష్ష
ు రు
రాజైన్ సనారీబు చేత్రలోనుండియ అందరిచేత్రలోనుండియ రకిుంచి,
అనినవెైపులను వారిని కాప్రడిన్ందున్
అనేకులు యెరూష్లేములో యెహోవాకు అరపణలను యూదా రాజైన్
హిజకయాకు కానుకలను తెచిచ యిచిచరి. అందు వలన్ అత్డు అపపటినుండి
సకల జన్ముల దృష్ుకి ఘన్త్ నొందిన్ వాడాయెను.
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And the LORD sent an angel who cut off all the mighty men of valor, and the
leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with
shame of face to his own land. And when he had come into the house of his
god, those who came forth from his own loins slew him there with the
sword.
Thus the LORD saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the
hand of Sennacherib the king of Assyria and from the hand of all others, and
guided them on every side.

And many brought gifts unto the LORD to Jerusalem, and presents to
Hezekiah king of Judah, so that he was magnified in the sight of all nations
from thenceforth.
In those days Hezekiah was sick and near death, and prayed unto the LORD;
and He spoke unto him, and He gave him a sign.

ఆ దిన్ములలో హిజకయా రోగియె
ై మ్రణదశలో నుండెను. అత్డు
యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా ఆయన్ అత్నికి త్న్ చిత్తమును తెలియపరచి
అత్నికి సూచన్ యొకటి దయచేసెను.
అయితే హిజకయా మ్న్సుసన్ గరివంచి త్న్కు చేయబడిన్ మేలుకు త్గిన్ట్ట
ా
పరవరిింపన్ందున్ అత్ని మీదికిని యూదా యెరూష్లేముల వారిమీదికిని
కోపము రాగా
హిజకయా హృదయగరవము విడచి, తానును యెరూష్లేము కాపురసు
థ లును
త్ముిను తాము త్గిుంచకొనిరి గనుక హిజకయా దిన్ములలో యెహోవా
కోపము జనుల మీదికి రాలేదు.

But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him,
for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him, and upon
Judah and Jerusalem.
Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both
he and the inhabitants of Jerusalem, so that the rath of the LORD came not
upon them in the days of Hezekiah.
And Hezekiah had exceeding much riches and honor; and he made himself
treasuries for silver, and for gold, and for recious stones, and for spices, and
for shields, and for all manner of pleasant jewels;

హిజకయాకు అత్రవిసాతరమైన్ ఐశవరామును ఘన్త్య కలిగెను. అత్డు
వెండి బంగార ములను రత్నములను సుగంధదరవాములను డాళాను నానా
విధములగు శ్రరష్ఠమైన్ ఉపకరణములను సంప్రదించి వాటికి బకకసములను
కటిుంచెను.
ధాన్ామును దా
ర కాు రసమును తెైలమును ఉంచటకు కొటాను, పలువిధముల
పశువులకు శాలలను మ్ందలకు దొడాను కటిుంచెను.

storehouses also for the increase of corn and wine and oil, and stalls for all
manner of beasts, and cotes for flocks.

మ్రియ దేవుడు అత్నికి అత్ర విసాతరమైన్ కలిమి దయచేసిన్ందున్
పటుణములను విసాతరమైన్ గొఱ్ఱలమ్ందలను పసులమ్ందలను అత్డు
సంప్రదించెను.
ఈ హిజకయా గిహోను కాలువకు ఎగువను కటువేయించి దావీదు పటుణపు
పడమ్టి వెైపున్కు దాని తెపపంచెను, హిజకయా తాను పూనుకొనిన్
సరవపరయత్నములయందును వృదిిపందను.

This same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon, and
brought it straight down to the west side of the City of David. And Hezekiah
prospered in all his works.
Howbeit, in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, who
sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left
him to try him, that He might know all that was in his heart.

Moreover he provided for himself cities, and possessions of flocks and herds
in abundance; for God had given him very much substance.
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అత్ని దేశము ఆశచరాముగా వృదిినొందుటను గూరిచ విచారించి
Now the rest of the acts of Hezekiah and his goodness, behold, they are
తెలిసికొనుటకెై బబులోను అధిపతులు అత్నియొదదకు పంపన్ రాయబారుల written in the vision of Isaiah the prophet, the son of Amoz, and in the book
విష్యములో అత్ని శోధించి, అత్ని హృద యములోని ఉదేిశమ్ంత్య
of the kings of Judah and Israel.
తెలిసికొన్వలన్ని దేవుడత్ని విడచిపట్టును.
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హిజకయా చేసిన్ యిత్ర కారాములనుగూరిచయ, అత్డు చూపన్
భ్కిినిగూరిచయ, పరవకి యను ఆమోజు కుమ్యరుడున్గు యెష్యాకు కలిగిన్
దరశన్ముల గరంథము న్ందును యూదా ఇశారయేలుల రాజుల
గరంథమున్ందును వా
ర యబడియన్నది.
హిజకయా త్న్ పత్రులతో కూడ నిదిరంచగా జనులు దావీదు సంత్త్రవారి
శిశాన్భూమి యందు కటుబడిన్ పైసాథన్మున్ందు అత్ని ప్రత్రపటిురి. అత్డు
మ్రణ మొందిన్పుపడు యూదావారందరును యెరూష్లేము
కాపురసు
థ లందరును అత్నికి ఉత్తర కిరయ లను ఘన్ముగా జరిగించిరి. అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ మ్న్షేు అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.

And Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the chiefest of
the sepulchers of the sons of David; and all Judah and the inhabitants of
Jerusalem did him honor at his death. And Manasseh his son reigned in his
stead.
Manasseh was twelve years old when he began to reign, and he reigned fifty
and five years in Jerusalem.
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మ్న్షేు యేలనారంభించిన్పుపడు పండెరండండావాడెై యెరూష్లేములో ఏబది
యయిదు సంవత్సరములు ఏలను.
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ఇత్డు ఇశారయేలీయల యెదుటనుండి యెహోవా వెళా గొటిున్ అన్ాజనులు
చేసిన్ హేయకిరయలను అనుసరించి, యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్ న్డచెను.

But he did that which was evil in the sight of the LORD, like the
abominations of the heathen whom the LORD had cast out before the
children of Israel.
For he built again the high places which Hezekiah his father had broken
down, and he reared up altars for the Baalim, and made Asherah poles, and
worshiped all the host of heaven and served them.
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ఇత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ హిజకయా పడగొటిున్ ఉన్నత్సథలములను త్రరిగి
కటిుంచి, బయలు దేవత్కు బలిపీఠములను నిలిప, దేవతాసతంభ్ములను
చేయించి, ఆకాశన్క్షత్ిము లనినటిని పూజంచి కొలిచెను.

Also he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD had said, "In
Jerusalem shall My name be for ever."
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And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house
of the LORD.
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మ్రియనా నామ్ము ఎన్నట్టన్నటికి ఉండున్ని యెరూష్లేమున్ందు ఏ
సథలమునుగూరిచ యెహోవా సెలవిచెచనో అకకడనున్న యెహోవా
మ్ందిరమ్ందు అత్డు బలిపీఠములను కటిుంచెను.
మ్రియ యెహోవా మ్ందిరపు రండు ఆవరణములలో అత్డు ఆకాశన్క్షత్ి
సమూహమున్కు బలిపీఠములను కటిుంచెను.
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బెన్హినోనము లోయయందు అత్డు త్న్ కుమ్యరులను అగినలోగుండ
దాటించి, ముహూరిములను విచారించచ, మ్ంత్ిములను చిలాంగిత్న్మును
వాడుకచేయ కరణపశాచ ములతోను సోదగాండరతోను సాంగత్ాము చేయచ,
యెహోవా దృష్ుకి బహుగా చెడున్డత్ న్డచచ ఆయ న్కు కోపము
పుటిుంచెను.

And he set a carved image, the idol which he had made, in the house of
God, of which God had said to David and to Solomon his son, "In this house
and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I
put My name for ever;

And he caused his children to pass through the fire in the Valley of the Son
of Hinnom; also he observed omens, and used enchantments, and used
witchcraft, and dealt with mediums and with wizards. He wrought much evil
in the sight of the LORD to provoke Him to anger.
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ఇశారయేలీయల గోత్ి సాథన్ములనినటిలో నేను కోరుకొనిన్ యెరూష్లేమున్ందు neither will I any more remove the foot of Israel from out of the land which I
నా నామ్ము నిత్ాము ఉంచెదను,
have appointed for your fathers, so that they will take heed to do all that I
have commanded them, according to the whole law and the statutes and
the ordinances by the hand of Moses."

2 Chronicles

33

8

నేను మోషేదావరా నియమించిన్ కటుడలను విధులను ధరిశాసతీమ్ంత్టిని
అను సరించి న్డచకొనుటకెై వారు జాగరత్తపడిన్యెడల, మీ పత్రులకు నేను
ఖాయపరచిన్ దేశమునుండి ఇశార యేలీయలను నేను ఇక తొలగింపన్ని
దావీదుతోను అత్ని కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచన్
మ్యటను లక్షాపటుక, ఆ మ్ందిరమున్ందు మ్న్షేు తాను చేయించిన్ చెకుకడు
విగరహమును నిలిపను.

So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err and to do
worse than the heathen whom the LORD had destroyed before the children
of Israel.
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And the LORD spoke to Manasseh and to his people, but they would not
hearken.
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ఈ పరకారము మ్న్షేు యూదావారిని యెరూష్లేము కాపురసు
థ లను
మోసపుచిచన్ వాడెై, ఇశారయేలీయలయెదుట ఉండకుండ యెహోవా
న్శింపజేసిన్ అన్ాజనులకంట్టను వారు మ్రింత్ అకరమ్ ముగా పరవరిించన్ట్ట
ా
చేయటకు కారకుడాయెను.
యెహోవా మ్న్షేుకును అత్ని జనులకును వరిమ్యన్ ములు పంపన్ను వారు
చెవియొగుకపోయిరి.
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కాబటిు యెహోవా అష్ష
ు రురాజుయొకక సెైనాాధిపతులను వారి మీదికి
రపపంచెను. మ్న్షేు త్పపంచకొని పోకుండ వారు అత్ని పట్ట
ు కొని,
గొలుసులతో బంధించి అత్నిని బబులోనున్కు తీసికొని పోయిరి.
అత్డు శర మ్లో ఉన్నపుపడు త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను బత్రమ్యలుకొని, త్న్
పత్రుల దేవుని సనినధిని త్నున తాను బహుగా త్గిుంచ కొని.

Therefore the LORD brought upon them the captains of the host of the king
of Assyria, who took Manasseh among the thorns, and bound him with
fetters, and carried him to Babylon.
And when he was in affliction, he besought the LORD his God, and humbled
himself greatly before the God of his fathers,

and prayed unto Him; and He was entreated by him and heard his
supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then
Manasseh knew that the LORD, He was God.
ఆయన్కు మొరలిడగా, ఆయన్ అత్ని విన్నపములను ఆలకించి
Now after this he built a wall outside the City of David on the west side of
యెరూష్లేమున్కు అత్ని రాజాములోనికి అత్ని త్రరిగి తీసికొని
Gihon in the valley, even to the entrance at the Fish Gate, and it compassed
వచిచన్పుపడు యెహోవా దేవుడెై యనానడని మ్న్షేు తెలిసికొనను.
about Ophel; and he raised it up a very great height, and put captains of war
in all the fortified cities of Judah.
ఇదియె
ై న్ త్రువాత్ అత్డు దావీదు పటుణము బయట గిహోనుకు పడమ్రగా And he took away the strange gods and the idol out of the house of the
లోయయందు మ్త్సాపు గుమ్ిము వరకు ఓపలు చట్ట
ు ను బహు ఎతు
త గల LORD, and all the altars that he had built in the mount of the house of the
గోడను కటిుంచెను. మ్రియ యూదా దేశములోని బలమైన్
LORD and in Jerusalem, and cast them out of the city.
పటుణములనినటిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను.
మ్రియ యెహోవా మ్ందిరమునుండి అనుాల దేవత్లను విగరహమును
తీసివేసి, యెరూష్లేమున్ందును యెహోవా మ్ందిర పరవత్ము న్ందును
తాను కటిుంచిన్ బలిపీఠములనినటిని తీసి పటుణము బయటికి వాటిని
ల్లగివేయించెను.
ఇదియగాక అత్డు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద సమ్యధాన్
బలులను కృత్జాతారపణలను అరిపంచచఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవాను సేవించడని యూదా వారికి ఆజా ఇచెచను.

And he repaired the altar of the LORD, and sacrificed thereon peace
offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the LORD
God of Israel.
Nevertheless the people sacrificed still in the high places, but unto the LORD
their God only.
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అయిన్ను జనులు ఉన్నత్ సథలములయందు ఇంకను బలులు అరిపంచచ
వచిచరిగాని ఆ యరపణలను త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మున్కే చేసిరి.

Now the rest of the acts of Manasseh, and his prayer unto his God, and the
words of the seers who spoke to him in the name of the LORD God of Israel,
behold, they are written in the book of the kings of Israel.
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His prayer also and how God was entreated by him, and all his sins and his
trespass, and the places wherein he built high places and set up Asherah
poles and graven images before he was humbled, behold, they are written
among the sayings of the seers.
So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house;
and Amon his son reigned in his stead.
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మ్న్షేు చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు దేవునికి పటిున్
మొరలను గూరిచయ, ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్ యెహోవా పేరట అత్నితో
పలికిన్ దీరాదరుశలు చెపపన్ మ్యటలను గూరిచయ, ఇశారయేలు రాజుల
గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
అత్డు చేసిన్ ప్ర
ర రథన్ను గూరిచయ, అత్ని మ్న్వి విన్బడుటను గూరిచయ,
అత్డు చేసిన్ ప్రపదోరహములనినటిని గూరిచయ, తాను గుణ పడకముందు
ఉన్నత్ సథలములను కటిుంచి దేవతాసతంభ్ములను చెకికన్ విగరహములను
అచచట నిలుపుటను గూరిచయ, దీరాదరుశలు రచించిన్ గరంథములలో వా
ర య
బడియన్నది.
మ్న్షేు త్న్ పత్రులతోకూడ నిదిరంచి త్న్ న్గరున్ందు ప్రత్రపటుబడెను; అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ ఆమోను అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
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ఆమోను ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది రండండా వాడెై యెరూష్లేములో
రండు సంవత్సరములు ఏలను.
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But he did that which was evil in the sight of the LORD, as did Manasseh his
father; for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his
father had made and served them.
And he humbled not himself before the LORD, as Manasseh his father had
humbled himself; but Amon trespassed more and more.
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అత్డు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ మ్న్షేు న్డచిన్ట్ట
ా యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్
న్డచెను;త్న్ త్ండిరయె
ై న్ మ్న్షేు చేయిం చిన్ చెకుకడు విగరహములనినటికి
బలులు అరిపంచచ పూజంచచ
త్న్ త్ండిరయె
ై న్ మ్న్షేు గుణపడిన్ట్ట
ా యెహోవా సనినధిని పశాచత్తపు
త డు కాకను And his servants conspired against him, and slew him in his own house.
గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంత్కంత్కు ఎకుకవ దోరహకారాములను చేయచ
వచెచను.
అత్ని సేవకులు అత్నిమీద కుటిచేసి అత్ని న్గరున్ందే అత్ని చంపగా
But the people of the land slew all those who had conspired against King
Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.
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దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటి చేసిన్వారిన్ందరిని హత్ముచేసి అత్ని Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned in
కుమ్యరుడెైన్ యోషీయాను అత్ని సాథన్మ్ందు రాజుగా నియమించిరి.
Jerusalem one and thirty years.
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యోషీయా యేలనారంభించిన్పుపడు ఎనిమిదేండా... వాడెై యెరూష్లేములో
ముపపది యొక సంవత్సరము ఏలను.
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అత్డు యెహోవా దృష్ుకి నీత్ర న్నుసరించచ, కుడికెైన్ను ఎడమ్కెైన్ను
తొలగకుండ త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదు చూపన్ పరవరిన్కు సరిగా పరవరిించెను.

Amon was two and twenty years old when he began to reign, and reigned
two years in Jerusalem.

And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked in the
ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the
left.
For in the eighth year of his reign, while he was yet young, he began to seek
after the God of David his father; and in the twelfth year he began to purge
Judah and Jerusalem of the high places, and the Asherah poles, and the
carved images, and the molten images.
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త్న్ యేలుబడి యందు ఎనిమిదవ సంవత్సరమున్ తానింకను బాలుడెై
యండగానే అత్డు త్న్ పత్రుడెైన్ దావీదుయొకక దేవునియొదద
విచారించటకు పూనుకొనిన్వాడెై, పండెరండవయేట ఉన్నత్సథలములను
దేవతాసతంభ్ములను పడగొటిు, చెకికన్ విగరహములను పోత్విగరహములను
తీసివేసి, యూదాదేశమును యెరూష్లేమును పవిత్ిముచేయ నారంభించెను.

And they broke down the altars of the Baalim in his presence, and the sun
images that were on high above them he cut down; and the Asherah poles
and the carved images and the molten images he broke in pieces, and made
dust of them and strewed it upon the graves of those who had sacrificed
unto them.
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And he burned the bones of the priests upon their altars, and cleansed
Judah and Jerusalem.
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అత్డు చూచచండగా జనులు బయలు దేవత్ల బలిపీఠములను పడగొటిు,
వాటిపైన్ ఉన్న సూరా దేవత్ల విగరహములను అత్ని ఆజాచొపుపన్ న్రికివేసి,
దేవతా సతంభ్ములను చెకికన్ విగరహములను పోత్ విగరహములను
తుతు
త నియలుగా కొటిు చూరణముచేసి, వాటికి బలులు అరిపంచిన్వారి
సమ్యధులమీద చలిా వేసిరి.
బయలుదేవత్ యాజకుల శలాములను బలిపీఠములమీద అత్డు కాలిపంచి,
యూదాదేశమును యెరూష్లేమును పవిత్ిపరచెను.
ఆ పరకారము అత్డు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిము ష్మోాను దేశములవారి
పటుణములలోను, న్ఫా
త లి మ్న్ామున్ందును, చట్ట
ు పటానున్న
ప్రడుసథలములనినటను బలిపీఠములను పడ గొట్టును.
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వారు పరధాన్యాజకుడెైన్ హిలీకయాయొదదకు వచిచ, దావరప్రలకులైన్
లేవీయలు మ్న్షేు ఎఫా
ర యిమీయల దేశములయందు ఇశారయేలువారిలో
శ్రష్ంచియన్న వారందరియొదదనుండియ,యూదా బెనాామీనీయలందరి
యొదద నుండియ కూరిచ,దేవుని మ్ందిరములోనికి తీసికొని వచిచన్
దరవామును అత్నికి అపపగించిరి.

And they put it in the hand of the workmen who had the oversight of the
house of the LORD; and they gave it to the workmen who wrought in the
house of the LORD to repair and mend the house.
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వారు దానిని యెహోవా మ్ందిరపు పనిమీదనున్న పైవిచారణకరిల కియాగా,
దాని బాగుచేయటకును, యూదా రాజులు ప్రడుచేసిన్ యిండాకు
దూలములను అమ్రుచటకును
చెకికన్ రాళాను జ్యడింపుపనికి మ్య
ా నులను కొనుటకెై యెహోవా
మ్ందిరమున్ందు పనిచేయవారికిని శిలపకారుల కును దాని నిచిచరి.

Even to the artificers and builders they gave it to buy hewn stone and
timber for couplings and to floor the houses which the kings of Judah had
destroyed.
And the men did the work faithfully. And the overseers of them were Jahath
and Obadiah the Levites, of the sons of Merari, and Zechariah and
Meshullam, of the sons of the Kohathites, to move it forward, and others of
the Levites, all who had skill with instruments of music.

And so did he in the cities of Manasseh and Ephraim and Simeon, even unto
Naphtali, with their mattocks round about.
And when he had broken down the altars and the Asherah poles, and had
beaten the graven images into powder, and cut down all the idols
throughout all the land of Israel, he returned to Jerusalem.

బలిపీఠములను దేవతా సతంభ్ములను పడగొటిు చెకికన్ విగరహములను
చూరణముచేసి, ఇశారయేలీయల దేశమ్ంత్టనున్న సూరాదేవతా
విగరహములనినటిని న్రికి వేసి అత్డు యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచెచను.

Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land and
the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah the governor
of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder, to repair the house of
the LORD his God.
అత్ని యేలుబడియందు పదుననిమిదవ సంవత్సరమున్, దేశమును
And when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the money
మ్ందిరమును పవిత్ిపరచటయె
ై న్ త్రువాత్, అత్డు అజల్లా కుమ్యరుడెైన్ that was brought into the house of God, which the Levites who kept the
షాఫానును, పటా
ు ణాధిపత్ర యె
ై న్ మ్యశ్రయాను, రాజాపు
doors had gathered from the hand of Manasseh and Ephraim, and from all
దసాతవేజులమీదనున్న యోహాహాజు కుమ్యరుడగు యోవాహాజును, త్న్ దేవుడెైన్ the remnant of Israel, and from all Judah and Benjamin; and they returned
యెహోవా మ్ందిరమును బాగుచేయటకెై పంపను.
to Jerusalem.
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ఆ మ్నుషుాలు ఆ పనిని న్మ్ికముగా చేసిరి. వారి మీది పైవిచారణకరిలు
ఎవరన్గా, మరా రీయలైన్ లేవీయలగు యహతు ఓబదాా అనువారును,
పని న్డిపంచటకు ఏరపడిన్ కహాతీయలగు జకరాా మషు ల్ల
ా ము
అనువారును, లేవీయలలో వాదాపరవీణులైన్ వారు వారితోకూడ ఉండిరి.

Also they were over the bearers of burdens, and were overseers of all who
wrought the work in any manner of service; and of the Levites there were
scribes and officers and doorkeepers.
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మ్రియ బరువులు మోయ వారిమీదను, పరత్రవిధమైన్ పని
జరిగించవారిమీదను ఆ లేవీయలు పైవిచారణకరి లుగా నియమింపబడిరి.
మ్రియ లేవీయలలో లేఖకులును పరిచారకులును దావరప్రలకులు
నైన్వారు ఆయా పనులమీద నియమింపబడిరి.

And when they brought out the money that was brought into the house of
the LORD, Hilkiah the priest found a book of the law of the LORD given by
Moses.
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And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, "I have found the
Book of the Law in the house of the LORD." And Hilkiah delivered the book
to Shaphan.
And Shaphan carried the book to the king and brought the king word back
again, saying, "All that was committed to thy servants, they do it.
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యెహోవా మ్ందిరములోనికి తేబడిన్ దరవామును బయటికి తీసికొని
వచిచన్పుపడు,మోషేదావరా యెహోవా దయచేసిన్ ధరి శాసతీముగల గరంథము
యాజకుడెైన్ హిలీకయాకు కన్ బడెను.
అపుపడు హిలీకయాయెహోవా మ్ందిరమ్ందు ధరిశాసతీముగల గరంథము
నాకు దొరికెన్ని శాసితీయగు షాఫానుతో చెపప ఆ గరంథమును షాఫానుకు అపప
గించెను.
షాఫాను ఆ గరంథమును రాజునొదదకు తీసికొని పోయి రాజుతో ఇటాననునీ
సేవకులకు నీవు ఆజా
ా పంచిన్ దంత్య వారు చేయచనానరు.

2 Chronicles

34

17

2 Chronicles

34

18

2 Chronicles

34

19

2 Chronicles

34

20

2 Chronicles

34

21

And they have gathered together the money that was found in the house of
the LORD, and have delivered it into the hand of the overseers and to the
hand of the workmen."
Then Shaphan the scribe told the king, saying, "Hilkiah the priest hath given
me a book." And Shaphan read it before the king.
And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he
rent his clothes.

యెహోవా మ్ందిరము న్ందు దొరికిన్ దరవామును వారు పోగుచేసి పైవిచారణ
కరిల చేత్రకిని పనివారి చేత్రకిని దాని అపపగించియనానరు.
మ్రియ యాజకుడెైన్ హిలీకయా నాకు ఒక గరంథము ఇచెచన్ని రాజు ఎదుట
మ్న్విచేసికొని, శాసితీయగు షాఫాను రాజు సముఖమున్ దానినుండి చదివి
వినిపంచెను.
అత్డు ధరిశాసతీపు మ్యటలు చదివి వినిపంపగా రాజు విని త్న్ వసతీములను And the king commanded Hilkiah, and Ahikam the son of Shaphan, and
చింపుకొని
Abdon the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Asaiah a servant of
the king, saying,
హిలీకయాకును, షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ అహీకాముకును, మీకా కుమ్యరుడెైన్
"Go, inquire of the LORD for me, and for those who are left in Israel and in
అబో
ద నుకును, శాసితీయగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడెైన్ ఆశాయాకును
Judah, concerning the words of the book that is found; for great is the wrath
ఈల్లగున్ ఆజా ఇచెచను
of the LORD that is poured out upon us, because our fathers have not kept
the word of the LORD, to do according to all that is written in this book."
మీరు వెళ్లా దొరకిన్ యీ గరంథములోని మ్యటలవిష్యమై నాకొరకును,
ఇశారయేలు యూదావారిలో శ్రష్ంచి యన్నవారికొరకును యెహోవాయొదద
విచారించడి. మ్న్ పత్రులు ఈ గరంథమున్ందు వా
ర యబడియన్న
సమ్సతమును అనుసరింపకయ, యెహోవా ఆజాలను గెైకొన్ కయ నుండిరి
గనుక యెహోవా కోపము మ్న్మీదికి అత్ాధికముగా వచిచయన్నది.

And Hilkiah and those whom the king had appointed went to Huldah the
prophetess, the wife of Shallum the son of Tokhath, the son of Hasrah,
keeper of the wardrobe (now she dwelt in Jerusalem in the college), and
they spoke to her to that effect.
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అపుపడు హిలీకయాయను రాజు నియమించిన్వారును సంగత్రనిగూరిచ
విచారణచేయటకెై హరాషుకు పుటిున్ త్రకావ కుమ్యరుడును వసతీశాలకు
పైవిచారణకరియన్గు ష్లూ
ా ముయొకక భారాయె
ై న్ హుల్ల
ద అను
పరవకిిీయొదదకు పోయిరి. ఆమ అపుపడు యెరూష్లేమున్కు చేరిన్ యప
భాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమతో సంగత్ర చెపపగా
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ఆమ వారితో ఇటాననుఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గా
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And she answered them, "Thus saith the LORD God of Israel: Tell ye the man
who sent you to Me,

`Thus saith the LORD: Behold, I will bring evil upon this place and upon the
inhabitants thereof, even all the curses that are written in the book which
they have read before the king of Judah,
ఆల కించడి, నేను ఈ సథలముమీదికిని దాని కాపురసు
థ లమీదికిని
because they have forsaken Me, and have burned incense unto other gods,
యూదారాజు సముఖమున్ చదివి వినిపంపబడిన్ గరంథమున్ందు
that they might provoke Me to anger with all the works of their hands.
వా
ర యబడియన్న శాపములనినటిని రపపం చెదను.
Therefore My wrath shall be poured out upon this place and shall not be
quenched.'
వారు న్నున విసరిజంచి యిత్ర దేవత్లకు ధూపము వేసి, త్మ్
And as for the king of Judah, who sent you to inquire of the LORD, so shall
చేత్రపనులవలన్ నాకు కోపము పుటిుంచి యనానరు గనుక నా కోపము ఈ
ye say unto him, `Thus saith the LORD God of Israel concerning the words
సథలముమీద మిత్ర లేకుండ కుమ్ిరింపబడును. నాయొదదకు మిముిను పంపన్ which thou hast heard:
వానికి ఈ వారి తెలుపుడి.
మ్రియ యెహోవాయొదద విచారించడని మిముిను పంపన్ యూదారాజుకు Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God
మీరు ఈ మ్యట తెలియజపుపడినీవు ఎవనిమ్యటలు విని యనానవో
when thou heardest His words against this place and against the inhabitants
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ ఆ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
thereof, and humbled thyself before Me, and didst rend thy clothes and
weep before Me, I have even heard thee also, saith the LORD.
నీ మ్న్సుస మత్తనిదై యీ సథలముమీదను దాని కాపురసు
థ లమీదను దేవుడు
పలికిన్ మ్యటలను నీవు వినిన్పుపడు నా సనినధిని నినున నీవు త్గిుంచకొని
నీ వసతీములు చింపుకొని నా సనినధిని కనీనరు విడిచిత్రవి గనుక నీ మ్న్విని
నేను ఆలకించిత్రని.
నేను నీ పత్రులయొదద నినున చేరుచదును;నమ్ిదిగలవాడవెై నీవు నీ
సమ్యధిలోనికి చేరచబడుదువు; ఈ సథలముమీదికిని దాని కాపురసు
థ లమీదికిని
నేను రపపంచ అప్రయము నీవు కనునల్లర చూడవు.

Behold, I will gather thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to thy
grave in peace, neither shall thine eyes see all the evil that I will bring upon
this place and upon the inhabitants of the same.'" So they brought the king
word again.
Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and
Jerusalem.

29

వారు రాజునొదదకు ఈ వరిమ్యన్ము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా
యెరూష్లేములోని పదదలన్ందరిని పలువ న్ంపంచి

And the king went up into the house of the LORD, and all the men of Judah
and the inhabitants of Jerusalem, and the priests and the Levites, and all the
people, great and small; and he read in their ears all the words of the book
of the covenant that was found in the house of the LORD.

30

వారిని సమ్కూరచను. రాజును, యూదా వారందరును, యెరూష్లేము
కాపురసు
థ లును, యాజ కులును, లేవీయలును, జనులలో పన్నపదదలందరును
యెహోవా మ్ందిరమున్కు రాగా యెహోవా మ్ందిర మ్ందు దొరకిన్ నిబంధన్
గరంథపు మ్యటలనినయ వారికి వినిపంపబడెను.

And the king stood in his place, and made a covenant before the LORD to
walk after the LORD, and to keep His commandments and His testimonies
and His statutes, with all his heart and with all his soul, to perform the
words of the covenant which are written in this book.
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పమ్ిట రాజు త్న్ సథలమ్ందు నిలువబడి నేను యెహోవాను అనుసరించచ,
ఆయన్ ఇచిచన్ ఆజాలను శాసన్ములను కటుడలను పూరణమ్న్సుసతోను
పూరణహృదయముతోను గెైకొనుచ, ఈ గరంథమ్ందు వా
ర యబడిన్ నిబంధన్
మ్యటల పరకారముగా పరవరిించదున్ని యెహోవా సనినధిని నిబంధన్
చేసికొనను.
మ్రియ అత్డు యెరూష్లేమున్ందున్న వారిన్ందరిని బెనాామీనీ
యలన్ందిరిని అటిు నిబంధన్కు ఒపుపకొన్ జేసెను గనుక యెరూష్లేము
కాపురసు
థ లు త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ దేవుని నిబంధన్ పరకారము పరవరిించిరి.

And he caused all who were present in Jerusalem and Benjamin to stand to
it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God,
the God of their fathers.
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మ్రియ యోషీయా ఇశారయేలీయలకు చెందిన్ దేశములనినటిలోనుండి
హేయ మైన్ విగరహములనినటిని తీసివేసి, ఇశారయేలీయలందరును త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవాను సేవించన్ట్ట
ా చేసెను. అత్ని దిన్ములనినయ వారు
త్మ్ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాను అనుసరించట మ్యన్లేదు.

Moreover Josiah kept a Passover unto the LORD in Jerusalem; and they
killed the Passover lamb on the fourteenth day of the first month.
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And he set the priests in their charges, and encouraged them to the service
of the house of the LORD,
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35
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మ్రియ యోషీయా యెరూష్లేమున్ందు యెహో వాకు పసాకపండుగ
ఆచరించెను. మొదటి నల పదునాలువ దిన్మున్ జనులు పసాకపశువును
వధించిరి.
అత్డు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణయించి, యెహోవా
మ్ందిరసేవను జరిగించటకెై వారిని ధైరాపరచి
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ఇశారయేలీయలకందరికి బోధ చేయవారును యెహోవాకు పరత్రష్ఠతులునైన్
లేవీయలకు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచనుపరిశుదిమైన్ మ్ందసమును మీరిక మీ
భుజముల మీద మోయక, ఇశారయేలీయల రాజైన్ దావీదు కుమ్యరుడగు
సొలొమోను కటిుంచిన్ మ్ందిరములో దాని నుంచడి, మీ దేవుడెైన్
యెహోవాకును ఆయన్ జనులైన్ ఇశారయేలీయలకును సేవ జరిగించడి.
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ఇశారయేలీ యల రాజైన్ దావీదు వా
ర సియిచిచన్ కరమ్ముచొపుపన్ను అత్ని
కుమ్యరుడెైన్ సొలొమోను వా
ర సి ఇచిచన్ కరమ్ము చొపుపన్ను మీ మీ పత్రుల
యిండాకు ఏరాపట్టైన్ వరుసలనుబటిు మిముిను సిదిపరచకొనుడి.

And stand in the holy place according to the divisions of the families of the
fathers of your brethren the people and according to the division of the
families of the Levites.
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So kill the Passover lamb, and sanctify yourselves and prepare your
brethren, that they may do according to the word of the LORD by the hand
of Moses."
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జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయలకు కుట్టంబములలో ఆ యా
భాగములు ఏరాపటగున్ట్ట
ా గా మీరు పరిశుది సథలమ్ందు నిలిచి, వారి వారి
పత్రుల కుట్టంబముల వరుసలను బటిు జనులైన్ మీ సహోదరులకొరకు
సేవచేయడి.
ఆపరకారము పసాక పశువును వధించి మిముిను పరత్ర ష్ఠంచకొని, మోషేదావరా
యెహోవా యిచిచన్ ఆజాలను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు
సిదిపరచడి.
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And Josiah took away all the abominations out of all the countries that
pertained to the children of Israel, and made all who were present in Israel
to serve, even to serve the LORD their God. And all his days they departed
not from following the LORD, the God of their fathers.

and said unto the Levites who taught all Israel, who were holy unto the
LORD, "Put the holy ark in the house which Solomon the son of David, king
of Israel, built. It shall not be a burden upon your shoulders. Serve now the
LORD your God and His people Israel,
and prepare yourselves according to the houses of your fathers by your
courses, according to the writing of David king of Israel and according to the
writing of Solomon his son.

And Josiah gave to the people lambs and kids from the flock, all for the
Passover offerings for all who were present, to the number of thirty
thousand, and three thousand bullocks; these were from the king's
substance.
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మ్రియ యోషీయా త్న్ సవంత్ మ్ందలో ముపపది వేల గొఱ్ఱపలాలను
మేకపలాలను మూడువేల కోడెలను అకకడ నున్న జనులకందరికి
పసాకపశువులుగా ఇచెచను.

And his princes gave willingly unto the people, to the priests, and to the
Levites. Hilkiah and Zechariah and Jehiel, rulers of the house of God, gave
unto the priests for the Passover offerings two thousand and six hundred
small cattle and three hundred oxen.
అత్ని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయల కును మ్న్ుః
Conaniah also, and Shemaiah and Nethaneel, his brethren, and Hashabiah
పూరవకముగా పశువులు ఇచిచరి. యెహోవా మ్ంది రపు అధికారులైన్
and Jeiel and Jozabad, chief of the Levites, gave unto the Levites for
హిలీకయాయ, జకరాాయ, యెహీయేలును పసాకపశువులుగా యాజకులకు Passover offerings five thousand small cattle and five hundred oxen.
రండువేల ఆరువందల గొఱ్ఱలను మూడువందల కోడెలను ఇచిచరి.
కొన్నాాయ, అత్ని సహోదరులైన్ షెమ్యాయ, నత్ నేలును, లేవీయలలో
న్ధిపతులగు హష్బాాయ, యెహీ యేలును యోజాబాదును
పసాకపశువులుగా లేవీయలకు అయిదువేల గొఱ్ఱలను ఐదువందల కోడెలను
ఇచిచరి.
ఈ పరకారము సేవ జరుగుచండగా రాజాజానుబటిు యాజకులు త్మ్
సథలములోను లేవీయలు త్మ్ వరుసలలోను నిలువబడిరి.
లేవీయలు పసాకపశువులను వధించి రకిమును యాజకుల కియాగా వారు
దాని పోరకిుంచిరి. లేవీయలు పశువులను ఒలువగా

So the service was prepared, and the priests stood in their place and the
Levites in their courses, according to the king's commandment.
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మోషే గరంథములో వా
ర యబడిన్ పరకారము జనుల కుట్టంబముల విభాగము
చొపుపన్ యెహోవాకు అరపణగా ఇచచటకు దహన్బలి పశుమ్యంసమును
యాజకులు తీసికొనిరి.

And they roasted the Passover lamb with fire according to the ordinance;
but the other holy offerings boiled they in pots and in caldrons and in pans,
and divided them speedily among all the people.
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వారు ఎడానుకూడ ఆ పరకారముగానే చేసిరి. వారు విధిపరకారము పసాకపశు
మ్యంసమును నిపుపమీద కాలిచరిగాని యిత్రమైన్ పరత్రషా
ఠ రపణలను
కుండలలోను బరుసులలోను పన్ములలోను ఉడికించి జనులకందరికి త్వరగా
వడిించిరి.
త్రువాత్ లేవీయలు త్మ్కొరకును యాజకులకొరకును సిదిముచేసిరి.
అహరోను సంత్త్రవారగు యాజకులు దహన్బలి పశుమ్యంసమును కొరవువను
రాత్రివరకు అరిపంపవలసివచెచను గనుక లేవీయలు త్మ్ కొరకును అహరోను
సంత్త్రవారగు యాజకులకొరకును సిదిపరచిరి.

And afterward they made ready for themselves and for the priests, because
the priests, the sons of Aaron, were busied in offering burnt offerings and
the fat until night; therefore the Levites prepared for themselves and for the
priests, the sons of Aaron.
And the singers, the sons of Asaph, were in their place, according to the
commandment of David and Asaph and Heman and Jeduthun the king's
seer. And the doorkeepers waited at every gate; they needed not depart
from their service, for their brethren the Levites prepared for them.
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మ్రియ ఆసాపు సంత్త్రవారగు గాయకు లును, ఆసాపు హేమ్యనులును,
రాజున్కు దీరాదరిశయగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన్ పరకారముగా
త్మ్ సథలమ్ందుండిరి; దావరములనినటియొదదను దావర ప్రలకులు
కనిపట్ట
ు చండిరి. వారు త్మ్ చేత్రలో పని విడిచి అవత్లికి వెళ్లాపోకుండున్ట్ట
ా
వారి సహోదరులగు లేవీయలు వారికొరకు సిదిపరచిరి.

So all the service of the LORD was prepared the same day to keep the
Passover and to offer burnt offerings upon the altar of the LORD, according
to the commandment of King Josiah.
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ఈ పరకారము రాజైన్ యోషీయా యిచిచన్ ఆజానుబటిు వారు పసాకపండుగ
ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠముమీద దహన్ బలులను అరిపంచటచేత్ ఆ
దిన్మున్ ఏమియ లోపము లేకుండ యెహోవా సేవ జరిగెను.

And the children of Israel who were present kept the Passover at that time,
and the Feast of Unleavened Bread seven days.

And they killed the Passover lamb, and the priests sprinkled the blood from
their hands, and the Levites flayed them.
And they removed the burnt offerings, that they might give according to the
divisions of the families of the people to offer unto the LORD, as it is written
in the Book of Moses. And so did they with the oxen.
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అకకడ నున్న ఇశారయేలీయలు, ఆ కాలమ్ందు పసాకను పులియని ర్కట్టుల
పండుగను ఏడు దిన్ములు ఆచరించిరి.
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పరవకి యగు సమూయేలు దిన్ములు మొదలుకొని ఇశారయేలీ యలలో
In the eighteenth year of the reign of Josiah was this Passover kept.
పసాకపండుగ అంత్ ఘన్ముగా ఆచరింపబడి యండలేదు. యోషీయాయ,
యాజకులును, లేవీయ లును, అకకడ నున్న యూదా
ఇశారయేలువారందరును, యెరూ ష్లేము కాపురసు
థ లును ఆచరించిన్ పరకారము
ఇశారయేలు రాజులందరిలో ఒకకడెైన్ను పసాకపండు గను ఆచరించి
యండలేదు.
యోషీయా యేలుబడి యందు పదుననిమిదవ సంవత్సరమున్ ఈ
After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt
పసాకపండుగ జరిగెను.
came up to fight against Carchemish by the Euphrates; and Josiah went out
against him.
ఇదంత్య అయిన్ త్రువాత్ యోషీయా మ్ందిర మును సిదిపరచిన్పుపడు But he sent ambassadors to him, saying, "What have I to do with thee, thou
ఐగుపు
king of Judah? I come not against thee this day, but against the house
త రాజైన్ నకో యూఫరటీసు న్దియొదదనున్న కరకమీషుమీదికి దండెత్రత
వెళ్ల
ా చండగా యోషీయా అత్నిమీదికి బయలు దేరను.
wherewith I have war; for God commanded me to make haste. Forbear thee
from meddling with God, who is with me, that He destroy thee not."
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అయితే రాజైన్ నకో అత్నియొదదకు రాయ బారులను పంప-- యూదారాజా
Nevertheless Josiah would not turn his face from him, but disguised himself,
నీతో నాకేమి? పూరవమునుండి నాకు శతు
ి వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి that he might fight with him, and hearkened not unto the words of Necho
నేను రాలేదు. దేవుడు త్వరచేయమ్ని నాకు ఆజా
ా పంచెను గనుక దేవుడు
from the mouth of God, and came to fight in the Valley of Megiddo.
నాతోకూడ ఉండి నినున న్శింపజేయ కుండున్ట్ట
ా ఆయన్ జ్యలికి నీవు
రావదదని చెపప నాజా
ా పంచెను.
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అయిన్ను యోషీయా అత్నితో యదిము చేయగోరి, అత్నియొదదనుండి
And the archers shot at King Josiah; and the king said to his servants, "Take
త్రరిగి పోక మ్యరువేష్ము ధరించకొని, యెహోవా నోటి మ్యటలుగా పలుకబడిన్ me away, for I am sorely wounded."
నకో మ్యటలను విన్క మగిదోద లోయయందు యదిము చేయ వచెచను.
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విలుకాండు
ర రాజైన్ యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు త్న్ సేవకులను
చూచి--నాకు గొపప గాయము త్గిలను, ఇకకడనుండి న్నునకొని పోవుడని
చెపపను.
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కావున్ అత్ని సేవకులు రథము మీదనుండి అత్ని దింప, అత్నికున్న వేరు
రథముమీద అత్ని ఉంచి యెరూష్లేమున్కు అత్ని తీసికొని వచిచరి. అత్డు
మ్ృత్రబంది త్న్ పత్రుల సమ్యధులలో ఒకదాని యందు ప్రత్రపటుబడెను.
యూదా యెరూష్లేము వారందరును యోషీయా చనిపోయెన్ని పరల్లపము
చేసిరి.

And there was no Passover like to that kept in Israel since the days of
Samuel the prophet; neither did all the kings of Israel keep such a Passover
as Josiah kept, and the priests and the Levites, and all Judah and Israel that
were present, and the inhabitants of Jerusalem.

His servants therefore took him out of that chariot and put him in the
second chariot that he had, and they brought him to Jerusalem; and he
died, and was buried in one of the sepulchers of his fathers. And all Judah
and Jerusalem mourned for Josiah.
And Jeremiah lamented for Josiah. And all the singing men and the singing
women spoke of Josiah in their lamentations to this day, and made them an
ordinance in Israel; and behold, they are written in the lamentations.
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యిరీియాయ యోషీయానుగూరిచ పరల్లప వాకాము చేసెను,
Now the rest of the acts of Josiah and his goodness, according to that which
గాయకులందరును గాయకురాండరంద రును త్మ్ పరల్లపవాకాములలో అత్ని was written in the law of the LORD,
గూరిచ పలికిరి; నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ ఇశారయేలీయలలో ఆల్లగు
చేయట వాడుక ఆయెను. పరల్లపవాకాములలో అటిువి వా
ర యబడియన్నవి.
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యోషీయా చేసిన్ యిత్ర కారాములనినటిని గూరిచయ, యెహోవా ధరి
శాసతీవిధుల న్నుసరించి అత్డు చూపన్ భ్యభ్కు
ి లను గూరిచయ,ఒ
అత్డు చేసిన్ సమ్సత కిరయలను గూరిచయ ఇశారయేలు యూదారాజుల
గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
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యెహోయాకీము చేసిన్ యిత్ర కారాములను గూరిచయ, అత్డు
హేయదేవత్లను పట్ట
ు కొనుటను గూరిచయ, అత్ని సకల పరవరిన్ను
గూరిచయ ఇశారయేలు యూదారాజుల గరంథమ్ందు వా
ర యబడి యన్నది.
అత్ని కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాకీను అత్నికి బదులుగా రాజాయెను.

Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned
three months and ten days in Jerusalem; and he did that which was evil in
the sight of the LORD.
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యెహోయాకీను ఏలనారంభించిన్పుపడు ఎనిమిదేండా వాడెై యెరూష్లేములో
మూడు నలల పది దిన్ములు ఏలను. అత్డు యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్
న్డిచెను

And when the year had expired, King Nebuchadnezzar sent and brought him
to Babylon with the goodly vessels of the house of the LORD, and made
Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

అపుపడు దేశపు జనులు యోషీయా కుమ్యరుడెైన్ యెహోయాహాజును
స్త్వకరించి యెరూష్లేములో అత్ని త్ండిర సాథన్మున్ అత్నిని రాజుగా
నియమించిరి.
యెహోయాహాజు ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది మూడండావాడెై
యెరూష్లేములో మూడు నలలు ఏలను.
ఐగుపు
త రాజు యెరూష్లేమున్కు వచిచ అత్ని తొలగించి, ఆ దేశమున్కు
రండువందల మ్ణుగుల వెండిని రండు మ్ణుగుల బంగారమును జుల్లినాగా
నిరణయించి
అత్ని సహోదరుడెైన్ ఎల్లాకీమును యూదామీదను యెరూష్లేముమీదను
రాజుగా నియమించి, అత్నికి యెహోయాకీము అను మ్యరు పేరుపట్టును. నకో
అత్ని సహోదరుడెైన్ యెహోయాహాజును పట్ట
ు కొని ఐగుపు
త న్కు తీసికొని
పోయెను.
యెహోయాకీము ఏలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యయిదేండావాడెై
యెరూష్లేములో పదకొండు సంవత్సర ములు ఏలను. అత్డు త్న్ దేవుడెైన్
యెహోవా దృష్ుకి చెడున్డత్ న్డచటచేత్
అత్ని మీదికి బబులోనురాజైన్ నబుకదనజరు వచిచ అత్ని బబులోనున్కు
తీసికొని పోవుటకెై గొలుసులతో బంధించెను.
మ్రియ నబుకదనజరు యెహోవా మ్ందిరపు ఉపకరణములలో కొనినటిని
బబు లోనున్కు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనున్న త్న్ గుడిలో ఉంచెను.

and his deeds, first and last, behold, they are written in the book of the
kings of Israel and Judah.

Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him
king in his father's stead in Jerusalem.
Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign, and he
reigned three months in Jerusalem.
And the king of Egypt deposed him at Jerusalem, and levied upon the land a
hundred talents of silver and a talent of gold.
And the king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah and
Jerusalem, and changed his name to Jehoiakim. And Necho took Jehoahaz
his brother and carried him to Egypt.
Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign, and he
reigned eleven years in Jerusalem; and he did that which was evil in the
sight of the LORD his God.
Against him came up Nebuchadnezzar, king of Babylon, and bound him in
fetters to carry him to Babylon.
Nebuchadnezzar also carried part of the vessels of the house of the LORD to
Babylon, and put them in his temple at Babylon.
Now the rest of the acts of Jehoiakim and his abominations which he did,
and that which was found in him, behold, they are written in the book of
the kings of Israel and Judah; and Jehoiachin his son reigned in his stead.
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ఏడాదినాటికి, రాజైన్ నబుకదనజరు దూత్లను పంప యెహోయాకీనును
బబులోనున్కు రపపంచి, అత్ని సహో దరుడెైన్ సిదికయాను యూదామీదను
యెరూష్లేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మ్రియ అత్డు రాజు వెంట
యెహోవా మ్ందిరములోని పరశసతమైన్ ఉపకరణ ములను తెపపంచెను.
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సిదికయా యేలనారంభించిన్పుపడు ఇరువది యొక టేండావాడెై
యెరూష్లేములో పదకొండు సంవత్సరములు ఏలను.
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Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and
reigned eleven years in Jerusalem.

And he did that which was evil in the sight of the LORD his God, and
humbled not himself before Jeremiah the prophet who spoke from the
mouth of the LORD.
అత్డు త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా దృష్ుకి చెడు న్డత్ న్డచచ, ఆయన్
And he also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him
నియమించిన్ పరవకియె
ై న్ యిరీియా మ్యట విన్కయ, త్నున తాను
swear by God; but he stiffened his neck and hardened his heart from
త్గిుంచకొన్కయ ఉండెను.
turning unto the LORD God of Israel.
మ్రియ దేవుని నామ్మునుబటిు త్న్చేత్ పరమ్యణముచేయించిన్
Moreover all the chief of the priests and the people transgressed very much
నబుకదనజరు రాజుమీద అత్డు త్రరుగుబాట్ట చేసెను. అత్డు
after all the abominations of the heathen, and polluted the house of the
మొండిత్న్ము వహించి ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా వెైపు త్రరుగక త్న్ LORD which He had hallowed in Jerusalem.
మ్న్సుసను కఠిన్పరచకొనను.
అదియగాక యాజ కులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, అన్ాజనులు And the LORD God of their fathers sent to them by His messengers, rising up
పూజంచ హేయమైన్ విగరహములను పట్ట
ు కొని బహుగా దోరహులై, యెహోవా
early, and sending, because He had compassion on His people and on His
యెరూష్లేములో పరిశుదిపరచిన్ మ్ందిరమును అపవిత్ిపరచిరి.
dwelling place.
వారి పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ జనులయందును త్న్
నివాససథలమ్ందును కటాక్షము గలవాడెై వారియొదదకు త్న్ దూత్లదావరా
వరిమ్యన్ము పంపుచ వచెచను. ఆయన్
పందలకడ లేచి పంపుచవచిచన్నుఒ వారు దేవుని దూత్ లను
ఎగతాళ్లచేయచ, ఆయన్ వాకాములను త్ృణీకరిం చచ, ఆయన్
పరవకిలను హింసించచ రాగా, నివారింప శకాముకాకుండ యెహోవా కోపము
ఆయన్ జనుల మీదికి వచెచను.
ఆయన్ వారిమీదికి కలీదయల రాజును రపపంపగా అత్డు వారికి
పరిశుదిసథలముగానున్న మ్ంది రములోనే వారి ¸యవనులను ఖడుము చేత్
సంహరించెను. అత్డు ¸యవనులయందైన్ను,యవతులయందైన్ను, ముసలి
వారియందైన్ను, నరసిన్ వెండు
ర కలుగల వారియందైన్ను
కనికరింపలేదు.దేవుడు వారిన్ందరిని అత్నిచేత్ర కపప గించెను.

But they mocked the messengers of God, and despised His words, and
misused His prophets, until the wrath of the LORD arose against His people,
till there was no remedy.
Therefore He brought upon them the king of the Chaldeans, who slew their
young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no
compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped with
age; He gave them all into his hand.
And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures
of the house of the LORD and the treasures of the king and of his princes, all
these he brought to Babylon.

మ్రియ బబులోనురాజు పదదవేమి చిన్నవేమి దేవుని మ్ందిరపు
ఉపకరణములనినటిని, యెహోవా మ్ంది రపు నిధులలోనిదేమి రాజు
నిధులలోనిదేమి అధిపతుల నిధులలోనిదేమి, దొరకిన్ దరవామ్ంత్య
బబులోనున్కు తీసికొనిపోయెను.
అదియగాక కలీదయలు దేవుని మ్ందిరమును త్గులబెటిు, యెరూష్లేము
ప్ర
ర కారమును పడగొటిు, దానియొకక న్గరులనినటిని కాలిచవేసిరి. దానిలోని
పరశసతమైన్ వసు
త వులనినటిని బత్రతగా ప్రడు చేసిరి.

And they burned the house of God, and broke down the wall of Jerusalem,
and burned all the palaces thereof with fire and destroyed all the goodly
vessels thereof.
And those who had escaped from the sword carried he away to Babylon
where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom
of Persia,

ఖడుముచేత్ హతులు కాకుండ త్పపంచకొనిన్ వారిని అత్డు బబులోనున్కు to fulfill the word of the LORD by the mouth of Jeremiah, until the land had
తీసికొనిపోయెను. రాజాము ప్రరస్త్కులదగువరకు వారు అకకడనే యండి
enjoyed her Sabbaths; for as long as she lay desolate she kept Sabbath, to
అత్నికిని అత్ని కుమ్యరులకును దాసులైరి.
fulfill threescore and ten years.
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21

యిరీియాదావరా పలుక బడిన్ యెహోవా మ్యట నర వేరుటకెై
విశారంత్రదిన్ములను దేశము అనుభ్వించవరకు ఇది సంభ్వించెను. దేశము
ప్రడుగానున్న డెబబది సంవత్సరములకాలము అది విశారంత్ర దిన్ముల
న్నుభ్వించెను.

Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD
spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the LORD stirred
up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation
throughout all his kingdom and put it also in writing, saying,

2 Chronicles

36

22

ప్రరస్త్క దేశపు రాజైన్ కోరషు ఏలుబడియందు మొదటి సంవత్సరమున్
యిరీియాదావరా పలుకబడిన్ త్న్ వాకా మును నరవేరుచటకెై యెహోవా
ప్రరస్త్కదేశపురాజైన్ కోరషు మ్న్సుసను పేరరేపంపగా అత్డు త్న్ రాజామ్ం
దంత్టను చాటించి వా
ర త్మూలముగా ఇట్ట
ా పరకటన్ చేయించెను

"Thus saith Cyrus king of Persia: All the kingdoms of the earth hath the
LORD God of heaven given me; and He hath charged me to build Him a
house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all His
people? The LORD his God be with him, and let him go up."

2 Chronicles

36

23

ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు ఆజా
ా పంచన్దేమ్న్గాఆకాశమ్ందలి దేవుడెైన్
యెహోవా లోకమ్ందున్న సకలజన్ములను నా వశముచేసి, యూదా
దేశమ్ందున్న యెరూష్లేములో త్న్కు మ్ందిరమును కటిుంచమ్ని నాకు ఆజా
ఇచిచ యనానడు; కావున్ మీలో ఎవరు ఆయన్ జనులైయనానరో వారు
బయలుదేర వచచను; వారి దేవుడెైన్ యెహోవా వారికి తోడుగా నుండునుగాక.

Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by
the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of
Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his
kingdom and put it also in writing, saying,

Ezra

1

1

ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమ్ందు
యిరీియాదావరా పలుకబడిన్ త్న్ వాకా మును నరవేరుచటకెై యెహోవా
ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు మ్న్సుసను పేరరేపంపగా అత్డు త్న్ రాజామ్ం
దంత్ట చాటింపుచేయించి వా
ర త్మూలముగా ఇట్ట
ా పరకటన్ చేయించెను

"Thus saith Cyrus king of Persia: `The LORD God of heaven hath given me all
the kingdoms of the earth; and He hath charged me to build Him a house at
Jerusalem, which is in Judah.

Ezra

1

2

Who is there among you of all His people? His God be with him, and let him
go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the LORD God
of Israel (He is the God), which is in Jerusalem.

Ezra

1

3

ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు ఆజా
ా పంచన్దేమ్న్గాఆకాశమ్ందలి దేవుడెైన్
యెహోవా లోకమ్ందున్న సకల జన్ములను నా వశముచేసి,
యూదాదేశమ్ందున్న యెరూష్లేములో త్న్కు మ్ందిరమును కటిుంచమ్ని
నాకు ఆజా ఇచిచయనానడు.
కావున్ మీలో ఎవరు ఆయన్ జనులైయనానరో వారు యూదాదేశమ్ందున్న
యెరూష్లేమున్కు బయలుదేరి, యెరూష్లేములోని దేవుని మ్ందిరమును,
అన్గా ఇశార యేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా మ్ందిరమును కటువలను; వారి
దేవుడు వారికి తోడెైయండునుగాక.

Ezra

1

4

Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests
and the Levites, with all those whose spirit God had raised, to go up to build
the house of the LORD which is in Jerusalem.

Ezra

1

5

Ezra

1

6

మ్రియ యెరూష్లేములోనుండు దేవుని మ్ందిరమును కటిుంచటకెై
సేవచాఛరపణను గాక ఆ యా సథలములలోనివారు త్మ్ యొదద నివసించవారికి
వెండి బంగారములను వసు
త వులను పశువులను ఇచిచ సహాయము
చేయవలన్ని ఆజా
ా పంచెను.
అపుపడు యూదా పదదలును, బెనాామీనీయల పదదలును, యాజకులును
లేవీయలును ఎవరవరి మ్న్సుసను దేవుడు పేరరేపంచెనో వారందరు వారితో
కూడుకొని వచిచ, యెరూష్లేములో ఉండు యెహోవా మ్ందిరమును కట్ట
ు టకు
పరయాణమైరి.
మ్రియ వారి చట్ట
ు నున్న వారందరును సేవచఛగా అరిపంచిన్వి గాక, వెండి
ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పరశసతమైన్ వసు
త వులను ఇచిచ వారికి
సహాయము చేసిరి.

And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of
his place help him with silver and with gold, and with goods and with
beasts, besides the freewill offering for the house of God that is in
Jerusalem.'"

And all those who were about them strengthened their hands with vessels
of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things,
besides all that was willingly offered.
Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD,
which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem and had put
them in the house of his gods;
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మ్రియ నబు కదనజరు యెరూష్లేములోనుండి తీసికొని వచిచ త్న్ దేవ
త్లయొకక గుడియందుంచిన్ యెహోవా మ్ందిరపు ఉప కరణములను రాజైన్
కోరషు బయటికి తెపపంచెను.
ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు త్న్ ఖజానాదారుడెైన్ మిత్రిదాతుదావరా వాటిని
బయటికి తెపపంచి లకక చేయించి, యూదులకు అధిపత్రయగు షేష్బజజరు
చేత్రకి అపపగించెను.
వాటియొకక లకక ముపపది బంగారపు పళ్లాములును వెయిా వెండి
పళ్లాములును ఇరువది తొమిిది కతు
త లును
ముపపది బంగారుగిననలును నాలుగువందలపది వెండితో చేయబడిన్ రండవ
రకమైన్ గిననలును, మ్రి యిత్రమైన్ ఉపకరణములును వెయిాయె
ై
యండెను.
బంగారు వసు
త వులును వెండి వసు
త వులును అనినయ అయిదువేల నాలుగు
వందలు. షేష్బజజరు బబులోనుచరలోనుండి విడిపంపబడిన్వారితో కూడ కలిసి
వీటనినటిని యెరూష్లేమున్కు తీసికొని వచెచను.

even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath
the treasurer, and counted them over to Sheshbazzar, the prince of Judah.

1

బబులోను రాజైన్ నబుకదనజరుచేత్ బబులోను దేశమున్కు చెరగా తీసికొని
పోబడిన్వారికి ఆ దేశమ్ందు పుటిు చెరలోనుండి విడిపంపబడి

2

2

యెరూష్లేమున్కును యూదాదేశమున్కును త్మ్ త్మ్ పటుణములకు
పోవున్ట్ట
ా గా సెలవుపంది, జరుబాబబెలు యేష్షవ నహెమ్యా శెరాయా
రయేల్లయా మొరదకెై బిల్ల
ు ను మిసెపరేతు బిగవయి రహూము బయనా
అనువారితోకూడ వచిచన్ ఇశారయేలీయలయొకక లకకయిది.

who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai,
Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the
people of Israel:
the children of Parosh, two thousand a hundred seventy and two;

Ezra
Ezra
Ezra

2
2
2

3
4
5

పరోషు వంశసు
థ లు రండువేల నూట డెబబది యిదదరు,
షెఫటా వంశసు
థ లు మూడువందల డెబబది యిదదరు,
ఆరహు వంశసు
థ లు ఏడువందల డెబబది యయిదుగురు,

Ezra

2

6

Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ezra

1

7

Ezra

1

8

Ezra

1

9

Ezra

1

10

Ezra

1

11

Ezra

2

Ezra

And this is the number of them: thirty chargers of gold, a thousand chargers
of silver, nine and twenty knives,
thirty basins of gold, four hundred and ten silver basins of a second sort,
and other vessels a thousand.
All the vessels of gold and of silver were five thousand and four hundred. All
these did Sheshbazzar bring up with those of the captivity, who were
brought up from Babylon unto Jerusalem.
Now these are the children of the province who came up out of the
captivity, of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the
king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto
Jerusalem and Judah, every one unto his city,

the children of Shephatiah, three hundred seventy and two;
the children of Arah, seven hundred seventy and five;
the children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two
thousand eight hundred and twelve;
పహతోి యాబు వంశసు
థ లు యేష్షవ యోవాబు వంశసు
థ లతోకూడ రండువేల the children of Elam, a thousand two hundred fifty and four;
ఎనిమిదివందల పండెరండుగురు,
ఏల్లము వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల ఏబది న్లుగురు,
the children of Zattu, nine hundred forty and five;
జతూ
త వంశసు
థ లు తొమిిదివందల న్లువది యయిదుగురు,
the children of Zaccai, seven hundred and threescore;
జకకయి వంశసు
థ లు ఏడువందల అరువది మ్ంది,
the children of Bani, six hundred forty and two;
బానీ వంశసు
థ లు ఆరువందల న్లువది యిదదరు,
the children of Bebai, six hundred twenty and three;
బేబెైవంశసు
థ లు ఆరువందల ఇరువది ముగు
ు రు,
the children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two;
అజా
ు దు వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల ఇరువది యిదదరు,
the children of Adonikam, six hundred sixty and six;
అదొనీకాము వంశసు
థ లు ఆరువందల అరువది ఆరుగురు,
the children of Bigvai, two thousand fifty and six;
బిగవయి వంశసు
థ లు రండు వేల ఏబది ఆరుగురు;
the children of Adin, four hundred fifty and four;
ఆదీను వంశసు
థ లు నాలుగువందల ఏబది న్లుగురు,
the children of Ater of Hezekiah, ninety and eight;
అటేరు వంశసు
థ లు హిజకయాతోకూడ తొంబది ఎన్మ్ండుగురు,
the children of Bezai, three hundred twenty and three;
బెజయి వంశసు
థ లు మూడువందల ఇరువది ముగు
ు రు,
the children of Jorah, a hundred and twelve;
యోరా వంశసు
థ లు నూట పండెరండుగురు,
the children of Hashum, two hundred twenty and three;
హాషుము వంశసు
థ లు రండువందల ఇరువది ముగు
ు రు,
the children of Gibbar, ninety and five;
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Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra

2
2
2
2
2

20
21
22
23
24

గిబాబరు వంశసు
థ లు తొంబది యయిదుగురు,
బేతెాహేము వంశసు
థ లు నూట ఇరువది ముగు
ు రు,
నటోప్ర వంశసు
థ లు ఏబది ఆరుగురు,
అనాతోతు వంశసు
థ లు నూట ఇరువది యెన్మ్ండుగురు,
అజాివెతు వంశసు
థ లు న్లువది యిదదరు,

Ezra

2
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Ezra
Ezra
Ezra
Ezra
Ezra

2
2
2
2
2

26
27
28
29
30

కిరాాతారీము కెఫీరా బెయేరోతు అనువారి వంశసు
థ లు ఏడువందల న్లువది
ముగు
ు రు,
రామ్యగెబ అనువారి వంశసు
థ లు ఆరువందల ఇరువది యొకకరు,
మికిషు వంశసు
థ లు నూట ఇరువది ముగు
ు రు,
బేతేలు హాయి మ్నుషుాలు రండువందల ఇరువది యిదదరు,
నబో వంశసు
థ లు ఏబది ఇదదరు,
మ్గీబషు వంశసు
థ లు నూట ఏబది ఆరుగురు,

Ezra

2

31

ఇంకొక ఏల్లము వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల ఏబది న్లుగురు,

the children of Harim, three hundred and twenty;
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హారీము వంశసు
థ లు మూడువందల ఇరువదిమ్ంది,

the children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five;
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లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశసు
థ లు ఏడువందల ఇరువది యయిదుగురు, the children of Jericho, three hundred forty and five;
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యెరికో వంశసు
థ లు మూడువందల న్లువది యయిదుగురు,
సెనాయా వంశసు
థ లు మూడు వేల ఆరు వందల ముపపది మ్ంది,
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దావరప్రలకులలో ష్లూ
ా ము అటేరు టలోిను అకూకబు హటీటా షోబయి
The Nethinim: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of
అనువారందరి వంశసు
థ లు నూట ముపపది తొమ్ిండుగురు,
Tabbaoth,
నతీనీయలలో జీహా వంశసు
థ లు హశూప్ర వంశసు
థ లు టబాబయోతు వంశసు
థ లు, the children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
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కేరోసు వంశసు
థ లు, స్త్యహా వంశసు
థ లు, ప్రదోను వంశ సు
థ లు,

the children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
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లబానా వంశసు
థ లు, హగాబా వంశసు
థ లు, అకూకబు వంశసు
థ లు,

the children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,

the children of Bethlehem, a hundred twenty and three;
the men of Netophah, fifty and six;
the men of Anathoth, a hundred twenty and eight;
the children of Azmaveth, forty and two;
the children of Kirjatharim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and
forty and three;
the children of Ramah and Geba, six hundred twenty and one;
the men of Michmas, a hundred twenty and two;
the men of Bethel and Ai, two hundred twenty and three;
the children of Nebo, fifty and two;
the children of Magbish, a hundred fifty and six;
the children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four;

the children of Senaah, three thousand six hundred and thirty.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred
seventy and three;
యాజకులలో యేష్షవ యింటి వారైన్ యెదాయా వంశసు
థ లు తొమిిదివందల the children of Immer, a thousand fifty and two;
ఏబది ముగు
ు రు
ఇమేిరు వంశసు
థ లు వెయిానిన ఏబది ఇదదరు,
the children of Pashhur, a thousand two hundred forty and seven;
పష్షరు వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల న్లువది యేడుగురు,
the children of Harim, a thousand and seventeen.
హారీము వంశసు
థ లు వెయిానిన పదునేడుగురు,
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah,
seventy and four.
లేవీయలలో యేష్షవ కదీియేలు హోదవాా అనువారి వంశసు
థ లు కలిసి
The singers: the children of Asaph, a hundred twenty and eight.
డెబబది న్లుగురు,
గాయకులలో ఆసాపు వంశసు
థ లు నూట ఇరువది యెన్మ్ండు గురు,
The children of the gatekeepers: the children of Shallum, the children of
Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita,
the children of Shobai, in all a hundred thirty and nine.
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హాగాబు వంశసు
థ లు, ష్లియి వంశ సు
థ లు, హానాను వంశసు
థ లు,

the children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
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గిదేదలు వంశసు
థ లు, గహరు వంశసు
థ లు, రవాయా వంశసు
థ లు,

the children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,

Ezra
Ezra

2
2

48
49

రజీను వంశసు
థ లు, నకోదా వంశసు
థ లు, గజా
జ ము వంశసు
థ లు,
ఉజా
జ వంశసు
థ లు, ప్రసెయ వంశసు
థ లు, బేసాయి వంశసు
థ లు,

the children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
the children of Asnah, the children of Meunim, the children of Nephusim,
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అసాన వంశ సు
థ లు, మహూనీము వంశసు
థ లు, నపూస్త్ము వంశసు
థ లు,

the children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
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బకూబకు వంశసు
థ లు, హకూప్ర వంశసు
థ లు, హరూ
ా రు వంశసు
థ లు,

the children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,

Ezra

2

52

బజీాతు వంశసు
థ లు, మహీదా వంశసు
థ లు, హరా
ు వంశసు
థ లు,

the children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
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బరోకసు వంశసు
థ లు, స్త్సెరా వంశ సు
థ లు, తెమ్హు వంశసు
థ లు,
నజీయహు వంశసు
థ లు, హటీప్ర వంశసు
థ లు,
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సొలొమోను సేవకుల వంశసు
థ లు, సొటయి వంశసు
థ లు, సోపరతు వంశసు
థ లు,
పరూదా వంశసు
థ లు,
యహల్ల వంశసు
థ లు, దరోకను వంశసు
థ లు, గిదేదలు వంశసు
థ లు,

the children of Neziah, the children of Hatipha.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of
Sophereth, the children of Peruda,
the children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
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మ్రియ యాజకులలో హబాయాా వంశసు
థ లు, హాకోకజు వంశసు
థ లు,
గిల్లదీయ డెైన్ బరిజలాయియొకక కుమ్యరిలలో ఒక తెను పండిాచేసికొని వారి
పేళాను బటిు బరిజలాయి అని పలువబడిన్వాని వంశసు
థ లు.

Ezra

2

62

Ezra

2

63

వీరు వంశావళ్ల లకకలో త్మ్ త్మ్ పేరులను వెదకిన్పుపడు అవి
And the Tirshatha said unto them that they should not eat of the most holy
కన్బడకపోయిన్ందున్ యాజక ధరిములోనుండి పరతేాకింపబడి అపవితు
ి లుగా things until there stood up a priest with Urim and with Thummim.
ఎంచబడిరి.
మ్రియ ప్రరస్త్కుల అధికారిఊరీమును తుమీి్మ్ మును ధరించకొన్గల
The whole congregation together was forty and two thousand three
యొక యాజకుడు ఏరపడు వరకు మీరు పరత్రష్ఠత్మైన్ వసు
త వులను
hundred and threescore,
భుజంపకూడదని వారి కాజా
ా పంచెను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

షెఫటా వంశసు
థ లు, హటీులు వంశసు
థ లు, జబాయీము సంబంధమైన్ పకెరతు
వంశసు
థ లు, ఆమీ వంశసు
థ లు,
నతీనీయలును సొలొమోను సేవకుల వంశసు
థ లును అందరును కలిసి
మూడువందల తొంబది యిదదరు.
మ్రియ తేలిలహు తేలారా
ు కెరూబు అదా
ద ను ఇమేిరు అను
సథలములలోనుండి కొందరు వచిచరి. అయితే వీరు త్మ్ పత్రులయొకక
యింటినైన్ను వంశావళ్లనైన్ను చూపంప లేకపోయిన్ందున్ వారు
ఇశారయేలీయలో కారో తెలియకపోయెను.
వారు ఎవరన్గా దల్లయాా వంశసు
థ లు, టోబీయా వంశసు
థ లు, నకోదా
వంశసు
థ లు, వీరు ఆరువందల ఏబది యిదదరు.

the children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth
of Zebaim, the children of Ami.
All the Nethinim and the children of Solomon's servants were three hundred
ninety and two.
And these were they who went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan,
and Immer; but they could not show their father's house and their seed,
whether they were of Israel:
the children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six
hundred fifty and two.

And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of
Koz, the children of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai
the Gileadite, and was called after their name.
These sought their register among those who were reckoned by genealogy,
but they were not found; therefore were they as polluted, put from the
priesthood.

Ezra

2

64

సమ్యజముయొకక లకక మొత్తము న్లువది రండువేల మూడువందల
అరువదిమ్ంది యాయెను.
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వీరుగాక వీరి దాసులును దాసురాండు
ర ను ఏడు వేల మూడువందల ముపపది
యేడుగురు. మ్రియ వారిలో గాయకులును గాయకురాండు
ర ను
రండువందలమ్ంది యండిరి.
వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముపపది యారు, వారి కంచరగాడిదలు
రండువందల న్లువది యయిదు,
వారి ఒంట్టలు నాలుగువందల ముపపది యయిదు, గాడి దలు ఆరువేల
ఏడువందల ఇరువదియ ఉండెను.
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కుట్టంబ పరధానులు కొందరు యెరూష్లేములోనుండు యెహోవా
మ్ందిరమున్కు వచిచ, దేవుని మ్ందిరమును దాని సథలములో నిలుపుటకు
కానుకలను సేవచాఛరపణములుగా అరిపంచిరి.
పని నరవేరుచటకు త్మ్ శకిికొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల
తులముల బంగారమును రండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని
యాజకులకొరకు నూరు వసతీములను ఇచిచరి.
యాజకులును లేవీయలును జనులలో కొందరును గాయకులును
దావరప్రలకులును నతీనీ యలును త్మ్ పటుణములకు వచిచ
కాపురముచేసిరి. మ్రియ ఇశారయేలీయలందరును త్మ్ త్మ్
పటుణములందు కాపురము చేసిరి.
ఏడవ నలలో ఇశారయేలీయలు త్మ్ త్మ్ పటుణము లకు వచిచన్ త్రువాత్
జనులు ఏకమ్న్సుస కలిగిన్వారై యెరూష్లేములో కూడి,

యోజాదాకు కుమ్యరుడెైన్ యేష్షవయను యాజకులైన్ అత్ని
సంబంధులును ష్యలీత యేలు కుమ్యరుడెైన్ జరుబాబబెలును అత్ని
సంబంధులును లేచి, దైవజనుడెైన్ మోషే నియమించిన్ ధరిశాసతీము న్ందు
వా
ర యబడిన్ పరకారముగా దహన్బలులు అరిపం చటకెై ఇశారయేలీయల
దేవుని బలిపీఠమును కటిురి.
వారు దేశమ్ందు కాపురసు
థ లైన్వారికి భ్యపడుచ, ఆ బలిపీఠమును దాని
పురాత్న్ సథలమున్ నిలిప, దానిమీద ఉదయమున్ను అసతమ్యమున్ను
యెహోవాకు దహన్ బలులు అరిపంచచ వచిచరి
మ్రియ గరంథమునుబటిు వారు పరణశాలల పండుగను న్డిపంచి,ఏ దిన్మున్కు
నియ మింపబడిన్ లకకచొపుపన్ ఆ దిన్పు దహన్బలిని విధి చొపుపన్
అరిపంపసాగిరి.
త్రువాత్ నిత్ామైన్ దహన్బలిని, అమ్యవాసాలకును యెహోవాయొకక
నియామ్కమైన్ పండుగలకును పరత్రష్ఠత్మైన్ దహన్బలులను, ఒకొకకకడు
తెచిచన్ సేవచాఛరపణలను అరిపంచచ వచిచరి.

besides their servants and their maids, of whom there were seven thousand
three hundred thirty and seven; and there were among them two hundred
singing men and singing women.
Their horses were seven hundred thirty and six, their mules two hundred
forty and five,
their camels four hundred thirty and five, their asses six thousand seven
hundred and twenty.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the
LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up
in his place.
They gave according to their ability to the treasury of the work, threescore
and one thousand drams of gold, and five thousand pounds of silver, and
one hundred priests' garments.
So the priests and the Levites and some of the people, and the singers and
the gatekeepers and the Nethinim, dwelt in their cities, and all Israel in their
cities.
And when the seventh month had come, and the children of Israel were in
the cities, the people gathered themselves together as one man to
Jerusalem.
Then stood up Jeshua the son of Jozadak and his brethren the priests, and
Zerubbabel the son of Shealtiel and his brethren, and built the altar of the
God of Israel to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of
Moses, the man of God.
And they set the altar upon his bases, for fear was upon them because of
the people of those countries; and they offered burnt offerings thereon
unto the LORD, even burnt offerings morning and evening.

They kept also the Feast of Tabernacles, as it is written, and offered the
daily burnt offerings by number according to the custom, as the duty of
every day required;
and afterward offered the continual burnt offering, both of the new moons
and of all the set feasts of the LORD that were consecrated, and of every
one who willingly offered a freewill offering unto the LORD.
From the first day of the seventh month they began to offer burnt offerings
unto the LORD. But the foundation of the temple of the LORD was not yet
laid.
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ఏడవ నల మొదటి దిన్మునుండి యెహోవాకు దహన్బలులు అరిపంప
మొదలుపటిురి. అయితే యెహోవా మ్ందిరము యొకక పునాది అపపటికి
ఇంకను వేయబడలేదు.
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మ్రియ వారు కాసెవారికిని వడరవారికిని దరవాము నిచిచరి. అదియగాక
ప్రరస్త్క దేశపు రాజైన్ కోరషు త్మ్కు సెలవిచిచన్ట్ట
ా దేవదారు మ్య
ా నులను
లబానోనునుండి సముదరముమీద యొపేపపటుణమున్కు తెపపంచటకు
స్త్దోనీయలకును తూరువారికిని భోజన్పదారథములను ప్రన్మును నూనను
ఇచిచరి.
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యెరూష్లేములోనుండు దేవునియొకక మ్ందిరమున్కు వారు వచిచన్ రండవ
సంవత్సరము రండవ నలలో ష్యలీత యేలు కుమ్యరుడెైన్ జరుబాబబెలును,
యోజాదాకు కుమ్యరు డెైన్ యేష్షవయను, చెరలోనుండి విడిపంపబడి
యెరూష్ లేమున్కు వచిచన్వారందరును పని ఆరంభించి, యిరువది
సంవత్సరములు మొదలుకొని పై యీడుగల లేవీయలను యెహోవా
మ్ందిరముయొకక పనికి నిరణయించిరి.

Then stood Jeshua with his sons and his brethren, Kadmiel and his sons, the
sons of Judah together, to supervise the workmen in the house of God: the
sons of Henadad with their sons and their brethren the Levites.
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యేష్షవయ అత్ని కుమ్యరులును అత్ని సహోదరులును, కదీియేలును
అత్ని కుమ్యరులును, హోదవాా కుమ్యరులును, హేనాదాదు కుమ్యరులును,
వారి కుమ్యరులును, లేవీయ లైన్వారి బంధువులును, దేవుని మ్ందిరములో
పనివారిచేత్ పనిచేయించటకు నియమింపబడిరి.

And when the builders laid the foundation of the temple of the LORD, they
set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites the sons of
Asaph with cymbals to praise the LORD, according to the ordinance of David
king of Israel.
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శిలపకారులు యెహోవా మ్ందిరముయొకక పునాదిని వేయచండగా
ఇశారయేలు రాజైన్ దావీదు నిరణయించిన్ విధిచొపుపన్ త్మ్ వసతీములు
ధరించకొనిన్వారై యాజకులు బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసు
థ లగు లేవీయలు
చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను సోతత్ిము చేసిరి

And they sang together by course, praising and giving thanks unto the
LORD: "Because He is good, for His mercy endureth for ever toward Israel."
And all the people shouted with a great shout when they praised the LORD,
because the foundation of the house of the LORD was laid.
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వీరు వంతు చొపుపన్ కూడియెహోవా దయాళ్లడు, ఇశారయేలీ యల
విష్యమై ఆయన్ కృప నిరంత్రము నిలుచన్ని ప్రడుచ యెహోవాను
సు
త త్రంచిరి. మ్రియ యెహోవా మ్ందిరముయొకక పునాది వేయబడుట
చూచి, జనులంద రును గొపప శబదముతో యెహోవాకు సోతత్ిము చేసిరి.

But many of the priests and Levites and chief of the fathers who were
elderly men who had seen the first house, when the foundation of this
house was laid before their eyes, wept with a loud voice; and many shouted
aloud for joy,
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so that the people could not discern the noise of the shout of joy from the
noise of the weeping of the people; for the people shouted with a loud
shout, and the noise was heard afar off.
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మునుపటి మ్ందిరమును చూచిన్ యాజకులలోను లేవీయల లోను కుట్టంబ
పరధానులలోను వృదు
ి లైన్ అనేకులు, ఇపుపడు వేయబడిన్ యీ
మ్ందిరముయొకక పునాదిని చూచి గొపప శబదముతో ఏడిచరి. అయితే మ్రి
అనేకులు సంతోష్ముచేత్ బహుగా అరచిరి.
ఏది సంతోష్ శబదమో యేది దుుఃఖశబదమో జనులు తెలిసికొన్లేకపోయిరి.
జనులు గొపప ధవని చేసిన్ందున్ ఆ శబదము బహుదూరము విన్బడెను.

They gave money also unto the masons and to the carpenters, and meat
and drink and oil unto those of Sidon and to those of Tyre, to bring cedar
trees from Lebanon to the sea at Joppa, according to the grant that they had
from Cyrus king of Persia.
Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem,
in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the
son of Jozadak, and the remnant of their brethren, the priests and the
Levites, and all those who had come out of the captivity unto Jerusalem;
and they appointed the Levites from twenty years old and upward, to press
forward the work of the house of the LORD.

Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of
the captivity were building the temple unto the LORD God of Israel,
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అంత్ట యూదావంశసు
థ లకును బెనాామీనీయలకును విరోధులైన్వారు,
చెరనివారణ యయిన్వారు ఇశారయేలీ యల దేవుడెైన్ యెహోవాకు
ఆలయమును కట్ట
ు చన్న సంగత్ర విని

then they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers, and said unto
them, "Let us build with you, for we seek your God as ye do; and we have
done sacrifice unto Him since the days of Esarhaddon king of Assyria, who
brought us up hither."
జరుబాబబెలు నొదదకును పదదలలో పరధా నులయొదదకును వచిచమీరు
But Zerubbabel and Jeshua, and the rest of the chief of the fathers of Israel
ఆశర యించన్ట్ట
ా మేమును మీ దేవుని ఆశర యించవారము. ఇచచటికి
said unto them, "Ye have nothing to do with us in building a house unto our
మ్ముిను రపపంచిన్ అష్ష
ు రు రాజైన్ ఏసరాదోదనుయొకక కాలము
God; but we ourselves together will build unto the LORD God of Israel, as
మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిపంచ వారము, మేమును మీతో King Cyrus the king of Persia hath commanded us."
కలిసి కట్టుదమ్ని చెపపరి.
అందుకు జరుబాబబెలును యేష్షవయ ఇశారయేలీయల పదదలలో త్కికన్
Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah,
పరధానులునుమీరు మ్యతో కలిసి మ్య దేవునికి మ్ందిరమును కట్ట
ు టకు
and troubled them in building,
నిమిత్తము లేదు;మేమే కూడుకొని ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు మ్యకిచిచన్
ఆజాపరకారము ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాకుమ్ందిరమును
కట్ట
ు దుమ్ని వారితో చెపపరి.
దేశపు జనులు యూదావంశసు
థ లకు ఇబబంది కలుగజేసి కట్ట
ు చన్న వారిని
and hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of
బాధపరచిరి.
Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
మ్రియ ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ కోరషు యొకక దిన్ములనినటిలోను
ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ దరాా వేషుయొకక పరిప్రలన్కాలమువరకు వారి
ఉదేదశమును భ్ంగపరచటకెై వారు మ్ంతు
ి లకు లంచములిచిచరి.
మ్రియ అహషేవరోషు ఏలనారంభించిన్పుపడు వారు యూదాదేశసు
థ లను
గూరిచయ యెరూష్లేము పటుణపు వారిని గూరిచయ ఉత్తరము వా
ర సి
వారిమీద త్పుప మోపరి.

And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote unto
him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.

8

మ్రియ మ్ంత్రియగు రహూమును లేఖకుడగు ష్వు
ు యియ ఈ పరకారముగా
యెరూష్లేము సంగత్రనిగూరిచ ఉత్తరము వా
ర సి రాజైన్ అరిహష్సతయొదదకు
పంపరి.

4

9

అంత్ట మ్ంత్రి యగు రహూమును లేఖకుడగు ష్వు
ు యియ వారి పక్ష
ముగానున్న త్కికన్వారైన్ దీనాయీయలును అపరస తాకయాలును
టరపల్లయేలును అప్రరాసయలును అరకవాయలును బబులోనువారును
ష్షష్నాకయలును దహావేయలును ఏల్లమీయలును

Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the rest of their
companions, the Dinaites, the Apharsathchites, the Tarpelites, the
Apharsites, the Archevites, the Babylonians, the Shushanites, the Dehavites,
and the Elamites,
and the rest of the nations whom the great and noble Osnapper brought
over and set in the cities of Samaria, and the rest who are on this side of the
river and at such a time:

4
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ఘనుడును, శ్రరషు
ఠ డునైన్ ఆసనపపరు న్ది యివత్లకు రపపంచి షోమో
ా ను
పటుణములందును న్ది యవత్లనున్న పరదేశమ్ందును ఉంచిన్ త్కికన్
జన్ములును, న్ది యివత్లనున్న త్కికన్ వారును ఉత్తరము ఒకటి వా
ర సిరి.

And in the days of Artaxerxes, Bishlam, Mithredath, Tabeel and the rest of
their companions wrote unto Artaxerxes king of Persia; and the writing of
the letter was written in the Syrian tongue, and interpreted in the Syrian
tongue.
అరిహష్సతయొకక దిన్ములలో బిషా
ా మును మిత్రి దాతును టాబెయేలును వారి Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against
పక్షముగానున్న త్కికన్ వారును ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ అరిహష్సతకు ఉత్తరము Jerusalem to Artaxerxes the king of this sort:
వా
ర సిపంపరి. ఆ యత్తరము సిరియాభాష్లో వా
ర యబడి సిరియాభాష్లోనే
తాత్పరాము చేయబడిన్ది.

(This is the copy of the letter that they sent unto him, even unto Artaxerxes
the king.) "Thy servants, the men on this side of the river, and at such a time.
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వీరు రాజైన్ అరిహష్సతకు వా
ర సి పంపంచిన్ ఉత్తరము న్కలు. న్ది
యివత్లనున్న త్మ్ దాసులమైన్ మేము రాజైన్ త్మ్కు తెలియ
జేయన్దేమ్న్గా
త్మ్ సనినధినుండి మ్యయొదదకు వచిచన్ యూదులు యెరూష్లేమున్కు
వచిచ, త్రరుగుబాట్టచేసిన్ ఆ చెడుపటుణమును కట్ట
ు చనానరు. వారు దాని
ప్ర
ర కార ములను నిలిప దాని పునాదులను మ్రమ్ితు చేయ చనానరు.
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Be it known unto the king that the Jews who came up from thee to us have
come unto Jerusalem, building the rebellious and the bad city, and have set
up the walls thereof, and joined the foundations.
Be it known now unto the king that, if this city be built and the walls set up
again, then they will not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt
bring damage to the revenue of the kings.
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కావున్ రాజవెైన్ త్మ్కు తెలియవలసిన్దేమ్న్గా, ఈ పటుణమును కటిు దాని Now because we have maintenance from the king's palace, and it was not
ప్ర
ర కారములను నిలువ బెటిున్యెడల వారు శిసు
త గాని సుంకముగాని పనునగాని meet for us to see the king's dishonor, therefore have we sent and certified
యియాకయందురు, అపుపడు రాజున్కు రావలసిన్ పైకము న్ష్ుమ్గును.
this to the king,
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మేము రాజుయొకక ఉపుపత్రన్నవారము1 గనుక రాజున్కు న్ష్ుమురాకుండ
మేము చూడవలన్ని ఈ యత్తరమును పంప రాజవెైన్ త్మ్కు ఈ సంగత్ర
తెలియ జేసిత్రవిిు.
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మ్రియ త్మ్ పూరివకులు వా
ర యించిన్ రాజాపు దసాతవేజులను
చూచిన్యెడల, ఈ పటుణపువారు త్రరుగుబాట్ట చేయవారుగాను,
రాజులకును దేశములకును హాని చేయవారుగాను, కలహకారులుగాను
కన్బడుదు రనియ, అందువలన్నే యీ పటుణము నాశన్ము పంద న్నియ
రాజాపు దసాతవేజులవలన్నే త్మ్కు తెలియ వచచను.
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కావున్ రాజవెైన్ త్మ్కు మేము రూఢిపరచన్ దేమ్న్గా, ఈ పటుణము కటుబడి Then sent the king an answer unto Rehum the chancellor, and to Shimshai
దాని ప్ర
ర కారములు నిలువబెటుబడిన్యెడల న్ది యివత్ల త్మ్కు హకుక
the scribe, and to the rest of their companions who dwell in Samaria, and
ఎంత్ మ్యత్ిము ఉండదు.
unto the rest beyond the river: "Peace, and at such a time.
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అపుపడు రాజుమ్ంత్రియగు రహూమున్కును లేఖకుడగు ష్వు
The letter which ye sent unto us hath been plainly read before me.
ు యికిని
షోమో
ా నులో నివసించవారి పక్షముగానున్న మిగిలిన్ వారికిని న్ది యవ
త్లనుండు త్కికన్వారికినిమీకు కేుమ్సంప్ర
ర పతయగును గాక అని యీ మొదలగు
మ్యటలు వా
ర యించి సెలవిచిచన్ దేమ్న్గా
మీరు మ్యకు పంపన్ ఉత్తరమును శాంత్ముగా చదివించకొనానము.
And I commanded, and search hath been made, and it is found that this city
in old times hath made insurrection against kings, and that rebellion and
sedition have been made therein.
అందువిష్యమై మ్య యాజాను బటిు వెదకగా, ఆదినుండి ఆ పటుణపువారు
There have been mighty kings also over Jerusalem, who have ruled over all
రాజులమీద కలహమును త్రరుగుబాట్టను చేయవారని మ్యకు అగుపడి న్ది. countries beyond the river; and toll, tribute, and custom were paid unto
them.
మ్రియ యెరూష్లేముపటుణమ్ందు బలమైన్రాజులు పరభుత్వము చేసిరి.
Give ye now command to cause these men to cease, and that this city be
వారు న్ది యవత్లి దేశములనినటిని ఏలిన్ందున్ వారికి శిసు
త ను సుంకమును not built until another command shall be given from me.
పనునను చెలు
ా చండెను.
కాబటిు యిపుపడు ఆ మ్నుషుాలు ఆ పని చాలించి, మేము సెలవిచచవరకు
Take heed now that ye fail not to do this. Why should damage grow to the
ఆ పటుణమును కటుక మ్యన్వలన్ని ఆజా
ా పంచడి.
hurt of the kings?"

that search may be made in the book of the records of thy fathers. So shalt
thou find in the book of the records and know that this city is a rebellious
city, and hurtful unto kings and provinces, and that they have moved
sedition within the same in old times, for which cause this city was
destroyed.
We certify to the king that if this city be built again, and the walls thereof set
up, by this means thou shalt have no portion on this side of the river."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఇది త్పపకుండ చేయటకు మీరు జాగరత్తపడుడి. రాజులకు న్ష్ుము
కలుగున్ట్ట
ా దోరహము పరుగకుండ చూడుడి అని సెలవిచెచను.
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రాజైన్ అరి హష్సత పంపంచిన్ యత్తరముయొకక పరత్ర రహూమున్కును
Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem. So it
ష్వు
యికిని
వీరిపక్షముగా
నున్న
వారికిని
వినిపంపబడిన్పుపడు
వారు
త్వరగా
ceased unto the second year of the reign of Darius king of Persia.
ు
యెరూష్లే ములోనున్న యూదులయొదదకు వచిచ, బలవంత్ము చేత్ను
అధికారము చేత్ను వారు పని ఆపున్ట్ట
ా చేయగా
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Then the prophets, Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo,
prophesied unto the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of
the God of Israel, even unto them.
Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of
Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem; and
with them were the prophets of God helping them.
At the same time came to them Tattenai, governor on this side of the river,
and Shetharboznai and their companions, and said thus unto them: "Who
hath commanded you to build this house, and to make up this wall?"
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యెరూష్లేములో నుండు దేవుని మ్ందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈల్లగున్
ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ దరాావేషు ఏలుబడియందు రండవ సంవత్సరమువరకు
ఆ పని నిలిచిపోయెను.
పరవకిలైన్ హగుయియ ఇదోద కుమ్యరుడెైన్ జకరాాయ యూదాదేశమ్ందును
యెరూష్లేమున్ందును ఉన్న యూదులకు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
యెహోవా నామ్ మున్ పరకటింపగా
ష్యలీతయేలు కుమ్యరుడెైన్ జరుబాబ బెలును యోజాదాకు కుమ్యరుడెైన్
యేష్షవయనులేచి యెరూష్లేము లోనుండు దేవుని మ్ందిరమును కటునారం
భించిరి. మ్రియ దేవునియొకక పరవకిలు వారితోకూడ నుండి సహాయము
చేయచవచిచరి.
అంత్ట న్ది యివత్ల అధికారియె
ై న్ త్తెతనైయను షెత్రోబజనయియను
వారి పక్షమున్నున్న వారును యూదులయొదదకు వచిచఈ మ్ందిర మును
కట్ట
ు టకును ఈ ప్ర
ర కారమును నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచరని
అడుగగా
ఈ కటుడమును చేయిం చిన్వారి పేరులు మొదలై్ై్ న్ సంగతులను మేము
వారితో చెపపత్రవిిు.
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రాజవెైన్ త్మ్కు తెలియవలసిన్ దేమ్న్గా, మేము యూదా పరదేశములోనికి
వెళ్లాత్రవిిు, అకకడ మ్హాదేవునియొకక మ్ందిరము ఉన్నది; అది గొపప
రాళాచేత్ కటుబడిన్ది, గోడలలో మ్య
ా నులు వేయబడిన్వి మ్రియ ఈ పని
త్వరగా జరుగుచ వారిచేత్రలో వృదిియగుచన్నది.

Then asked we those elders, and said unto them thus: `Who commanded
you to build this house, and to make up these walls?'
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ఈ మ్ందిరమును కట్ట
ు టకును ఈ ప్ర
ర కారములను నిలుపుటకును ఎవరు మీకు We asked their names also, to inform thee, that we might write the names
సెలవిచిచరని మేము అకకడనున్న పదదలను అడిగిత్రవిిు.
of the men who were the chief of them.
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Now when the copy of King Artaxerxes' letter was read before Rehum and
Shimshai the scribe and their companions, they went up in haste to
Jerusalem unto the Jews, and made them cease by force and power.

Then said we unto them in this manner: "What are the names of the men
who make this building?"

But the eye of their God was upon the elders of the Jews, that they could
not cause them to cease until the matter came to Darius, and then they
returned answer by letter concerning this matter.
యూదుల దేవుడు వారి పదదలమీద త్న్ దృష్ుయంచిన్ందున్ ఆ
The copy of the letter that Tattenai, governor on this side of the river, and
సంత్రనిగూరిచ దరాావేషు ఎదుటికి వచచవారు ఆజానొందు వరకు అధికారులు Shetharboznai, and his companions the Apharsachites, who were on this
వారిని పని మ్యనిపంపలేదు.
side of the river, sent unto Darius the king -న్ది యివత్ల అధికారియె
ై న్ త్తెతనైయను షెత్రోబ జనయియను, న్ది
they sent a letter unto him, wherein was written thus: "Unto Darius the
యివత్ల నుండువారి పక్షముగానున్న అపరసకాయలును, రాజైన్
king, all peace.
దరాావేషున్కు పంపన్ ఉత్త రము న్కలు
రాజైన్ దరాావేషున్కు సకల కేుమ్ ప్ర
ర పతయగునుగాక.
Be it known unto the king that we went into the province of Judea to the
house of the great God, which is built with great stones, and timber is laid in
the walls, and this work goeth fast on and prospereth in their hands.
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వారిలో అధికారులైన్ వారిపేళ్ల
ా వా
ర సి త్మ్కు తెలియజేయటకెై వారి పేళాను
అడుగగా
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వారు ఈల్లగున్ పరతుాత్తర మిచిచరిమేము భూమ్యాకాశముల దేవునియొకక
సేవ కులమై అనేక సంవత్సరముల కిరందట ఇశారయేలీయలలో నొక గొపపరాజు
కటిుంచి నిలిపన్ మ్ందిరమును మ్రల కట్ట
ు చనానము.
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మ్య పత్రులు ఆకాశమ్ందలి దేవునికి కోపము పుటిుంచిన్ందున్ ఆయన్ వారిని
కలీదయ డెైన్ నబుకదనజరను బబులోను రాజుచేత్రకి అపపగించెను. అత్డు ఈ
మ్ందిరమును నాశన్ముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపట్ట
ు కొని
పోయెను.
అయితే బబులోనురాజైన్ కోరషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సర మ్ందు
రాజైన్ కోరషు దేవుని మ్ందిరమును త్రరిగి కట్ట
ు టకు ఆజా ఇచెచను.
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మ్రియ నబుకదనజరు యెరూష్లేమ్ందున్న దేవాలయములోనుండి తీసి
బబులోను పటుణమ్ందున్న గుడిలోనికి కొనిపోయిన్ దేవుని మ్ందిరపు వెండి
బంగారు ఉపకరణములను రాజైన్ కోరషు బబులోను పటుణపు
మ్ందిరములోనుండి తెపపంచి
తాను అధికారిగా చేసిన్ షేష్బజజరు అను న్త్నికి అపపగించినీవు ఈ
ఉపకరణములను తీసికొని యెరూష్లేము పటుణ మ్ందుండు
దేవాలయమున్కు పోయి దేవుని మ్ందిరమును దాని సథలమ్ందు కటిుంచమ్ని
అత్నికి ఆజా ఇచెచను.
కాబటిు ఆ షేష్బజజరు వచిచ యెరూష్లేములోనుండు దేవుని మ్ందిరపు
పునాదిని వేయించెను. అపపటినుండి నేటివరకు అది కటుబడుచన్నను
ఇంకను సమ్యపతకాకుండ ఉన్నది.

కాబటిు రాజవెైన్ త్మ్కు అనుకూలమైతే బబులోను పటుణమ్ందున్న
రాజుయొకక ఖజానాలో వెదకించి, యెరూష్లేములోనుండు దేవుని
మ్ందిరమును కట్ట
ు టకు రాజైన్ కోరషు నిరణయముచేసెనో లేదో అది తెలిసికొని,
రాజవెైన్ త్మ్రు ఆజా ఇచిచ యీ సంగత్రని గూరిచ త్మ్ చిత్తము తెలియజేయ
గోరుచనానము.
అపుపడు రాజైన్ దరాావేషు ఆజా ఇచిచన్ందున్ బబులోనులో ఖజానాలోని
దసాతవేజుకొట్ట
ు లో వెదకగా

And thus they returned us answer, saying, `We are the servants of the God
of heaven and earth, and build the house that was built these many years
ago, which a great king of Israel built and set up.
But after our fathers had provoked the God of heaven unto wrath, He gave
them into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, the Chaldean,
who destroyed this house and carried the people away into Babylon.
But in the first year of Cyrus the king of Babylon, the same King Cyrus made
a decree to build this house of God.

And the vessels also of gold and silver of the house of God, which
Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem and brought
them into the temple of Babylon, those did Cyrus the king take out of the
temple of Babylon, and they were delivered unto one whose name was
Sheshbazzar, whom he had made governor.
And he said unto him, "Take these vessels; go, carry them into the temple
that is in Jerusalem, and let the house of God be built in his place."

Then came the same Sheshbazzar, and laid the foundation of the house of
God which is in Jerusalem. And since that time even until now hath it been
in building, and yet it is not finished.'
Now therefore, if it seem good to the king, let there be search made in the
king's treasure house which is there at Babylon, whether it be so that a
decree was made by Cyrus the king to build this house of God at Jerusalem;
and let the king send his pleasure to us concerning this matter."
Then Darius the king made a decree, and search was made in the house of
the rolls, where the treasures were laid up in Babylon.

And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of
the Medes, a scroll, and therein was a record thus written:

మ్యదీయల పరదేశమ్ందు ఎగబతానా యను పురములో ఒక గరంథము దొరికెను. "In the first year of Cyrus the king, the same Cyrus the king made a decree
దానిలో వా
ర యబడియన్న యీ సంగత్ర కన్బడెను.
concerning the house of God at Jerusalem: Let the house be built, the place
where they offered sacrifices, and let the foundations thereof be strongly
laid -- the height thereof threescore cubits, and the breadth thereof
threescore cubits,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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రాజైన్ కోరషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమ్ందు అత్డు
with three rows of great stones, and a row of new timber -- and let the
యెరూష్లేములో ఉండు దేవుని మ్ందిరమును గూరిచ నిరణయించిన్దిబలులు expenses be given out of the king's house.
అరిపంపత్గిన్ సథలముగామ్ందిరము కటిుంపబడవలను; దాని పునాదులు
గటిుగా వేయబడవలను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని వెడలుప
అరువది మూరలును ఉండవలను;
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మూడు వరుసలు గొపప రాళాచేత్ను ఒక వరుస కొరత్త మ్య
ా నుల చేత్ను
కటిుంపబడవలను; దాని వాయమును రాజుయొకక ఖజానాలోనుండి
యియావలను.
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మ్రియ యెరూష్లేములోనున్న ఆలయములోనుండి నబుకదనజరు బబు
లోనున్కు తీసికొని వచిచన్ దేవుని మ్ందిరముయొకకవెండి బంగారు
ఉపకరణములు త్రరిగి అపపగింపబడి, యెరూష్ లేములోనున్న
మ్ందిరమున్కు తేబడి, దేవుని మ్ందిరములో వాటి సథలమ్ందు పటుబడవలను.
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కావున్ రాజైన్ దరాావేషు ఈల్లగు సెలవిచెచనున్ది యవత్ల అధికారియె
ై న్
త్తెతనై అను నీవును, షెత్రోబజనయి అను నీవును న్ది యవత్ల మీతోకూడ
నున్న అపరసకాయలును యూదులజ్యలికి పోక

Let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and
the elders of the Jews build this house of God in his place.
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దేవుని మ్ందిరపు పని జరుగనిచిచ, వారి అధికారిని పదదలను దేవుని
మ్ందిరమును దాని సథలమ్ందు కటిుంప నియాడి.
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మ్రియ దేవుని మ్ందిరమును కటిుంచన్ట్ట
ా గా యూదులయొకక పదదలకు
మీరు చేయవలసిన్ సహాయ మునుగూరిచ మేము
నిరణయించిన్దేమ్న్గారాజుయొకక సొముిలోనుండి, అన్గా న్ది
యవత్లనుండి వచిచన్ పనునలోనుండి వారు చేయ పనినిమిత్తము త్డవు
ఏమ్యత్ి మును చేయక వారి వాయమున్కు కావలసిన్దాని ఇయావలను.

Moreover I make a decree what ye shall do for the elders of these Jews for
the building of this house of God: that of the king's goods, even of the
tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto these men, that
they be not hindered.
And that which they have need of -- both young bullocks and rams and
lambs for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and
oil, according to the appointment of the priests who are at Jerusalem -- let it
be given them day by day without fail,
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మ్రియ ఆకాశమ్ందలి దేవునికి దహన్బలులు అరిపంచటకెై కోడెలేగాని
గొఱ్ఱపటేుళేాగాని గొఱ్ఱ పలాలేగాని గోధుమ్లే గాని ఉపేప గాని దా
ర కాురసమే గాని
నూనయేగాని, యెరూష్లేములో నున్న యాజకులు ఆకాశమ్ందలి దేవునికి
సువాసన్యె
ై న్ అరపణలను అరిపంచి, రాజును అత్ని కుమ్యరులును
జీవించన్ట్ట
ా ప్ర
ర రథన్చేయ నిమిత్తమై వారు చెపపన్దానినిబటిు పరత్రదిన్మును
త్పపకుండ
వారికి కావలసిన్దంత్య ఇయావలను.

And also let the golden and silver vessels of the house of God, which
Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is at Jerusalem and
brought unto Babylon, be restored and brought again unto the temple
which is at Jerusalem, every one to his place, and place them in the house of
God.
"Now therefore, Tattenai, governor beyond the river, Shetharboznai, and
your companions the Apharsachites, who are beyond the river, be ye far
from thence.

that they may offer sacrifices of sweet savors unto the God of heaven, and
pray for the life of the king and of his sons.

Also I have made a decree, that whosoever shall alter this word, let timber
be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged
thereon; and let his house be made a dunghill for this.
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ఇంకను మేము నిరణయించిన్దేమ్న్గా, ఎవడెైన్ను ఈ ఆజాను
భ్ంగపరచిన్యెడల వాని యింటివెనునగాడి ఊడ దీయబడి నిలువనత్తబడి
దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ త్పుపనుబటిు వాని యిలు
ా పంటరాశి
చేయ బడును.
ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజాను భ్ంగపరచి
యెరూష్లేములోనున్న దేవుని మ్ందిరమును న్శింపజేయటకెై
చెయిాచాపన్యెడల, త్న్ నామ్మును అకకడ ఉంచిన్ దేవుడు వారిని
న్శింపజేయను. దరాావేషు అను నేనే యీ ఆజా ఇచిచత్రని. మ్రియ అది
అత్రవేగముగా జరుగవలన్ని వా
ర యించి అత్డు తాకీదుగా పంపంచెను.

And the God who hath caused His name to dwell there, destroy all kings and
people who shall put forth their hand to alter and to destroy this house of
God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree. Let it be done with
speed."
Then Tattenai, governor on this side of the river, Shetharboznai and their
companions, according to that which Darius the king had sent, so they did
speedily.

13

అపుపడు న్ది యివత్ల అధికారియె
ై న్ త్తెతనైయను షెత్రోబజనయియను
వారి పక్షమున్ నున్నవారును రాజైన్ దరాావేషు ఇచిచన్ ఆజాచొపుపన్
వేగముగా పని జరిపంచిరి.

6

14

యూదుల పదదలు కటిుంచచ, పరవకియె
ై న్ హగుయియ ఇదోద కుమ్యరుడెైన్
జకరాాయ హెచచ రించచన్నందున్ పని బాగుగా జరిపరి. ఈ పరకారము
ఇశారయేలీయల దేవుని ఆజా న్నుసరించి వారు కటిుంచచ, కోరషు దరాావేషు
అరిహష్సత అను ప్రరస్త్క దేశపురాజుల ఆజాచొపుపన్ ఆ పని సమ్యపత చేసిరి.

And the elders of the Jews built, and they prospered through the
prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Idd. And they
built and finished it, according to the commandment of the God of Israel,
and according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes
king of Persia.
And this house was finished on the third day of the month of Adar, which
was in the sixth year of the reign of Darius the king.
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రాజైన్ దరాావేషు ఏలుబడి యందు ఆరవ సంవత్సరము అదారు నల
మూడవనాటికి మ్ందిరము సమ్యపత చేయ బడెను.

And the children of Israel, the priests and the Levites, and the rest of the
children of the captivity, kept the dedication of this house of God with joy,
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అపుపడు ఇశారయేలీయలును యాజకులును లేవీయలును చెరలోనుండి
విడుదలనొందిన్ త్కికన్వారును దేవుని మ్ందిరమును ఆన్ందముతో
పరత్రష్ఠంచిరి.

and offered at the dedication of this house of God a hundred bullocks, two
hundred rams, four hundred lambs, and for a sin offering for all Israel,
twelve hegoats, according to the number of the tribes of Israel.
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And they set the priests in their divisions, and the Levites in their courses for
the service of God, which is at Jerusalem, as it is written in the Book of
Moses.
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దేవుని మ్ందిరమును పరత్రష్ఠంచిన్పుపడు నూరు ఎడాను రండు వందల
పటేుళాను నాలుగువందల గొఱ్ఱపలాలను ఇశార యేలీయలకందరికిని
ప్రపపరిహారారథ బలిగా ఇశారయేలీ యల గోత్ిముల లకకచొపుపన్ పండెరండు
మేక పోతులను అరిపంచిరి.
మ్రియ వారు యెరూష్ లేములోనున్న దేవుని సేవ జరిపంచటకెై మోషే
యొకక గరంథమ్ందు వా
ర సిన్ దానినిబటిు త్రగతులచొపుపన్ యాజకులను
వరుసలచొపుపన్ లేవీయలను నిరణయించిరి.
చెరలోనుండి విడుదలనొందిన్వారు మొదటి నల పదునాలుగవ దిన్మున్
పసాకపండుగ ఆచరించిరి.
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యాజకులును లేవీయలును త్ముిను తాము పవిత్ిపరచ కొని పవితు
ి లైన్
త్రువాత్, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన్ వారందరికొరకును త్మ్
బంధువులైన్ యాజకులకొరకును త్మ్కొరకును పసాకపశువును వధించిరి.

And the children of the captivity kept the Passover upon the fourteenth day
of the first month.
For the priests and the Levites were purified together; all of them were
pure, and killed the Passover lamb for all the children of the captivity, and
for their brethren the priests, and for themselves.
And the children of Israel, who had come again out of captivity, and all such
as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen
of the land to seek the LORD God of Israel, ate,
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కావున్ చెరలో నుండి విడుదలనొంది త్రరిగివచిచన్ ఇశారయేలీయలును,
ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవాను ఆశర యించటకెై దేశమ్ందుండు
అన్ాజనులలో అపవిత్ిత్నుండి త్ముిను తాము పరతేాకించకొనిన్
వారందరును వచిచ, త్రని పులియని ర్కట్టుల పండుగను ఏడు దిన్ములు
ఆన్ంద ముతో ఆచరించిరి.
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ఏలయన్గా ఇశారయేలీయల దేవుని మ్ందిరపు పనివిష్యమై వారి చేతులను Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son
బలపరచటకు యెహోవా అష్ష
ు రురాజు హృదయమునువారి వెైపు త్రిపప
of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,
వారిని సంతోష్ంపజేసెను.
ఈ సంగతులు జరిగిన్పమ్ిట ప్రరస్త్కదేశపు రాజైన్ అరిహష్సతయొకక
the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,
యేలుబడిలో ఎజా
ర బబులోను దేశమునుండి యెరూష్లేముపటుణమున్కు
వచెచను. ఇత్డు శెరాయా కుమ్యరుడెైయండెను, శెరాయా అజరాా
కుమ్యరుడు అజరాా హిలీకయా కుమ్యరుడు
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and kept the Feast of Unleavened Bread seven days with joy; for the LORD
had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria unto
them to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of
Israel.

హిలీకయా ష్లూ
ా ము కుమ్యరుడు ష్లూ
ా ము సాదోకు కుమ్యరుడు సాదోకు
అహీట్టబు కుమ్యరుడు
అహీట్టబు అమ్రాా కుమ్యరుడు అమ్రాా అజరాా కుమ్యరుడు అజరాా
మరా యోతు కుమ్యరుడు
మ్రాయోతు జరహాా కుమ్యరుడు జరహాా ఉజీజ కుమ్యరుడు ఉజీజ బుకీక
కుమ్యరుడు
బుకీక అబీష్షవ కుమ్యరుడు అబీష్షవ ఫీనహాసు కుమ్య రుడు ఫీనహాసు
ఎలియాజరు కుమ్యరుడు ఎలియాజరు పరధాన్యాజకుడెైన్ అహరోను
కుమ్యరుడు.

the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,

ఈ ఎజా
ర ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా అనుగరహించిన్ మోషేయొకక
ధరిశాసతీమ్ందు పరవీణత్గల శాసితీమ్రియ అత్ని దేవుడెైన్ యెహోవా
హసతము అత్నికి తోడుగా ఉన్నందున్ అత్డు ఏ మ్న్వి చేసిన్ను రాజు
అనుగరహించను.
మ్రియ రాజైన్ అరిహష్సత ఏలుబడి యందు ఏడవ సంవత్సరమున్
ఇశారయేలీయలు కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయలును
గాయకులును దావర ప్రలకులును నతీనీయలును బయలుదేరి
యెరూష్లేము పటుణమున్కు వచిచరి.
రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవత్సరము అయిదవ మ్యసమున్ ఎజా
ర
యెరూష్లేమున్కు వచెచను.

And there went up some of the children of Israel, and of the priests and the
Levites, and the singers and the gatekeepers, and the Nethinim, unto
Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes the king.

మొదటి నల మొదటి దిన్మ్ందు అత్డు బబులోను దేశమునుండి
బయలుదేరి, త్న్ దేవుని కరుణాహసతము త్న్కు తోడుగానున్నందున్
అయిదవ నల మొదటి దిన్మున్ యెరూష్లేమున్కు చేరను.
ఎజా
ర యెహోవా ధరిశాసతీమును పరిశోధించి దాని చొపుపన్
న్డచకొనుటకును, ఇశారయేలీయలకు దాని కటుడలను విధులను
నేరుపటకును దృఢ నిశచయము చేసికొనను.

the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,
the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron
the chief priest"
this Ezra went up from Babylon; and he was a ready scribe in the Law of
Moses, which the LORD God of Israel had given. And the king granted him all
his request, according to the hand of the LORD his God upon him.

And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year
of the king.

For upon the first day of the first month he began to go up from Babylon,
and on the first day of the fifth month he came to Jerusalem, according to
the good hand of his God upon him.
For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD and to do it,
and to teach in Israel statutes and judgments.
Now this is the copy of the letter that King Artaxerxes gave unto Ezra the
priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the
LORD and of His statutes to Israel:
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యెహోవా ఆజాల వాకాములయందును, ఆయన్ ఇశారయేలీయలకు విధించిన్
కటుడలయందును శాసితీయ యాజకుడునైన్ ఎజా
ర కు రాజైన్ అరిహష్సత
యిచిచన్ తాకీదు న్కలు
రాజైన్ అరిహష్సత, ఆకాశమ్ందలి దేవుని ధరిశాసతీమ్ందు శాసితీయ
యాజకుడునైన్ ఎజా
ర కు కేుమ్ము, మొదలగు మ్యటలు వా
ర సి యీల్లగు
సెలవిచెచను
చేత్నున్న నీ దేవుని ధరి శాసతీమును బటిు యూదానుగూరిచయ
యెరూష్లేమునుగూరిచయ విమ్రశచేయటకు నీవు రాజుచేత్ను అత్ని
యేడుగురు మ్ంతు
ి లచేత్ను పంపబడిత్రవి గనుక మేము చేసిన్ నిరణయ
మేమ్న్గా,
మ్య రాజామ్ందుండు ఇశారయేలీయలలోను వారి యాజకులలోను
లేవీయలలోను యెరూష్లేము పటుణమున్కు వెళ్ల
ా టకు మ్న్ుఃపూరవకముగా
ఇష్ుపడు వారవరో వారందరు నీతోకూడ వెళావచచను.

"Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the
God of heaven. Perfect peace, and at such a time.

15

మ్రియ యెరూష్లేములో నివాసముగల ఇశారయేలీయల దేవునికి రాజును
అత్నియొకక మ్ంతు
ి లును సేవచఛగా అరిపంచిన్ వెండి బంగారములను నీవు
తీసికొని పోవలను.

and all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon,
with the freewill offering of the people and of the priests, offering willingly
for the house of their God which is in Jerusalem"

7
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thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their
meat offerings and their drink offerings, and offer them upon the altar of
the house of your God which is in Jerusalem.

Ezra

7
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Ezra
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మ్రియ బబులోను పరదేశమ్ందంత్ట నీకు దొరకు వెండి బంగా
రములంత్యను, జనులును యాజకులును యెరూష్ లేములోనున్న త్మ్
దేవుని మ్ందిరమున్కు సేవచఛగా అరిపంచ వసు
త వులను నీవు తీసికొని
పోవలను.
త్డవు చేయక నీవు ఆ దరవాముచేత్ ఎడాను పటేాళాను గొఱ్ఱ పలాలను,
వాటితోకూడ ఉండవలసిన్ భోజనారపణలను ప్రనారపణలనుకొని,
యెరూష్లేమ్ందుండు మీ దేవుని మ్ందిరపు బలిపీఠము మీద వాటిని
అరిపంచము.
మిగిలిన్ వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితా
త నుసారముగా నీకును నీ
వారికిని యకిమ్ని తోచిన్దానిని చేయవచచను.
మ్రియ నీ దేవుని మ్ందిరపు సేవకొరకు నీకియా బడిన్ ఉపకరణములను
నీవు యెరూష్లేములోని దేవుని యెదుట అపపగింపవలను.

Ezra

7
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నీ దేవుని మ్ందిర విష్యములో దాన్మిచచటకెై మ్రి ఏదైన్ను నీకు కావలసిన్ "And I, even I Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers
యెడల అది రాజుయొకక ఖజానాలోనుండి నీకియాబడును.
who are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the
law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily,

Ezra
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Ezra

7
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మ్రియరాజునైన్ అరిహష్సత అను నేనే న్ది యవత్లనున్న ఖజానాదారులైన్
మీకు ఇచచ ఆజా యేదన్గా, ఆకాశమ్ందలి దేవుని ధరిశాసతీములో శాసితీయ
యాజకుడునైన్ ఎజా
ర మిముిను ఏదైన్ అడిగిన్ యెడల ఆలసాముకాకుండ
మీరు దాని చేయవలను.
వెయిా తూముల గోధుమ్లు రండువందల మ్ణుగుల వెండి మూడువందల
తూముల దా
ర కాురసము మూడువందల తూముల నూన లకకలేకుండ ఉపుపను
ఇయావలను.

Ezra
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Ezra

7

12

Ezra

7
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Ezra

7
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Ezra

7

Ezra

I make a decree that all those of the people of Israel and of his priests and
Levites in my realm, who are minded of their own free will to go up to
Jerusalem, go with thee.
Inasmuch as thou art sent by the king and by his seven counselors to inquire
concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God which is in
thine hand,
and to carry the silver and gold which the king and his counselors have
freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem,

And whatsoever shall seem good to thee and to thy brethren to do with the
rest of the silver and the gold, that do after the will of your God.

The vessels also that are given thee for the service of the house of thy God,
those deliver thou before the God of Jerusalem.
And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou
shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king's treasure house.

up to a hundred talents of silver, and to a hundred measures of wheat, and
to a hundred baths of wine, and to a hundred baths of oil, and salt without
prescribing how much.
Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done
for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against
the realm of the king and his sons?
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Ezra
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ఆకాశమ్ందలి దేవునిచేత్ ఏది నిరణయమ్యయెనో దాని ఆకాశమ్ందలి దేవుని
మ్ందిరమున్కు జాగరత్తగా చేయింప వలసిన్ది. రాజుయొకక రాజాముమీదికిని
అత్ని కుమ్యరుల మీదికిని కోపమందుకు రావలను?

Also we inform you, that concerning any of the priests and Levites, singers,
gatekeepers, Nethinim, or ministers of this house of God, it shall not be
lawful to impose toll, tribute, or custom upon them.

Ezra
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మ్రియ యాజ కులును లేవీయలును గాయకులును దావరప్రలకులును
నతీనీయలును, దేవుని మ్ందిరపు సేవకులునైన్ వారందరిని గూరిచ మేము
మీకు నిరణయించిన్దేమ్న్గా, వారికి శిసు
త గాని సుంకము గాని పనున గాని
వేయట కటుడపు నాాయము కాదని తెలిసికొనుడి.

"And thou, Ezra, according to the wisdom of thy God that is in thine hand,
set magistrates and judges who may judge all the people who are beyond
the river, all such as know the laws of thy God; and teach ye those who
know them not.

Ezra

7
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మ్రియ ఎజా
ర , న్ది యవత్లనున్న జనులకు తీరుప తీరుచటకెై నీ దేవుడు
And whosoever will not do the law of thy God and the law of the king, let
నీకు దయచేసిన్ జా
ా న్ముచొపుపన్ నీవు నీ దేవునియొకక ధరిశాసతీవిధులను judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death or to
తెలిసికొనిన్వారిలో కొందరిని అధి కారులగాను నాాయాధిపతులగాను
banishment, or to confiscation of goods or to imprisonment."
ఉంచవలను, ఆ ధరిశాసతీవిష్యములో తెలియని వారవరో వారికి నేరపవలను.

Ezra
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నీ దేవుని ధరిశాసతీముగాని, రాజుయొకక చటుము గాని, గెైకొన్నివాడెవడో
త్వరగా విచారణచేసి, మ్రణ శిక్షయె
ై న్ను సవదేశతాాగమైన్ను ఆసిత
జపతయె
ై న్ను ఖైదునైన్ను వానికి విధింపవలను.

Blessed be the LORD God of our fathers, who hath put such a thing as this in
the king's heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem,

Ezra
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యెరూష్లేములోనుండు యెహోవా మ్ందిరమును అలంకరించటకు రాజున్కు
బుదిి పుటిుంచిన్ందున్ను,రాజును అత్ని మ్ంతు
ి లును రాజుయొకక
మ్హాధిపతులును నాకు దయ అనుగరహింపజేసిన్ందున్ను, మ్న్ పత్రుల
దేవుడెైన్ యెహోవాకు సోతత్ిము కలుగును గాక.

and hath extended mercy unto me before the king and his counselors, and
before all the king's mighty princes. And I was strengthened as the hand of
the LORD my God was upon me, and I gathered together out of Israel chief
men to go up with me.

Ezra

7

28

Now these are the chiefs of their fathers, and this is the genealogy of those
who went up with me from Babylon in the reign of Artaxerxes the king.

Ezra
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నా దేవుడెైన్ యెహోవా హసతము నాకు తోడుగా ఉన్నందున్ నేను
బలపరచబడి, నాతోకూడ వచచటకు ఇశారయేలీయల పరధానులను
సమ్కూరిచత్రని.
రాజైన్ అరిహష్సత ఏలుబడి కాలమ్ందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ
వచిచన్ యింటి పదదల వంశావళ్ల.
ఫీనహాసు వంశములో గెరోుమును, ఈతామ్యరు వంశములో దానియేలును,
దావీదు వంశములో హట్ట
ు షును,
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Of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the
sons of David, Hattush;
of the sons of Shecaniah, of the sons of Parosh, Zechariah; and with him
were reckoned by genealogy of the males, a hundred and fifty.

షెకనాా పరోషుల వంశములలో జకరాాయ వంశావళ్లకి నూట ఏబదిమ్ంది
Of the sons of Pahathmoab, Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two
పురుషులును లకికంపబడిరి.
hundred males.
పహతోియాబు వంశములో జరహా కుమ్యరుడెైన్ ఎలోా యేనైయ రండు
Of the sons of Shecaniah, the son of Jahaziel, and with him three hundred
వందలమ్ంది పురుషులును
males;
షెకనాా వంశములో యహజీయేలు కుమ్యరుడును మూడువందల మ్ంది
of the sons also of Adin, Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males;
పురుషులును
ఆదీను వంశములో యోనాతాను కుమ్యరుడెైన్ ఎబెదును ఏబదిమ్ంది
and of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah, and with him seventy
పురుషులును
males;
ఏల్లము వంశములో అత్ల్లా కుమ్యరుడెైన్ యెష్యాయ డెబబది మ్ంది
and of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael, and with him
పురుషులును
fourscore males;
షెఫటా వంశములో మిఖాయేలు కుమ్యరుడెైన్ జబదాాయ ఎనుబదిమ్ంది
of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred
పురుషులును
and eighteen males;
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యోవాబు వంశములో యెహీయేలు కుమ్యరుడెైన్ ఓబ దాాయ రండువందల
పదుననిమిదిమ్ంది పురుషులును
షెలోమీతు వంశములో యోసిప్రా కుమ్యరుడును నూట అరువదిమ్ంది
పురుషులును
బేబెై వంశములో బేబెై కుమ్యరుడెైన్ జకరాాయ ఇరువది ఎనిమిదిమ్ంది
పురుషు లును
అజా
ు దు వంశములో హకాకటాను కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును నూట
పదిమ్ంది పురుషులును
అదోనీ కాముయొకక చిన్న కుమ్యరులలో ఎలీపేలట్టను యెహీ యేలును
షెమ్యాయ అరువదిమ్ంది పురుషులును
బిగవయి వంశములో ఊతెైయను జబూబదును డెబబది మ్ంది పురుషులును.
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and of the sons of Shelomith, the son of Josiphiah, and with him a hundred
and threescore males;
and of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai, and with him twenty
and eight males;
and of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan, and with him a
hundred and ten males;
and of the last sons of Adonikam, whose names are these -- Eliphelet, Jeiel,
and Shemaiah -- and with them threescore males;
of the sons also of Bigvai, Uthai and Zabbud, and with them seventy males.
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మ్య దేవుని కరుణా హసతము మ్యకు తోడుగా ఉన్నందున్ వారు పరజా
ా వంతుడెైన్ and Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brethren
ఒకనిని షేరేబాాను అత్ని కుమ్యరులను సహోదరులను, పదు ననిమిదిమ్ందిని and their sons, twenty;
తోడుకొని వచిచరి. ఆ పరజా
ా వంతుడు మ్హలి కుమ్యరులలో ఒకడు; ఈ మ్హలి
ఇశారయేలున్కు పుటిున్ లేవి వంశసు
థ డు.
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హష్బాాను అత్నితోకూడ మరారీయడగు యెష్యాను అత్ని
బంధువులును వారి కుమ్యరులునైన్ యిరువదిమ్ందిని వారు తోడుకొని
వచిచరి.
మ్రియ లేవీయలు చేయవలసిన్ సేవలో తోడపడుటకెై దావీదును
అధిపతులును నిరణయించిన్ నతీనీయలలో రండువందల ఇరువదిమ్ంది
వచిచరి. వీరందరును పేరు
ా ఉదాహరింపబడి నియమింపబడిన్వారు.

also of the Nethinim, whom David and the princes had appointed for the
service of the Levites, two hundred and twenty Nethinim; all of them were
expressed by name.
Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble
ourselves before our God, to seek of Him a right way for us and for our little
ones, and for all our substance.
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అపుపడు దేవుని సనినధిని మ్ముిను మేము దుుఃఖపరచకొని, మ్యకును మ్య
చిన్న వారికిని మ్య ఆసితకిని శుభ్ పరయాణము కలుగున్ట్ట
ా గా ఆయన్ను
వేడుకొనుటకు అహవా న్దిదగుర ఉప వాసముండుడని పరకటించిత్రని.

For I was ashamed to request of the king a band of soldiers and horsemen
to help us against the enemy on the way, because we had spoken unto the
king, saying, "The hand of our God is upon all those for good who seek Him,
but His power and His wrath is against all those who forsake Him."

And I gathered them together at the river that runneth to Ahava; and there
abode we in tents three days. And I viewed the people and the priests, and
found there none of the sons of Levi.
వీరిని నేను అహవా వెైపున్కు ప్రరు న్దియొదదకు సమ్కూరిచత్రని. అచచట
Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for
మేము మూడు దిన్ ములు గుడార ములలో ఉంటిమి. అంత్లో నేను జనులను Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for
యాజకులను త్నికీ చూడగా లేవీయడొకడును నాకు కన్బడలేదు.
Meshullam, chief men; also for Joiarib and for Elnathan, men of
understanding.
అపుపడు నేను పదదలైన్ ఎలీయెజరు అరీయేలు షెమ్యా ఎల్లనతాను
And I sent them with commandment unto Iddo the chief at the place
యారీబు ఎల్లనతాను నాతాను జకరాా మషుల్ల
ా ము అను వారిని,
Casiphia, and I told them what they should say unto Iddo and to his
ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎల్లనతానులను పలువన్ంపంచి
brethren the Nethinim at the place Casiphia, that they should bring unto u
ministers for the house of our God.
కాసిప్రా అను సథల మ్ందుండు అధికారియె
ై న్ ఇదోదయొదదకు వారిని పంప, మ్య
And by the good hand of our God upon us, they brought us a man of
దేవుని మ్ందిరమున్కు పరిచారకులను మ్యయొదదకు తీసికొని వచచన్ట్ట
ా గా
understanding of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel, and
కాసిప్రా అను సథలమ్ందుండు ఇదోదతోను అత్ని బంధువులైన్
Sherebiah, with his sons and his brethren, eighteen;
నతీనీయలతోను చెపపవలసిన్ మ్యటలను వారికి తెలియజపపత్రని.
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మేలు కలుగజేయటకెై ఆయన్ను ఆశర యించ వారికందరికిని మ్య దేవుని
హసతము తోడుగా ఉండునుగాని, ఆయన్ హసతమును ఆయన్ ఉగరత్య
ఆయన్ను విసరిజంచ వారందరిమీదికి వచచన్ని మేము రాజుతో
చెపపయంటిమి గనుక మ్యరు మ్ందున్న శతు
ి వుల విష్యమై మ్యకు
సహాయము చేయన్ట్ట
ా కాలబలమును రౌతులును రాజునొదద కావలన్ని మ్న్వి
చేయటకు సిగు
ు నాకు తోచెను.
మేముఉపవాసముండి ఆ సంగత్రనిబటిు మ్య దేవుని వేడుకొన్గా ఆయన్ మ్య
మ్న్విని అంగీకరించెను
గనుక నేను యాజ కులలోనుండి పరధానులైన్ పండెరండు మ్ందిని, అన్గా
షేరేబాాను హష్బాాను వీరి బంధువులలో పదిమ్ందిని ఏరపరచి
మ్య దేవుని మ్ందిరమును పరత్రష్ఠంచట విష్య ములో రాజును అత్ని
మ్ంతు
ి లును అధిపతులును అకకడ నున్న ఇశారయేలీయలందరును
పరత్రష్ఠంచిన్ వెండిబంగార ములను ఉపకరణములను తూచి వారికి
అపపగించిత్రని.
వెయిానిన మూడువందల మ్ణుగుల వెండిని రండువందల మ్ణుగుల వెండి
ఉపకరణములను, రండువందల మ్ణుగుల బంగారమును,
ఏడువేల తులములుగల యిరువది బంగా రపు గిననలను, బంగారమ్ంత్
వెలగల పరిశుదిమైన్ రండు రాగి ప్రత్ిలను తూచి
వారిచేత్రకి అపపగించిమీరు యెహోవాకు పరత్రష్ఠంపబడిన్వారు, ప్రత్ిలును పరత్ర
ష్ఠత్ములైన్వి. ఈ వెండి బంగారములును మీ పత్రుల దేవుడెైన్ యెహోవాకు
సేవచాఛరపణలై యన్నవి.
కాబటిు మీరు యెరూష్లేములో యెహోవా మ్ందిరపు ఖజానా గదులలో,
యాజకులయొకకయ లేవీయల యొకకయ ఇశారయేలు పదదలయొకకయ
పరధానులైన్ వారి యెదుట, వాటిని తూచి అపపగించ వరకు వాటిని
భ్దరముగా ఉంచడని వారితో చెపపత్రని.
కాబటిు యాజకులును లేవీయలును వాటి యెతు
త ఎంతో తెలిసికొని,
యెరూష్లేములోనున్న మ్న్ దేవుని మ్ందిరమున్కు కొనిపోవుటకెై ఆ వెండి
బంగారములను ప్రత్ిలను తీసికొనిరి.
మేము మొదటి నల పండెరండవ దిన్మ్ందు యెరూష్ లేమున్కు వచచటకెై
అహవా న్దినుండి బయలుదేరగా, మ్య దేవుని హసతము మ్యకు తోడుగా
నుండి, శతు
ి వుల చేత్రలోనుండియ మ్యరుమ్ందు పంచియన్నవారి చేత్రలో
నుండియ మ్ముిను త్పపంచిన్ందున్
మేము యెరూష్ లేమున్కు వచిచ మూడుదిన్ములు అకకడ బసచేసిత్రవిిు.

So we fasted and besought our God for this; and He was entreated by us.

Then I separated twelve of the chief of the priests --Sherebiah, Hashabiah,
and ten of their brethren with them -and weighed unto them the silver and the gold and the vessels, even the
offering of the house of our God, which the king and his counselors and his
lords and all Israel there present had offered.
I even weighed unto their hand six hundred and fifty talents of silver, and
silver vessels a hundred talents, and of gold a hundred talents;

also twenty basins of gold of a thousand drams, and two vessels of fine
copper, precious as gold.
And I said unto them, "Ye are holy unto the LORD; the vessels are holy also;
and the silver and the gold are a freewill offering unto the LORD God of your
fathers.
Watch ye, and keep them until ye weigh them before the chief of the priests
and the Levites, and chief of the fathers of Israel at Jerusalem, in the
chambers of the house of the LORD."
So the priests and the Levites took the weight of the silver and the gold and
the vessels, to bring them to Jerusalem unto the house of our God.

Then we departed from the river of Ahava on the twelfth day of the first
month to go unto Jerusalem; and the hand of our God was upon us, and He
delivered us from the hand of the enemy and from such as lay in wait by the
way.
And we came to Jerusalem, and stayed there three days.

Now on the fourth day the silver and the gold and the vessels were weighed
in the house of our God by the hand of Meremoth the son of Uriah the
priest, and with him was Eleazar the son of Phinehas, and with them were
the Levites, Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui.
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నాలుగవ దిన్మున్ వెండి బంగారములును ప్రత్ిలును మ్య దేవుని
మ్ందిరమ్ందు యాజకుడెైన్ ఊరియా కుమ్యరుడెైన్ మరేమోతుచేత్ తూనిక
వేయబడెను. అత్నితో కూడ ఫీనహాసు కుమ్యరుడెైన్ ఎలియాజరు ఉండెను;
వీరితో లేవీయలైన్ యేష్షవ కుమ్యరుడెైన్ యోజాబాదును బినూనయి
కుమ్యరుడెైన్ నోవదాాయను కూడనుండిరి.

By number and by weight of every one, the weight of all was written down
at that time.
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సంఖాచొపుపన్ను ఎతు
త చొపుపన్ను అనినటిని సరిచూచిన్ త్రువాత్ వాటి
యెతు
త ఎంతెైన్ది లకకలలో వా
ర సిరి.

Also the children of those who had been carried away, who had come out of
the captivity, offered burnt offerings unto the God of Israel: twelve bullocks
for all Israel, ninety and six rams, seventy and seven lambs, twelve hegoats
for a sin offering; all this was a burnt offering unto the LORD.
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మ్రియ చెరలోనికి కొనిపోబడిన్ వారికి పుటిు చెరనుండి విడుదలనొంది త్రరిగి
వచిచన్వారు ఇశారయేలీయల దేవునికి దహన్ బలులు అరిపంచిరి.
ఇశారయేలీయలందరికొరకు పండెరండు ఎడాను తొంబది యారు పటేుళాను
డెబబది యేడు గొఱ్ఱపలాలను, ప్రపపరిహారారథబలిగా పండెరండు మేకపోతులను
తెచిచ అనినటిని దహన్బలిగా యెహోవాకు అరిపంచిరి.

And they delivered the king's commissions unto the king's lieutenants, and
to the governors on this side of the river; and they furthered the people and
the house of God.
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వారు రాజుయొకక నిరణయములను రాజుయొకక సేనాధిపతులకును న్ది
యివత్లనున్న అధికారులకును అపపగించిన్ త్రువాత్ వీరు జనులకును
దేవుని మ్ందిరపు పనికిని సహాయము చేసిరి.

Now when these things were done, the princes came to me, saying, "The
people of Israel and the priests and the Levites have not separated
themselves from the people of the lands, doing according to their
abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the
Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites.
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For they have taken their daughters for themselves and for their sons, so
that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands;
yea, the hand of the princes and rulers hath been chief in this trespass."
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ఈ సంగతులు సమ్యపతమైన్ త్రువాత్ పదదలు నా యొదదకు
వచిచఇశారయేలీయలును యాజకులును లేవీయ లును, కనానీయలు
హితీతయలు పరిజీజయలు యెబూ స్త్యలు అమోినీయలు
మోయాబీయలు ఐగుపీతయలు అమోరీయలు అను దేశపు
జన్ములలోనుండి త్ముిను తాము వేరు పరచకొన్క, వారు చేయ
అసహామైన్ కారాములను తామే చేయచ,
వారి కుమ్యరిలను పండిా చేసికొనుచ, త్మ్ కుమ్యరులకును తీసికొనుచ,
పరిశుది సంత్త్రగా ఉండవలసిన్ తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి
కొనిన్వారైరి. ఈ అపరాధము చేసిన్వారిలో పదదలును అధికారులును
నిజముగా ముఖుాలై యండిరని చెపపరి.
నేను ఈ సంగత్ర విని నా వసతీమును పై దుపపటిని చింపుకొని, నా త్ల
వెండు
ర కలను నా గడిపు వెండు
ర కలను పరికి వేసికొని విభా
ర ంత్రపడి కూరుచంటిని.
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And when I heard this thing, I rent my garment and my mantle, and plucked
off the hair of my head and of my beard, and sat down stunned.

Then were assembled unto me every one who trembled at the words of the
God of Israel, because of the transgression of those who had been carried
away; and I sat dismayed until the evening sacrifice.

చెరపటు బడిన్వారి అపరాధమును చూచి, ఇశారయేలీయల దేవుని మ్యటకు
And at the evening sacrifice I arose up from my heaviness; and having rent
భ్యపడిన్ వారందరును నాయొదదకు కూడి వచిచరి. నేను విభా
ర ంత్రపడి
my garment and my mantle, I fell upon my knees and spread out my hands
సాయంత్ిపు అరపణ వేళవరకు కూరుచంటిని.
unto the LORD my God,
సాయంత్ిపు అరపణ వేళను శర మ్ తీరగా నేను లేచి, నా వసతీమును పై
and said: "O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to Thee, my
దుపపటిని చింపుకొని మోకాళామీద పడి, నా దేవుడెైన్ యెహోవాత్ట్ట
ు చేతులత్ర God; for our iniquities are increased over our head, and our trespass is
్ి్త్
grown up unto the heavens.
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నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వెైపు ఎత్రత కొనుటకు సిగు
ు పడి ఖినునడనై
యనానను. మ్య దోష్ములు మ్య త్లలకు పైగా హెచిచయన్నవి, మ్య
అపరాధము ఆకాశమ్ంత్ యెతు
త గా పరిగియన్నది.

Since the days of our fathers we have been in a great trespass unto this day;
and for our iniquities have we, our kings, and our priests, been delivered
into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, and to a
spoil, and to confusion of face, as it is this day.
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And now for a little space grace hath been shown from the LORD our God,
to leave us a remnant to escape, and to give us a constant and sure abode in
His holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little
reviving in our bondage.
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మ్య పత్రుల దిన్ములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికికలి
అపరాధులము; మ్య దోష్ములనుబటిు మేమును మ్య రాజు లును మ్య
యాజకులును అన్ాదేశముల రాజుల వశమున్ కును ఖడుమున్కును చెరకును
దోపున్కును నేటిదిన్మున్ నున్నట్ట
ా అపపగింపబడుటచేత్ మిగుల
సిగు
ు నొందిన్వార మైత్రవిిు.
అయితే ఇపుపడు మ్య దేవుడు మ్య నేత్ిములకు వెలుగిచిచ, మ్య దాసాములో
మ్ముిను కొంచెము తెపపరిలా జేయన్ట్ట
ా గాను, మ్యలో ఒక శ్రష్ము ఉండ
నిచిచన్ట్ట
ా గాను, త్న్ పరిశుదిసథలమ్ందు మ్ముిను సిథరపరచన్ట్ట
ా గాను, మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవా కొంత్మ్ట్ట
ు కు మ్యయెడల దయ చూపయనానడు.
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"And now, O our God, what shall we say after this? For we have forsaken
Thy commandments,
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నిజముగా మేము దాసులమైత్రవిిు; అయితే మ్య దేవుడవెైన్ నీవు మ్య
దాసాములో మ్ముిను విడువక, ప్రరస్త్కదేశపు రాజులయెదుట మ్యకు దయ
కనుపరచి, మేము తెపపరిలు
ా న్ట్ట
ా గా మ్య దేవుని మ్ందిరమును నిలిప, దాని
ప్రడెైన్ సథలములను త్రరిగి బాగుచేయట కును, యూదాదేశమ్ందును
యెరూష్లేము పటుణమ్ందును మ్యకు ఒక ఆశర యము1 నిచచటకును కృప
చూపంచిత్రవి.
మ్య దేవా, యింత్ కృపనొందిన్ త్రువాత్ మేమేమి చెపప గలము? నిజముగా
పరవకిలైన్ నీ దాసులదావరా నీవిచిచన్ ఆజాలను మేము అనుసరింపకపోత్రవిిు
గదా.
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For we were bondmen; yet our God hath not forsaken us in our bondage,
but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give
us a reviving to set up the house of our God and to repair the desolations
thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem.

which Thou hast commanded by Thy servants the prophets, saying, `The
land unto which ye go to possess it, is an unclean land with the filthiness of
the people of the lands, with their abominations which have filled it from
one end to another with their uncleanness.

వారుమీరు సవత్ంత్రించకొన్బోవు దేశము దాని నివాసుల అపవిత్ిత్చేత్ను
వారు చేయ అసహామైన్ వాటిచేత్ను అపవిత్ిమ్యయెను, వారు జరిగించిన్
అసహామైన్ వాటి చేత్ ఆ దేశము న్లుదికుకల నిండిన్దాయెను.

Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their
daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth for ever, that
ye may be strong and eat the good of the land, and leave it for an
inheritance to your children for ever.'
కాబటిు మీరు మీ కుమ్యరిలను వారి కుమ్యరుల కియాకుడి. వారి కుమ్యరిలను And after all that has come upon us for our evil deeds and for our great
మీ కుమ్యరులకొరకు పుచచకొన్కుడి. మ్రియ వారికి కేుమ్భాగాములు
trespass, seeing that Thou our God hast punished us less than our iniquities
కలుగవలన్ని మీరు ఎన్నటికిని కోరకుండిన్యెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ deserve, and hast given us such deliverance as this,
దేశముయొకక సుఖమును అనుభ్వించి, మీ పలాలకు నిత్ా సావసథాముగా దాని
న్పపగించెదరని చెపపరి.
అయితే మ్య దుష్కీయలను బటిుయ మ్య గొపప అపరాధములను బటిుయ
ఈ శర మ్లనినయ మ్యమీదికి వచిచన్ త్రువాత్, మ్య దేవుడవెైన్ నీవు మ్య
దోష్ములకు రావలసిన్ శిక్షలో కొంచెమే మ్యమీద ఉంచి, మ్యకు ఈ విధముగా
విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజాలను మీరి

should we again break Thy commandments and join in affinity with the
people of these abominations? Wouldest not Thou be angry with us until
Thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor escaping?
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ఈ అసహా కారాములను జరిగించిన్ జనులతో సంబంధములు చేసికొనిన్
O LORD God of Israel, Thou art righteous, for we remain yet escaped, as it is
యెడల, మేము నాశన్మ్గువరకు శ్రష్మైన్ను లేకుండున్ట్ట
ా ను,
this day. Behold, we are before Thee in our trespasses, for we cannot stand
త్పపంచకొనుటకు సాధన్మైన్ను లేకుండు న్ట్ట
ా ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. before Thee because of this."
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యెహోవా ఇశార యేలీయల దేవా, నీవు నీత్రమ్ంతుడవెై యనానవు,
అందువలన్నే నేటి దిన్మున్ ఉన్నట్ట
ా గా మేము శ్రష్ంచి నిలుచచనానము.
చిత్తగించము; మేము నీ సనినధిని అపరాధులము గనుక నీ సనినధిని
నిలుచటకు అరు
ా లము కామ్ని ప్ర
ర రథన్చేసిత్రని.
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ఎజా
ర యేడుచచ దేవుని మ్ందిరము ఎదుట... సాషా
ు ంగపడుచ, ప్రపమును
ఒపుపకొని ప్ర
ర రథన్చేసెను. ఇశారయేలీయలలో పురుషులు స్త్తీలు చిన్నవారు
మికికలి గొపప సమూహముగా అత్ని యొదదకు కూడివచిచ బహుగా ఏడవగా
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Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and
casting himself down before the house of God, there assembled unto him
out of Israel a very great congregation of men and women and children; for
the people wept very sorely.

And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and
said unto Ezra, "We have trespassed against our God, and have taken
foreign wives of the people of the land. Yet now there is hope in Israel
concerning this thing.
ఏల్లము కుమ్యరులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమ్యరుడెైన్ షెకనాా ఎజా
ర తో Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the
ఇటాననుమేము దేశమ్ందుండు అన్ాజన్ములలోని స్త్తీలను పండిాచేసికొని మ్య wives and such as are born of them, according to the counsel of my lord and
దేవుని దృష్ుకి ప్రపము చేసిత్రవిిు; అయితే ఈ విష్యములో ఇశారయేలీయలు of those who tremble at the commandment of our God; and let it be done
త్మ్ న్డవడి దిదు
ద కొందురను నిరీక్షణ కదు
ద .
according to the law.
కాబటిు యీ పని ధరి శాసాతీనుసారముగా జరుగున్ట్ట
ా ఏలిన్వాడవెైన్ నీ
యోచన్నుబటిుయ, దైవాజాకు భ్యపడువారి యోచన్నుబటిుయ, ఈ
భారాలను వారికి పుటిున్వారిని వెలివేయించెదమ్ని మ్న్ దేవునితో నిబంధన్
చేసికొనదము.
లముి ఈ పని నీ యధీన్ములో నున్నది, మేమును నీతోకూడ నుందుము,
నీవు ధైరాము తెచచకొని దీని జరిగించమ్న్గా

Arise, for this matter belongeth unto thee; we also will be with thee. Be of
good courage, and do it."

Then arose Ezra, and made the chief priests, the Levites, and all Israel to
swear that they should do according to this word. And they swore.

ఎజా
ర లేచి, పరధాన్ యాజకులును లేవీయలును ఇశారయేలీయ లందరును ఆ Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the
మ్యట పరకారము చేయన్ట్ట
ా గా వారిచేత్ పరమ్యణము చేయించెను. వారు
chamber of Jehohanan the son of Eliashib. And when he came thither, he
పరమ్యణము చేసికొన్గా
ate no bread nor drank water, for he mourned because of the transgression
of those who had been carried away.
ఎజా
ర దేవుని మ్ందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎల్లాషీబు కుమ్యరుడెైన్
And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the
యోహానానుయొకక గదిలో పరవేశించెను. అత్డు అచచటికి వచిచ,
children of the captivity, that they should gather themselves together unto
చెరపటుబడిన్వారి అపరాధమును బటిు దుుఃఖించచ, భోజన్మైన్ను
Jerusalem,
ప్రన్మైన్ను చేయ కుండెను.
చెరనుండి విడుదల నొందిన్వారందరు యెరూష్లేమున్కు కూడి రావలన్ని
and that whosoever would not come within three days, according to the
యూదా దేశమ్ంత్టియందును యెరూష్లేము పటుణమ్ందును
counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited,
పరకటన్చేయబడెను.
and himself separated from the congregation of those who had been carried
away.
మ్రియ మూడు దిన్ములలోగా పరధానులును పదదలును చేసిన్
Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto
యోచన్చొపుపన్ ఎవడెైన్ను రాకపోయిన్యెడల వాని ఆసిత దేవునికి
Jerusalem within three days. It was the ninth month, on the twentieth day
పరత్రష్ఠత్మ్గున్నియ, వాడు విడుదల నొందిన్వారి సమ్యజములోనుండి
of the month; and all the people sat in the street of the house of God,
వెలివేయబడున్నియ నిరణయించిరి.
trembling because of this matter and because of the great rain.
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యూదా వంశసు
థ లందరును బెనాామీనీయ లందరును ఆ మూడు
And Ezra the priest stood up, and said unto them, "Ye have transgressed
దిన్ములలోగా యెరూష్లేమున్కు కూడి వచిచరి. అది తొమిిదవ నల; ఆ నల and have taken foreign wives, to increase the trespass of Israel.
యిరువదియవ దిన్మున్ జనులందరును దేవుని మ్ందిరపు వీధిలో కూరుచని
గొపప వరా
ు లచేత్ త్డియచ, ఆ సంగత్రని త్లం చటవలన్ వణకుచండిరి.
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అపుపడు యాజకుడెైన్ ఎజా
ర లేచి వారితో ఇటాననుమీరు ఆజాను మీరి
Now therefore make confession unto the LORD God of your fathers, and do
అన్ాస్త్తీలను పండిాచేసికొని, ఇశారయేలీయల అపరాధమును ఎకుకవ చేసిత్రరి. His pleasure, and separate yourselves from the people of the land and from
the foreign wives."
కాబటిు యిపుపడు మీ పత్రులయొకక దేవుడెైన్ యెహోవా యెదుట మీ
Then all the congregation answered and said with a loud voice, "As thou
ప్రపమును ఒపుపకొని, ఆయన్ చితా
త నుసార ముగా న్డుచకొనుటకు సిదిపడి, hast said, so must we do.
దేశపు జనులను అన్ా స్త్తీలను విసరిజంచి మిముిను మీరు పరతేాకపరచకొని
యండుడి.
అందుకు సమ్యజకులందరు ఎలుగెత్రత అత్నితో ఇటానిరినీవు చెపపన్ట్ట
ా గానే
But the people are many, and it is a time of much rain, and we are not able
మేము చేయవలసియన్నది.
to stand outside, neither is this a work of one day or two; for we are many
who have transgressed in this thing.
అయితే జనులు అనేకులై యనానరు, మ్రియ ఇపుపడు వరుము బలముగా Let now our rulers of all the congregation stand, and let all those who have
వచచచన్నందున్ మేము బయట నిలువ లేము, ఈ పని యొకటి రండు
taken foreign wives in our cities come at appointed times, and with them
దిన్ములలో జరుగున్ది కాదు; ఈ విష్యములో అనేకులము అపరాధులము; the elders of every city and the judges thereof, until the fierce wrath of our
కాబటిు సమ్యజపు పదదలన్ందరిని యీ పనిమీద ఉంచవలను,
God for this matter be turned from us."
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చెరనుండి విడుదలనొందిన్ వారు అట్ట
ా చేయగా యాజకుడెైన్ ఎజా
ర యను
పదదలలో కొందరు పరధానులును వారి పత్రుల యింటి పేరు లనుబటిు త్మ్
త్మ్ పేరుల పరకారము అందరిని వేరుగా ఉంచి, పదియవ నల మొదటి
దిన్మున్ ఈ సంగత్రని విమ్రిశంచటకు కూరుచండిరి.
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మొదటి నల మొదటి దిన్ మున్ అన్ాస్త్తీలను పండిా చేసికొనిన్ వారందరి
సంగత్ర వారు సమ్యపతము చేసిరి.

And among the sons of the priests who had taken foreign wives (namely, of
the sons of Jeshua the son of Jozadak and his brethren), there were found:
Maaseiah, and Eliezer, and Jarib, and Gedaliah.

Ezra

10

18

యాజకుల వంశములో అన్ాస్త్తీలను పండిాచేసికొని యన్నట్ట
ా కన్బడిన్వారు
ఎవరన్గాయోజాదాకు కుమ్యరుడెైన్ యేష్షవ వంశములోను, అత్ని
సహోదరుల లోను మ్యశ్రయాయ, ఎలీయెజరును, యారీబును
గెదల్లాయను.

And they gave their hands that they would put away their wives; and being
guilty, they offered a ram of the flock for their trespass.

మ్న్ పటుణములయందు ఎవరవరు అన్ాస్త్తీలను పండిాచేసికొనిరో
వారందరును నిరణయకాలమ్ందు రావలను; మ్రియ పరత్ర పటుణముయొకక
పదదలును నాాయాధిపతులును ఈ సంగత్రనిబటిు మ్యమీదికి వచిచన్ దేవుని
కఠిన్మైన్ కోపము మ్యమీదికి రాకుండ తొలగి పోవున్ట్ట
ా గా వారితోకూడ
రావలను అనిచెపపను.
అపుపడు అశాహేలు కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానును త్రకావ కుమ్యరుడెైన్
యహజాాయను మ్యత్ిమే ఆ పనికి నిరణ యింప బడిరి. మషుల్ల
ా మును
లేవీయడెైన్ ష్బెబతెైయను వారికి సహాయలై యండిరి.

Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikvah stood
against this matter, and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them.

And the children of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain
chief of the fathers, were separated according to the house of their fathers,
and all of them by their names. And they sat down on the first day of the
tenth month to examine the matter,
and they made an end with all the men who had taken foreign wives by the
first day of the first month.
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వీరు త్మ్ భారాలను పరిత్ాజంచెదమ్ని మ్యట యిచిచరి. మ్రియ వారు
అపరాధులై యన్నందున్ అపరాధ విష్యములో మ్ందలో ఒక పటేులును
చెలిాంచిరి.
ఇమేిరు వంశములో హనానీ జబదాా
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హారీము వంశములో మ్యశ్రయా ఏలీయా షెమ్యా యెహీయేలు ఉజజయా,
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పష్షరు వంశములో ఎలోా యేనై మ్యశ్రయా ఇషాియేలు నత్నేలు
యోజాబాదు ఎల్లాశా,
లేవీయలలో యోజాబాదు ష్మీ కెలిథా అను కెల్లయా పత్హయా యూదా
ఎలీయెజరు,
గాయకులలో ఎల్లాషీబు, దావరప్రలకులలో ష్లూ
ా ము తెలము ఊరి
అనువారు.
ఇశారయేలీయలలో ఎవరవరన్గా పరోషు వంశములో రమ్యా యిజీజయా
మ్లీకయా మీయామిను ఎలియేజరు మ్లీకయా, బెనాయా,

Ezra

10

26

Ezra

10

27

Ezra

10

28

ఏల్లము వంశములో మ్త్తనాా జకరాా యెహీయేలు అబీద యెరేమోతు
ఏలీయాా.
జతూ
త వంశములో ఎలోాయేనై ఎల్లాషీబు మ్త్తనాా యెరేమోతు జాబాదు
అజీజా.
బేబెై వంశములో యెహోహానాను హన్నాా జబబయి అతా
ా యి,
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బానీ వంశములో మషుల్ల
ా ము మ్లూ
ా కు అదాయా యాష్షబు షెయాలు
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రామోతు, పహతోి యాబు వంశములో అదాన కెల్లలు బెనాయా
మ్యశ్రయా మ్త్తనాా బెసలేలు బినూనయి మ్న్షేు,
హారిము వంశములో ఎలీయెజరు ఇషీుయా మ్లీకయా షెమ్యా
ష్మోాను బెనాామీను మ్లూ
ా కు షెమ్రాా,
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హాషుము వంశములో మ్తెతనై మ్త్తతా
త జాబాదు ఎలీపేలట్ట యెరేమై మ్న్షేు
ష్మీ,
బానీ వంశములో మ్యదై అమ్య
ా ము ఊయేలు
బెనాయా బేదాా కెలూహు
వనాా మరేమోతు ఎల్లాషీబు
మ్త్తనాా మ్తెతనై యహశావు
బానీ బినూనయి ష్మీ
ష్లమ్యా నాతాను అదాయా
మ్కనదబయి షామై షారాయి
అజరేలు షెలమ్యా షెమ్రాా
ష్లూ
ా ము అమ్రాా యోసేపు

And of the sons of Immer: Hanani and Zebadiah;

and of the sons of Harim: Maaseiah and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel,
and Uzziah;
and of the sons of Pashhur: Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel,
Jozabad, and Elasah;
also of the Levites: Jozabad, and Shimei, and Kelaiah (the same is Kelita),
Pethahiah, Judah, and Eliezer;
of the singers also: Eliashib; and of the gatekeepers: Shallum and Telem, and
Uri;
moreover of Israel: of the sons of Parosh: Ramiah and Jeziah, and Malchiah,
and Mijamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah;
and of the sons of Elam: Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and
Jeremoth, and Eliah;
and of the sons of Zattu: Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and
Zabad, and Aziza;
of the sons also of Bebai: Jehohanan, Hananiah, Zabbai, and Athlai;
and of the sons of Bani: Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal,
and Ramoth;
and of the sons of Pahathmoab: Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah,
Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and Manasseh;
and of the sons of Harim: Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,
Benjamin, Malluch and Shemariah;
of the sons of Hashum: Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai,
Manasseh, and Shimei;
of the sons of Bani: Maadai, Amram, and Uel,

Benaiah, Bedeiah, Chelluh,
Vaniah, Meremoth, Eliashib,
Mattaniah, Mattenai, and Jaasau,
and Bani, and Binnui, Shimei,
and Shelemiah, and Nathan, and Adaiah,
Machnadebai, Shashai, Sharai,
Azareel, and Shelemiah, Shemariah,
Shallum, Amariah, and Joseph;
of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, and Joel and
Benaiah.
నబో వంశములో యెహీయేలు మ్త్రతతాా జాబాదు జబీనా యదదయి యోవేలు All these had taken foreign wives; and some of them had wives by whom
బెనాయా అనువారు
they had children.
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వీరందరును అన్ాస్త్తీలను పండిాచేసికొని యండిరి. ఈ స్త్తీలలో కొందరు పలాలు The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the
గలవారు.
month of Chislev, in the twentieth year, as I was in the palace at Shushan,

Nehemiah

1

1

హకల్లా కుమ్యరుడెైన్ నహెమ్యాయొకక చరాలు. ఇరువదియవ
సంవత్సరములో కిసేావు మ్యసమున్ నేను ష్షష్ను కోటలో ఉండగా

that Hanani one of my brethren came, he and certain men of Judah; and I
asked them concerning the Jews who had escaped, who were left behind
from the captivity, and concerning Jerusalem.

Nehemiah
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2

నా సహోదరులలో హనానీయను ఒకడును యూదులలో కొందరును వచిచరి.
చెరపటుబడిన్ శ్రష్ములో త్పపంచకొనిన్ యూదులను గూరిచయ,
యెరూష్లేమును గూరిచయ నేను వారి న్డుగగా

And they said unto me, "The remnant who are left behind from the captivity
there in the province are in great affliction and reproach. The wall of
Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire."
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And it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept,
and mourned certain days and fasted, and prayed before the God of heaven
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వారుచెరపటుబడిన్వారిలో శ్రష్ంచిన్వారు ఆ దేశములో బహుగా శర మ్ను
నిందను పందుచనానరు; మ్రియ యెరూ ష్లేముయొకక ప్ర
ర కారము
పడదోరయబడిన్ది; దాని గుమ్ిములును అగినచేత్ కాలచ బడిన్వని నాతో
చెపపరి.
ఈ మ్యటలు వినిన్పుపడు నేను కూరుచండి యేడిచ, కొనిన దిన్ములు
దుుఃఖముతో ఉపవాసముండి, ఆకాశమ్ందలి దేవుని యెదుట విజా
ా పన్ చేసిత్రని.
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నీ సేవకుడెైన్ మోషేతో నీవు సెలవిచిచన్మ్యటను జా
ా పకము తెచచ కొనుము;
అదేదన్గామీరు అపరాధము చేసిన్యెడల జనులలోనికి మిముిను చెదర
గొట్ట
ు దును.
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అయితే మీరు నావెైపు త్రరిగి నా ఆజాలను అనుసరించి న్డిచిన్యెడల,
భూదిగంత్ములవరకు మీరు తోలివేయబడిన్ను అకకడనుండి సహా
మిముినుకూరిచ, నా నామ్ము ఉంచటకు నేను ఏరపరచకొనిన్ సథలమున్కు
మిముిను రపపం చెదన్ని నీవు సెలవిచిచత్రవి గదా.

but if ye turn unto Me, and keep My commandments and do them, though
there were some of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet
will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I
have chosen to set My name there.'
Now these are Thy servants and Thy people, whom Thou hast redeemed by
Thy great power and by Thy strong hand.

and said: "I beseech thee, O LORD God of heaven, the great and fearsome
God, who keepeth covenant and mercy for those who love Him and observe
His commandments,
ఎటాన్గాఆకాశమ్ందున్న దేవా యెహోవా, భ్యంకరుడవెైన్ గొపప దేవా, నినున let Thine ear now be attentive and Thine eyes open, that Thou mayest hear
పేరమించి నీ ఆజాలను అనుసరించి న్డుచవారిని కటాకిుంచి వారితో నిబంధన్ను the prayer of Thy servant, which I pray before Thee now day and night for
సిథరపరచవాడా,
the children of Israel Thy servants, and confess the sins of the children of
Israel which we have sinned against Thee. Both I and my father's house have
sinned.
నీ చెవియొగిు నీ నేత్ిములు తెరచి నీ సనినధిని దివారాత్ిము నీ దాసులైన్
We have dealt very corruptly against Thee, and have not kept the
ఇశారయేలీయల పక్షముగా నేను చేయ ప్ర
ర రథన్ అంగీ కరించము. నీకు
commandments, nor the statutes, nor the judgments which Thou
విరోధముగ ప్రపముచేసిన్ ఇశారయేలు కుమ్యరుల దోష్మును నేను
commanded Thy servant Moses.
ఒపుపకొనుచనానను. నేనును నా త్ండిర యింటివారును ప్రపము
చేసియనానము.
నీ యెదుట బహు అసహాముగా పరవరిించిత్రవిిు, నీ సేవకు డెైన్ మోషేచేత్ నీవు Remember, I beseech Thee, the word that Thou commanded Thy servant
నిరణయించిన్ ఆజాలనైన్ను కటుడల నైన్ను విధులనైన్ను మేము గెైకొన్క పోత్రవిిు. Moses, saying, `If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations;
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చిత్తగించము, నీవు నీ మ్హా పరభావమును చూప, నీ బాహుబలము చేత్
విడిపంచిన్ నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే.

O Lord, I beseech Thee, let now Thine ear be attentive to the prayer of Thy
servant, and to the prayer of Thy servants who desire to fear Thy name; and
prosper, I pray Thee, Thy servant this day, and grant him mercy in the sight
of this man." For I was the king's cupbearer.
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And it came to pass in the month of Nisan, in the twentieth year of
Artaxerxes the king, that wine was before him; and I took up the wine and
gave it unto the king. Now I had not before been sad in his presence.
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యెహోవా చెవియొగిు నీ దాసుడనైన్ నా మొఱ్ఱను, నీ నామ్మును
భ్యభ్కు
ి లతో ఘన్పరచటయందు ఆన్ందించ నీ దాసుల మొఱ్ఱను ఆల
కించి, ఈ దిన్మ్ందు నీ దాసుని ఆలోచన్ సఫలపరచి, ఈ మ్నుషుాడు
నాయందు దయచూపున్ట్ట
ా అను గరహించమ్ని నినున
బత్రమ్యలుకొనుచనానను, అని ప్ర
ర రిథంచిత్రని. నేను రాజున్కు గినన
అందించవాడనై యంటిని.
అట్టత్రువాత్ అరిహష్సత రాజు ఏలుబడికాలమున్ ఇరువదియవ
సంవత్సరములో నీసాను మ్యసమ్ందు రాజు దా
ర కాురసము తా
ి గవలన్ని
చూచచండగా నేను దా
ర కాురసము తీసికొని రాజున్కు అందించిత్రని. అంత్కు
పూరవము నేనన్నడును అత్నియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.
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కాగా రాజునీకు వాాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ
హృదయదుుఃఖము చేత్నే అది కలిగిన్దని నాతో అన్గా

and said unto the king, "Let the king live for ever. Why should not my
countenance be sad when the city, the place of my fathers' sepulchers, lieth
waste, and the gates thereof are consumed with fire?"
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నేను మిగుల భ్యపడిరాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పత్రుల
సమ్యధులుండు పటుణము ప్రడెైపోయి, దాని గుమ్ిములును అగినచేత్
కాలచబడి యండగా నాకు దుుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.

Then the king said unto me, "For what dost thou make request?" So I prayed
to the God of heaven.
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అపుపడు రాజుఏమి కావలసి నీవు మ్న్వి చేయచనానవని న్న్నడుగగా,
నేను ఆకాశమ్ందలి దేవునికి ప్ర
ర రథన్ చేసి

Nehemiah

2

5

రాజుతోనీ సముఖమ్ందు నేను దయపందిన్యెడల, నా పత్రుల
సమ్యధులుండు పటుణమును త్రరిగి కట్ట
ు న్ట్ట
ా గా న్నున యూదాదేశమున్కు
పంపుడని వేడుకొనుచనానన్ని నేను మ్న్వి చేసిత్రని.

And I said unto the king, "If it please the king, and if thy servant have found
favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah,unto the city of
my fathers' sepulchers, that I may build it."
And the king said unto me (the queen also sitting by him), "For how long
shall thy journey be? And when wilt thou return?" So it pleased the king to
send me, and I set him a time.
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అందుకు రాజు రాణ త్న్ యొదద కూరుచనియండగానీ పరయాణము
ఎనినదిన్ములు పట్ట
ు ను? నీవు ఎపుపడు త్రరిగి వచెచదవని అడిగెను. నేను
ఇంత్ కాలమ్ని చెపపన్పుపడు రాజు న్నున పంపుటకు చిత్తము
గలవాడాయెను.
ఇదియ గాక రాజుతో నే నిటాంటిని రాజున్ కనుకూలమైతే యూదాదేశమున్
నేను చేరువరకు న్నున దాటించన్ట్ట
ా గా న్ది యవత్ల నున్న అధికారులకు
తాకీదులను,

Therefore the king said unto me, "Why is thy countenance sad, seeing thou
art not sick? This is nothing else but sorrow of heart." Then I was very sore
afraid,

Moreover I said unto the king, "If it please the king, let letters be given me
to the governors beyond the river, that they may convey me over until I
come into Judah,
also a letter unto Asaph the keeper of the king's forest, that he may give me
timber to make beams for the gates of the palace which appertained to the
house, and for the wall of the city and for the house that I shall enter into."
And the king granted me, according to the good hand of my God upon me.
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పటుణప్ర
ర కారమున్కును, మ్ందిరముతో సంబంధించిన్ కోటగుమ్ిములకును, Then I came to the governors beyond the river, and gave them the king's
నేను పరవేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మ్య
ా నులు ఇచచన్ట్ట
ా గా రాజుగారి letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me.
అడవులను కాయ ఆసాపున్కు ఒక తాకీదును ఇయాడని అడిగిత్రని; ఆల్లగు
నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచన్న నా దేవుని కరుణా
హసతముకొలది రాజు నా మ్న్వి ఆలకించెను.
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When Sanballat the Horonite and Tobiah the servant the Ammonite heard
of it, it grieved them exceedingly that there had come a man to seek the
welfare of the children of Israel.
So I came to Jerusalem and was there three days.
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త్రువాత్ నేను న్ది యవత్లనున్న అధికారులయొదదకు వచిచ వారికి
రాజుయొకక తాకీదులను అపపగించిత్రని. రాజు నాతోకూడ సేనాధిపతులను
గుఱ్ఱపురౌతులను పంపంచెను.
హోరోనీయడెైన్ సన్బలాట్టను, అమోినీయడెైన్ టోబీయా అను దాసుడును
ఇశారయేలీయలకు కేుమ్ము కలుగజేయ ఒకడు వచెచన్ని విని బహుగా
దుుఃఖపడిరి.
అంత్ట నేను యెరూష్లేమున్కు వచిచ మూడు దిన్ములు అకకడనే యండి
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And I went out by night by the Gate of the Valley, even before the Dragon
Well and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem which were
broken down, and the gates thereof were consumed with fire.
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రాత్రియందు నేనును నాతోకూడ నున్న కొందరును లేచిత్రవిిు.
యెరూష్లేమునుగూరిచ దేవుడు నా హృదయమ్ందు పుటిుంచిన్
ఆలోచన్నునేనవరితోనైన్ను చెపపలేదు. మ్రియ నేను ఎకికయన్న
పశువుత్పప మ్రి యే పశువును నాయొదద ఉండ లేదు.
నేను రాత్రికాలమ్ందు లోయదావరముగుండ భుజంగపు బావియెదుటికిని పంట
దావరము దగురకును పోయి, పడదోరయబడిన్ యెరూష్లేముయొకక ప్ర
ర కా
రములను చూడగా దాని గుమ్ిములు అగినచేత్ కాలచబడి యండెను.
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త్రువాత్ నేను బుగుగుమ్ిమున్కు వచిచ రాజు కోనేటికిని వెళ్లాత్రని గాని, నేను
ఎకికయన్న పశువు పోవుటకు ఎడము లేకపోయెను.

Then went I up in the night by the brook and viewed the wall, and turned
back and entered by the Gate of the Valley, and so returned.
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నేను రాత్రి యందు మ్డుగు దగురనుండి పోయి ప్ర
ర కారమును చూచిన్మీదట
వెనుకకు మ్రలి లోయ గుమ్ిములో బడి త్రరిగి వచిచత్రని.
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అయితే నేను ఎచచటికి వెళ్లాన్ది యేమి చేసిన్ది అధికారులకు తెలియలేదు.
యూదులకే గాని యాజకులకే గాని యజమ్యనులకే గాని అధికారులకే గాని
పనిచేయ ఇత్రమైన్వారికే గాని నేను ఆ సంగత్ర చెపప యండలేదు.

And the rulers knew not whither I went or what I did; neither had I as yet
told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers,
nor to the rest who did the work.
Then said I unto them, "Ye see the distress that we are in, how Jerusalem
lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us
build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach."
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అయితే వారితో నేనిటాంటినిమ్న్కు కలిగిన్ శర మ్ మీకు తెలిసియన్నది,
యెరూష్లేము ఎట్ట
ా ప్రడెైపోయెనో దాని గుమ్ిములు అగినచేత్ ఎట్ట
ా
కాలచబడెనో మీరు చూచియనానరు, మ్న్కు ఇకమీదట నింద రాకుండ
యెరూష్లేముయొకక ప్ర
ర కారమును మ్రల కట్ట
ు దము రండి.
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ఇదియగాక నాకు సహాయము చేయ దేవుని కరుణాహసతమును గూరిచయ, But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite,
రాజు నాకు సెలవిచిచన్ మ్యటలనినయ నేను వారితో చెపపత్రని. అందుకు
and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us,
వారుమ్న్ము కట్ట
ు టకు పూనుకొందము రండని చెపప యీ మ్ంచికారాము
and said, "What is this thing that ye do? Will ye rebel against the king?"
చేయటకెై బలము తెచచకొనిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And I arose in the night, I and some few men with me. Neither told I any
man what my God had put in my heart to do at Jerusalem; neither was
there any beast with me, except the beast that I rode upon.

Then I went on to the Gate of the Fountain and to the King's Pool, but there
was no place for the beast that was under me to pass.

Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also
the king's words that he had spoken unto me. And they said, "Let us rise up
and build." So they strengthened their hands for this good work.
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అయితే హోరోనీయడెైన్ సన్బలాట్టను, అమోి నీయడెైన్ దాసుడగు
టోబీయా అనువాడును, అరబీయ డెైన్ గెషెమును ఆ మ్యట వినిన్పుపడు
మ్ముిను హేళన్ చేసి మ్య పని త్ృణీకరించిమీరు చేయ పనియేమిటి?
రాజుమీద త్రరుగుబాట్ట చేయదురా అని చెపపరి.

Then answered I them and said unto them, "The God of heaven, He will
prosper us. Therefore we His servants will arise and build; but ye have no
portion, nor right, nor memorial in Jerusalem."
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అందుకు నేనుఆకాశమ్ందు నివాసియె
ై న్ దేవుడు తానే మ్య యత్నమును
సఫలము చేయను గనుక ఆయన్ దాసులమైన్ మేము కట్ట
ు టకు
పూనుకొనుచనానము, యెరూష్లేమున్ందు మీకు భాగమైన్ను
సవత్ంత్ిమైన్ను జా
ా పక సూచన్యె
ై న్ను లేదని పరతుాత్తరమిచిచత్రని.

Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they
built the Sheep Gate. They sanctified it and set up the doors of it; even unto
the Tower of Meah they sanctified it, unto the Tower of Hananeel.
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పరధాన్యాజకుడెైన్ ఎల్లాషీబును అత్ని సహోదరులైన్ యాజకులును లేచి And next to him built the men of Jericho. And next to them built Zaccur the
గొఱ్ఱల గుమ్ిమును కటిు పరత్రష్ఠంచి త్లుపులు నిలిపరి. హమేియా గోపురము son of Imri.
వరకును హన్ నేాలు గోపురమువరకును ప్ర
ర కారమునుకటిు పరత్రష్ఠంచిరి.
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అత్ని ఆనుకొని యెరికో పటుణపువారు కటిురి; వారిని ఆనుకొని ఇమీ
కుమ్యరుడెైన్ జకూకరు కట్టును;
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మ్త్సాపు గుమ్ిమును హసెసనాయా వంశసు
థ లుకటిురి; మ్రియ వారు దానికి And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz.
దూలములను ఎత్రత త్లుపులు నిలిప తాళములను గడియలను ఆమ్రిచరి.
And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of
Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana.
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వారిని ఆనుకొని హకోకజున్కు పుటిున్ ఊరియా కుమ్యరుడెైన్ మరేమోతును,
వారిని ఆనుకొని మషేజబెయేలున్కు పుటిున్ బెరకాా కుమ్యరుడెైన్
మషుల్ల
ా మును, వారిని ఆనుకొని బయనాకుమ్యరుడెైన్ సాదోకును,

And next unto them the Tekoites repaired; but their nobles put not their
necks to the work of their LORD.
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వారిని ఆనుకొని తెకోవీయలును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు
త్మ్ పరభువు పనిచేయ నొపుపకొన్క పోయిరి.

Moreover Jehoiada the son of Paseah and Meshullam the son of Besodeiah
repaired the Old Gate; they laid the beams thereof, and set up the doors
thereof and the locks thereof and the bars thereof.
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ప్రత్ గుమ్ిమును బాగుచేయవారు ఎవరన్గా ప్రనయ కుమ్యరుడెైన్
యెహోయాదాయను బెసోదాా కుమ్యరుడెైన్ మషుల్ల
ా మును దానికి
దూలములను ఎత్రత త్లుపులు నిలిప తాళములను గడియలను అమ్రిచరి.

And next unto them Melatiah the Gibeonite and Jadon the Meronothite, the
men of Gibeon and of Mizpah, repaired unto the throne of the governor on
this side of the river.
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వారిని ఆనుకొని గిబియో నీయలును మిసాపవారును గిబియోనీయడెైన్
మలటాా యను మేరోనోతీయడెైన్ యాదోనును ఏటి యివత్లనున్న
అధికారి నాాయపీఠముంచబడు సథలమువరకు బాగు చేసిరి.

Next unto him Uzziel the son of Harhaiah, of the goldsmiths, repaired. Next
unto him also repaired Hananiah the son of one of the apothecaries; and
they fortified Jerusalem unto the Broad Wall.
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వారిని ఆనుకొని బంగారపు పనివారి సంబంధియె
ై న్ హరాయా కుమ్యరుడెైన్
ఉజీజయేలు బాగుచేయవాడెై యండెను. అత్ని ఆనుకొని ఔష్ధజా
ా నియగు
హన్నాా పని జరుపుచండెను. యెరూష్లేముయొకక వెడలుప గోడవరకు
దాని నుండనిచిచరి.

And next unto them Rephaiah the son of Hur, the ruler of the half part of
Jerusalem, repaired.

But the Fish Gate did the sons of Hassenaah build, who also laid the beams
thereof and set up the doors thereof, the locks thereof and the bars thereof.
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వారిని ఆనుకొని యెరూష్లేములో సగముభాగమున్కు అధిపత్రయె
ై న్ హూరు
కుమ్యరుడెైన్ రఫాయా బాగుచేసెను.

And next unto them Jedaiah the son of Harumaph repaired, even opposite
his house. And next unto him Hattush the son of Hashabniah repaired.
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Malchijah the son of Harim and Hashub the son of Pahathmoab repaired the
other piece, and the Tower of the Furnaces.
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వారిని ఆనుకొని త్న్ యింటికి ఎదురుగా హరూమ్పు కమ్యరుడెైన్ యెదాయా
బాగుచేసెను, అత్ని ఆనుకొని హష్బెనయా కుమ్యరుడెైన్ హట్ట
ు షు పని
జరుపువాడెై యండెను.
రండవ భాగమును అగినగుండముల గోపురమును హారిము కుమ్యరుడెైన్
మ్లీకయాయను పహతోియాబు కుమ్యరుడెైన్ హష్ష
ు బును బాగుచేసిరి.
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వారిని ఆనుకొని యెరూష్లేములో సగమున్కు అధిపత్రయె
ై న్ హలో
ా హెషు
కుమ్యరుడెైన్ ష్లూ
ా మును ఆత్ని కుమ్యరిలును బాగుచేసిరి.

The Valley Gate was repaired by Hanun and the inhabitants of Zanoah; they
built it and set up the doors thereof, the locks thereof and the bars thereof,
and a thousand cubits on the wall unto the Dung Gate.
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లోయదావరమును హానూనును జానోహ కాపురసు
థ లును బాగుచేసి
కటిున్త్రువాత్ దానికి త్లుపులను తాళములను గడియలను అమ్రిచరి.
ఇదియగాక పంటదావరమువరకుండు గోడ వెయిామూరల దనుక వారుకటిురి.

But Malchijah the son of Rechab, the ruler of part of Bethhaccerem repaired
the Dung Gate; he built it and set up the doors thereof, the locks thereof
and the bars thereof.
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బేత్హకెకరము పరదేశమున్కు అధిపత్రయె
ై న్ రేకాబు కుమ్యరుడెైన్ మ్లీకయా
పంటగుమ్ి మును బాగు చేసెను, ఆత్డు దాని కటిున్ త్రువాత్ దానికి
త్లుపులు నిలిప తాళములను గడియలను అమ్రచను

But the Gate of the Fountain Shallun the son of Colhozeh, the ruler of part
of Mizpah, repaired; he built it and covered it, and set up the doors thereof,
the locks thereof and the bars thereof, and the wall of the Pool of Shelah by
the king's garden and unto the stairs that go down from the City of David.
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అట్ట వెనుక మిసాప పరదేశమున్కు అధిపత్రయె
ై న్ కొలో
ా జ కుమ్యరు డెైన్
After him Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Bethzur,
ష్లూ
ా ము ధారయొకక గుమ్ిమును బాగుచేసి కటిున్ త్రువాత్ దానికి
repaired unto the place opposite the sepulchers of David, and to the pool
త్లుపులు నిలిప తాళములను గడియలను అమ్రచను. ఇదియగాక దావీదు that was made and unto the House of the Mighty.
పటుణమునుండి కిరందకు పోవు మటావరకు రాజు తోటయొదదనున్న సిలోయము
మ్డుగుయొకక గోడను అత్డు కట్టును.
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After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him
repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah, in his part.
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అత్ని ఆనుకొని బేతూసరులో సగము భాగమున్కు అధిపత్రయ అజూబకు
కుమ్యరుడునైన్ నహెమ్యా బాగుచేసెను. అత్డు దావీదు సమ్యధులకు
ఎదురుగానున్న సథలములవరకును కటుబడిన్ కోనేటివరకును పరాకరమ్శాలుల
యిండా సథలమువరకును కట్టును.
అత్ని ఆనుకొని లేవీయలలో బానీ కుమ్యరుడెైన్ రహూము బాగుచేసెను;
అత్ని ఆనుకొని త్న్ భాగములో కెయిల్లయొకక సగముభాగమున్కు
అధిపత్రయె
ై న్ హష్బాా బాగుచేయవాడాయెను.
అత్ని ఆనుకొని వారి సహోదరులైన్ హేనాదాదు కుమ్యరుడెైన్ బవెైవ
బాగుచేసెను. అత్డు కెయీల్లలో సగము భాగమున్కు అధిపత్రగా ఉండెను.
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అత్ని ఆనుకొని మిసాపకు అధి పత్రయ యేష్షవకు కుమ్యరుడునైన్ ఏజరు
ఆయధముల కొట్ట
ు మ్యరుమున్కు ఎదురుగానున్న గోడ మ్లుపు పరకకను
మ్రియొక భాగమును బాగు చేసెను.

After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired the other piece, from
the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest.

And next unto him Shallum the son of Hallohesh, the ruler of the half part of
Jerusalem, repaired -- he and his daughters.

After him repaired their brethren, Bavai the son of Henadad, the ruler of the
half part of Keilah.
And next to him Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, repaired
another piece opposite the ascent to the armory at the turning of the wall.
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అత్ని ఆనుకొని ఆ గోడ మ్లుపునుండి పరధాన్యాజకుడెైన్ ఎల్లాషీబు
ఇంటిదావరమువరకు ఉన్న మ్రియొక భాగమును జబబయి కుమ్యరుడెైన్
బారూకు ఆసకిితో బాగు చేసెను.
అత్ని ఆనుకొని ఎల్లాషీబు ఇంటి దావరమునుండి ఆ యింటి కొన్వరకు
హకోకజున్కు పుటిున్ ఊరియా కుమ్యరుడెైన్ మరేమోతు బాగుచేసెను.

After him Meremoth the son of Urijah the son of Koz repaired another
piece, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house
of Eliashib.
And after him repaired the priests, the men of the plain.

22

అత్నిని ఆనుకొని యొరా
ద ను మైదాన్ములో నివాసులైన్ యాజకులు బాగు
చేయవారైరి.

After him repaired Benjamin and Hashub opposite their house. After him
repaired Azariah the son of Maaseiah, the son of Ananiah, by his house.
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After him Binnui the son of Henadad repaired another piece, from the
house of Azariah unto the turning of the wall, even unto the corner.

Nehemiah

3

24

వారిని ఆనుకొని త్మ్ యింటి కెదురుగా బెనాామీను హష్ష
ు బు అను వారు
బాగుచేసిరి; వారిని ఆనుకొని త్న్ యింటియొదద అన్నాాకు పుటిున్
మ్యశ్రయా కుమ్యరుడెైన్ అజరాా బాగుచేసెను.
అత్ని ఆనుకొని అజరాా యిలు
ా మొదలుకొని గోడ మ్లుపు మూలవరకును
హేనాదాదు కుమ్యరుడెైన్ బినూనయి మ్రియొక భాగమును బాగుచేసెను.
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అత్ని ఆనుకొని గోడ మ్ళ్లాన్ దికుకన్ చెరసాల దగుర రాజు న్గరులో నిలుచ
మ్హాగోపురమువరకు ఊజై కుమ్యరుడెైన్ ప్రల్లలు బాగు చేయ వాడాయెను;
అత్ని ఆనుకొని పరోషు కుమ్యరుడెైన్ పదాయా బాగుచేసెను.
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ఓపలులోనున్న నతీనీయలు తూరుపవెైపు నీటి గుమ్ిము పరకకను దానికి
సంబంధించిన్ గోపురము దగురను బాగుచేసిరి.
వారిని ఆనుకొని ఓపలు గోడవరకు గొపప గోపురమున్కు ఎదురుగానున్న
మ్రియొక భాగమును తెకోవీయలు బాగుచేసిరి.
గుఱ్ఱపు గుమ్ిమున్కు పైగా యాజకులందరు త్మ్ యిండా కెదురుగా
బాగుచేసిరి.

After them the Tekoites repaired another piece, opposite the great tower
that lieth out, even unto the wall of Ophel.
From above the Horse Gate repaired the priests, every one opposite his
house.
After them Zadok the son of Immer repaired opposite his house. After him
repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the East Gate.
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వారిని ఆనుకొని త్న్ యింటికి ఎదురుగా ఇమేిరు కుమ్యరుడెైన్ సాదోకు
బాగుచేసెను; అత్ని ఆను కొని తూరుప దావరమును కాయ షెకనాా
కుమ్యరుడెైన్ షెమ్యా బాగుచేసెను.
అత్ని ఆనుకొని షెలమ్యా కుమ్యరుడెైన్ హన్నాాయను జాల్లపు ఆరవ
కుమ్యరుడెైన్ హానూనును మ్రియొక భాగమును బాగుచేయ వారైరి; వారిని
ఆనుకొని త్న్ గదికి ఎదురుగా బెరకాా కుమ్యరుడెైన్ మషుల్ల
ా ము బాగుచేసెను.

After him Hananiah the son of Shelemiah and Hanun the sixth son of Zalaph
repaired another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah
opposite his chamber.
After him Malchijah the goldsmith's son repaired unto the place of the
Nethinim and of the merchants, opposite the Gate Miphkad and to the
ascent of the corner chamber.
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అత్ని ఆనుకొని నతీనీయల సథలమున్కును మిప్రకదు దావరమున్కు
And between the ascent of the corner unto the Sheep Gate repaired the
ఎదురుగా నున్న వరికుల సథలముయొకక మూలవరకును బంగారపు పనివాని goldsmiths and the merchants.
కుమ్యరుడెైన్ మ్లీకయా బాగుచేసెను.
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మ్రియ మూలకును గొఱ్ఱల గుమ్ిమున్కును మ్ధాను బంగారపు
పనివారును వరికులును బాగుచేసిరి.
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Palal the son of Uzai made repairs opposite the turning of the wall, and the
tower which lieth out from the king's high house that was by the court of
the prison; after him Pedaiah the son of Parosh.
Moreover the Nethinim dwelt in Ophel unto the place opposite the Water
Gate toward the east, and the tower that lieth out.

But it came to pass that when Sanballat heard that we were building the
wall, he was wroth and felt great indignation and mocked the Jews.
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Nehemiah

4

1

మేము గోడ కట్ట
ు చన్న సమ్యచారము విని సన్బలాట్ట మిగుల కోపగించి
రౌదు
ర డెై యూదులను ఎగతాళ్లచేసి

And he spoke before his brethren and the army of Samaria, and said, "What
are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they make
sacrifice? Will they finish it in a day? Will they revive the stones out of the
heaps of the rubbish which are burned?"

Nehemiah

4

2

Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, "Indeed that which
they build, if a fox go up, even he shall break down their stone wall."

Nehemiah

4

3

షోమో
ా ను దండువారి యెదుటను త్న్ సేనహితుల యెదు టను
ఇటాననుదురబలులైన్ యీ యూదులు ఏమి చేయ దురు? త్మ్ంత్ట తామే
యీ పని ముగింతురా? బలులు అరిపంచి బలపరచకొందురా?ఒక దిన్మ్ందే
ముగింతురా?కాలచబడిన్ చెత్తను కుపపలుగాపడిన్ రాళాను మ్రల బల
మైన్విగా చేయదురా?
మ్రియ అమోినీయడెైన్ టోబీయా అత్నియొదదను ఉండివారు కటిున్దానిపైకి
ఒక న్కక యెగిరిన్టుయిన్ వారి రాత్రగోడ పడిపోవున్నను.
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And cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before
Thee; for they have provoked Thee to anger before the builders.
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మ్య దేవా ఆలకించము, మేము త్రరసాకరము నొందిన్ వారము; వారి నింద
వారి త్లలమీదికి వచచన్ట్ట
ా చేసి, వారు చెరపటుబడిన్వారై వారు నివసించ
దేశములోనే వారిని దోపున్కు అపపగించము.
వారు కట్ట
ు వారినిబటిు నీకు కోపము పుటిుంచి యండిరి గనుక వారి దోష్మును
పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి ప్రపమును తుడిచి వేయకుము.
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అయిన్ను పని చేయటకు జనులకు మ్న్సుస కలిగియండెను గనుక మేము
గోడను కట్ట
ు చంటిమి, అది సగము ఎతు
త కటుబడి యండెను.
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సన్బలాట్టను టోబీయాయను అరబీయలును అమోి నీయలును
అషోిదీయలును, యెరూష్లేముయొకక గోడలు కటుబడెన్నియ,
బీటలనినయ కపపబడెన్నియ వినిన్పుపడు
మిగుల కోపపడి యెరూష్లేము మీదికి యదిమున్కు వచిచ, పని
ఆటంకపరచవలన్ని వారందరు కట్ట
ు కటిు మ్ముిను కలత్పరచగా,
మేము మ్య దేవునికి ప్ర
ర రథన్చేసి, వారి భ్యముచేత్ రాత్రింబగళ్ల
ా కావలి
యంచిత్రవిిు.

But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and
the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were
being rebuilt, and that the breaches began to be stopped, then they were
very wroth,
and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem
and to hinder it.
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అపుపడు యూదావారుబరువులు మోయవారి బలము త్గిుపోయెను, ఉన్న
చెత్త విసాతరము, గోడ కటులేమ్ని చెపపగా,

And our adversaries said, "They shall not know, neither see, until we come
in the midst among them and slay them and cause the work to cease."
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మ్య విరోధులునువారు తెలిసికొన్కుండను చూడకుండను మ్న్ము
వారిమ్ధాకు చొరబడి వారిని చంప పని ఆటంకపరచదమ్నిరి.

Nehemiah
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మ్య శతు
ి వులయొదద నివాసులైయన్న యూదులు వచిచన్లు దికుకలనుండి
మీరు మ్య సహాయమున్కు రావలన్ని మ్యటి మ్యటికి మ్యతో చెపపగా

And it came to pass that when the Jews who dwelt by them came, they said
unto us ten times, "From all places whence ye shall return unto us, they will
be upon you."
Therefore set I men in the lower places behind the wall, and on the higher
places; I even set the people by families with their swords, their spears, and
their bows.

Hear, O our God, for we are despised; and turn their reproach upon their
own head, and give them as a prey in the land of captivity.

So built we the wall; and all the wall was joined together unto half its
height, for the people had a mind to work.

Nevertheless we made our prayer unto our God, and set a watch against
them day and night, because of them.
And Judah said, "The strength of the bearers of burdens is decayed, and
there is much rubbish, so that we are not able to build the wall."
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4
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అందు నిమిత్తము గోడవెనుక నున్న దిగువ సథలములలోను పైనున్న
సథలములలోను జనులను వారి వారి కుట్టంబముల పరకారముగా వారి
కతు
త లతోను వారి యీట్టలతోను వారి విండాతోను నిలిపత్రని.

And I looked, and rose up, and said unto the nobles and to the rulers and to
the rest of the people, "Be not ye afraid of them; remember the Lord, who is
great and fearsome, and fight for your brethren, your sons and your
daughters, your wives and your houses."
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అంత్ట నేను లేచి చూచి పరధానులతోను అధికారులతోను జనులతోనువారికి
మీరు భ్యపడకుడి, మ్హా ఘనుడును భ్యంకరుడున్గు యెహోవాను
జా
ా పకము చేసికొని, మీ సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమ్యరుల పక్షముగాను
మీ కుమ్యరిల పక్షముగాను మీ భారాల పక్షముగాను మీ నివాసము
మీకుండున్ట్ట
ా యదిము చేయడి అంటిని.

And it came to pass, when our enemies heard that it was known unto us and
God had brought their counsel to nought, that we returned all of us to the
wall, every one unto his work.
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వారి యోచన్ మ్యకు తెలియబడెన్నియ, దేవుడు దానిని వారథము
చేసెన్నియ మ్య శతు
ి వులు సమ్యచారము విన్గా, మ్యలో పరత్రవాడును త్న్
పనికి గోడదగురకు వచెచను.
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And it came to pass from that time forth, that the half of my servants
wrought in the work, and the other half of them held both the spears, the
shields and the bows and the jackets of mail; and the rulers were behind all
the house of Judah.
Those who built on the wall and those who bore burdens with those who
loaded -- every one with one of his hands wrought in the work and with the
other hand held a weapon.
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అయితే అపపటినుండి నా పని వారిలో సగము మ్ంది పనిచేయచ వచిచరి,
సగముమ్ంది యీట్టలును బలాములును విండు
ా ను కవచములును
ధరించిన్వారై వచిచరి; అధికారులు యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక
నిలిచిరి.
గోడ కట్ట
ు వారును బరువులు మోయవారును బరువులు ఎతు
త వారును,
For the builders, every one, had his sword girded by his side, and so built.
ఒకొకకకరు ఒక చేత్రతో పనిచేసి ఒక చేత్రతో ఆయధము పట్ట
ు కొని యండిరి. And he that sounded the trumpet was by me.
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మ్రియ కట్ట
ు వారిలో ఒకొకకడు త్న్ కత్రతని న్డుమున్కు బిగించకొని గోడ
కట్ట
ు చ వచెచను, బాకా ఊదువాడు నాయొదద నిలిచెను.

And I said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people,
"The work is great and large, and we are separated upon the wall, one far
from another.
అపుపడు నేను పరధానులతోను అధికారులతోను మిగిలిన్వారితోను
In what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither
ఇటాంటినిపని మికికలి గొపపది, మ్న్ము గోడమీద ఒకర్కకరికి చాల యెడముగా unto us. Our God shall fight for us."
ఉనానము
గనుక ఏ సథలములో మీకు బాకానాదము విన్బడునో అకకడికి మ్య దగురకు
So we labored in the work; and half of them held the spears from the rising
రండి, మ్న్ దేవుడు మ్న్ పక్షముగా యదిముచేయను.
of the morning until the stars appeared.
ఆ పరకారము మేము పనియందు పరయాసపడిత్రవిిు; సగముమ్ంది ఉద యము Likewise at the same time said I unto the people, "Let every one with his
మొదలుకొని న్క్షత్ిములు అగుపడువరకు ఈట్టలు పట్ట
ు కొనిరి.
servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us,
and labor in the day."
మ్రియ ఆ కాలమ్ందు నేను జనులతోపరత్రవాడు త్న్ పని వానితోకూడ
So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard
యెరూష్లేములో బస చేయవలను, అపుపడు వారు రాత్రి మ్యకు కాపుగా
who followed me, none of us, put off our clothes, except that every one put
నుందురు, పగలు పనిచేయదురని చెపపత్రని.
them off for washing.
ఈల్లగున్ నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని నా
And there was a great cry of the people and of their wives against their
వెంబడియన్న ప్రరావారు గాని ఉదుకుకొనుటకు త్పప మ్రి దేనికిని మ్య
brethren the Jews.
వసతీములను తీసివేయలేదు.
త్మ్ సహోదరులైన్ యూదుల మీద జనులును వారి భారాలును కఠిన్మైన్
For there were those who said, "We, our sons and our daughters are many;
ఫిరాాదుచేసిరి.
therefore we take up corn for them, that we may eat and live."
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ఏదన్గా కొందరు మేమును మ్య కుమ్యరులును మ్య కుమ్యరిలును అనేకు
లము. అందుచేత్ మేము త్రని బరదుకుటకు ధాన్ాము మీయొదద తీసి
కొందుమ్నిరి.
మ్రికొందరుకాుమ్ మున్నందున్ మ్య భూములను దా
ర క్షతోటలను మ్యయిండాను
కుదువ పటిుత్రవిిు గనుక మీయొదద ధాన్ాము తీసికొందు మ్నిరి.

There were some also who said, "We have mortgaged our lands, vineyards,
and houses, that we might buy corn because of the dearth."

4

మ్రికొందరురాజుగారికి పనున చెలిాంచటకెై మ్య భూములమీదను మ్య
దా
ర క్షతోటలమీదను మేము అపుప చేసిత్రవిిు.
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మ్య ప్ర
ర ణము మ్య సహోదరుల ప్ర
ర ణమువంటిది కాదా? మ్య పలాలు వారి
పలాలను పోలిన్ వారు కారా? మ్య కుమ్యరులను మ్య కుమ్యరిలను దాసు
లగుటకెై అపపగింపవలసి వచెచను; ఇపపటికిని మ్య కుమ్యరి లలో కొందరు
దాసత్వములో నునానరు, మ్య భూములును మ్య దా
ర క్షతోటలును
అనుాలవశమున్ నుండగా వారిని విడిపంచటకు మ్యకు శకిి చాలకున్నదని
చెపపగా
వారి ఫిరాాదును ఈ మ్యటలను నేను వినిన్పుపడు మిగుల కోపపడిత్రని.

Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their
children; and lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be
servants, and some of our daughters are brought unto bondage already;
neither is it in our power to redeem them, for other men have our lands and
vineyards."
And I was very angry when I heard their cry and these words.
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నేనును నా బంధువులును నా దాసులునుకూడ ఆల్లగున్నే వారికి సొముిను
ధాన్ామును అపుపగా ఇచిచత్రవిిు; ఆ అపుప పుచచకొన్కుందము.

Restore, I pray you, to them even this day their lands, their vineyards, their
oliveyards, and their houses, also the hundredth part of the money and of
the corn, the wine, and the oil that ye exact from them."
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ఈ దిన్ములోనే వారియొదద మీరు అపహరించిన్ భూములను దా
ర క్షతోటలను
ఒలీవతోటలను వారి యిండాను వారికి అపుపగా ఇచిచన్ సొముిలోను
ధాన్ాములోను దా
ర కాురసములోను నూనలోను నూరవభాగమును వారికి మ్రల
అపపగించడని నేను మిముిను బత్రమ్యలుచనానను అంటిని.

Then said they, "We will restore them, and will require nothing of them. So
will we do as thou sayest." Then I called the priests and took an oath from
them, that they should do according to this promise.
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There were also those who said, "We have borrowed money for the king's
tribute, and that upon our lands and vineyards.

Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles and the rulers and
said unto them, "Ye exact usury, every one from his brother." And I set a
great assembly against them.
అంత్ట నాలో నేనే యోచన్చేసి పరధానులను అధికారులను గదిదంచిమీరు మీ
And I said unto them, "We, according to our ability, have redeemed our
సహోదరులయొదద వడిి పుచచకొనుచనానరని చెపప వారిని ఆటంకపరచటకెై brethren the Jews who were sold unto the heathen. And will ye even sell
మ్హా సమ్యజమును సమ్కూరిచ
your brethren? Or shall they be sold unto us?" Then they held their peace,
and found nothing to answer.
అనుాలకు అమ్ిబడిన్ మ్య సహోదరులైన్ యూదులను మ్య శకిికొలది మేము Also I said, "It is not good what ye do. Ought ye not to walk in the fear of our
విడిపంచిత్రవిిు, మీరు మీ సహోదరులను అముిదురా? వారు మ్న్కు
God because of the reproach of the heathen, our enemies?
అమ్ిబడవచచనా? అని వారితో చెపపగా, వారు ఏమియ చెపపలేక
ఊరకుండిరి.
మ్రియ నేనుమీరు చేయన్ది మ్ంచిది కాదు, మ్న్ శతు
ి వులైన్ అనుాల
I likewise, and my brethren and my servants, might exact from them money
నిందనుబటిు మ్న్ దేవునికి భ్యపడి మీరు పరవరిింప కూడదా?
and corn; I pray you, let us leave off this usury.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Nehemiah

5

12

అందుకు వారునీవు చెపపన్పరకారమే యివనినయ ఇచిచవేసి వారియొదద
Also I shook my lap, and said, "So God shake out every man from his house
ఏమియ కోరమ్నిరి. అంత్ట నేను యాజకులను పలిచి ఈ వాగా
ద న్ పరకారము and from his labor who performeth not this promise; eventhus be he
జరిగించటకు వారిచేత్ పరమ్యణము చేయించిత్రని.
shaken out and emptied." And all the congregation said, "Amen," and
praised the LORD. And the people did according to this promise.
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మ్రియ నేను నా ఒడిని దులిపఈ పరకారమే దేవుడు ఈ వాగా
ద న్ము నరవేరచని
పరత్రవానిని త్న్ యింటిలో ఉండకయ త్న్ పని ముగింప కయ నుండున్ట్ట
ా
దులిపవేయను; ఇట్టవల వాడు దులిప వేయబడి యేమియ లేనివాడుగా
చేయబడునుగాకని చెపపగా, సమ్యజకులందరు ఆల్లగు కలుగునుగాక అని
చెపప యెహోవాను సు
త త్రంచిరి. జనులందరును ఈ మ్యట చొపుపన్నే జరిగించిరి.

Moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the
land of Judah, from the twentieth year even unto the two and thirtieth year
of Artaxerxes the king (that is, twelve years), I and my brethren have not
eaten the bread of the governor.
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మ్రియ నేను యూదాదేశములో వారికి అధికారిగా నిరణయింపబడిన్కాలము
మొదలుకొని, అన్గా అరిహష్సత రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ
సంవత్సరము మొదలుకొని ముపపదిరండవ సంవత్సరము వరకు పండెరండు
సంవత్సరములు అధికారికి రావలసిన్ సొముిను నేనుగాని నా బంధువులుగాని
తీసికొన్లేదు.

But the former governors who had been before me were chargeable unto
the people, and had taken from them bread and wine, besides forty shekels
of silver. Yea, even their servants ruled over the people, but so did I not,
because of the fear of God.
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అయితే నాకు ముందుగానుండిన్ అధికారులు జనులయొదద నుండి
Yea, also I continued in the work of this wall, neither bought we any land;
ఆహారమును దా
ర కాురసమును న్లువది తులముల వెండిని తీసికొనుచ వచిచరి; and all my servants were gathered thither for the work.
వారి పనివారు సహా జనుల మీద భారము మోపుచ వచిచరి, అయితే దేవుని
భ్యము చేత్ నేనాల్లగున్ చేయలేదు.
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ఇదియగాక నేను ఈ గోడపని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయచ
వచిచరి.

Moreover there were at my table a hundred and fifty of the Jews and rulers,
besides those who came unto us from among the heathen who are about us.
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భూమి సంప్రదించకొనిన్వారము కాము; నా భోజన్పు బలాయొదద మ్య
చట్ట
ు నున్న అన్ాజనులలోనుండి వచిచన్ వారు గాక యూదులును
అధికారులును నూట ఏబదిమ్ంది కూరుచనియండిరి.

Now that which was prepared for me daily was one ox and six choice sheep;
also fowls were prepared for me, and once in ten days, a store of all sorts of
wine; yet for all this I required not the bread of the governor, because the
bondage was heavy upon this people.
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Think upon me, my God, for good, according to all that I have done for this
people.
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నా నిమిత్తము పరత్ర దిన్ము ఒక యెదు
ద ను శ్రరష్ఠమైన్ ఆరు గొఱ్ఱలును సిదిము
చేయబడెను. ఇవియగాక కోళాను, పదిరోజులకు ఒకమ్యరు నానావిధమైన్
దా
ర కాురసములను సిదిము చేసిత్రని. ఈ పరకారముగా చేసిన్ను ఈ జనుల
దాసత్వము బహు కఠిన్ముగా ఉండిన్ందున్ అధికారికి రావలసిన్ సొముిను
నేను అపేకిుంపలేదు.
నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన్ సకలమైన్ ఉపకారములనుబటిు నాకు
మేలు కలుగు న్ట్ట
ా గా న్నున దృష్ుంచము.
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Now it came to pass, when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian
and the rest of our enemies heard that I had built the wall and that there
was no breach left therein (though at that time I had not set up the doors
upon the gates),
that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, "Come, let us meet
together in one of the villages in the plain of Ono." But they thought to do
me mischief.

నేను ఇంకను గుమ్ిములకు త్లుపులు నిలుపకముందుగా దానిలో
బీటలులేకుండ సంపూరణముగా గోడను కటిు యండగా, సన్బలాట్టను
టోబీయాయను అరబీయడెైన్ గెషెమును మ్య శతు
ి వులలో మిగిలిన్వారును
విని
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

సన్బలాట్టను గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయటకు ఆలోచించిఓనో
మైదాన్మ్ందున్న గా
ర మ్ములలో ఒక దాని దగుర మ్న్ము కలిసికొందము
రండని నాయొదదకు వరిమ్యన్ము పంపరి.
అందుకు నేనునేను చేయపని గొపపది, దానివిడిచి మీయొ దదకు వచచటకెై
నేను దాని నందుకు ఆపవలను? నేను రాలేన్ని చెపుపటకు దూత్లను
పంపత్రని.
వారు ఆల్లగున్ నాలుగు మ్యరులు నాయొదదకు వరిమ్యన్ము పంపగా ఆ
పరకారమే నేను మ్రల పరతుా త్తరమిచిచత్రని.
అంత్ట అయిదవమ్యరు సన్బలాట్ట త్న్ పనివాని దావరా విపపయన్న యొక
పత్రికను నాయొదదకు పంపను.

And I sent messengers unto them, saying, "I am doing a great work, so that I
cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come
down to you?"
Yet they sent unto me four times in this manner, and I answered them in the
same manner.

6

అందులోవారిపైన్ రాజుగా ఉండవలన్ని నీవు ప్ర
ర కారమును
కట్ట
ు చనానవనియ, ఈ హేతువు చేత్నే నీవును యూదులును రాజుమీద
త్రరుగుబాట్ట చేయన్ట్ట
ా గా నీవు ఆలోచించచనానవనియ,
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యూదు లకు రాజుగా ఉనానడని నినునగూరిచ పరకటన్చేయటకు
యెరూష్లేములో పరవకిలను నీవు నియమించి త్రవనియ మొదలగు
మ్యటలునురాజున్కు ఈ సంగతులు తెలియన్గున్నియ మొదలగు
మ్యటలును, అందునిమిత్తము ఇపుపడు మ్న్ము యోచన్ చేసెదము
రండనియ,ఈ సంగత్ర అన్ాజనుల వదంత్రయనియ, దానిని గెషెము
చెపుపచనాన డనియ వా
ర యబడెను.
ఈ పని చేయలేకుండ మే మ్శకు
ి లమ్గుదుమ్నుకొని వారందరు మ్ముిను
బెదరింప జూచిరి గాని

And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem,
saying, `There is a king in Judah!' And now shall it be reported to the king
according to these words. Come now therefore, and let us take counsel
together."
Then I sent unto him, saying, "There are no such things done as thou sayest,
but thou feignest them out of thine own heart."
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నేనుఇట్టవంటి కారాములను మేమంత్ మ్యత్ిమును చేయవారముకాము,
వీటిని నీ మ్న్సుసలోనుండి నీవు కలిపంచకొంటివని అత్నియొదదకు నేను వరి
మ్యన్ము పంపత్రని. దేవా, ఇపుపడు నా చేతులను బలపరచము.

Afterward I came unto the house of Shemaiah the son of Delaiah the son of
Mehetabeel, who was shut up; and he said, "Let us meet together in the
house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple;
for they will come to slay thee, yea, in the night will they come to slay thee."
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And I said, "Should such a man as I flee? And who is there that, being as I
am, would go into the temple to save his life? I will not go in."
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అట్టత్రువాత్ మహేత్బేలున్కు పుటిున్ దల్లయాా కుమ్యరుడెైన్
షెమ్యాయొకక యింటికి వచిచత్రని. అత్డు బయటికి రాకుండ
నిరభందింపబడెను. అత్డురాత్రి కాలమ్ందు నినున చంపుటకు వారు
వచెచదరు గనుక, దేవుని మ్ందిర గరాభలయములోపలికి మ్న్ము పోయి
త్లుపులు వేసికొనదము రండని చెపపగా
నేనునావంటి వాడు ప్రరిపోవచచనా? ఇంత్వాడనైన్ నేను నా ప్ర
ర ణమును
రకిుంచకొనుటకెైన్ను గరాభలయమున్ పరవేశింప వచచనా? నేను అందులో
పరవేశింపన్ంటిని.
అపుపడు దేవుడు అత్ని పంపలేదనియ, టోబీయాయను సన్బలాట్టను
అత్నికి లంచమిచిచన్ందున్ నా విష్యమై యీ పరకటన్ చేసెన్నియ తేటగ
కనుగొంటిని
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Then Sanballat sent his servant unto me in like manner the fifth time with
an open letter in his hand,
wherein was written: "It is reported among the heathen, and Geshem saith
it, that thou and the Jews think to rebel; for which cause thou buildest the
wall, that thou mayest be their king according to these words.

For they all made us afraid, saying, "Their hands shall be weakened from the
work, that it be not done." Now therefore, O God, strengthen my hands.

And lo, I perceived that God had not sent him, but that he pronounced this
prophecy against me; for Tobiah and Sanballat had hired him.
Therefore was he hired, that I should be afraid, and do so, and sin, and that
they might have cause for an evil report, that they might reproach me.
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ఇందువలన్ నాకు భ్యము పుటుగా, నేను అత్డు చెపపన్ట్ట
ా చేసి ప్రపములో
పడుదున్ని అనుకొని, నామీద నింద మోపు న్ట్ట
ా గా న్నునగూరిచ చెడువారి
పుటిుంచటకు వారత్నికి లంచమిచిచ యండిరి.

My God, think Thou upon Tobiah and Sanballat according to these their
works, and on the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who
would have put me in fear.
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So the wall was finished in the twenty and fifth day of the month of Elul, in
fifty and two days.
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నా దేవా, వారి కిరయలనుబటిు టోబీయాను సన్బలాట్టను న్నున
భ్యపటువలన్ని కనిపటిు యన్న పరవకిలను, నోవదాా అను పరవకిిీని
జా
ా పకము చేసికొనుము.
ఈ పరకారముగా ఏలూలు మ్యసము ఇరువది యయిదవ దిన్మ్ందు, అన్గా
ఏబదిరండు దిన్ములకు ప్ర
ర కార మును కట్ట
ు ట సమ్యపతమ్యయెను.
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అయితే మ్య శతు
ి వులు ఈ సంగత్ర వినిన్పుపడును, మ్య చట్ట
ు నుండు
Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah,
అన్ాజను లందరు జరిగిన్పని చూచిన్పుపడును,వారు బహుగా అధైరా పడిరి; and the letters of Tobiah came unto them.
ఏలయన్గా ఈ పని మ్య దేవునివలన్ జరిగిన్దని వారు తెలిసికొనిరి.
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ఆ దిన్ములలో యూదుల పరధానులు టోబీయా యొదదకు మ్యటి మ్యటికి
పత్రికలు పంపుచ వచిచరి; అత్డును వారికి పత్రికలు పంపుచండెను.
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అత్డు ఆరహు కుమ్యరుడెైన్ షెకనాాకు అలు
ా డు. ఇదియ గాక యోహానాను
అను త్న్ కుమ్యరుడు బెరకాా కుమ్యరు డెైన్ మషుల్ల
ా ము కుమ్యరిను
వివాహము చేసికొనియండెను గనుక యూదులలో అనేకులు అత్ని పక్షమున్
నుండెదమ్ని పరమ్యణము చేసిరి.
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వారు నా యెదుట అత్ని గుణాత్రశయములనుగూరిచ మ్యటల్లడుచవచిచరి,
నేను చెపపన్ మ్యటలు ఆత్నికి తెలియజేసిరి. న్నున భ్యపట్ట
ు టకే టోబీయా
పత్రికలు పంపను.
నేను ప్ర
ర కారమును కటిు త్లుపులు నిలిప, దావర ప్రలకులను గాయకులను
లేవీయలను నియమించిన్ పమ్ిట
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నా సహోదరుడెైన్ హనానీకిని, కోటకు అధిపత్రయె
ై న్ హన్నాాకును
And I said unto them, "Let not the gates of Jerusalem be opened until the
యెరూష్లేముపైన్ అధి కారము ఇచిచత్రని. హన్నాా న్మ్ికమైన్ మ్నుషుాడు, sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors and bar them.
అందరికంట్ట ఎకుకవగా దేవునియెదుట భ్యభ్కు
ి లు గలవాడు.
And appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his
watch, and every one to be opposite his house."
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అపుపడు నేనుబాగుగా పరదదకుక వరకు యెరూష్లేముయొకక గుమ్ిముల
Now the city was large and great, but the people were few therein, and the
త్లుపులు త్రయాకూడదు;మ్రియ జనులు దగుర నిలువబడియండగా
houses were not built.
త్లుపులు వేసి అడిగడియలు వాటికి వేయవలన్నియ, ఇదియగాక
యెరూష్లేము కాపురసు
థ లందరు త్మ్ త్మ్ కావలి వంతులనుబటిు త్మ్
యిండాకు ఎదురుగా కాచకొనుటకు కావలి నియమింపవలన్నియ చెపపత్రని.

And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the
heathen who were about us saw these things, they were much cast down in
their own eyes; for they perceived that this work was wrought by our God.

For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son-inlaw of Shechaniah the son of Arah, and his son Jehohanan had taken the
daughter of Meshullam the son of Berechiah.
Also they reported his good deeds before me, and uttered my words to him.
And Tobiah sent letters to put me in fear.

Now it came to pass, when the wall was built and I had set up the doors,
and the gatekeepers and the singers and the Levites were appointed,
that I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge
over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many.
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అపపటిలో ఆ పటుణము మిగుల విశాలముగాను పదదదిగాను ఉండెనుగాని
దానిలో జనులు కొదిదగా ఉండిరి, యిండు
ా ఇంక కటుబడలేదు.
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జన్సంఖాచేయన్ట్ట
ా నా దేవుడు నా హృదయములో త్లంపు పుటిుంపగా,
పరధానులను అధికారులను జనులను నేను సమ్కూరిచత్రని. అంత్లో ముందు
వచిచన్వారినిగూరిచన్ వంశావళ్ల గరంథము నాకు కన్బడెను, అందులో
వా
ర యబడిన్ వంశావళ్లలు ఇవి.
జరుబాబబెలు యేష్షవ నహెమ్యా అజరాా రయమ్యా న్హమ్యనీ మొరదకెై
బిల్ల
ు ను మిసెపరేతు బిగవయి నహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు
రాజైన్ నబుకదనజరుచేత్ చెరలోనికి కొనిపోబడి
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త్రరిగి యెరూష్లేమున్కును యూదాదేశమున్కును త్మ్ త్మ్ పటుణములకు the children of Parosh, two thousand a hundred seventy and two;
వచిచన్వారు వీరే. ఇశారయేలీయలయొకక జన్సంఖా యిదే.
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అది ఏల్లగన్గా పరోషువంశసు
థ లు రండువేల నూట డెబబదియిదదరును
షెఫటా వంశసు
థ లు మూడువందల డెబబది యిదదరును
ఆరహు వంశసు
థ లు ఆరువందల ఏబది యిదదరును
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యేష్షవ యోవాబు సంబంధు లైన్ పహతోియాబు వంశసు
థ లు రండువేల
ఎనిమిదివందల పదుననిమిదిమ్ందియ
ఏల్లము వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల ఏబది న్లుగురును.
జతూ
త వంశసు
థ లు ఎనిమిది వందల న్లువది యయిదుగురును
జకకయి వంశసు
థ లు ఏడువందల అరువది మ్ందియ
బినూనయి వంశసు
థ లుఆరువందల న్లువది యెన్మ్ండుగురును
బేబెై వంశసు
థ లు ఆరువందల ఇరువది యెన్మ్ండుగురును
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అజా
ు దు వంశసు
థ లు రండువేల మూడువందల ఇరువది యిదదరును
అదోనీకాము వంశసు
థ లు ఆరువందల అరువది యేడుగురును
బిగవయి వంశసు
థ లు రండు వేల అరువది యేడుగురును
అదీను వంశసు
థ లు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును
హిజకయా బంధువుడెైన్ ఆటేరు వంశసు
థ లు తొంబది యెన్మ్ండు గురును

the children of Adonikam, six hundred threescore and seven;
the children of Bigvai, two thousand threescore and seven;
the children of Adin, six hundred fifty and five;
the children of Ater of Hezekiah, ninety and eight;
the children of Hashum, three hundred twenty and eight;
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హాషుము వంశసు
థ లు మూడువందల ఇరువది యెన్మ్ండుగురును
జేజయి వంశసు
థ లు మూడువందల ఇరువదిన్లుగురును
హారీపు వంశసు
థ లు నూటపండెరండు గురును
గిబియోను వంశసు
థ లు తొంబది యయిదు గురును

the children of Bezai, three hundred twenty and four;
the children of Hariph, a hundred and twelve;
the children of Gibeon, ninety and five;
the men of Bethlehem and Netophah, a hundred fourscore and eight;
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బేతెాహేము నటోప్రవారు నూట ఎనుబది యెన్మ్ండు గురును
అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెన్మ్ండు గురు
బేత్జాివెతువారు న్లువది యిదదరును

the men of Anathoth, a hundred twenty and eight;
the men of Bethazmaveth, forty and two;
the men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and
three;

And my God put into mine heart to gather together the nobles and the
rulers and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I
found a register of the genealogy of those who came up at the first, and
found written therein:
these are the children of the province who went up out of the captivity, of
those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of
Babylon had carried away and came again to Jerusalem and to Judah, every
one unto his city,
who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah,
Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The
number, I say, of the men of the people of Israel was this:

the children of Shephatiah, three hundred seventy and two;
the children of Arah, six hundred fifty and two;
the children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two
thousand and eight hundred and eighteen;
the children of Elam, a thousand two hundred fifty and four;
the children of Zattu, eight hundred forty and five;
the children of Zaccai, seven hundred and threescore;
the children of Binnui, six hundred forty and eight;
the children of Bebai, six hundred twenty and eight;
the children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two;
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కిరాతాారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల న్లువది ముగు
ు రును

the men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one;
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రామ్య గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును
మికిషువారు నూట ఇరువది యిదదరును
బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగు
ు రును
రండవ నబోవారు ఏబది యిదదరును

the men of Michmas, a hundred and twenty and two;
the men of Bethel and Ai, a hundred twenty and three;
the men of the other Nebo, fifty and two;
the children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four;
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రండవ ఏల్లము వారు వెయిానిన రండువందల ఏబది న్లుగురును
హారిము వంశసు
థ లు మూడువందల ఇరువది మ్ందియ
యెరికో వంశసు
థ లు మూడువందల న్లువది యయిదుగురును

the children of Harim, three hundred and twenty;
the children of Jericho, three hundred forty and five;
the children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one;
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లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశసు
థ లు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

the children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
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సెనాయా వంశసు
థ లు మూడువేల తొమిిది వందల ముపపది మ్ందియ
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యాజకులలో యేష్షవ యింటివారైన్ యెదాయా వంశసు
థ లు తొమిిదివందల
డెబబది ముగు
ు రును
ఇమేిరు వంశసు
థ లు వెయిానిన ఏబది యిదదరును
పష్షరు వంశసు
థ లు వెయిానిన రండువందల న్లువది యేడుగురును
హారిము వంశసు
థ లు వెయిానిన పదు నేడుగురును

The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred
seventy and three;
the children of Immer, a thousand fifty and two;
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The gatekeepers: the children of Shallum, the children of Ater, the children
of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of
Shobai, a hundred thirty and eight.
దావరప్రలకులైన్ ష్లూ
ా ము వంశసు
థ లు అటేరు వంశసు
థ లు టలోిను వంశ సు
థ లు The Nethinim: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of
అకూకబు వంశసు
థ లు హటీటా వంశసు
థ లు షోబయి వంశసు
థ లు నూట ముపపది Tabbaoth,
యెన్మ్ండు గురును్
నతీనీయలైన్ జీహా వంశసు
థ లు హశూప్ర వంశసు
థ లు టబాబయోతు వంశసు
థ లు the children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
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కేరోసు వంశసు
థ లు స్త్యహా వంశసు
థ లు ప్రదోను వంశసు
థ లు

the children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
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లబానా వంశసు
థ లు హగాబా వంశసు
థ లు ష్లియి వంశసు
థ లు
హానాను వంశసు
థ లు గిదేదలు వంశసు
థ లు గహరు వంశసు
థ లు

the children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
the children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
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రవాయ వంశసు
థ లు రజీను వంశసు
థ లు నకోదా వంశసు
థ లు

the children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Paseah,
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గజా
జ ము వంశసు
థ లు ఉజా
జ వంశసు
థ లు ప్రసెయ వంశసు
థ లు

the children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
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బేసాయి వంశసు
థ లు మహూనీము వంశసు
థ లు నపూషేస్త్ము వంశసు
థ లు.

the children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

లేవీయలైన్ యేష్షవ హోదవాా కదీియేలు అనువారి వంశసు
థ లు డెబబది
న్లుగురును
గాయకు లైన్ ఆసాపు వంశసు
థ లు నూట న్లువది యెన్మ్ండుగురును

the children of Pashhur, a thousand two hundred forty and seven;
the children of Harim, a thousand and seventeen.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel and of the children of
Hodevah, seventy and four.
The singers: the children of Asaph, a hundred forty and eight.
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బకూబకు వంశసు
థ లు హకూప్ర వంశసు
థ లు హరూ
ా రు వంశసు
థ లు

the children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
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బజీాతు వంశసు
థ లు మహీదా వంశసు
థ లు హరా
ు వంశసు
థ లు

the children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
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the children of Neziah, the children of Hatipha.
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బరోకసు వంశసు
థ లు స్త్సెరా వంశసు
థ లు తెమ్హు వంశసు
థ లునజీయహు
వంశసు
థ లు హటీప్ర వంశసు
థ లు
సొలొమ్య్ ్ ను దాసుల వంశసు
థ లు సొటయి వంశసు
థ లు
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సోపరతు వంశసు
థ లు పరూదా వంశసు
థ లు
యహల్ల వంశసు
థ లు దరోకను వంశసు
థ లు గిదేదలు వంశసు
థ లు
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షెఫటా వంశసు
థ లు హటీులు వంశసు
థ లు జబాయీయల సంబంధమైన్ పకెరతు
వంశసు
థ లు ఆమోను వంశసు
థ లు.
ఈ నతీనీయలందరును సొలొమోను దాసుల వంశసు
థ లును మూడువందల
తొంబది యిదదరు.
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తేలిలహు తేలారా
ు కెరూబు అదోను ఇమేిరు మొద లైన్ సథలములనుండి
వచిచన్వారు తాము ఇశారయేలీయల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు త్మ్
యింటి పేరులైన్ను త్మ్ వంశావళ్ల పత్రికయె
ై న్ను కనుపరచలేకపోయిరి.
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వారవరన్గా దల్లయాా వంశసు
థ లు టోబీయా వంశసు
థ లు నరోదా వంశసు
థ లు
వీరు ఆరువందల న్లువది యిదదరు
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హబాయాా వంశసు
థ లు హకోకజు వంశసు
థ లు బరిజలాయి వంశసు
థ లు, అన్గా
గిల్లదీయలైన్ బరిజలాయి కుమ్యరిలలో ఒకతెను పండిా చేసికొని వారి పేరుచేత్
పలువబడిన్ బరిజలాయి వంశసు
థ లును యాజక సంతానులు.
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And the governor said unto them that they should not eat of the most holy
things until there stood up a priest with Urim and Thummim.
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వీరి వంశా వళ్లలనుబటిు యెంచబడిన్వారిలో వారి పదు
ద పుసతకమును వెదకగా
అది కన్బడకపోయెను; కాగా వారు అపవితు
ి లుగా ఎంచబడి యాజకులలో
ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.
కాగా అధికారిఊరీము తుమీి్మ్ము అనువాటిని ధరించ కొని ఒక యాజకుడు
ఏరపడువరకు అత్ర పరిశుదివసు
త వులను మీరు త్రన్కూడదని వారితో చెపపను.
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సమ్యజకులందరును న్లువది రండువేల మూడువందల అరువదిమ్ంది.
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వీరు గాక వీరి పని వారును పనికతెతలును ఏడు వేల మూడు వందల ముపపది
యేడుగురును, గాయకులలో స్త్తీ పురు షులు రండువందల న్లువది
యయిదుగురునై ఉండిరి.
వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముపపది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు
రండువందల న్లువది యయిదును

besides their manservants and their maidservants, of whom there were
seven thousand three hundred thirty and seven; and they had two hundred
forty and five singing men and singing women.
Their horses, seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty
and five;

The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of
Sophereth, the children of Perida,
the children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
the children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth
of Zebaim, the children of Amon.
All the Nethinim, and the children of Solomon's servants were three
hundred ninety and two.
And these were the ones who went up also from Telmelah, Telharesha,
Cherub, Addon, and Immer; but they could not show their father's house
nor their seed, whether they were of Israel.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six
hundred forty and two.

And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children
of Barzillai, who took one of the daughters of Barzillai the Gileadite for a
wife, and was called after their name.
These sought their register among those who were reckoned by genealogy,
but it was not found; therefore they were as polluted, put from the
priesthood.

The whole congregation together was forty and two thousand three
hundred and threescore,

their camels, four hundred thirty and five; six thousand seven hundred and
twenty asses.
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వారి ఒంట్టలు నాలుగువందల ముపపది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు
వేల ఏడువందల ఇరువదియనై యండెను.
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పదదలలో పరధానులైన్ కొందరు పనికి కొంత్ సహా యము చేసిరి. అధికారి
ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లాములను
ఏడువందల ముపపది యాజక వసతీములను వేసి యిచెచను.
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మ్రియ పదదలలో పరధానులైన్వారు కొందరు ఖజానాలో నూట న్లువది
తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.
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మిగిలిన్వారును రండువందల న్లువది తులముల బంగారమును
రండువందల న్లువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక
వసతీములను ఇచిచరి.
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అపుపడు యాజకులు లేవీయలు దావరప్రలకులు గాయ కులు జనులలో
And all the people gathered themselves together as one man into the street
కొందరును, నతీనీయలు ఇశారయేలీయ లందరును, త్మ్ పటుణములయందు that was before the Water Gate; and they spoke unto Ezra the scribe to
నివాసము చేసిరి.
bring the Book of the Law of Moses, which the LORD had commanded to
Israel.
ఏడవ నల రాగా ఇశారయేలీయలు త్మ్ పటుణములలో నివాసులై యండిరి. And Ezra the priest brought the law before the congregation both of men
అపుపడు జనులందరును ఏక మ్న్ సుకలై, నీటి గుమ్ిము ఎదుటనున్న
and women, and all who could hear with understanding, upon the first day
మైదాన్మున్కు వచిచయెహోవా ఇశారయేలీయలకు ఆజా
ా పంచిన్ మోషే
of the seventh month.
ధరిశాసతీగరంథమును తెమ్ిని ఎజా
ర అను శాసితీతో చెపపగా
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And some of the chief of the fathers gave unto the work. The governor gave
to the treasury a thousand drams of gold, fifty basins, five hundred and
thirty priests' garments.
And some of the chief of the fathers gave to the treasury of the work twenty
thousand drams of gold and two thousand and two hundred pounds of
silver.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of
gold, and two thousand pounds of silver, and threescore and seven priests'
garments.
So the priests, and the Levites, and the gatekeepers, and the singers, and
some of the people, and the Nethinim, and all Israel, dwelt in their cities;
and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.

యాజకుడెైన్ ఎజా
ర యేడవ మ్యసము మొదటి దిన్మున్ చదువబడుదాని
గరహింప శకిిగల స్త్తీ పురుషులు కలిసిన్ సమ్యజమ్ంత్టి యెదు టను ఆ
ధరిశాసతీగరంథము తీసికొనివచిచ

And he read therein before the street that was before the Water Gate from
the morning until midday, before the men and the women and those who
could understand; and the ears of all the people were attentive unto the
Book of the Law.
నీటి గుమ్ిము ఎదుటనున్న మైదాన్ములో ఉదయము మొదలుకొని
And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood which they had made for
మ్ధాాహనమువరకు నిలుచన్న ఆ స్త్తీ పురుషులకును, తెలివితో
the purpose. And beside him stood Mattithiah and Shema and Anaiah, and
విన్గలవారికందరికిని చదివి వినిపంచచ వచెచను, ఆ జనులందరును
Urijah and Hilkiah and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand,
ధరిశాసతీ గరంథమును శర దితో వినిరి
Pedaiah and Mishael and Malchijah, and Hashum and
Hashbadana,Zechariah and Meshullam.
అంత్ట శాసితీయగు ఎజా
ర ఆ పనికొరకు కఱ్ఱతో చేయబడిన్ యొక పీఠముమీద And Ezra opened the book in the sight of all the people (for he was above all
నిలువబడెను; మ్రియ అత్ని దగుర కుడిప్రరశవ మ్ందు మ్త్రతతాా షెమ్
the people), and when he opened it all the people stood up.
అనాయా ఊరియా హిలీకయా మ్యశ్రయా అనువారును, అత్ని యెడమ్
ప్రరశవమ్ందు పదాయా మిషాయేలు మ్లీకయా హాషుము హష్బదా
ద నా జకరాా
మషుల్ల
ా ము అనువారును నిలిచియండిరి.
అపుపడు ఎజా
ర అందరికంట్ట ఎతు
త గా నిలువబడి జను లందరును
చూచచండగా గరంథమును విపపను, విపపగానే జనులందరు నిలువబడిరి.

And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered,
"Amen, Amen," while lifting up their hands; and they bowed their heads,
and worshiped the LORD with their faces to the ground.
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ఎజా
ర మ్హా దేవుడెైన్ యెహోవాను సు
త త్రంపగా జనులందరు త్మ్
చేతులత్రతఆమేన్ ఆమేన్ అని పలుకుచ, నేలకు ముఖములు పంచకొని
యెహోవాకు న్మ్సకరించిరి.

Also Jeshua and Bani and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah,
Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused
the people to understand the law; and the people stood in their place.
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So they read in the book, in the law of God, distinctly, and gave the sense
and caused them to understand the reading.
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జనులు ఈల్లగు నిలువబడుచండగా యేష్షవ బానీ షేరేబాా యామీను
అకూకబు ష్బెబతెై హోదీయా మ్యశ్రయా కెలీటా అజరాా యోజాబాదు
హానాను పల్లయాలును లేవీయలును ధరిశాసతీముయొకక తాత్పరామును
తెలియ జపపరి.
ఇట్టవలనే వారు దేవుని గరంథమును సపష్ుముగా చదివి వినిపంచి జనులు
బాగుగా గరహించన్ట్ట
ా దానికి అరథము చెపపరి.
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మ్రియ అత్డు వారితో నిటాననుపదండి, కొరవివన్ మ్యంసము భ్కిుంచడి,
మ్ధురమైన్దాని ప్రన్ము చేయడి, ఇదివరకు త్మ్కొరకు ఏమియ సిదిము
చేసికొన్ని వారికి వంతులు పంపంచడి. ఏలయన్గా ఈ దిన్ము మ్న్
పరభువున్కు పరత్రష్ఠత్మ్యయెను, మీరు దుుఃఖ పడకుడి,యెహోవాయందు
ఆన్ందించటవలన్ మీరు బల మొందుదురు.

So the Levites stilled all the people, saying, "Hold your peace, for the day is
holy; neither be ye grieved."
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ఆల్లగున్ లేవీయలు జనులందరిని ఓదారిచ మీరు దుుఃఖము మ్యనుడి,ఇది
పరిశుదిదిన్ము,మీరు దుుఃఖ పడకూడదని వారితో అనిరి.
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ఆ త్రువాత్ జనులు త్మ్కు తెలియజేయబడిన్ మ్యటలనినటిని గరహించి,
త్రనుటకును తా
ి గుటకును లేనివారికి ఫల్లహారములు పంపంచటకును
సంభ్రమ్ముగా ఉండుటకును ఎవరి యిండాకు వారు వెళ్లారి.

And all the people went their way to eat and to drink and to send portions
and to make great mirth, because they had understood the words that were
declared unto them.
And on the second day were gathered together the chief of the fathers of all
the people, the priests, and the Levites, unto Ezra the scribe, even to
understand the words of the law.
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రండవ దిన్మ్ందు జనులందరి పదదలలో పరధానులైన్ వారును యాజకులును
లేవీయలును ధరిశాసతీగరంథపుమ్యటలు విన్వలన్ని శాసితీయె
ై న్ ఎజా
ర
యొదదకు కూడి వచిచరి.
యెహోవా మోషేకు దయచేసిన్ గరంథములో చూడగా, ఏడవ మ్యసపు
ఉత్సవకాలమ్ందు ఇశారయేలీ యలు పరణశాలలో నివాసము చేయవలన్ని
వా
ర యబడి యండుటకను గొనను
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And Nehemiah, who is the governor, and Ezra the priest the scribe, and the
Levites who taught the people, said unto all the people, "This day is holy
unto the LORD your God; mourn not, nor weep." For all the people wept
when they heard the words of the law.
జనులందరు ధరిశాసతీగరంథపు మ్యటలు విని యేడవ మొదలుపటుగా,
Then he said unto them, "Go your way, eat the fat and drink the sweet, and
అధికారియె
ై న్ నహెమ్యాయ యాజకుడును శాసితీయన్గు ఎజా
ర యను
send portions unto those for whom nothing is prepared, for this day is holy
జనులకు బోధించ లేవీయలునుమీరు దుుఃఖపడవదు
ద , ఏడవవదు
ద , ఈ దిన్ము unto our LORD; neither be ye sorry, for the joy of the LORD is your strength."
మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్ దిన్మ్ని జనులతో చెపపరి.

And they found written in the law, which the LORD had commanded by
Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the
seventh month;
and that they should publish and proclaim in all their cities and in
Jerusalem, saying, "Go forth unto the mount, and fetch olive branches and
pine branches and myrtle branches, and palm branches and branches of
thick trees to make booths, as it is written."

మ్రియ వారు త్మ్ పటుణము లనినటిలోను యెరూష్లేములోను పరకటన్చేసి So the people went forth, and brought them and made themselves booths,
తెలియజేయవలసిన్దేమ్న్గామీరు పరవత్మున్కు పోయి ఒలీవ చెటా
every one upon the roof of his house, and in their courts and in the courts of
కొమ్ిలను అడవి ఒలీవచెటా కొమ్ిలను గొంజచెటా కొమ్ిలను ఈత్చెటా
the house of God, and in the street of the Water Gate and in the street of
కొమ్ిలను గుబురుగల వేరువేరు చెటా కొమ్ిలను తెచిచ, వా
ర యబడిన్ట్ట
ా గా the Gate of Ephraim.
పరణశాలలు కటువలను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆ పరకారమే జనులుపోయి కొమ్ిలను తెచిచ జనులందరు త్మ్ త్మ్ యిండా
మీదను త్మ్ లోగిళాలోను దేవమ్ందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమ్ిపు
వీధిలోను ఎఫా
ర యిము గుమ్ిపు వీధిలోను పరణశాలలు కట్ట
ు కొనిరి.
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And all the congregation of those who had come again out of the captivity
made booths and sat under the booths; for since the days of Joshua the son
of Nun unto that day had not the children of Israel done so. And there was
very great gladness.
మ్రియ చెరలోనుండి త్రరిగి వచిచన్వారి సమూహమును పరణశాలలు కట్ట
ు కొని Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the Book of
వాటిలో కూరుచండిరి. నూను కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ దిన్ములు
the Law of God. And they kept the feast seven days; and on the eighth day
మొదలుకొని అది వరకు ఇశారయేలీయలు ఆల్లగున్ చేసియండలేదు;
was a solemn assembly, according unto the manner.
అపుపడు వారికి బహు సంతోష్ము పుట్టును.
ఇదియగాక మొదటి దిన్ము మొదలుకొని కడదిన్మువరకు అను దిన్ము
Now in the twenty and fourth day of this month the children of Israel were
ఎజా
ర దేవుని ధరిశాసతీ గరంథమును చదివి విని పంచచ వచెచను. వారు ఈ
assembled with fasting and with sackcloth and earth upon them.
ఉత్సవమును ఏడు దిన్ ములవరకు ఆచరించిన్ త్రువాత్ విధిచొపుపన్
ఎనిమిదవ దిన్మున్ వారు పరిశుది సంఘముగా కూడుకొనిరి.
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ఈ నల యిరువది నాలుగవ దిన్మ్ందు ఇశారయేలీ యలు ఉపవాసముండి
గోనపటులు కట్ట
ు కొని త్లమీద ధూళ్ల పోసికొని కూడి వచిచరి.

And the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood
and confessed their sins and the iniquities of their fathers.
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ఇశారయేలీయలు అన్ా జనులందరిలోనుండి పరతేాకింపబడిన్ వారై
నిలువబడి,త్మ్ ప్రపములను త్మ్ పత్రుల ప్రపములను ఒపుపకొనిరి.
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And they stood up in their place and read in the Book of the Law of the
LORD their God for onefourth part of the day; and another fourth part they
confessed and worshiped the LORD their God.
Then stood up upon the stairs of the Levites, Jeshua and Bani, Kadmiel,
Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani, and cried with a loud voice
unto the LORD their God.
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మ్రియ వారు ఒక జాముసేపు తామున్న చోటనే నిలువ బడి, త్మ్ దేవుడెైన్
యెహోవా ధరిశాసతీగరంథమును చదువుచ వచిచరి,ఒక జాముసేపు త్మ్
ప్రపములను ఒపుప కొనుచ దేవుడెైన్ యెహోవాకు న్మ్సాకరము చేయచ
వచిచరి.
లేవీయలలో యేష్షవ బానీ కదీియేలు షెబనాా బునీన షేరేబాా బానీ కెనానీ Then the Levites, Jeshua and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah,
అనువారు మటామీద నిలువబడి, యెలుగెత్రత, త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు
Shebaniah, and Pethahiah, said: "Stand up and bless the LORD your God for
మొఱ్ఱ పటిురి.
ever and ever! And blessed be Thy glorious name, which is exalted above all
blessing and praise!
అపుపడు లేవీయలైన్ యేష్షవ కదీియేలు బానీ హష్బెనయా షేరేబాా
Thou, even Thou, art LORD alone; Thou hast made heaven, the heaven of
హోదీయా షెబనాా పత్హయా అనువారునిలువబడి, నిరంత్రము మీకు
heavens with all their host, the earth and all things that are therein, the seas
దేవుడెైయన్న యెహోవాను సు
త త్రంచడని చెపప ఈల్లగు సోతత్ిము
and all that is therein; and Thou preservest them all; and the host of heaven
చేసిరిసకల్లశీరవచన్ సోతత్ిములకు మించిన్ నీ ఘన్మైన్ నామ్ము
worshipeth Thee.
సు
త త్రంపబడునుగాక.
నీవే, అదివతీయడవెైన్ యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మ్హాకాశములను వాటి
Thou art the LORD the God, who didst choose Abram, and broughtest him
సెైన్ామును, భూమిని దానిలో ఉండున్ది అంత్టిని, సముదరములను వాటిలో
forth out of Ur of the Chaldees, and gavest him the name of Abraham;
ఉండున్ది అంత్టిని సృజంచి వాటిన్నినటిని కాప్రడువాడవు. ఆకాశ
సెైన్ామ్ంత్య నీకే న్మ్సాకరము చేయచన్నది.
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దేవా యెహోవా, అబా
ర మును ఏరపరచకొని, కలీదయల ఊరు అను సథలము
నుండి ఇవత్లకు అత్ని రపపంచి అత్నికి అబా
ర హామ్ను పేరు పటిున్వాడవు
నీవే.

and foundest his heart faithful before Thee, and madest a covenant with
him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites and the
Perizzites, and the Jebusites and the Girgashites--to give it, I say, to his seed,
and hast performed Thy words, for Thou art righteous"
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అత్డు న్మ్ికమైన్ మ్న్సుసగల వాడని యెరిగి, కనానీయలు హితీతయలు and didst see the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by
అమోరీయలు పరిజీజ యలు యెబూస్త్యలు గిరా
ు షీయలు అనువారి
the Red Sea;
దేశమును అత్ని సంత్త్రవారికిచచన్ట్ట
ా ఆత్నితో నిబంధన్ చేసిన్వాడవు నీవే.
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నీవు నీత్రమ్ంతుడవెై యండి నీ మ్యటచొపుపన్ జరిగించిత్రవి. ఐగుపు
త లో మ్య
పత్రులు పందిన్ శర మ్ను నీవు చూచిత్రవి, ఎఱ్ఱసముదరమునొదద వారి మొఱ్ఱను
నీవు వింటివి.

and showedst signs and wonders upon Pharaoh and on all his servants and
on all the people of his land. For Thou knewest that they dealt proudly
against them. So didst Thou get Thee a name, as it is this day.
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ఫరోయ అత్ని దాసులందరును అత్ని దేశపు జనులందరును వారియెడల
బహు గరవ ముగా పరవరిించిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట
సూచకకిరయలను మ్హతాకరాములను చూపంచిత్రవి. ఆల్లగున్
చేయటవలన్ నీవు ఈ దిన్మ్ందున్నట్ట
ు గా పరసిదిినొందిత్రవి.

And Thou didst divide the sea before them, so that they went through the
midst of the sea on the dry land; and their persecutors Thou threwest into
the deep, as a stone into the mighty waters.
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Moreover Thou leddest them in the day by a cloudy pillar, and in the night
by a pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go.
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మ్రియ నీ జనులయెదుట నీవు సముదరమును విభాగించిన్ందున్ వారు
సముదరముమ్ధా పడినేలను న్డచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసిన్ట్ట
ా వారిని
త్రిమిన్వారిని అగాధజలములలో నీవు పడవేసిత్రవి.
ఇదియగాక పగటికాలమ్ందు మేఘసతంభ్ములో ఉండిన్ వాడవును
రాత్రికాలమ్ందు వారు వెళావలసిన్ మ్యరుమున్ వెలుగిచచటకెై
అగినసతంభ్ములో ఉండిన్వాడవును అయి యండి వారిని తోడుకొనిపోత్రవి.
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and madest known unto them Thy holy Sabbath, and commandedst them
precepts, statutes, and laws by the hand of Moses Thy servant;
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స్త్నాయి పరవత్ము మీదికి దిగి వచిచ ఆకాశమునుండి వారితో మ్యటల్లడి,
వారికి నీత్రయకిమైన్ విధులను సత్ామైన్ ఆజాలను మేలు కరములైన్
కటుడలను ధరిములను నీవు దయచేసిత్రవి.
వారికి నీ పరిశుదిమైన్ విశారంత్ర దిన్మును ఆచరింప నాజా ఇచిచ నీ దాసుడెైన్
మోషేదావరా ఆజాలను కటుడలను ధరిశాసతీమును వారికి నియమించిత్రవి.
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వారి ఆకలి తీరుచటకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము
తీరుచటకు బండలోనుండి ఉదకమును తెపపంచిత్రవి. వారికి పరమ్యణముచేసిన్
దేశమును సావధీన్పరచకొన్వలన్ని వారి కాజా
ా పంచిత్రవి.

"But they and our fathers dealt proudly, and hardened their necks and
hearkened not to Thy commandments.
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అయితే వారును మ్య పత్రులును గరివంచి, లోబడనొలాక నీ ఆజాలకు
చెవియొగుక పోయిరి.
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వారు విధేయలగుటకు మ్న్సుస లేనివారై త్మ్ మ్ధా నీవు చేసిన్
అదుభత్ములను జా
ా పకము చేసికొన్క త్మ్ మ్న్సుసను కఠిన్పరచ కొని,
తాముండి వచిచన్ దాసాపుదేశమున్కు త్రరిగి వెళ్ల
ా టకు ఒక అధికారిని
కోరుకొని నీ మీద త్రరుగు బాట్ట చేసిరి. అయితే నీవు క్షమించటకు సిదిమైన్
దేవుడవును, దయావాత్సలాత్లు గలవాడవును, దీరాశాంత్ మును బహు
కృపయ గలవాడవునై యండి వారిని విసరిజంపలేదు.

And they refused to obey, neither were mindful of Thy wonders that Thou
didst among them; but hardened their necks, and in their rebellion
appointed a captain to return to their bondage. But Thou art a God ready to
pardon, gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and
forsookest them not.
Yea, when they had made them a molten calf and said, `This is thy God who
brought thee up out of Egypt,' and had wrought great provocations,

Thou camest down also upon Mount Sinai and spokest with them from
heaven, and gavest them right judgments and true laws, good statutes and
commandments;

and gavest them bread from heaven for their hunger, and broughtest forth
water for them out of the rock for their thirst, and promisedst them that
they should go in to possess the land which Thou hadst sworn to give them.
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వారు ఒక పోత్దూడను చేసికొనిఐగుపు
త లోనుండి మ్ముిను రపపంచిన్ దేవుడు yet Thou in Thy manifold mercies forsookest them not in the wilderness.
ఇదే అని చెపప, నీకు బహు విసుకు పుటిుంచిన్ను
The pillar of the cloud departed not from them by day, to lead them in the
way; neither the pillar of fire by night, to show them light and the way
wherein they should go.
వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాతరమైన్ కృప కలిగిన్వాడవెై వారిని
Thou gavest also Thy good Spirit to instruct them, and withheldest not Thy
విసరిజంపలేదు; మ్యరుముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు
manna from their mouth, and gavest them water for their thirst.
మేఘసతంభ్మును, దారిలో వారికి వెలు గిచచటకు రాత్రి అగినసతంభ్మును
వారిపైనుండి వెళ్లాపోక నిలిచెను.
వారికి భోధించటకు నీ యపకారాత్ిను దయ చేసిత్రవి, నీ విచిచన్
Yea, forty years didst Thou sustain them in the wilderness, so that they
మ్నానను ఇయాక మ్యన్లేదు; వారి దాహమున్కు ఉదకమిచిచత్రవి.
lacked nothing; their clothes waxed not old and their feet swelled not.
నిజముగా అరణాములో ఏమియ త్కుకవ కాకుండ న్లువది సంవత్సరములు
వారిని పోష్ంచిత్రవి. వారి వసతీములు ప్రత్గిలిపోలేదు, వారి కాళాకువాపు
రాలేదు.
ఇదియగాక రాజాములను జన్ ములను వారికపపగించి, వారికి సరిహదు
ద లు
ఏరపరచిత్రవి గనుక, వారు స్త్హోను అను హెషోబను రాజుయొకక దేశమును
బాషానున్కు రాజైన్ ఓగుయొకక దేశమును సవత్ంత్రించకొనిరి.

Moreover Thou gavest them kingdoms and nations, and didst divide them
into corners; so they possessed the land of Sihon and the land of the king of
Heshbon and the land of Og, king of Bashan.
Their children also did Thou multiply as the stars of heaven, and broughtest
them into the land which Thou hadst promised to their fathers, that they
should go in to possess it.

23

వారి సంత్త్రని ఆకాశపు న్క్షత్ిములంత్ విసాతరముగా చేసి, పరవేశించి
సవత్ంత్రించ కొనున్ట్ట
ా వారి పత్రులకు నీవు వాగా
ద న్ముచేసిన్ దేశములోనికి
వారిని రపపంపగా
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ఆ సంత్త్రవారు పరవేశించి ఆ దేశమును సవత్ంత్రించకొనిరి. నీవు
కనానీయలను ఆ దేశవాసులను జయించి, త్మ్కు మ్న్సుసవచిచన్ట్ట
ా
చేయటకు వారి రాజులను ఆ దేశజనులను వారి చేత్రకి అపపగించిత్రవి.
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అపుపడు వారు ప్ర
ర కారములుగల పటుణ ములను ఫలవంత్మైన్ భూమిని
సావధీన్పరచకొని, సకలమైన్ పదారథములతో నిండియన్న యిండాను త్ివివన్
బావులను దా
ర క్షతోటలను ఒలీవ తోటలను బహు విసాతరముగా ఫలించ
చెటాను వశపరచకొనిరి. ఆల్లగున్ వారు త్రని త్ృపతపంది మ్దించి నీ
మ్హోపకారమునుబటిు బహుగా సంతోష్ంచిరి.
అయిన్ను వారు అవిధేయలై నీ మీద త్రరుగుబాట్టచేసి, నీ ధరిశాసతీమును
లక్షా పటుక తో
ి సివేసి, నీత్ట్ట
ు త్రరుగవలన్ని త్మ్కు పరకటన్ చేసిన్ నీ
పరవకిలను చంప నీకు బహుగా విసుకు పుటిుంచిరి.

So the children went in and possessed the land, and Thou did subdue before
them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gavest them into their
hands, with their kings and the people of the land, that they might do with
them as they would.
And they took strong cities and a fat land, and possessed houses full of all
goods, wells dug out, vineyards and olive yards, and fruit trees in
abundance. So they ate, and were filled, and became fat, and delighted
themselves in Thy great goodness.
"Nevertheless they were disobedient and rebelled against Thee, and cast
Thy law behind their backs, and slew Thy prophets who testified against
them to turn them to Thee; and they wrought great provocations.
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అందుచేత్ నీవు వారిని వారి శతు
ి వులచేత్రకి అపపగించిత్రవి. ఆ శతు
ి వులు
వారిని బాధింపగా శర మ్కాలమ్ందు వారు నీకు మొఱ్ఱపటిున్పుపడు
ఆకాశమ్ందుండు నీవు ఆలకించి, వారి శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి వారిని
త్పపంచటకెై నీ కృప్రసంపత్రతని బటిు వారికి రక్షకులను దయచేసిత్రవి.

Therefore Thou deliveredst them into the hand of their enemies, who vexed
them. And in the time of their trouble when they cried unto Thee, Thou
heardest them from heaven; and according to Thy manifold mercies Thou
gavest them saviors who saved them out of the hand of their enemies.
"But after they had rest, they did evil again before Thee. Therefore leftest
Thou them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over
them; yet when they returned and cried unto Thee, Thou heardest them
from heaven. And many times didst Thou deliver them according to Thy
mercies,
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వారు నమ్ిదిపందిన్ త్రువాత్ నీ యెదుట మ్రల దోరహులుకాగా నీవు వారిని
వారి శతు
ి వులచేత్రకి అపపగించిత్రవి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు
త్రరిగి వచిచ నీకు మొఱ్ఱపటిున్పుపడు ఆకాశమ్ందుండు నీవు ఆలంకించి నీ
కృపచొపుపన్ అనేకమ్యరులు వారిని విడిపంచిత్రవి.

and testifiedst against them, that Thou mightest bring them again unto Thy
law. Yet they dealt proudly and hearkened not unto Thy commandments,
but sinned against Thy judgments (which if a man do, he shall live in them),
and withdrew the shoulder and hardened their neck and would not hear.
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"Yet many years didst Thou forbear them, and testifiedst against them by
Thy Spirit in Thy prophets. Yet would they not give ear; therefore gavest
Thou them into the hand of the people of the lands.
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నీ ఆజాలను విధులను ఒకడు ఆచరించిన్ యెడల వాటివలన్ వాడు
బరదుకునుగదా. వారు మ్రల నీ ధరిశాసతీము న్నుసరించి న్డుచన్ట్ట
ా నీవు
వారిమీద సాక్షాము పలికిన్ను, వారు గరివంచి నీ ఆజాలకు లోబడక నీ విధుల
విష్యములో ప్రపులై నినున త్రరసకరించి త్మ్ మ్న్సుసను కఠిన్పరచకొని నీ
మ్యట విన్కపోయిరి.
నీవు అనేక సంవత్సరములు వారిని ఓరిచ, నీ పరవకిలదావరా నీ ఆత్ిచేత్
వారిమీద సాక్షాము పలికిత్రవి గాని వారు విన్క పోయిరి; కాగా నీవు ఆయా
దేశములలోనున్న జనుల చేత్రకి వారిని అపపగించిత్రవి.
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అయితే నీవు మ్హోప కారివెై యండి, వారిని బత్రతగా నాశన్ముచేయకయ
విడిచిపటుకయ ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృప్రకనికర ములుగల దేవుడవెై
యనానవు.

"Now therefore, our God, the great, the mighty, and the fearsome God, who
keepest covenant and mercy, let not all the trouble seem little before Thee
that hath come upon us--on our kings, on our princes, and on our priests,
and on our prophets, and on our fathers, and on all Thy people since the
time of the kings of Assyria unto this day.
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చేసిన్ నిబంధన్ను నిలు పుచ కృప చూపున్టిు మ్హా పరాకరమ్శాలివియ
Nevertheless, Thou art just in all that is brought upon us; for Thou hast done
భ్యం కరుడవున్గు మ్య దేవా, అష్ష
ు రు రాజుల దిన్ములు మొదలుకొని యీ right, but we have done wickedly.
దిన్ములవరకు మ్య మీదికిని మ్య రాజుల మీదికిని పరధానులమీదికిని మ్య
పత్రులమీదికిని నీ జను లందరిమీదికిని వచిచన్ శర మ్యంత్య నీ దృష్ుకి
అలప ముగా ఉండకుండును గాక.
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మ్య మీదికి వచిచన్ శర మ్ లనినటిని చూడగా నీవు నాాయసు
థ డవే; నీవు
సత్ాము గానే పరవరిించిత్రవి కాని మేము దురాిరు
ు లమైత్రవిిు.
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మ్య రాజులు గాని మ్య పరధానులు గాని మ్య యాజకులు గాని మ్య పత్రులు
గాని నీ ధరిశాసతీము న్నుసరించి న్డువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన్
సాక్షాములనైన్ను నీ ఆజాలనైన్ను వారు విన్కపోయిరి.
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వారు త్మ్ రాజా పరిప్రలన్కాలమ్ందు నీవు త్మ్ యెడల చూపంచిన్ గొపప
ఉపకారములను త్లంచక, నీవు వారికిచిచన్ విసాతరమ్గు ఫలవంత్మైన్
భూమిని అనుభ్వించియండియ నినున సేవింపకపోయిరి, త్మ్ చెడు
న్డత్లువిడిచి మ్యరుమ్న్సుస పందరైరి.
చిత్తగించము, నేడు మేము దాసాములో ఉనానము, దాని ఫలమును దాని
సమ్ృధిిని అనుభ్వించన్ట్ట
ా నీవు మ్య పత్రులకు దయచేసిన్ భూమియందు
మేము దాసులమై యనానము.
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Nevertheless for Thy great mercies' sake Thou did not utterly consume them
nor forsake them, for Thou art a gracious and merciful God.

Neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers kept Thy
law, nor hearkened unto Thy commandments and Thy testimonies,
wherewith Thou didst testify against them.
For they have not served Thee in their kingdom, and in Thy great goodness
that Thou gavest them, and in the large and fat land which Thou gavest
before them, neither turned they from their wicked works.
Behold, we are servants this day; and for the land that Thou gavest unto our
fathers to eat the fruit thereof and the good thereof, behold, we are
servants in it.
And it yieldeth much increase unto the kings whom Thou hast set over us
because of our sins; also they have dominion over our bodies and over our
cattle at their pleasure, and we are in great distress.

మ్య ప్రపములనుబటిు నీవు మ్యమీద నియమించిన్ రాజులకు అది
"And because of all this, we make a sure covenant, and write it; and our
అత్రవిసాతరముగా ఫల మిచచచన్నది.
princes, Levites, and priests set their seal unto it."
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వారు త్మ్కిష్ుము వచిచన్ట్ట
ా మ్య శరీర ములమీదను మ్య పశువులమీదను
అధికారము చూపు చనానరు గనుక మ్యకు చాల శర మ్లు కలుగుచన్నవి.

Now those who sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hachaliah,
and Zedekiah,
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Seraiah, Azariah, Jeremiah,

Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah

10
10
10
10
10
10
10

2
3
4
5
6
7
8

మేము ఒపుపకొని చెపపన్దానినిబటిు ఒక సిథరమైన్ నిబంధన్ చేసికొని
వా
ర యించకొన్గా, మ్య పరధానులును లేవీయలును యాజకులును దానికి
ముదరలు వేసిరి. దానికి ముదరలు వేసిన్వారవరన్గా, అధికారియగు హకల్లా
కుమ్యరుడెైన్ నహెమ్యా సిదీకయా
శెరాయా అజరాా యిరీియా
పష్షరు అమ్రాా మ్లీకయా
హట్ట
ు షు షెబనాా మ్లూ
ా కు.
హారిము మరేమోతు ఓబదాా
దానియేలు గిననతోను బారూకు
మషుల్ల
ా ము అబీయా మీయామిను
మ్యజాా బిలుయి షెమ్యా వీరందరును యాజకులుగా ఉండువారు
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Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah

10
10
10
10
10

10
11
12
13
14

లేవీయలు ఎవరన్గా, అజనాా కుమ్యరుడెైన్ యేష్షవ హేనా దాదు
కుమ్యరులైన్ బినూనయి కదీియేలు
వారి సహోదరులైన్ షెబనాా హోదీయా కెలీటా పల్లయా హానాను
మీకా రహోబు హష్బాా
జకూకరు షేరేబాా షెబనాా
హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు.
జనులలో పరధాను లవరన్గా పరోషు పహతోియాబు ఏల్లము జతూ
త బానీ

Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah
Nehemiah

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

బునీన అజా
ు దు బేబెై
అదోనీయా బిగవయి ఆదీను
అటేరు హిజకయా అజూ
ా రు
హోదీయా హాషుము బేజయి
హారీపు అనాతోతు నేబెైమ్గీప
యాషు మషుల్ల
ా ము హెజీరు
మషేజ బెయేలు సాదోకు యదూ
ద వ
పలటాా హానాను అనాయా
హోషేయ హన్నాాహష్ష
ు బు హలో
ా హేషు పల్ల
ా షోబేకు
రహూము హష్బాన మ్యశ్రయా
అహీయా హానాను ఆనాను
మ్లూ
ా కు హారిము బయనా అనువారు.
అయితే జనులలో మిగిలిన్వారు,

Pashhur, Amariah, Malchijah,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these were the priests.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of
Henadad, Kadmiel.
And their brethren: Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Hodijah, Bani, Beninu.
The chief of the people: Parosh, Pahathmoab, Elam, Zattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Ater, Hezekiah, Azzur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Hoshea, Hananiah, Hasshub,
Hallohesh, Pilha, Shobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
and Ahijah, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
And the rest of the people --the priests, the Levites, the gatekeepers, the
singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the
people of the lands unto the law of God, their wives, their sons and their
daughters, every one having knowledge and having understanding
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అన్గా దేవుని ధరిశాసతీమున్కు విధేయ లగున్ట్ట
ా దేశపు జనులలో
ఉండకుండ త్ముిను తాము వేరుపరచకొనిన్ యాజకులు లేవీయలు
దావరప్రలకులు గాయకులు నతీనీయలు అందరును, దేవుని దాసుడెైన్
మోషేదావరా నియమించబడిన్ దేవుని ధరిశాసతీము న్నుసరించి
న్డుచకొనుచ, మ్న్ పరభువెైన్ యెహోవా నిబంధన్లను కటుడలను
ఆచరించదుమ్ని శపథము పూని పరమ్యణము చేయటకు కూడిరి.

they cleaved to their brethren, their nobles, and entered into a curse and
into an oath to walk in God's law, which was given by Moses the servant of
God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord,
and His judgments and His statutes;
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వారి భారాలు వారి కుమ్యరులు వారి కుమ్యరిలు తెలివియ బుదిియగలవా
రవరో వారును ఈ విష్యములో పరధానులైన్ త్మ్ బంధువులతో కలిసిరి.

and that we would not give our daughters unto the people of the land, nor
take their daughters for our sons;
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మ్రియమేము దేశపు జనులకు మ్య కుమ్యరిలను ఇయాకయవారి
కుమ్యరిలను మ్య కుమ్య రులకు పుచచకొన్కయ నుందుమ్నియ

Nehemiah

10

31

Nehemiah

10

32

Nehemiah

10

33

సవరింపబడిన్ ర్కట్టువిష్యములోను, నిత్ా నైవేదాము విష్యములోను,
నిత్ాము అరిపంచ దహన్ బలి విష్యములోను, విశారంత్ర దిన్ముల
విష్యములోను, అమ్యవాసాల విష్యములోను, నిరణయింపబడిన్ పండుగల
విష్యములోను, పరత్రష్ఠత్ము లైన్ వసు
త వుల విష్యములోను,
ఇశారయేలీయలకు ప్ర
ర య శిచత్తము కలుగుటకెైన్ ప్రపపరిహారారథబలుల
విష్యములోను, మ్న్ దేవుని మ్ందిరపు పనియంత్టి విష్యములోను,
ఆల్లగున్నే నిరణయించకొంటిమి.

And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people for the
wood offering, to bring it into the house of our God according to the houses
of our fathers, at times appointed year by year to burn upon the altar of the
LORD our God, as it is written in the law;
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మ్రియ మ్య పత్రుల యింటి మ్రాాదపరకారము పరత్ర సంవత్సరమును నిరణ
యించకొనిన్ కాలములలో ధరిశాసతీ గరంథమ్ందు వా
ర సియన్నట్ట
ు మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద దహింప జేయటకు యాజకులలోను
లేవీయలలోను జనుల లోను కట్టుల అరపణమును మ్య దేవుని
మ్ందిరములోనికి ఎవరు తేవలనో వారును చీట్ట
ా వేసికొని నిరణయించకొంటిమి.

and to bring the firstfruits of our ground and the firstfruits of all fruit of all
trees, year by year, unto the house of the LORD;
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మ్రియ మ్య భూమియొకక పరథమ్ ఫలములను సకల వృక్షముల పరథమ్
ఫలము లను, పరత్ర సవంత్సరము పరభువు మ్ందిరమున్కు మేము తీసికొని
వచచన్ట్ట
ా గా నిరణయించకొంటిమి

also the firstborn of our sons, and of our cattle (as it is written in the law)
and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our
God, unto the priests who minister in the house of our God;

and if the people of the land bring wares or any victuals on the Sabbath day
to sell, that we would not buy it from them on the Sabbath or on the holy
day; and that we would leave the seventh year and the exaction of every
debt.
దేశపు జనులు విశారంత్రదిన్మ్ందు అమ్ికపు వసు
త వులనే గాని భోజన్
Also we made ordinances for us to charge ourselves yearly with the third
పదారథములనేగాని అముిటకు తెచిచన్యెడల విశారంత్ర దిన్మున్గాని పరిశుది part of a shekel for the service of the house of our God:
దిన్ములలోగాని వాటిని కొన్కుందు మ్నియ, ఏడవ సంవత్సరమున్
విడిచిపటిు ఆ సంవత్సర ములో బాకీదారుల బాకీలు వదలివేయదుమ్నియ
నిరణయించకొంటిమి.
మ్రియ మ్న్ దేవుని మ్ందిరపు సేవనిమిత్తము పరత్ర సంవత్సరము తులము for the showbread, and for the continual meat offering, and for the
వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచదమ్ని నిబంధన్ చేసికొంటిమి.
continual burnt offering of the Sabbaths, of the new moons, for the set
feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an
atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
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మ్య కుమ్యరులలో జేాష్ఠపుతు
ి లు, మ్య పశువులలో తొలిచూలులను,
ధరిశాసతీగరంథమ్ందు వా
ర యబడిన్ట్ట
ు మ్య మ్ందలలో తొలిచూలులను, మ్న్
దేవుని మ్ందిరములో సేవచేయ యాజకులయొదదకు మేము తీసికొని
వచచన్ట్ట
ా గా నిరణయించకొంటిమి.
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ఇదియ గాక మ్య పండిలో పరథమ్ ఫలము పరత్రషా
ఠ రపణలు
సకలవిధమైన్వృక్షముల ఫలములు దా
ర కాురసము నూన మొద లైన్ వాటిని
మ్య దేవుని మ్ందిరపు గదుల లోనికి యాజకుల యొదదకు తెచచన్ట్ట
ా గాను,
మ్య భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయలయొ దదకు తీసికొని
వచచన్ట్ట
ా గా పరత్ర పటుణములోనున్న మ్య పంటలో పదియవ వంతును ఆ
లేవీయల కిచచన్ట్ట
ా గాను నిరణయించకొంటిమి.

Nehemiah

10

38

లేవీయలు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంత్త్రవాడెైన్
యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలన్నియ, పదియవ వంతులలో
ఒకవంతు లేవీయలు మ్య దేవుని మ్ందిరములో ఉన్న ఖజానా గదులలోనికి
తీసికొని రావలన్నియ నిరణయించకొంటిమి,

For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of
the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers where are the
vessels of the sanctuary and the priests who minister and the gatekeepers
and the singers. And we will not forsake the house of our God.
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ఇశార యేలీయలును లేవీయలును ధాన్ామును కొరత్త దా
ర కాు రసమును
నూనను తేగా, సేవచేయ యాజకులును దావర ప్రలకులును గాయకులును
వాటిని తీసి కొని పరత్రష్ఠత్ములగు ఉపకరణములుండు మ్ందిరపు గదులలో
ఉంచవలను. మ్య దేవుని మ్ందిరమును మేము విడిచిపటుము.

And the rulers of the people dwelt at Jerusalem; the rest of the people also
cast lots to bring one of ten to dwell in Jerusalem, the holy city, and nine
parts to dwell in other cities.
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And the people blessed all the men who willingly offered themselves to
dwell at Jerusalem.
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జనుల అధికారులు యెరూష్లేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన్ జనులు
పరిశుదిపటుణమ్గు యెరూష్ లేమున్ందు పదిమ్ందిలో ఒకడు
నివసించన్ట్ట
ా ను, మిగిలిన్ తొమ్ిండుగురు వేరు పటుణములలో
నివసించన్ట్ట
ా ను చీట్ట
ా వేసిరి.
యెరూష్లేములో నివసించటకు సంతోష్ముగా ఒపుప కొనిన్వారిని జనులు
దీవించిరి.
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యెరూష్ లేములో నివాసము చేసిన్ రాజాపు పరధానులు వీరే,
యూదాపటుణములలో ఎవరి సావసథాములో వారు నివ సించచండిరి.
వారవరన్గా ఇశారయేలీయలును యాజ కులును లేవీయలును
నతీనీయలును సొలొమోనుయొకక దాసుల వంశసు
థ లును నివాసము చేసిరి.
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మ్రియ యెరూష్ లేములో యూదులలో కొందరును బెనాామీనీయలలో
కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరన్గా, జకరాాకు పుటిున్ ఉజజయా
కుమ్యరుడెైన్ అతాయా, యిత్డు షెఫటాకు పుటిున్ అమ్రాా కుమ్యరుడు,
వీడు షెఫటాకు పుటిున్ పరసు వంశసు
థ డగు మ్హలలేలు కుమ్యరుడు.
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మ్రియ ష్లోనికి పుటిున్ జకరాా కుమ్యరునికి పుతు
ి డెైన్ యోయారీబు కనిన్ All the sons of Perez who dwelt at Jerusalem were four hundred threescore
అదాయా కుమ్యరుడెైన్ హజాయాకు కలిగిన్ కొలో
ా జకు పుటిున్ బారూకు
and eight valiant men.
కుమ్యరుడెైన్ మ్యశ్రయా నివసించెను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

and that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and
the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests to the
chambers of the house of our God, and the tithes of our ground unto the
Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our
tillage.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites when the Levites
take tithes; and the Levites shall bring up a tenth of the tithes unto the
house of our God, to the chambers, into the treasure house.

Now these are the chief of the province who dwelt in Jerusalem; but in the
cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, to wit: Israel,
the priests, and the Levites, and the Nethinim, and the children of
Solomon's servants.
And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah and of the children
of Benjamin. Of the children of Judah: Athaiah the son of Uzziah, the son of
Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah,the son of Mahalaleel,
of the children of Perez;
and Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah,
the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.
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యెరూష్లేములో నివాసము చేసిన్ పరసు వంశసు
థ లందరును బలవంతులైన్
నాలుగువందల అరువది ఎన్మ్ండుగురు.
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బెనాామీనీయలలో ఎవరన్గా యోవేదు పదాయా కోల్లయా మ్యశ్రయా
ఈతీయేలు యెష్యా అను పత్రుల వరుసలో మషుల్ల
ా ము కుమ్యరుడెైన్
సలు
ా .
అత్ని త్రువాత్ గబబయి సలాయి; వీరందరును తొమిిదివందల ఇరువది
యెన్మ్ండుగురు;
జఖ్రి కుమ్యరుడెైన్ యోవేలు వారికి పదదగా ఉండెను. సెనూయా కుమ్యరుడెైన్
యూదా పటుణముమీద రండవ అధికారియె
ై యండెను.
యాజకులలో ఎవరన్గా యోయారీబు కుమ్యరుడెైన్ యెదా యాయ
యాకీనును
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శెరాయా దేవుని మ్ందిరమున్కు అధిపత్రయె
ై యండెను. ఇత్డు మ్షుల్ల
ా ము
సాదోకు మరాయోతు అహీట్టబులను పత్రుల వరుసలో హిలీక యాకు
పుట్టును.

And their brethren who did the work of the house were eight hundred
twenty and two; and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son
of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashhur, the son of Malchijah,
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and his brethren, chief of the fathers, were two hundred forty and two; and
Amashai the son of Azareel, the son of Ahzai, the son of Meshillemoth, the
son of Immer,
and their brethren, mighty men of valor, were a hundred twenty and eight;
and their overseer was Zabdiel, the son of one of the great men.
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ఇంటిపని చేసిన్వారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదదరు. మ్రియ
పత్రులైన్ మ్లీకయా పష్షరు జకరాా అవీి్జు పలల్లాల వరుసలో
యెరోహామున్కు పుటిున్ అదాయా.
పదదలలో పరధానులైన్ ఆ అదాయా బంధువులు రండువందల న్లువది
యిదదరు. మ్రియ ఇమేిరు మష్లేామోతె అహజైయను పత్రుల వరుసలో
అజరేలున్కు పుటిున్ అమ్ష్ుయి.
బల వంతులైన్వారి బంధువులు నూట ఇరువది యెన్మ్ండుగురు. వారికి
జబీదయేలు పదదగా ఉండెను; ఇత్డు ఘనులైన్ వారిలో ఒకని కుమ్యరుడు.
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లేవీయలలో ఎవరన్గా, షెమ్యా. ఇత్డు బునీనకి పుటిున్ హష్బాాకనిన్
అజీరకాము కుమ్యరుడెైన్ హష్ష
ు బున్కు పుటిున్వాడు.
లేవీయ లలో పరధానులైన్ వారిలో ష్బెబతెైయను యోజా బాదును దేవుని
మ్ందిర బాహా విష్యములో పై విచారణచేయ అధికారము పందిరి.
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ఆసాపు కుమ్యరుడెైన్ జబిదకి పుటిున్ మీకా కుమ్యరుడెైన్ మ్త్తనాా ప్ర
ర రథన్
సోతత్ిముల విష్యములో పరధానుడు; త్న్ సహోదరులలో బకుబకాాయను
యెదూతూను కుమ్యరుడెైన్ గాల్లలున్కు పుటిున్ ష్మూియ కుమ్యరుడెైన్
అబా
ద యను ఈ విష్యములో అత్ని చేత్రకిరంది వారు

and Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the oversight of
the outside business of the house of God.
And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, was
the principal to begin the thanksgiving in prayer, and Bakbukiah the second
among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the
son of Jeduthun.
All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.
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పరిశుది పటుణములో ఉన్న లేవీయలందరు రండువందల ఎనుబది న్లుగురు. Moreover the gatekeepers, Akkub, Talmon, and their brethren who kept the
gates, were a hundred seventy and two.
దావరప్రలకులైన్ అకూకబు టలోిను గుమ్ిములు కాయవారును నూట
And the residue of Israel, of the priests, and the Levites, were in all the cities
డెబబది యిదదరు.
of Judah, every one in his inheritance.
ఇశార యేలీయలలో శ్రష్ంచిన్ యాజకులు లేవీయలు మొదలైన్ వారు
But the Nethinim dwelt in Ophel; and Ziha and Gishpa were over the
యూదా పటుణములనినటిలో ఎవరి సావసథాములో వారు ఉండిరి.
Nethinim.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And these are the sons of Benjamin: Sallu the son of Meshullam, the son of
Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of
Ithiel, the son of Jeshaiah.
And after him Gabbai and Sallai, nine hundred twenty and eight.

And Joel the son of Zichri was their overseer; and Judah the son of Senuah
was second over the city.
Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.
Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son
of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God.

Also of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the
son of Hashabiah, the son of Bunni;
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నతీనీయలు ఓపలులో నివసించిరి. జీహాయ గిషాపయను నతీనీయలకు
పరధానులు.

The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the
son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of
Asaph, the singers were over the business of the house of God.
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యెరూష్లేములో ఉన్న లేవీయలకు మీకాకు పుటిున్ మ్త్తనాా కుమ్యరుడెైన్
హష్బాా కనిన్ బానీ కుమ్యరుడెైన్ ఉజీజ పరధానుడు; ఆసాపు కుమ్యరులలో
గాయకులు దేవుని మ్ందిరముయొకక పనిమీద అధికారులు

For it was the king's commandment concerning them, that a certain portion
should be for the singers, due for every day.
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And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of
Judah, was at the king's hand in all matters concerning the people.
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వారిని గూరిచన్ విధి యేదన్గా, గాయకులు వంతులపరకారము
ఒపపందముమీద త్మ్ పనిచేయవలను, లేవీయలు రాజు యొకక ఆజానుబటిు
దిన్కరమేణ జరుగు పనులు చూడవలను.
మ్రియ యూదాదేశసు
థ డగు జరహు వంశసు
థ డెైన్ మషేజ బెయేలు
కుమ్యరుడగు పత్హయా జనులను గూరిచన్ సంగతులను విచారించటకు
రాజునొదద ఉండెను.
వాటి పలములలోనున్న పలాలు చూడగా యూదా వంశసు
థ లలో కొందరు
కిరాత్రాబలోను దానికి సంబంధించిన్ పలాలలోను దీబోనులోను దానికి
సంబంధించిన్ పలాలలోను యెకబెసయేలులోను దానికి సంబంధించిన్
పలాలలోను
యేష్షవలోను మల్లదాలోను బేతెపలతులోను.
హజరు
ు వలులోను బెయేరుబాలోను దానికి సంబంధించిన్ పలాలలోను
సికాగులోను మకోనాలోను దానికి సంబంధించిన్ పలాలలోను
ఏనిరమోినులోనుజొరాాలోను యరూితులోను
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ష్యలీతయేలు కుమ్యరుడెైన్ జరుబాబబెలుతో కూడ వచిచన్ యాజకులును
లేవీయలును వీరే. యేష్షవ శెరాయా యిరీియా ఎజా
ర

Amariah, Malluch, Hattush,
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అమ్రాా మ్ళ్ల
ా కు హట్ట
ు షు
షెకనాా రహూము మరేమోతు
ఇదోద గిననతోను అబీయా.

And for the villages with their fields, some of the children of Judah dwelt at
Kirjatharba and in the villages thereof, and at Dibon and in the villages
thereof, and at Jekabzeel and in the villages thereof,
and at Jeshua, and at Moladah, and at Bethphelet,

and at Hazarshual and at Beersheba and in the villages thereof,
and at Ziklag and at Meconah and in the villages thereof;
and at Enrimmon and at Zorah and at Jarmuth,
Zanoah, Adullam, and in their villages; at Lachish and the fields thereof, at
Azekah and in the villages thereof. And they dwelt from Beersheba unto the
valley of Hinnom.
జానోహలోను అదు ల్ల
ా ములోను వాటికి సంబంధించిన్ పలాలలోను ల్లకీషులోను The children also of Benjamin from Geba dwelt at Michmash, and Aija and
దానికి సంబంధించిన్ పలములలోను అజేకాలోను దానికి సంబంధించిన్
Bethel and in their villages,
పలాలలోను నివ సించిన్వారు. మ్రియ బెయేరుబా మొదలుకొని హినోనము
లోయవరకు వారు నివసించిరి.
గెబ నివాసులగు బెనాామీనీయలు మికిషులోను హాయిలోను బేతేలులోను
and at Anathoth, Nob, Ananiah,
వాటికి సంబంధించిన్ పలాలలోను
అనాతోతులోను నోబులోను అన్నాాలోను
Hazor, Ramah, Gittaim,
హాసోరులోను రామ్యలోను గిత్తయీములోను
Hadid, Zeboim, Neballat,
హాదీదులోను జబోయిములోను నబల్ల
ా ట్టలోను
Lod, and Ono, the valley of craftsmen.
లోదులోను పనివారి లోయ అను ఓనోలోను నివసించిరి.
And of the Levites were divisions in Judah, and in Benjamin.
మ్రియ లేవీయల సంబంధ మైన్వారిలో యూదా వంశసు
థ లలోనివారు
Now these are the priests and the Levites who went up with Zerubbabel the
బెనాామీనీ యలమ్ధా భాగములు పందిరి.
son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,

Shechaniah, Rehum, Meremoth,
Iddo, Ginnethoi, Abijah,
Mijamin, Maadiah, Bilgah,
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మీయామిను మ్యదాా బిల్ల
ు
షెమ్యా యోయారీబు యెదాయా
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సలూ
ా ఆమోకు హిలీకయా యెదాయా అనువారు.వారందరును యేష్షవ
దిన్ములలో యాజకులలోను వారి బంధువులలోను పరధానులుగా ఉండిరి.

Shemaiah and Joiarib, Jedaiah,
Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their
brethren in the days of Jeshua.
Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and
Mattaniah, who was over the psalms of thanksgiving, he and his brethren.
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మ్రియ లేవీయలలో యేష్షవ బినూనయి కదీియేలు షేరేబాా యూదా
సోతతా
ి ది సేవవిష్యములో పరధానియె
ై న్ మ్త్తనాాయ అత్ని బంధువులును.

Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were opposite them in the
watches.
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And Jeshua begot Joiakim, Joiakim also begot Eliashib, and Eliashib begot
Joiada,
and Joiada begot Jonathan, and Jonathan begot Jaddua.
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మ్రియ బకుబకాాయ ఉనీనయను వారి బంధువులును వారికి ఎదురు
వరుసలోనుండి ప్రడువారు.
యేష్షవ యోయాకీమును కనను, యోయాకీము ఎల్లాషీబును కనను,
ఎల్లాషీబు యోయా దాను కనను.
యోయాదా యోనాతానును కనను. యోనాతాను యదూ
ద వను కనను.
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Nehemiah
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యోయాకీము దిన్ ములలో పత్రులలో పరధానులైన్వారు యాజకులై
యండిరి. వారవరన్గా, శెరాయా యింటివారికి మరాయా, యిరీియా
యింటివారికి హన్నాా
ఎజా
ర యింటివారికి మషుల్ల
ా ము, అమ్రాా యింటివారికి యెహో హానాను

And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah,
Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;
of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;

of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;
of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;
of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;
of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai;
of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

18

మలీకూ యింటివారికి యోనాతాను, షెబనాా యింటివారికి యోసేపు
హారిము ఇంటివారికి అదాన, మరాయోతు ఇంటివారికి హెలకయి
ఇదోద యింటివారికి జకరాా, గిననతోను ఇంటివారికి మషుల్ల
ా ము
అబీయా యింటివారికి జఖ్రి, మినాామీను ఇంటివారికి మోవదాా యింటివారికి
పలుయి.
బిల్ల
ు యింటివారికి ష్మూియ, షెమ్యా యింటివారికి యెహో నాతాను
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యోయారీబు ఇంటివారికి మ్తెతనై యెదాయా యింటివారికి ఉజీజ
సలాయి యింటివారికి కలాయి ఆమోకు ఇంటివారికి ఏబెరు
హిలీకయా యింటివారికి హష్బాా, యెదాయా యింటివారికి నత్నేలు.

Nehemiah

12

22

ఎల్లాషీబు దిన్ములలో లేవీయల విష్యములో యోయాదా యోహానాను
యదూ
ద వ కుట్టంబ పరధానులుగా దాఖలైరి. మ్రియ ప్రరస్త్కుడగు దరాావేషు
ఏలుబడికాలములో వారే యాజకకుట్టంబ పరధానులుగా దాఖలైరి.

of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;
of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel.
The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were
recorded chief of the fathers; also the priests, until the reign of Darius the
Persian.
The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the
Chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.
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ఎల్లాషీబు కుమ్యరుడెైన్ యోహానాను దిన్ములవరకు అనుదిన్ము జరుగు
విష్యముల గరంథమ్ందు వారు లేవీయల కుట్టంబ పరధానులుగా దాఖలైరి.

and of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;

And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of
Kadmiel, with their brethren opposite them, to praise and to give thanks,
according to the commandment of David the man of God, watch opposite
watch.
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లేవీయల కుట్టంబ పరధానులైన్ హష్బాాయ షేరేబాాయను కదీియేలు
కుమ్యరుడెైన్ యేష్షవయను వారికి ఎదురు వరుసలో ప్రడు త్మ్
బంధువులతోకూడ దైవజనుడెైవ దావీదు యొకక ఆజానుబటిు సు
త త్రప్రటలు
ప్రడుటకు వంతుల చొపుపన్ నిరణయింపబడిరి.

Mattaniah and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were
porters keeping the watch at the thresholds of the gates.
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These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and
in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe.
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మ్త్తనాా బకుబకాా ఓబదాా మషుల్ల
ా ము టలోిను అకూకబు అనువారు
గుమ్ిముల దగురనున్న పదారథపు కొట్ట
ు లయొదద కాపుకాచ దావర
ప్రలకులుగా ఉండిరి.
వీరు యోజాదాకున్కు పుటిున్ యేష్షవ కుమ్యరుడెైన్ యోయాకీము
దిన్ములలోను అధి కారియె
ై న్ నహెమ్యాదిన్ములలోను యాజకుడును శాసితీ
యన్గు ఎజా
ర దిన్ములలోను ఆ పని జరువుచవచిచరి.

Nehemiah

12

27

Nehemiah

12

28

also from the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth;
for the singers had built themselves villages round about Jerusalem.
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అపుపడు గాయకుల వంశసు
థ లు యెరూష్లేము చట్ట
ు నున్న మైదాన్
భూమిలోనుండియ నటోప్రత్ర యొకక గా
ర మ్ములలో నుండియ కూడుకొని
వచిచరి.
మ్రియ గిల్ల
ు లుయొకక యింటిలోనుండియ, గెబ యొకకయ
అజాివెతుయొకకయ పలములలోనుండియ జనులు వచిచరి. ఏలయన్గా
యెరూష్లేము చట్ట
ు ను గాయకులు త్మ్కు ఊళాను కట్ట
ు కొని యండిరి.
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యాజకు లును లేవీయలును త్ముిను తాము పవిత్ిపరచకొనిన్ త్రువాత్ Then I brought up the princes of Judah upon the wall, and appointed two
జనులను గుమ్ిములను ప్ర
ర కారమును పవిత్ి పరచిరి.
great companies of those who gave thanks, whereof one went on the right
hand upon the wall toward the Dung Gate;

Nehemiah

12

31

Nehemiah

12

32

Nehemiah
Nehemiah

12
12

33
34

అట్టత్రువాత్ నేను యూదుల పరధానులను ప్ర
ర కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ
సోతత్ిగీత్ములు ప్రడువారిని రండు గొపప సమూహములుగా ఏరపరచిత్రని.
అందులో ఒక సమూహము కుడిపరకకను పంట గుమ్ిము వెైపున్
ప్ర
ర కారముమీదను న్డిచెను.
వారివెంబడి హోష్యాయను యూదుల పరధానులలో సగముమ్ంది యను
వెళ్లారి.
మ్రియ అజరాాయ ఎజా
ర య మషుల్ల
ా మును
యూదాయ బెనాామీనును షెమ్ యాయను యిరీియాయ అనువారు
పోయిరి.
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And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of
all their places, to bring them to Jerusalem to keep the dedication with
gladness, both with thanksgivings and with singing, with cymbals, psalteries,
and with harps.
యెరూష్లేము ప్ర
ర కారమును పరత్రష్ఠంచ కాల ములో వారు ఆ పరత్రషా
ఠ చారమును And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the
సోతత్ిగీత్ములతోను ప్రటలతోను సవరమ్ండల సితారా చేయి
plain country round about Jerusalem and from the villages of the
తాళములతోను సంతోష్ముగా జరిగించన్ట్ట
ా లేవీయలను త్మ్ సకల
Netophathites,
సథలములలోనుండి యెరూష్లేమున్కు రపపంచటకు పూను కొనిరి

And the priests and the Levites purified themselves, and purified the people
and the gates and the wall.

and after them went Hoshaiah and half of the princes of Judah,

and Azariah, Ezra, and Meshullam,

Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah,
and certain of the priests' sons with trumpets, namely, Zechariah the son of
Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah,
the son of Zaccur, the son of Asaph;
యాజకుల కుమ్యరులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచ పోయిరి; వారవరన్గా,
and his brethren, Shemaiah, and Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel,
ఆసాపు కుమ్యరుడెైన్ జకూకరున్కు పుటిున్ మీకాయా కనిన్ మ్త్తనాాకు పుటిున్ and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God,
షెమ్యా కుమ్యరుడెైన్ యోనాతానున్కు పుటిున్ జకరాాయ
and Ezra the scribe before them.
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అత్ని బంధు వులగు షెమ్యా అజరేలు మిలలై గిలలై మ్యయి నత్నేలు
యూదా హనానీ అనువారు. వీరు దైవజనుడగు దావీదు యొకక
వాదాములను వాయించచ పోయిరి; వారిముందర శాసితీయగు ఎజా
ర యను
న్డిచెను.
వారికి ఎదురుగా ఉన్న ఊట గుమ్ిముదగుర దావీదుపురము యొకక
మటామీద దావీదు న్గరును దాటి ప్ర
ర కారము వెంబడి తూరుపవెైపు నీటి
గుమ్ిమువరకు పోయిరి.
సోతత్ిగీత్ములు ప్రడువారి రండవ సమూహము వారికి ఎదురుగా న్డిచెను,
వారివెంబడి నేనును వెళ్లాత్రని. ప్ర
ర కారముమీదనున్న సగముమ్ంది కొలుముల
గోపురము అవత్లనుండి వెడలుప ప్ర
ర కారమువరకు వెళ్లారి.

And at the Fountain Gate, which was opposite them, they went up by the
stairs of the City of David, at the going up of the wall, above the house of
David, even unto the Water Gate eastward.
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మ్రియ వారు ఎఫా
ర యిము గుమ్ిము అవత్లనుండియ, ప్రత్ గుమ్ిము
అవత్లనుండియ, మ్త్సాపు గుమ్ిము అవత్ల నుండియ, హన్నేాలు
గోపురమునుండియ, మేయా గోపురమునుండియ, గొఱ్ఱల గుమ్ిమువరకు
వెళ్లా బందీ గృహపు గుమ్ిములో నిలిచిరి.ఒ

So stood the two companies of those who gave thanks in the house of God,
and I, and half of the rulers with me;
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and the priests, Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah,
and Hananiah, with trumpets;

Nehemiah

12

41

ఆ పరకారమే దేవుని మ్ందిరములో సోతత్ిగీత్ములు ప్రడువారి రండు సమూహ
ములును నేనును, నాతోకూడ ఉన్న అధికారులలో సగముమ్ందియ
నిలిచియంటిమి.
యాజకులగు ఎల్లా కీము మ్యశ్రయా మినాామీను మీకాయా ఎలోాయేనై
జకరాా హన్నాా బాకాలు పట్ట
ు కొనిరి.
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మ్రియ దేవుడు త్మ్కు మ్హాన్ందము కలుగజేసెన్ని ఆ దిన్మున్ వారు
గొపప బలులను అరిపంచి సంతోష్ంచిరి. వారి భారాలు పలాలుకూడ
సంతోష్ంచిరి. అందువలన్ యెరూష్లేములో పుటిున్ ఆన్ందధవని బహు
దూరమున్కు విన్బడెను.
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ఆ కాలమ్ందు పదారథములకును పరత్రషా
ఠ రపణలకును పరథమ్ ఫలములకును
పదియవవంతుల సంబంధమైన్ వాటికిని ఏరపడిన్ గదులమీద కొందరు
నియమింపబడిరి, వారు యాజకుల కొరకును లేవీయలకొరకును
ధరిశాసాతీను సారముగా నిరణయింపబడిన్ భాగములను పటుణముల
పలములనుండి సమ్కూరుచటకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయటకు
నియమింపబడిన్ యాజకులనుబటిుయ, లేవీయ లనుబటిుయ యూదులు
సంతోష్ంచిరి.

And at that time some were appointed over the chambers of the treasuries
for the offerings, for the firstfruits, and for the tithes, to gather into them
out of the fields of the cities the portions appointed by the law for the
priests and Levites; for Judah rejoiced for the priests and for the Levites who
waited.
And both the singers and the gatekeepers kept the watch of their God and
the watch of the purification, according to the commandment of David and
of Solomon his son.
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మ్రియ గాయ కులును దావరప్రలకులును దావీదును అత్ని కుమ్యరుడెైన్
సొలొమోనును ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా దేవునిగూరిచన్ పనులను త్మ్ శుదిినిగూరిచన్
పనులను నరవేరుచచ వచిచరి.
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And the other company of those who gave thanks went opposite them, and
I after them with half of the people upon the wall, from beyond the Tower
of the Furnaces even unto the Broad Wall,
and from above the Gate of Ephraim and above the Old Gate, and above the
Fish Gate and the Tower of Hananeel and the Tower of Meah, even unto the
Sheep Gate; and they stood still at the Prison Gate.

and Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and
Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah
their overseer.
ఇజరహయా అనువాడు న్డిపంపగా మ్యశ్రయా షెమ్యా ఎలియాజరు ఉజీజ
Also that day they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made
యెహోహానాను మ్లీకయా ఏల్లము ఏజరులను గాయకులు బిగురగా ప్రడిరి. them rejoice with great joy; the wives also and the children rejoiced, so that
the joy of Jerusalem was heard even afar off.

For in the days of David and Asaph of old there were chiefs of the singers,
and songs of praise and thanksgiving unto God.
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పూరవ మ్ందు దావీదు దిన్ములలో గాయకుల విష్యములోను సోతత్ిగీత్ముల And all Israel in the days of Zerubbabel and in the days of Nehemiah gave
విష్యములోను ప్రటల విష్యములోను ఆసాపు1 పరధానుడు.
the portions for the singers and the gatekeepers, every day his portion; and
they sanctified holy things unto the Levites, and the Levites sanctified them
unto the children of Aaron.
జరుబాబబెలు దిన్ములలో నేమి నహెమ్యా దిన్ములలో నేమి
On that day they read in the Book of Moses in the audience of the people,
ఇశారయేలీయలందరును వారి వంతులచొపుపన్ గాయకుల కును
and therein was found written that the Ammonite and the Moabite should
దావరప్రలకులకును భోజన్పదారథములను అనుదిన్ము ఇచచచ వచిచరి.
not come into the congregation of God, ever,
మ్రియ వారు లేవీయల నిమిత్తము అరపణలను పరత్ర ష్ఠంచచ వచిచరి.
లేవీయలు అహరోను వంశసు
థ లకు వాటిని పరత్రష్ఠంచిరి.
ఆ దిన్మ్ందు వారు మోషేగరంథము జనులకుచదివి వినిపంచగా అందులో
అమోినీయలు గాని మోయాబీయలు గాని దేవునియొకక సమ్యజమును
ఎన్నటికి చేరకూడదు.
వారు అన్నప్రన్ములు తీసికొని ఇశారయేలీయలకు ఎదురుపడక వారిని
శపంచమ్ని బిల్లమును పోరతా
ి హపరచిరి. అయిన్ను మ్న్ దేవుడు ఆ
శాపమును ఆశీరావదముగా మ్యరచన్ని వా
ర యబడిన్ట్ట
ు కన్బడెను.

because they met not the children of Israel with bread and with water, but
hired Balaam against them, that he should curse them. However that be,
our God turned the curse into a blessing.
Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated
from Israel all the mixed multitude.

కాగా జనులు ధరిశాసతీమును వినిన్పుపడు మిశర జన్సమూహమును
ఇశారయేలీయలలోనుండి వెలివేసిరి.
ఇంత్కుముందు మ్న్ దేవుని మ్ందిరపు గదిమీద నిరణ యింపబడిన్
యాజకుడగు ఎల్లాషీబు టోబీయాతో బంధు త్వము కలుగజేసికొని

And before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of
the house of our God, was allied unto Tobiah.
And he had prepared for him a great chamber, where previously they laid
the meat offerings, the frankincense and the vessels and the tithes of the
corn, the new wine and the oil, which were commanded to be given to the
Levites and the singers and the gatekeepers, and the offerings of the priests.

5

నైవేదామును సాంబా
ర ణని ప్రత్ిలను గింజలలో పదియవ భాగమును కొరత్త దా
ర కాు
రసమును లేవీయలకును గాయకులకును దావరప్రలకుల కును ఏరపడిన్
నూనను యాజకులకు తేవలసిన్ పరత్రష్ఠత్ వసు
త వులను పూరవము ఉంచ
సథలమునొదద, అత్నికి ఒకగొపప గదిని సిదిముచేసి యండెను.

But in all this time I was not at Jerusalem; for in the two and thirtieth year of
Artaxerxes king of Babylon I came unto the king, and after certain days I
obtained leave from the king.

13

6

ఆ సమ్యములో నేను యెరూష్లేములో ఉండలేదు. ఎందుకన్గా బబులోను And I came to Jerusalem and learned of the evil that Eliashib had done for
దేశపు రాజైన్ అరి హష్సత యేలుబడియందు ముపపది రండవ సంవత్సరమున్ Tobiah in preparing him a chamber in the courts of the house of God.
నేను రాజును దరిశంచి కొనినదిన్ము లైన్ త్రువాత్ రాజునొదద సెలవుపుచచకొని
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యెరూష్లేమున్కు వచిచ ఎల్లాషీబు దేవుని మ్ందిరములో టోబీ యాకు ఒక
గది యేరపరచి చేసిన్ కీడంత్య తెలిసికొని
బహుగా దుుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయాయొకక సామ్గిరయంత్య
అవత్ల ప్రరవేసి, గదులనినయ శుభ్రముచేయడని ఆజా
ా పంపగా వారాల్లగు
చేసిరి.
పమ్ిట మ్ందిరపు ప్రత్ిలను నైవేదా పదారథములను సాంబా
ర ణని నేన్కకడికి
మ్రల తెపపంచిత్రని.

And it grieved me sore; therefore I cast forth all the household stuff of
Tobiah out of the chamber.
Then I commanded, and they cleansed the chambers; and thither I brought
back the vessels of the house of God, with the meat offering and the
frankincense.
And I perceived that the portions for the Levites had not been given them;
for the Levites and the singers who did the work had fled every one to his
field.
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మ్రియ లేవీయలకు రావలసిన్ ప్రళ్ల
ా వారికి అందక పోవుటచేత్ సేవచేయ
లేవీయలును గాయకులును త్మ్ పలములకు ప్రరిపోయిరని తెలిసికొని

Then I contended with the rulers and said, "Why is the house of God
forsaken?" And I gathered them together, and set them in their place.
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నేను అధిపతులతో పోరాడిదేవుని మ్ందిరమును ఎందుకు లక్షాపటులేదని
అడిగి, వారిని సమ్కూరిచ త్మ్ సథలములలో ఉంచిత్రని.

Then brought all Judah the tithe of the corn and the new wine and the oil
unto the storehouses.

Nehemiah

13

12

అట్టత్రువాత్ యూదులందరును ధాన్ా దా
ర కాురసతెైలములలో పదియవ
భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచరి.

And I made treasurers over the storehouses: Shelemiah the priest and
Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah; and next to them was Hanan
the son of Zaccur, the son of Mattaniah; for they were counted faithful, and
their office was to distribute unto their brethren.
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Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds
that I have done for the house of my God and for the offices thereof.
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న్మ్ికముగల మ్నుషుాలని పేరు పందిన్ షెలమ్యా అను యాజకుని సాదోకు
అను శాసితీని లేవీయలలో పదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా
నియమించిత్రని; వారి చేత్రకిరంద మ్త్తనాా కుమ్యరుడెైన్ జకూకరున్కు పుటిున్
హానాను నియమింపబడెను; మ్రియ త్మ్ సహో దరులకు ఆహారము
పంచిపట్ట
ు పని వారికి నియమింప బడెను.
నా దేవా, ఈ విష్యములో న్నున జా
ా పకముంచకొని, నా దేవుని
మ్ందిరమున్కు దాని ఆచారముల జరుగుబాట్టన్కును నేను చేసిన్
ఉపకారములను మ్రువకుండుము.
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ఆ దిన్ములలో యూదులలో కొందరు విశారంత్ర దిన్మున్ దా
ర క్షతొటాను
తొ
ి కుకటయ, గింజలుతొటాలో పోయటయ, గాడిదలమీద బరువులు
మోపుటయ, దా
ర కాురసమును దా
ర క్షపండాను అంజూరపు పండాను నానా
విధములైన్ బరువులను విశారంత్రదిన్మున్ యెరూష్లేములోనికి తీసికొని
వచచటయ చూచి, యీ ఆహారవసు
త వులను ఆ దిన్మున్ అమిిన్వారిని
గదిదంచిత్రని.
తూరుదేశసు
థ లును కాపురముండి, యెరూష్లేములోను విశారంత్రదిన్ములో
యూదులకును చేపలు మొదలైన్ నానా విధ వసు
త వులను తెచిచ
అముిచండిరి.
అంత్ట యూదుల పరధానులను నేనదురాడి విశారంత్రదిన్మును నిరాక్షాపటిు మీ
రందుకు ఈ దుషాకరామును చేయదురు?
మీ పత్రులును ఇట్ట
ా చేసి దేవునియొదదనుండి మ్న్మీదికిని యీ పటుణ
సు
థ లమీదికిని కీడు రపపంపలేదా? అయితే మీరు విశారంత్రదిన్మును నిరాక్షాపటిు
ఇశారయేలీయలమీదికి కోపము మ్రి అధికముగా రపపంచచనానరని
చెపపత్రని.

In those days I saw in Judah some treading of wine presses on the Sabbath,
and bringing in sheaves and loading them on asses, as also wine, grapes,
and figs, and all manner of burdens which they brought into Jerusalem on
the Sabbath day. And I testified against them as to the day wherein they
sold victuals.
There dwelt men of Tyre also therein, who brought fish and all manner of
wares, and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem.

Then I contended with the nobles of Judah and said unto them, "What evil
thing is this that ye do, and profane the Sabbath day?
Did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us and
upon this city? Yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the
Sabbath."
And it came to pass, when the gates of Jerusalem began to be dark before
the Sabbath, that I commanded that the gates should be shut,and charged
that they should not be opened until after the Sabbath; and some of my
servants I set at the gates, that there should no burden be brought in on the
Sabbath day.
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మ్రియ విశారంత్రదిన్మున్కు ముందు చీకటి పడిన్పుపడు యెరూష్లేము
గుమ్ిములను మూసివేయవలన్నియ, విశారంత్రదిన్ము గడచవరకు వాటిని
త్రయాకూడదనియ నేనాజా
ా పంచిత్రని మ్రియ విశారంత్రదిన్మున్ ఏ
బరువెైన్ను లోపలికి రాకుండ గుమ్ిములయొదద నా పనివారిలో కొందరిని
కావలి యంచిత్రని.

So the merchants and sellers of all kinds of wares lodged outside Jerusalem
once or twice.
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వరికులును నానావిధములైన్ వసు
త వులను అముివారును ఒకటి రండు
మ్యరులు యెరూష్ లేము అవత్ల బసచేసికొన్గా
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నేను వారిని గదిదంచి వారితో ఇటాంటినిమీరు గోడచాట్టన్ ఎందుకు బసచేసి
కొంటిరి? మీరు ఇంకొకసారి ఈల్లగు చేసిన్యెడల మిముిను పట్ట
ు కొందున్ని
చెపపత్రని; అపపటినుండి విశారంత్ర దిన్మున్ వారు మ్రి రాలేదు.

Nehemiah

13

22

అపుపడు త్ముిను తాము పవిత్ిపరచకొన్వలన్నియ, విశారంత్ర దిన్మును
ఆచరించటకు వచిచ గుమ్ిములను కాచకొన్వలన్నియ లేవీయ లకు
నేను ఆజా
ా పంచిత్రని. నా దేవా, యిందును గూరిచయ న్నున
జా
ా పకముంచకొని నీ కృప్రత్రశయము చొపుపన్ న్నున రకిుంచము.

Then I testified against them and said unto them, "Why lodge ye about the
wall? If ye do so again, I will lay hands on you." From that time forth they
came no more on the Sabbath.
And I commanded the Levites that they should cleanse themselves, and that
they should come and keep the gates, to sanctify the Sabbath day.
Remember me, O my God, concerning this also, and spare me according to
the greatness of Thy mercy.
In those days also I saw Jews who had married wives of Ashdod, of Ammon,
and of Moab;
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ఆ దిన్ములలో అషోిదు అమోిను మోయాబు సంబంధు లైన్ స్త్తీలను
వివాహము చేసికొనిన్ కొందరు యూదులు నాకు కన్బడిరి.
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వారి కుమ్యరులలో సగము మ్ంది అషోిదు భాష్ మ్యటల్లడువారు. వారు ఆ
And I contended with them and cursed them, and smote certain of them
యా భాష్లు మ్యట ల్లడువారు గాని యూదుల భాష్ వారిలో ఎవరికిని రాదు. and plucked off their hair, and made them swear by God, saying, "Ye shall
not give your daughters unto their sons, nor take their daughters unto your
sons or for yourselves.
అంత్ట నేను వారితో వాదించి వారిని శపంచి కొందరిని కొటిు వారి
Did not Solomon king of Israel sin by these things? Yet among many nations
త్లవెండు
ర కలను పరికివేసిమీరు వారి కుమ్యరులకు మీ కుమ్యరిలను
was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him
ఇయాకయ,మీ కుమ్య రులకెైన్ను మీకెైన్ను వారి కుమ్యరిలను
king over all Israel: nevertheless even him did women from other lands
పుచచకొన్కయ ఉండవలన్ని వారిచేత్ దేవుని పేరట పరమ్యణము చేయించి
cause to sin.
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ఇటిు కారాములు జరిగించి ఇశారయేలీయల రాజైన్ సొలొమోను ప్రపము
చేయలేదా? అనేక జన్ములలో అత్నివంటి రాజు లేకపోయిన్ను, అత్డు త్న్
దేవునిచేత్ పేరమింపబడిన్వాడెై ఇశారయేలీయలందరిమీద రాజుగా
నియమింపబడిన్ను, అన్ాస్త్తీలు అత్నిచేత్ సహా ప్రపము చేయించలేదా?

Shall we then hearken unto you to do all this great evil, to transgress against
our God in marrying foreign wives?"
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And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son-inlaw to Sanballat the Horonite; therefore I chased him from me.
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కాగా ఇంత్ గొపపకీడు చేయన్ట్ట
ా ను, మ్న్ దేవునికి విరోధముగా ప్రపము
చేయ న్ట్ట
ా ను అన్ాస్త్తీలను వివాహము చేసికొనిన్ మీవంటివారి మ్యటలను
మేము ఆలకింపవచచనా? అని అడిగిత్రని.
పరధాన్ యాజకుడును ఎల్లాషీబు కుమ్యరుడునైన్ యోయాదా కుమ్యరులలో
ఒకడు హోరోనీయడెైన్ సన్బలాట్టన్కు అలు
ా డాయెను. దానినిబటిు నేను అత్ని
నాయొదదనుండి త్రిమిత్రని.

and their children spoke half in the speech of Ashdod, and could not speak
in the Jews' language, but according to the language of each people.

Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood and
the covenant of the priesthood and of the Levites.
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నా దేవా, వారు యాజక ధరిమును, యాజకధరిపు నిబంధన్ను, లేవీయల
నిబంధ న్ను అపవిత్ిపరచిరి గనుక వారిని జా
ా పకముంచకొనుము.

Thus I cleansed them from all strangers, and appointed the watches of the
priests and the Levites, every one in his business,
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and for the wood offering at times appointed, and for the firstfruits.
Remember me, O my God, for good.

Nehemiah

13

31

Esther

1

1

Esther

1

2

ఈల్లగున్ వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవిత్ిపరచి, పరత్ర
యాజకుడును పరత్ర లేవీయడును విధి పరకారముగా సేవచేయన్ట్ట
ా
నియమించిత్రని.
మ్రియ కావలసి వచిచన్పుపడెలా కట్టుల అరపణను పరథమ్ ఫలములను
తీసికొని వచచన్ట్ట
ా గా నేను నియమించిత్రని. నా దేవా, మేలుకెై న్నున
జా
ా పకముంచకొనుము.
అహషేవరోషు దిన్ములలో జరిగిన్ చరాల వివరము; హిందూదేశము
మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు నూట ఇరువది యేడు సంసాథన్ములను
అహషేవరోషు ఏలను.
ఆ కాలమ్ందు రాజైన్ అహషేవరోషు ష్షష్ను కోటలో నుండి రాజాపరిప్రలన్
చేయచండగా
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ఆ దిన్ములు గడచిన్ త్రువాత్ రాజు ష్షష్ను కోటలోనున్న అలుపలకేమి
ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు
దిన్ములు విందు చేయించెను.

There were white, green, and blue hangings fastened with cords of fine
linen and purple to silver rings, and pillars of marble. The beds were of gold
and silver, upon a pavement of red and blue and white and black marble.
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అకకడ ధవళ ధూమ్ావరణములుగల అవిసెనారతో చేయబడిన్ తా
ి ళాతో
చలువరాత్ర సతంభ్ ములమీద ఉంచబడిన్ వెండి కముిలకు త్గిలించిన్
తెలుపును ఊదారంగును కలిసిన్ తెరలు వేరల్లడుచండెను. మ్రియ ఎరుపు
తెలుపు పసుపు న్లుపు అయిన్ చలువరాళ్ల
ా పరచిన్ నేలమీద వెండి
బంగారుమ్యమైన్ జలతారుగల పరుపులుండెను.

And they gave them drink in vessels of gold (the vessels being diverse one
from another) and royal wine in abundance, according to the state of the
king.
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అచచట కూడిన్వారికి వివిధమైన్ బంగారు ప్రత్ిలతో ప్రన్మిచచచ, రాజు
సిథత్రకి త్గిన్ట్ట
ు గా రాజు దా
ర కాురసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి.
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ఆ విందు ప్రన్ము ఆజా
ా నుసారముగా జరుగుటనుబటిు యెవరును
బలవంత్ము చేయలేదు; ఎవడు కోరిన్ట్ట
ు గా వానికి పటువలన్ని త్న్
కోటపనివారికి రాజు ఆజా నిచిచ యండెను.
రాణయె
ై న్ వష్త కూడ రాజైన్ అహషేవరోషు కోటలో స్త్తీలకు ఒక విందు
చేయించెను.

And the drinking was according to the law. None did compel, for so the king
had appointed to all the officers of his house that they should do according
to every man's pleasure.
Also, Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which
belonged to King Ahasuerus.

త్న్ యేలుబడి యందు మూడవ సంవత్సరమున్ త్న్ అధిపతులకందరికిని
సేవకులకును విందు చేయించెను. ప్రరస్త్క దేశము యొకకయ మ్యదా
దేశముయొకకయ పరాకరమ్శాలు లును ఘనులును సంసాథనాధిపతులును
అత్ని సనినధినుండగా
అత్డు త్న్ మ్హిమ్గల రాజాముయొకక ఐశవరా పరభావములను, త్న్
మ్హతాాత్రశయ ఘన్త్లను అనేక దిన్ములు, అన్గా నూట ఎనుబది
దిన్ములు కనుపరచెను.

Now it came to pass in the days of Ahasuerus (this is Ahasuerus who reigned
from India even unto Ethiopia, over a hundred and seven and twenty
provinces),
that in those days when the King Ahasuerus sat on the throne of his
kingdom, which was in the palace in Shushan,
in the third year of his reign he made a feast unto all his princes and his
servants. The power of Persia and Media, the nobles and princes of the
provinces being before him,
he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent
majesty many days, even a hundred and fourscore days.

And when these days had passed, the king made a feast unto all the people
who were present in the palace at Shushan, both unto great and small, for
seven days in the court of the garden of the king's palace.

On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he
commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and
Carcas, the seven chamberlains who served in the presence of Ahasuerus
the king,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఏడవ దిన్మ్ందు రాజు దా
ర కాురసము తా
ి గి సంతో ష్ముగా నున్నపుపడు,
కూడివచిచన్ జన్మున్కును, అధి పతులకును రాణయె
ై న్ వష్తయొకక
సందరామును కను పరచవలన్ని రాజ కిరీటము ధరించకొనిన్ ఆమను త్న్
సనినధికి పలుచకొని వచచన్ట్ట
ా

to bring Vashti the queen before the king, with the crown royal, to show the
people and the princes her beauty; for she was fair to look on.
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రాజైన్ అహషేవరోషు ఎదుట ఉపచారము చేయ మహూమ్యను బిజా
త
హరోబనా బిగా
ి అబగా
ి జేత్రు కరకసు అను ఏడుగురు న్పుంసకులకు
ఆజా
ా పంచెను. ఆమ సందరావత్ర.
రాణయె
ై న్ వష్త న్పుంసకులచేత్ ఇయాబడిన్ రాజాజా పరకారము వచచటకు
ఒపపకపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అత్ని కోపము రగులుకొనను.

But the queen, Vashti, refused to come at the king's commandment brought
by his chamberlains. Therefore was the king very wroth, and his anger
burned in him.
Then the king said to the wise men who knew the times (for so was the
king's manner toward all who knew law and judgment;
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విధిని రాజాధరిమును ఎరిగిన్ వారందరిచేత్ రాజు పరత్ర సంగత్ర
పరిష్కరించకొనువాడుగనుక
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అత్డు కాలజా
ా నులను చూచిరాణయె
ై న్ వష్త రాజైన్ అహషేవరోషు అను నేను
న్పుంసకులచేత్ ఇచిచన్ ఆజాపరకారము చేయక పోయిన్ందున్ ఆమకు
విధినిబటిు చేయవలసిన్దేమ్ని వారి న్డిగెను.
అత్ని సనినధిని ఉండి రాజు ముఖమును చూచచ, రాజామ్ందు
పరథమ్పీఠముల మీద కూరుచండు ప్రరస్త్కులయొకకయ మ్యదీయల
యొకకయ ఏడుగురు పరధానులు ఎవరన్గాకరునా షెతారు అదాితా త్రీుషు
మరను మ్రసనా మమూకాను అనువారు.
మమూకాను రాజు ఎదుటను పరధానుల యెదుటను ఈల్లగు
పరతుాత్తరమిచెచనురాణయె
ై న్ వష్త రాజు ఎడల మ్యత్ిము కాదు, రాజైన్
అహషేవరోషు యొకక సకల సంసాథన్ములలోనుండు అధిపతులందరి యెడలను
జనులందరియెడలను నేరసు
థ రాల్లయెను.
ఏల యన్గా రాజైన్ అహషేవరోషు త్న్ రాణయె
ై న్ వష్తని త్న్ సనినధికి
పలుచకొని రావలన్ని ఆజా
ా పంపగా ఆమ రాలేదను సంగత్ర బయలుపడగానే
స్త్తీలందరు దానివిని, ముఖము ఎదుటనే త్మ్ పురుషులను త్రరసాకరము
చేయదురు.
మ్రియ ప్రరస్త్కులయొకకయ మ్యదీయల యొకకయ నాయకపతునలు
రాణ చేసిన్దాని సమ్య చారము విని, రాణ పలికిన్ట్ట
ా ఈ దిన్మ్ందు
రాజుయొకక అధిపతులందరితో పలుకుదురు. దీనివలన్ బహు త్రర
సాకరమును కోపమును పుట్ట
ు ను.

and the next unto him were Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres,
Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, who saw
the king's face and who sat first in the kingdom):
"What shall we do unto Queen Vashti according to law, because she hath
not performed the commandment of King Ahasuerus by the chamberlains?"
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రాజున్కు సమ్ిత్ర ఆయెనా వష్త రాజైన్ అహషేవరోషు సనినధికి ఇకను
రాకూడదని త్మ్యొదదనుండి యొక రాజాజా పుటువలను. అది
త్పపకుండున్ట్ట
ా ప్రరస్త్కులయొకకయ మ్యదీయల యొకకయ
నాాయముచొపుపన్ నియమింపవలను. మ్రియ వష్తకంట్ట యోగుారాలిని
రాణనిగా తాము చేయవలను.
మ్రియ రాజు చేయ నిరణయము విసాతరమైన్ త్మ్ రాజామ్ందంత్ట
పరకటించిన్యెడల, ఘనురాలు గాని అలుపరాలుగాని స్త్తీలందరు త్మ్
పురుషులను సనాినించదురని చెపపను.

And Memucan answered before the king and the princes: "Vashti the queen
hath not done wrong to the king only, but also to all the princes and to all
the people who are in all the provinces of the King Ahasuerus.
For this deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they
shall despise their husbands in their eyes, when it shall be reported, `King
Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but
she came not.'
Likewise shall the ladies of Persia and Media say this day unto all the king's
princes, who have heard of the deed of the queen. Thus shall there arise too
much contempt and wrath.
If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it
be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not
altered, that Vashti come no more before King Ahasuerus; and let the king
give her royal estate unto another who is better than she.
And when the king's decree which he shall make shall be published
throughout all his empire (for it is great), all the wives shall give to their
husbands honor, both to great and small."

And the saying pleased the king and the princes, and the king did according
to the word of Memucan.
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ఈ సంగత్ర రాజున్కును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక
అత్డు మమూకాను మ్యట పరకారము చేసెను.

For he sent letters into all the king's provinces, into every province
according to the writing thereof, and to every people in their language, that
every man should bear rule in his own house, and that it should be
published according to the language of every people.
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After these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, he
remembered Vashti and what she had done, and what was decreed against
her.
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పరత్ర పురుషుడు త్న్ యింటిలో అధికారిగా నుండవలన్నియ, పరత్ర పురుషుడు
త్న్ సవభాష్ న్నుసరించి త్న్ యింటివారితో మ్యటల్లడవలన్నియ ఆజా
ఇచిచ,పరత్ర సంసాథన్మున్కు దాని వా
ర త్ పరకారముగాను, పరత్ర జన్మున్కు దాని
భాష్ పరకారముగాను రాజు త్న్ సకలమైన్ సంసాథన్ములకు దానిని గూరిచన్
తాకీదులు పంపంచెను.
ఈ సంగతులైన్ త్రువాత్ రాజైన్ అహషేవరోషు యొకక ఆగరహము
చల్ల
ా రిన్పుపడు అత్డు వష్తని ఆమచేసిన్దానిని ఆమకు
నిరణయింపబడిన్దానిని త్లంచగా
¸యవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటానిరి అందమైన్ కన్ాకలను రాజుకొరకు
వెదకన్గును,
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అందునిమిత్తము సందరావతులైన్ కన్ాకలందరిని సమ్కూరిచ ష్షష్ను కోట
అంత్ుఃపురమున్కు చేరిచ స్త్తీలకు కాపరియగు రాజుయొకక న్పుంసకుడగు
హేగ వశమున్కు అపపగించన్ట్ట
ా రాజు త్న్ రాజాముయొకక
సంసాథన్ములనినటిలో పరిచారకులను నియమించనుగాక. శుదిికొరకు
సుగంధదరవాములను వారికిచిచన్ త్రువాత్
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రాజు ఆ కన్ాకలలో దేనియందు ఇష్ుపడునో ఆమ వష్తకి బదులుగా
రాణయగును. ఈ మ్యట రాజున్కు అనుకూలమ్యయెను గనుక అత్డు
ఆల్లగు జరిగించెను.
ష్షష్ను కోటలో బెనాామీనీయడగు కీషున్కు పుటిున్ ష్మీ కుమ్యరుడగు
యాయీరు వంశసు
థ డెైన్ మొరదకెై అను ఒక యూదుడుండెను.
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బబులోను రాజైన్ నబు కదనజరు యూదా రాజైన్ యెకోనాాను పట్ట
ు కొని
పోయిన్పుపడు ఇత్డు యెకోనాాతోకూడ యెరూష్లేము నుండి
చెరపటుబడిన్వారిలో ఒకడు.
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త్న్ పన్త్ండిర కుమ్యరియె
ై న్ హదసాస అను ఎసేతరు త్లిత్ండు
ర లు లేనిదై
యండగా అత్డామను పంచకొనను. ఆమ అందమైన్ రూపమును సుందర
ముఖమునుగలదై యండెను. ఆమ త్లిదండు
ర లు మ్రణము పందిన్
త్రువాత్ మొరదకెై ఆమను త్న్ కుమ్యరిగా స్త్వకరించెను.

Then said the king's servants who ministered unto him, "Let there be fair
young virgins sought for the king;
and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that
they may gather together all the fair young virgins unto the palace at
Shushan, to the house of the women unto the custody of Hegai the king's
chamberlain, keeper of the women; and let their things for purification be
given them.
And let the maiden who pleaseth the king be queen instead of Vashti." And
the thing pleased the king, and he did so.

Now in the palace at Shushan there was a certain Jew whose name was
Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite,
who had been carried away from Jerusalem with the captives who had been
carried away with Jeconiah king of Judah, whom Nebuchadnezzar the king
of Babylon had carried away.
And he brought up Hadassah (that is, Esther), his uncle's daughter; for she
had neither father nor mother, and the maid wasfair and beautiful, whom
Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own
daughter.
So it came to pass, when the king's commandment and his decree were
heard, and when many maidens were gathered together unto the palace at
Shushan under the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the
king's house into the custody of Hegai, keeper of the women.
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రాజాజాయ అత్ని నిరణయమును పరచరముచేయబడి కన్ాకలు అనేకులు
ష్షష్ను కోటకు పోగుచేయబడి హేగ వశమున్కు అపప గింప బడగా, ఎసేతరును
రాజుయొకక న్గరున్కు తేబడి, స్త్తీలను కాయ హేగవశమున్కు
అపపగింపబడెను.
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ఆ చిన్నది అత్ని దృష్ుకి ఇంపైన్ది గనుక ఆమ అత్నివలన్ దయపందను;
కాబటిు ఆమ పరిమ్ళ కిరయలకొరకెైన్ వసు
త వులను ఆమకు కావలసిన్
భోజన్పదారథములను, రాజు ఇంటిలోనుండి ఆమకు ఇయాదగిన్ యేడుగురు
ఆడుపలా లను అత్డు ఆమకు త్వరగా ఏరపరచి ఆమను ఆమ చెలికతెతలను
అంత్ుఃపురములో అత్ర శ్రరష్ఠమైన్ సథలమ్ం దుంచెను.
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మొరదకెైనీ జాత్రని నీ వంశమును కనుపరచ కూడదని ఎసేతరున్కు
ఆజా
ా పంచియండెను గనుక ఆమ తెలుపలేదు.
ఎసేతరు ఏల్లగుండెనో అదియ, ఆమకేమి సంభ్వించనో అదియ
తెలిసికొనుటకెై అంత్ుఃపురము యొకక ఆవరణము ఎదుట పరత్రదిన్ము మొరదకెై
త్రరుగుల్లడు చండెను.
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ఆరుమ్యసములు గోపరస తెైలముతోను, ఆరు మ్యసములు
సుగంధవరుములతోను, స్త్తీల పరిమ్ళ కిరయలకొరకెైన్ మ్రి వేరు
పదారథములతోను స్త్తీలు పరిమ్ళ కిరయలు ముగించి రాజునొదదకు పోవువారు
పండెరండు మ్యసములైన్ త్రువాత్ రాజైన్ అహషేవరోషు నొదదకు వెళ్ల
ా టకు
ఒకొకకక చిన్నదానికి వంతు వచిచన్పుపడు ఒకొకక చిన్నది రాజునొదదకు ఆ
విధముగా పోవుచండెను, ఏమ్న్గా ఆ తీరున్ వారు పరిమ్ళ కిరయలు
చేయకాలము సంపూరణమ్గు చండెను.
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మ్రియ అంత్ుఃపురములోనుండి రాజు ఇంటిలోనికి వెళావలసిన్ సమ్యమ్ందు In the evening she went, and on the morrow she returned to the second
ఆమ యేమేమి కోరునో అది అటిు స్త్తీకి ఇయాబడుటకదు
ద .
house of the women to the custody of Shaashgaz, the king's chamberlain,
who kept the concubines. She came in unto the king no more unless the
king delighted in her and she were called by name.
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సాయంత్ిమ్ందు ఆమ లోపలికి వెళ్లా మ్రుదిన్ము ఉపపతునలను కాయ
రాజుయొకక ష్ండుడెైన్ ష్యష్ుజు అను అత్ని వశములోనున్న రండవ అంత్ుః
పురమున్కు త్రరిగివచచను. ఆమయందు రాజు సంతోష్ంచి ఆమను పేరుపటిు
పలిచితేనే గాని ఆమ రాజునొదదకు మ్రల వెళాకుండెను.
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మొరదకెై త్న్ కుమ్యరిగా స్త్వకరించకొనిన్ త్న్ పన్త్ండిరయె
ై న్ అబీహాయిలు
కుమ్యరి యగు ఎసేతరు రాజునొదదకు వెళ్ల
ా టకు వంతు వచిచన్పుపడు స్త్తీలను
కాయ రాజుయొకక ష్ండుడెైన్ హేగ నిరణయించిన్ అలంకారముగాక ఆమ మ్రి
ఏమియ కోరలేదు. ఎసేతరును చూచిన్ వారందరికి ఆమయందు దయపుట్టును.

And the maiden pleased him, and she obtained kindness from him; and he
speedily gave her her things for purification, with such things as belonged to
her, and seven maidens who were meet to be given to her out of the king's
house; and he preferred her and her maids unto the best place in the house
of the women.
Esther had not shown her people nor her kindred, for Mordecai had charged
her that she should not show it.

And Mordecai walked every day before the court of the women's house to
know how Esther did and what should become of her.
Now when every maid's turn had come to go in to King Ahasuerus, after she
had been twelve months according to the manner of the women (for so
were the days of their purifications accomplished, to wit, six months with oil
of myrrh, and six months with sweet odors and with other things for the
purifying of the women),
then thus came every maiden unto the king. Whatsoever she desired was
given her to go with her out of the house of the women unto he king's
house.

Now when the turn of Esther, the daughter of Abihail the uncle of Mordecai,
who had taken her for his daughter, had come to go in unto the king, she
required nothing but what Hegai the king's chamberlain, the keeper of the
women, appointed. And Esther obtained favor in the sight of all those who
looked upon her.
So Esther was taken unto King Ahasuerus into his royal house in the tenth
month, which is the month of Tebeth, in the seventh year of his reign.
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ఈ పరకారము ఎసేతరు రాజైన్ అహషేవరోషు ఏలుబడియందు ఏడవ
సంవత్సరమున్ ట్టబేతు అను పదియవ నలలో రాజ న్గరులోనికి
అత్నియొదదకు పోగా

And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and
favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown
upon her head, and made her queen instead of Vashti.
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స్త్తీలందరికంట్ట రాజు ఎసేతరును పేరమించెను, కన్ాలందరికంట్ట ఆమ అత్నివలన్
దయాదాకిుణాములు పందను. అత్డు రాజాకిరీటమును ఆమ త్లమీద ఉంచి
ఆమను వష్తకి బదులుగా రాణగా నియమించెను.
అపుపడు రాజు త్న్ అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేతరు విష్యమై
యొక గొపపవిందు చేయించి, సంసాథన్ములలో సెలవుదిన్ము పరకటించి రాజు
సిథత్రకి త్గిన్ట్ట
ు గా బహుమ్తులు ఇపపంచెను.

Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even
Esther's feast; and he made a release to the provinces, and gave gifts
according to the state of the king.
And when the virgins were gathered together the second time, then
Mordecai sat at the king's gate.
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రండవమ్యరు కన్ాకలు కూరచబడిన్పుపడు మొరదకెై రాజు గుమ్ిములో
కూరుచని యండెను.
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ఎసేతరు మొరదకెైయొకక పోష్ణ మ్ందున్న కాలమున్ చేసిన్ట్ట
ు గానే ఇపుపడును
అత్ని మ్యటకు ఆమ లోబడుచండెను గనుక మొరదకెై త్న్కు ఆజా
ా పంచిన్
పరకారము ఎసేతరు త్న్ జాత్రనైన్ను త్న్ వంశము నైన్ను తెలియజేయక
యండెను.
ఆ దిన్ములలో మొరదకెై రాజు గుమ్ిములో కూరుచని యండగా రాజుయొకక
యిదదరు ష్ండులైన్ బిగా
ి ను తెరషు అను దావరప్రలకులు కోపగరసు
త లై రాజైన్
అహషేవరోషును చంపుటకు ఆలో చించకొని యండిరి.

Esther had not yet shown her kindred nor her people, as Mordecai had
charged her, for Esther did the commandment of Mordecai as when she was
brought up by him.
In those days, while Mordecai sat at the king's gate, two of the king's
chamberlains, Bigthan and Teresh, of those who kept the door, were wroth
and sought to lay hands on King Ahasuerus.

Esther

2

22

Esther

2

23

Esther

3

1

Esther

3

2

Esther

3

3

And the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther the queen,
and Esther informed the king thereof in Mordecai's name.

ఈ సంగత్ర మొరదకెైకి తెలియబడి న్ందున్ అత్డు దానిని రాణయె
ై న్ ఎసేతరుతో
చెపపను. ఎసేతరు మొరదకెైయొకక పేరట రాజున్కు దాని తెలియ జేసెను.

And when inquisition was made of the matter, it was found out. Therefore
they were both hanged on a tree, and it was written in the book of the
chronicles before the king.
ఈ సంగత్రనిగూరిచ విచారణకాగా అది నిజ మ్యయెను. అందుచేత్ వారిదదరును After these things did King Ahasuerus promote Haman the son of
ఒక చెట్ట
ు కు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజాసమ్యచార
Hammedatha the Agagite, and advanced him and set his seat above all the
గరంథమ్ందు వా
ర యబడెను.
princes who were with him.
ఈ సంగతులైన్ త్రువాత్ రాజైన్ అహషేవరోషు హమిదాతా కుమ్యరుడును
And all the king's servants who were in the king's gate bowed and
అగాగీయడున్గు హామ్యనును ఘన్పరచి వాని హెచిచంచి, వాని పీఠమును
reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But
త్న్ దగుర నున్న అధిపతులందరికంట్ట ఎతు
త గా నుంచెను.
Mordecai bowed not, nor did him reverence.
కాబటిు రాజు గుమ్ిమున్నున్న రాజసేవకులందరును రాజాజా
ా ను సారముగా
మోకాళ్ల
ా ని హామ్యనున్కు న్మ్సకరించిరి. మొరదకెైవంగకయ న్మ్సాకరము
చేయకయ నుండగా
రాజు గుమ్ిమున్నున్న రాజసేవకులునీవు రాజాజానుఎందుకు
మీరుచనానవని మొరదకెైని అడిగిరి.

Then the king's servants, who were in the king's gate, said unto Mordecai,
"Why transgressest thou the king's commandment?"
Now it came to pass, when they spoke daily unto him and he hearkened not
unto them, that they told Haman to see whether Mordecai's matters would
stand; for he had told them that he was a Jew.
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ఈ పరకారము వారు పరత్రదిన్ము అత్నితో చెపుపచ వచిచన్ను అత్డు వారి
మ్యట చెవిని బెటుకపోయెను గనుక వారుమొరదకెైయొకక మ్యటలు సిథరపడునో
లేదో చూత్మ్ని దాని హామ్యనున్కు తెలిపరి. ఏలయన్గా అత్డునేను
యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలన్ని వారితో చెపప యండెను.

And when Haman saw that Mordecai bowed not nor did him reverence,
then was Haman full of wrath.
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మొరదకెై వంగకయ న్మ్సకరింపకయ నుండుట హామ్యను చూచిన్పుపడు
బహుగా కోపగించి
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మొరదకెై ప్ర
ర ణము మ్యత్ిము తీయట సవలపకారామ్ని యెంచి, మొరదకెైయొకక
జనులు ఎవరైన్ది తెలిసికొని, అహషేవరోషుయొకక రాజామ్ందంత్టనుండు
మొరదకెై సవజనులగు యూదులన్ందరిని సంహరించటకు ఆలో చించెను.

And he scorned to lay hands on Mordecai alone, for they had shown him
the people of Mordecai. Therefore Haman sought to destroy all the Jews
who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of
Mordecai.
In the first month, that is, the month of Nisan, in the twelfth year of King
Ahasuerus, they cast Pur (that is, the lot) before Haman, from day to day
and from month to month to the twelfth month, that is, the month of Adar.
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రాజైన్ అహషేవరోషుయొకక యేలుబడి యందు పండెరండవ సంవత్సరమున్
నీసాను మ్యసమున్, అన్గా, పరథమ్మ్యసమున్ వారు హామ్యను ఎదుట పూరు,
అన్గా చీటిని దిన్దిన్మున్కును నల నలకును అదారు అను పండెరండవ
నలవరకు వేయచ వచిచరి.

And Haman said unto King Ahasuerus, "There is a certain people scattered
abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom;
and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's laws.
Therefore it is not to the king's profit to suffer them.
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If it please the king, let it be written that they may be destroyed; and I will
pay ten thousand talents of silver to the hands of those who have charge of
the business, to bring it into the king's treasuries."
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అంత్ట హామ్యను అహషేవరోషుతో చెపపన్దేమ్న్గా మీ రాజా సంసాథ
న్ములనినటియందుండు జనులలో ఒక జాత్రవారు చెదరి యనానరు; వారి
విధులు సకలజనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి; వారు రాజుయొకక ఆజాలను
గెైకొనువారు కారు; కాబటిు వారిని ఉండనిచచట రాజున్కు పరయోజన్కరము
కాదు.
రాజున్కు సమ్ిత్రయె
ై తే వారు హత్ము చేయబడు న్ట్ట
ా ను, నేను ఆ
పనిచేయవారికి ఇరువదివేల మ్ణుగుల వెండిని రాజుయొకక ఖజానాలో
ఉంచటకు తూచి అపపగించన్ట్ట
ా ను, చటుము పుటిుంచమ్న్గా
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రాజు త్న్చేత్ర ఉంగరము తీసి దానిని హమిదాతా కుమ్యరుడెైన్
అగాగీయడగు హామ్యనున్ కిచిచ
ఆ వెండి నీ కియా బడియన్నది;నీ దృష్ుకి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జను
లకు చేయన్ట్ట
ా గా వారును నీకు అపపగింపబడి యనానరని రాజు
సెలవిచెచను. ఈ హామ్యను యూదులకు శతు
ి వు.

And the king said unto Haman, "The silver is given to thee, the people also,
to do with them as it seemeth good to thee."
Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month,
and there was written according to all that Haman had commanded unto
the king's lieutenants, and to the governors who were over every province,
and to the rulers of every people of every province according to the writing
thereof, and to every people in their language. In the name of King
Ahasuerus was it written, and sealed with the king's ring.

And the king took his ring from his hand, and gave it unto Haman the son of
Hammedatha the Agagite, the Jews' enemy.
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మొదటి నల పదమూడవ దిన్మ్ందు రాజుయొకక వా
ర త్గాండు
ర పలువబడిరి;
హామ్యను ఆజా
ా పంచిన్ పరకారము అంత్య ఆ యా సంసాథన్ములమీద నుంచ
బడిన్ రాజుయొకక అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా
సంసాథన్ములలోని జన్ములమీద నుంచబడిన్ అధి పతులకును
అధికారులకును,వారి వారి లిపనిబటిుయ, ఆ యా జన్ములభాష్ను
బటిుయ, రాజైన్ అహషేవరోషు పేరట ఆ వా
ర త్గాండరచేత్ తాకీదులు
వా
ర యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత్ ముదిరంపబడెను.

And the letters were sent by posts into all the king's provinces, to destroy,
to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and
women in one day, even upon the thirteenth day of the twelfth month,
which is the month of Adar, and to take the spoil of them for plunder.

Esther

3

13

అదారు అను పండెరండవ నల పదమూడవ దిన్మ్ందు ¸యవనుల నేమి
వృదు
ి లనేమి శిశువుల నేమి స్త్తీల నేమి యూదుల న్ందరిని ఒకకదిన్మ్ందే
బత్రతగా నిరూిలము చేసి వారి సొముి కొలాపుచచ కొమ్ిని తాకీదులు
అంచెవారిచేత్ రాజా సంసాథన్ములనినటికిని పంపబడెను.

The copy of the writing, to be given for a commandment in every province,
was published unto all people, that they should be ready against that day.
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మ్రియ ఒకానొక దిన్మున్కు వారు సిదిపడవలన్ను ఆ ఆజాకు ఒక పరత్ర
పరబలింపబడిన్దై పరత్ర సంసాథన్ములోనున్న సమ్సత జనులకు ఇయాబడుటకు
పంపబడెను.

The posts went out, being hastened by the king's commandment, and the
decree was given in the palace of Shushan. And the king and Haman sat
down to drink, but the city of Shushan was perplexed.
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When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and
put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city and
cried with a loud and a bitter cry,
and came even before the king's gate; for none might enter into the king's
gate clothed with sackcloth.
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అంచెవారు రాజాజా చేత్ త్వరపటుబడి బయలువెళ్లారి. ఆ యాజా ష్షష్ను
కోటలో ఇయాబడెను, దాని విని ష్షష్ను పటుణము కలత్పడెను. అంత్ట
రాజును హామ్యనును విందుకు కూరుచండిరి.
జరిగిన్దంత్య తెలియగానే మొరదకెై త్న్ బటులు చింపుకొని గోనపటులు
వేసికొని బూడిద పోసికొని పటుణము మ్ధాకు బయలువెళ్లా మ్హా శోకముతో
రోద న్ముచేసి
రాజు గుమ్ిము ఎదుటికి వచెచను; గోన కట్ట
ు కొనిన్వాడు రాజు గుమ్ిమున్
పరవేశింపకూడదన్న ఆజా కలదు.
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రాజుయొకక ఆజాయ శాసన్మును ఏ సంసాథన్ మున్కు వచెచనో అకకడనున్న
యూదులు ఉపవాసముండి మ్హాదుుఃఖములోను ఏడుపలోను రోదన్ములోను
మునిగిన్వారైరి,ఆనేకులు గోనను బూడిదను వేసికొని పడి యండిరి.

So Esther's maids and her chamberlains came and told it to her. Then was
the queen exceedingly grieved; and she sent raiment to clothe Mordecai,
and to take away his sackcloth from him; but he received it not.
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ఎసేతరు యొకక పనికతెతలును ఆమదగురనున్న ష్ండులును వచిచ జరిగిన్దాని
ఆమకు తెలియజేయగా రాణ గొపప మ్నోవిచారము కలదైమొరదకెై
కట్ట
ు కొనియన్న గోనపటును తీసివేయమ్ని ఆజా ఇచిచ, కటిుంచకొనుటకెై
అత్నియొదదకు వసతీములు పంపను గాని అత్డు వాటిని తీసికొన్లేదు.

Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains whom he
had appointed to attend her, and gave him a commandment to Mordecai,
to know what it was and why it was.
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So Hathach went forth to Mordecai unto the street of the city which was
before the king's gate.
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అపుపడు ఎసేతరు త్నున కనిపటిు యండుటకు రాజు నియమించిన్ ష్ండులలో
హతాకు అను ఒకని పలిచి అది ఏమియె
ై న్ది, ఎందుకెైన్ది తెలిసి కొనుటకు
మొరదకెైయొదదకు వెళ్ల
ా మ్ని ఆజా నిచెచను.
హతాకు రాజు గుమ్ిము ఎదుటనున్న పటుణపు వీధిలో నుండు
మొరదకెైయొదదకు పోగా

And in every province whithersoever the king's commandment and his
decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting and
weeping and wailing; and many lay in sackcloth and ashes.

And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum
of money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the
Jews, to destroy them.
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మొరదకెై త్న్కు సంభ్వించిన్ దంత్య, యూదులను నాశన్ము చేయటకు
గాను హామ్యను వారినిబటిు రాజు ఖజానాకు తూచి యిచెచదన్ని చెపపన్
సొముి మొత్తము ఇంత్ యనియను అత్నికి తెలిప
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వారిని సంహరించటకెై ష్షష్నులో ఇయాబడిన్ ఆజా పరత్రని ఎసేతరున్కు చూసి And Hathach came and told Esther the words of Mordecai.
తెలుపుమ్నియ, ఆమ త్న్ జనుల విష్యమై రాజును వేడుకొని అత్ని
సముఖమ్ందు విన్నపము చేయటకెై అత్నియొదదకు పోవల న్ని
చెపుపమ్నియ దాని న్త్ని కిచెచను. హతాకు వచిచ మొరదకెైయొకక మ్యటలను
ఎసేతరుతో చెపపను.
అంత్ట ఎసేతరు మొరదకెైతో చెపుపమ్ని హతాకున్కు సెలవిచిచన్ దేమ్న్గా
Again Esther spoke unto Hathach, and gave him a commandment unto
Mordecai:
పలువ బడక పురుషుడ గాని స్త్తీయే గాని రాజు
"All the king's servants and the people of the king's provinces do know that
whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner
court who is not called, there is one law of his: to put him to death, except
such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live.
But I have not been called to come in unto the king these thirty days."

Esther

4

11

Esther

4

12

Esther

4

13

మొరదకెై ఎసేతరుతో ఇట్ట
ా పరతుాత్తర మిచిచరాజ న్గరులో ఉన్నంత్మ్యత్ిముచేత్ For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there arise
యూదులందరికంట్ట నీవు త్పపంచకొందువని నీ మ్న్సుసలొత్లంచకొన్వదు
ద ; respite and deliverance to the Jews from another place, but thou and thy
father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come
to the kingdom for such a time as this?"
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నీవు ఈ సమ్యమ్ందు ఏమియ మ్యటల్లడక మౌన్ముగానున్న యెడల
యూదులకు సహా యమును విడుదలయ మ్రియొక దికుకనుండి వచచను
గాని, నీవును నీ త్ండిర యింటివారును న్శించదురు. నీవు ఈ సమ్యమును
బటిుయే రాజామున్కు వచిచత్రవేమో ఆలోచించకొనుమ్ని చెపుపమ్నను.

Then Esther bade them return Mordecai this answer:
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అపుపడు ఎసేతరు మొరదకెైతో మ్రల ఇటానను.

"Go, gather together all the Jews who are present in Shushan, and fast ye
for me; and neither eat nor drink three days, night or day. I also and my
maidens will fast likewise. And so will I go in unto the king, which is not
according to the law; and if I perish, I perish."

యొకక అంత్రుృహమున్ పరవేశించిన్యెడల బరదుకున్ట్ట
ా గా రాజు త్న్
బంగారపుదండమును ఎవరిత్ట్ట
ు చాపునో వారు త్పప పరత్రవాడు సంహరింప
బడున్న్న కఠిన్మైన్ ఆజా కలదని రాజసేవకులకందరికిని అత్ని
సంసాథన్ములలోనున్న జనులకందరికిని తెలిసే యన్నది. నేటికి ముపపది
దిన్ములనుండి రాజునొదదకు పరవేశించటకు నేను పలువబడలేదని
చెపుపమ్నను.
వారు ఎసేతరు యొకక మ్యటలు మొరదకెైకి తెలుపగా

Also he gave him the copy of the written decree that was given at Shushan
to destroy them, to show it unto Esther and to explain it unto her, and to
charge her that she should go in unto the king to make supplication unto
him, and to make request before him for her people.

And they told to Mordecai Esther's words.

Then Mordecai commanded them to answer Esther: "Think not concerning
thyself that thou shalt escape in the king's house any more than all the Jews.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Esther

4

16

నీవు పోయి ష్షష్నున్ందు కన్బడిన్ యూదులన్ందరిని
సమ్యజమ్ందిరమున్కు సమ్కూరిచ, నా నిమిత్తము ఉపవాసముండి మూడు
దిన్ములు అన్న ప్రన్ములు చేయకుండుడి; నేనును నా పని కతెతలును కూడ
ఉపవాసముందుము; పరవేశించట నాాయ వాత్రరికిముగా నున్నను నేను
రాజునొదదకు పరవేశించదును; నేను న్శించిన్ న్శించెదను.
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అట్టవలనే మొరదకెై బయలుదేరి ఎసేతరు త్న్కు ఆజా
ా పంచిన్ యంత్టి పరకార
ముగా జరిగించెను.
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So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had
commanded him.

Now it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel
and stood in the inner court of the king's house, opposite the king's house;
and the king sat upon his royal throne in the royal house, opposite the gate
of the house.
మూడవ దిన్మ్ందు ఎసేతరు రాజభూష్ణములు ధరించ కొని,
And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court,
రాజున్గరుయొకక ఆవరణములో రాజు సనినధికి వెళ్లా నిలిచెను. రాజన్గరు
that she obtained favor in his sight; and the king held out to Esther the
దావరమున్కు ఎదురుగానున్న రాజావరణములో త్న్ రాజాసన్ముమీద రాజు golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the
కూరుచని యండెను.
top of the scepter.
రాణయె
ై న్ ఎసేతరు ఆవరణములో నిలువబడి యండుట రాజు చూడగా
Then said the king unto her, "What wish thou, Queen Esther? And what is
ఆమయందు అత్నికి దయ పుట్టును. రాజు త్న్ చేత్రలోనుండు బంగారపు
thy request? It shall be even given thee, to the half of the kingdom."
దండమును ఎసేతరుత్ట్ట
ు చాపగా ఎసేతరు దగురకు వచిచ దండము యొకక కొన్
ముట్టును.
రాజురాణయె
ై న్ ఎసేతరూ, నీకేమి కావలను? నీ మ్న్వి యేమిటి? రాజాములో
And Esther answered, "If it seem good unto the king, let the king and Haman
సగము మ్ట్ట
ు కు నీకను గరహించెదన్ని ఆమతో చెపపగా
come this day unto the banquet that I have prepared for him."
ఎసేతరు రాజున్కు యకిముగా తోచిన్యెడల నేను రాజుకొరకు సిదిము
చేయించిన్ విందున్కు రాజవెైన్ తామును హామ్యనును నేడు రావలన్ని
కోరుచనానన్ని పరతుాత్తరమిచెచను.
ఎసేతరు మ్యటపరకారముగా జరుగున్ట్ట
ా హామ్యను చేయ వలయన్ని
త్వరపట్ట
ు మ్ని రాజు సెలవియాగా రాజును హామ్యనును ఎసేతరు చేయించిన్
విందున్కు వచిచరి.
రాజు దా
ర కాురసపు విందుకు కూరుచండి ఎసేతరును చూచి నీ కోరిక యేమిటి? అది
నీకనుగరహింపబడును, నీ మ్న్వి యేమిటి? అది రాజాములో
సగముమ్ట్ట
ు కెైన్ను చేయబడు న్ని చెపపగా
ఎసేతరు ఈల్లగు పరతుాత్తరమిచెచనురాజవెైన్ త్మ్ దృష్ుకి నా యెడల
దయకలిగి నా మ్న్వి చొపుపన్ను నా కోరికచొపుపన్ను జరిగించట రాజవెైన్
త్మ్కు అనుకూలమైతే

Then the king said, "Cause Haman to make haste, that he may do as Esther
hath said." So the king and Haman came to the banquet that Esther had
prepared.
And the king said unto Esther at the banquet of wine, "What is thy petition?
And it shall be granted thee. And what is thy request? Even to the half of the
kingdom it shall be performed."
Then answered Esther and said, "My petition and my request is:

If I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant
my petition and to perform my request, let the king and Haman come to the
banquet that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king
hath said."
రాజవెైన్ తామును హామ్యనును మీ నిమిత్తము నేను చేయింపబోవు విందున్కు Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart; but when
రావలను. రాజవెైన్ తాము చెపపన్ట్ట
ా రేపటి దిన్మున్ నేను చేయదును; ఇదే Haman saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up nor moved for
నా మ్న్వియ నా కోరికయ న్నను.
him, he was full of indignation against Mordecai.
ఆ దిన్మ్ందు హామ్యను సంతోష్ంచి మ్నోల్ల
ా సముగలవాడెై బయలువెళ్లా,
Nevertheless Haman refrained himself; and when he came home, he sent
రాజుగుమ్ిమున్నుండు మొరదకెై త్నున చూచియ అత్డు లేచి నిలువకయ and called for his friends and Zeresh his wife.
కదలకయ ఉన్నం దున్ మొరదకెైమీద బహుగా కోపగించెను.
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అయితే హామ్యను కోపము అణచకొని త్న్ యింటికిపోయి త్న్సేనహితులను
త్న్ భారా యె
ై న్ జరషును పలిపంచి

And Haman told them of the glory of his riches and the multitude of his
children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he
had advanced him above the princes and servants of the king.
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Haman said moreover, "Yea, Esther the queen let no man but myself come
in with the king unto the banquet that she had prepared, and tomorrow am
I invited unto her also with the king.
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త్న్కు కలిగిన్ గొపప ఐశవరామును గూరిచయ, చాల్లమ్ంది పలాలు
త్న్కుండుటను గూరిచయ, రాజు త్నున ఘన్పరచి రాజు కిరందనుండు
అధిపతులమీదను సేవకులమీదను త్నున ఏల్లగున్ పదదగాచేసెనో దానిని
గూరిచయ వారితో మ్యటల్లడెను.
మ్రియ అత్డురాణయె
ై న్ ఎసేతరు తాను చేయించిన్ విందున్కు రాజును
న్నున త్పప మ్రి యెవనిని పలిపంచలేదు,రేపటి దిన్మున్ కూడ రాజుతో
కలిసి విందున్కు రమ్ిని నాకు సెలవెైన్దని తెలియజేసెను.
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అయితే యూదుడెైన్ మొరదకెై రాజుగుమ్ిమున్ కూరుచనియండుట నేను
చూచన్ంత్ కాలము ఆ పదవి అంత్టివలన్ నాకు పరయోజన్ మేమియ
లేదని అత్డు చెపపగా
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Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, "Let a gallows be
made of fifty cubits high, and tomorrow speak thou unto the king, that
Mordecai may be hanged thereon. Then go thou in merrily with the king
unto the banquet." And the thing pleased Haman, and he caused the
gallows to be made.
On that night the king could not sleep; and he commanded to bring the
book of records of the chronicles, and they were read before the king.
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అత్ని భారాయె
ై న్ జరషును అత్ని సేనహితులందరునుఏబది మూరల
ఎతు
త గల యొక ఉరికొయా చేయించము; దాని మీద మొరదకెై
ఉరితీయింపబడున్ట్ట
ా రేపు నీవు రాజుతో మ్న్వి చేయము; త్రువాత్ నీవు
సంతోష్ముగా రాజుతో కూడ విందున్కు పోదువు అని అత్నితో చెపపరి. ఈ
సంగత్ర హామ్యనున్కు యకిముగా కన్బడిన్ందున్ అత్డు ఉరికొయా యొకటి
సిదిము చేయించెను.
ఆ రాత్రి నిదరపటుక పోయిన్ందున్ రాజాపు సమ్య చార గరంథము తెమ్ిని రాజు And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh,
ఆజా ఇయాగా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపంపబడెను.
two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay
hands on King Ahasuerus.
దావరప్రలకులైన్ బిగా
ి ను తెరషు అను రాజుయొకక యిదదరు న్పుంసకులు
And the king said, "What honor and dignity hath been done to Mordecai for
రాజైన్ అహషేవరోషును చంప యత్రనంచిన్ సంగత్ర మొరదకెై తెలిపన్ట్ట
ు
this?" Then said the king's servants who ministered unto him, "There is
అందులో వా
ర యబడి యండెను.
nothing done for him."
రాజు ఆ సంగత్ర వినిఇందు నిమిత్తము మొరదకెైకి బహుమ్త్ర యేదై న్ను ఘన్త్ And the king said, "Who is in the court?" Now Haman had come into the
యేదైన్ను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అత్నికేమియ
outer court of the king's house to speak unto the king to hang Mordecai on
చేయబడలేదని పరతుాత్తర మిచిచరి.
the gallows that he had prepared for him.
అపుపడుఆవరణములో ఎవరో యనానరని రాజు చెపపను. అపపటికి హామ్యను And the king's servants said unto him, "Behold, Haman standeth in the
తాను చేయించిన్ ఉరికొయామీద మొరదకెైని ఉరితీయింప సెలవిమ్ిని రాజుతో court." And the king said, "Let him come in."
మ్న్వి చేయటకెై రాజన్గరుయొకక ఆవరణము లోనికి వచిచయండెను.
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రాజ సేవకులుఏలిన్వాడా చిత్త గించము, హామ్యను ఆవరణములో
So Haman came in. And the king said unto him, "What shall be done unto
నిలువబడియనానడని రాజుతో చెపపగా రాజు అత్ని రానియాడని సెలవిచిచ the man whom the king delighteth to honor?" Now Haman thought in his
న్ందున్ హామ్యను లోపలికి వచెచను.
heart, "To whom would the king delight to do honor more than to myself?"
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రాజు ఘన్పరచ న్పేకిుంచవానికి ఏమిచేయవలన్ని రాజు అత్ని న్డుగగా
And Haman answered the king, "For the man whom the king delighteth to
హామ్యనున్నున గాక మ్రి ఎవరిని రాజు ఘన్పరచ న్పే కిుంచన్ని త్న్లో
honor,
తాన్నుకొని రాజుతో ఇటానను
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Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at
the king's gate."
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రాజు ఘన్పరచ న్పేకిుంచవానికి చేయ త్గిన్దేమ్న్గా

let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse
that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head.
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రాజు ధరించకొను రాజవసతీములను రాజు ఎకుక గుఱ్ఱమును రాజు త్న్
త్లమీద ఉంచకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా
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ఘనులైన్ రాజుయొకక అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసతీములను ఆ గుఱ్ఱమును
పట్ట
ు కొని, రాజు ఘన్పరచ న్పేకిుంచ వానికి ఆ వసతీములను ధరింప జేసి ఆ
గుఱ్ఱముమీద అత్నిని ఎకికంచి రాజవీధిలో అత్ని న్డిపంచచరాజు
ఘన్పరచ న్పేకిుంచవానికి ఈపరకారముగా చేయత్గున్ని అత్నిముందర
చాటింపవలను.
అందుకు రాజునీవు చెపపన్పరకారమే శీఘాముగా ఆ వసతీములను ఆ గుఱ్ఱమును
తీసికొని, రాజు గుమ్ిమునొదద కూరుచనియన్న యూదుడెైన్ మొరదకెైకి
ఆల్లగున్నే చేయము; నీవు చెపపన్దానిలో ఒకటియ విడువక అంత్య
చేయమ్ని హామ్యనున్కు ఆజా ఇచెచను.
ఆ పరకారమే హామ్యను ఆ వసతీములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, మొరదకెైకి ఆ
వసతీములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ్ఱము మీద అత్నిని ఎకికంచి రాజ వీధిలో
అత్ని న్డిపంచచ, రాజు ఘన్పరచ న్పేకిుంచవానికి ఈ పరకారము చేయ
త్గున్ని అత్ని ముందర చాటించెను.

And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's
most noble princes, that they may array the man thereby whom the king
delighteth to honor; and bring him on horseback through the street of the
city, and proclaim before him: `Thus shall it be done to the man whom the
king delighteth to honor!'"
Then the king said to Haman, "Make haste, and take the apparel and the
horse as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew who sitteth at
the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken."
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త్రువాత్ మొరదకెై రాజు గుమ్ిమునొదదకు వచెచను; అయితే హామ్యను త్ల
కపుపకొని దుుఃఖించచ త్న్ యింటికి త్వరగా వెళ్లా పోయెను.

And Haman told Zeresh his wife and all his friends every thing that had
befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, "If
Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall,
thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him."
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హామ్యను త్న్కు సంభ్వించిన్దంత్య త్న్ భారాయె
ై న్ జరషుకును త్న్
సేనహితులకందరికిని తెలు పగా, అత్నియొదదనున్న జా
ా నులును అత్ని
భారాయె
ై న్ జరషునుఎవనిచేత్ నీకు అధికారన్ష్ుము కలుగుచన్నదో ఆ
మొరదకెై యూదుల వంశపువాడెైన్యెడల అత్నిమీద నీకు జయము కలుగదు,
అత్నిచేత్ అవశాముగా చెడి పోదువని ఆత్నితో అనిరి.

And while they were yet talking with him, the king's chamberlains came and
hastened to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.
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So the king and Haman came to banquet with Esther the queen.
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వారు ఇంక మ్యటల్లడుచండగా రాజుయొకక న్పుంసకులు వచిచ ఎసేతరు
చేయిం చిన్ విందున్కు రమ్ిని హామ్యనును త్వరపటిురి.
రాజును హామ్యనును రాణయె
ై న్ ఎసేతరునొదదకు విందు న్కు రాగా
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రాజుఎసేతరు రాణీ, నీ విజా
ా పన్ మేమిటి? అది నీకనుగరహింపబడును, నీ మ్న్వి
యేమిటి? రాజాములో సగముమ్ట్ట
ు కెైన్ను నీకను గరహించెదన్ని రండవనాడు
దా
ర కాురసపు విందులో ఎసేతరుతో అనను.

Then Haman took the apparel and the horse, and arrayed Mordecai and
brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed
before him, "Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth
to honor!"
And Mordecai came again to the king's gate. But Haman hastened to his
house, mourning and having his head covered.

And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of
wine, "What is thy petition, Queen Esther? And it shall be granted thee. And
what is thy request? And it shall be performed, even to the half of the
kingdom."
Then Esther the queen answered and said, "If I have found favor in thy sight,
O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and
my people at my request.
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అపుపడు రాణయె
ై న్ ఎసేతరు ఈల్లగు పరతుాత్తరమిచెచనురాజా, నీ దృష్ుకి నేను
దయపందిన్ దాన్నైన్ యెడల రాజవెైన్ త్మ్కు సమ్ిత్రయె
ై తే, నా
విజా
ా పన్నుబటిు నా ప్ర
ర ణమును, నా మ్న్వినిబటిు నా జనులును, నా కనుగర
హింపబడుదురు గాక.
సంహరింపబడుటకును, హత్ము చేయబడి న్శించటకును, నేనును నా
జనులును కూడ అమ్ిబడిన్వారము. మేము దాసులముగాను దాసు
రాండరముగాను అమ్ిబడిన్ యెడల నేను మౌన్ముగా నుందును; ఏలయన్గా
మ్య విరోధిని త్పపంచకొనుటకెై మేము రాజవగు త్మ్రిని శర మ్పరచట
యకిము కాదు.
అందుకు రాజైన్ అహషేవరోషుఈ కారాము చేయటకు త్న్ మ్న్సుస
ధృఢపరచకొన్నవాడెవడు? వాడడి? అని రాణయగు ఎసేతరు న్డుగగా
ఎసేతరుమ్య విరోధి యగు ఆ పగవాడు దుషు
ు డెైన్ యీ హామ్యనే అనను. అంత్ట
హామ్యను రాజు ఎదుటను రాణ యెదుటను భ్యాకారంతుడాయెను.

For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain and to perish.
But if we had been sold as bondmen and bondwomen, I would have held
my tongue, although the enemy could not compensate for the king's
damage."
Then King Ahasuerus answered and said unto Esther the queen, "Who is he,
and where is he, who dared presume in his heart to do so?"

8

న్గరువన్ములోనుండి దా
ర కాురసపు విందుసథలమున్కు రాజు త్రరిగి రాగా ఎసేతరు
కూరుచండియన్న శయామీద హామ్యను బడియండుట చూచివీడు ఇంటిలో
నా సముఖము ఎదుటనే రాణని బలవంత్ము చేయనా? అని చెపపను; ఆ
మ్యట రాజు నోట రాగానే బంట్టలు హామ్యను ముఖమున్కు ముసుకు వేసిరి.

And Harbonah, one of the chamberlains, said before the king, "Behold also
the gallows fifty cubits high which Haman had made for Mordecai, who had
spoken good for the king, standeth in the house of Haman." Then the king
said, "Hang him thereon!"
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So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai.
Then was the king's wrath pacified.
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రాజు ముందర నుండు ష్ండులలో హరోబనా అనునొకడుఏలిన్వాడా
చిత్తగించము, రాజు మేలుకొరకు మ్యటల్లడిన్ మొరదకెైని ఉరితీయటకు
హామ్యను చేయించిన్ యేబది మూరల యెతు
త గల ఉరికొయా హామ్యను
ఇంటియొదద నాటబడి యన్న దన్గా రాజుదానిమీద వాని ఉరితీయడని ఆజా
ఇచెచను.
కాగా హామ్యను మొరదకెైకి సిదిముచేసిన్ ఉరి కొయామీద వారు అత్నినే
ఉరితీసిరి. అపుపడు రాజు యొకక ఆగరహము చల్ల
ా రను.
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And Esther said, "The adversary and enemy is this wicked Haman." Then
Haman was afraid before the king and the queen.
And the king, arising from the banquet of wine in his wrath, went into the
palace garden; and Haman stood up to make request for his life to Esther
the queen, for he saw that there was evil determined against him by the
king.
రాజు ఆగరహమొంది దా
ర కాు రసపు విందును విడిచి న్గరు వన్మున్కు పోయెను. Then the king returned from the palace garden into the place of the
అయితే రాజు త్న్కు ఏదో హానిచేయ నుదేదశించెన్ని హామ్యను తెలిసికొని,
banquet of wine, and Haman had fallen upon the bed whereon Esther was.
రాణయె
ై న్ ఎసేతరు ఎదుట త్న్ ప్ర
ర ణముకొరకు విన్నపము చేయటకెై నిలిచెను. Then said the king, "Will he force the queen also before me in the house?"
As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face.

ఆ దిన్మున్ రాజైన్ అహషేవరోషు యూదులకు శతు
ి వుడెైన్ హామ్యను ఇంటిని
రాణయె
ై న్ ఎసేతరున్ కిచెచను ఎసేతరు మొరదకెై త్న్కు ఏమి కావలనో రాజున్కు
తెలియ జేసిన్మీదట అత్డు రాజు సనినధికి రాగా
రాజు హామ్యను చేత్రలోనుండి తీసికొనిన్ త్న్ ఉంగరమును మొరదకెైకి ఇచెచను.
ఎసేతరు మొరదకెైని హామ్యను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

On that day did King Ahasuerus give the house of Haman, the Jews' enemy,
unto Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had
told what he was unto her.
And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it
unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman.
And Esther spoke yet again before the king, and fell down at his feet and
besought him with tears to put away the wickedness of Haman the Agagite
and his plot that he had devised against the Jews.
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మ్రియ ఎసేతరు రాజు ఎదుట మ్న్వి చేసికొని, అత్ని ప్రదములమీద పడి,
అగాగీయడెైన్ హామ్యను చేసిన్ కీడును అత్డు యూదులకు విరోధ ముగా
త్లంచిన్ యోచన్ను వారథపరచడని కనీనళాతో అత్ని వేడుకొన్గా

Then the king held out the golden scepter toward Esther. So Esther arose
and stood before the king,
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రాజు బంగారు దండమును ఎసేతరు త్ట్ట
ు చాపను. ఎసేతరు లేచి రాజు ఎదుట
నిలిచి

Esther

8

5

రాజవెైన్ త్మ్కు సమ్ిత్రయె
ై న్యెడలను,త్మ్ దృష్ుకి నేను దయపందిన్
దాన్నై రాజవెైన్ త్మ్ యెదుట ఈ సంగత్ర యకిముగా తోచిన్ యెడలను,
త్మ్ దృష్ుకి నేను ఇంపైన్ దాన్ నైన్యెడలను, రాజవెైన్ త్మ్ సకల
సంసాథన్ములలో నుండు యూదులను నాశన్ముచేయవలన్ని హమిదాతా
కుమ్యరుడెైన్ అగాగీయడగు హామ్యను వా
ర యించిన్ తాకీదులచొపుపన్
జరుగకుండున్ట్ట
ా వాటిని రదు
ద చేయటకు ఆజా ఇయాడి.

and said, "If it please the king and if I have found favor in his sight, and the
thing seem right before the king and I am pleasing in his eyes, let it be
written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha the
Agagite, which he wrote to destroy the Jews who are in all the king's
provinces.
For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? Or
how can I endure to see the destruction of my kindred?"
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నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొకక నాశన్మును చూచి
నేను ఏల్లగు సహింప గలన్ని మ్న్విచేయగా

Then King Ahasuerus said unto Esther the queen and to Mordecai the Jew,
"Behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged
upon the gallows because he laid his hand upon the Jews.
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Write ye also for the Jews, as it pleaseth you, in the king's name, and seal it
with the king's ring; for the writing which is written in the king's name and
sealed with the king's ring may no man reverse."
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రాజైన్ అహ షేవరోషు రాణయె
ై న్ ఎసేతరున్కును యూదుడెైన్ మొరదకెైకిని
ఈల్లగు సెల విచెచనుహామ్యను ఇంటిని ఎసేతరున్ కిచిచయనానను; అత్డు
యూదులను హత్ముచేయటకు పరయత్రనంచి న్ందున్ అత్డు
ఉరికొయామీద ఉరితీయబడెను.
అయితే రాజుపేరట వా
ర యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిరంపబడిన్ తాకీదును
ఏ మ్యన్వుడును మ్యరచజాలడు; కాగా మీకిష్ుమైన్ట్ట
ా మీరు రాజునైన్ నా పేరట
యూదుల పక్షమున్ తాకీదు వా
ర యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిరంచడి.
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స్త్వాను అను మూడవ నలలో ఇరువది మూడవ దిన్ మ్ందు రాజుయొకక
వా
ర త్గాండు
ర పలువబడిరి; మొరదకెై ఆజా
ా పంచిన్ పరకారమ్ంత్య
యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు
వాాపంచియన్న నూట ఇరువది యేడు సంసాథన్ములలోనున్న
అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంసాథన్ములకును దాని దాని
వా
ర త్నుబటిుయ దాని దాని భాష్నుబటిుయ తాకీదులు వా
ర యబడెను.

And he wrote in King Ahasuerus' name and sealed it with the king's ring, and
sent letters by posts on horseback, and riders on mules, camels, and young
dromedaries.

Then were the king's scribes called at that time in the third month (that is,
the month of Sivan), on the three and twentieth day thereof; and it was
written according to all that Mordecai commanded, unto the Jews and to
the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from
India unto Ethiopia, a hundred twenty and seven provinces, unto every
province according to the writing thereof and unto every people in their
language, and to the Jews according to their writing and according to their
language.
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రాజైన్ అహషేవరోషు పేరట తాకీదులు మొరదకెై వా
ర యించి రాజు ఉంగరముతో
ముదిరంచి గుఱ్ఱములమీద, అన్గా రాజన్గరుపనికి పంచ బడిన్
బీజాశవములమీద అంచెగాండర నకికంచి ఆ తాకీ దులను వారిచేత్ పంపను.

Therein the king granted the Jews who were in every city to gather
themselves together and to stand for their life" to destroy, to slay, and to
cause to perish all the power of the people and province that would assault
them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey
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రాజైన్ అహషేవరోషు యొకక సంసాథన్ములనినటిలో ఒకక దిన్మ్ందే, అన్గా
అదారు అను పండెరండవ నల పదమూడవ దిన్మ్ందే పరత్ర పటుణమున్ందుండు
యూదులు కూడుకొని, త్మ్ ప్ర
ర ణములు కాప్రడుకొనుటకు ఆ యా
పరదేశములలో నుండి త్మ్కు విరోధులగు జనుల సెైనికులన్ందరిని, శిశు
వులను స్త్తీలను కూడ, సంహరించి హత్ముచేసి నిరూిల పరచి

upon one day in all the provinces of King Ahasuerus, namely, upon the
thirteenth day of the twelfth month, which is the month of Adar.
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వారి వసు
త వులను కొలాపట్ట
ు టకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచన్ని దానియందు The copy of the writing for a commandment to be given in every province
వా
ర యబడెను.
was published unto all people, that the Jews should be ready against that
day to avenge themselves on their enemies.
మ్రియ ఈ తాకీదుకు పరతులు వా
ర యించి ఆ యా సంసాథన్ముల లోని
So the posts who rode upon mules and camels went out, being hastened
జనులకందరికి పంపంచవలన్నియ,యూదులు త్మ్ శతు
ి వులమీద
and pressed on by the king's commandment. And the decree was given at
పగతీరుచకొనుటకు ఒకానొక దిన్మ్ందు సిదిముగా ఉండవలన్నియ ఆజా
the palace at Shushan.
ఇయాబడెను.
రాజ న్గరు పనికి పంచబడిన్ బీజాశవములమీద నకికన్ అంచె గాండు
ర రాజు
And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of
మ్యటవలన్ పేరరేపంప బడి అత్రవేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు ష్షష్ను blue and white, and with a great crown of gold and with a garment of fine
కోటలో ఇయాబడెను.
linen and purple; and the city of Shushan rejoiced and was glad.
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అపుపడు మొరదకెై ఊదావరణమును తెలుపువరణ మునుగల రాజవసతీమును
బంగారపు పదదకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన్ ధూమ్ావరణముగల
వసతీములను ధరించకొనిన్వాడెై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరను;
అందునిమిత్తము ష్షష్ను పటుణము ఆన్ందించి సంతోష్ మొందను.
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మ్రియ యూదులకు కేుమ్మును ఆన్ందమును సంతుష్ుయ ఘన్త్య
కలిగెను.
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The Jews had light and gladness, and joy and honor.

And in every province and in every city, whithersoever the king's
commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast
and a good day. And many of the people of the land became Jews, for the
fear of the Jews fell upon them.
రాజుచేసిన్ తీరాిన్మును అత్ని చటుమును వచిచన్ పరత్ర సంసాథన్మ్ందును
Now in the twelfth month (that is, the month of Adar) on the thirteenth day
పరత్ర పటుణమ్ందును యూదులకు ఆన్ందమును సంతోష్ మును కలిగెను, అది of the same, when the king's commandment and his decree drew near to be
శుభ్దిన్మ్ని విందుచేసికొనిరి. మ్రియ దేశజనులలో యూదులయెడల
put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have
భ్యముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మ్త్ము అవలంబించిరి.
power over them (though it was turned to the contrary, so that the Jews
had rule over those who hated them),
రాజు చేసిన్ తీరాిన్మును చటుమును నరవేరు కాలము వచిచన్పుపడు
అదారు అను పండెరండవ నల పదమూడవ దిన్మున్ యూదులను
జయింపగలుగుదుమ్ని వారి పగవారు నిశచయించకొనిన్ దిన్ము న్నే
యూదులు త్మ్ పగవారిమీద అధికారము నొందిన్ట్ట
ా అగుపడెను.

the Jews gathered themselves together in their cities throughout all the
provinces of King Ahasuerus to lay hands on such as sought their hurt; and
no man could withstand them, for the fear of them fell upon all people.
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యూదులు రాజైన్ అహషేవరోషు యొకక సంసాథన్ములనినటిలో నుండు
పటుణములయందు త్మ్కు కీడు చేయవలన్ని చూచిన్వారిని
హత్ముచేయటకు కూడుకొనిరి. వారిని గూరిచ సకల జనులకు భ్యము
కలిగిన్ందున్ ఎవరును వారి ముందర నిలువలేకపోయిరి.
మొరదకెైని గూరిచన్ భ్యముత్మ్కు కలిగిన్ందున్ సంసాథన్ములయొకక
అధిపతులును అధి కారులును పరభువులును రాజు పని న్డిపంచవారును
యూదులకు సహాయముచేసిరి.
మొరదకెై రాజుయొకక న్గరులో గొపపవాడాయెను. ఈ మొరదకెై అనువాడు
అంత్కంత్కు గొపపవాడగుటచేత్ అత్ని కీరిి సంసాథన్ము లనినటియందు
వాాపంచెను.
యూదులు త్మ్ శతు
ి వుల న్ందరిని కత్రతవాత్ హత్ముచేసి వారిని
నాశన్ముచేసి మ్న్సుస తీర త్మ్ విరోధులకు చేసిరి.
ష్షష్ను కోటయందు యూదులు ఐదువందలమ్ందిని చంప నాశన్ముచేసిరి.

And all the rulers of the provinces, and the lieutenants and the deputies,
and those who did the business that belonged to the king, helped the Jews,
because the fear of Mordecai fell upon them.

హమిదాతా కుమ్యరుడెై యూదులకు శతు
ి వగు హామ్యను యొకక
పదిమ్ంది కుమ్యరులైన్ పరుందాతా
దలోపను అసాపతా పోరాతా
అదల్లా అరీదాతా పరిషా
త

and Poratha and Adalia and Aridatha,

అరీసెై అరీదై వెైజాతా అను వారిని చంపరి; అయితే కొలా సొముి వారు
పట్ట
ు కొన్లేదు.
ఆ దిన్మున్ ష్షష్ను కోటయందు చంపబడిన్వారి లకక రాజున్కు తెలియ
జపపగా

రాజు రాణయె
ై న్ ఎసేతరుతోయూదులు ష్షష్ను కోటయందు
ఐదువందలమ్ందిని హామ్యనుయొకక పదిమ్ంది కుమ్యరులను బత్రతగా
నాశన్ము చేసియనానరు; రాజుయొకక కొదువ సంసాథన్ములలో వారు
ఏమిచేసి యందురో; ఇపుపడు నీ మ్న్వి ఏమిటి? అది నీకనుగర
హింపబడును,నీవు ఇంకను అడుగున్దేమి? అది దయచేయ బడున్ని
సెలవియాగా
ఎసేతరురాజవెైన్ త్మ్కు సమ్ిత్మైన్యెడల ఈ దిన్ము జరిగిన్ చొపుపన్
ష్షష్నున్ందున్న యూదులు రేపును చేయన్ట్ట
ా గాను, హామ్యనుయొకక
పదిమ్ంది కుమ్యరులు ఉరికొయామీద ఉరితీయింపబడు న్ట్ట
ా గాను
సెలవియాడనను.
ఆల్లగు చేయవచచన్ని రాజు సెలవిచెచను. ష్షష్నులో ఆజా పరకటింపబడెను;
హామ్యనుయొకక పదిమ్ంది కుమ్యరులు ఉరి తీయింపబడిరి.

For Mordecai was great in the king's house, and his fame went out
throughout all the provinces; for this man Mordecai waxed greater and
greater.
Thus the Jews smote all their enemies with the stroke of the sword and
slaughter and destruction, and did what they would unto those who hated
them.
And in the palace in Shushan the Jews slew and destroyed five hundred men.
And Parshandatha and Dalphon and Aspatha,

and Parmashta and Arisai and Aridai and Vajezatha
(the ten sons of Haman the son of Hammedatha, the enemy of the Jews)
they slew; but on the spoil they laid not their hand.
On that day the number of those who were slain in the palace at Shushan
was brought before the king.
And the king said unto Esther the queen, "The Jews have slain and
destroyed five hundred men in the palace in Shushan, and the ten sons of
Haman. What have they done in the rest of the king's provinces? Now what
is thy petition? And it shall be granted thee. Or what is thy further request?
And it shall be done."
Then said Esther, "If it please the king, let it be granted to the Jews who are
in Shushan to do tomorrow also according unto this day's decree, and let
Haman's ten sons be hanged upon the gallows."

And the king commanded it so to be done; and the decree was given at
Shushan, and they hanged Haman's ten sons.

For the Jews who were in Shushan gathered themselves together on the
fourteenth day also of the month of Adar, and slew three hundred men at
Shushan; but on the spoil they laid not their hand.
ష్షష్నున్ందున్న యూదులు అదారు మ్యసమున్ పదు నాలుగవ దిన్మ్ందు But the other Jews who were in the king's provinces gathered themselves
కూడుకొని, ష్షష్నున్ందు మూడు వందలమ్ందిని చంపవేసిరి; అయితే వారు together and stood for their lives, and had rest from their enemies, and slew
కొలాసొముి పట్ట
ు కొన్లేదు.
of their foes seventy and five thousand; but they laid not their hands on the
spoil.
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రాజు సంసాథన్ములయందుండు త్కికన్ యూదులు కూడుకొని, త్మ్
ప్ర
ర ణములను రకిుంచకొనుటకెై పూనుకొని అదారు మ్యసము పదమూడవ దిన్
మ్ందు త్మ్ విరోధులలో డెబబది యయిదువేల మ్ందిని చంపవేసి, త్మ్
పగవారివలన్ బాధలేకుండ నమ్ిదిపందిరి; అయితేవారును
కొలాసొముిపట్ట
ు కొన్లేదు.
పదునాలుగవ దిన్మ్ందును వారు నమ్ిదిపంది విందుచేసికొనుచ సంతో
ష్ముగా నుండిరి.

On the thirteenth day of the month of Adar, and on the fourteenth day of
the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.

18

ష్షష్నున్ందున్న యూదులు ఆ మ్యసమ్ందు పదమూడవ దిన్మ్ందును
పదునాలుగవ దిన్ మ్ందును కూడుకొని పదునైదవ దిన్మ్ందు నమ్ిదిపంది
విందుచేసికొనుచ సంతోష్ముగా నుండిరి.

Therefore the Jews of the villages who dwelt in the unwalled towns made
the fourteenth day of the month of Adar a day of gladness and feasting, and
a good day, and of sending portions one to another.

9
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And Mordecai wrote these things, and sent letters unto all the Jews who
were in all the provinces of King Ahasuerus, both nigh and far,

Esther

9

20

Esther

9

21

కాబటిు ప్ర
ర కారములులేని ఊళాలో కాపురమున్న గా
ర మ్వాసులైన్ యూదులు
అదారు మ్యసము పదునాలుగవ దిన్మ్ందు సంతోష్ముగానుండి అది
విందుచేయదగిన్ శుభ్దిన్మ్ను కొని ఒకరికొకరు బహుమ్యన్ములను
పంపంచకొనుచ వచిచరి.
మొరదకెై యీ సంగతులను గూరిచ రాజైన్ అహషేవ రోషుయొకక
సంసాథన్ములనినటికి సమీపమున్నేమి దూర మున్నేమి నివసించియన్న
యూదులకందరికి పత్రికలను పంప
యూదులు త్మ్ పగవారిచేత్ బాధపడక నమ్ిది పందిన్ దిన్ములనియ,
వారి దుుఃఖము పోయి సంతోష్ము వచిచన్ నల అనియ, వారు మూలు
ు ట
మ్యనిన్ శుభ్దిన్ మ్నియ, పరత్ర సంవత్సరము అదారు నలయొకక పదు
నాలుగవదిన్మును పదునైదవ దిన్మును వారు ఆచరించ కొనుచ

Esther

9
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విందుచేసికొనుచ సంతోష్ముగానుండి ఒకరి కొకరు బహుమ్యన్ములను,
దరిదు
ర లకు కానుకలను, పంప త్గిన్ దిన్ములనియ వారికి సిథరపరచెను.

And the Jews undertook to do as they had begun, and as Mordecai had
written unto them,

Esther

9
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అపుపడు యూదులు తాము ఆరంభించిన్దానిని మొరదకెై త్మ్కు వా
ర సిన్
పరకారముగా నరవేరుచదు మ్ని యొపుపకొనిరి.

Esther

9

24

యూదులకు శతు
ి వగు హమిదాతా కుమ్యరుడెైన్ అగా గీయడగు హామ్యను
యూదులను సంహరింప దలచి వారిని నాశన్పరచి నిరూిలము
చేయవలన్ని,పూరు, అన్గా చీటి వేయించియండగా

because Haman the son of Hammedatha the Agagite, the enemy of all the
Jews, had schemed against the Jews to destroy them, and had cast Pur (that
is, the lot) to consume them and to destroy them.
But when Esther came before the king, he commanded by letters that this
wicked scheme which Haman devised against the Jews should return upon
his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows.

Esther
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Esther

9
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ఎసేతరు, వి్ జు ఎదుటికి వచిచన్ త్రువాత్ రాజు అత్డు యూదులకు
విరోధముగా త్లపటిున్ చెడుయోచన్ త్న్ త్లమీదికే వచచన్ట్ట
ా గా చేసి,
వాడును వాని కుమ్యరులును ఉరికొయామీద ఉరితీయ బడున్ట్ట
ా గా ఆజా
వా
ర యించి ఇచెచను.
కావున్ ఆ దిన్ములు పూరు అను పేరును బటిు పూరీము అన్బడెను. ఈ
ఆజాలో వా
ర యబడిన్ మ్యటలనినటినిబటిుయ, ఈ సంగత్రనిబటిుయ, తాము
చూచిన్దానిన్ంత్టినిబటిుయ త్మ్మీదికి వచిచన్దానినిబటిుయ

Esther

9

16

Esther

9

17

Esther

9

Esther

But the Jews who were at Shushan assembled together on the thirteenth
day thereof and on the fourteenth thereof; and on the fifteenth day of the
same they rested and made it a day of feasting and gladness.

to establish this among them: that they should keep the fourteenth day of
the month of Adar and the fifteenth day of the same yearly,
as the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month
which was turned unto them from sorrow to joy and from mourning into a
good day; that they should make them days of feasting and joy, and of
sending portions one to another and gifts to the poor.

Therefore they called these days Purim after the name of Pur [that is, Lot].
Therefore for all the words of this letter, and of that which they had seen
concerning this matter and what had come upon them,

the Jews ordained and took upon them and upon their seed and upon all
such as joined themselves unto them, that without fail they would keep
these two days according to their writing and according to their appointed
time every year;
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Esther
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యూదులు ఈ రండు దిన్ములనుగూరిచ వా
ర యబడిన్ పరకారముగా పరత్ర
సంవత్సరము వాటి నియామ్క కాలమునుబటిు వాటిని ఆచరించెదమ్నియ,
ఈ దిన్ములు త్రత్రముగా పరత్ర కుట్టంబములోను పరత్ర సంసాథన్ములోను
పరత్ర పటుణములోను జా
ా పకము చేయబడున్ట్ట
ా గా ఆచరించెదమ్నియ,

and that these days should be remembered and kept throughout every
generation, every family, every province, and every city, and that these days
of Purim should not pass from among the Jews, nor the memorial of them
perish from their seed.

Esther

9
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Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew,
wrote with all authority to confirm this second letter of Purim.

Esther
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Esther

9

30

పూరీము అను ఈ దిన్ములను యూదులు ఆచరింపకయ, త్మ్
సంత్త్రవారు వాటిని జా
ా పకముంచకొన్కయ మ్యన్కుండున్ట్ట
ా
నిరణయించకొని, ఆ సంగత్రని మ్రచి పోకుండున్ట్ట
ా , త్మ్మీదను, త్మ్
సంత్త్రవారిమీదను, త్మ్తో కలిసికొనిన్ వారిమీదను ఇది యొక బాధాత్గా
ఉండున్ని ఒపుపకొనిరి.
అపుపడు పూరీమునుగూరిచ వా
ర యబడిన్ యీ రండవ ఆజాను
దృఢపరచటకు అబీ హాయిలు కుమ్యరియను రాణయనైన్ ఎసేతరును
యూదు డెైన్ మొరదకెైయను ఖండిత్ముగా వా
ర యించిరి.
మ్రియ యూదుడెైన్ మొరదకెైయను రాణయె
ై న్ ఎసేతరును యూదు లకు
నిరణయించిన్ దానినిబటిు వారు ఉపవాస విల్లపకాలములు ఏరపరచకొని, అది
త్మ్మీదను త్మ్ వంశపు వారిమీదను ఒక బాధాత్ యని యెంచకొని వాటిని
జరిగించెదమ్ని యొపుపకొనిన్ పరకారముగా

Esther
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And the decree of Esther confirmed these matters of Purim, and it was
written in the book.

Esther
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Esther

10

1

ఈ పూరీము అను పండుగదిన్ములను సిథరపరచటకు అత్డు అహషేవ
రోషుయొకక రాజామ్ందుండు నూట ఇరువదియేడు సంసాథన్ములలోనున్న
యూదులకందరికి వారి కేుమ్ము కోరున్టిుయ, విశావసారథవములగున్టిుయ
మ్యటలుగల పత్రికలు పంపను.
ఈల్లగున్ ఎసేతరుయొకక ఆజాచేత్ ఈ పూరీముయొకక సంగతులు సిథరమై
గరంథములో వా
ర యబడెను.
రాజైన్ అహషేవరోషు రాజామును సముదరదీవపములును పనున చెలిాంప
నిరణయించెను.

Esther

10
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For Mordecai the Jew was next unto King Ahasuerus, and great among the
Jews and accepted by the multitude of his brethren, seeking the wellbeing
of his people and speaking peace to all his seed.

Esther
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Job

1

1

Job

1

2

మొరదకెై యొకక బలమును గూరిచయ, అత్డు సామ్రథాముచేత్ చేసిన్
కారాములనినటిని గూరిచయ, రాజు అత్నిని ఘన్ పరచిన్ సంగత్రని
గూరిచయ మ్యదీయలయొకకయ ప్రరస్త్కులయొకకయ రాజాసమ్యచార
గరంథమ్ందు వా
ర యబడియన్నది.
యూదుడెైన్ మొరదకెై రాజైన్ అహషేవరోషున్కు పరధాన్మ్ంత్రిగానుండి,
త్న్వారందరితో సమ్యధాన్ముగా మ్యటల్లడుచ, త్న్
జనులయొకకకేుమ్మును విచారించవాడును యూదులలో గొపప వాడునై త్న్
దేశసు
థ లలో చాల్లమ్ందికి ఇషు
ు డుగా ఉండెను.
ఊజు దేశమున్ందు యోబు అను ఒక మ్నుషుా డుండెను. అత్డు
యథారథవరినుడును, నాాయవంతుడునై దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి
చెడుత్న్ము విసరిజంచిన్ వాడు.
అత్నికి ఏడుగురు కుమ్యరులును ముగు
ు రు కుమ్యరి లును కలిగిరి.

And he sent the letters unto all the Jews, to the hundred twenty and seven
provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth
to confirm these days of Purim in their times appointed, according as
Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had
decreed for themselves and for their seed regarding the matters of the
fastings and their cry.

And King Ahasuerus laid a tribute upon the land and upon the isles of the
sea.
And all the acts of his power and of his might, and the declaration of the
greatness of Mordecai to which the king advanced him, are they not written
in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?

There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was
perfect and upright, and one who feared God and eschewed evil.

And there were born unto him seven sons and three daughters.

His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels,
and five hundred yoke of oxen, and five hundred sheasses, and a very great
household, so that this man was the greatest of all the men of the East.
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అత్నికి ఏడువేల గొఱ్ఱలును మూడువేల ఒంట్టలును ఐదువందల జత్ల
యెడు
ా ను ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమ్ంది పనివారును
అత్నికి ఆసితగా నుండెను గనుక తూరుప దికుక జనులందరిలో అత్డ
గొపపవాడుగా నుండెను.
అత్ని కుమ్యరులందరు వంతుల చొపుపన్ అనుదిన్ము ఒకరికొకరు త్మ్ త్మ్
యిండాలో విందు చేయనై కూడున్పుపడు త్మ్ ముగు
ు రు అకకచెలాండు
ర
త్మ్తో కలిసి అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్వలన్ని వారిని పలిపంచచ
వచిచరి.
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వారి వారి విందుదిన్ ములు పూరిికాగా యోబు, త్న్ కుమ్యరులు ప్రపముచేసి
త్మ్ హృదయములలో దేవుని దూష్ంచిరేమో అని వారిని పలువన్ంపంచి
వారిని పవిత్ిపరచి, అరుణోదయమున్ లేచి వారిలో ఒకొకకని నిమిత్తమై
దహన్బలి న్రిపంచచ వచెచను. యోబు నిత్ాము ఆల్లగున్ చేయచండెను.
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దేవదూత్లు యెహోవా సనినధిని నిలుచటకెై వచిచన్ దిన్మొకటి
త్టసిథంచెను. ఆ దిన్మున్ అపవాది2 యగు వాడు వారితో కలిసి వచెచను.
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యెహోవానీవు ఎకకడనుండి వచిచత్రవని వాని న్డుగగా అపవాదిభూమి మీద
ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుచ అందులో సంచరించచ వచిచత్రన్ని
యెహోవాకు పరతుాత్తర మిచెచను.
అందుకు యెహోవానీవు నా సేవకుడెైన్ యోబు సంగత్ర ఆలో చించిత్రవా?
అత్డు యథారథవరినుడును నాాయవంతుడునై దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు
కలిగి చెడుత్న్ము విసరిజంచిన్ వాడు, భూమిమీద అత్ని వంటివాడెవడును
లేడు.
అని అడుగగా అపవాదియోబు ఊరకయే దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు
కలవాడాయెనా?
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And his sons went and feasted in their houses, every one his day, and sent
and called for their three sisters to eat and to drink with them.

And it was so, that when the days of their feasting were ended, Job sent and
sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt
offerings according to the number of them all; for Job said, "It may be that
my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus did Job
continually.
Now there was a day when the sons of God came to present themselves
before the LORD, and Satan also came among them.

And the LORD said unto Satan, "From whence comest thou?" Then Satan
answered the LORD and said, "From going to and fro on the earth, and from
walking up and down upon it."
And the LORD said unto Satan, "Hast thou considered My servant Job, that
there is none like him on the earth, a perfect and an upright man, one who
feareth God and escheweth evil?"
Then Satan answered the LORD and said, "Doth Job fear God for nought?

Hast not Thou made a hedge about him and about his house, and about all
that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his
substance hath increased in the land.
నీవు అత్నికిని అత్ని యింటివారికిని అత్నికి కలిగిన్ సమ్సతమున్కును చట్ట
ు
But put forth Thine hand now and touch all that he hath, and he will curse
కంచె వేసిత్రవి గదా? నీవు అత్ని చేత్రపనిని దీవించచండుట చేత్ అత్ని ఆసిత Thee to Thy face!"
దేశములో బహుగా విసతరించియన్నది.
అయిన్ను నీవు ఇపుపడు నీ చేయి చాప అత్నికి కలిగిన్ సమ్సతమును మొత్రతన్
యెడల అత్డు నీ ముఖము ఎదుటనే దూష్ంచి నినున విడిచిపోవును అని
యెహోవాతో అన్గా
యెహోవాఇదిగో అత్నికి కలిగిన్ సమ్సతమును నీ వశమున్ ఉన్నది; అత్నికి
మ్యత్ిము ఏ హానియ చేయ కూడదని అపవాదికి సెలవియాగా వాడు
యెహోవా సనినధినుండి బయలు వెళ్లాను.
ఒకదిన్మున్ యోబు కుమ్యరులును కుమ్యరిలును త్మ్ అన్నయింట
భోజన్ముచేయచ దా
ర కాురసము ప్రన్ము చేయచనుండగా ఒక దూత్
అత్నియొదదకు వచిచ
ఎదు
ద లు నాగలి దునునచ గాడిదలు వాటి సమీపమున్ మేయచనుండగా
షెబాయీయలు వాటిమీద పడి వాటిని పట్ట
ు కొని పోయి

And the LORD said unto Satan, "Behold, all that he hath is in thy power; only
upon himself put not forth thine hand." So Satan went forth from the
presence of the LORD.
And there was a day when his sons and his daughters were eating and
drinking wine in their eldest brother's house,
and there came a messenger unto Job and said, "The oxen were plowing
and the asses feeding beside them,

and the Sabeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain
the servants with the edge of the sword, and I only have escaped alone to
tell thee!"
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ఖడుముతో పనివారిని హత్ముచేసిరి. జరిగిన్ది నీకు తెలియజేయటకు
నేనొకకడనే త్పపంచకొని వచిచ యనానన్నను.

While he was yet speaking, there came also another and said, "The fire of
God hath fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the
servants, and consumed them; and I only have escaped alone to tell thee!"
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అత్డు ఇంక మ్యట ల్లడుచండగా మ్రియొకడు వచిచదేవుని అగిన ఆకా
శమునుండి పడి గొఱ్ఱలను పనివారిని రగులబెటిు కాలిచ వేసెను; దానిని నీకు
తెలియజేయటకు నేనొకకడనే త్పపంచకొని వచిచయనానన్నను.
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While he was yet speaking, there came also another and said, "The
Chaldeans made up three bands, and fell upon the camels and have carried
them away, yea, and have slain the servants with the edge of the sword;
and I only have escaped alone to tell thee!"
While he was yet speaking, there came also another and said, "Thy sons and
thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house,
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అత్డు ఇంక మ్యట ల్లడుచండగా మ్రియొకడు వచిచకలీదయలు మూడు
సమూహములుగా వచిచ ఒంట్టలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడుముచేత్
పనివారిని చంపరి; నీకు దానిని తెలియ జేయటకు నేనొకకడనే త్పపంచకొని
వచిచయనాన న్నను.
అత్డు మ్యటల్లడుచండగా వేర్కకడు వచిచనీ కుమ్యరులును నీ కుమ్యరిలును and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the
త్మ్ అన్న యింట భోజన్ము చేయచ దా
ర కాురసము ప్రన్ము చేయ చండగా four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are
dead; and I only have escaped alone to tell thee!"
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గొపప సుడిగాలి అరణామ్యరుముగా వచిచ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను
కొటుగా అది ¸యవనుల మీద పడిన్ందున్ వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు
తెలియ జేయటకు నేనొకకడనే త్పపంచకొని వచిచయనాన న్నను.

Then Job arose, and rent his mantle and shaved his head, and fell down
upon the ground and worshiped,
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అపుపడు యోబు లేచి త్న్ పై వసతీమును చింపుకొని త్లవెండు
ర కలు
గొరిగించకొని నేలమీద సాషా
ు ంగపడి న్మ్సాకరముచేసి ఇటానను
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నేను నా త్లిాగరభములోనుండి దిగంబరినై వచిచత్రని, దిగంబరినై అకకడికి
త్రరిగి వెళ్లాదను; యెహోవా ఇచెచను యెహోవా తీసికొని పోయెను, యెహోవా
నామ్మున్కు సు
త త్ర కలు గునుగాక.
ఈ సంగతులలో ఏ విష్యమ్ందును యోబు ఏ ప్రపమును చేయలేదు,
దేవుడు అనాాయము చేసెన్ని చెపపలేదు.

and said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return
thither. The LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the
name of the LORD."
In all this Job sinned not, nor charged God foolishly.
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Again there was a day when the sons of God came to present themselves
before the LORD, and Satan came also among them to present himself
before the LORD.
దేవదూత్లు యెహోవా సనినధిని నిలుచటకెై వచిచన్ మ్రియొక దిన్ము
And the LORD said unto Satan, "From whence comest thou?" And Satan
త్టసిథంపగా, వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనినధిని నిలుచటకెై వచెచను. answered the LORD and said, "From going to and fro on the earth, and from
walking up and down upon it."
యెహోవానీవు ఎకకడనుండి వచిచత్రవని వాని న్డుగగా అపవాది భూమిలో
And the LORD said unto Satan, "Hast thou considered My servant Job, that
ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుచ అందులో సంచ రించచ వచిచత్రన్ని
there is none like him on the earth, a perfect and an upright man, one who
యెహోవాకు పరతుాత్తరమిచెచను.
feareth God and escheweth evil? And still he holdeth fast his integrity,
although thou movedst Me against him to destroy him without cause."
అందుకు యెహోవానీవు నా సేవకుడెైన్ యోబు సంగత్ర ఆలోచించిత్రవా?
అత్డు యథారథవరినుడును నాాయవంతు డునై దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు
కలిగి చెడు త్న్ము విసరిజం చిన్ వాడు, భూమిమీద అత్నివంటి వాడెవడును
లేడు. నిషాకరణముగా అత్నిని ప్రడుచేయటకు నీవు న్నున పేరరేపంచిన్ను
అత్డు ఇంకను త్న్ యథారథత్ను వదలక నిలకడగా నునానడన్గా

And Satan answered the LORD and said, "Skin for skin, yea, all that a man
hath will he give for his life.
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అపవాదిచరిము కాప్రడు కొనుటకెై చరిమును, త్న్ ప్ర
ర ణమును
కాప్రడుకొనుటకెై త్న్కు కలిగిన్ది యావతు
త ను న్రుడిచచను గదా.
ఇంకొక సారి నీవు చేయి చాప అత్ని యెముకను అత్ని దేహమును
మొత్రతన్యెడల అత్డు నీ ముఖము ఎదుటనే దూష్ంచి నినున విడిచి పోవును
అనను.
అందుకు యెహోవా అత్డు నీ వశమున్ నునానడు; అత్ని ప్ర
ర ణము మ్యత్ిము
నీవు ముటువదదని సెలవిచెచను.
కాబటిు అపవాది యెహోవా సనినధినుండి బయలువెళ్లా, అరికాలు మొదలుకొని
న్డినత్రతవరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెతను.

But put forth Thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will
curse Thee to Thy face!"
And the LORD said unto Satan, "Behold, he is in thine hand; only spare his
life."
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అత్డు ఒళ్ల
ా గోకుకొనుటకెై చిలా పంకు తీసికొని బూడిదలో కూరుచండగా

2

9

అత్ని భారా వచిచనీవు ఇంకను యథారథత్ను వదలకయందువా? దేవుని
దూష్ంచి మ్రణము కమ్ినను.

Job

2

10

అందుకత్డుమూరు
ఖ రాలు మ్యటల్లడున్ట్ట
ా నీవు మ్యటల్లడుచనానవు;
మ్న్ము దేవునివలన్ మేలు అనుభ్వించదుమ్య, కీడును మ్న్ము
అనుభ్వింప త్గదా అనను. ఈ సంగతులలో ఏ విష్య మ్ందును
యోబునోటి మ్యటతోనైన్ను ప్రపము చేయలేదు.

Then said his wife unto him, "Dost thou still retain thine integrity? Curse
God, and die!"
But he said unto her, "Thou speakest as one of the foolish women speaketh.
What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive
evil?" In all this did not Job sin with his lips.
Now when Job's three friends heard of all this evil that had come upon him,
they came every one from his own place: Eliphaz the Temanite, and Bildad
the Shuhite, and Zophar the Naamathite.For they had made an appointment
together to come to mourn with him and to comfort him.
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తేమ్యనీయడెైన్ ఎలీఫజు, ష్షహీయడెైన్ బిలదదు న్యమ్యతీయడెైన్ జ్యఫరు
అను యోబు ముగు
ు రు సేనహి తులు అత్నికి సంభ్వించిన్ ఆపదలనినటిని
గూరిచ వినిన్ వారై, అత్నితో కలిసి దుుఃఖించటకును అత్నిని ఓదారుచ
టకును పోవలన్ని ఆలోచించకొని త్మ్ త్మ్ సథలములను విడిచి వచిచరి.

And when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up
their voice and wept; and they rent every one his mantle, and sprinkled dust
upon their heads toward heaven.
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So they sat down with him upon the ground seven days and seven nights,
and none spoke a word unto him; for they saw that his grief was very great.
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వారు వచిచ దూరముగా నిలువబడి కనున లత్రత చూచిన్పుపడు, అత్ని
పోలచలేక త్మ్ వసతీములను చింపుకొని ఆకాశము త్ట్ట
ు త్లలమీద ధూళ్ల
చలు
ా కొని యెలుగెత్రత యేడిచరి.
అత్ని బాధ అత్ాధికముగానుండెన్ని గరహించి యెవరును అత్నితో ఒకక
మ్యటయె
ై న్ను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దిన్ములు అత్నితోకూడ నేలను
కూరుచండిరి.
ఆ త్రువాత్ యోబు మ్యటల్లడ మొదలుపటిు తాను పుటిున్ దిన్మును
శపంచెను.
యోబు ఈల్లగు అనను
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నా త్లిా గరభదావరములను అది మూయన్ందుకును నా నేత్ిములకు అది
బాధను మ్రుగు చేయన్ందుకును నేను పుటిున్ దిన్ము లేకపోవును
గాకమ్గపలా పుట్టున్ని ఒకడు చెపపన్ రాత్రి లేక పోవును గాక.
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ఆ దిన్ము అంధకారమ్గును గాకపైనుండి దేవుడు దాని నంచకుండును
గాకవెలుగు దానిమీద పరకాశింపకుండును గాక
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So went Satan forth from the presence of the LORD, and smote Job with
sore boils from the sole of his foot unto his crown.
And he took him a potsherd with which to scrape himself, and he sat down
among the ashes.

After this opened Job his mouth and cursed his day.

And Job spoke and said:
"Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said,
`There is a manchild conceived.'
Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the
light shine upon it.

Let darkness and the shadow of death stain it; let a cloud dwell upon it; let
the blackness of the day terrify it.
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చీకటియ గాఢంధకారమును మ్రల దానిని త్మ్ యొదదకు తీసికొనును
గాక.మేఘము దాని కముిను గాకపగలును కముిన్టిు అంధకారముదాని
బెదరించను గాక
అంధకారము ఆ రాత్రిని పట్ట
ు కొనును గాకసంవత్సరపు దిన్ములలో
నేనొకదాన్న్ని అది హరిుంపకుండును గాకమ్యసముల సంఖాలో అది
చేరకుండును గాక.
ఆ రాత్రి యెవడును జన్న్ము కాకపోవును గాకదానిలో ఏ ఉతాసహధవని
పుటుకుండును గాక
దిన్ములు అశుభ్దిన్ములని చెపుపవారు దానిని శపంచదురు
గాకభుజంగమును రేపుటకు నేరుపగలవారు దానిని శపంచ దురు గాక.

As for that night, let darkness seize upon it; let it not be joined unto the days
of the year, let it not come into the number of the months.

9

అందులో సంధావేళను పరకాశించ న్క్షత్ిములకు అంధకారము కముిను
గాకవెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక

because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from
mine eyes.

3
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Job

3
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అది వేకువ కనురపపలను చూడకుండును గాకపుట్ట
ు కలోనే నేనేల చావకపోత్రని? "Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I
came out of the belly?
గరభమునుండి బయలుదేరగానే నేనేల ప్ర
ర ణము విడువక పోత్రని?
Why did the knees precede me, or why the breasts that I should suck?
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మోకాళామీద న్నేనల ఉంచకొనిరి?నేనేల సతన్ములను కుడిచిత్రని?
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లేనియెడల నేనిపుపడు పండుకొని నిమ్ిళ్లంచి యందునునేను
నిదిరంచియందును, నాకు విశారంత్ర కలిగి యండును
త్మ్కొరకు బీడుభూములయందు భ్వన్ములు కటిుంచ కొనిన్
భూరాజులతోను మ్ంతు
ి లతోను నేను నిదిరంచి నిమ్ిళ్లంచియందును.
బంగారము సంప్రదించి త్మ్ యిండాను వెండితో నింపుకొనిన్ అధిపతులతో
నిదిరంచి విశర మించి యందును.
అకాలసంభ్వమై కంటబడకయన్న పండమువంటివాడనై లేకపోయి
యందును.వెలుగు చూడని బిడిలవల లేకపోయి యందును.
అకకడ దురాిరు
ు లు ఇక శర మ్పరచరు బలహీనులై అలసిన్వారు విశారంత్ర
నొందుదురు
బంధింపబడిన్వారు కారానియామ్కుల శబదము విన్క యేకముగా కూడి
విశర మించదురు
అలుపలేమి ఘనులేమి అందరు న్చచటనునానరుదాసులు త్మ్
యజమ్యనుల వశమునుండి త్పపంచకొని సవత్ంతు
ి లై యనానరు.
దురదశలోనున్న వారికి వెలుగియాబడుట ఏల?దుుఃఖా కారంతులైన్వారికి
జీవమియాబడుట ఏల?
వారు మ్రణము న్పేకిుంతురు దాచబడిన్ ధన్ముకొరకెైన్ట్ట
ు దానిని
కనుగొనుటకెైవారు లోతుగా త్ివువచనానరు గాని అది వారికి దొరకక
యన్నది.
సమ్యధికి చేరిన్పుపడు వారు హరిుంచి బహుగా సంతోష్ంచెదరు.
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Lo, let that night be solitary; let no joyful voice come therein.

Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their
mourning.
Let the stars of the twilight thereof be dark; let it look for light, but have
none; neither let it see the dawning of the day,

For now should I have lain still and been quiet, I should have slept; then
would I have been at rest
with kings and counselors of the earth, who built desolate places for
themselves,
or with princes that had gold, who filled their houses with silver;
or as a hidden untimely birth I would not have been, as infants who never
saw light.
There the wicked cease from troubling, and there the weary be at rest.
There the prisoners rest together; they hear not the voice of the oppressor.
The small and great are there, and the servant is free from his master.
"Why is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul,
who long for death but it cometh not, and dig for it more than for hidden
treasures;
who rejoice exceedingly, and are glad when they can find the grave?

Why is light given to a man whose way is hid, and whom God hath hedged
in?
మ్రుగుపడిన్ మ్యరుముగలవానికిని, దేవుడు చట్ట
ు కంచె వేసిన్వానికిని వెలుగు For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the
ఇయాబడనేల?
waters.
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భోజన్మున్కు మ్యరుగా నాకు నిట్ట
ు రుప కలుగుచన్నదినా మొఱ్ఱలు నీళావల
పరవహించచన్నవి.
ఏది వచచన్ని నేను బహుగా భ్యపడిత్రనో అదియేనాకు
సంభ్వించచన్నదినాకు భీత్ర పుటిుంచిన్దే నామీదికి వచచచన్నది.
నాకు నమ్ిది లేదు సుఖము లేదు విశారంత్ర లేదు శర మ్యే సంభ్వించచన్నది.
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దానికి తేమ్యనీయడెైన్ ఎలీఫజు ఈల్లగు పరతుాత్తరమిచెచను
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అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటులేక పోత్రని ఒక
రూపము నా కనునలయెదుట నుండెనుమలానైన్ యొక కంఠసవరమును నేను
వింటినిఏమ్న్గాదేవుని సనినధిని మ్రు
ి ాలు నీత్రమ్ంతులగుదురా?

`Shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than
his Maker?

Job

4

17

త్ముి సృజంచిన్వాని సనినధిని న్రులు పవితు
ి లగుదురా?

Behold, He put no trust in His servants, and His angels He charged with folly:

For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was
afraid of is come unto me.
I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came."
Then Eliphaz the Temanite answered and said:

"If we attempt to commune with thee, wilt thou be grieved? But who can
withhold himself from speaking?
ఎవడెైన్ ఈ సంగత్ర యెత్రత నీతో మ్యటల్లడిన్యెడల నీకు వాసన్ము
Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak
కలుగునా? అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొన్గలడు?
hands.
అనేకులకు నీవు బుదిి నేరిపన్వాడవు బలహీన్మైన్ చేతులను
Thy words have upheld him that was falling, and thou hast strengthened the
బలపరచిన్వాడవు.
feeble knees.
నీ మ్యటలు తొటిిలు
ా వానిని ఆదుకొని యండెను.కు
But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou
ర ంగిపోయిన్
మోకాళ్ల
ా గలవానిని నీవు బలపరచిత్రవి.
art troubled.
అయితే ఇపుపడు శర మ్ నీకు కలుగగా నీవు దుుఃఖాకారంతుడవెైత్రవి అది నీకు
Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy
త్గులగా నీవు కలవరపడుచనానవు.
ways?
నీ భ్కిి నీకు ధైరాము పుటిుంపదా?నీ యథారథపరవరిన్ నీ నిరీక్షణకు ఆధారము
"Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? Or where were
కాదా?
the righteous cut off?
జా
ా పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియె
ై న్ యొకడుఎపుపడెైన్
Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the
న్శించెనా?యథారథవరినులు ఎకకడనైన్ నిరూిలమైరా?
same.
నేను చూచిన్ంత్వరకు అకరమ్మును దునినకీడును వితు
త వారు దానినే
By the blast of God they perish, and by the breath of His nostrils are they
కోయదురు.
consumed.
దేవుడు ఊదగా వారు న్శించదురుఆయన్ కోప్రగిన శావసమువలన్ వారు లేక The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the
పోవుదురు.
young lions are broken.
సింహగరజన్య కూ
The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are
ర రసింహపు శబదమును నిలిచిపోవును.కొదమ్ సింహముల
కోరలును విరిగిపోవును.
scattered abroad.
ఎర లేన్ందున్ ఆడుసింహము న్శించనుసింహపుపలాలు చెల్ల
ా
"Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little
చెదరగొటుబడును.
thereof.
నా కొకమ్యట రహసాముగా తెలుపబడెనునా చెవిలో ఒకడు
In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men,
గుసగుసల్లడిన్ట్ట
ు గా అది నాకు విన్బడెను.
గాఢనిదర మ్నుషుాలకు వచచసమ్యమున్ రాత్రి కలలవలన్ పుట్ట
ు
fear came upon me and trembling, which made all my bones to shake.
త్లంపులలో అది కలిగెను.
భ్యమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన్ నా యెముకలనినయ
Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up.
కదిలను.
ఒకని శావసము నా ముఖమును కొటుగానా శరీర రోమ్ములు పులకించెను.
It stood still, but I could not discern the form thereof; an image was before
mine eyes. There was silence and I heard a voice, saying,
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ఆయన్ త్న్ సేవకులను న్ముిటలేదుత్న్ దూత్లయందు లోపములు
కనుగొనుచనానడు.
జగటమ్ంటి యిండాలో నివసించవారియందుమ్ంటిలో
పుటిున్వారియందుచిమ్ిట చిత్రకిపోవున్ట్ట
ా చిత్రకిపోవువారియందు మ్రి ఎనిన
కనుగొనును?
ఉదయము మొదలుకొని సాయంత్ిమువరకు ఉండివారు
బదదలైపోవుదురుఎనినకలేనివారై సదాకాలము నాశన్మైయందురు.
వారి డరాతా
ి డు తెగవేయబడునువారు బుదిికలుగకయే
మ్ృత్రనొందుదురు.ఆల్లగున్నే జరుగుచన్నది గదా.
నీవు మొరలిడిన్యెడల నీకు ఉత్తరమీయగలవాడెవడెైన్ నుండునా?
పరిశుదదదూత్లలో ఎవనిత్ట్ట
ు త్రరుగుదువు?
దౌరాభగామునుగూరిచ యేడుచటవలన్ మూఢ్యలు న్శిం చెదరు బుదిిలేనివారు
అసూయవలన్ చచెచదరు.
మూఢ్యడు వేరు త్నునట నేను చూచియనానను అయిన్ను తోడనే అత్ని
నివాససథలము శాపగరసతమ్నికనుగొంటిని.
అత్ని పలాలు సంరక్షణ దొరకక యందురుగుమ్ిములో న్లిగిపోవుదురువారిని
విడిపంచవాడెవడును లేడు.
ఆకలిగొనిన్వారు అత్ని పంటను త్రనివేయదురుముండా చెటాలోనుండియ
వారు దాని తీసికొందురుబోనులు వారి ఆసితకొరకు కాచకొనుచన్నవి
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How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in
the dust, who are crushed before the moth?
They are destroyed from morning to evening; they perish for ever without
any regarding it.
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శర మ్ ధూళ్లలోనుండి పుటుదు.బాధ భూమిలోనుండి మొలవదు.
yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward.
నిపుప రవవలు పైకి ఎగురున్ట్ట
ా న్రులు శర మ్యనుభ్వము న్కే పుట్ట
ు చనానరు. "I would seek unto God, and unto God would I commit my cause.
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అయితే నేను దేవుని నాశర యించదును.దేవునికే నా వాాజామును
అపపగించదును.
ఆయన్ పరిశోధింపజాలని మ్హాకారాములను లకకలేన్నిన అదుభత్ కిరయలను
చేయవాడు.
ఆయన్ భూమిమీద వరుము కురిపంచవాడుపలములమీద నీళ్ల
ా
పరవహింపజేయవాడు.
అట్ట
ా ఆయన్ దీనులను ఉన్నత్సథలములలో నుంచనుదుుఃఖపడువారిని
కేుమ్మున్కు లేవనతు
త ను.
వంచకులు త్మ్ పనానగములను నరవేరచ నేరకుండఆయన్ వారి
ఉప్రయములను భ్ంగపరచను
జా
ా నులను వారి కృత్రిమ్ములోనే ఆయన్ పట్ట
ు కొనునుకపట్టల ఆలోచన్ను
త్లకిరందుచేయను
పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలు
ా నురాత్రి ఒకడు త్డువుల్లడున్ట్ట
ా
మ్ధాాహనకాలమున్వారు త్డువుల్లడుదురు
బల్లఢ్యాల నోటి ఖడుమునుండి, వారి చేత్రలోనుండిఆయన్ దరిదు
ర లను
రకిుంచను.
కావున్ బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకరమ్ము నోరు మూసికొనును.
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Doth not their excellence which is in them go away? They die, even without
wisdom.'
"Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints
wilt thou turn?
For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one.
I have seen the foolish taking root, but suddenly I cursed his habitation.
His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is
there any to deliver them.
His harvest the hungry eateth up and taketh it even out of the thorns, and
the robber swalloweth up their substance.
Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring
out of the ground;

He doeth great things and unsearchable, marvelous things without number:
He giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields,
to set up on high those that are low, that those who mourn may be exalted
to safety.
He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot
perform their enterprise.
He taketh the wise in their own craftiness, and the counsel of the froward is
carried headlong.
They meet with darkness in the daytime, and grope in the noonday as in the
night.
But He saveth the poor from the sword, from the mouth and from the hand
of the mighty.
So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth.

"Behold, happy is the man whom God correcteth; therefore despise not
thou the chastening of the Almighty.
దేవుడు గదిదంచ మ్నుషుాడు ధనుాడుకాబటిు సరవశకు
ి డగు దేవుని శిక్షను
For He maketh sore, and bindeth up; He woundeth, and His hands make
త్ృణీకరింపకుము.
whole.
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ఆయన్ గాయపరచి గాయమును కట్ట
ు నుఆయన్ గాయముచేయను, ఆయన్
చేతులే సవసథపరచను.
ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన్ నినున విడిపంచనుఏడు బాధలు కలిగిన్ను
నీకు ఏ కీడును త్గులదు.
కాుమ్కాలమున్ మ్రణమునుండియ యదిమున్ ఖడుబలమునుండియ
ఆయన్ నినున త్పపంచను.
నోటిమ్యటలచేత్ కలుగు నొపప నీకు త్గులకుండ ఆయన్ నినున
చాట్టచేయనుపరళయము వచిచన్ను నీవు దానికి భ్యపడవు.
పలములోని రాళాతో నీవు నిబంధన్ చేసికొని యందువు అడవిమ్ృగములు
నీతో సమ్ిత్రగా నుండును.
పరళయమును కాుమ్మును వచచన్పుపడు నీవు వాటిని నిరాక్షాము
చేయదువు అడవిమ్ృగములకు నీవు ఏమ్యత్ిమును భ్యపడవు
నీ డరా కేుమ్నివాసమ్ని నీకు తెలిసియండునునీ యింటి వసు
త వులను నీవు
లకక చూడగా ఏదియ పోయి యండదు.
మ్రియ నీ సంతాన్ము విసాతరమ్గున్నియనీ కుట్టంబికులు భూమిమీద
పచిచకవల విసతరించదురనియ నీకు తెలియను.
వాటి కాలమున్ ధాన్ాపుపన్లు ఇలు
ా చేరున్ట్ట
ా పూరణవయసుసగలవాడవెై నీవు
సమ్యధికి చేరదవు.
మేము ఈ సంగత్ర పరిశోధించి చూచిత్రవిిు, అది ఆల్లగ యన్నది.
ఈ మ్యట ఆలకించి నీ మేలుకొరకు తెలిసికొనుము.దానికి యోబు ఇటాని
పరతుాత్తరమిచెచను
నా దుుఃఖము చకకగా తూచబడును గాకదాని సరిచూచటకెై నాకు వచిచన్
ఆపద తా
ి సులోపటుబడును గాక.
ఆల్లగున్ చేసిన్యెడల నా విపతు
త సముదరములఇసుకకన్న బరువుగా
కన్బడును. అందువలన్ నేను నిరరథకమైన్ మ్యటలు పలికిత్రని.

He shall deliver thee in six troubles; yea, in seven there shall no evil touch
thee.
In famine He shall redeem thee from death, and in war from the power of
the sword.
Thou shalt be hid from the scourge of the tongue, neither shalt thou be
afraid of destruction when it cometh.
At destruction and famine thou shalt laugh; neither shalt thou be afraid of
the beasts of the earth.
For thou shalt be in league with the stones of the field, and the beasts of the
field shall be at peace with thee.
And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt
visit thy habitation, and shalt not sin.
Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the
grass of the earth.
Thou shalt come to thy grave at a full age, as a shock of corn cometh in in
his season.
Lo, this we have searched out; so it is. Hear it, and know thou it for thy
good."
But Job answered and said:
"Oh that my grief were thoroughly weighed, and my calamity laid in the
balances together!
For now it would be heavier than the sand of the sea; therefore my words
are swallowed up.
For the arrows of the Almighty are within me; the poison thereof drinketh
up my spirit; the terrors of God set themselves in array against me.

సరవశకు
ి డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచనువాటి విష్మును నా ఆత్ి
ప్రన్ముచేయచన్నదిదేవుని భీకరకారాములు నాతో యదిము చేయటకెై
పంకు
ి లు తీరుచన్నవి.
అడవిగాడిద గడిి చూచి ఓండర పట్ట
ు నా?ఎదు
ద మేత్ చూచి రంకెవేయనా?

Doth the wild ass bray when he hath grass? Or loweth the ox over his
fodder?

నేను ముటునొలాని వసు
త వులు నాకు హేయములైన్ను అవియే నాకు
భోజన్పదారథముల్లయెను.
ఆహా నా విన్నపము నాకు నరవేరచబడును గాకనేను కోరుదానిని దేవుడు
నరవేరుచను గాక
దేవుడు త్న్ యిషా
ు నుసారముగా న్నున న్లుపును గాకచేయి జాడించి ఆయన్
న్నున నిరూిలము చేయనుగాక.

"Oh that I might have my request, and that God would grant me the thing
that I long for:
even that it would please God to destroy me, that He would let loose His
hand and cut me off!
Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow. Let
Him not spare, for I have not concealed the words of the Holy One.

Can that which is unsavory be eaten without salt? Or is there any taste in
the white of an egg?
ఉపుపలేక యెవరైన్ రుచిలేనిదాని త్రందురా? గు
డు
ి
లోని
తెలుపులో
రుచికలదా?
The things that my soul refused to touch are as my distressing meat.
ర

అపుపడు నేను పరిశుది దేవుని మ్యటలను ఒపుపకొన్కుండ లేదని నేను
What is my strength, that I should hope? And what is mine end, that I
ఆదరణ పందుదునుమ్రియ నేనంత్ వేదన్పడుచండిన్ను దాని బటిు
should prolong my life?
హరిుంచదును
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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నా బలము ఏప్రటిది? నేను కనిపట్ట
ు కొనుట యేల?నా అంత్ము ఏప్రటిది?
నేను తాళ్లకొనుట యేల?
నా బలము రాళా బలమువంటిదా?నా శరీరము ఇత్తడిదా?
నాలో తా
ి ణ యేమియ లేదు గదా.శకిి న్నున బత్రతగా విడిచిపోయెను గదా.
కు
ి డగు దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు మ్యను
ర ంగిపోయిన్వాడుసరవశకు
కొనిన్నుసేనహితుడు వానికి దయచూపత్గును.
నా సేనహితులు ఎండిన్ వాగువలనుమ్యయమై పోవు జలపరవాహములవలను
న్మ్ికూడని వారైరి.
మ్ంచగడిలుండుటవలన్నుహిమ్ము వాటిలో పడుటవలన్ను అవి మురికిగా
కన్బడును
వేసవి రాగానే అవి మ్యయమై పోవునువెటు కలుగగానే అవి త్మ్ సథలమును
విడిచి ఆరిపోవును.
వాటి నీళ్ల
ా పరవహించదారి త్రిపపబడును, ఏమియలేకుండ అవి యింకిపోవును.

Is my strength the strength of stones? Or is my flesh of brass?
Is not my help in me? And is wisdom driven quite from me?
"To him that is afflicted, pity should be shown by his friend; but he
forsaketh the fear of the Almighty.
My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks
they pass away,
which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid.
When in time they wax warm, they vanish; when it is hot, they are
consumed out of their place.
The paths of their way are turned aside; they go to nothing and perish.
The troops of Tema looked; the companies of Sheba waited for them.

సమూహముగా పరయాణముచేయ తేమ్య వరికులు వాటిని వెదకుదురుషేబ
వరికులు వాటికొరకు కనిపట్ట
ు దురు.
వారు వాటిని న్మిిన్ందుకు అవమ్యన్మొందుదురువాటి చేరువకు వచిచ
కలవరపడుదురు.
అట్టవల మీరు లేన్ట్ట
ు గానే యనానరుమీరు ఆపదను చూచి
భ్యపడుచనానరు.
ఏమైన్ దయచేయడని నేను మిముి న్డిగిత్రనా? మీ ఆసితలోనుండి నాకొరకు
బహుమ్యన్మేమైన్ తెమ్ిని యడిగిత్రనా?
పగవానిచేత్రలోనుండి న్నున విడిపంపుడని యడిగిత్రనా?బాధించవారి
చేత్రలోనుండి న్నున విమోచింపుడనియడిగిత్రనా?

They were confounded because they had hoped; they came thither and
were ashamed.
For now ye are nothing; ye see my casting down and are afraid.

నాకుపదేశము చేయడి, నేను మౌనినై యండెదనుఏ విష్యమ్ందు నేను
త్పపపోత్రనో అది నాకుతెలియజేయడి.
యథారథమైన్ మ్యటలు ఎంతో బలమైన్వి అయిన్ను మీ గదిదంపు దేనికి
పరయోజన్ము?
మ్యటలను గదిదంచదమ్ని మీరనుకొందురా?నిరాశగలవాని మ్యటలు
గాలివంటివే గదా.
మీరు త్ండిరలేనివారిని కొనుటకెై చీట్ట
ా వేయదురు,మీ సేనహితులమీద బేరము
సాగింతురు.
దయచేసి నావెైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుటనేను అబదిమ్యడుదునా?

How forceful are right words! But what doth your arguing reprove?

అనాాయము లేకుండ నా సంగత్ర మ్రల విచారించడిమ్రల విచారించడి,
నేను నిరోదష్నిగా కన్బడుదును.
నా నోట అనాాయముండునా?దురాిరుత్ రుచి నా నోరు తెలిసికొన్జాలదా?
భూమిమీద న్రుల కాలము యదికాలము కాదా?వారి దిన్ములు కూలివాని
దిన్ములవంటివి కావా?

Did I say, `Bring unto me'? or, `Give a reward for me of your substance'?
Or, `Deliver me from the enemy's hand'? or, `Redeem me from the hand of
the mighty'?
"Teach me, and I will hold my tongue; and cause me to understand wherein
I have erred.

Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate,
which are as wind?
Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend.
"Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie.
Return, I pray you, let there be no iniquity; yea, return again; my
righteousness is in it.
Is there iniquity on my tongue? Cannot my taste discern perverse things?
"Is there not an appointed time for man upon earth? Are not his days also
like the days of a hireling?
As a servant earnestly desireth the shadow, and as a hireling looketh for the
reward of his work,
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నీడను మిగుల న్పేకిుంచ దాసునివలనుకూలినిమిత్తము కనిపట్ట
ు కొను
కూలివానివలను
ఆశ లేకయే జరుగు నలలను నేను చూడవలసివచెచను.ఆయాసముతో కూడిన్
రాతు
ి లు నాకు నియమింపబడి యన్నవి.నేను పండుకొనున్పుపడెలా

so am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are
appointed to me.
When I lie down, I say, `When shall I arise and the night be gone?' And I am
full of tossings to and fro unto the dawning of the day.

4

ఎపుపడు లేచెదనా? రాత్రి యెపుపడు గత్రంచనా? అని
యనుకొందును.తెలావారువరకు ఇట్ట ఆట్ట పరలుచ ఆయాసపడు దును.

My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and has
become loathsome.
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My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope.
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నా దేహము పురుగులతోను మ్ంటి పలాలతోను కపప బడియన్నది.నా
చరిము మ్యని మ్రల పగులుచన్నది.
నా దిన్ములు నేత్గాని నాడెకంట్టను వడిగా గత్రంచ చన్నవినిరీక్షణ లేక అవి
క్షయమై పోవుచన్నవి.
నా జీవము వటిు ఊపరియే అని జా
ా పకము చేసికొనుము.నా కనున ఇకను మేలు
చూడదు.
న్నున చూచవారి కనున ఇకమీదట న్నున చూడదు.నీ కనునలు నా త్ట్ట
ు
చూచను గాని నేనుండక పోదును.
మేఘము విడిపోయి అదృశామ్గున్ట్ట
ా ప్రతాళమున్కు దిగిపోయిన్వాడు మ్రి
ఎపుపడునురాడు
అత్డు ఇక ఎన్నడును త్న్ యింటికి రాడు అత్ని సథలము అత్ని మ్రల
నరుగదు.
కావున్ నేను నా నోరు మూసికొన్నునా ఆత్ి వేదన్కొలది నేను
మ్యటల్లడెదనునా మ్నోవేదన్నుబటిు మూలు
ు చండెదను.
నేనొక సముదరమునా? సముదరములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద
కావలి యంచెదవు?
నా మ్ంచము నాకు ఆదరణ ఇచచను.నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంత్ర
ఇచచను అనినేన్నుకొన్గా
నీవు సవపనములవలన్ న్నున బెదరించెదవుదరశన్ములవలన్ న్నున
భ్యపట్టుదవు.
కావున్ నేను ఉరితీయబడవలన్ని కోరుచనాననుఈ నా యెముకలను
చూచటకన్న మ్రణమొందుట నాకిష్ుము.
అవి నాకు అసహాములు, నిత్ాము బరదుకుటకు నా కిష్ుము లేదునా
దిన్ములు ఊపరివల నున్నవి, నా జ్యలికి రావదు
ద .
మ్నుషుాడు ఏప్రటివాడు? అత్ని ఘన్పరచనేల? అత్నిమీద నీవు మ్న్సుస
నిలుపనేల?
పరత్ర పగలు నీవత్ని దరిశంపనేల?పరత్ర క్షణమున్ నీవత్ని శోధింపనేల?
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నేను ప్రపముచేసిత్రనా? న్రులను కనిపట్ట
ు వాడా, నేను నీ యెడల ఏమి
చేయగలను?నాకు నేనే భారముగా నునానను, నీవేల గురి పటిుత్రవి?

And why dost Thou not pardon my transgression, and take away mine
iniquity? For now shall I sleep in the dust, and Thou shalt seek me in the
morning, but I shall not be."

Job

7

2
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7

3

Job

7

Job

"O remember that my life is wind; mine eye shall no more see good.
The eye of him that hath seen me shall see me no more; Thine eyes are
upon me, and I am not.
As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the
grave shall come up no more.
He shall return no more to his house, neither shall his place know him any
more.
Therefore I will not restrain my mouth; I will speak in the anguish of my
spirit; I will complain in the bitterness of my soul.
Am I a sea, or a whale, that Thou settest a watch over me?
When I say, `My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint,'
then Thou scarest me with dreams and terrifiest me through visions,
so that my soul chooseth strangling, and death rather than my life.
I loathe it; I would not live always. Let me alone, for my days are vanity.

"What is man, that Thou shouldest magnify him, and that Thou shouldest
set Thine heart upon him?
And that Thou shouldest visit him every morning, and try him every
moment?
How long wilt Thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down
my spittle?
ఎంత్ కాలము నీవు న్నున చూచట మ్యన్కుందువు?నేను గుటక వేయవరకు I have sinned. What shall I do unto Thee, O Thou preserver of men? Why
న్నున విడిచిపటువా?
hast Thou set me as a mark against Thee, so that I am a burden to myself?
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నీవేల నా అత్రకరమ్మును పరిహరింపవు? నా దోష్ము నేల
క్షమింపవు?నేనిపుపడు మ్ంటిలో పండుకొనదనునీవు న్నున జాగరత్తగా
వెదకెదవు గాని నేనులేక పోయెదను.
అపుపడు ష్షహీయడగు బిలదదు ఇటానను
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అది కోయబడకముందు బహు పచచగానున్నది కాని యిత్ర
మొకకలనినటికంట్ట త్వరగా వాడిపోవును.
దేవుని మ్రచవారందరి గత్ర అటేా ఉండునుభ్కిిహీనుని ఆశ నిరరథకమ్గును
అత్ని ఆశ భ్ంగమ్గును.
అత్డు ఆశర యించన్ది సాలపురుగు పటేు.
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అత్డు త్న్ యింటిమీద ఆనుకొన్గా అది నిలువదు.
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అత్డు గటిుగా దాని పట్ట
ు కొన్గా అది విడిపోవును.ఎండకు అత్డు పచిచపటిు
బలియను అత్ని తీగెలు అత్ని తోటమీద అలు
ా కొనును.
అత్ని వేళ్ల
ా గట్ట
ు మీద చట్ట
ు కొనునురాళ్ల
ా గల త్న్ నివాసమును అత్డు
తేరిచూచను.
దేవుడు అత్ని సథలములోనుండి అత్ని వెళాగొటిున్యెడల అదినేను
నిననరుగను ఎపుపడును నినున చూడలేదనును.
ఇదే అత్ని సంతోష్కరమైన్ గత్రకి అంత్ము అత్డున్న ధూళ్లనుండి ఇత్రులు
పుట్టుదరు.

ఎంత్ కాలము నీవిటిు మ్యటల్లడెదవు? నీ నోటి మ్యటలు సుడిగాలి
వంటివాయెను.
దేవుడు నాాయవిధిని రదు
ద పరచనా? సరవశకు
ి డగు దేవుడు నాాయమును
రదు
ద పరచనా?
నీ కుమ్యరులు ఆయన్ దృష్ుయెదుట ప్రపముచేసిరేమోకావున్నే వారు చేసిన్
త్రరుగుబాట్టనుబటిు ఆయన్వారిని అపపగించెనేమో.
నీవు జాగరత్తగా దేవుని వెదకిన్యెడల సరవశకు
ి డగు దేవుని
బత్రమ్యలుకొనిన్యెడల
నీవు పవితు
ి డవెై యథారథవంతుడవెైన్యెడల నిశచయముగా ఆయన్ నీయందు
శర ది నిలిప నీ నీత్రకి త్గిన్ట్ట
ు గా నీ నివాససథలమును వరిిలాజేయను.
అపుపడు నీ సిథత్ర మొదట కొదిదగా నుండిన్ను తుదను నీవు మ్హాభివృదిి
పందుదువు.
మ్న్ము నిన్నటివారమే, మ్న్కు ఏమియ తెలియదు భూమిమీద మ్న్
దిన్ములు నీడవల నున్నవి.
మునుపటి త్రమువారి సంగతులు విచారించము వారి పత్రులు
పరీకిుంచిన్దానిని బాగుగా తెలిసి కొనుము.
వారు నీకు బోధించదురు గదా వారు నీకు తెలుపు దురు గదావారు త్మ్
అనుభ్వమునుబటిు మ్యటల్లడుదురు గదా.
బురద లేకుండ జముి పరుగునా?నీళ్ల
ా లేకుండ రలు
ా మొలచనా?

Then answered Bildad the Shuhite and said:

"How long wilt thou speak these things? And how long shall the words of
thy mouth be like a strong wind?
Doth God pervert judgment? Or doth the Almighty pervert justice?
If thy children have sinned against Him and He have cast them away for
their transgression,
if thou wouldest seek unto God speedily and make thy supplication to the
Almighty,
if thou wert pure and upright, surely now He would awake for thee and
make the habitation of thy righteousness prosperous.
Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.

"For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself for the
searching of their fathers;
for we are but of yesterday and know nothing, because our days upon earth
are a shadow.
Shall not they teach thee and tell thee, and utter words out of their heart?
Can the rush grow up without mire? Can the reed grow without water?
Whilst it is yet in his greenness and not cut down, it withereth before any
other herb.
So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish,
whose hope shall be cut off and whose trust shall be a spider's web.
He shall lean upon his house, but it shall not stand; he shall hold it fast, but
it shall not endure.
He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.
His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.
If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, `I have not
seen thee.'
Behold, this is the joy of His way, and out of the earth shall others grow.
"Behold, God will not cast away a perfect man, neither will He help the
evildoers,
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ఆలోచించము దేవుడు యథారథవంతుని తో
ి సివేయడు.ఆయన్
దుషాకరాములు చేయవారిని నిలువబెటుడు.
నినున పగపట్ట
ు వారు అవమ్యన్భ్రితులగుదురుదుషు
ు ల గుడారము ఇక
నిలువకపోవును.
అయితే ఇంకను ఆయన్ నీకు నోటినిండ న్వువ కలుగ జేయను.పరహరుముతో
నీ పదవులను నింపును.
అపుపడు యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను
వాసతవమే, ఆ సంగత్ర అంతేయని నేనరుగుదును.న్రుడు దేవుని దృష్ుకి ఎట్ట
ా
నిరోదష్యగును?
వాడు ఆయన్తో వాాజామ్యడ గోరిన్యెడలవేయి పరశనలలో ఒకకదానికెైన్ను
వాడు ఆయన్కుఉత్తరమియాలేడు.
ఆయన్ మ్హా వివేకి, అధిక బలసంపనునడుఆయన్తో పోరాడ తెగించి హాని
నొందనివాడెవడు?
వాటికి తెలియకుండ పరవత్ములను తీసివేయవాడు ఆయనేఉగరత్కలిగి
వాటిని బోరాదోయవాడు ఆయనే
భూమిని దాని సథలములో నుండి కదలించవాడుఆయనేదాని సతంభ్ములు
అదరచేయవాడు ఆయనే
ఉదయింపవదదని ఆయన్ సూరుానికి ఆజా
ా పంపగా అత్డు
ఉదయింపడుఆయన్ న్క్షత్ిములను మ్రుగుపరచను.
ఆయన్ ఒకకడ ఆకాశమ్ండలమును
విశాలపరచవాడుసముదరత్రంగములమీద ఆయన్ న్డుచచనానడు.

till He fill thy mouth with laughing and thy lips with rejoicing.

ఆయన్ సావత్ర మ్ృగశీరుము కృత్రతక అనువాటిని దకిుణన్క్షత్ిరాసులను
చేసిన్వాడు.
ఎవడును తెలిసికొన్లేని మ్హత్తయిన్ కారాములను లకకలేన్నిన
అదుభత్కిరయలను ఆయన్ చేయచనానడు.
ఇదిగో ఆయన్ నా సమీపమున్ గడచిపోవుచనానడుగాని నేనాయన్ను
కనుగొన్లేనునా చేరువను పోవుచనానడు గాని ఆయన్ నాకు కన్బడడు.

Who doeth great things past finding out, yea, and wonders without number?

ఆయన్ పట్ట
ు కొనిపోగా ఆయన్ను అడిగింపగలవాడెవడు? నీవేమి
చేయచనానవని ఆయన్ను అడుగత్గిన్వాడెవడు?
దేవుని కోపము చల్ల
ా రదురాహాబు సహాయలు ఆయన్కు లోబడుదురు.

"If God will not withdraw His anger, the proud helpers do stoop under Him.
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Job
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9
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కావున్ ఆయన్కు పరతుాత్తరమిచచటకు నేనంత్టివాడను? ఆయన్తో
వాదించచ సరియె
ై న్ మ్యటలు పలుకుటకు నేనేప్రటివాడను?

Job

9

15

Job

9

16

Job

9

17

నేను నిరోదష్నై యండిన్ను ఆయన్కు పరతుాత్తరము
చెపపజాలనునాాయకరియని1 నేనాయన్ను బత్రమ్యలుకొన్దగును.
నేను మొఱ్ఱపటిున్పుపడు ఆయన్ నాకుత్తరమిచిచన్నుఆయన్ నా మ్యట
ఆలకించెన్ని నేను న్మ్ిజాలను.
ఆయన్ ఆలకింపక పనుగాలిచేత్ న్నున న్లుగగొట్ట
ు చనానడునిరిణమిత్తముగా
నా గాయములను విసతరింపజేయచనానడు

They that hate thee shall be clothed with shame, and the dwelling place of
the wicked shall come to nought."
Then Job answered and said:
"I know in truth it is so, but how should man be just before God?
If he will contend with Him, he cannot answer Him one in a thousand.
He is wise in heart, and mighty in strength: who hath hardened himself
against Him and hath prospered-Who removeth the mountains, and they know not; Who overturneth them
in His anger;
Who shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble;
Who commandeth the sun, and it riseth not, and sealeth up the stars;
Who alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the
sea;
Who maketh Arcturus, Orion and Pleiades, and the chambers of the south;

Lo, He goeth by me, and I see Him not; He passeth on also, but I perceive
Him not.
Behold, He taketh away. Who can hinder Him? Who will say unto him,
`What doest Thou?'

How much less shall I answer Him, and choose out my words to reason with
Him-whom, though I were righteous, yet would I not answer, but I would make
supplication to my Judge?
If I had called and He had answered me, yet would I not believe that He had
hearkened unto my voice.
For He breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without
cause.
He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness.
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Job

9

18

ఆయన్ న్నున ఊపరి తీయనియాడు చేదైన్వాటిని నాకు త్రనిపంచను.

Job

9

19

Job

9

20

బలవంతుల శకిినిగూరిచ వాదము కలుగగానేనే యనానన్ని ఆయన్
యనునునాాయవిధినిగూరిచ వాదము కలుగగాపరత్రవాదిగానుండ
తెగించవాడెవడని ఆయన్ యనును?
నా వాాజాము నాాయమైన్ను నా మ్యటలు నామీద నేరము మోపునునేను
యథారథవంతుడనైన్ను దోష్యని ఆయన్ న్నున నిరూపంచను.
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నేను యథారథవంతుడనైన్ను నాయందు నాకిష్ుములేదునేను నా ప్ర
ర ణము
త్ృణీకరించచనానను.ఏమి చేసిన్ను ఒకకటే.
కావున్యథారథవంతులనేమి దుషు
ు లనేమి భేదములేకుండ ఆయన్ అందరిని
న్శింపజేయచనానడని నేను వాదించచనానను.
సమూలధవంసము ఆకసిికముగా కలిగి నాశన్ముచేయగానిరోదషుల ఆపదను
చూచి ఆయన్ హాసాము చేయను.
భూమి దుషు
ు లచేత్రకి అపపగింపబడియన్నదివారి నాాయాధిపతులు మ్ంచి
చెడిలు గురిింపలేకుండ ఆయన్ చేయను.ఆయన్ గాక ఇవి అనినయ
జరిగించవాడు మ్రిఎవడు?
పరుగుమీద పోవువానికంట్ట నా దిన్ములు త్వరగాగత్రంచచన్నవికేుమ్ము
లేకయే అవి గత్రంచిపోవుచన్నవి.
రలు
ా పడవలు దాటిపోవున్ట్ట
ా అవి జరిగిపోవునుఎరమీదికి విసురున్ దిగు
పకిురాజువల అవి త్వరపడిపోవును.
నా శర మ్ను మ్రచిపోయెదన్నియదుుఃఖముఖుడనై యండుట మ్యని
సంతోష్ముగానుండెదన్నియ నేను అనుకొంటినా?
నా సమ్సత బాధలకు భ్యపడి వణకుచనాననునీవు న్నున నిరోదష్నిగా
ఎంచవను సంగత్ర నేను నిశచ యముగా ఎరిగియనానను
న్నున దోష్నిగా ఎంచవలసి వచెచను గదా కాబటిు నాకు ఈ వారథపరయాసమేల?
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30

నేను హిమ్ముతో న్నున కడుగుకొనిన్నుసబుబతో నా చేతులు కడుగుకొనిన్ను yet shalt Thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me.

Job

9

31
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9
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నీవు న్నున గోత్రలో ముంచెదవు అపుపడు నేను నా సవంత్వసతీములకెై
అసహుాడన్గుదును.
ఆయన్ నావల న్రుడు కాడునేను ఆయన్తో వాాజామ్యడజాలనుమేము
కలిసి నాాయవిమ్రశకు పోలేము.
మ్య యిదదరిమీద చెయా ఉంచదగిన్ మ్ధావరిి మ్యకులేడు.

For He is not a man as I am, that I should answer Him and we should come
together in judgment.
Neither is there any mediator between us who might lay his hand upon us
both.
Let Him take His rod away from me, and let not fear of Him terrify me.
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34

ఆయన్ త్న్ దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలనునేను భ్రమ్సిపోకుండ
ఆయన్ త్న్ భ్యంకర మ్హాత్ిామును నాకు కనుపరచకుండవలను.

Then would I speak and not fear Him, but it is not so with me.

Job

9

35

Job

10

1

అపుపడు ఆయన్కు భ్యపడక నేను మ్యటల్లడెదను, ఏలయన్గా నేను
అటిువాడను కాన్నుకొను చనానను.
నా బరదుకున్ందు నాకు విసుకు పుటిున్దినేను అడు
ి లేకుండ అంగల్లరచదనునా
మ్నోవాాకులము కొలది నేను పలికెదను

"My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will
speak in the bitterness of my soul.
I will say unto God: `Do not condemn me; show me why Thou contendest
with me.

If I speak of strength, lo, He is strong; and if of judgment, who shall set me a
time to plead?
If I justify myself, mine own mouth shall condemn me; if I say, `I am perfect,'
it shall also prove me perverse.
Though I were perfect, yet would I not know my soul; I would despise my
life.
This is all one thing. Therefore I said it: `He destroyeth the perfect and the
wicked.'
If the scourge slay suddenly, He will laugh at the trial of the innocent.
The earth is given into the hand of the wicked. He covereth the faces of the
judges thereof. If not, where and who is He?
"Now my days are swifter than a courier; they flee away, they see no good.

They are passed away as the swift ships, as the eagle that hasteneth to the
prey.
If I say, `I will forget my complaint, I will leave off my heaviness and comfort
myself,'
I am afraid of all my sorrows; I know that Thou wilt not hold me innocent.
If I be wicked, why then labor I in vain?
If I wash myself with snow water and make my hands never so clean,
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Job

10

2

నా మీద నేరము మోపకుండుమునీవేల నాతో వాాజామ్యడుచనానవో నాకు
తెలియ జేయమ్ని నేను దేవునితో చెపపదను.

Is it good unto Thee that Thou shouldest oppress, that Thou shouldest
despise the work of Thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?

Job

10

3

Hast Thou eyes of flesh, or seest Thou as man seeth?
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దౌరజన్ాము చేయట నీకు సంతోష్మ్య? దుషు
ు ల ఆలోచన్మీద దయా
దృష్ుయంచటసంతోష్మ్య? నీ హసతకృత్ాములను త్ృణీకరించట నీకు
సంతోష్మ్య?
నీ నేత్ిములు న్రుల నేత్ిములవంటివా? న్రులు ఆలోచించన్ట్ట
ా నీవు
ఆలోచించ వాడవా?
నీ జీవిత్కాలము న్రుల జీవిత్ కాలమువంటిదా? నీ ఆయషాకల
సంవత్సరములు న్రుల దిన్ములవంటివా?
నేను దోష్ని కాన్నియనీ చేత్రలోనుండి విడిపంపగలవాడెవడును లేడనియ
నీవు ఎరిగియండియ
నీవేల నా దోష్మునుగూరిచ విచారణ చేయచనానవు? నా ప్రపమును ఏల
వెదకుచనానవు?
నీ హసతములు నాకు అవయవ నిరాిణముచేసి న్నున రూపంచి
యన్ననునీవు న్నున మింగివేయచనానవు.
జగటమ్నునగానున్న న్నున నీవు నిరిించిత్రవి,ఆ సంగత్ర జా
ా పకము
చేసికొనుమునీవు న్నున మ్రల మ్నునగా చేయదువా?
ఒకడు ప్రలుపోసిన్ట్ట
ా నీవు న్నున పోసిత్రవిగదాజునునగడి ఒకడు పేరబెట్ట
ు న్ట్ట
ా
నీవు న్నున పేరబెటిుత్రవి గదా.
చరిముతోను మ్యంసముతోను నీవు న్నున కపపత్రవిఎముకలతోను
న్రములతోను న్నున సంధించిత్రవి.
జీవము న్నుగరహించి నాయెడల కృప చూపత్రవినీ సంరక్షణచేత్ నా ఆత్ిను
కాప్రడిత్రవి.
అయిన్ను నా లోపములనుగూరిచ నీవు నీ హృదయ ములో ఆలోచించిత్రవిఈ
అభిప్ర
ర యము నీకుండెన్ని నేనరుగుదును.
నేను ప్రపము చేసిన్యెడల నీవు దాని కనిపట్ట
ు దువునా దోష్మున్కు
పరిహారము చేయకుందువు.

Job
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for it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion, and again Thou showest
Thyself marvelous upon me.
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నేను దోష్కృత్ాములు చేసిన్యెడల నాకు బాధకలుగునునేను నిరోదష్నై
యండిన్ను అత్రశయపడను అవమ్యన్ముతో నిండుకొనినాకు కలిగిన్ బాధను
త్లంచకొనుచండెదను.
-నేను సంతోష్ంచిన్యెడలఎడతెగక నీ ఆశచరామైన్ బలమును నీవు నామీద
చూపుదువు.
సింహము వేటాడున్ట్ట
ా నీవు న్నున వేటాడుచందువుఎడతెగక నామీదికి కొరత్త
సాకు
ు లను పలిచెదవుఎడతెగక నామీద నీ ఉగరత్ను పంచెదవుఎడతెగక
సమూహము వెనుక సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు.
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గరభములోనుండి నీవు న్నేనల వెలికి రపపంచిత్రవి? అపుపడ యెవరును
న్నున చూడకుండ నేను ప్ర
ర ణము విడిచి యండిన్యెడల మేలు;

I should have been as though I had not been; I should have been carried
from the womb to the grave.

Job
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అపుపడు నేను లేన్టేా యండియందునుగరభములోనుండి సమ్యధికి
Are not my days few? Cease then and let me alone, that I may take comfort
కొనిపోబడియందును.
a little
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Are Thy days as the days of man? Are Thy years as man's days,
that Thou inquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
Thou knowest that I am not wicked, and there is none that can deliver out of
Thine hand.
"`Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet
Thou dost destroy me.
Remember, I beseech Thee, that Thou hast made me as the clay. And wilt
Thou bring me into dust again?
Hast Thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast protected me with bones
and sinews.
Thou hast granted me life and favor, and Thy visitation hath preserved my
spirit.
"`And these things hast Thou hid in Thine heart; I know that this is with Thee:
If I sin, then Thou markest me, and Thou wilt not acquit me from mine
iniquity.
If I be wicked, woe unto me! And if I be righteous, yet will I not lift up my
head. I am full of confusion; therefore see Thou mine affliction,

Thou renewest Thy witnesses against me, and increasest Thine indignation
upon me; changes and war are against me.
Why then hast Thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given
up the ghost, and no eye had seen me!
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నా దిన్ములు కొంచెమే గదాత్రరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమున్కు
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అంధకారము మ్రణాంధకారముగల దేశమున్కు

Job
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కటికచీకటియె
ై గాఢంధకారమ్యమైన్ దేశమున్కుభ్రమ్ పుటిుంచ
మ్రణాంధకార దేశమున్కువెలుగ చీకటిగాగల దేశమున్కు నేను వెళాక
ముందుకొంత్సేపు నేను తెపపరిలు
ా న్ట్ట
ా న్నున విడిచి నా జ్యలికి రాకుండుము.

Job

11

1

అపుపడు న్యమ్యతీయడెైన్ జ్యఫరు ఈల్లగున్పరతుాత్తరమిచెచను

Job
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పరవాహముగా బయలువెళ్ల
ా మ్యటలకు పరతుాత్తరము చెపపవలను
గదా.వదరుబోతు వాాజాము నాాయమ్ని యెంచదగునా?
నీ పరగలభములను విని మ్నుషుాలు మౌన్ముగా నుండ వలనా?ఎవడును
నినున అపహసింపకుండనే నీవు హాసాముచేయదువా?
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నా ఉపదేశము నిరోదష్మ్నియదేవా, నీదృష్ుకి నేను పవితు
ి డన్నియ
నీవనుచనానవే.
దేవుడు నీతో మ్యటల్లడిన్ మేలుఆయనే నీతో వాదించిన్ మేలు

ఆయనే జా
ా న్రహసాములు నీకు తెలియజేసిన్ మేలు అపుపడు జా
ా న్ము నీ
యోచన్కు మించిన్దని నీవుతెలిసికొందువునీ దోష్ములో అధిక భాగము
దేవుడు మ్రచిపోయియనానడని తెలిసికొనుము.
దేవుని గూఢంశములను నీవు తెలిసికొన్గలవా?సరవశకు
ి డగు దేవునిగూరిచ
నీకు పరిపూరణజా
ా న్ముకలుగునా?
అది ఆకాశ వీధి అంత్ ఉన్నత్మైన్ది, నీవేమిచేయదువు?ప్రతాళముకంట్ట
లోతుగానున్నది, నీవేమి యెరుగుదువు?

before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the
shadow of death"
a land of darkness, as darkness itself, and of the shadow of death without
any order, and where the light is as darkness.'"
Then answered Zophar the Naamathite and said:

"Should not the multitude of words be answered? And should a man full of
talk be justified?
Should thy lies make men hold their peace? And when thou mockest, shall
no man make thee ashamed?
For thou hast said, `My doctrine is pure, and I am clean in Thine eyes.'

But oh, that God would speak and open His lips against thee,
and that He would show thee the secrets of wisdom, that they are double to
that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine
iniquity deserveth.
"Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty
unto perfection?
It is as high as heaven: What canst thou do? Deeper than hell: What canst
thou know?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.

దాని పరిమ్యణము బ ³్హమికంట్ట అధికమైన్దిదాని వెడలుప సముదరముకంట్ట
అధికమైన్ది
ఆయన్ సంచారముచేయచ ఒకని చెరలో వేసివాాజామ్యడ
పలిచిన్పుపడుఆయన్ న్డిగింప గలవాడెవడు?
పనికిమ్యలిన్వారవరో ఆయనే యెరుగును గదాపరిశీలన్చేయకయే ప్రపము
ఎకకడ జరుగుచన్నదోఆయనే తెలిసికొనును గదా.
అయితే అడవి గాడిదపలా న్రుడెై పుటిున్నాటికిగానిబుదిిహీనుడు వివేకికాడు.

If He cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder Him?

నీవు నీ మ్న్సుసను త్రన్నగా నిలిపన్యెడలనీ చేతులు ఆయన్వెైపు
చాపన్యెడల
ప్రపము నీ చేత్రలోనుండుట చూచి నీవు దానివిడిచిన్యెడలనీ
గుడారములలోనుండి దురాిరుత్ను నీవు కొటిువేసిన్ యెడల
నిశచయముగా నిరోదష్వెై నీవు సంతోష్ంచెదవునిరభయడవెై నీవు సిథరపడి
యందువు.

if iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in
thy tabernacles.
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be steadfast
and shalt not fear,
because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass
away.

For He knoweth vain men; He seeth wickedness also. Will He not then
consider it?
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
"If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward Him,
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నిశచయముగా నీ దురదశను నీవు మ్రచెదవుదాటిపోయిన్ ప్రరు నీటిని
జా
ా పకము చేసికొనున్ట్ట
ా నీవు దానిని జా
ా పకము చేసికొనదవు.
అపుపడు నీ బరదుకు మ్ధాాహనకాల తేజసుసకంట్ట అధికముగా
పరకాశించనుచీకటి కమిిన్ను అది అరుణోదయమువల కాంత్రగానుండును.

And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth,
thou shalt be as the morning.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about
thee, and thou shalt take thy rest in safety.

న్మ్ికమున్కు ఆసపదము కలుగును గనుక నీవు ధైరాముగా ఉందువు.నీ
యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిుత్ముగా పండు కొందువు.
ఎవరి భ్యములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో విన్నపములు
చేసెదరు.
దుషు
ు ల కనుచూపు కీుణంచిపోవునువారికి ఆశర యమేమియ ఉండదుప్ర
ర ణము
ఎపుపడు విడిచెదమ్య అని వారు ఎదురుచూచచందురు.

Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall
make suit unto thee.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape; and their
hope shall be as the giving up of the ghost."
And Job answered and said:

1
2

అపుపడు యోబు ఈల్లగు పరతుాత్తర...మిచెచను
నిజముగా లోకములో మీరే జనులుమీతోనే జా
ా న్ము గత్రంచి పోవును.

12

3

అయిన్ను మీకున్నట్ట
ు నాకును వివేచనాశకిి కలిగియన్నదినేను మీకంట్ట
త్కుకవజా
ా న్ము కలవాడను కానుమీరు చెపపన్వాటిని
ఎరుగనివాడెవడు?దేవునికి మొఱ్ఱపటిు పరతుాత్తరములు పందిన్ వాడనైన్ నేను

"No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.
But I have understanding as well as you; I am not inferior to you; yea, who
knoweth not such things as these?
I am as one mocked by his neighbor, who calleth upon God, and He
answereth him; the just and upright man is laughed to scorn.
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నా సేనహితునికి అపహాసాాసపదముగా నుండవలసి వచెచను.నీత్రయ
యథారథత్య గలవాడు అపహాసాాసపదముగా నుండవలసి వచెచను.
దురదశ నొందిన్వానిని త్రరసకరించట కేుమ్ముగలవారు
యకిమ్నుకొందురు.కాలుజారువారికొరకు త్రరసాకరము కనిపట్ట
ు చన్నది.
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దోపడిగాండర కాపురములు వరిథలు
ా నుదేవునికి కోపము పుటిుంచవారు
"But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air,
నిరభయముగానుందురువారు త్మ్ బాహుబలమే త్మ్కు దేవుడనుకొందురు. and they shall tell thee.
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అయిన్ను మ్ృగములను విచారించము అవి నీకు బోధించనుఆకాశపకు
ు లను Or speak to the earth, and it shall teach thee; and the fishes of the sea shall
విచారించము అవి నీకు తెలియజేయను.
declare unto thee.
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Job
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భూమినిగూరిచ ధాానించిన్యెడల అది నీకు భోధించనుసముదరములోని
చేపలును నీకు దాని వివరించను
వీటి అనినటినిబటిు యోచించకొనిన్యెడలయెహోవా హసతము వీటిని
కలుగజేసెన్ని తెలిసికొన్లేనివాడెవడు?
జీవరాసుల ప్ర
ర ణమును మ్నుషుాలందరి ఆత్ిలును ఆయన్ వశమున్
నున్నవి గదా.
అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచన్ట్ట
ా చెవి మ్యటలను పరీకిుంపదా?
వృదు
ి లయొదద జా
ా న్మున్నది, దీరా
ా యవువలన్ వివేచన్ కలుగుచన్నది. అని
మీరు చెపుపదురు
జా
ా న్శౌరాములు ఆయన్యొదద ఉన్నవిఆలోచన్య వివేచన్య ఆయన్కు
కలవు.
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Job
Job
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Job

He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of
him that is at ease.
The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure,
into whose hand God bringeth abundantly.

Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this,
in whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all
mankind?
Doth not the ear test words, and the mouth taste his meat?
With the ancient is wisdom, and in length of days, understanding.
"With Him are wisdom and strength; He hath counsel and understanding.
Behold, He breaketh down, and it cannot be built again; He shutteth up a
man, and there can be no opening.
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ఆలోచించము ఆయన్ పడగొటుగా ఎవరును మ్రలకటుజాలరుఆయన్
మ్నుషుాని చెరలో మూసివేయగా తెరచట ఎవరికిని సాధాము కాదు.

Behold, He withholdeth the waters, and they dry up; also He sendeth them
out, and they overturn the earth.
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With Him are strength and wisdom; the deceived and the deceiver are His.

Job

12

16

ఆలోచించము ఆయన్ జలములను బిగబటుగా అవి ఆరిపోవునువాటిని
పరవహింపనియాగా అవి భూమిని ముంచివేయను.
బలమును జా
ా న్మును ఆయన్కు సవభావలక్షణములుమోసపడువారును
మోసపుచచవారును ఆయన్ వశ మున్ నునానరు.
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He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.

Job

12

18

Job

12

19

Job

12

20

Job

12

21

ఆలోచన్కరిలను వసతీహీనులనుగా చేసి ఆయన్ వారిని తోడుకొని
పోవును.నాాయాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచను.
రాజుల అధికారమును ఆయన్ కొటిువేయనువారి న్డుములకు గొలుసులు
కట్ట
ు ను.
యాజకులను వసతీహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొని పోవునుసిథరముగా
నాట్టకొనిన్వారిని ఆయన్ పడగొట్ట
ు ను.
వాకాచతురాము గలవారి పలుకును ఆయన్ నిరరథకము చేయనుపదదలను
బుదిిలేనివారినిగా చేయను.
అధిపతులను ఆయన్ త్రరసాకరము చేయను బల్లఢ్యాల న్డికటాను విపుపను.
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చీకటిలోని రహసాములను ఆయన్ బయలుపరచచమ్రణాంధకారమును
వెలుగులోనికి రపపంచను
జన్ములను విసతరింపజేయను నిరూిలముచేయనుసరిహదు
ద లను
విశాలపరచను జన్ములను కొనిపోవును.
భూజనుల అధిపతుల వివేచన్ను ఆయన్ నిరరథక పరచనుతో
ి వలేని
మ్హారణాములో వారిని త్రరుగుల్లడ చేయను.
వారు వెలుగులేక చీకటిలో త్డబడుచందురుమ్తు
త గొనిన్వాడు తూలున్ట్ట
ా
ఆయన్ వారిని తూలచేయను.
ఇదిగో నా కనున ఇదంత్య చూచెను.నా చెవి దాని విని గరహించియన్నది
మీకు తెలిసిన్ది నాకును తెలిసేయన్నదినేను మీకంట్ట త్కుకవ
జా
ా న్ముగలవాడను కాను.
నేను సరవశకు
ి డగు దేవునితో మ్యటల్లడ గోరుచనాననుదేవునితోనే వాదింప
గోరుచనానను
మీరైతే అబదిములు కలిపంచవారు.మీరందరు పనికిమ్యలిన్ వెైదుాలు.

He leadeth counselors away despoiled, and maketh the judges fools.

He leadeth princes away despoiled, and overthroweth the mighty.
He removeth away the speech of the trusted, and taketh away the
understanding of the aged.
He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the
mighty.
He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the
shadow of death.
He increaseth the nations, and destroyeth them; He enlargeth the nations,
and straiteneth them again.
He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and
causeth them to wander in a wilderness where there is no way.
They grope in the dark without light, and He maketh them to stagger like a
drunken man.
"Lo, mine eye hath seen all this; mine ear hath heard and understood it.
What ye know, the same do I know also; I am not inferior unto you.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
But ye are forgers of lies; ye are all physicians of no value.
O that ye would altogether hold your peace, and it should be your wisdom!

మీరు కేవలము మౌన్ముగా నుండుట మేలు అది మీకు జా
ా న్మ్ని
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
యెంచబడును.
దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాాజామునాలకించడి.
Will ye speak wickedly for God, and talk deceitfully for Him?
దేవుని పక్షముగా మీరు అనాాయ వాదన్చేయదురా?ఆయన్ పక్షముగా
Will ye accept His person; will ye contend for God?
మీరు మోసములు పలుకుదురా?
ఆయన్యెడల మీరు పక్షప్రత్ము చూపుదురా?దేవుని పక్షమున్ మీరు
Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another,
వాదింతురా?
do ye so mock Him?
ఆయన్ మిముిను పరిశోధించట మీకు కేుమ్మ్య?లేక ఒకడు న్రులను
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
మోసముచేయన్ట్ట
ా మీరుఆయన్ను మోసముచేయదురా?
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మీరు రహసాముగా పక్షప్రత్ము చూపన్యెడలనిశచయముగా ఆయన్
మిముిను గదిదంచను.
ఆయన్ పరభావము మిముిను భ్యపటుదా?ఆయన్ భ్యము మీ మీదికి
రాదా?
మీ హెచచరిక మ్యటలు బూడిద సామత్లు.మీ వాదములు మ్ంటివాదములు
నేను మ్యటల్లడెదను నా జ్యలికి రాక మౌనులైయండుడినామీదికి వచచన్ది
ఏదో అది వచచనుగాక.
నేనందుకు నా ప్ర
ర ణమును ఎరగా చేసికొన్వలను?చేసికొన్నుగాని ప్ర
ర ణమున్కు
తెగించి మ్యటల్లడెదను
ఇదిగో ఆయన్ న్నున చంపన్ను, నేను ఆయన్ కొరకు
కనిపట్ట
ు చనానను.ఆయన్ సనినధిని నా పరవరిన్ నాాయమ్ని
రుజువుపరతును.
ఇదియ నాకు రక్షణారథమైన్దగునుభ్కిిహీనుడు ఆయన్ సనినధికి రాతెగింపడు.

Shall not His excellency make you afraid, and His dread fall upon you?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
"Hold your peace; let me alone that I may speak, and let come on me what
will.
Why do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Though He slay me, yet will I trust in Him; but I will argue mine own ways
before Him.
He also shall be my salvation, for a hypocrite shall not come before Him.

Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.

నా వాజూిలమును శర దిగా ఆలకించడినా పరమ్యణవాకాములు మీ చెవులలో
చొరనీయడి.
ఆలోచించడి నేను నా వాాజామును సరిచేసికొనియనాననునేను నిరోదష్గా
కన్బడుదున్ని నాకు తెలియను.
నాతో వాాజామ్యడ చూచవాడెవడు?ఎవడెైన్ నుండిన్యెడల నేను
నోరుమూసికొనిప్ర
ర ణము విడిచెదను.
ఈ రండు పనులు మ్యత్ిము నాకు చేయకుము అపుపడు నేను నీకు
విముఖుడనై యండను.
నీ చెయిా నామీదనుండి తొలగింపుమునీ భ్యము న్నున బెదరింపనీయకుము

Behold now, I have prepared my cause; I know that I shall be justified.

అపుపడు నీవు పలిచిన్ యెడల నేను నీ కుత్తర మిచెచదను నేను పలికెదను
నీవు నా కుత్తరమిముి
నా దోష్ములనిన? నా ప్రపములనిన?నా అత్రకరమ్మును నా ప్రపమును నాకు
తెలియజేయము.
నీవేల నీ ముఖమును మ్రుగుచేసికొంటివి?న్నేనల నీకు పగవానిగా
ఎంచచనానవు?
ఇట్ట అట్ట కొట్ట
ు కొని పోవుచన్న ఆకును నీవువేధించెదవా?ఎండిపోయిన్
చెత్తను త్రుముదువా?
నీవు నాకు కఠిన్మైన్ శిక్ష విధించి యనానవునా బాలాకాలపు ప్రపములను
నాకు సావసథాముగానీవు విధించియనానవు
బండలలో నా కాళ్ల
ా బిగించియనానవునా పరవరిన్ అంత్య నీవు
కనిపట్ట
ు చనానవునా అరికాళాచట్ట
ు గిఱ్ఱగీసియనానవు
మురిగి కీుణంచచన్న వానిచట్ట
ు చిమ్ిటకొటిున్
వసతీమువంటివానిచట్ట
ు గిఱ్ఱగీసి వానిని కనిపట్ట
ు చనానవు.
స్త్తీ కనిన్ న్రుడు కొదిద దిన్ములవాడెై మికికలిబాధనొందును.

How many are mine iniquities and sins? Make me to know my transgression
and my sin.
Why hidest Thou Thy face, and holdest me for Thine enemy?

Who is he that will plead with me? For now, if I hold my tongue, I shall give
up the ghost.
"Only do not two things unto me; then will I not hide myself from Thee:
Withdraw Thine hand far from me, and let not Thy dread make me afraid.
Then call Thou, and I will answer; or let me speak, and answer Thou me.

Wilt Thou break a leaf driven to and fro? And wilt Thou pursue the dry
stubble?
For Thou writest bitter things against me, and makest me to possess the
iniquities of my youth.
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my
paths; Thou settest a mark upon the heels of my feet.
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is motheaten.
"Man that is born of a woman is of few days and full of trouble.

He cometh forth like a flower, and is cut down; he fleeth also as a shadow,
and continueth not.
పువువ వికసించిన్ట్ట
ా వాడు పరిగి వాడిపోవునునీడ కన్బడకపోవున్ట్ట
ా వాడు
And dost Thou open Thine eyes upon such a one, and bringest me into
నిలువక ప్రరిపోవును.
judgment with Thee?
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అటిువానిమీద నీవు కనుదృష్ు యంచియనానవుతీరుప నొందుటకెై న్నున నీ
యెదుటికి రపపంచియనానవు.
ప్రపసహితునిలోనుండి ప్రపరహితుడు పుటుగలిగిన్ఎంత్ మేలు?ఆల్లగున్
ఎవడును పుటునేరడు.
న్రుల ఆయషాకలము పరిమిత్ర కలది, వారి నలలసంఖా నీకు
తెలిసేయన్నది.మించజాలని వయుఃపరిమ్యణము నీవు వారికి నియమించి
యనానవు
కూలివారివల త్మ్కు నియమింపబడిన్ పనిని వారు ముగించవరకువారు
విశర మ్ము నొందున్ట్ట
ా వారివెైపు చూడకయండుము.

Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one!

వృక్షము న్రకబడిన్యెడల అది త్రరిగి చిగురుచన్నియదానికి లేత్కొమ్ిలు
వేయన్నియ న్మ్ికముకలదు.
దాని వేరు భూమిలో ప్రత్దై పోయిన్ను దాని అడుగుమొదు
ద మ్ంటిలో
చీకిపోయిన్ను
నీటి వాసన్మ్యత్ిముచేత్ అది చిగురుచనులేత్ మొకకవల అది కొమ్ిలు
వేయను.
అయితే న్రులు మ్రణమై కదలలేక పడియందురు.న్రులు ప్ర
ర ణము
విడిచిన్త్రువాత్ వారేమై పోవుదురు?
త్టాక జలములు ఎట్ట
ా ఇంకిపోవునోన్ది నీరు ఎట్ట
ా ఎండి
హరించిపోవునోఆల్లగున్నే న్రులు పండుకొని త్రరిగి లేవరు.
ఆకాశము గత్రంచిపోవువరకు వారు మేలుకొన్రు.ఎవరును వారిని నిదర
లేపజాలరు.

Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in
the ground,
yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant.

నీవు ప్రతాళములో న్నున దాచిన్యెడల ఎంతోమేలునీ కోపము
చల్ల
ా రువరకు న్నున చాట్టన్ నుంచిన్యెడల ఎంతో మేలునాకు
ఇంత్కాలమ్ని నీవు నియమించి త్రువాత్ న్నున జా
ా పకము చేసికొన్వలన్ని
నేనంతో కోరు చనానను.
మ్రణమైన్ త్రువాత్ న్రులు బరతుకుదురా?ఆల్లగుండిన్యెడల నాకు
విడుదల కలుగువరకునా యదిదిన్ములనినయ నేను కనిపటిుయందును

Seeing his days are determined, the number of his months are with Thee;
Thou hast appointed his bounds, that he cannot pass.
Turn from him, that he may rest, till, as a hireling, he shall accomplish his
day.
For there is hope for a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and
that the tender branch thereof will not cease.

But man dieth and wasteth away; yea, man giveth up the ghost, and where
is he?
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up,
so man lieth down and riseth not; till the heavens be no more they shall not
awake, nor be raised out of their sleep.
"O that Thou wouldest hide me in the grave, that Thou wouldest keep me
secret until Thy wrath be past; that Thou wouldest appoint me a set time,
and remember me!
If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I
wait, till my change come.

Thou shalt call, and I will answer Thee; Thou wilt desire the work of Thine
hands.

ఆల్లగుండిన్యెడల నీవు పలిచెదవు నేను నీకు పరతుా త్తరమిచెచదనునీ
హసతకృత్ాము ఎడల నీకు ఇష్ుము కలుగును.
అయితే ఇపుపడు నీవు నా అడుగుజాడలను లకకపట్ట
ు చనానవునా
ప్రపమును సహింపలేకయనానవు
నా అత్రకరమ్ము సంచిలో ముదిరంపబడియన్నదినేను చేసిన్ దోష్మును
భ్దరముగా ఉంచియనానవు.
పరవత్మైన్ను పడిపోయి నాశన్మ్గునుకొండయె
ై న్ను దాని సాథన్ము త్పుపను.

For now Thou numberest my steps; dost Thou not watch over my sin?

జలము రాళాను అరగదీయనుదాని పరవాహములు భూమియొకక ధూళ్లని
కొట్ట
ు కొనిపోవునునీవెైతే న్రుల ఆశను భ్ంగపరచచనానవు.

Thou prevailest for ever against him, and he passeth; Thou changest his
countenance, and sendest him away.

My transgression is sealed up in a bag, and Thou sewest up mine iniquity.
And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed
out of his place.
The waters wear away the stones; Thou washest away the things which
grow out of the dust of the earth, and Thou destroyest the hope of man.
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వారి కుమ్యరులు ఒకవేళ షున్త్ వహించిన్ను అదివారికి
But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn."
తెలియకపోవును.వారు ఒకవేళ అణగిపోయిన్ను అటిు గత్ర వారికిపట్టున్ని వారు
గరహింపకయందురు.
త్మ్మ్ట్ట
ు కు తామే శరీరమున్ందు నొపప నొందుదురుత్మ్మ్ట్ట
ు కు తామే
Then answered Eliphaz the Temanite and said:
ప్ర
ర ణమున్ందు దుుఃఖపడుదురు.
అపుపడు తేమ్యనీయడెైన్ ఎలీఫజు ఈల్లగున్పరతుాత్తరమిచెచను
"Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east
wind?
జా
ా న్ముగలవాడు నిరరథకమైన్ తెలివితో
Should he reason with unprofitable talk, or with speeches wherewith he can
పరతుాత్తరమియాదగునా?తూరుపగాలితో త్న్ కడుపు నింపుకొన్ దగునా?
do no good?
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వారథసంభాష్ణచేత్ వాాజామ్యడ దగునా?నిష్ పరయోజన్మైన్ మ్యటలచేత్
వాదింప దగునా?
నీవు భ్యభ్కు
ి లను వారథము చేయచనానవు.దేవునిగూరిచన్ ధాాన్మును
హీన్పరచచనానవు.
నీ మ్యటలవలన్ నీ ప్రపము తెలియబడుచన్నది.వంచకుల పలుకులు నీవు
పలుకుచనానవు.
నేను కాదు నీ మ్యటలే నీ దోష్మును సాథపంచచన్నవినీ పదవులే నీ మీద
సాక్షాము పలుకుచన్నవి.
మొదట పుటిున్ పురుషుడవు నీవేనా?నీవు పరవత్ములకు ముందుగా
పుటిున్వాడవా?
నీవు దేవుని ఆలోచన్సభ్లో చేరియన్నవాడవా?నీవు మ్యత్ిమే
జా
ా న్వంతుడవా?
మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు?మేము గరహింపనిది నీవేమి
గరహింతువు?
నరసిన్ వెండు
ర కలు గలవారును చాల్ల వయసుసమీరిన్ పురుషులును మ్యలో
నునానరునీ త్ండిరకంట్టను వారు చాల పదదవారు.
దేవుడు సెలవిచిచన్ ఆదరణ నీకు తేలికగా నున్నదా?ఇట్ట
ా నీతో మ్ృదువుగా
పలుకబడిన్ వాకాముతేలికగా నున్నదా?
నీ హృదయము ఏల కు
ర ంగిపోయెను?నీ కనునలు ఏల ఎఱ్ఱబారుచన్నవి?

Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God.
For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the
crafty.
Thine own mouth condemneth thee, and not I; yea, thine own lips testify
against thee.
"Art thou the first man that was born? Or wast thou made before the hills?
Hast thou heard the secret of God? And dost thou withhold wisdom for
thyself?
What knowest thou, that we know not? What understandest thou, which is
not in us?
With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy
father.
Are the consolations of God small with thee? Is there any secret thing with
thee?
Why doth thine heart carry thee away, and what do thine eyes wink at,
that thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy
mouth?
What is man, that he should be clean? And he that is born of a woman, that
he should be righteous?
Behold, He putteth no trust in His saints; yea, the heavens are not clean in
His sight.
How much more abominable and filthy is man, who drinketh iniquity like
water?
"I will show thee, hear me; and that which I have seen I will declare,

దేవునిమీద నీవేల ఆగరహపడుచనానవు? నీ నోటనుండి అటిు మ్యటలేల
రానిచచచనానవు?
శుదు
ి డగుటకు న్రుడు ఏప్రటివాడు? నిరోదషుడగుటకు స్త్తీకి పుటిున్వాడు
ఏప్రటివాడు?
ఆలోచించము ఆయన్ త్న్ దూత్లయందు న్మిికయంచడు.ఆకాశ
వెైశాలాము ఆయన్ దృష్ుకి పవిత్ిముకాదు.
అట్ట
ా ండగా హేయడును చెడిన్వాడును నీళ్ల
ా తా
ి గున్ట్ట
ా దుష్కీయలు
చేయవాడును మ్రి అప వితు
ి డు గదా.
నా మ్యట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతునునేను చూచిన్దానిని నీకు
what wise men have told from their fathers and have not hid it,
వివరించెదను.
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జా
ా నులు త్మ్ పత్రులయొదద నేరుచకొని మ్రుగుచేయక చెపపన్ బోధను నీకు
తెలిపదను.
అనుాలతో సహవాసము చేయకతాము సావసథాముగా పందిన్ దేశములో
నివసించిన్జా
ా నులు చెపపన్ బోధను నీకు తెలిపదను.
త్న్ జీవిత్కాలమ్ంత్య దుషు
ు డు బాధనొందునుహింసకునికి ఏరపడిన్
సంవత్సరములనినయ వాడుబాధనొందును.
భీకరమైన్ ధవనులు వాని చెవులలో బడును, కేుమ్కాలమున్ ప్రడుచేయవారు
వాని మీదికివచెచదరు.
తాను చీకటిలోనుండి త్రరిగి వచెచదన్ని వాడు న్మ్ిడు వాడు ఖడుమున్కు
ఏరపరచబడిన్వాడు.
అబాబ, ఆహారమకకడ దొరుకున్ని దానికొరకు త్రరుగు ల్లడును.
అంధకారదిన్ము సమీపంచచన్నదని వానికి తెలియను.
శర మ్య వేదన్య వానిని బెదరించను.యదిముచేయటకు సిదిపడిన్ రాజు
శతు
ి వుని పట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా అవి వానిని పట్ట
ు కొనును.
వాడు దేవునిమీదికి చేయి చాపునుసరవశకు
ి డగువానిని ధికకరించి
మ్యటల్లడును.
మూరు
ఖ డెై ఆయన్ను మ్యర్కకనునుత్న్ కేడెముల గుబకలతో ఆయన్మీదికి
పరుగెతు
త ను.
వాని ముఖము కొరవువ పటిుయన్నదివాని చిరుపరకకలపైని కొరవువకండలు
పరిగియన్నవి.
అటిువారు ప్రడెైన్ పటుణములలో నివసించదురుఎవరును నివసింపకూడని
యిండాలోదిబబలు కావలసియన్న యిండాలో నివసించెదరు

unto whom alone the earth was given and no stranger passed among them:

కావున్ వారు భాగావంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత నిలువదు.వారి ససాసంపద
పంట బరువెై నేలకు వంగదు
వారు చీకటిని త్పపంచకొన్రు అగినజావల వారి లేత్కొమ్ిలను
దహించనుదేవుని నోటి ఊపరిచేత్ వారు నాశన్మ్గుదురు.
వారు మ్యయను న్ముికొన్కుందురు గాక;వారు మోస
పోయిన్వారుమ్యయయే వారికి ఫలమ్గును.
వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుపడ వారి కొమ్ి వాడిపోవును.

He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and
by the breath of His mouth shall he go away.
Let not him that is deceived trust in vanity, for vanity shall be his
recompense.
It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green.

దా
ర క్షచెట్ట
ు పందలు రాలుచన్ట్ట
ా ఆయన్ వారినిరాలుచను.ఒలీవచెట్ట
ు
పువువలు రాలుచన్ట్ట
ా ఆయన్ వారిని్ లుచను.
భ్కిిహీనుల కుట్టంబము నిససంతువగును.లంచగొండుల గుడారములను
అగిన కాలిచవేయను
వారు దుషాకరామును గరభమున్ ధరించి ప్రపముకందురువారి కడుపున్
కపటము పుట్ట
ు ను.
అందుకు యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను
ఇటిు మ్యటలు అనేకములు నేను వినియనాననుమీరందరు బాధకే కరిలుగాని
ఆదరణకు కరిలుకారు.
ఈ గాలిమ్యటలు ముగిసిపోయెనా?నీకేమి బాధ కలుగుటచేత్
నాకుత్తరమిచచచనానవు?

The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is
hidden to the oppressor.
A dreadful sound is in his ears; in his prosperity the destroyer shall come
upon him.
He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for by
the sword.
He wandereth abroad for bread, saying, `Where is it?' He knoweth that the
day of darkness is ready at his hand.
Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as
a king ready for the battle:
for he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself
against the Almighty;
he runneth upon Him, even on His neck, with the thick bosses of his
bucklers.
Because he covereth his face with his fatness and maketh dollops of fat on
his flanks,
and he dwelleth in desolate cities and in houses which no man inhabiteth,
which are ready to become heaps,
he shall not be rich, neither shall his substance continue; neither shall he
prolong the perfection thereof upon the earth.

He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower
as the olive.
For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume
the tabernacles of bribery.
They conceive evil and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit."
Then Job answered and said:
"I have heard many such things; miserable comforters are ye all!
Shall vain words have an end? Or what emboldeneth thee that thou
answerest?
I also could speak as ye do; if your soul were in my soul's stead, I could heap
up words against you, and shake mine head at you.
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Job

16

4

నాసిథత్రలో మీరుండిన్యెడల నేనును మీవల మ్యటల్లడవచచను.నేనును
మీమీద మ్యటలు కలిపంపవచచనుమీ వెైపు చూచి నా త్ల ఆడింపవచచను.

But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips
should assuage your grief.

Job

16
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Job
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"Though I speak, my grief is not assuaged; and though I forbear, what am I
eased?
But now He hath made me weary; Thou hast made desolate all my company.
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అయిన్ను నేను నా నోటి మ్యటలతో మిముిను బల పరచదునునా పదవుల
మ్యటలు మిముిను ఓదారిచ ఆదరించను
నేను మ్యటల్లడిన్ను నా దుుఃఖము చల్ల
ా రదునేను ఊరకుండిన్ను నాకేమి
ఉపశమ్న్ము కలుగును?
ఇపుపడు ఆయన్ నాకు ఆయాసము కలుగజేసియనానడునా
బంధువరుమ్ంత్య నీవు ప్రడు చేసియనానవు
నా దేహమ్ంత్య నీవు పట్ట
ు కొనియనానవు.ఇదికూడ నామీద సాక్షాముగా
నున్నదినా కీుణత్ ముఖాముఖిగా సాక్షామిచచచన్నది.
ఆయన్ త్న్ కోపముచేత్ నామీద పడి న్నున చీలచను.ఆయన్ నామీద
పండు
ా కొరుకుచండెనునాకు శతు
ి వెై నామీద త్న్ కనునలు ఎఱ్ఱచేసెను.
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His archers compass me round about; he cleaveth my reins asunder and
doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
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నేను నమ్ిదిగానుంటిని అయితే ఆయన్ న్నునముకకలు చెకకలు
చేసియనానడుమడ పట్ట
ు కొని విదలించి న్నున తుతు
త నియలుగా చేసి
యనానడు.త్న్కు న్నున గురిదిబబగా నిలిపయనానడు
ఆయన్ బాణములు న్నున చట్ట
ు కొనుచన్నవికనికరములేక నా తుండాను
పడిచెనునా పైత్ారసమును నేలను ప్రరబోసెను.
కన్నముమీద కన్నమువేసి ఆయన్ న్నున విరుగగొట్టునుపరుగులత్రత
శూరునివల నామీద పడెను.
నా చరిముమీద నేను గోనపటు కూరుచకొంటినినా కొముిను ధూళ్లతో
మురికిచేసిత్రని.
నాచేత్ బల్లతాకరము జరుగకపోయిన్నునా ప్ర
ర రథన్ యథారథముగా నుండిన్ను
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"O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
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ఏడుపచేత్ నా ముఖము ఎఱ్ఱబడియన్నదినా కనురపపలమీద
మ్రణాంధకారము నిలుచచన్నది.
భూమీ, నా రకిమును కపపవేయకుమునా మొఱ్ఱకు విరామ్ము
కలుగకుండునుగాక.
ఇపుపడు నాకు సాకిుయె
ై న్వాడు పరలోకములోనునానడునా పక్షముగా సాక్షాము
పలుకువాడు పరమ్ందునానడు.
నా సేనహితులు న్నున ఎగతాళ్లచేయచనానరు.న్రునివిష్యమై యొకడు
దేవునితో వాాజామ్యడవలన్నియ
న్ర పుతు
ి నివిష్యమై వాని సేనహితునితో వాాజామ్యడవలన్నియ కోరినేను
దేవునిత్ట్ట
ు దృష్ుయంచి కనీనళ్ల
ా పరవాహముగా విడుచచనానను.

Job

16

22

And Thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me; and
my leanness rising up in me beareth witness to my face.
He teareth me in his wrath, who hateth me; he gnasheth upon me with his
teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon
the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against
me.
జనులు నామీద త్మ్ నోరు తెరతురున్నున త్రటిు చెంపమీద కొట్ట
ు దురు.వారు God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands
ఏకీభ్వించి నామీద గుంపు కూడుదురు
of the wicked.
దేవుడు న్నున దురాిరు
ు లకు అపపగించియనానడుభ్కిిహీనుల వశమున్
"I was at ease, but he hath broken me asunder; he hath also taken me by my
న్నున ఉంచియనానడు.
neck and shaken me to pieces, and set me up for his mark.

He breaketh me with breach upon breach; he runneth upon me like a giant.
"I have sewn sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death,
not for any injustice in mine hands; also my prayer is pure.

Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
My friends scorn me, but mine eye poureth out tears unto God.
O, that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his
neighbor!
When a few years have come, then I shall go the way whence I shall not
return.

కొదిద సంవత్సరములు గత్రంచిన్ త్రువాత్ త్రరిగి రాని మ్యరుమున్ నేను
"My spirit is spent, my days are extinct, the grave is ready for me.
వెళ్ల
ా దును.
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నా ప్ర
ర ణము సమ్సిపోయెను నా దిన్ములు తీరను...సమ్యధి నా నిమిత్తము
సిదిమైయన్నది.
ఎగతాళ్ల చేయవారు నాయొదద చేరియనానరువారు పుటిుంచ వివాదములు
నా కనునల కెదురుగానున్నవి.
ఏరాపట్ట చేయము దయచేసి నా నిమిత్తము నీ అంత్ట నీవే
పూటపడుముమ్రి యెవడు నా నిమిత్తము పూటపడును?
నీవు వారి హృదయమున్కు జా
ా న్ము మ్రుగుచేసిత్రవికావున్ నీవు వారిని
హెచిచంపవు.
ఎవడు త్న్ సేనహితులను దోపుసొముిగా ఇచచనోవాని పలాల కనునలు
కీుణంచను.
ఆయన్ న్నున జనులలో సామత్కాసపదముగా చేసి యనానడున్లుగురు నా
ముఖముమీద ఉమిివేయదురు.
నా కనుదృష్ు దుుఃఖముచేత్ మ్ందమ్యయెనునా అవయవములనినయ
నీడవల ఆయెను
యథారథవంతులు దీనినిచూచి ఆశచరాపడుదురునిరోదషులు భ్కిిహీనుల సిథత్ర
చూచి కలవరపడుదురు.
అయితే నీత్రమ్ంతులు త్మ్ మ్యరుమును
విడువకపరవరిించదురునిరపరాధులు అంత్కంత్కు బలము నొందుదురు.

Are there not mockers with me? And doth not mine eye continue in their
provocation?
"Lay it down now, give me a surety with Thee. Who is he that will strike
hands with me?
For Thou hast hid their heart from understanding; therefore shalt Thou not
exalt them.
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall
fail.
"He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a
drum to beat on.
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a
shadow.
Upright men shall be astonished at this, and the innocent shall stir up
himself against the hypocrite.
The righteous also shall hold to his way, and he that hath clean hands shall
be stronger and stronger.
"But as for you all, do ye return and come now, for I cannot find one wise
man among you.

మీరందరు నాయొదదకు రండి, మ్రల దయచేయడిమీలో జా
ా న్వంతు
డొకకడెైన్ను నాకు కన్బడడు.
నా దిన్ములు గత్రంచెనునా యోచన్ నిరరథకమ్యయెనునా హృదయ వాంఛ
భ్ంగమ్యయెను.
రాత్రి పగలనియచీకటి కముిటయే వెలుగనియ వారు వాదించచనానరు.

My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my
heart.
They change the night into day; the light is short because of darkness.

I have said to corruption, `Thou art my father'; to the worm, `Thou art my
mother and my sister.'
And where is now my hope? As for my hope, who shall see it?

15

ఆశ యేదైన్ నాకుండిన్ యెడల ప్రతాళము నాకుఇలు
ా అను ఆశయే.చీకటిలో
నా పకక పరచకొనుచనానను
నీవు నాకు త్ండిరవని గోత్రతోనునీవు నాకు త్లిావని చెలాలవని పురుగుతోను
నేనుమ్న్వి చేయచనానను.
నాకు నిరీక్షణాధారమేది?నా నిరీక్షణ యెవనికి కన్బడును?

17
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ధూళ్లలో విశారంత్ర దొరకగా అది ప్రతాళపు అడికముిలయొదదకు దిగుచన్నది. Then answered Bildad the Shuhite and said:
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అపుపడు ష్షహీయడెైన్ బిలదదు ఈల్లగు పరతుాత్తర మిచెచను
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మ్యటలలో చికుకపరచటకెై మీ రంత్సేవు వెదకుదురు?మీరు ఆలోచన్ చేసి
ముగించిన్యెడల మేము మ్యట ల్లడెదము.
మీ దృష్ుకి మ్ృగములుగానుమూఢ్యలుగాను మేమంచబడుట ఏల?
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If I wait, the grave is mine house; I have made my bed in the darkness.

It shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust."

"How long will it be ere ye make an end of words? Mark, and afterwards we
will speak.
Why are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?

He teareth himself in his anger. Shall the earth be forsaken for thee? And
shall the rock be removed out of his place?
కోపముచేత్ నినున నీవు చీలుచకొనువాడా,నీ నిమిత్తము భూమి ప్రడుగా
"Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall
చేయబడునా?నీ నిమిత్తము కొండ దాని సాథన్ము త్పుపనా?
not shine.
భ్కిిహీనుల దీపము ఆరిపవేయబడునువారి అగిన జావలలు పరకాశింపకపోవును. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with
him.
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The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast
him down.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.

8

వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమ్గునువారియొదదనున్న దీపము
ఆరిపోవును
వారి పట్టత్వముగల న్డకలు అడిగింపబడునువారి సవకీయాలోచన్ వారిని
కూలుచను.
వారు వాగురలమీద న్డచవారు త్మ్ కాళేా వారిని వలలోనికి న్డిపంచను.

18

9

బోను వారి మ్డిమను పట్ట
ు కొనునువల వారిని చికికంచకొనును.

The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
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Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
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వారిని చికికంచకొనుటకెై ఉరి నేలను ఉంచబడునువారిని పట్ట
ు కొనుటకెై
తో
ి వలో ఉచచ పటుబడును.
న్లుదికుకల భీకరమైన్వి వారికి భ్యము కలుగజేయనుభ్యములు వారిని
వెంటాడి త్రుమును.
వారి బలము కీుణంచిపోవునువారిని కూలుచటకు ఆపద కాచియండును.
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Job
Job
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భూమిమీద ఎవరును వారిని జా
ా పకము చేసికొన్రుమైదాన్మ్ందు ఎకకడను
వారిని ఎరిగిన్వారు ఉండరు.
జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురుభూలోకములోనుండి
వారిని త్రుముదురు.
వారి పరజలలో వారికి పుతు
ి లైన్ను పౌతు
ి లైన్నుఉండరువారు నివసించిన్
సథలములో త్పపంచకొనిన్వాడుఒకడెైన్ను ఉండడు.
త్రావత్ వచిచన్వారు వారిమీద పడిన్
శిక్షనుచూచివిసియమొందుదురుపూరవముండిన్వారు దానిని చూచి
దిగులుపడుదురు.
నిశచయముగా భ్కిిహీనుల నివాసములకు ఇటిు గత్ర పట్ట
ు నుదేవుని
ఎరుగనివారి సథలము ఇటిుది.
అంత్ట యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తర మిచెచను
ఎనానళ్ల
ా మీరు న్నున బాధింతురు?ఎనానళ్ల
ా మ్యటలచేత్ న్నున
న్లుగగొట్ట
ు దురు?
పదిమ్యరులు మీరు న్నున నిందించిత్రరిసిగు
ు లేక మీరు న్నున బాధించెదరు.

Job

19

4
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మిమ్ిను మీరు నామీద హెచిచంచకొందురా?నా నేరము నామీద మీరు
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అది వారి దేహ అవయవములను భ్కిుంచనుమ్రణజేాషు
ఠ డు వారి
అవయవములను భ్కిుంచను.
వారి ఆశర యమైన్ వారి గుడారములోనుండి పరికివేయబడుదురువారు
భీకరుడగు రాజునొదదకు కొనిపోబడుదురు.
వారికి అనుాలైన్వారు వారి గుడారములో నివాసము చేయదురువారి
నివాససథలముమీద గంధకము చలాబడును.
కిరంద వారి వేళ్ల
ా ఎండిపోవునుపైన్ వారి కొమ్ిలు న్రకబడును.

The trap shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.

His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
It shall devour the strength of his skin; even the firstborn of death shall
devour his strength.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to
the king of terrors.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his; brimstone shall be
scattered upon his habitation.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in
the street.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
He shall neither have son nor descendant among his people, nor any
remaining in his dwellings.
They that come after him shall be dismayed at his day, as they that went
before were frightened.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that
knoweth not God."
Then Job answered and said:
"How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
These ten times have ye reproached me; ye are not ashamed that ye make
yourselves strange to me.
And if it be indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my
reproach,
know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with His
net.
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ఆల్లగెైతే దేవుడు నాకు అనాాయము చేసెన్నియత్న్ వలలో న్నున
చికికంచకొనన్నియ మీరుతెలిసికొనుడి.
నామీద బల్లతాకరము జరుగుచన్నదని నేనుమొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను గాని నా
మొఱ్ఱ అంగీకరింపబడదుసహాయము నిమిత్తము నేను మొరలిడుచనానను
గాని నాాయము దొరకదు.
నేను దాటలేకుండ ఆయన్ నా మ్యరుమున్కు కంచెవేసి యనానడు.నా
తో
ి వలను చీకటి చేసియనానడు
ఆయన్ నా ఘన్త్ను కొటిువేసియనానడుత్లమీదనుండి నా కిరీటమును
తీసివేసియనానడు.
న్లుదిశలు ఆయన్ న్నున విరుగగొటుగా నేను నాశన్మై పోత్రనిఒకడు చెట్ట
ు ను
పలాగించిన్ట్ట
ా ఆయన్ నా నిరీక్షణాధారమును పలాగించెను.
ఆయన్ నామీద త్న్ కోపమును రగులబెట్టునున్నున త్న్ శతు
ి వులలో ఒకనిగా
ఎంచెను.
ఆయన్ సెైనికులు ఏకముగా కూడి వచిచరివారు నామీద ముటుడిదిబబలు
వేసిరినా గుడారముచట్ట
ు దిగిరి.
ఆయన్ నా సోదరజన్మును నాకు దూరముచేసియనానడునా నళవరులు
నాకు కేవలము అనుాలైరి.
నా బంధువులు నాయొదదకు రాకయనానరునా ప్ర
ర ణసేనహితులున్నున
మ్రచిపోయియనానరు.
నా యింటి దాస దాస్త్ జనులు న్నున అనుానిగాఎంచెదరునేను వారి దృష్ుకి
పరదేశినై యనానను.
నేను నా పనివాని పలువగా వాడమి పలుకకుండనునానడునేను వాని
బత్రమ్యలవలసి వచెచను.
నా ఊపరి నా భారాకు అసహామునేను కనిన్ కుమ్యరులకు నా వాసన్
అసహాము.
చిన్న పలాలు సహా న్నున త్ృణీకరించెదరునేను లేచట చూచిన్యెడల
బాలురు నామీదదూష్ణలు పలికెదరు.
నా ప్ర
ర ణసేనహితులకందరికి నేన్సహుాడనైత్రనినేను పేరమించిన్వారు నా మీద
త్రరుగబడియనానరు.
నా యెముకలు నా చరిముతోను నా మ్యంసముతోను అంట్టకొని
యన్నవిదంత్ముల అసిథచరిము మ్యత్ిము నాకు మిగిలింపబడి యన్నది

"Behold, I cry out because of wrong, but I am not heard; I cry aloud, but
there is no judgment.
He hath fenced up my way, that I cannot pass, and He hath set darkness in
my paths.

దేవుని హసతము న్నున మొత్రతయన్నదినామీద జాలిపడుడి నా
సేనహితుల్లరా నామీదజాలిపడుడి.
నా శరీరమ్యంసము పోవుట చాలున్నుకొన్కదేవుడు న్నున త్రుమున్ట్ట
ా గా
మీరేల న్నున త్రుము దురు?
నా మ్యటలు వా
ర యబడవలన్ని నేనంతో కోరుచనానను. అవి గరంథములో
వా
ర యబడవలన్ని నేనంతో కోరు చనానను.
అవి యినుపపోగరతో బండమీద చెకకబడి స్త్సముతో నింపబడి నిత్ాము
నిలువవలన్ని నేనంతో కోరుచనానను.
అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియ, త్రువాత్ఆయన్ భూమిమీద
నిలుచన్నియ నేనరుగుదును.

Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?

He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
He hath destroyed me on every side, and I am gone; and mine hope hath He
removed like a tree.
He hath also kindled His wrath against me, and He counteth me unto Him as
one of His enemies.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp
round about my tabernacle.
"He hath put my brethren far from me, and mine acquaintances are verily
estranged from me.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
They that dwell in mine house, and my maids, count me as a stranger; I am
an alien in their sight.
I called my servant, and he gave me no answer; I entreated him with my
mouth.
My breath is strange to my wife, though I entreated for the sake of the
children of my own body.
Yea, young children despised me; I arose, and they spoke against me.
All my intimate friends abhorred me, and they whom I loved are turned
against me.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I have escaped with the
skin of my teeth.
"Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends, for the hand of
God hath touched me!

Oh, that my words were now written! Oh, that they were printed in a book,
that they were graven with an iron pen and lead, in the rock for ever!
For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day
upon the earth;
and though after my skin, worms destroy this body, yet in my flesh shall I
see God,
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ఈల్లగు నా చరిము చీకిపోయిన్ త్రువాత్ శరీరముతో నేను దేవుని
చూచెదను.
నామ్ట్ట
ు కు నేనే చూచెదను.మ్రి ఎవరును కాదు నేనే కనునల్లర
ఆయన్నుచూచెదనునాలో నా అంత్రిందిరయములు కృశించియన్నవి
జరిగిన్దాని కారణము నాలోనే ఉన్నదనుకొనిమీరుమేము వానిని ఎట్ట
ా
త్రిమదమ్య అని త్లంచిన్ యెడల
మీరు ఖడుమున్కు భ్యపడుడితీరుపకలుగున్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా
ఉగరత్కు త్గిన్ దోష్ములకు శిక్ష నియమింపబడును.
అపుపడు న్యమ్యతీయడెైన్ జ్యఫరు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను

whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another,
though my reins be consumed within me.
"But should ye say, `Why persecute we him?'--seeing the root of the matter
is found in me.
Be ye afraid of the sword; for wrath bringeth the punishments of the sword,
that ye may know there is a judgment."
Then answered Zophar the Naamathite and said:

ఆల్లగున్ నీవు చెపపన్ందుకు నాయందలి ఆతురత్త్గిన్ పరతుాత్తరము
సిదిపరచియన్నది.
నాకు అవమ్యన్ము కలుగజేయ నిందను నేను విన్నం దుకునా మ్నోవివేకము
త్గిన్ పరతుాత్తరము సిదిపరచియన్నది.
దుషు
ు లకు విజయము కొదిదకాలముండునుభ్కిిహీనులకు సంతోష్ము ఒక
నిమిష్మ్యత్ిముండును.
ఆదినుండి న్రులు భూమిమీద నుంచబడిన్ కాలముమొదలుకొనిఈల్లగు
జరుగుచన్నదని నీకు తెలియదా?
వారి ఘన్త్ ఆకాశమ్ంత్ యెతు
త గా పరిగిన్నుమేఘములంత్ యెతు
త గా వారు
త్లలత్రతన్ను
త్మ్ మ్లము న్శించరీత్రగా వారన్నటికిని నుండకుండ న్శించదురు.వారిని
చూచిన్వారువారేమైరని యడుగుదురు.
కల యెగసిపోవున్ట్ట
ా వారు గత్రంచి కన్బడక పోవుదురురాత్రి సవపనము
దాటిపోవున్ట్ట
ా వారు త్రిమి వేయబడుదురు.
వారిని చూచిన్ కనున ఇకను వారిని చూడదువారి సథలమున్ వారు మ్రి
ఎపుపడును కన్బడరు
వారి సంత్త్రవారు దరిదు
ర ల దయను వెదకెదరువారి చేతులు వారి ఆసితని త్రరిగి
అపపగించను.
వారి యెముకలలో ¸యవన్బలము నిండియండునుగాని అదియ వారితో
కూడ మ్ంటిలో పండుకొనును.
చెడుత్న్ము వారి నోటికి త్రయాగా నుండెనువారు నాలుకకిరంద దాని
దాచిపటిురి.
దాని పోనియాక భ్దరముచేసికొనిరి, నోట దానినుంచకొనిరి.

I have heard the rebuke of my reproach, and the spirit of my understanding
causeth me to answer.
Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,

అయిన్ను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట
నాగుప్రముల విష్మ్గును.
వారు ధన్మును మింగివేసిరి గాని యిపుపడు దానిని మ్రల కకికవేయదురు.

He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again; God
shall cast them out of his belly.
He shall suck the poison of asps; the viper's tongue shall slay him.

వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకికంచను.వారు కటాప్రముల విష్మును
పీలుచదురునాగుప్రము నాలుక వారిని చంపును.
ఏరులై ప్రరుచన్న తేనను వెన్నపూసను చూచివారు సంతోష్ంపరు.

He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.

"Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.

that the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but
for a moment?
Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto
the clouds,
yet he shall perish for ever like his own dung; they that have seen him shall
say, `Where is he?'
He shall fly away as a dream, and shall not be found; yea, he shall be chased
away as a vision of the night.
The eye also which saw him shall see him no more, neither shall his place
any more behold him.
His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their
goods.
His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in
the dust.
"Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his
tongue,
though he spare it and forsake it not, but keep it still within his mouth,
yet his meat in his stomach is turned; it is the gall of asps within him.

That which he labored for shall he restore, and shall not swallow it down;
according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice
therein.
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దేనికొరకు వారు పరయాసపడి సంప్రదించియండిరోదానిని వారు అనుభ్వింపక
మ్రల అపపగించెదరువారు సంప్రదించిన్ ఆసితకొలది వారికి సంతోష్ముండదు

Because he hath oppressed and hath forsaken the poor, because he hath
violently taken away a house which he built not,
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వారు బీదలను ముంచి విడిచిపటిున్వారువారు బల్లతాకరముచేత్ ఒక
యింటిని ఆకరమించకొనిన్ను దానిని కటిు పూరిిచేయరు.
వారు ఎడతెగక ఆశించిన్వారుత్మ్ యిష్ువసు
త వులలో ఒకదానిచేత్నైన్ను
త్ముినుతాము రకిుంచకొన్జాలరు.
వారు మింగివేయనిది ఒకటియ లేదు గనుక వారికేుమ్సిథత్ర నిలువదు.

Job

20
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వారికి సంప్రదాము పూరణముగా కలిగిన్ సమ్యమున్ వారు
ఇబబందిపడుదురుదురవసథలోనుండు వారందరి చెయిా వారిమీదికివచచను.

surely he shall not feel quietness in his belly; he shall not save of that which
he desired.
There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his
goods.
In the fullness of his sufficiency he shall be in straits; every hand of the
wicked shall come upon him.
When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of His wrath upon
him, and shall rain it upon him while he is eating.
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He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him
through.
It is drawn and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh
out of his gall; terrors are upon him.
All darkness shall be hid in his secret places; a fire not blown upon shall
consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.
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వారు కడుపు నింపుకొన్నైయండగాదేవుడు వారిమీద త్న్ కోప్రగిన
కురిపంచనువారు త్రనుచండగా దాని కురిపంచను.
ఇనుప ఆయధము త్పపంచకొనుటకెై వారు ప్రరిపోగాఇత్తడివిలు
ా వారి
దేహములగుండ బాణములను పోవిడు చను.
అది దేహమును చీలిచ వారి శరీరములోనుండి వచచను అది బయట తీయగా
వారి శరీరములోనుండి పైత్ాపు త్రత్రత వచచను, మ్రణభ్యము వారి మీదికి
వచచను.
వారి ధన్నిధులు అంధకారపూరణములగునుఊదన్కకరలేని అగిన వారిని
మింగివేయనువారి గుడారములో మిగిలిన్దానిని అది కాలిచవేయను.
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ఆకాశము వారి దోష్మును బయలుపరచనుభూమి వారిమీదికి లేచను.
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వారి యింటికివచిచన్ ఆరజన్ కన్బడకపోవునుదేవుని కోపదిన్మున్ వారి ఆసిత
నాశన్మ్గును.
ఇది దేవునివలన్ దుషు
ు లైన్ న్రులకు ప్ర
ర పతంచభాగముదేవునివలన్ వారికి
నియమింపబడిన్ సావసథాము ఇదే.
అపుపడు యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను
నా మ్యట మీరు జాగరత్తగా వినుడినా మ్యట మీ ఆదరణ మ్యటకు పరత్రగా
నుండుగాక.
నాకు సెలవిచిచన్యెడల నేను మ్యటల్లడెదనునేను మ్యటల్లడిన్ త్రువాత్
మీరు అపహాసాముచేయవచచను.
నేను మ్నుషుానిగురించి మొఱ్ఱపట్ట
ు కొనాననా? లేదు గనుక నేను ఏల
ఆతురపడకూడదు?
న్నున తేరిచూచి ఆశచరాపడుడినోటిమీద చేయి వేసికొనుడి.

The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the
day of His wrath.
"This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed
unto him by God."
But Job answered and said:
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The heaven shall reveal his iniquity, and the earth shall rise up against him.

"Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
Suffer me that I may speak; and after I have spoken, mock on.
"As for me, is my complaint to man? And if it were so, why should not my
spirit be troubled?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth!
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.

నేను దాని మ్న్సుసన్కు తెచచకొనిన్యెడల నాకేమియ తోచకున్నది నా
Why do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
శరీరమున్కు వణకు పుట్ట
ు చన్నది.
భ్కిిహీనులు ఏల బరదుకుదురు?వారు వృదు
ి లై బల్లభివృదిి ఏల నొందుదురు? Their seed is established in their sight with them, and their offspring before
their eyes.
వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతాన్మువారు చూచచండగా వారి
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
కుట్టంబము సిథరపరచబడుచన్నది.
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వారి కుట్టంబములు భ్యమేమియ లేక కేుమ్ముగా నున్నవిదేవుని దండము Their bull breeds, and faileth not; their cow calveth and casteth not her calf.
వారిమీద పడుట లేదు.
వారి గొడు
ా దాటగా త్పపక చూలు కలుగునువారి ఆవులు ఈచకపోక ఈనును. They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
వారు త్మ్ పలాలను మ్ందలు మ్ందలుగా బయటికి పంపుదురువారి పలాలు
న్టన్ము చేయదురు.
త్ంబుర సవరమ్ండలములను పట్ట
ు కొని వాయించదురుసానికనాదము విని
సంతోష్ంచదురు.
వారు శ్రరయసుసకలిగి త్మ్ దిన్ములు గడుపుదురుఒకకక్షణములోనే
ప్రతాళమున్కు దిగుదురు.
వారునీ మ్యరుములనుగూరిచన్ జా
ా న్ము మ్యకకకరలేదునీవు మ్ముిను
విడిచిపమ్ిని దేవునితో చెపుపదురు.
మేము ఆయన్ను సేవించటకు సరవశకు
ి డగువాడెవడు?మేము
ఆయన్నుగూరిచ ప్ర
ర రథన్చేయటచేత్ మ్యకేమి ల్లభ్ము కలుగును? అని వారు
చెపుపదురు
వారి కేుమ్ము వారి చేత్రలో లేదుభ్కిిహీనుల యోచన్ నాకు దూరముగా
నుండును గాక.
భ్కిిశూనుాల దీపము ఆరిపవేయబడుట అరుదుగదా.వారిమీదికి ఆపద
వచచట బహు అరుదు గదా.
వారు తుప్రను ఎదుట కొట్ట
ు కొనిపోవు చెత్తవలనుగాలి యెగరగొట్ట
ు
పట్ట
ు వలను ఉండున్ట్ట
ా ఆయన్ కోపపడి వారికి వేదన్లు నియమించట
అరుదు గదా.
వారి పలాలమీద మోపుటకెై దేవుడు వారి ప్రపమును దాచిపట్ట
ు నేమో? అని
మీరు చెపుపచనానరుచేసిన్వారు దానిని అనుభ్వించన్ట్ట
ా ఆయన్ వారికే
పరత్రఫలమిచచను గాక
వారే కనునల్లర త్మ్ నాశన్మును చూతురుగాకసరవశకు
ి డగు దేవుని
కోప్రగినని వారు తా
ి గుదురుగాక.త్మ్ జీవిత్కాలము సమ్యపతమైన్ త్రువాత్

They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.

21

తాము పోయిన్ త్రువాత్ త్మ్ ఇంటిమీద వారికిచింత్ ఏమి?

"Shall any teach God knowledge, seeing He judgeth those that are high?
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One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
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ఎవడెైన్ను దేవునికి జా
ా న్ము నేరుపనా?పరలోకవాసులకు ఆయన్ తీరుప
తీరుచను గదా.
ఒకడు త్న్ కడవలలో ప్రలు నిండియండగనుత్న్ యెముకలలో మూలుగ
బలిసియండగను
సంపూరణ సఖామును నమ్ిదియను కలిగి నిండుఆయష్ాముతో
మ్ృత్రనొందును
వేర్కకడు ఎన్నడును కేుమ్మ్నుదాని నరుగక మ్నోదుుఃఖముగలవాడెై
మ్ృత్రనొందును.
వారు సమ్యన్ముగ మ్ంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదదరిని కపుపను.
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మీ త్లంపులు నేనరుగుదునుమీరు నామీద అనాాయముగా పనునచన్న
పనానగములు నాకు తెలిసిన్వి.

They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Therefore they say unto God, `Depart from us, for we desire not the
knowledge of Thy ways.
What is the Almighty, that we should serve Him? And what profit should we
have, if we pray unto Him?'
Lo, their good is not in their hand; the counsel of the wicked is far from me.

"How oft is the candle of the wicked put out! And how oft cometh their
destruction upon them! God distributeth sorrows in His anger.
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth
away.
God layeth up his iniquity for his children; He rewardeth him, and he shall
know it.
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the
Almighty.
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his
months is cut off in the midst?

His milk pails are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with
pleasure.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
"Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine
against me.
For ye say, `Where is the house of the prince? And where are the dwelling
places of the wicked?'
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అధిపతుల మ్ందిరము ఎకకడ నున్నది?భ్కిిహీనులు నివసించిన్ గుడారము
ఎకకడ ఉన్నది అని మీరడుగుచనానరే.
దేశమున్ సంచరించవారిని మీరడుగలేదా?వారు తెలియజేసిన్ సంగతులు
మీరు గురుతు పటు లేదా?
అవి ఏవన్గా దురజనులు ఆపతాకలమ్ందు కాప్రడబడుదురుఉగరత్దిన్మ్ందు
వారు తోడుకొని పోబడుదురు.
వారి పరవరిన్నుబటిు వారితో ముఖాముఖిగా మ్యటలన్గలవాడెవడు?వారు
చేసిన్దానినిబటిు వారికి పరత్రకారము చేయవాడెవడు?

Have ye not asked them that go along the way? And do ye not know their
tokens,
that the wicked are reserved for the day of destruction? They shall be
brought forth on the day of wrath.
Who shall declare his way to his face? And who shall repay him what he
hath done?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
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వారు సమ్యధికి తేబడుదురుసమ్యధి శర దిగా కావలికాయబడును
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పలాములోని మ్ంటి పలాలు వారికి ఇంపుగా నున్నవిమ్నుషుాలందరు
వారివెంబడి పోవుదురుఆల్లగున్నే లకక లేన్ంత్మ్ంది వారికి
ముందుగాపోయిరి.
మీరు చెపుప పరతుాత్తరములు న్మ్ిదగిన్వి కావుఇటిు నిరరథకమైన్ మ్యటలతో
మీరేల్లగు న్నునఓదారచ జూచెదరు?
అపుపడు తేమ్యనీయడెైన్ ఎలీఫజు ఈల్లగున్పరతుాత్తరమిచెచను

The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw
after him, as there are innumerable before him.
"How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth
falsehood?"
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Then Eliphaz the Temanite answered and said:

"Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable
unto himself?
న్రులు దేవునికి పరయోజన్కారులగుదురా? కారు;బుదిిమ్ంతులు త్మ్మ్ట్ట
ు కు Is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous? Or is it gain to Him
తామే పరయోజన్కారులై యనానరు
that thou makest thy ways perfect?
నీవు నీత్రమ్ంతుడవెై యండుట సరవశకు
ి డగు దేవునికి సంతోష్మ్య?నీవు
Will He reprove thee for fear of thee? Will He enter with thee into
యథారథవంతుడవెై పరవరిించట ఆయన్కు ల్లభ్ కరమ్య?
judgment?
ఆయన్యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియన్నందున్ ఆయన్ నినున
గదిదంచనా?నీ భ్యభ్కు
ి లనుబటిు ఆయన్ నీతో వాాజామ్యడునా?
నీ చెడుత్న్ము గొపపది కాదా?నీ దోష్ములు మిత్రలేనివి కావా?

Is not thy wickedness great, and thine iniquities infinite?
For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the
naked of their clothing.
Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withheld
bread from the hungry.
But as for the mighty man, he had the earth, and the honorable man dwelt
in it.
Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have
been broken.
Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee,

ఏమియ ఇయాకయే నీ సోదరులయొదద నీవు తాకట్ట
ు
పుచచకొంటివివసతీహీనుల బటులను తీసికొంటివి
దపపచేత్ ఆయాసపడిన్వారికి నీళ్లాయావెైత్రవిఆకలిగొనిన్వానికి అన్నము
పటుకపోత్రవి.
బాహుబలముగల మ్నుషుానికే భూమి ప్ర
ర పతంచనుఘనుడని
యెంచబడిన్వాడు దానిలో నివసించను.
విధవరాండరను వటిుచేతులతో పంపవేసిత్రవిత్ండిరలేనివారి చేతులు
విరుగగొటిుత్రవి.
కావున్నే బోనులు నినున చట్ట
ు కొనుచన్నవిఆకసిిక భ్యము నినున
or darkness, that thou canst not see, and abundance of waters cover thee.
బెదరించచన్నది.
నినున చికికంచకొన్న అంధకారమును నీవు చూచట లేదా?నినున
"Is not God in the height of heaven? And behold the height of the stars, how
ముంచబోవు పరళయజలములను నీవు చూచట లేదా?
high they are!
దేవుడు ఆకాశమ్ంత్ మ్హోన్నతుడు కాడా?న్క్షత్ిముల ఔన్నత్ామును
And thou sayest, `How doth God know? Can He judge through the dark
చూడుము అవి ఎంత్పైగా నున్నవి?
cloud?
దేవునికి ఏమి తెలియను?గాఢంధకారములోనుండి ఆయన్ నాాయము
Thick clouds are a covering to Him, that He seeth not; and He walketh in the
కనుగొనునా?
circuit of heaven.'
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గాఢమైన్ మేఘములు ఆయన్కు చాట్టగా నున్నవి,ఆయన్
Hast thou marked the old way which wicked men have trodden,
చూడలేదుఆకాశములో ఆయన్ త్రరుగుచనానడు అని నీవనుకొనుచనానవు.
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పూరవమునుండి దుషు
ు లు అనుసరించిన్ మ్యరుమును నీవు అనుసరించెదవా?
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వారు అకాలముగా ఒక నిమిష్ములో నిరూిలమైరివారి పునాదులు
జలపరవాహమువల కొట్ట
ు కొని పోయెను.
ఆయన్ మ్ంచి పదారథములతో వారి యిండాను నింపన్ను

Job

22

18

Job

22

19

Job

22

20

Job

22

21

Job

22

22

Job

22

23

Job

22

24

మ్ంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళాలో ఓఫీరు సువరణ మును ప్రరవేయము

Yea, the Almighty shall be thy gold, and thou shalt have plenty of silver.
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అపుపడు సరవశకు
ి డు నీకు అపరంజగాను పరశసతమైన్ వెండిగాను ఉండును.
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అపుపడు సరవశకు
ి నియందు నీవు ఆన్ందించెదవుదేవునిత్ట్ట
ు నీ ముఖము
ఎతెతదవు.
నీవు ఆయన్కు ప్ర
ర రథన్చేయగాఆయన్ నీ మ్న్వి నాలకించనునీ మొ
ా కుకబళ్ల
ా
నీవు చెలిాంచెదవు.
మ్రియ నీవు దేనినైన్ యోచన్చేయగా అది నీకుసిథరపరచబడునునీ
మ్యరుములమీద వెలుగు పరకాశించను.
నీవు పడదోరయబడిన్పుపడుమీదు చూచెదన్ందువువిన్యముగలవానిని
ఆయన్ రకిుంచను.
నిరోదష్కానివానినైన్ను ఆయన్ విడిపంచను. అత్డు నీ చేతుల శుదిివలన్
విడిపంపబడును.
అపుపడు యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను

For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy
face unto God.
Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt
pay thy vows.
Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee; and the
light shall shine upon thy ways.
When men are cast down, then thou shalt say, `There is lifting up!' And He
shall save the humble person.
He shall deliver the island of the innocent; and it is delivered by the
pureness of thine hands."
Then Job answered and said:
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మ్యయొదదనుండి తొలగిపమ్ినియసరవశకు
ి డగు దేవుడు మ్యకు ఏమి
చేయన్నియ వారు దేవునితో అందురు.భ్కిిహీనుల ఆలోచన్ నాకు దూరమై
యండునుగాక.
మ్న్ విరోధులు నిశచయముగా నిరూిలమైరనియవారి సంపదను అగిన
కాలిచవేసెన్నియ పలుకుచ
నీత్రమ్ంతులు దాని చూచి సంతోష్ంచదురునిరోదషులు వారిని
హేళన్చేయదురు.
ఆయన్తో సహవాసముచేసిన్యెడల నీకు సమ్యధాన్ము కలుగునుఆల్లగున్
నీకు మేలు కలుగును.
ఆయన్ నోటి ఉపదేశమును అవలంబించముఆయన్ మ్యటలను నీ
హృదయములో ఉంచకొనుము.
సరవశకు
ి నివెైపు నీవు త్రరిగిన్యెడలనీ గుడారములలోనుండి దురాిరుమును
దూరముగాతొలగించిన్యెడల నీవు అభివృదిి పందదవు.

who were cut down before their time, whose foundation was overflown
with a flood,
who said unto God, `Depart from us. And what can the Almighty do to
them?'
Yet He filled their houses with good things; but the counsel of the wicked is
far from me.
The righteous see it and are glad, and the innocent laugh them to scorn;

whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire
consumeth.
"Acquaint now thyself with Him, and be at peace; thereby good shall come
unto thee.
Receive, I pray thee, the law from His mouth, and lay up His words in thine
heart.
If thou return to the Almighty, thou shalt be built up; thou shalt put away
iniquity far from thy tabernacles.
Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of
the brooks.

"Even today is my complaint bitter; my stroke is heavier than my groaning.

నేటివరకు నేను మొరలిడుచ త్రరుగుబాట్ట చేయచనానను నా వాాధి నా Oh that I knew where I might find Him, that I might come even to His seat!
మూలుగుకంట్ట భారముగా నున్నది
ఆయన్ నివాససాథన్మునొదద నేను చేరున్ట్ట
ా గాఆయన్ను ఎకకడ కనుగొందునో I would place my cause before Him, and fill my mouth with arguments.
అది నాకు తెలియబడును గాక.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆయన్ సనినధిని నేను నా వాాజామును విశదపరచెదనువాదములతో నా
నోరు నింపుకొనదను.
ఆయన్ నాకు పరతుాత్తరముగా ఏమి పలుకునో అదినేను
తెలిసికొందునుఆయన్ నాతో పలుకు మ్యటలను గరహించకొందును.
ఆయన్ త్న్ అధికబలముచేత్ నాతో వాాజామ్యడునా?ఆయన్ ఆల్లగు
చేయక నా మ్న్వి ఆలకించను
అపుపడు యథారివంతుడు ఆయన్తో వాాజామ్యడవచచను.కావున్ నేను
ఎన్నటికిని నా నాాయాధిపత్రవలన్శిక్ష నొందకపోవుదును.
నేను తూరుపదిశకు వెళ్లాన్ను ఆయన్ అచచట లేడుపడమ్టిదిశకు వెళ్లాన్ను
ఆయన్ కన్బడుట లేదు
ఆయన్ పనులు జరిగించ ఉత్తరదిశకు పోయిన్నుఆయన్ నాకు కాన్వచచట
లేదుదకిుణదిశకు ఆయన్ ముఖము త్రిపుపకొనియనానడు నేనాయన్ను
కనుగొన్లేను.
నేను న్డచమ్యరుము ఆయన్కు తెలియనుఆయన్ న్నున శోధించిన్
త్రువాత్ నేను సువరణమువల కన్బడుదును.
నా ప్రదములు ఆయన్ అడుగుజాడలు విడువకన్డచిన్వినేను ఇట్ట అట్ట
తొలగక ఆయన్ మ్యరుము న్ను సరించిత్రని.

I would know the words which He would answer me, and understand what
He would say unto me.
Will He plead against me with His great power? No, but He would put
strength in me.
There the righteous might dispute with Him; so should I be delivered for
ever from my Judge.
"Behold, I go forward, but He is not there, and backward, but I cannot
perceive Him;
on the left hand where He doth work, but I cannot behold Him; He hideth
himself on the right hand, that I cannot see Him.
But He knoweth the way that I take; when He hath tried me, I shall come
forth as gold.

ఆయన్ పదవుల ఆజాను నేను విడిచి త్రరుగలేదుఆయన్ నోటిమ్యటలను నా
సావభిప్ర
ర యముకంట్ట ఎకుకవగా ఎంచిత్రని.
అయితే ఆయన్ ఏకమ్న్సుసగలవాడు ఆయన్ను మ్యరచ
గలవాడెవడు?ఆయన్ త్న్కిష్ుమైన్ది ఏదో అదే చేయను.
నాకు విధింపబడిన్దానిని ఆయన్ నరవేరుచను అటిు పనులను ఆయన్
అనేకముగా జరిగించవాడెైయనానడు.
కావున్ ఆయన్ సనినధిని నేను కలవరపడుచనాననునేను
ఆలోచించన్పుపడెలా ఆయన్కు భ్యపడుచనానను.
దేవుడు నా హృదయమును కు
ి డ న్నున కలవరపరచెను.
ర ంగజేసెను, సరవశకు

But He is of one mind, and who can turn Him? And what His soul desireth,
even that He doeth.
For He performeth the thing that is appointed for me; and many such things
are with Him.
Therefore am I troubled at His presence; when I consider, I am afraid of Him.

అరణాములోని అడవిగాడిదలు త్రరుగున్ట్ట
ా బీదవారు త్మ్ పనిమీద
బయలుదేరి వేటను వెదకుదురుఎడారిలో వారి పలాలకు ఆహారము దొరకును

They reap every one his corn in the field, and they gather the vintage of the
wicked.

My foot hath held His steps; His way have I kept, and not declined.
Neither have I gone back from the commandment of His lips; I have
esteemed the words of His mouth more than my necessary food.

For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me;

because I was not cut off before the darkness, neither hath He covered the
darkness from my face.
అంధకారము కమిియండిన్ను గాఢంధకారము న్నున కమిియండిన్నునేను "Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know
నాశన్ముచేయబడి యండలేదు.
Him not, see His days?
సరవశకు
ి డగువాడు నియామ్కకాలములను ఎందుకు...
Some remove the landmarks; they violently take away flocks and feed
ఏరాపట్టచేయడు?ఆయన్ నరిగియన్నవారు ఆయన్ దిన్ములను ఎందు
thereof.
చేత్ చూడకునానరు?
సరిహదు
ద రాళాను తీసివేయవారు కలరు వారు అకరమ్ముచేసి మ్ందలను
They drive away the ass of the fatherless; they take the widow's ox as a
ఆకరమించకొనివాటిని మేపుదురు.
pledge.
త్ండిరలేనివారి గాడిదను తోలివేయదురు విధవరాలి యెదు
ద ను తాకట్ట
ు గా
They turn the needy out of the way; the poor of the earth hide themselves
తీసికొందురు
together.
వారు మ్యరుములోనుండి దరిదు
ర లను తొలగించివేయదురుదేశములోని బీదలు Behold, as wild asses in the desert go they forth to their work, rising early
ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచను.
for a prey; the wilderness yieldeth food for them and for their children.
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పలములో వారు త్మ్కొరకు గడిి కోసికొందురుదుషు
ు ల దా
ర క్షతోటలలో పరిగ
ఏరుదురు.
బటులులేక రాత్రి అంత్య పండుకొనియందురుచలిలో వసతీహీనులై
పడియందురు.
పరవత్ములమీది జలు
ా లకు త్డిసియందురుచాట్టలేన్ందున్ బండను
కౌగలించకొందురు.
త్ండిరలేని పలాను ర్కముినుండి ల్లగువారు కలరువారు దరిదు
ర లయొదద తాకట్ట
ు
పుచచకొందురు
దరిదు
ర లు వసతీహీనులై బటులులేక త్రరుగుల్లడుదురుఆకలిగొని పన్లను
మోయదురు.
వారు త్మ్ యజమ్యనుల గోడలలోపల నూన గానుగ లను ఆడించదురుదా
ర క్ష
గానుగలను తొ
ి కుకచ దపపగలవారైయందురు.
జన్ముగల పటుణములో మూలుగుదురుగాయపరచబడిన్వారు
మొఱ్ఱపట్ట
ు దురు అయిన్ను జరుగున్ది అకరమ్మ్ని దేవుడు ఎంచడు.
వెలుగుమీద త్రరుగబడువారు కలరువీరు దాని మ్యరుములను
గురుతుపటురుదాని తో
ి వలలో నిలువరు.
తెలావారున్పుపడు న్రహంత్కుడు లేచనువాడు దరిదు
ర లను లేమిగలవారిని
చంపునురాత్రియందు వాడు దొంగత్న్ము చేయను.
వాభిచారిఏ కనైనన్ను న్నున చూడదనుకొని త్న్ ముఖమున్కు ముసుకు
వేసికొని సంద చీకటికొరకు కనిపట్ట
ు ను.
చీకటిలో వారు కన్నము వేయదురుపగలు దాగుకొందురువారు వెలుగు
చూడనొలారు
వారందరు ఉదయమును మ్రణాంధకారముగాఎంచదురు.గాఢంధకార
భ్యము ఎటిుదైన్ది వారికి తెలిసియన్నది.

Job

24

6

They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering
in the cold.
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for
want of a shelter.
They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge from the poor.

Job

24
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Job

24

8

Job

24
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Job

24

10

Job

24
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Job

24
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Job

24
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Job

24
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Job

24
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Job

24
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Job

24

17

Job

24
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జలములమీద వారు తేలికగా కొట్ట
ు కొని పోవుదురువారి సావసథాము భూమిమీద Drought and heat consume the snow waters; so doth the grave those who
శాపగరసతముదా
ర క్షతోటల మ్యరుమున్ వారు ఇకను న్డువరు.
have sinned.

Job

24

19

అనావృష్ుచేత్ను ఉష్ణముచేత్ను మ్ంచ నీళ్ల
ా ఎగసి పోవున్ట్ట
ా ప్రతాళము
ప్రపముచేసిన్వారిని పట్ట
ు కొనును.

The womb shall forget him, the worm shall feed sweetly on him; he shall be
no more remembered, and wickedness shall be broken as a tree.

Job

24

20

He evilly treateth the barren that beareth not, and doeth not good to the
widow.

Job

24

21

కన్నగరభము వారిని మ్రచను, పురుగు వారిని కమ్ిగా త్రనివేయనువారు
మ్రి ఎపుపడును జా
ా పకములోనికి రారువృక్షము విరిగి పడిపోవున్ట్ట
ా
దురాిరు
ు లు పడిపోవుదురు
వారు పలాలు కన్ని గొడా
ర ండరను బాధపట్ట
ు దురువిధవరాండరకు మేలుచేయరు.

Job

24

22

ఆయన్ త్న్ బలముచేత్ను బలవంతులను కాప్రడుచనానడుకొందరు
ప్ర
ర ణమునుగూరిచ ఆశ విడిచిన్ను వారు మ్రల బాగుపడుదురు.

He draweth also the mighty with his power; he riseth up, and no man is sure
of life.
Though it be given him to be in safety whereon he resteth, yet his eyes are
upon their ways.

Job

24

23

ఆయన్ వారికి అభ్యమును దయచేయను గనుక వారు ఆధారము
నొందుదురుఆయన్ వారి మ్యరుముల మీద త్న్ దృష్ు నుంచను

They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are
taken out of the way as all others, and cut off as the tops of the ears of corn.

They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf
from the hungry,
who make oil within their walls, and tread their wine presses, and suffer
thirst.
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out; yet
God layeth not folly to them.
"They are of those that rebel against the light; they know not the ways
thereof, nor abide in the paths thereof.
The murderer, rising with the light, killeth the poor and needy, and in the
night is as a thief.
The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, `No eye shall
see me,' and disguiseth his face.
In the dark they dig through houses which they had marked for themselves
in the daytime; they know not the light.
For the morning is to them even as the shadow of death; if one know them,
they are in the terrors of the shadow of death.
"He is swift as the waters; their portion is cursed on the earth; he beholdeth
not the way of the vineyards.
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Job

24

24

వారు హెచిచంపబడిన్నుకొంత్సేపటికి లేకపోవుదురువారు హీన్సిథత్రలో చొచిచ
ఇత్రులందరివల తో
ి యబడుదురు, పండిన్ వెనునలవల కోయబడుదురు.

And if it be not so now, who will make me a liar and make my speech worth
nothing?"

Job

24

25

ఇపుపడు ఈల్లగు జరుగని యెడల నేను అబదిికుడన్ని
రుజువుపరచవాడెవడు? నా మ్యటలు వటిువని దృషా
ు ంత్పరచవాడెవడు?

Then answered Bildad the Shuhite and said:

Job

25

1

అపుపడు ష్షహీయడెైన్ బిలదదు ఈల్లగున్ పరతుా త్తరమిచెచను

"Dominion and fear are with Him; He maketh peace in His high places.

Job

25

2

Is there any number to His armies? And upon whom doth not His light arise?

Job

25

3

Job

25

4

Job

25

5

అధికారమును భీకరత్వమును ఆయన్కు తోడెైయన్నవిఆయన్ త్న్
ఉన్నత్సథలములలో సమ్యధాన్ము కలుగ జేయను.
ఆయన్ సేన్లను లకికంప శకామ్య?ఆయన్ వెలుగు ఎవరిమీదనైన్ను
ఉదయింపకుండునా?
న్రుడు దేవుని దృష్ుకి నీత్రమ్ంతుడు ఎట్ట
ా కాగలడు?స్త్తీకి పుటిున్వాడు
ఆయన్ దృష్ుకి ఎట్ట
ా శుదు
ి డుకాగలడు?
ఆయన్ దృష్ుకి చందు
ర డు కాంత్రగలవాడు కాడున్క్షత్ిములు పవిత్ిమైన్వి కావు.

Job

25

6

Job

26

1

Job

26

2

Job

26

3

Job

26

4

Job

26

5

Job

26

6

Job

26

7

Job

26

8

Job

26

9

Job

26

Job
Job

How then can man be justified before God? Or how can he be clean that is
born of a woman?
Behold even to the moon, and it shineth not; yea, the stars are not pure in
His sight.
How much less man, that is a worm? And the son of man, that is a worm?"

మ్రి నిశచయముగా పురుగువంటి మ్నుషుాడు పురుగు వంటి న్రుడు ఆయన్ But Job answered and said:
దృష్ుకి పవితు
ి డు కానేరడు గదా.
అపుపడు యోబు ఈల్లగున్ పరతుాత్తరమిచెచను
"How hast thou helped him that is without power? How savest thou the arm
that hath no strength?
శకిిలేనివానికి నీవు ఎంత్ సహాయము చేసిత్రవి? బలములేని బాహువును ఎంత్ How hast thou counseled him that hath no wisdom? And how hast thou
బాగుగా రకిుంచిత్రవి?
plentifully declared the thing as it is?
జా
ా న్ము లేనివానికి నీ వెంత్ చకకగా ఆలోచన్చెపపత్రవి?సంగత్రని ఎంత్
To whom hast thou uttered words? And whose spirit came from thee?
చకకగా వివరించిత్రవి?
నీవు ఎవనియెదుట మ్యటలను ఉచచరించిత్రవి?ఎవని ఊపరి నీలోనుండి
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
బయలుదేరిన్ది?
జలములకిరందను వాటి నివాసులకిరందను ఉండుపేరత్లు విలవిలల్లడుదురు.
"Hell is naked before Him, and destruction hath no covering.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth
upon nothing.
He bindeth up the waters in His thick clouds, and the cloud is not rent under
them.
He holdeth back the face of His throne, and spreadeth His cloud upon it.

10

ఆయన్ దృష్ుకి ప్రతాళము తెరువబడియన్నదినాశన్కూపము
బటుబయలుగా నున్నది.
శూన్ామ్ండలముపైని ఉత్తరదికుకన్నున్న ఆకాశవిశాలమును ఆయన్
పరచెనుశూన్ాముపైని భూమిని వేరల్లడచేసెను.
వాటికిరంద మేఘములు చినిగిపోకుండఆయన్ త్న్ మేఘములలో నీళాను
బంధించెను.
దానిమీద మేఘమును వాాపంపజేసిఆయన్ త్న్ సింహాసన్పు కాంత్రని
మ్రుగుపరచెను.
వెలుగు చీకట్టల సరిహదు
ద లవరకుఆయన్ జలములకు హదు
ద నియమించెను.

26

11

ఆయన్ గదిదంపగా ఆకాశవిశాల సతంభ్ములు విసియ మొంది అదరును

26

12

త్న్ బలమువలన్ ఆయన్ సముదరమును రేపునుత్న్ వివేకమువలన్
రాహాబును పగులగొట్ట
ు ను.

He divideth the sea with His power, and by His understanding He smiteth
through the proud.
By His Spirit He hath garnished the heavens; His hand hath formed the
crooked serpent.

He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to
an end.
The pillars of heaven tremble, and are astonished at His reproof.
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ఆయన్ ఊపరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచచను.ఆయన్
హసతము ప్రరిపోవు మ్హా సరపమును పడిచెను.
ఇవి ఆయన్ కారాములలో సవలపములు.ఆయన్నుగూరిచ మ్న్కు
విన్బడుచన్నది మికికలిమలానైన్ గుసగుస శబదముప్రటిదే
గదా.గరజన్లుచేయ ఆయన్ మ్హాబలము ఎంతెైన్ది గరహింప గలవాడెవడు?

Lo, these are parts of His ways, but how little a portion is heard of Him! But
the thunder of His power, who can understand?"
Moreover Job continued his parable and said:

27

1

యోబు ఇంకను ఉపమ్యన్రీత్రగా ఇటానను
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27
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Job

27
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నా ఊపరి యింకను నాలో పూరణముగా ఉండుటనుబటిుయదేవుని ఆత్ి నా
నాసికారంధరములలో ఉండుటనుబటిుయ
నా నాాయమును పోగొటిున్ దేవుని జీవముతోడు నా ప్ర
ర ణమును
వాాకులపరచిన్ సరవశకు
ి నితోడు
నిశచయముగా నా పదవులు అబదిము పలుకుటలేదునా నాలుక మోసము
నుచచరించటలేదు.
మీరు చెపపన్ది నాాయమ్ని నేనేమ్యత్ిమును ఒపుప కొన్నుమ్రణమ్గువరకు
నేనంత్మ్యత్ిమును యథారథత్నువిడువను.
నా నీత్రని విడువక గటిుగా పట్ట
ు కొందును నా పరవరిన్ అంత్టి విష్యములో నా
హృదయమున్నున నిందింపదు.
నాకు శతు
ి వులైన్వారు దుషు
ు లుగా కన్బడుదురు గాక న్ననదిరించవారు
నీత్రలేనివారుగా కన్బడుదురు గాక.
దేవుడు వాని కొటిువేయన్పుపడు వాని ప్ర
ర ణము తీసివేయన్పుపడు
భ్కిిహీనునికి ఆధారమేది?
వానికి బాధ కలుగున్పుపడు దేవుడు వాని మొఱ్ఱ వినువా?

"As God liveth, who hath taken away my judgment, and the Almighty, who
hath vexed my soul,
while my breath is in me and the spirit of God is in my nostrils,
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వాడు సరవశకు
ి నియందు ఆన్ందించనా? వాడు అనిన సమ్యములలో
దేవునికి ప్ర
ర రథన్ చేయనా?
దేవుని హసతమును గూరిచ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవశకు
ి డు చేయ
కిరయలను నేను దాచిపటును.
మీలో పరత్రవాడు దాని చూచియనానడు మీరందుకు కేవలము వారథమైన్వాటిని
భావించ చందురు?
దేవునివలన్ భ్కిిహీనులకు నియమింపబడిన్ భాగము ఇది ఇది బాధించవారు
సరవశకు
ి నివలన్ పందు సావసథాము
వారి పలాలు విసతరించిన్యెడల అది ఖడుముచేత్ పడు టకే గదా వారి
సంతాన్మున్కు చాలిన్ంత్ ఆహారము దొరకదు.
వారికి మిగిలిన్వారు తెగులువలన్ చచిచ ప్రత్రపటు బడెదరు వారి విధవరాండు
ర
రోదన్ము చేయకుండిరి.
ధూళ్ల అంత్ విసాతరముగా వారు వెండిని పోగుచేసిన్ను జగటమ్న్నంత్
విసాతరముగా వసతీములను సిది పరచకొనిన్ను
వారు దాని సిదిపరచకొనుటయే గాని నీత్రమ్ంతులు దాని కట్ట
ు కొనదరు
నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచకొనదరు.
పురుగుల గూళావంటి యిండు
ా వారు కట్ట
ు కొందురు కావలివాడు కట్ట
ు కొను
గుడిసెవంటి యిండు
ా వారు కట్ట
ు కొందురు.

my lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
God forbid that I should justify you; till I die I will not remove mine integrity
from me.
My righteousness I hold fast, and will not let it go; my heart shall not
reproach me so long as I live.
"Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the
unrighteous.
For what is the hope of the hypocrite though he hath gained, when God
taketh away his soul?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Will he delight himself in the Almighty? Will he always call upon God?
I will teach you by the hand of God; that which is with the Almighty will I not
conceal.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
"This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of
oppressors, which they shall receive from the Almighty.
If his children be multiplied, it is for the sword; and his offspring shall not be
satisfied with bread.
Those that remain of him shall be buried in death; and his widows shall not
weep.
Though he heap up silver as the dust and prepare raiment as the clay,
he may prepare it, but the just shall put it on and the innocent shall divide
the silver.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered; he openeth his
eyes, and he is not.
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వారు ధన్ముగలవారై పండుకొందురు గాని మ్రల లేవరు కనునలు తెరవగానే
లేకపోవుదురు.
భ్యములు జలపరవాహములవల వారిని త్రిమి పట్ట
ు కొనును రాత్రివేళ
తుఫాను వారిని ఎత్రతకొనిపోవును.
తూరుపగాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమ్సి పోవు దురు అది వారి
సథలములోనుండి వారిని ఊడిచవేయను
ఏమియ కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయను వారు
ఆయన్ చేత్రలోనుండి త్పపంచకొన్గోరి ఇట్ట అట్ట ప్రరిపోవుదురు.

Terrors take hold on him as waters; a tempest stealeth him away in the
night.
The east wind carrieth him away and he departeth, and as a storm, hurleth
him out of his place.
For God shall cast upon him, and not spare; he would eagerly flee out of His
hand.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.

మ్నుషుాలు వారిని చూచి చపపట్ట
ా కొట్ట
ు దురు వారి సథలములోనుండి వారిని
చీకొటిు తోలివేయదురు.
వెండికి గని గలదు పుటమువేయ సువరణమున్కు సథలము గలదు.
ఇనుమును మ్ంటిలోనుండి తీయదురు రాళ్ల
ా కరగించి రాగి తీయదురు.

"Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they refine it.
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మ్నుషుాలు చీకటికి అంత్ము కలుగజేయదురు గాఢంధకారములోను
మ్రణాంధకారములోను ఉండు రత్నములను వెదకుచ వారు
భూమ్ాంత్ముల వరకు సంచరింతురు.
జనులు త్రరుగు సథలములకు చాల దిగువగా మ్నుషుాలు సొరంగము
త్ివువదురు వారు పైసంచరించవారిచేత్ మ్రువబడుదురు అచచట వారు
మ్యన్వులకు దూరముగానుండి ఇట్ట అట్ట అల్ల
ా డుచందురు.
భూమినుండి ఆహారము పుట్ట
ు ను దాని లోపలిభాగము
అగినమ్యమైన్ట్ట
ా ండును.
దాని రాళ్ల
ా నీలరత్నములకు సాథన్ము దానిలో సువరణమ్యమైన్ రాళ్ల
ా న్నవి.
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ఆ తో
ి వ యే కూ
ర రపకిుకెైన్ను తెలియదు డగ కనునలు దాని చూడలేదు
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గరవముగల కూ
ి కకలేదు. సింహము ఆ మ్యరుమున్
ర ర జంతువులు దాని తొ
న్డవలేదు
మ్నుషుాలు సుటికమువంటి బండను పట్ట
ు కొందురు పరవత్ములను వాటి
కుదుళా సహిత్ముగా బోరా దోరయదురు.
బండలలో వారు బాటలు కొట్ట
ు దురు వారి కనున అమూలామైన్ పరత్ర
వసు
త వును చూచను.
నీళ్ల
ా ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గట్ట
ు కట్ట
ు దురు మ్రుగెైయన్న
వసు
త వును వారు వెలుగులోనికి తెపపంచ దురు
అయితే జా
ా న్ము ఎకకడ దొరకును? వివేచన్ దొరకు సథలము ఎకకడ నున్నది?
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న్రులు దాని విలువను ఎరుగరు ప్ర
ర ణులున్న దేశములో అది దొరకదు.
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అగాధము అది నాలో లేదనును సముదరమునాయొదద లేదనును.
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సువరణము దానికి సాటియె
ై న్ది కాదు దాని విలువకొరకెై వెండి తూచరాదు.

Iron is taken out of the earth, and brass is smelted out of the stone.
Man setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection, the
stones of darkness, and the shadow of death.
The flood breaketh out from the inhabitant, even the waters forgotten by
the foot; they are dried up, they are gone away from men.
As for the earth, out of it cometh bread, and under it is turned up as it were
fire.
The stones of it are the place of sapphires, and it hath dust of gold.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not
seen.
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Man putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by
the roots;
he cutteth out rivers among the rocks, and his eye seeth every precious
thing;
he bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth
he forth to light.
But where shall wisdom be found? And where is the place of understanding?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the
living.
The deep saith, `It is not in me'; and the sea saith, `It is not with me.'
It cannot be gotten for gold; neither shall silver be weighed for the price
thereof.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx or the
sapphire.
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అది ఓఫీరు బంగారమున్కెైన్ను విలువగల గోమేధికమున్కెైన్ను
నీలమున్కెైన్ను కొన్బడున్ది కాదు.
సువరణమైన్ను సుటికమైన్ను దానితో సాటికావు పరశసతమైన్ బంగారు న్గలకు
పరత్రగా అది ఇయా బడదు.
పగడముల పేరు ముత్ాముల పేరు దానియెదుట ఎత్తనేకూడదు.
జా
ా న్సంప్రదాము కెంపులకన్న కోరత్గిన్ది
కూషుదేశపు పుష్ారాగము దానితో సాటికాదు. శుదిసువరణమున్కు కొన్బడున్ది
కాదు.
అట్టైన్ జా
ా న్ము ఎకకడనుండి వచచను? వివేచన్ దొరకు సథలమకకడ నున్నది?

Job

28

16

Job

28

17

Job

28

18

Job

28

19

Job

28

20

Job

28

21

Job

28

22

Job

28

23

Job

28

24

Job

28

25

Job

28

26

Job

28

27

Job

28

28

Job

29

1

Job

29

2

పూరవకాలమున్ నున్నట్ట
ా నేనున్నయెడల ఎంతో మేలు దేవుడు న్నున
కాప్రడుచండిన్ దిన్ములలో ఉన్నట్ట
ా నేనున్నయెడల ఎంతో మేలు

when His candle shone upon my head, and when by His light I walked
through darkness,
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as I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my
tabernacle;
when the Almighty was yet with me, when my children were about me;
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అపుపడు ఆయన్ దీపము నా త్లకుపైగా పరకాశించెను ఆయన్ తేజమువలన్
నేను చీకటిలో త్రరుగుల్లడు చంటిని.
నా పరిపకవదిన్ములలో ఉండిన్ట్ట
ా నేనుండిన్యెడల ఎంతో మేలు అపుపడు
దేవుని రహసాము నా గుడారమున్కు పైగా నుండెను.
సరవశకు
ి డు ఇంకను నాకు తోడెైయండెను నా పలాలు నా చట్ట
ు నుండిరి
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అది సజీవులందరి కనునలకు మ్రుగెై యన్నది ఆకాశపకు
ు లకు
మ్రుగుచేయబడి యన్నది.
మేము చెవుల్లర దానిగూరిచన్ వారి వింటిమ్ని నాశన్ మును మ్రణమును
అనును.
దేవుడ దాని మ్యరుమును గరహించను దాని సథలము ఆయన్కే తెలియను.
ఆయన్ భూమ్ాంత్ములవరకు చూచచనానడు. ఆకాశము కిరంది
దానిన్ంత్టిని తెలిసికొనుచనానడు.
గాలికి ఇంత్ బరువు ఉండవలన్ని ఆయన్ నియమించి న్పుపడు
పరమ్యణమునుబటిు జలములకు ఇంత్ కొలత్యని ఆయన్ వాటిని కొలిచి
చూచిన్పుపడు
వరుమున్కు కటుడ నియమించిన్పుపడు ఉరుముతో కూడిన్ మరుపున్కు
మ్యరుము ఏరపరచి న్పుపడు
ఆయన్ దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథపన్చేసి దాని పరిశోధించెను.
మ్రియయెహోవాయందలి భ్యభ్కు
ి లే జా
ా న్ మ్నియ దుష్ుత్వము
విడచటయే వివేకమ్నియ ఆయన్ న్రు లకు సెలవిచెచను.
యోబు ఇంకొకసారి ఉపమ్యన్ రీత్రగా ఇటానను

నేను పటిున్ అడుగెలా నేత్రలో పడెను బండనుండి నా నిమిత్తము నూన
పరవాహముగా ప్రరను.
పటుణపు గుమ్ిమున్కు నేను వెళ్లాన్పుపడు రాజవీధిలో నా పీఠము
సిదిపరచకొనిన్పుపడు

The gold and the crystal cannot equal it; and the exchange of it shall not be
for jewels of fine gold.
No mention shall be made of coral or of pearls, for the price of wisdom is
above rubies.
The topaz of Ethiopia shall not equal it; neither shall it be valued with pure
gold.
"Whence then cometh wisdom? And where is the place of understanding-seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of
the air?
Destruction and death say, `We have heard the fame thereof with our ears.'
God understandeth the way thereof, and He knoweth the place thereof.
For He looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven,
to make the weight for the winds, and He weigheth the waters by measure.
When He made a decree for the rain, and a way for the lightning of the
thunder,
then did He see it and declare it; He prepared it, yea, and searched it out.
And unto man He said, `Behold, the fear of the Lord: that is wisdom; and to
depart from evil is understanding.'"
Moreover Job continued his parable and said:
"Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me;

when I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of
oil;
when I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in
the street!
The young men saw me and hid themselves, and the aged arose and stood
up.
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The princes refrained from talking, and laid their hand on their mouth.
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అధికారులు మ్యటల్లడుట మ్యని నోటిమీద చెయిావేసికొనిరి.
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నా సంగత్ర చెవినిబడిన్ పరత్రవాడు న్నున అదృష్ు వంతునిగా ఎంచెను.నేను
కంటబడిన్ పరత్రవాడు న్నునగూరిచ సాక్షామిచెచను.
ఏలయన్గా మొఱ్ఱపటిున్ దీనులను త్ండిరలేనివారిని సహాయములేనివారిని
నేను విడి పంచిత్రని.
న్శించటకు సిదిమైయన్నవారి దీవెన్ నామీదికి వచెచను విధవరాండర
హృదయమును సంతోష్పటిుత్రని
నేను నీత్రని వసతీముగా ధరించకొని యంటిని గనుక అది న్నున ధరించెను
నా నాాయపరవరిన్ నాకు వసతీమును ప్రగాయ ఆయెను.
గు
ర డిివారికి నేను కనునలైత్రని కుంటివారికి ప్రదము లైత్రని.

The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their
mouth.
When the ear heard me, then it blessed me, and when the eye saw me, it
gave witness to me;
because I delivered the poor that cried, and the fatherless and him that had
none to help him.
The blessing of him that was ready to perish came upon me; and I caused
the widow's heart to sing for joy.
I put on righteousness, and it clothed me; my judgment was as a robe and a
diadem.
I was eyes to the blind, and feet was I to the lame.
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I was a father to the poor, and the cause which I knew not I searched out.

దరిదు
ర లకు త్ండిరగా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాాజామును నేను శర దిగా విచా
రించిత్రని.
దురాిరు
ు ల దవడపళాను ఊడగొటిుత్రని. వారి పళాలోనుండి దోపుడుసొముిను
ల్లగివేసిత్రని.
అపుపడు నేనిటానుకొంటినినా గూటియొదదనే నేను చచెచదను హంసవల నేను
దీరా
ా యవు గలవాడన్వుదును.
నా వేళాచట్ట
ు నీళ్ల
ా వాాపంచను మ్ంచ నా కొమ్ిలమీద నిలుచను.

And I broke the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth.

నాకు ఎడతెగని ఘన్త్ కలుగును నా చేత్రలో నా విలు
ా ఎపపటికిని బలముగా
నుండును.
మ్నుషుాలు నాకు చెవియొగిు నా కొరకు కాచకొనిరి నా ఆలోచన్ విన్వలన్ని
మౌన్ముగా ఉండిరి.
నేను మ్యటల్లడిన్ త్రువాత్ వారు మ్యరు మ్యట పలుక కుండిరి.గుతు
త లు
గుతు
త లుగా నా మ్యటలు వారిమీద పడెను.
వరుముకొరకు కనిపట్ట
ు న్ట్ట
ా వారు నాకొరకు కని పట్ట
ు కొనిరి కడవరి
వాన్కొరకెైన్ట్ట
ా వారు వెడలుపగా నోరుతెరచకొనిరి.
వారు ఆశారహితులై యండగా వారిని దయగా చూచి చిరున్వువ న్విి్వత్రని
నా ముఖపరకాశము లేకుండ వారేమియ చేయరైరి.
నేను వారికి పదదనై కూరుచండి వారికి మ్యరుములను ఏరపరచిత్రని సేన్లో
రాజువలను దుుఃఖించవారిని ఓదారుచవానివలను నేనుంటిని.

"Unto me men gave ear and waited, and kept silence at my counsel.

ఇపుపడెైతే నాకన్న త్కుకవ వయసుసగలవారు న్నున ఎగతాళ్ల
చేయదురు.వీరి త్ండు
ర లు నా మ్ందలు కాయ కుకకలతో నుండుటకు
త్గనివారని నేను త్లంచియంటిని.
వారి చేతుల బలము నా కేమి పరయోజన్మ్గును? వారి పౌరుష్ము పోయిన్ది.

Yea, for what might the strength of their hands profit me, in whom old age
was perished?

"Then I said, `I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand.'
My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my
branch.
My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand.

After my words they spoke not again, and my speech dropped upon them.
And they waited for me as for the rain, and they opened their mouth wide
as for the latter rain.
If I laughed on them, they believed it not, and the light of my countenance
they cast not down.
I chose out their way and sat as chief, and dwelt as a king in the army, as
one that comforteth the mourners.
"But now they that are younger than I hold me in derision, whose fathers I
would have disdained to have set with the dogs of my flock.

From want and famine they were solitary, fleeing into the wilderness, in
former time desolate and waste,
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దారిదరాముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను శుష్కంచిన్వారై ఎడారిలో చాల
దిన్ములనుండి ప్రడెై నిరాినుష్ా ముగానున్న యెడారిలో ఆహారముకొరకు
వారు త్రరుగుల్లడుదురు
వారు తుపపలలోని తుత్రతచెటాను పరుకుదురు త్ంగడువేళ్ల
ా వారికి
ఆహారమైయన్నవి.
వారు న్రుల మ్ధానుండి త్రిమివేయబడిన్ వారు దొంగను త్రుముచ కేకలు
వేయన్ట్ట
ా మ్నుషుాలు వారిని త్రుముచ కేకలు వేయదురు.
భ్యంకరమైన్ లోయలలోను
నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపుర ముండవలసి వచెచను.
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తుపపలలో వారు ఓండర పట్ట
ు దురు ముళాచెటాకిరంద వారు కూడియందురు.
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వారు మోట్టవారికిని పేరు పరత్రష్ఠత్లు లేనివారికిని పుటిున్వారు వారు
దేశములోనుండి త్రుమ్బడిన్వారు.
అటిువారు ఇపుపడు న్నునగూరిచ పదములు ప్రడుదురు నేను వారికి సామత్కు
ఆసపదముగా నునానను.
వారు న్నున అసహిాంచకొందురు నా యొదద నుండి దూరముగా పోవుదురు
న్నున చూచిన్పుపడు ఉమిివేయక మ్యన్రు
ఆయన్ నా తా
ి డు విపప న్నున బాధించెను కావున్ వారు నాకు లోబడక
కళ్లాము వదలించ కొందురు.
నా కుడిపరకకను అలారిమూక లేచను వారు నా కాళాను తొటిిలాచేయదురు
పటుణమున్కు ముటుడిదిబబ వేసిన్ట్ట
ా త్మ్ నాశన్ పరయత్నములను నామీద
సాగింతురు.
వారు నిరాధారులైన్ను నా మ్యరుమును ప్రడుచేయదురు నామీదికి వచిచన్
ఆపదను మ్రి యధికము కలుగ జేయదురు
గొపప గండిగుండ జలపరవాహము వచచన్ట్ట
ా వారు వచెచదరు ఆ వినాశములో
వారు కొట్ట
ు కొనిపోవుదురు.
భీకరమైన్వి నామీద పడెను గాలి కొటిువేయన్ట్ట
ా వారు నా పరభావమును
కొటిువేయదురుమేఘమువల నా కేుమ్ము గత్రంచిపోయెను.
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నా ఆత్ి నాలో కరిగిపోయి యన్నది ఆపదిదన్ములు న్నున
పట్ట
ు కొనియన్నవి
రాత్రివేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటుబడు న్ట్ట
ా న్నవి న్నున బాధించ
నొపుపలు నిదరపోవు.
మ్హా రోగబలముచేత్ నా వసతీము నిరూపమ్గును మడ చట్ట
ు నుండు నా
చొకాకయివల అది న్నున ఇరికించచన్నది.
ఆయన్ న్నున బురదలోనికి తో
ి సెను నేను ధూళ్లయ
బూడిదయనైన్ట్ట
ా నానను.
నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను అయితే నీవు పరతుాత్తర మేమియ
నియాకునానవు నేను నిలుచండగా నీవు న్నున తేరి చూచచనానవు.

who cut up mallow by the bushes, and juniper roots for their meat.

They were driven forth from among men; they cried after them as after a
thief,
to dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth and in the rocks.

Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered
together.
They were children of fools, yea, children of base men; they were viler than
the earth.
"And now am I their song; yea, I am their byword.
They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face.
Because He hath loosed my cord and afflicted me, they have also let loose
the bridle before me.
Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise
up against me the ways of their destructiveness.
They mar my path, they set forward my calamity; they have no helper.

They came upon me as a wide breaking in of waters; in the desolation they
rolled themselves upon me.
Terrors are turned upon me; they pursue my soul as the wind, and my
welfare passeth away as a cloud.
"And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken
hold upon me.
My bones are pierced in me in the night season, and my sinews take no rest.
By the great force of my disease is my garment changed; it bindeth me
about as the collar of my coat.
He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes.
I cry unto Thee, and Thou dost not hear me; I stand up, and Thou regardest
me not.
Thou art become cruel to me; with Thy strong hand Thou opposest Thyself
against me.

నీవు మ్యరిపోయి నాయెడల కఠినుడవెైత్రవి నీ బాహుబలముచేత్ న్నున
Thou liftest me up to the wind; Thou causest me to ride upon it, and
హింసించచనానవు
dissolvest my substance.
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గాలిచేత్ న్నున లేవనత్రత దానిమీద న్నున కొట్ట
ు కొని పోజేయచనానవు
తుప్రనుచేత్ న్నున హరించివేయచనానవు
మ్రణమున్కు సరవజీవులకు నియమింపబడిన్ సంకేత్
సమ్యజమ్ందిరమున్కు నీవు న్నున రపపంచెదవని నాకు తెలియను.
ఒకడు పడిపోవునడల వాడు చెయిాచాపడా? ఆపదలో నున్నవాడు
త్పపంపవలన్ని మొఱ్ఱపటుడా?
బాధలోనున్నవారి నిమిత్తము నేను ఏడవలేదా?దరిదు
ర ల నిమిత్తము నేను
దుఖింపలేదా?
నాకు మేలు కలుగున్ని నేను ఆశించకొన్గా నాకు కీడు సంభ్వించెను వెలుగు
నిమిత్తము నేను కనిపటుగా చీకటి కలిగెను.
నా పేగులు మ్యన్క మ్ండుచన్నవి అప్రయదిన్ములు న్ననదుర్కకనను.

For I know that Thou wilt bring me to death, and to the house appointed for
all living.
"Yet He will not stretch out His hand to the grave, though they cry in His
destruction.
Did not I weep for him that was in trouble? Was not my soul grieved for the
poor?
When I looked for good, then evil came unto me; and when I waited for
light, there came darkness.
My bowels boiled, and rested not; the days of affliction came upon me.

సూరుాని పరకాశములేక వాాకులపడుచ నేను సంచరించచనానను
సమ్యజములో నిలువబడి మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను.
నేను న్కకలకు సోదరుడనైత్రని నిపుపకోళా జత్కాడనైత్రని.
నా చరిము న్లాబడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచన్నది కాకవలన్ నా
యెముకలు కాగిపోయెను.
నా సవరమ్ండలము దుుఃఖ సవరము నిచచచన్నది నా పలాన్గోరవి
రోదన్శబదము ఎతు
త చన్నది.
నేను నా కనునలతో నిబంధన్ చేసికొంటిని కన్ాకను నేనేల్లగు చూచదును?

I am a brother to dragons, and a companion to owls.
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నాాయమైన్ తా
ి సులో ఆయన్ న్నున తూచను గాక. నేను తో
ి వవిడిచి
న్డచిన్యెడల నా మ్న్సుస నా కనునలను అనుసరించి సంచరించిన్యెడల
మ్యలిన్ామేమైన్ను నా చేతులకు త్గిలిన్యెడల
నేను విత్రతన్దానిని వేర్కకడు భుజంచను గాక నేను నాటిన్ది పరికివేయబడును
గాక.
నేను హృదయమున్ పరస్త్తీని మోహించిన్యెడల నా పరుగువాని దావరమున్
నేను పంచియన్న యెడల
నా భారా వేర్కకని త్రరుగలి విసరును గాక ఇత్రులు ఆమను కూడుదురు గాక.
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31
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అది దుషాకమ్కారాము అది నాాయాధిపతులచేత్ శిక్ష నొందత్గిన్ నేరము

ఆల్లగు చేసిన్యెడల పరమున్నున్న దేవుని ఆజా
యేమ్గును?ఉన్నత్సథలమున్నున్న సరవశకు
ి ని సావసథామేమ్గును?
దురాిరు
ు లకు విపతు
త సంభ్వించటే గదా ప్రపము చేయవారికి దురవసథ
ప్ర
ర పతంచటయే గదా.
ఆయన్ నా పరవరిన్ నరుగుమ్ గదా నా అడుగుజాడలన్నినటిని లకికంచను
గదా
అబదిికుడనై నేను త్రరుగుల్లడిన్యెడల మోసముచేయటకెై నా కాలు
త్వరపడిన్యెడల
నేను యథారు
థ డనై యనానన్ని దేవుడు తెలిసి కొనున్ట్ట
ా

I went mourning without the sun; I stood up, and I cried in the congregation.

My skin is black upon me, and my bones are burned with heat.
My harp also is turned to mourning, and my flute into the voice of them that
weep.
"I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid?
For what portion from God is there from above, and what inheritance of the
Almighty from on high?
Is not destruction for the wicked, and a strange punishment for the workers
of iniquity?
Doth not He see my ways, and count all my steps?
If I have walked with vanity, or if my foot hath hastened to deceit,
let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity.
If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine
eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands,
then let me sow and let another eat; yea, let my offspring be rooted out.

"If mine heart has been deceived by a woman, or if I have laid wait at my
neighbor's door,
then let my wife grind for another, and let others bow down upon her.
For this is a heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges.
For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine
increase.
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అది నాశన్కూపమువరకు దహించ అగినహోత్ిము అది నా
ఆదాయమ్ంత్య నిరూిలము చేయను.
నా పనివాడెైన్ను పనికతెతయె
ై న్ను నాతో వాాజా మ్యడగా నేను వారి
వాాజామును నిరాక్షాము చేసిన్యెడల
దేవుడు లేచన్పుపడు నేనేమి చేయదును? ఆయన్ విచారణ చేయన్పుపడు
నేను ఆయన్తో ఏమి పరతుాత్తరమితు
త ను?
గరభమున్ న్నున పుటిుంచిన్వాడు వారినికూడ పుటిుంప లేదా? గరభములో
మ్ముి రూపంచిన్వాడు ఒకకడ గదా.
బీదలు ఇచఛయించిన్దానిని నేను బిగబటిున్యెడలను విధవరాండరకనునలు
కీుణంపజేసిన్యెడలను
త్లిదండు
ర లు లేనివారిని నా అన్నములో కొంచె మైన్ను త్రన్నియాక నేను
ఒంటరిగా భోజన్ము చేసిన్యెడలను
ఎవడెైన్ను వసతీహీనుడెై చచచట నేను చూడగను బీదలకు వసతీము
లేకపోవుట నేను చూడగను
వారి దేహములు న్నున దీవింపకపోయిన్యెడలను వారు నా
గొఱ్ఱలబచచచేత్ వేడిమి పందకపోయిన్ యెడలను
గుమ్ిములో నాకు సహాయము దొరకున్ని త్ండిరలేనివారిని నేను అనాాయము
చేసిన్యెడలను
నా భుజశలాము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి
విరుగును గాక.
నేనాల్లగు చేయలేదు, నా బాలాము మొదలుకొని దికుక లేనివాడు
త్ండిరభావముతో న్నున భావించి నాయొదద పరిగెను.నా త్లిా గరభమ్ందు
పుటిున్నాటనుండి దికుక లేని వానికి నేను మ్యరుదరిశనైత్రని.

"If I have despised the cause of my manservant or of my maidservant when
they contended with me,
what then shall I do when God riseth up? And when He visiteth, what shall I
answer Him?
Did not He that made me in the womb make him? And did not One fashion
us in the womb?
"If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the
widow to fail;
or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten
thereof
(for from my youth he was brought up with me as with a father, and I have
guided her from my mother's womb);
if I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;

దేవుని మ్హాత్ిాము ఎదుట నేను నిలువజాలన్నియ ఆయన్ న్నున
నిరూిలము చేయన్నియ భీత్రపుట్టును.
సువరణము నాకు ఆధారమ్నుకొనిన్యెడలను నా ఆశర యము నీవేయని
మేలిమి బంగారముతో నేను చెపపన్యెడలను
నా ఆసిత గొపపదని గాని నా చేత్రకి విసాతరము సొతు
త దొరికెన్ని గాని నేను
సంతోష్ంచిన్ యెడలను
సూరుాడు పరకాశించిన్పుపడు నేను అత్నినేగాని చందు
ర డు మికికలి కాంత్రకలిగి
న్డచచండగా అత్నినేగాని చూచి
నా హృదయము రహసాముగా పేరరేపంపబడి వారిత్ట్ట
ు చూచి నా నోరు
ముదు
ద పటిున్యెడలను పరమున్నున్న దేవుని దృష్ుకి నేను వేష్ధారి న్వుదును.

"If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, `Thou art my
confidence';
if I rejoiced because my wealth was great, and because mine hand had
gotten much;
if I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness,

if his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece
of my sheep;
if I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the
gate"
then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken
from the bone.
For destruction from God was a terror to me, and by reason of His highness I
could not endure.

and my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my handthis also were an iniquity to be punished by the judge, for I should have
denied the God that is above.

అదియ నాాయాధిపతులచేత్ శిక్ష నొందత్గిన్ నేర మ్గును.

"If I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself
when evil found him,
న్నున దేవష్ంచిన్వానికి కలిగిన్ నాశన్మునుబటిు నేను సంతోష్ంచిన్యెడలను neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.
అత్నికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలాసించిన్ యెడలను
నేనాల్లగు చేయలేదు, అత్ని ప్ర
ర ణమును నేను శపంచలేదు ప్రపముచేయటకు If the men of my tent said not, `Oh that we had of his flesh! We cannot be
నా నోటికి నేను చోటియానే లేదు.
satisfied'.
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అత్డు పటిున్ భోజన్ము త్రని, త్ృపత పందనివానిని చూపంపగలవారవరని నా
గుడారమ్ందు నివసించవారు పలుకనియెడలను

The stranger did not lodge in the street, but I opened my doors to the
traveler.
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పరదేశిని వీధిలో ఉండనియాక నా యింటి వీధిత్లుపులు తెరచిత్రని గదా.

If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom,
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ఆదాము చేసిన్ట్ట
ా నా దోష్ములను దాచి పట్ట
ు కొని
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మ్హా సమూహమున్కు భ్యపడియ కుట్టంబముల త్రరసాకరమున్కు
జడిసియ నేను మౌన్ముగానుండి దావరము దాటి బయలు వెళాక ర్కముిలో
నా ప్రపమును కపుపకొనిన్ యెడల పరమున్నున్న దేవుని దృష్ుకి నేను
వేష్ధారి న్వుదును
నా మ్న్వి వినుటకెై నాకొకడు ఉండవలన్ని నేనంతో కోరుచనానను; ఇదిగో
నా చేవా
ర లు గురుతు. ఇదిగో నా పరత్రవాది వా
ర సిన్ ఫిరాాదు, సరవశకు
ి డు
నాకుత్తరమిచచను గాక.
నిశచయముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసి కొందును నాకు కిరీటముగా
దానిని ధరించకొందును.
నా అడుగుల లకక ఆయన్కు తెలియజేసెదను, రాజు వల నేనాయన్యొదదకు
వెళ్లాదను.
నా భూమి నామీద మొఱ్ఱపటిున్యెడలను దాని చాళ్ల
ా ఏకమై యేడిచన్యెడల

did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I
kept silence and went not out of the door?
Oh, that One would hear me! Behold, my desire is that the Almighty would
answer me, and that mine adversary had written a book!
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యోబు త్న్ దృష్ుయందు తాను నీత్రమ్ంతుడెై యనానడని ఆ ముగు
ు రు
మ్నుషుాలు తెలిసికొని అత్నికి పరతుాత్తరము చెపుపట చాలించిరి.

Job

32
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అపుపడు రాము వంశసు
థ డును బూజీయడును బరకెయేలు కుమ్యరుడున్గు
ఎలీహు, యోబు దేవునికంట్ట తానే నీత్రమ్ంతుడెైన్ట్ట
ా చెపుపకొనుట చూచి
ఆత్నిమీద బహుగా కోపగించెను.

Job

32
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32
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Job

32
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మ్రియ యోబుయొకక ముగు
ు రు సేనహితులు పరతుాత్తర మేమియ
చెపపకయే యోబుమీద దోష్ము మోప న్ందుకు వారిమీద కూడ అత్డు
బహుగా కోపగించెను.
వారు ఎలీహుకన్న ఎకుకవ వయసుసగలవారు గనుక అత్డు యోబుతో
మ్యటల్లడవలన్ని కనిపటిు యండెను.
అయితే ఎలీహు ఆ ముగు
ు రు మ్నుషుాలు పరతుాత్తర మేమియ
ఇయాకపోవుట చూచిన్పుపడు అత్ని కోపము రేగెను.

కరయధన్ము ఇయాక దాని న్నుభ్వించిన్యెడలను దాని యజమ్యనులకు
ప్ర
ర ణహాని కలుగజేసిన్ యెడలను
గోధుమ్లకు పరత్రగా ముళ్ల
ా ను యవలకు పరత్రగా కలుపును మొలచను గాక.
యోబు వాకాములు ఇంత్టితో సమ్యపతము ల్లయెను.

Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me.

I would declare unto Him the number of my steps; as a prince would I go
near unto Him.
"If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain,
if I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners
thereof to lose their life,
let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley." The words
of Job are ended.
So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his
own eyes.
Then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barachel the Buzite, of the
kindred of Ram. Against Job was his wrath kindled, because he justified
himself rather than God.
Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found
no answer and yet had condemned Job.

Now Elihu had waited until Job had spoken, because they were older than
he.
When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men,
then his wrath was kindled.
And Elihu, the son of Barachel the Buzite, answered and said: "I am young,
and ye are very old; therefore I was afraid, and dared not show you mine
opinion.
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కావున్ బూజీయడెైన్ బరకెయేలు కుమ్యరుడగు ఎలీహు ఈల్లగు మ్యట
I said, `Days should speak, and multitude of years should teach wisdom.'
ల్లడసాగెను నేను పన్నవయసుసగలవాడను మీరు బహు వృదు
ి లు ఆ హేతువు
చేత్ను నేను భ్యపడి నా తాత్పరాము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు.
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But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them
understanding.
Great men are not always wise, neither do the aged understand judgment.
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వృదా
ి పాము మ్యటల్లడదగును అధిక సంఖాగల యేండు
ా జా
ా న్ము
బోధింపత్గున్ని నేన్నుకొంటిని;
అయిన్ను న్రులలో ఆత్ి ఒకటి యన్నది సరవశకు
ి డగు దేవుని ఊపరి
వారికి వివేచన్ కలుగ జేయను.
వృదు
ి లు మ్యత్ిమే జా
ా న్వంతులు కారు బహు వయసుసగలవారు ఒకపుపడు
నాాయము తెలి సిన్వారుకారు.
కావున్ నేనునా మ్యట న్ంగీకరించడని మ్న్వి చేసి కొనుచనానను. నేను
సహిత్ము నా తాత్పరాము తెలుపుదును.
ఏమి పలుకుదుమ్య అని మీరు యోచన్చేయచండగా నేను మీ
మ్యటలకొరకు కనిపట్ట
ు కొంటిని మీ అభిప్ర
ర యములు చెవిని వేసికొనుటకెై
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మీరు చెపపన్వాటికి బహు జాగరత్తగా చెవి ఇచిచత్రని అయితే మీలో ఎవరును
యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అత్ని మ్యటలకు పరతుాత్తరమియాలేదు.

lest ye should say, `We have found out wisdom. God thrusteth him down,
not man.'
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Now he hath not directed his words against me, neither will I answer him
with your speeches.
"They were amazed, they answered no more; they left off speaking.
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కావున్మ్యకు జా
ా న్ము లభించిన్దనియ దేవుడ గాని న్రులు అత్ని
జయింపనేరరనియ మీరు పలుకకూడదు.
అత్డు నాతో వాదమ్యడలేదు మీరు చెపపన్ మ్యటలనుబటిు నేన్త్నికి
పరతుాత్తర మియాను.
వారు ఆశచరాపడి ఇకను ఉత్తరమియాకయనానరు పలుకుటకు వారికి
మ్యటయొకటియ లేదు.
కాగా వారికనేమియ పరతుాత్తరము చెపపక యనానరు వారు మ్యటల్లడక
పోవుట చూచి నేను ఊరకుందునా?
నేను ఇయావలసిన్ పరతుాత్తరము నేనిచెచదను నేనును నా తాత్పరాము
తెలిపదను.
నా మ్న్సుసనిండ మ్యటలున్నవి నా అంత్రంగమున్నున్న ఆత్ి న్నున
బలవంత్ము చేయ చన్నది.
నా మ్న్సుస తెరువబడని దా
ర కాురసపు త్రత్రతవల నున్నది కొరత్త త్రతు
త లవల అది
పగిలిపోవుటకు సిదిముగా నున్నది.
నేను మ్యటల్లడి ఆయాసము తీరుచకొనదను నా పదవులు తెరచి నేను
పరతుాత్తరమిచెచదను.
మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్ష ప్రత్రనై యండను. నేను
ఎవరికిని ముఖసు
త త్రకెై బిరుదులు పటును
ముఖసు
త త్ర చేయట నా చేత్ కాదు అట్ట
ా చేసిన్యెడల న్నున
సృజంచిన్వాడు న్నున శీఘాముగా నిరూిలము చేయను.
యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించము నా మ్యటలనినయ చెవిని
బెట్ట
ు ము.
ఇదిగో నేను మ్యటల్లడ నారంభించిత్రని నా నోట నా నాలుక ఆడుచన్నది.

Therefore I say, `Hearken to me; I also will show mine opinion.'
"Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye
searched out what to say.
Yea, I attended unto you, and behold, there was none of you that convinced
Job or that answered his words,

When I had waited (for they spoke not, but stood still and answered no
more),
I said, `I will answer also my part; I also will show mine opinion.
For I am full of matters; the spirit within me constraineth me.
Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new
wineskins.'
I will speak, that I may be refreshed; I will open my lips and answer.
Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give
flattering titles unto man.
For I know not to give flattering titles; in so doing my Maker would soon
take me away.
"Therefore, Job, I pray thee, hear my speeches and hearken to all my words.
Behold, now I have opened my mouth; my tongue hath spoken in my mouth.
My words shall be from the uprightness of my heart, and my lips shall utter
knowledge clearly.
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నామ్యటలు నా హృదయ యథారథత్ను తెలుపుచన్నవినా పదవులు
జా
ా న్మును యథారథముగా పలుకును.
దేవుని ఆత్ి న్నున సృజంచెను సరవశకు
ి నియొకక శావసము నాకు
జీవమిచెచను
నీ చేత్నైన్యెడల నాకుత్తరమిముి నా యెదుట నీ వాదము
సిదిపరచకొనుము వాాజా మ్యడుము.
దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జగటమ్ంటితో
చేయబడిన్వాడనే
నావలని భ్యము నినున బెదరించదు నా చెయిా నీమీద బరువుగా నుండదు.
నిశచయముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మ్యటల ధవని నాకు
విన్బడెను.
ఏమ్న్గానేను నేరములేని పవితు
ి డను మ్యలిన్ాములేని ప్రపరహితుడను.
ఆయన్ నామీద త్పుపలు పటిుంచటకు సమ్యము వెదకుచనానడు న్నున
త్న్కు పగవానిగా భావించచనానడు.
ఆయన్ నా కాళాను బండలో బిగించచనానడు. నా తో
ి వలనినటిని
కనిపట్ట
ు చనానడని నీ వను చనానవు.
ఈ విష్యములో నీవు నాాయము కనిపటులేదు నేను నీకు పరతుాత్తరము
చెపపదను.
త్న్ కిరయలలో దేనిగూరిచయ ఆయన్ పరతుాత్తర మియాడు దేవుడు
న్రులశకిికిమించిన్వాడు, నీవేల ఆయన్తో పోరాడుదువు?
దేవుడు ఒకకమ్యరే పలుకును రండు మ్యరులు పలుకును అయితే
మ్నుషుాలు అది కనిపటురు
మ్ంచముమీద కునుకు సమ్యమున్ గాఢనిదర పట్ట
ు న్పుపడు కలలో రాత్రి
కలుగు సవపనములలో
న్రులు గరివషు
ఠ లు కాకుండచేయన్ట్ట
ా తాము త్లచిన్ కారాము వారు
మ్యనుకొన్చేయన్ట్ట
ా
గోత్రకి పోకుండ వారిని కాప్రడున్ట్ట
ా కత్రతవలన్ న్శింపకుండ వారి ప్ర
ర ణమును
త్పపంచన్ట్ట
ా
ఆయన్ వారి చెవులను తెరవచేయను వారికొరకు ఉపదేశము సిదిపరచను.
వాాధిచేత్ మ్ంచమకుకటవలన్ను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుపలు
కలుగుట వలన్ను వాడు శిక్షణము నొందును
ర్కట్టుయ రుచిగల ఆహారమును వానికసహామ్గును
వాని శరీరమ్యంసము కీుణంచిపోయి వికారమ్గును బయటికి కన్బడకుండిన్
యెముకలు పైకి పడుచ కొని వచచను
వాడు సమ్యధికి సమీపంచను వాని ప్ర
ర ణము సంహారకులయొదదకు
సమీపంచను.
న్రులకు యకిమైన్ది ఏదో దానిని వానికి తెలియ జేయటకువేల్లది
దూత్లలో ఘనుడగు ఒకడు వానికి మ్ధావరిియె
ై యండిన్యెడల

The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given
me life.
If thou canst answer me, set thy words in order before me and stand up.
Behold, I am according to thy wish in God's stead, I also am formed out of
the clay.
Behold, terror of me shall not make thee afraid, neither shall my hand be
heavy upon thee.
"Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy
words, saying,
`I am clean, without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in
me.
Behold, He findeth occasions against me; He counteth me for His enemy.
He putteth my feet in the stocks; He marketh all my paths.'
"Behold, in this thou art not just; I will answer thee: that God is greater than
man.
Why dost thou strive against Him? For He giveth not account of any of His
matters.
For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.
In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in
slumberings upon the bed,
then He openeth the ears of men, and sealeth their instruction,
that He may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.
He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the
sword.
"He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his
bones with strong pain,
so that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat.
His flesh is consumed away, that it cannot be seen, and his bones that were
not seen stick out.
Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers.
If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand to
show unto man his uprightness,
then he is gracious unto him and saith, `Deliver him from going down to the
pit; I have found a ransom.'
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దేవుడు వానియందు కరుణ జూప ప్రతాళములోనికి దిగి వెళాకుండ వానిని
విడిపంచను ప్ర
ర యశిచత్తము నాకు దొరకెన్ని సెలవిచచను.
అపుపడు వాని మ్యంసము బాలురమ్యంసముకన్న ఆరో గాముగా నుండును.
వానికి త్న్ చిన్ననాటిసిథత్ర త్రరిగి కలుగును.

His flesh shall be fresher than a child's; he shall return to the days of his
youth.
He shall pray unto God, and He will be favorable unto him; and he shall see
His face with joy, for He will render unto man His righteousness.

వాడు దేవుని బత్రమ్యలుకొనిన్యెడల ఆయన్ వానిని కటాకిుంచను కావున్
వాడు ఆయన్ ముఖము చూచి సంతోష్ం చను ఈల్లగున్ నిరోదష్త్వము
ఆయన్ న్రునికి దయచేయను.
అపుపడు వాడు మ్నుషుాలయెదుట సంతోష్ంచచ ఇటాని పలుకును
యథారథమైన్దానిని వాతాాసపరచి నేను ప్రపము చేసిత్రని అయిన్ను దానికి
త్గిన్ పరత్రకారము నాకు చేయబడ లేదు
కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా ప్ర
ర ణమును ఆయన్ విమోచించియనానడు నా
జీవము వెలుగును చూచచన్నది.
ఆలోచించము, న్రులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత్ వెలిగింపబడున్ట్ట
ా

He looketh upon men, and if any say, `I have sinned and perverted that
which was right, and it profited me not,'

Job
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Job
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Job
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27
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33

28

Job

33

29
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33

30

కూపములోనుండి వారిని మ్రల రపపంపవలన్ని మ్యన్వులకొరకు రండు
సారులు మూడు సారులు ఈ కిరయలనినటిని దేవుడు చేయవాడెైయనానడు.

Job

33

31

Job
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32

యోబూ, చెవిని బెట్ట
ు ము నా మ్యట ఆలకింపుము మౌన్ముగా నుండుము నేను If thou hast any thing to say, answer me; speak, for I desire to justify thee.
మ్యటల్లడెదను.
చెపపవలసిన్ మ్యట యేదైన్ నీకున్నయెడల నాతో పరతుాత్తరము చెపుపము If not, hearken unto me; hold thy peace, and I shall teach thee wisdom."
మ్యటల్లడుము, నీవు నీత్రమ్ంతుడవని సాథపంప గోరు చనానను.
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33
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1

మ్యట యేమియ లేనియెడల నీవు నా మ్యట ఆలకింపుము మౌన్ముగా
నుండుము, నేను నీకు జా
ా న్ము బోధించె దను.
అపుపడు ఎలీహు మ్రల ఈల్లగు చెపపసాగెను

Job

34

2

జా
ా నుల్లరా, నా మ్యటలు వినుడి అనుభ్వశాలుల్లరా, నాకు చెవియొగు
ు డి

"Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have
knowledge.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.

Job

34

3

అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచన్ట్ట
ా చెవి మ్యటలను పరీకిుంచను.

Let us choose for us judgment; let us know among ourselves what is good.

Job

34

4

For Job hath said, `I am righteous, and God hath taken away my judgment.

Job

34

5

నాాయమైన్దేదో విచారించి చూత్ము రండి మేలైన్దేదో మ్న్ంత్ట మ్న్ము
విచారించి తెలిసి కొందము రండి.
నేను నీత్రమ్ంతుడను దేవుడు నా పటా నాాయము త్పపను

Job

34

6

What man is like Job, who drinketh up scorning like water,

Job

34

7

Job

34

8

నాాయవంతుడనై యండియ నేను అబదిదకునిగా ఎంచబడుచనాననునేను
త్రరుగుబాట్ట చేయకపోయిన్ను నాకు మ్యన్జాలని గాయము కలిగెన్ని
యోబు అనుచనానడు.
యోబువంటి మ్యన్వుడెవడు? అత్డు మ్ంచి నీళావల త్రరసాకరమును
ప్రన్ముచేయచనానడు.
అత్డు చెడుత్న్ము చేయవారికి చెలికాడాయెను భ్కిిహీనులకు సహవాసి
ఆయెను.

He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light.

"Lo, all these things worketh God oftentimes with man,
to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the
living.
Mark well, O Job, hearken unto me; hold thy peace, and I will speak.

Furthermore, Elihu answered and said:

Should I lie against my right? My wound is incurable, without transgression.'

who goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with
wicked men?
For he hath said, `It profiteth a man nothing that he should delight himself
with God.'
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న్రులు దేవునితో సహవాసము చేయట వారి కేమ్యత్ిమును పరయోజన్కరము "Therefore hearken unto me, ye men of understanding; far be it from God
కాదని అత్డు చెపుపకొనుచనానడు.
that He should do wickedness, and from the Almighty that He should
commit iniquity.
విజా
ా న్ముగల మ్నుషుాల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి దేవుడు అనాాయము
For the work of a man shall He render unto him, and cause every man to
చేయట అసంభ్వము. సరవశకు
ి డు దుషాకరాము చేయట అసంభ్వము
find according to his ways.
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34
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న్రుల కిరయలకు త్గిన్ట్ట
ు గా ఫలము ఆయన్ వారి కిచచను అందరికి వారి
వారి మ్యరుములనుబటిు వారికి ఫల మిచచను.
దేవుడు ఏ మ్యత్ిమును దుషాకరాము చేయడు సరవశకు
ి డు నాాయము
త్పపడు.
ఎవడెైన్ భూమిని ఆయన్కు అపపగింత్పట్టునా? ఎవడెైన్ సరవపరపంచ
భారమును ఆయన్ కపపగించెనా?
ఆయన్ త్న్ మ్న్సుస త్న్మీదనే ఉంచకొనిన్ యెడల త్న్
శావసనిశావసములను త్న్యొదదకు త్రరిగి తీసికొనిన్ యెడల
శరీరులందరు ఏకముగా న్శించెదరు న్రులు మ్రల ధూళ్లయె
ై పోవుదురు.

Job

34
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కావున్ దీని విని వివేచించము నా మ్యటల నాలకింపుము.
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నాాయమును దేవష్ంచవాడు లోకము నేలునా?
నాాయసంపనునడెైన్వానిమీద నేరము మోపుదువా?
నీవు పనికిమ్యలిన్వాడవని రాజుతోనైన్ను మీరు దుషు
ు లని పరధానులతోనైన్ను How much less to Him that accepteth not the persons of princes, nor
అన్వచచనా?
regardeth the rich more than the poor! For they all are the work of His
hands.
రాజులయెడల పక్షప్రత్ము చూపనివానితోను బీదలకన్న ధన్ముగలవారిని
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight,
ఎకుకవగా చూడని వాని తోను ఆల్లగు పలుకుట త్గునా? వారందరు
and pass away; and the mighty shall be taken away without hand.
ఆయన్ నిరిించిన్వారు కారా?
వారు నిమిష్ములో చనిపోవుదురు మ్ధారాత్రి పరజలు కలో
ా లమునొంది
"For His eyes are upon the ways of man, and He seeth all his goings.
నాశన్మ్గుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.
ఆయన్ దృష్ు న్రుల మ్యరుములమీద నుంచబడియన్నది ఆయన్
There is no darkness, nor shadow of death where the workers of iniquity
వారిన్డకలనినయ కనిపటిు చూచచనానడు.
may hide themselves.
దుష్కిరయలు చేయవారు దాగుకొనుటకు చీకటియె
ై న్ను మ్రణాంధకారమైన్ను For He will not lay upon man more than right, that he should enter into
లేదు.
judgment with God.
ఒకడు నాాయవిమ్రశలోనికి రాకముందు బహుకాలము అత్నిని
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their
విచారణచేయట దేవునికి అగత్ాము లేదు.
stead.
విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన్ నిరూిలము చేయచనానడు
Therefore He knoweth their works, and He overturneth them in the night, so
వారి సాథన్మున్ ఇత్రులను నియమించచనానడు.
that they are destroyed.
వారి కిరయలను ఆయన్ తెలిసికొనుచనానడు రాత్రియందు ఆయన్ నాశన్ము He striketh them as wicked men in the open sight of others,
కలుగజేయగా వారు న్లుగగొటుబడుదురు.
దుషు
ు లని బహిరంగముగానే ఆయన్ వారిని శికిుంచను.
because they turned back from Him, and would not consider any of His
ways,
ఏలయన్గా వారు ఆయన్ను అనుసరించట మ్యనిరి ఆయన్ ఆజాలలో
so that they cause the cry of the poor to come unto Him, and He heareth
దేనినైన్ను లక్షాపటుకపోయిరి.
the cry of the afflicted.

Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert
judgment.
Who hath given Him a charge over the earth? Or who hath disposed the
whole world?
If He set His heart upon man, if He gather unto Himself his Spirit and his
breath,
all flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
"If now thou hast understanding, hear this; hearken to the voice of my
words:
Shall even he that hateth right govern? And wilt thou condemn him that is
most just?
Is it fit to say to a king, `Thou art wicked'? And to princes, `Ye are ungodly'?
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Job

34

28

బీదల మొఱ్ఱను ఆయన్యొదదకు వచచన్ట్ట
ా చేసిరి దీనుల మొఱ్ఱను
ఆయన్కు విన్బడున్ట్ట
ా చేసిరి.

Job

34

29

ఆయన్ సమ్యధాన్ము కలుగజేసిన్యెడల శిక్ష విధింప గలవాడెవడు?ఆయన్
త్న్ ముఖమును దాచకొనిన్యెడలఆయన్ను చూడగలవాడెవడు? అది
అనేకులను గూరిచన్దైన్ను ఒకటే, ఒకని గూరిచన్ దైన్ను ఒకటే

Job

34

30

Job

34

31

భ్కిిహీనులు రాజాపరిప్రలన్ చేయకుండున్ట్ట
ా వారు పరజలను
చికికంచకొన్కుండున్ట్ట
ా బలవంతు లను ఆయన్ నిరూిలము
చేయచనానడు
ఒకడునేను శిక్షనొందిత్రని నేను ఇకను ప్రపము చేయను

Job

34

32

నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుపము నేను దుషాకరాము చేసియన్న
యెడల ఇకను చేయన్ని దేవునితో చెపుపనా?

Job

34

33

నీకిష్ుము వచిచన్ట్ట
ా ఆయన్ పరత్రకారముచేయనా? లేనియెడల నీవుందువా?
నేను కాదు నీవేనిశచయింపవలను గనుక నీవు ఎరిగిన్ దానిని పలుకుము.

Job

34

34

"Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.

Job

34

35

Job

34

36

Job
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వివేచన్గలవారు జా
ా న్ముగలిగి నా మ్యట వినువారు నాతో నీల్లగు
పలుకుదురు
యోబు తెలివిమ్యలిన్ మ్యటల్లడుచనానడు. అత్ని మ్యటలు
బుదిిహీన్మైన్వి
దుషు
ు లవల యోబు పరతుాత్తరమిచిచన్ందున్ అత్డు తుదముటు
శోధింపబడవలన్ని నేనంతో కోరు చనానను.
అత్డు త్న్ ప్రపమున్కు తోడుగా దోరహము కూరుచ కొనుచనానడు
మ్న్యెదుట చపపట్ట
ా కొటిు దేవునిమీద కాని మ్యటలు పంచచనానడు.

Job

35

1

మ్రియ ఎలీహు ఈల్లగు పరతుాత్తరమిచెచను

Job

35

2

నేను ప్రపము చేసిన్యెడల నాకు కలిగిన్ ల్లభ్ము కన్న నా నీత్రవలన్ నాకు
కలిగిన్ ల్లభ్మేమి అది నీకు పరయోజన్మేమి? అనినీవు చెపుపచనానవే?

"Thinkest thou this to be right that thou saidst, `My righteousness is more
than God's'?
For thou saidst, `What advantage will it be unto Thee?' and, `What profit
shall I have if I be cleansed from my sin?'

Job

35
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Job
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ఇదే నాాయమ్ని నీకు తోచిన్దా? దేవుని నీత్రకన్న నీ నీత్ర యెకుకవని
నీవనుకొను చనానవా?
నీతోను నీతో కూడనున్న నీ సహవాసులతోను నేను వాదమ్యడెదను.

Job

35
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Job
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Job

35
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ఆకాశమువెైపు నిదానించి చూడుము నీ కన్న ఉన్నత్మైన్ ఆకాశ
విశాలములవెైపు చూడుము.
నీవు ప్రపముచేసిన్ను ఆయన్కు నీవేమైన్ చేసిత్రవా? నీ అత్రకరమ్ములు
విసతరించిన్ను ఆయన్కు నీవేమైన్ చేసిత్రవా?
నీవు నీత్రమ్ంతుడవెైన్ను ఆయన్కు నీవేమైన్ ఇచచ చనానవా?ఆయన్
నీచేత్ ఏమైన్ను తీసికొనునా?

When He giveth quietness, who then can make trouble? And when He
hideth His face, who then can behold Him, whether it be done against a
nation, or against a man only?-that the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.

"Surely it is meet to be said unto God, `I have borne chastisement; I will not
offend any more.
That which I see not, teach Thou me; if I have done iniquity, I will do no
more.'
Should it be according to thy mind? He will recompense it, whether thou
refuse or whether thou choose, and not I; therefore speak what thou
knowest.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.

My desire is that Job may be tried unto the end, because of his answers for
wicked men.
For he addeth rebellion unto his sin; he clappeth his hands among us, and
multiplieth his words against God."
Elihu spoke moreover and said:

I will answer thee, and thy companions with thee.
Look unto the heavens and see; and behold the clouds which are higher
than thou.
If thou sinnest, what doest thou against Him? Or if thy transgressions be
multiplied, what doest thou unto Him?
If thou be righteous, what givest thou Him? Or what receiveth He of thine
hand?
Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may
profit the son of man.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నీవంటి మ్నుషుానికే నీ చెడుత్న్పు ఫలము చెందును న్రులకే నీ నీత్ర ఫలము "By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry;
చెందును.
they cry out by reason of the arm of the mighty.
అనేకులు బల్లతాకరము చేయటవలన్ జనులు కేకలు వేయదురు
But none saith, `Where is God my Maker, who giveth songs in the night,
బలవంతుల భుజబలమున్కు భ్యపడి సహాయముకొరకెై కేకలు వేయదురు.

Job

35

8

Job

35

9

Job

35

10

అయితేరాత్రియందు కీరిన్లు ప్రడుటకు పేరరే పంచచ
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భూజంతువులకంట్ట మ్న్కు ఎకుకవ బుదిినేరుపచ ఆకాశపకు
ు లకంట్ట మ్న్కు
ఎకుకవ జా
ా న్ము కలుగ జేయచ న్నున సృజంచిన్ దేవుడు ఎకకడ
నునానడని అను కొనువారవరును లేరు.
కాగా వారు దుషు
ు లైన్ మ్నుషుాల గరవమునుబటిు మొఱ్ఱపట్ట
ు దురు గాని
ఆయన్ పరతుాత్తర మిచచటలేదు.
నిశచయముగా దేవుడు నిరరథకమైన్ మ్యటలు చెవిని బెటుడు సరవశకు
ి డు
వాటిని లక్షాపటుడు.
ఆయన్ను చూడలేన్ని నీవు చెపపన్ను వాాజాము ఆయన్యెదుటనే
యన్నది, ఆయన్ నిమిత్తము నీవు కనిపటువలను.
ఆయన్ కోపముతో దండింపక పోయిన్ందున్ను నిశచయముగా
దురహంకారమును ఆయన్ గురిింపక పోయిన్ందున్ను
నిరేాతుకముగా యోబు మ్యటల్లడి యనానడు తెలివిలేకయే మ్యటలను
విసతరింపజేసియనానడు.
మ్రియ ఎలీహు ఇంక యిటానను
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నీత్రమ్ంతులను ఆయన్ చూడకపోడు సింహాసన్ముమీద కూరుచండు రాజులతో And if they be bound in fetters, and be held in cords of affliction,
ఆయన్ వారిని నిత్ామును కూరుచండబెట్ట
ు ను వారు ఘన్పరచబడుదురు.
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వారు సంకెళాతో కటుబడిన్యెడలను బాధాప్రశములచేత్ పటుబడిన్యెడలను then He showeth them their work, and their transgressions that they have
exceeded.
అపుపడు వారు గరవముగా పరవరిించిరని ఆయన్ వారి వారి కారాములను వారి He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return
వారి దోష్ము లను వారికి తెలియజేయను.
from iniquity.
ఉపదేశము వినుటకెై వారి చెవిని తెరువజేయను. ప్రపము విడిచి రండని ఆజా
If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and
ఇచచను.
their years in pleasures.

కొంత్సేపు న్నున ఓరుచకొనుము ఈ సంగత్ర నీకు తెలియజేసెదను.
ఏలయన్గా దేవునిపక్షముగా నేనింకను మ్యటల్లడ వలసి యన్నది.
దూరమునుండి నేను జా
ా న్ము తెచచకొందును న్నున సృజంచిన్వానికి నీత్రని
ఆరోపంచెదను.
నా మ్యటలు ఏమ్యత్ిమును అబదిములు కావు పూరణజా
ా ని యొకడు నీ
యెదుట నునానడు.
ఆలోచించము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన్ ఎవనిని త్రరసాకరము
చేయడు ఆయన్ వివేచనాశకిి బహు బలమైన్ది.
భ్కిిహీనుల ప్ర
ర ణమును ఆయన్ కాప్రడడు ఆయన్ దీనులకు నాాయము
జరిగించను.

who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser
than the fowls of heaven?'
There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men.

Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.
Although thou sayest thou shalt not see Him, yet judgment is before Him;
therefore trust thou in Him.
But now, because it is not so, He hath visited in His anger; yet he knoweth it
not in his great extremity.
Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without
knowledge."
Elihu also proceeded and said:
"Suffer me a little, and I will show thee that I have yet to speak on God's
behalf.
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my
Maker.
For truly my words shall not be false; He that is perfect in knowledge is with
thee.
"Behold, God is mighty and despiseth not any; He is mighty in strength and
wisdom.
He preserveth not the life of the wicked, but giveth right to the poor.
He withdraweth not His eyes from the righteous, but with kings are they on
the throne; yea, He doth establish them for ever, and they are exalted.
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వారు ఆలకించి ఆయన్ను సేవించిన్యెడల త్మ్ దిన్ములను కేుమ్ముగాను
త్మ్ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళాబుచెచదరు.
వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత్ కూలి న్శించెదరు. జా
ా న్ములేక
చనిపోయెదరు.
అయిన్ను లోలోపల హృదయపూరవకమైన్ భ్కిిలేని వారు కోరధము
నుంచకొందురు. ఆయన్ వారిని బంధించన్పుపడు వారు మొఱ్ఱపటురు.

But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die
without knowledge.
"But the hypocrites in heart heap up wrath; they cry not when He bindeth
them.
They die in youth, and their life is among the unclean.

కావున్ వారు ¸యవన్మ్ందే మ్ృత్రనొందుదురు వారి బరదుకు పురుష్గాముల
బరదుకువంటిదగును.
శర మ్పడువారిని వారికి కలిగిన్ శర మ్వలన్ ఆయన్ విడిపంచను.బాధవలన్
వారిని విధేయలుగా చేయను.

He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.

అంత్రయేకాక బాధలోనుండి ఆయన్ నినున త్పపం చను. ఇరుకులేని
విశాలసథలమున్కు నినున తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును కొరవువతో
నింపును.
దుషు
ు ల తీరుప నీలో పూరిిగా కన్బడుచన్నది నాాయవిమ్రశయ తీరుపను
కూడుకొనియన్నవి.
నీకు కోరధము పుట్ట
ు చన్నది గనుక నీవు ఒక వేళ త్రరసాకరము చేయదువేమో
జాగరత్తపడుము నీవు చేయవలసిన్ ప్ర
ర యశిచత్తము గొపపదని నీవు
మోసపోయెదవేమో జాగరత్తపడుము.
నీవు మొఱ్ఱపట్ట
ు టయ బల పరయత్నములు చేయటయబాధనొందకుండ
నినున త్పపంచనా?
జనులను త్మ్ సథలములలోనుండి కొటిువేయ రాత్రి రావలన్ని కోరుకొన్కుము.
జాగరత్తపడుము చెడుత్న్ము చేయకుండుము. దుుఃఖానుభ్వముకన్న అది
మ్ంచిదని నీవు వాని కోరు కొనియనానవు.
ఆలోచించము, దేవుడు శకిిమ్ంతుడెై ఘన్త్ వహించిన్ వాడుఆయన్ను పోలిన్
బోధకుడెవడు?
ఆయన్కు మ్యరుము నియమించిన్వాడెవడు? నీవు దురాిరుపు పనులు
చేయచనానవని ఆయన్తో ఎవడు పలుక తెగించను?
మ్నుషుాలు కీరిించిన్ ఆయన్ కారామును మ్హిమ్పరచటకెై నీవు
జాగరత్తపడుము.
మ్నుషుాలందరు దాని చూచెదరు న్రులు దూరమున్ నిలిచి దాని చూచెదరు.

Even so would He have removed thee out of thy straits into a broad place
where there is no straitness; and that which should be set on thy table
should be full of fatness.
"But thou hast fulfilled the judgment of the wicked; judgment and justice
take hold on thee.
Because there is wrath, beware lest He take thee away with His stroke; then
a great ransom cannot deliver thee.
Will He esteem thy riches? No, not gold nor all the forces of strength.

Desire not the night, when people are cut off in their place.
Take heed, regard not iniquity, for this hast thou chosen rather than
affliction.
Behold, God exalteth by His power. Who teacheth like Him?
Who hath enjoined Him His way? Or who can say, `Thou hast wrought
iniquity'?
"Remember that thou magnify His work, which men behold.
Every man may see it; man may behold it afar off.
Behold, God is great, and we know Him not; neither can the number of His
years be searched out.
For He maketh small the drops of water; they pour down rain according to
the vapor thereof,
which the clouds do drop and distill upon man abundantly.

ఆలోచించము, దేవుడు మ్హోన్నతుడు మ్న్ము ఆయన్ను ఎరుగము
ఆయన్ సంవత్సరముల సంఖా మిత్రలేనిది.
ఆయన్ ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపంచను మ్ంచతోకూడిన్
వరుమువల అవి పడును
మేఘములు వాటిని కుమ్ిరించను మ్నుషుాలమీదికి అవి సమ్ృదిిగా దిగును. Also, can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of His
tabernacle?
మేఘములు వాాపంచ విధమును ఆయన్ మ్ందిరములోనుండి ఉరుములు
Behold, He spreadeth His light upon it, and covereth the bottom of the sea.
వచచ విధమును ఎవడెైన్ను గరహింపజాలునా?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆయన్ త్న్చట్ట
ు త్న్ మరుపును వాాపంపజేయను సముదరపు
అడుగుభాగమును ఆయన్ కపుపను.
వీటివలన్ ఆయన్ ఆ యా పరజలకు తీరుపతీరుచను. ఆయన్ ఆహారమును
సమ్ృదిిగా ఇచచవాడు
ఇరుపరకకలను ఆయన్ మరుపులు మరిపంచను గురికి త్గలవలన్ని ఆయన్
దానికి ఆజా
ా పంచను
ఆయన్ గరజన్ము ఆయన్ను పరసిదిిచేయను తాను వచచచనానడని ఆయన్
పశువులకును తెలుపును.
దీనినిబటిు నా హృదయము వణకుచన్నదిదాని సథలములోనుండి అది
కదలింపబడుచన్నది.
ఆయన్ సవరగరజన్మును వినుడి ఆయన్ నోటనుండి బయలువెళ్ల
ా ధవని
నాలకించడి.
ఆకాశవెైశాలామ్ంత్టి కిరంద ఆయన్దాని వినిపంచను భూమ్ాంత్ములవరకు
త్న్ మరుపును కన్బడజేయను.
దాని త్రువాత్ ఉరుముధవని గరిజంచను ఆయన్ త్న్ గంభీరమైన్ సవరముతో
గరిజంచను ఆయన్ ధవని విన్బడున్పుపడు ఆయన్ మరుపును నిలిపవేయడు

For by them judgeth He the people; He giveth meat in abundance.

For He saith to the snow, `Be thou on the earth'; likewise to the small rain
and to the great rain of His strength.
He sealeth up the hand of every man, that all men may know His work.
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దేవుడు ఆశచరాముగా ఉరుముధవని చేయను మ్న్ము గరహింపలేని
గొపపకారాములను ఆయన్ చేయను.
నీవు భూమిమీద పడుమ్ని హిమ్ముతోను వరుముతోను మ్హా వరుముతోను
ఆయన్ ఆజా ఇచచ చనానడు.
మ్నుషుాలందరు ఆయన్ సృష్ుకారామును తెలిసికొను న్ట్ట
ా పరత్ర మ్నుషుాని
చేత్రనిబిగించి ఆయన్ ముదరవేసి యనానడు.
జంతువులు వాటి వాటి గుహలలో చొచిచ వాటి వాటి బిలములలో వసించను.
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మ్రుగుసాథన్ములోనుండి తుఫాను వచచను ఉత్తరదికుకనుండి చలి వచచను
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మ్రియ ఆయన్ దటుమైన్ మేఘమును జలముతో నింపును త్న్ మరుపుగల and it is turned round about by His counsels, that they may do whatsoever
మేఘమును వాాపంపజేయను.
He commandeth them upon the face of the world in the earth.
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ఆయన్వలన్ న్డిపంపబడిన్వెై న్రులకు నివాసయోగా మైన్ భూగోళము మీద He causeth it to come--whether for correction, or for His land, or for mercy.
మరుపును మేఘములును సంచారము చేయను ఆయన్ వాటికి
ఆజా
ా పంచన్ది యావతు
త ను అవి నర వేరుచను
శిక్షకొరకే గాని త్న్ భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయటకే గాని ఆయన్
"Hearken unto this, O Job; stand still and consider the wondrous works of
ఆజా
ా పంచిన్దానిని అవి నరవేరుచను.
God.
యోబూ, ఈ మ్యట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభత్కిరయలను
Dost thou know when God disposed them, and caused the light of His cloud
ఆలోచింపుము.
to shine?
దేవుడు త్న్ మేఘపు మరుపు పరకాశింపవలన్ని యెట్ట
ా తీరాిన్ముచేయనో
Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of Him
నీకు తెలియనా?
who is perfect in knowledge?
మేఘములను తేలచేయటయ పరిపూరణజా
ా న్ము గలవాని మ్హా
How thy garments are warm, when He quieteth the earth by the south
కారాములును నీకు తెలియనా?
wind?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Job

36

30

Job

36

31

Job

36

32

Job

36

33

Job

37

1

Job

37

2

Job

37

3

Job

37

4

Job

37

5

Job

37

6

Job

37

7

Job

37

Job

With clouds He covereth the light, and commandeth it not to shine by the
cloud that cometh between.
The noise thereof showeth concerning it; the cattle also, concerning the
vapor.
"At this also my heart trembleth, and is moved out of his place.
Hear attentively the noise of His voice, and the sound that goeth out of His
mouth.
He directeth it under the whole heaven, and His lightning unto the ends of
the earth.
After it a voice roareth; He thundereth with the voice of His excellency, and
He will not stay them when His voice is heard.
God thundereth marvelously with His voice; great things doeth He, which
we cannot comprehend!

Then the beasts go into dens, and remain in their places.
Out of the south cometh the whirlwind, and cold out of the north.

By the breath of God frost is given, and the breadth of the waters is
straitened.
దేవుని ఊపరివలన్ మ్ంచ పుట్ట
ు ను జలముల పైభాగమ్ంత్య గటిుపడును. Also by watering He wearieth the thick cloud; He scattereth His bright cloud,

దకిుణపుగాలి వీచటచేత్ ఉబబవేయన్పుపడు నీ వసతీములట్ట
ా వెచచబడిన్ది
నీకు తెలియనా?
పోత్పోసిన్ అదదమ్ంత్ దటుమైన్దగు ఆకాశమును ఆయన్ వాాపంపజేసిన్ట్ట
ా
నీవు వాాపంపజేయగలవా?
మేము ఆయన్తో ఏమి పలుకవలనో అది మ్యకు తెలుపుము. చీకటి
కలిగిన్ందున్ మ్యకేమియ తోచక యన్నది
నేను పలుకుదున్ని యెవడెైన్ ఆయన్తో చెపపదగునా? ఒకడు తాను
నిరూిలము కావలన్ని కోరునా?
ఉన్నత్మైన్ మేఘములలో పరకాశించ ఎండ యిపుపడు కన్బడకయన్నను
గాలి మేఘములను పోగొటిు దాని తేటగా కను పరచను.

Hast thou with Him spread out the sky, which is strong and as a molten
looking glass?
Teach us what we shall say unto Him, for we cannot order our speech by
reason of darkness.
Shall it be told Him that I speak? If a man speak, surely he shall be
swallowed up.
And now men see not the bright light which is in the clouds, but the wind
passeth and cleanseth them.
Fair weather cometh out of the north; with God is fearsome majesty.

22

ఉత్తరదికుకన్ సువరణపరకాశము పుట్ట
ు ను దేవుడు భీకరమైన్ మ్హిమ్ను
ధరించకొని యనానడు.

Concerning the Almighty, we cannot find Him out; He is excellent in power
and in judgment, and abounding in justice; He will not afflict.
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Men do therefore fear Him; He respecteth not any that are wise of heart."
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సరవశకు
ి డగు దేవుడు మ్హాత్ిాముగలవాడు. ఆయన్ మ్న్కు
అగోచరుడు.నాాయమును నీత్రని ఆయన్ ఏమ్యత్ిమును చెరుపడు.
అందువలన్ న్రులు ఆయన్యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యందురు.
తాము జా
ా నులమ్నుకొనువారిని ఆయన్ ఏమ్యత్ిమును లక్షాపటుడు.
అపుపడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈల్లగున్ యోబున్కు
పరతుాత్తరమిచెచను
జా
ా న్ములేని మ్యటలు చెపపఆలోచన్ను చెరుపుచన్న వీడెవడు?
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పౌరుష్ము తెచచకొని నీ న్డుము బిగించకొనుము నేను నీకు పరశన
వేయదును నీవు దానిని నాకు తెలియజపుపము.
నేను భూమికి పునాదులు వేసిన్పుపడు నీవెకకడ నుంటివి?నీకు వివేకము
కలిగియన్నయెడల చెపుపము.
నీకు తెలిసిన్యెడల దానికి పరిమ్యణమును నియమించిన్ వాడెవడో
చెపుపము.
దానిమీద పరిమ్యణపు కొల వేసిన్వాడెవడో చెపుపము. దాని సతంభ్ముల
ప్రదులు దేనితో కటుబడిన్వో చెపుపము.
ఉదయన్క్షత్ిములు ఏకముగా కూడి ప్రడిన్పుపడు దేవదూత్లందరును1
ఆన్ందించి జయధవనులు చేసి న్పుపడు దాని మూలరాత్రని వేసిన్వాడెవడు?
సముదరము దాని గరభమునుండి పరిా రాగా త్లుపులచేత్ దానిని
మూసిన్వాడెవడు?
నేను మేఘమును దానికి వసతీముగాను గాఢంధకారమును దానికి
పత్రతగుడిగాను వేసి న్పుపడు నీవుంటివా?
దానికి సరిహదు
ద నియమించి దానికి అడిగడియలను త్లుపులను
పటిుంచిన్పుపడు
నీవు ఇంత్వరకే గాని మ్రి దగురకు రాకూడదనియ ఇకకడనే నీ త్రంగముల
పంగు అణపబడున్నియ నేను చెపపన్పుపడు నీవుంటివా?

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said:
"Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou
Me.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare, if thou
hast understanding.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath
stretched the line upon it?
"Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the
cornerstone thereof,
when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for
joy?
Or who shut up the sea with doors, when it broke forth as if it had issued
out of the womb;
when I made the cloud the garment thereof and thick darkness a swaddling
band for it,
and broke up for it My decreed place, and set bars and doors,
and said, `Hitherto shalt thou come, but no further; and here shall thy proud
waves be stayed'?
"Hast thou commanded the morning since thy days, and caused the
dayspring to know his place,
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అరుణోదయము భూమి దిగంత్ములవరకు వాాపంచ న్ట్ట
ా ను
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అది దుషు
ు లను త్న్లోనుండకుండ దులిపవేయన్ట్ట
ా ను నీ వెపుపడెైన్
ఉదయమును కలుగజేసిత్రవా? అరుణోదయమున్కు దాని సథలమును
తెలిపత్రవా?
ముదరవలన్ మ్ంటికి రూపము కలుగున్ట్ట
ా అది పుటుగా భూముఖము
మ్యరుపనొందును విచిత్ిమైన్ పనిగల వసతీమువల సమ్సతమును కన్ బడును.
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దుషు
ు ల వెలుగు వారియొదదనుండి తీసివేయబడును వారత్రతన్ బాహువు
విరుగగొటుబడును.
సముదరపు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచత్రవా?మ్హాసముదరము అడుగున్ నీవు
సంచరించిత్రవా?
మ్రణదావరములు నీకు తెరవబడెనా? మ్రణాంధకార దావరములను నీవు
చూచిత్రవా?
భూమి వెైశాలాత్ ఎంతో నీవు గరహించిత్రవా? నీకేమైన్ తెలిసివయెడల
చెపుపము.
వెలుగు నివసించ చోట్టన్కు పోవు మ్యరుమేది?చీకటి అనుదాని ఉనికిపట్ట
ు
ఏది?
దాని సరిహదు
ద న్కు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమున్కు పోవు
తో
ి వలను నీవెరుగుదువా?ఇదంత్య నీకు తెలిసియన్నది గదా.

that it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be
shaken out of it?
It is turned as clay under the seal; and they stand out as a garment.

And from the wicked their light is withheld, and the high arm shall be
broken.
"Hast thou entered into the springs of the sea? Or hast thou walked in the
search of the depths?
Have the gates of death been opened unto thee? Or hast thou seen the
doors of the shadow of death?
Hast thou perceived the breadth of the earth? Declare if thou knowest it all.
"Where is the way where light dwelleth? And as for darkness, where is the
place thereof,
that thou shouldest take it to the boundary thereof, and that thou shouldest
know the paths to the house thereof?
Knowest thou it, because thou wast then born, or because the number of
thy days is great?

నీవు బహు వృదు
ి డవు నీవు అపపటికి పుటిుయంటివి.

"Hast thou entered into the treasure house of the snow, or hast thou seen
the treasure house of the hail,
నీవు హిమ్ముయొకక నిధులలోనికి చొచిచత్రవా?
which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle
and war?
ఆపతాకలముకొరకును యదిముకొరకును యది దిన్ముకొరకును నేను
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the
దాచియంచిన్ వడగండా నిధులను నీవు చూచిత్రవా?
earth?
వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మ్యరుమేది? తూరుప గాలి యెకకడనుండి వచిచ Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for
భూమిమీద న్ఖ ముఖములను వాాపంచను?
the lightning of thunder,
నిరాినుష్ా పరదేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరుము
to cause it to rain on the earth where no man is, on the wilderness wherein
కురిపంచటకును
there is no man;
ప్రడెైన్ యెడారిని త్ృపతపరచటకునులేత్ గడిి మొలిపంచటకును వరద నీటికి to satisfy the desolate and waste ground, and to cause the bud of the
కాలువలను
tender herb to spring forth?
ఉరుములోని మరుపున్కు మ్యరుమును నిరణయించవాడెవడు?
"Hath the rain a father? Or who hath begotten the drops of dew?
వరుమున్కు త్ండిర యనానడా? మ్ంచ బిందువులను పుటిుంచవాడెవడు?
Out of whose womb came the ice? And the hoary frost of heaven, who hath
engendered it?
మ్ంచగడి యెవని గరభములోనుండి వచచను? ఆకాశమునుండి దిగు
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
మ్ంచను ఎవడు పుటిుంచను?
జలములు రాత్రవల గడికట్ట
ు ను అగాధజలముల ముఖము గటిుపరచబడును. "Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of
Orion?
కృత్రతక న్క్షత్ిములను నీవు బంధింపగలవా? మ్ృగశీరుకు కటాను విపపగలవా? Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? Or canst thou guide
Arcturus with his sons?
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వాటి వాటి కాలములలో న్క్షత్ిరాసులను వచచ న్ట్ట
ా చేయగలవా? సపతరిు
న్క్షత్ిములను వాటి ఉపన్క్షత్ిములను నీవు న్డిపంపగలవా?
ఆకాశమ్ండలపు కటుడలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల
పరభుత్వమును నీవు సాథపంప గలవా?
జలరాసులు నినున కపుపన్ట్ట
ా మేఘములకు నీవు ఆజా ఇయాగలవా?
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ధూళ్ల బురదయె
ై ప్రరున్ట్ట
ా ను మ్ంటిపడిలు ఒకదానికొకటి అంట్టకొనున్ట్ట
ా ను "Wilt thou hunt the prey for the lion, or fill the appetite of the young lions,
ఆకాశపు కలశములలోని వరుమును కుమ్ిరించ వాడెవడు?
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ఆడుసింహము నిమిత్తము నీవు ఎరను వేటాడెదవా?

when they crouch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
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సింహపుపలాలు త్మ్ త్మ్ గుహలలో పండుకొను న్పుపడు త్మ్ గుహలలో
పంచి యండున్పుపడు నీవు వాటి ఆకలి తీరచదవా?
త్రండిలేక త్రరుగుల్లడుచ కాకి పలాలు దేవునికి మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు కాకికి
ఆహారము సిదిపరచవాడెవడు?
అడవిలోని కొండమేకలు ఈనుకాలము నీకు తెలియనా? లేళ్ల
ా పలాలు వేయ
కాలమును గరహింపగలవా?
అవి మోయ మ్యసములను నీవు లకక పటుగలవా? అవి యీనుకాలము
ఎరుగుదువా?
అవి వంగి త్మ్ పలాలను కనును త్మ్ పలాలను వేయను.
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Who provideth for the raven his food, when his young ones cry unto God,
and wander for lack of meat?
"Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? Or
canst thou mark when the hinds do calve?
Canst thou number the months that they fulfill? Or knowest thou the time
when they bring forth?
They bow themselves, they bring forth their young ones; they cast out their
sorrows.
Their young ones are sturdy; they grow up with corn; they go forth and
return not unto them.
"Who hath sent out the wild ass free? Or who hath loosed the bands of the
wild ass,
whose house I have made the wilderness and the barren land his dwellings?
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మరుపులు బయలువెళ్లా చిత్తము ఉనానమ్ని నీతో చెపుపన్ట్ట
ా నీవు వాటిని
బయటికి రపపంపగలవా?
అంత్రిందిరయములలో2 జా
ా న్ముంచిన్ వాడెవడు? హృదయమున్కు3 తెలివి
నిచిచన్వాడెవడు?
జా
ా న్ముచేత్ మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు?

వాటి పలాలు పుష్ుకలిగి యెడారిలో పరుగును అవి త్లు
ా లను విడిచిపోయి
వాటియొదదకు త్రరిగి రావు.
అడవిగాడిదను సేవచఛగా పోనిచిచన్వాడెవడు? అడవిగాడిద కటాను
విపపన్వాడెవడు?
నేను అరణామును దానికి ఇలు
ా గాను ఉపుపపఱ్ఱను దానికి నివాససథలముగాను
నియమించిత్రని.
పటుణపు కోల్లహలమును అది త్రరసకరించను తోలువాని కేకలను అది
విన్దు.
పరవత్ముల పంకిియే దానికి మేత్భూమి పరత్రవిధమైన్ పచచని మొలకను అది
వెదకుకొనును.
గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమ్ిత్రంచనా? అది నీ శాలలో నిలుచనా?

Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion
thereof over the earth?
"Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may
cover thee?
Canst thou send lightnings, that they may go and say unto thee, `Here we
are'?
Who hath put wisdom in the inward parts, or who hath given understanding
to the heart?
Who can number the clouds by wisdom? Or who can stay the bottles of
heaven,
when the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?

He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the
driver.
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every
green thing.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?

Canst thou bind the unicorn with his band to the furrow? Or will he harrow
the valleys behind thee?
పగుము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటు గలవా? అది నీచేత్ తోలబడి Wilt thou trust him because his strength is great? Or wilt thou leave thy
లోయలను చదరము చేయనా?
labor to him?
దాని బలము గొపపదని దాని న్ముిదువా? దానికి నీ పని అపపగించెదవా?
Wilt thou believe him, that he will bring home the seed and gather it into
thy barn?
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అది నీ ధాన్ామును ఇంటికి తెచిచ నీ కళామ్ందున్న ధాన్ామును కూరుచన్ని
దాని న్ముిదువా?
నిపుపకోడి సంతోష్ముచేత్ రకకల నాడించను. రకకలును వెండు
ర కలును దాని
కున్నందున్ అది వాత్సలాము కలదిగా నున్నదా?
లేదుసుమీ, అది నేలను దాని గుడాను పట్ట
ు ను ధూళ్లలో వాటిని కాచను.

"Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? Or wings and feathers
unto the ostrich,
which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,

and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may
break them?
దేనిప్రదమైన్ వాటిని తొ
ి కక వచచన్నియె
ై న్ను అడవిజంతువు వాటిని చిత్క
She is hardened against her young ones, as though they were not hers; her
దొరకకవచచన్నియె
ై న్ను అనుకొన్కయే యన్నది.
labor is in vain without fear;
త్న్ పలాలు త్న్వికాన్ట్ట
ు వాటియెడల అది కాఠిన్ాము చూపును దాని
because God hath deprived her of wisdom, neither hath He imparted to her
కష్ుము వారథమైన్ను దానికి చింత్లేదు
understanding.
దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన్ దానికి వివేచనాశకిి న్నుగరహించి Yet when she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
యండ లేదు.
అది లేచన్పుపడు గుఱ్ఱమును దాని రౌతును త్రరసక రించను.
"Hast thou given the horse strength? Hast thou clothed his neck with
thunder?
గుఱ్ఱమున్కు నీవు బలమునిచిచత్రవా? జూలు వెండు
ర కలతో దాని మడను
Canst thou make him afraid as a grasshopper? The glory of his nostrils is
కపపత్రవా?
terrible.
మిడత్వల అది గంతులు వేయన్ట్ట
ా చేయదువా? దాని నాసికారంధర ధవని
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength; he goeth on to meet
భీకరము.
the armed men.
మైదాన్ములో అది కాలు దువివ త్న్ బలమునుబటిు సంతోష్ంచను అది
He mocketh at fear, and is not frightened, neither turneth he back from the
ఆయధధారులను ఎదుర్కకన్బోవును.
sword.
అది భ్యము పుటిుంచదానిని వెకికరించి భీత్రనొంద కుండును ఖడుమును
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
చూచి వెనుకకు త్రరుగదు.
అంబుల పదియ త్ళత్ళల్లడు ఈట్టలును బలామును దానిమీద
He swalloweth the ground with fierceness and rage, neither believeth he
గలగలల్లడించబడున్పుపడు
that it is the sound of the trumpet.
ఉదదండకోపముతో అది బహుగా పరుగులతు
త ను అది బాకానాదము విని
He saith among the trumpets, `Ha, ha!' And he smelleth the battle afar off,
ఊరకుండదు.
the thunder of the captains, and the shouting.
బాకానాదము విన్బడిన్పుపడెలా అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి
"Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
యదివాసన్ తెలిసి కొనును సేనాధిపతుల ఆరాభటమును యదిఘోష్ను
వినును.
డగ నీ జా
ా న్ముచేత్నే ఎగురునా? అది నీ ఆజావలన్నే త్న్ రకకలు
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
దకిుణదికుకన్కు చాచనా?
పకిురాజు నీ ఆజాకు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుకనా? త్న్ గూడు ఎత్తయిన్చోటను
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock and the
కట్ట
ు కొనునా?
strong place.
అది రాత్రకొండమీద నివసించను కొండపేట్టమీదను ఎవరును ఎకకజాలని
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
యెతు
త చోటను గూడు కట్ట
ు కొనును.
అకకడనుండియే త్న్ యెరను వెదకును. దాని కనునలు దానిని
Her young ones also suck up blood; and where the slain are, there is she."
దూరమునుండి కనిపట్ట
ు ను.
దాని పలాలు రకిము పీలుచను హతులైన్వారు ఎకకడనుందురో అకకడనే అది Moreover the LORD answered Job and said:
యండును.
మ్రియ యెహోవా యోబున్కు ఈల్లగు...పరతుాత్తరమిచెచను
"Shall he that contendeth with the Almighty instruct Him? He that reproveth
God, let him answer it."
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ఆకేుపణలు చేయజూచవాడు సరవశకు
ి డగు దేవునితో వాదింపవచచనా?
దేవునితో వాదించవాడు ఇపుపడు పరతుాత్తర మియా వలను.

Then Job answered the LORD and said:
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అపుపడు యోబు యెహోవాకు ఈల్లగున్ పరతుాత్తర మిచెచను
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"Behold, I am vile. What shall I answer Thee? I will lay mine hand upon my
mouth.
Once have I spoken, but I will not answer; yea, twice, but I will proceed no
further."
Then answered the LORD unto Job out of the whirlwind and said:
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చిత్తగించము, నేను నీచడను, నేను, నీకు ఏమ్ని పరతుాత్తరమిచెచదను? నా
నోటిమీద నా చేత్రని ఉంచకొందును.
ఒక మ్యరు మ్యటల్లడిత్రని నేను మ్రల నోరత్తను. రండు సారులు
మ్యటల్లడిత్రని ఇకను పలుకను.
అపుపడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈల్లగు యోబుతో పరతుాత్తరమిచెచను "Gird up thy loins now like a man; I will demand of thee, and declare thou
unto Me.
పౌరుష్ము తెచచకొని నీ న్డుము కట్ట
ు కొనుము నేను నీకు పరశనవేసెదను నీవు Wilt thou also disannul My judgment? Wilt thou condemn Me, that thou
పరతుాత్తరమిముి.
mayest be righteous?
నీవు నా నాాయమును బత్రతగా కొటిువేసెదవా? నిరోదష్వని నీవు తీరుప
Hast thou an arm like God? Or canst thou thunder with a voice like Him?
పందుటకెై నామీద అప రాధము మోపుదువా?
దేవునికి కలిగియన్న బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన్ ఉరుము
"Deck thyself now with majesty and excellency; and array thyself with glory
ధవనివంటి సవరముతో నీవు గరిజంప గలవా?
and beauty.
ఆడంబర మ్హాత్ిాములతో నినున నీవు అలంకరించ కొనుము
Cast abroad the rage of thy wrath; and behold every one that is proud, and
గౌరవపరభావములను ధరించకొనుము.
abase him.
నీ ఆగరహమును పరవాహములుగా కుమ్ిరించము గరివషు
ు లైన్ వారిన్ందరిని
Look on every one that is proud, and bring him low; and tread down the
చూచి వారిని కు
wicked in their place.
ర ంగ జేయము.
గరివషు
ు లైన్ వారిని చూచి వారిని అణగగొట్ట
ు ము దుషు
ు లు ఎకకడనున్నను
Hide them in the dust together; and bind their faces in secret.
వారిని అకకడనే అణగ దొరకుకము.
కన్బడకుండ వారిన్ందరిని బూడిదలో ప్రత్రపట్ట
ు ము సమ్యధిలో వారిని
Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee.
బంధింపుము.
అపుపడు నీ దకిుణహసతమే నినున రకిుంపగలదని నేను నినునగూరిచ
"Behold now Behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox.
ఒపుపకొనదను.
నేను చేసిన్ నీటిగుఱ్ఱమును నీవు చూచియనానవు గదా ఎదు
ద వల అది గడిి
Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly.
మేయను.
దాని శకిి దాని న్డుములో ఉన్నది దాని బలము దాని కడుపు న్రములలో
He moveth his tail like a cedar; the sinews of his stones are wrapped
ఉన్నది.
together.
దేవదారుచెట్ట
ు కొమ్ి వంగున్ట్ట
ా అది త్న్ తోకను వంచను దాని తొడల
His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron.
న్రములు దిటుముగా సంధింపబడి యన్నవి.
దాని యెముకలు ఇత్తడి గొటుములవల ఉన్నవి దాని పరకక ట్టముకలు
He is the chief of the ways of God; He that made him can make His sword to
ఇనుపకముిలవల ఉన్నవి
approach unto him.
అది దేవుడు సృష్ుంచిన్వాటిలో గొపపది దాని సృజంచిన్వాడ దాని ఖడుమును Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field
దానికిచెచను.
play.
పరవత్ములలో దానికి మేత్ మొలచను అరణాజంతువులనినయ అచచట
He lieth under the shady trees, in the covert of the reed and fens.
ఆడుకొనును.
తామ్ర చెటాకిరందను జముిగడిి మ్రుగున్ను పఱ్ఱలోను అది పండుకొనును
The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook
compass him about.
తామ్రచెటా నీడను అది ఆశర యించను న్దిలోని నిరవంజచెట్ట
ా దాని
Behold, he drinketh up a river and hasteneth not; he trusteth that he can
చట్ట
ు కొనియండును.
draw up the Jordan into his mouth.
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న్దీపరవాహము పంగి పరిాన్ను అది భ్యపడదు యొరా
ద నువంటి పరవాహము
పంగి దానినోటియొదదకు వచిచన్ను అది ధైరాము విడువదు.

Will any take him with his sight, or bore his nose with a snare?

Job

40

24

Job

41

1

"Canst thou draw out Leviathan with a hook? Or his tongue with a cord
which thou lettest down?
Canst thou put a hook into his nose, or bore his jaw through with a thorn?
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అది చూచచండగా ఎవరైన్ దానిని పట్ట
ు కొన్గలరా? ఉరియొగిు దాని
ముకుకన్కు సూత్ిము వేయగలరా?
నీవు మ్కరమును గాలముతో బయటికి ల్లగగలవా?...దాని నాలుకకు
తా
ి డువేసి ల్లగగలవా?
నీవు దాని ముకుకగుండ సూత్ిము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము
ఎకికంపగలవా?
అది నీతో విన్నపములు చేయనా? మ్ృదువెైన్ మ్యటలు నీతో పలుకునా?
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Wilt thou play with him as with a bird? Or wilt thou bind him for thy
maidens?
Shall the companions make a banquet of him? Shall they parcel him among
the merchants?
Canst thou fill his skin with barbed irons, or his head with fish spears?
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నీవు శాశవత్ముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనున్ట్ట
ా అది నీతో
నిబంధన్చేయనా?
నీవు ఒక పటుతో ఆటల్లడున్ట్ట
ా దానితో ఆట ల్లడెదవా? నీ కన్ాకలు
ఆడుకొనుటకెై దాని కటిువేసెదవా?
బెసతవారు దానితో వాాప్రరము చేయదురా? వారు దానిని తున్కలు చేసి
వరికులతో వాాప్రరము చేయదురా?
దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచగలవా? దాని త్లనిండ చేప
అలుగులు గుచచగలవా?
దానిమీద నీ చెయిా వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జా
ా పకము
చేసికొనిన్ యెడల నీవు మ్రల ఆల్లగున్ చేయకుందువు.
దాని చూచిన్పుపడు మ్నుషుాలు దానిని వశపరచ కొందుమ్న్న ఆశ
విడిచెదరు దాని పడ చూచిన్ మ్యత్ిముచేత్నే యెవరికెైన్ను గుండెలు
అవిసిపోవును గదా.
దాని రేపుటకెైన్ను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అట్ట
ా ండగా నా యెదుట
నిలువగలవాడెవడు?
నేను త్రరిగి ఇయావలసి యండున్ట్ట
ా నాకెవడెైన్ను ఏమైన్ను ఇచెచనా?
ఆకాశవెైశాలామ్ంత్టి కిరంద నున్నదంత్య నాదే గదా
దాని అవయవములను గూరిచయె
ై న్ను దాని మ్హాబల మునుగూరిచయె
ై న్ను
దాని చకకని తీరునుగూరిచ యె
ై న్ను పలుకక మౌన్ముగా నుండను.
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Will he make many supplications unto thee? Will he speak soft words unto
thee?
Will he make a covenant with thee? Wilt thou take him as a servant for ever?

Lay thine hand upon him; remember the battle, and do so no more!
Behold, the hope against him is in vain. Shall not one be cast down even at
the sight of him?
None is so fierce that dare stir him up. Who then is able to stand before Me?

Who hath come before Me, that I should repay him? Whatsoever is under
the whole heaven is Mine.
"I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.
Who can uncover the face of his garment? Or who can come to him with his
double bridle?

ఎవడెైన్ దాని పై కవచమును ల్లగివేయగలడా? దాని రండు దవడల న్డిమికి Who can open the doors of his face? His teeth are terrible round about.
ఎవడెైన్ రాగలడా?
దాని ముఖదావరములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళాచట్ట
ు
His scales are his pride, shut up together as with a tight seal.
భ్యకంపములు కలవు
దాని గటిుపలుసులు దానికి అత్రశయాసపదము ఎవరును తీయలేని ముదరచేత్ One is so near to another that no air can come between them.
అవి సంత్న్చేయబడి యన్నవి.
అవి ఒకదానితో ఒకటి హతు
త కొని యన్నవి. వాటి మ్ధాకు గాలి
They are joined one to another; they stick together, that they cannot be
యేమ్యత్ిమును జొరనేరదు.
sundered.
ఒకదానితో ఒకటి అత్కబడి యన్నవి భేదింప శకాము కాకుండ అవి
By his sneezings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the
యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యన్నవి.
morning.
అది తుమ్ిగా వెలుగు పరకాశించను దాని కనునలు ఉదయకాలపు
Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.
కనురపపలవల నున్నవి
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దాని నోటనుండి జావలలు బయలుదేరును అగిన కణములు దానినుండి
లేచను.
ఉడుకుచన్న కాగులోనుండి, జముిమ్ంటమీద కాగు చన్న బాన్లోనుండి
పగ లేచన్ట్ట
ా దాని నాసికారంధరములలోనుండి లేచను.
దాని ఊపరి నిపుపలను రాజబెట్ట
ు ను దాని నోటనుండి జావలలు
బయలుదేరును
దాని మడ బలమున్కు సాథన్ము భ్యము దానియెదుట
తాండవమ్యడుచండును
దాని పరకకలమీద మ్యంసము దళముగా ఉన్నది అది దాని ఒంటిని గటిుగా
అంటియన్నది అది ఊడి రాదు.
దాని గుండె రాత్రవల గటిుగా నున్నది అది త్రరుగటి కిరంది దిమ్ింత్ కఠిన్ము.
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Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.
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When he raiseth up himself, the mighty are afraid; by reason of breakings
they purify themselves.
అది లేచన్పుపడు బలిషు
ఠ లు భ్యపడుదురు అధిక భ్యముచేత్ వారు
The sword of him that layeth at him cannot hold the spear, the dart, nor the
మైమ్రతురు.
breastplate.
దాని చంపుటకెై ఒకడు ఖడుము దూయట వారథమే ఈట్టలైన్ను బాణములైన్ను He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.
పంటికోలలైన్ను అకక రకు రావు.
ఇది ఇనుమును గడిిపోచగాను ఇత్తడిని పుచిచపోయిన్ కఱ్ఱగాను ఎంచను.
The arrow cannot make him flee; slingstones are turned by him into stubble.
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బాణము దానిని ప్రరదోలజాలదు వడిసెల రాళ్ల
ా దాని దృష్ుకి చెత్తవల ఉన్నవి. Darts are counted as stubble; he laugheth at the shaking of a spear.
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Sharp potsherds are his undersides; he spreadeth sharp pointed things upon
the mire.
He maketh the deep to boil like a pot; he maketh the sea like a pot of
ointment.
He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.
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దుడు
ి కఱ్ఱలు గడిిపరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచండు ఈట్టను
చూచి న్వువను.
దాని కిరందిభాగములుకరుకెైన్చిలాపంకులవల ఉన్నవి. అది బురదమీద
నురిపడికొయావంటి త్న్ దేహమును పరచకొనును.
కాగు మ్సలున్ట్ట
ా మ్హాసముదరమును అది పంగ జేయనుసముదరమును
తెైలమువల చేయను.
అది తాను న్డచిన్ తో
ి వను త్న్ వెనుక పరకాశింప జేయను చూచిన్వారికి
సముదరము నరసిన్ వెండు
ర కలుగా తోచను.
అది భ్యములేనిదిగా సృజంపబడిన్ది భూమిమీద దానివంటిదేదియ లేదు.
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Then Job answered the LORD and said:
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అది గొపపవాటిన్నినటిని త్రరసకరించను గరివంచిన్ జంతువులనినటికి అది
రాజు.
అపుపడు యోబు యెహోవాతో ఈల్లగు పరతుా త్తరమిచెచను
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His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.
The folds of his flesh are joined together; they are firm in themselves; they
cannot be moved.
His heart is as firm as a stone, yea, as hard as a piece of the nether millstone.

Upon earth there is not his like, who is made without fear.
He beholdeth all high things; he is a king over all the children of pride."

"I know that Thou canst do every thing, and that no thought can be withheld
from Thee.
నీవు సమ్సతకిరయలను చేయగలవనియనీవు ఉదేదశించిన్ది ఏదియ నిష్ులము `Who is he that hideth counsel without knowledge?' Therefore have I
కానేరదనియనేనిపుపడు తెలిసికొంటిని.
uttered what I understood not, things too wonderful for me, which I knew
not.
జా
ా న్ములేని మ్యటలచేత్ ఆలోచన్ను నిరరథకముచేయ వీడెవడు? ఆల్లగున్ `Hear, I beseech thee, and I will speak; I will question thee, and declare thou
వివేచన్లేనివాడనైన్ నేను ఏమియ నరుగక నా బుదిికి మించిన్ సంగతులను unto Me.'
గూరిచ మ్యటల్లడిత్రని.
నేను మ్యటల్లడ గోరుచనానను దయచేసి నా మ్యట ఆలకింపుము ఒక
I have heard of Thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth Thee.
సంగత్ర నినున అడిగెదను దానిని నాకు తెలియ జపుపము.
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వినికిడిచేత్ నినున గూరిచన్ వారి నేను వింటిని అయితే ఇపుపడు నేను
కనునల్లర నినున చూచ చనానను.
కావున్ న్నున నేను అసహిాంచకొని, ధూళ్లలోను బూడిదలోను పడి
పశాచతా
త పపడుచనానను.

Therefore I abhor myself, and repent in dust and ashes."

10

మ్రియ యోబు త్న్ సేనహితుల నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్ చేసిన్పుపడు యెహోవా
అత్ని కేుమ్సిథత్రని మ్రల అత్నికి దయచేసెను. మ్రియ యోబున్కు
పూరవము కలిగిన్ దానికంట్ట రండంత్లు అధికముగా యెహోవా అత్నికి
దయచేసెను.
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అపుపడు అత్ని సహోదరులందరును అత్ని అకక చెలాండరందరును
అంత్కుముందు అత్నికి పరిచయలైన్ వారును వచిచ, అత్నితోకూడ అత్ని
యింట అన్నప్రన్ములు పుచచకొని, యెహోవా అత్నిమీదికి రపపంచిన్
సమ్సతబాధనుగూరిచ యెంత్లేసి దుుఃఖములు పందిత్రవని అత్నికొరకు
దుుఃఖించచ అత్ని నోదారిచరి. ఇదియ గాక ఒకొకకకడు ఒక వరహాను
ఒకొకకకడు బంగారు ఉంగరమును అత్నికి తెచిచ ఇచెచను.

Then came there unto him all his brethren and all his sisters, and all those
who had been of his acquaintance before, and ate bread with him in his
house. And they bemoaned him and comforted him over all the evil that the
LORD had brought upon him. Every man also gave him a piece of money,
and every one an earring of gold.
So the LORD blessed the latter end of Job more than his beginning; for he
had fourteen thousand sheep, and six thousand camels, and a thousand
yoke of oxen, and a thousand sheasses.

Job
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యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవదించిన్ంత్కంట్ట మ్రి అధికముగా
ఆశీరవదించెను. అత్నికి పదునాలుగువేల గొఱ్ఱలును ఆరువేల ఒంట్టలును
వెయిాజత్ల యెడు
ా ను వెయిా ఆడుగాడిదలును కలిగెను.

He had also seven sons and three daughters.
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మ్రియ అత్నికి ఏడుగురు కుమ్యరులును ముగు
ు రు కుమ్యరిలును కలిగిరి.

Job
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అత్డు పదదదానికి యెమీమ్య అనియ రండవదానికి కెజీయా అనియ
మూడవదానికి కెరంహపుపకు అనియ పేళ్ల
ా పట్టును.

And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second
Keziah, and the name of the third Kerenhappuch.
And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job,
and their father gave them an inheritance among their brethren.
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Job

42

Job

And it was so, that after the LORD had spoken these words unto Job, the
LORD said to Eliphaz the Temanite, "My wrath is kindled against thee and
against thy two friends; for ye have not spoken of Me the thing that is right,
as My servant Job hath.
యెహోవా యోబుతో ఆ మ్యటలు పలికిన్ త్రువాత్ ఆయన్ తేమ్యనీయడెైన్ Therefore take unto you now seven bullocks and seven rams, and go to My
ఎలీఫజుతో ఈల్లగు సెల విచెచను నా సేవకుడెైన్ యోబు పలికిన్ట్ట
ా మీరు
servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering. And My servant
న్నున గూరిచ యకిమైన్ది పలుకలేదు గనుకనా కోపము నీమీదను నీ ఇదదరు Job shall pray for you; for him will I accept, lest I deal with you after your
సేనహితులమీదనుమ్ండుచన్నది
folly in that ye have not spoken of Me the thing which is right, like My
servant Job."
కాబటిు యేడు ఎడాను ఏడు పటేుళాను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడెైన్
So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite
యోబునొదదకు పోయి మీ నిమిత్తము దహన్బలి అరిపంపవలను. అపుపడు నా went and did according as the LORD commanded them. The LORD also
సేవకుడెైన్యోబు మీ నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్చేయను. మీ అవివేకమునుబటిు
accepted Job.
మిముిను శికిుంపక యండున్ట్ట
ా నేను అత్నిని మ్యత్ిము అంగీకరించెదను;
ఏలయన్గా నా సేవకుడెైన్ యోబు పలికిన్ట్ట
ా మీరు న్నునగూరిచ
యకిమైన్ది పలుక లేదు.
తేమ్యనీయడెైన్ ఎలీఫజును, ష్షహీయడెైన్ బిలదదును, న్యమ్యతీయడెైన్
And the LORD released Job from captivity when he prayed for his friends.
జ్యఫరును పోయి, యెహోవా త్మ్కు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా చేయగా యెహోవా
Also the LORD gave Job twice as much as he had before.
వారిపక్షమున్ యోబును అంగీకరించెను.
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ఆ దేశమ్ందంత్టను యోబు కుమ్యరిలంత్ సందరా వతులు కన్బడలేదు.
వారి త్ండిర వారి సహోదరులతో ప్రట్ట వారికి సావసథాములనిచెచను.

After this Job lived one hundred and forty years, and saw his sons and his
sons' sons, even four generations.
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అట్టత్రువాత్ యోబు నూట న్లువది సంవత్సరములు బరదికి, త్న్
కుమ్యరులను కుమ్యరుల కుమ్యరులను నాలుగు త్రములవరకు చూచెను.

So Job died, being old and full of days.
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పమ్ిట యోబు కాలము నిండిన్ వృదు
ి డెై మ్ృత్రనొందను.

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor
standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful;
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1

1

Psalm

1

2

దుషు
ు ల ఆలోచన్చొపుపన్ న్డువకప్రపుల మ్యరుమున్ నిలువక అపహాసకులు
కూరుచండు చోటను కూరుచండక
యెహోవా ధరిశాసతీమున్ందు ఆన్ందించచదివారాత్ిము దానిని
ధాానించవాడు ధనుాడు.

Psalm
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అత్డు నీటికాలువల యోరను నాటబడిన్దైఆకు వాడక త్న్ కాలమ్ందు
ఫలమిచచ చెట్ట
ు వలనుండును అత్డు చేయన్దంత్య సఫలమ్గును.

but his delight is in the law of the LORD, and on His law doth he meditate
day and night.
And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth
his fruit in his season; his leaf also shall not wither, and whatsoever he
doeth shall prosper.
The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away.
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దుషు
ు లు ఆల్లగున్ నుండకగాలి చెదరగొట్ట
ు పట్ట
ు వల నుందురు.
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కాబటిు నాాయవిమ్రశలో దుషు
ు లునునీత్రమ్ంతుల సభ్లో ప్రపులును
నిలువరు.
నీత్రమ్ంతుల మ్యరుము యెహోవాకు తెలియనుదుషు
ు ల మ్యరుము
నాశన్మున్కు న్డుపును.
అన్ాజనులు ఏల అలారి రేపుచనానరు?జన్ములు ఏల వారథమైన్దానిని
త్లంచచన్నవి?
మ్న్ము వారి కట్ట
ా తెంపుదము రండివారి ప్రశములను మ్న్యొదదనుండి
ప్రరవేయదము రండి అని చెపుపకొనుచ
భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన్ అభిష్కు
ి నికినివిరోధముగా
నిలువబడుచనానరుఏలికలు ఏకీభ్వించి ఆలోచన్ చేయచనానరు.
ఆకాశమ్ందు ఆస్త్నుడగువాడు న్వువచనానడుపరభువు వారినిచూచి
అపహసించచనానడు
ఆయన్ ఉగు
ర డెై వారితో పలుకునుపరచండకోపముచేత్ వారిని త్లాడింపజేయను
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నేను నా పరిశుది పరవత్మైన్ స్త్యోను మీదనా రాజును ఆస్త్నునిగా
చేసియనానను
కటుడను నేను వివరించెదనుయెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచెచనునీవు నా
కుమ్యరుడవునేడు నినున కనియనానను.
న్నున అడుగుము, జన్ములను నీకు సావసథాముగానుభూమిని
దిగంత్ములవరకు సొతు
త గాను ఇచెచదను.
ఇనుపదండముతో నీవు వారిని న్లుగగొట్టుదవుకుండను పగులగొటిున్ట్ట
ు
వారిని ముకక చెకకలుగాపగులగొట్టుదవు
కాబటిు రాజుల్లరా, వివేకులై యండుడిభూపతుల్లరా, బోధనొందుడి.

Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the
congregation of the righteous.
For the LORD knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly
shall perish.
Why do the heathen rage, and the people devise a vain thing?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together,
against the LORD and against His Anointed, saying,
"Let us break Their bonds asunder, and cast away Their cords from us."
He that sitteth in the heavens shall laugh; the LORD shall hold them in
derision.
Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore
displeasure:
"Yet have I set My King upon My holy hill of Zion."
"I will declare the decree: The LORD hath said unto Me, `Thou art My Son;
this day have I begotten Thee.
Ask of Me, and I shall give Thee the heathen for Thine inheritance, and the
uttermost parts of the earth for Thy possession.
Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them to pieces
like a potter's vessel.'"
Be wise now therefore, O ye kings; be instructed, ye judges of the earth.
Serve the LORD with fear and rejoice with trembling.
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భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యెహోవాను సేవించడిగడగడ వణకుచ సంతోష్ంచడి.

Kiss the Son, lest He be angry and ye perish from the way, when His wrath is
kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in Him.
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LORD, how they have increased that trouble me! Many are they that rise up
against me!
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ఆయన్ కోపము త్వరగా రగులుకొనునుకుమ్యరుని ముదు
ద పట్ట
ు కొనుడి;
లేనియెడల ఆయన్ కోపంచను అపుపడు మీరు తో
ి వ త్పప
న్శించెదరు.ఆయన్ను ఆశర యించవారందరు ధనుాలు.
యెహోవా, న్నున బాధించవారు ఎంతో విసతరించియనానరునామీదికి
లేచవారు అనేకులు.
దేవుని వలన్ అత్నికి రక్షణ యేమియ దొరకదనిన్నునగూరిచ చెపుపవారు
అనేకులు
(సెల్ల.)
యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగానునీవే నాకు అత్రశయాసపదముగాను నా త్ల
ఎతు
త వాడవుగాను ఉనానవు.
ఎలుగెత్రత నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడుఆయన్ త్న్ పరిశుది
పరవత్మునుండి నాకుత్తరమిచచను.
యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున్ నేను పండుకొని నిదరపోయి మేలుకొందును

Psalm

3

6

పదివేలమ్ంది దండెత్రత నా మీదికి వచిచ మోహరించిన్నునేను భ్యపడను
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యెహోవా, లముి, నా దేవా న్నున రకిుంపుమునా శతు
ి వులన్ందరిని దవడ
యెముకమీద కొట్ట
ు వాడవు నీవే, దుషు
ు ల పళ్ల
ా విరుగగొట్ట
ు వాడవునీవే.

Salvation belongeth unto the LORD. Thy blessing is upon Thy people. Selah

Psalm

3

8

రక్షణ యెహోవాదినీ పరజలమీదికి నీ ఆశీరావదము వచచనుగాక.

Hear me when I call, O God of my righteousness! Thou hast set me at large
when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.
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నా నీత్రకి ఆధారమ్గు దేవా, నేను మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు
నాకుత్తరమిముిఇరుకులో నాకు విశాలత్ కలుగజేసిన్వాడవు నీవేన్నున
కరుణంచి నా ప్ర
ర రథన్ న్ంగీకరించము.
న్రుల్లరా, ఎంత్కాలము నా గౌరవమును అవమ్యన్ముగా
మ్యరచదరు?ఎంత్కాలము వారథమైన్దానిని పేరమించెదరు? ఎంత్కాలము
అబదిమైన్వాటిని వెదకెదరు?
యెహోవా త్న్ భ్కు
ి లను త్న్కు ఏరపరచకొనుచనానడని తెలిసికొనుడి.నేను
యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా ఆయన్ ఆలకించను.
భ్యమునొంది ప్రపము చేయకుడిమీరు పడకలమీద నుండగా మీ
హృదయములలోధాాన్ము చేసికొని ఊరకుండుడి
(సెల్ల.)
నీత్రయకిమైన్ బలులు అరిపంచచ యెహోవానున్ముికొనుడి
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(సెల్ల.)

Many there be that say of my soul, "There is no help for him in God." Selah
But Thou, O LORD, art a shield for me, my glory and the lifter up of mine
head.
I cried unto the LORD with my voice, and He heard me from His holy hill.
Selah
I laid me down and slept; I awaked, for the LORD sustained me.
I will not be afraid of ten thousands of people that have set themselves
against me round about.
Arise, O LORD! Save me, O my God! For Thou hast smitten all mine enemies
upon the cheekbone; Thou hast broken the teeth of the ungodly.

O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will
ye love vanity and seek after lies? Selah
But know that the LORD hath set apart him that is godly for Himself; the
LORD will hear when I call unto Him.
Stand in awe, and sin not; commune with your own heart upon your bed,
and be still. Selah
Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

There are many that say, "Who will show us any good?" LORD, lift Thou up
the light of Thy countenance upon us.
మ్యకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు.యెహోవా, నీ సనినధికాంత్ర Thou hast put gladness in my heart, more than in the time when their corn
మ్యమీద పరకాశింపజేయము.
and wine increased.
వారి ధాన్ా దా
ర కాురసములు విసతరించిన్నాటి సంతోష్ముకంట్ట అధికమైన్
I will both lay me down in peace, and sleep; for Thou LORD only, makest me
సంతోష్ము నీవు నా హృదయములోపుటిుంచిత్రవి.
dwell in safety.
యెహోవా, నమ్ిదితో పండుకొని నిదరపోవుదునునేను ఒంటరిగా నుండిన్ను నీవే Give ear to my words, O LORD; consider my meditation.
న్నున సురకిుత్ముగా నివసింపజేయదువు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవా, నా మ్యటలు చెవినిబెట్ట
ు ము నా ధాాన్ముమీద లక్షాముంచము.
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నా రాజా నా దేవా, నా ఆరిధవని ఆలకించము.నినేన ప్ర
ర రిథంచచనానను.
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యెహోవా, ఉదయమున్ నా కంఠసవరము నీకు విన్బడునుఉదయమున్ నా
ప్ర
ర రథన్ నీ సనినధిని సిదిముచేసికాచియందును.
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నీవు దుష్ుత్వమును చూచి ఆన్ందించ దేవుడవు కావు చెడుత్న్మున్కు
నీయొదద చోట్టలేదు
డాంబికులు నీ సనినధిని నిలువలేరుప్రపము చేయవారందరు నీకసహుాలు
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Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto Thee will I
pray.
My voice shalt Thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I
direct my prayer unto Thee and will look up.
For Thou art not a God that hath pleasure in wickedness; neither shall evil
dwell with Thee.
The foolish shall not stand in Thy sight; Thou hatest all workers of iniquity.

అబదిమ్యడువారిని నీవు న్శింపజేయదువుకపటము చూప న్రహత్ా
జరిగించవారు యెహోవాకు అసహుాలు.
నేనైతే నీ కృప్రత్రశయమునుబటిు నీ మ్ందిరములోపరవేశించెదనునీయెడల
భ్యభ్కు
ి లు కలిగి నీ పరిశుదా
ి లయముదికుక చూచి న్మ్సకరించెదను

Thou shalt destroy them that speak lies; the LORD will abhor the bloody and
deceitful man.
But as for me, I will come into Thy house in the multitude of Thy mercy, and
in Thy fear will I worship toward Thy holy temple.
Lead me, O LORD, in Thy righteousness because of mine enemies; make Thy
way straight before my face.
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యెహోవా, నాకొఱ్కు పంచియన్న వారినిబటిునీ నీతాానుసారముగా న్నున
న్డిపంపుమునీ మ్యరుమును నాకు సపష్ుముగా కనుపరచము.

For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is exceeding
wickedness. Their throat is an open sepulcher; they flatter with their tongue.
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వారి నోట యథారథత్ లేదువారి అంత్రంగము నాశన్కరమైన్ గుంటవారి
కంఠము తెరచిన్ సమ్యధివారు నాలుకతో ఇచచకముల్లడుదురు.
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Destroy Thou them, O God! Let them fall by their own counsels. Cast them
out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against
Thee.
దేవా, వారు నీమీద త్రరుగబడియనానరువారిని అపరాధులనుగా
But let all those that put their trust in Thee rejoice; let them ever shout for
తీరుచము.వారు త్మ్ ఆలోచన్లలో చికుకబడి కూలుదురుగాకవారు చేసిన్
joy, because Thou defendest them; let them also that love Thy name be
అనేక దోష్ములనుబటిు వారిని వెలివేయము.
joyful in Thee.
నినున ఆశర యించవారందరు సంతోష్ంచదురునీవే వారిని కాప్రడుదువు గనుక For Thou, LORD, wilt bless the righteous; with favor wilt Thou compass him
వారు నిత్ాముఆన్ందధవని చేయదురు.
about as with a shield.
యెహోవా, నీత్రమ్ంతులను ఆశీరవదించవాడవు నీవేకేడెముతో కపపన్ట్ట
ా నీవు O LORD, rebuke me not in Thine anger, neither chasten me in Thy hot
వారిని దయతో కపపదవుకావున్ నీ నామ్మును పేరమించవారు
displeasure.
నినునగూరిచఉలాసింతురు.
యెహోవా, నీ కోపముచేత్ న్నున గదిదంపకుమునీ ఉగరత్తో న్నున శికిుంపకుము. Have mercy upon me, O LORD, for I am weak; O LORD, heal me, for my
bones are vexed.
యెహోవా, నేను కృశించి యనానను, న్నున కరుణంచముయెహోవా, నా
My soul is also sore vexed, but Thou, O LORD, how long?
యెముకలు అదరుచన్నవి, న్నునబాగుచేయము
నా ప్ర
ర ణము బహుగా అదరుచన్నది.యెహోవా, నీవు ఎంత్వరకు కరుణంపక Return, O LORD, deliver my soul! O save me for Thy mercies' sake!
యందువు?
యెహోవా, త్రరిగి రముి, న్నున విడిపంపుమునీ కృపనుబటిు న్నున
For in death there is no remembrance of Thee; in the grave who shall give
రకిుంచము.
Thee thanks?
మ్రణమైన్వారికి నినున గూరిచన్ జా
ా పకము లేదుప్రతాళములో ఎవరు నీకు
I am weary with my groaning; all the night I make my bed to swim, I water
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ దురు?
my couch with my tears.
నేను మూలుగుచ అలసియనాననుపరత్ర రాత్రియ కనీనరు విడుచచ నా
Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine
పరుపు తేలజేయచనానను.నా కనీనళాచేత్ నా పడక కొట్ట
ు కొని పోవు
enemies.
చన్నది.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Depart from me, all ye workers of iniquity, for the LORD hath heard the
voice of my weeping.
The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.

2

విచారముచేత్ నా కనునలు గుంటలు పడుచన్నవినాకు బాధ
కలిగించవారిచేత్ అవి చివికియన్నవి.
యెహోవా నా రోదన్ ధవని వినియనానడుప్రపముచేయ వారల్లరా,
మీరందరు నాయొదదనుండి తొలగిపోవుడి.
యెహోవా నా విన్నపము ఆలకించి యనానడుయెహోవా నా ప్ర
ర రథన్
న్ంగీకరించను.
నా శతు
ి వులందరు సిగు
ు పడి బహుగా అదరుచనానరువారు ఆకసిికముగా
సిగు
ు పడి వెనుకకు మ్ళ్ల
ా దురు.
యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచయనాననున్నున
త్రుమువారిచేత్రలోనుండి న్నున త్పపంచము.న్నున త్పపంచవాడెవడును
లేకపోగా
వారు సింహమువల ముకకలుగా చీలిచవేయకుండన్నున త్పపంచము.
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యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారాముచేసిన్యెడల
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నాచేత్ ప్రపము జరిగిన్యెడలనాతో సమ్యధాన్ముగా నుండిన్వానికి నేను
కీడుచేసిన్యెడల
శతు
ి వు న్నున త్రిమి పట్ట
ు కొన్నిముినా ప్ర
ర ణమును నేలకు అణగదొరకక
నిముినా అత్రశయాసపదమును మ్ంటిప్రలు చేయనిముి.నిరినమిత్తముగా
న్నున బాధించిన్వారిని నేను సంరకిుంచి ని గదా.(సెల్ల.)

if I have rewarded evil unto him that was at peace with me (yea, I have
delivered him that without cause is mine enemy),
let the enemy persecute my soul and take it; yea, let him tread down my life
upon the earth, and lay mine honor in the dust. Selah
Arise, O LORD, in Thine anger; lift up Thyself against the rage of mine
enemies, and awaken for me the judgment that Thou hast commanded.
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Let all mine enemies be ashamed and sorely vexed; let them turn back and
be put to shame suddenly.
O LORD my God, in Thee do I put my trust. Save me from all them that
persecute me; and deliver me,
lest they tear my soul like a lion, rending it in pieces while there is none to
deliver.
O LORD my God, if I have done this, if there be iniquity on my hands,

యెహోవా, కోపము తెచచకొని లముినా విరోధుల ఆగరహము న్ణచటకెై
లముిన్నున ఆదుకొనుటకెై మేలొకనుమునాాయవిధిని నీవు
నియమించియనానవు గదా.
జన్ములు సమ్యజముగా కూడి నినున చట్ట
ు కొనున్పుపడువారికి పైగా
పరమ్ందు ఆస్త్నుడవు కముి.
యెహోవా జన్ములకు తీరుప తీరుచవాడుయెహోవా, నా నీత్రనిబటిుయ నా
యథారథత్ను బటిుయ నా విష్యములోనాకు నాాయము తీరుచము.

So shall the congregation of the people compass Thee about; for their sakes,
therefore, return Thou on high.

9
10

హృదయములను అంత్రిందిరయములనుపరిశీలించ నీత్రగల దేవా,
దుషు
ు ల చెడుత్న్ము మ్యనుపమునీత్రగలవారిని సిథరపరచముయథారథ
హృదయలను రకిుంచ దేవుడనా కేడెమును మోయవాడెై యనానడు.

My defense is of God, who saveth the upright in heart.
God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
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నాాయమునుబటిు ఆయన్ తీరుప తీరుచనుఆయన్ పరత్రదిన్ము కోపపడు
If he turn not, He will whet His sword; He hath bent His bow and made it
దేవుడు.
ready.
ఒకడును మ్ళానియెడల, ఆయన్ త్న్ ఖడుమును పదును పట్ట
ు నుత్న్ విలు
ా
He hath also prepared for Him the instruments of death; He ordaineth His
ఎకుక పటిు దానిని సిదిపరచి యనానడు
arrows against the persecutors.
వానికొరకు మ్రణసాధన్ములను సిదిపరచియనానడుత్న్ అంబులను అగిన Behold, the wicked travaileth with iniquity, and hath conceived mischief and
బాణములుగా చేసియనానడు
brought forth falsehood.
ప్రపమును కనుటకు వాడు పరసవవేదన్ పడుచనానడుచేట్టను గరభమున్
He made a pit and dug it, and has fallen into the ditch which he hath made.
ధరించిన్వాడెై అబదదమును కని యనానడు.
వాడు గుంటత్ివివ దానిని లోతుచేసియనానడుతాను త్ివివన్ గుంటలో
His mischief shall return upon his own head; and his violent dealings shall
తానేపడిపోయెను.
come down upon his own pate.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

The LORD shall judge the people: Judge me, O LORD, according to my
righteousness and according to mine integrity that is in me.
O let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just;
for the righteous God trieth the hearts and reins.

వాడు త్లంచిన్ చేట్ట వాని నత్రతమీదికే వచచనువాడు యోచించిన్
బల్లతాకరము వాని న్డినత్రతమీదనే పడును.
యెహోవా నాాయము విధించవాడని నేను ఆయన్కు కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచెదనుసరోవన్నతుడెైన్ యెహోవా నామ్మును కీరిించెదను.

I will praise the LORD according to His righteousness, and will sing praise to
the name of the LORD Most High.
O LORD, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, who hast set
Thy glory above the heavens!

1

యెహోవా మ్య పరభువా, ఆకాశములలో నీ మ్హిమ్ను
కనుపరచవాడా,భూమియందంత్ట నీ నామ్ము ఎంత్ పరభావముగలది.
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శతు
ి వులను పగతీరుచకొనువారిని మ్యనిపవేయటకెై నీ విరోధులనుబటిు
బాలురయొకకయ చంటి పలాలయొకకయ సు
త తుల మూలమున్నీవు ఒక
దురుమును సాథపంచి యనానవు.
నీ చేత్రపనియె
ై న్ నీ ఆకాశములనునీవు కలుగజేసిన్ చందరన్క్షత్ిములను నేను
చూడగా
నీవు మ్నుషుాని జా
ా పకము చేసికొనుటకు వాడప్రటి వాడు?నీవు న్రపుతు
ి ని
దరిశంచటకు వాడప్రటివాడు?
దేవునికంట్ట వానిని కొంచెము త్కుకవవానిగా చేసియనానవు.మ్హిమ్య
పరభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి యనానవు.

Out of the mouth of babes and sucklings hast Thou ordained strength
because of Thine enemies, that Thou mightest still the enemy and the
avenger.
When I consider Thy heavens, the work of Thy fingers, the moon and the
stars which Thou hast ordained,
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నీ చేత్రపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ యనానవు.
గొఱ్ఱలనినటిని, ఎడాన్నినటిని అడవి మ్ృగములను ఆకాశపకు
ు లను సముదర
మ్త్సా ములను
సముదరమ్యరుములలో సంచరించవాటి న్నినటినివాని ప్రదములకిరంద నీవు
ఉంచి యనానవు.
యెహోవా మ్య పరభువాభూమియందంత్ట నీ నామ్ము ఎంత్ పరభావముగలది!

what is man that Thou art mindful of him, and the son of man that Thou
dost visit him?
For Thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned
him with glory and honor.
Thou hast made him to have dominion over the works of Thy hands; Thou
hast put all things under his feet,
all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field,
the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through
the paths of the seas.
O LORD, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth!

నా పూరణ హృదయముతో నేను యెహోవాను సు
త త్రంచెదనుయెహోవా, నీ
అదుభత్కారాములనినటిని నేను వివ రించెదను.
మ్హోన్నతుడా, నేను నినునగూరిచ సంతోష్ంచిహరిుంచచనాననునీ
నామ్మును కీరిించెదను.
నీవు నా పక్షమున్ వాాజామ్యడి నాకు నాాయము తీరుచచనానవునీవు
సింహాసనాస్త్నుడవెై నాాయమునుబటిు తీరుపతీరుచచనానవు

I will praise Thee, O LORD, with my whole heart; I will show forth all Thy
marvelous works.
I will be glad and rejoice in Thee; I will sing praise to Thy name, O Thou Most
High.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at Thy
presence.
For Thou hast maintained my right and my cause; Thou sittest on the throne
judging right.

కాబటిు నా శతు
ి వులు వెనుకకు మ్ళ్ల
ా దురునీ సనినధిని వారు జ్యగిపడి
న్శింతురు.
నీవు అన్ాజనులను గదిదంచి యనానవు, దుషు
ు లనున్శింపజేసి
యనానవువారి పేరు ఎన్నటికి నుండకుండ తుడుపు పటిుయనానవు.

Thou hast rebuked the heathen, Thou hast destroyed the wicked; Thou hast
blotted out their name for ever and ever.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and Thou hast
destroyed their cities; their memorial is perished with them.

శతు
ి వులు న్శించిరి, వారు ఎన్నడు నుండకుండనిరూిలమైరినీవు పలాగించిన్ But the LORD shall endure for ever; He hath prepared His throne for
పటుణములు సిరణకు రాకుండబత్రతగా న్శించెను.
judgment.
యెహోవా శాశవత్ముగా సింహాసనాస్త్నుడెైయనానడు.నాాయము తీరుచటకు And He shall judge the world with righteousness; He shall minister judgment
ఆయన్ త్న్ సింహాసన్మును సాథపంచి యనానడు.
to the people in uprightness.
యెహోవా నీత్రనిబటిు లోకమున్కు తీరుప తీరుచనుయథారథత్నుబటిు పరజలకు The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of
నాాయము తీరుచను.
trouble.
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న్లిగిన్వారికి తాను మ్హా దురుమ్గునుఆపతాకలములలో వారికి మ్హా
దురుమ్గును
యెహోవా, నినున ఆశర యించవారిని నీవు విడిచిపట్ట
ు వాడవు కావుకావున్ నీ
నామ్మరిగిన్వారు నినున న్ముికొందురు
స్త్యోను వాసియె
ై న్ యెహోవాను కీరిించడిఆయన్ కిరయలను పరజలలో
పరచరము చేయడి.
ఆయన్ రకాిపరాధమునుగూరిచ విచారణచేయన్పుపడు
బాధపరచబడువారిని జా
ా పకము చేసికొనునువారి మొఱ్ఱను ఆయన్ మ్రువడు.

And they that know Thy name will put their trust in Thee; for Thou, LORD,
hast not forsaken them that seek Thee.
Sing praises to the LORD who dwelleth in Zion! Declare among the people
His doings.
When He maketh inquisition for blood, He remembereth them; He
forgetteth not the cry of the humble.
Have mercy upon me, O LORD! Consider my trouble which I suffer from
them that hate me, Thou that liftest me up from the gates of death,

13

నేను నీ కీరిి అంత్టిని పరసిదిిచేయచస్త్యోను కుమ్యరి గుమ్ిములలోనీ
రక్షణనుబటిు హరిుంచన్ట్ట
ా యెహోవా, న్నున కరుణంచము.

that I may show forth all Thy praise at the gates of the daughter of Zion. I
will rejoice in Thy salvation.
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మ్రణదావరమున్ పరవేశించకుండ న్నున ఉదిరించవాడా,న్నున
దేవష్ంచవారు నాకు కలుగజేయ బాధనుచూడుము.
తాము త్ివివన్ గుంటలో జన్ములు మునిగిపోయిరి.తాము ఒడిిన్ వలలో వారి
కాలు చికుకబడియన్నది.
యెహోవా పరత్ాక్షమ్యయెను, ఆయన్ తీరుప తీరిచయనానడు.దుషు
ు లు
తాముచేసికొనిన్దానిలో చికికయనానరు(హిగా
ు యోన్ సెల్ల.)

The heathen have sunk down into the pit that they made; in the net which
they hid, their own foot is taken.
The LORD is known by the judgment which He executeth; the wicked is
snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
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దుషు
ు లును దేవుని మ్రచ జనులందరునుప్రతాళమున్కు దిగిపోవుదురు.
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దరిదు
ర లు నిత్ాము మ్రువబడరుబాధపరచబడువారి నిరీక్షణాసపదము
ఎన్నటికినిన్శించదు.
యెహోవా లముి, న్రులు పరబలక పోవుదురు గాకనీ సనినధిని జన్ములు
తీరుప పందుదురు గాక.
యెహోవా, వారిని భ్యపట్ట
ు ముతాము న్రమ్యతు
ి లమ్ని జనులు
తెలిసికొందురు గాక.(సెల్ల.)
యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచ...చనానవు? ఆపతాకలములలో
నీ వెందుకు దాగి యనానవు?
దుషు
ు డు గరివంచి, దీనుని వడిగా త్రుముచనానడువారు యోచించిన్
మోసకిరయలలో తామే చికుకకొందురు గాక
దుషు
ు లు త్మ్ మ్నోభిల్లష్నుబటిు అత్రశయపడుదురులోభులు యెహోవాను
త్రరసకరింతురు
దుషు
ు లు పగరకిక యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురుదేవుడు లేడని
వారలాపుపడు యోచించదురు
వారలాపపడు భ్యము మ్యనుకొని పరవరిింతురునీ నాాయవిధులు
ఉన్నత్మైన్వెై వారి దృష్ుకి అందకుండును.వారు త్మ్ శతు
ి వులన్ందరిని
చూచి త్రరసకరింతురు.
మేము కదలచబడము, త్రత్రములవరకు ఆపదచూడము అని వారు త్మ్
హృదయములలో అనుకొందురు
వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచన్తోను నిండియన్నదివారి
నాలుకకిరంద చేట్టను ప్రపమును ఉన్నవి.

For the needy shall not always be forgotten; the expectation of the poor
shall not perish for ever.
Arise, O LORD, let not man prevail; let the heathen be judged in Thy sight.
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Put them in fear, O LORD; that the nations may know themselves to be but
men. Selah
Why standest Thou afar off, O LORD? Why hidest Thou Thyself in times of
trouble?
The wicked in his pride doth persecute the poor; let them be caught in the
devices that they have contrived.
For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous
whom the LORD abhorreth.
The wicked, in the pride of his countenance, will not seek after God; God is
not in all his thoughts.
His ways are always grievous; Thy judgments are far above, out of his sight;
as for all his enemies, he puffeth at them.
He hath said in his heart, "I shall not be moved, for I shall never be in
adversity."
His mouth is full of cursing and deceit and fraud; under his tongue is
mischief and vanity.
He sitteth in the lurking places of the villages; in secret places doth he
murder the innocent; his eyes are privily set against the poor.
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తామున్న పలాలయందలి మ్యట్టచోట్టలలో పంచియందురుచాట్టైన్
సథలములలో నిరపరాధులను చంపుదురువారి కనునలు నిరాధారులను
పట్ట
ు కొన్వలన్ని పంచి చూచను.
గుహలోని సింహమువల వారు చాట్టైన్ సథలములలో పంచి
యందురుబాధపడువారిని పట్ట
ు కొన్ పంచి యందురుబాధపడువారిని త్మ్
వలలోనికి ల్లగి పట్ట
ు కొందురు.
కాగా నిరాధారులు న్లిగి వంగుదురువారి బల్లతాకరమువలన్ నిరాధారులు
కూలుదురు.
దే్ ్ వుడు మ్రచిపోయెను ఆయన్ విముఖుడెై యెపుపడును
చూడకుండును అని వారు త్మ్ హృదయములలో అనుకొందురు.
యెహోవా లముి, దేవా బాధపడువారిని మ్రువకనీ చెయిా యెతు
త ము
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He lieth in wait secretly as a lion in his den; he lieth in wait to catch the
poor; he doth catch the poor when he draweth him into his net.
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దుషు
ు లు దేవుని త్ృణీకరించట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు త్మ్
హృదయములలో అను కొనుటయేల?
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నీవు దీనిని చూచి యనానవు గదా, వారికి పరత్రకారము చేయటకెైనీవు
చేట్టను పగను కనిపటిు చూచచనానవునిరాధారులు త్ముిను నీకు
అపపగించకొందురుత్ండిరలేనివారికి నీవే సహాయడవెై యనానవు
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దుషు
ు ల భుజమును విరుగగొట్ట
ు ముచెడివారి దుష్ుత్వము ఏమియ
కన్బడకపోవువరకుదానిని గూరిచ విచారణ చేయము.
యెహోవా నిరంత్రము రాజై యనానడుఆయన్ దేశములోనుండి అన్ాజనులు
న్శించి పోయిరి.
యెహోవా, లోకులు ఇకను భ్యకారకులు కాకుండు న్ట్ట
ా బాధపడువారి
కోరికను నీవు విని యనానవు
త్ండిరలేనివారికిని న్లిగిన్ వారికిని నాాయము తీరుచటకెై నీవు వారి
హృదయము సిథరపరచిత్రవి,చెవియొగిు ఆల కించిత్రవి.
యెహోవా శరణుజొచిచయనాననుపకిువల, నీ కొండకు ప్రరిపముి అని మీరు
నాతో చెపుపట యేల?
దుషు
ు లు విలాకుక పటిుయనానరుచీకటిలో యథారథహృదయలమీద
వేయటకెైత్మ్ బాణములు నారియందు సంధించి యనానరు
పునాదులు ప్రడెైపోగా నీత్రమ్ంతులేమి చేయగలరు?
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యెహోవా త్న్ పరిశుదా
ి లయములో ఉనానడుయెహోవా సింహాసన్ము
ఆకాశమ్ందున్నదిఆయన్ న్రులను కనునల్లర చూచచనానడుత్న్
కనుదృష్ుచేత్ ఆయన్ వారిని పరిశీలించచనానడు.
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యెహోవా నీత్రమ్ంతులను పరిశీలించనుదుషు
ు లును బల్లతాకరాసకు
ి లును Upon the wicked He shall rain snares, fire and brimstone, and a horrible
ఆయన్కు అసహుాలు,
tempest: this shall be the portion of their cup.
దుషు
ు లమీద ఆయన్ ఉరులు కురిపంచను అగినగంధకములును
For the righteous LORD loveth righteousness; His countenance doth behold
వడగాలియవారికి ప్రనీయభాగమ్గును.
the upright.
యెహోవా నీత్రమ్ంతుడు, ఆయన్ నీత్రని పేరమించ వాడుయథారథవంతులు
Help, LORD, for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the
ఆయన్ ముఖదరశన్ము చేసెదరు.
children of men.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

He croucheth and humbleth himself, that the poor may fall by his strong
ones.
He hath said in his heart, "God hath forgotten; He hideth His face, He will
never see it."
Arise, O LORD! O God, lift up Thine hand! Forget not the humble.
Why doth the wicked contemn God? He hath said in his heart, "Thou wilt
not keep account."
But Thou hast seen it, for Thou beholdest mischief and spite, to requite it
with Thy hand. The poor committeth himself unto Thee; Thou art the helper
of the fatherless.
Break Thou the arm of the wicked and the evil man; seek out his wickedness
until Thou find none.

The LORD is King for ever and ever; the heathen have perished out of His
land.
LORD, Thou hast heard the desire of the humble; Thou wilt prepare their
heart, Thou wilt cause Thine ear to hear,
to judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no
more oppress.
In the LORD I put my trust; how say ye to my soul, "Flee as a bird to your
mountain,
for lo, the wicked bend their bow and make ready their arrow upon the
string, that they may privily shoot at the upright in heart;
if the foundations be destroyed, what can the righteous do?"
The LORD is in His holy temple! The LORD'S throne is in heaven! His eyes
behold; His eyelids test the children of men!
The LORD trieth the righteous; but the wicked and him that loveth violence,
His soul hateth.

యెహోవా న్నున రకిుంపుము, భ్కిిగలవారు లేకపోయిరివిశావసులు న్రులలో
నుండకుండ గత్రంచిపోయిరి.
అందరు ఒకరితో నొకరు అబదిముల్లడుదురుమోసకరమైన్ మ్న్సుసగలవారై
ఇచచకముల్లడు పదవులతో పలుకుదురు.
యెహోవా ఇచచకముల్లడు పదవులనినటినిబింకముల్లడు నాలుకలనినటిని
కోసివేయను.
మ్య నాలుకలచేత్ మేము సాధించెదముమ్య పదవులుమ్యవి, మ్యకు పరభువు
ఎవడని వారను కొందురు.

They speak vanity every one with his neighbor; with flattering lips and with
a double heart do they speak.
The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud
things,
who have said, "With our tongue, we will prevail; our lips are our own; who
is lord over us?"
"For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I
arise," saith the LORD; "I will set him in safety from him that puffeth at him."

బాధపడువారికి చేయబడిన్ బల్లతాకరమునుబటిుయదరిదు
ర ల
నిట్ట
ు రుపలనుబటిుయ నేనిపుపడ లేచెదనురక్షణను కోరుకొనువారికి నేను
రక్షణ కలుగజేసెదను అనియెహోవా సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా మ్యటలు పవిత్ిమైన్వి అవి మ్టిుమూసలో ఏడు మ్యరులు కరగి
ఊదిన్ వెండి యంత్ పవిత్ిములు.
యెహోవా, నీవు దరిదు
ర లను కాప్రడెదవుఈ త్రమువారి చేత్రలోనుండి వారిని
నిత్ాము రకిుంచె దవు.
న్రులలో నీచవరిన్ పరబలమైన్పుపడుదుషు
ు లు గరివషు
ు లై న్లుదికుకల
త్రరుగుల్లడుదురు.
యెహోవా, ఎనానళావరకు న్నున మ్రచిపోవుదువు? నిత్ాము
మ్రచెదవా?నాకెంత్కాలము విముఖుడవెై యందువు?
ఎంత్వరకు నా మ్న్సుసలో నేను చింత్పడుదును?ఎంత్వరకు నా
హృదయములో పగలంత్య దుుఃఖా కారంతుడనై యందును?ఎంత్వరకు
నాశతు
ి వు నామీద త్నున హెచిచంచకొనును?

The words of the LORD are pure words, as silver tried in a furnace of earth,
purified seven times.
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యెహోవా నా దేవా, నామీద దృష్ుయంచి నాకుత్తరమిముి
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నేను మ్రణనిదర నొందకుండనువాని గెలిచిత్రన్ని నా శతు
ి వు
చెపుపకొన్కుండనునేను తూలిపోయి యండగా నా విరోధులు
హరిుంపకుండనునా కనునలకు వెలుగిముి.
నేనైతే నీ కృపయందు న్మిిక యంచి యనానను నీ రక్షణవిష్యమై నా
హృదయము హరిుంచచన్నదియెహోవా
నాకు మ్హోపకారములు చేసియనానడునేను ఆయన్ను కీరిించెదను.

lest mine enemy say, "I have prevailed against him"; and those that trouble
me rejoice when I am moved.
But I have trusted in Thy mercy; my heart shall rejoice in Thy salvation.
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Thou shalt keep them, O LORD; Thou shalt preserve them from this
generation for ever.
The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.
How long wilt Thou forget me, O LORD? For ever? How long wilt Thou hide
Thy face from me?
How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily?
How long shall mine enemy be exalted over me?
Consider and hear me, O LORD my God; lighten mine eyes, lest I sleep the
sleep of death;

I will sing unto the LORD, because He hath dealt bountifully with me.
The fool hath said in his heart, "There is no God." They are corrupt; they
have done abominable works; there is none that doeth good.
The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if
there were any that did understand and seek God.

దేవుడు లేడని బుదిిహీనులు త్మ్ హృదయ ములో అనుకొందురు.వారు
చెడిపోయిన్వారు అసహాకారాములుచేయదురు.మేలుచేయ వాడొకడును
లేడు.
వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అనియెహోవా ఆకాశమునుండి
They have all turned aside; they are all together become filthy. There is
చూచి న్రులను పరి శీలించెను
none that doeth good; no, not one.
వారందరు దారి తొలగి బత్రతగా చెడియనానరుమేలుచేయవారవరును లేరు, Have all the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as
ఒకకడెైన్ను లేడు
they eat bread and call not upon the LORD?
యెహోవాకు ప్ర
ర రథన్ చేయక ఆహారము మింగున్ట్ట
ా నా పరజలను
There were they in great fear, for God is in the generation of the righteous.
మింగుచప్రపము చేయవారికందరికిని తెలివి లేదా?ప్రపము చేయవారు
బహుగా భ్యపడుదురు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఎందుకన్గా దేవుడు నీత్రమ్ంతుల సంతాన్ము పక్ష మున్ నునానడు
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బాధపడువారి ఆలోచన్ను మీరు త్ృణీకరించదురు అయిన్ను యెహోవా
వారికి ఆశర యమై యనానడు.
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Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.

Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When the LORD
bringeth back His people from captivity, Jacob shall rejoice and Israel shall
be glad.
స్త్యోనులోనుండి ఇశారయేలున్కు రక్షణ కలుగునుగాక.యెహోవా చెరలోని త్న్ LORD, who shall abide in Thy tabernacle? Who shall dwell in Thy holy hill?
పరజలను రపపంచన్పుపడు యాకోబు హరిుంచను, ఇశారయేలు
సంతోష్ంచను.
యెహోవా, నీ గుడారములో అత్రథిగా ఉండదగిన్వాడెవడు? నీ పరిశుది
He that walketh uprightly and worketh righteousness, and speaketh the
పరవత్ముమీద నివసింపదగిన్ వాడెవడు?
truth in his heart;
యథారథమైన్ పరవరిన్ గలిగి నీత్ర న్నుసరించచహృదయపూరవకముగా
he that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor
నిజము పలుకువాడ.
spreadeth a reproach against his neighbor;
అటిువాడు నాలుకతో కొండెముల్లడడు, త్న్ చెలికానికి కీడు చేయడుత్న్
in whose eyes a vile person is contemned, but he honoreth them that fear
పరుగువానిమీద నింద మోపడు
the LORD; he that taketh an oath to his own hurt, and changeth not;
అత్ని దృష్ుకి నీచడు అసహుాడు అత్డు యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
గలవారినిసనాినించను అత్డు పరమ్యణము చేయగా న్ష్ుము కలిగిన్ను
మ్యట త్పపడు.
త్న్ దరవాము వడిికియాడు నిరపరాధిని చెరుపుటకెై లంచము పుచచకొన్డుఈ
పరకారము చేయవాడు ఎన్నడును కదలచబడడు.
దేవా, నీ శరణుజొచిచయనానను, న్నున కాప్రడుము.
నీవే పరభుడవు, నీకంట్ట నాకు కేుమ్యధారమేదియలేదని యెహోవాతో నేను
మ్న్వి చేయదును
నేనీల్లగందునుభూమిమీదనున్న భ్కు
ి లే శ్రరషు
ు లు; వారు నాకు కేవలము
ఇషు
ు లు.
యెహోవాను విడచి వేర్కకని అనుసరించవారికిశర మ్లు
విసతరించను.వారరిపంచ రకి ప్రనీయారపణములు నేన్రిపంపనువారి పేళ్ల
ా నా
పదవులనత్తను.
యెహోవా నా సావసథాభాగము నా ప్రనీయభాగమునీవే నా భాగమును
కాప్రడుచనానవు.
మ్నోహర సథలములలో నాకు ప్రలు ప్ర
ర పతంచెనుశ్రరష్ఠమైన్ సావసథాము నాకు
కలిగెను.
నాకు ఆలోచన్కరియె
ై న్ యెహోవాను సు
త త్రంచెదనురాత్రిగడియలలో నా
అంత్రిందిరయము నాకుబోధించచన్నది.
సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచనానను.ఆయన్ నా కుడి
ప్రరశవమ్ందు ఉనానడు గనుకనేను కదలచబడను.
అందువలన్ నా హృదయము సంతోష్ంచచన్నదినా ఆత్ి
హరిుంచచన్నదినా శరీరముకూడ సురకిుత్ముగా నివసించచన్నది
ఎందుకన్గా నీవు నా ఆత్ిను ప్రతాళములో విడచిపటువునీ పరిశుదు
ి ని
కుళ్ల
ా పటునియావు

he that putteth not out his money to usury, nor taketh a bribe against the
innocent. He that doeth these things shall never be moved.
Preserve me, O God, for in Thee do I put my trust.
O my soul, thou hast said unto the LORD, "Thou art my Lord; my goodness
extendeth not to Thee,
but to the saints that are on the earth, and to the excellent, in whom is all
my delight."
Their sorrows shall be multiplied, that hasten after another god; their drink
offerings of blood will I not offer, nor take up their names upon my lips.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup; Thou
maintainest my lot.
The lines have fallen for me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
I will bless the LORD who hath given me counsel; my reins also instruct me
in the night seasons.
I have set the LORD always before me; because He is at my right hand, I shall
not be moved.
Therefore my heart is glad and my spirit rejoiceth; my flesh also shall rest in
hope.
For Thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt Thou suffer Thine Holy
One to see corruption.
Thou wilt show me the path of life; in Thy presence is fullness of joy; at Thy
right hand there are pleasures for evermore.
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జీవమ్యరుమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనినధిని సంపూరణసంతోష్ము
కలదునీ కుడిచేత్రలో నిత్ాము సుఖములుకలవు.
యెహోవా, నాాయమును ఆలకించము, నా మొఱ్ఱ న్ంగీకరించమునా
ప్ర
ర రథన్కు చెవియొగు
ు ము, అది కపటమైన్ పదవులనుండి వచచన్దికాదు.

Hear the right, O LORD; attend unto my cry! Give ear unto my prayer, which
goeth not out of feigned lips.
Let my sentence come forth from Thy presence; let Thine eyes behold things
with equity.

2

నీ సనినధినుండి నాకు తీరుప వచచనుగాక నీ కనుదృష్ు నాాయముగా
చూచను.

17

3

Thou hast tested mine heart; Thou hast visited me in the night; Thou hast
tried me and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not
transgress.
Concerning the works of men, by the word of Thy lips I have been kept from
the paths of the destroyer.
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రాత్రివేళ నీవు న్నున దరిశంచి నా హృదయమును పరిశీలించిత్రవిన్నున
పరిశోధించిత్రవి, నీకు ఏ దురాలోచన్యకాన్రాలేదునోటిమ్యటచేత్ నేను
అత్రకరమింపను
మ్నుషుాల కారాముల విష్యమైతే బల్లతాకరుల మ్యరుముల
Uphold my goings in Thy paths, that my footsteps slip not.
త్పపంచకొనుటకెైనీ నోటిమ్యటనుబటిు న్నున నేను కాప్రడుకొనియనానను.
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Psalm

నీ మ్యరుములయందు నా న్డకలను సిథరపరచకొని యనానను.నాకు కాలు
జారలేదు.
నేను నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు కొనియనానను దేవా, నీవు నాకుత్తరమిచెచదవునాకు
చెవియొగిు నా మ్యట ఆలకించము.

I have called upon Thee, for Thou wilt hear me, O God; incline Thine ear
unto me and hear my speaking.
Show Thy marvelous lovingkindness, O Thou that savest by Thy right hand
them that put their trust in Thee from those that rise up against them.

నీ శరణుజొచిచన్వారిని వారిమీదికి లేచవారి చేత్ర లోనుండి నీ కుడిచేత్
రకిుంచవాడా,
నీ కృప్రత్రశయములను చూపుము.

Keep me as the apple of the eye; hide me under the shadow of Thy wings,

ఒకడు త్న్ కనుప్రపను కాప్రడుకొనున్ట్ట
ా న్నునకాప్రడుమున్నున
లయపరచగోరు దుషు
ు లను పోగొటిు కాప్రడుమున్నున చట్ట
ు కొను నా
ప్ర
ర ణశతు
ి వులచేత్ చికకకుండనునీ రకకల నీడకిరంద న్నున దాచము.
వారు త్మ్ హృదయమును కఠిన్పరచకొనియనానరువారి నోరు గరవముగా
మ్యటల్లడును.
మ్య అడుగుజాడలను గురుతుపటిు వారిపుపడు మ్ముి చట్ట
ు కొని
యనానరుమ్ముిను నేలను కూలుచటకు గురిచూచచనానరు.
వారు చీలుచటకు ఆతురపడు సింహమువలను చాట్టైన్ సథలములలో పంచ
కొదమ్సింహము వలను ఉనానరు.
యెహోవా లముి, వానిని ఎదుర్కకని వానిని పడ
గొట్ట
ు ముదుషు
ు నిచేత్రలోనుండి నీ ఖడుముచేత్ న్నున రకిుంపుము

from the wicked that oppress me, from my deadly enemies who compass
me about.
They are enclosed in their own fat; with their mouth they speak proudly.

They have now encompassed us in our steps; they have set their eyes,
bowing down to the earth,
like a lion that is greedy for his prey, even as a young lion lurking in secret
places.
Arise, O LORD, disappoint them! Cast them down; deliver my soul from the
wicked by Thy sword,
from men which are Thy hand, O LORD, from men of the world that have
their portion in this life, and whose belly Thou fillest with Thy hid treasure:
They are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.

లోకులచేత్రలోనుండి ఈ జీవిత్కాలములోనే త్మ్ ప్రలు పందిన్ యీ లోకుల
As for me, I will behold Thy face in righteousness; I shall be satisfied, when I
చేత్రలోనుండినీ హసతబలముచేత్ న్నున రకిుంపుము.నీవు నీ దాన్ములతో వారి awake, with Thy likeness.
కడుపు నింపుచనానవువారు కుమ్యరులు కలిగి త్ృపతనొందుదురు త్మ్ ఆసితని
త్మ్ పలాలకు విడచిపట్ట
ు దురు.
నేనైతే నీత్రగలవాడనై నీ ముఖదరశన్ము చేసెదను నేను మేలొకనున్పుపడు నీ I will love Thee, O LORD, my strength.
సవరూపదరశన్ముతోనా ఆశను తీరుచకొందును.
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యెహోవా నా బలమ్య, నేను నినున పేరమించ చనానను.
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యెహోవా నా శెైలము, నా కోట, న్నున రకిుంచ వాడునా కేడెము, నా రక్షణ
శృంగము, నా ఉన్నత్దురుము, నా దేవుడునేను ఆశర యించియన్న నా
దురుము.
కీరినీయడెైన్ యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱపటుగా ఆయన్ నా
శతు
ి వులచేత్రలోనుండి న్నున రకిుంచను.
మ్రణ ప్రశములు న్నున చట్ట
ు కొన్గను, భ్కిిహీనులు వరద పరు
ా వల నామీద
పడి బెదరింపగను
ప్రతాళపు ప్రశములు న్నున అరికటుగను మ్రణపు ఉరులు న్నున
ఆవరింపగను
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నా శర మ్లో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిుత్రని నా దేవునికి ప్ర
ర రథన్ చేసిత్రని
ఆయన్ త్న్ ఆలయములో ఆలకించి నా ప్ర
ర రథన్ న్ంగీకరించెనునా మొఱ్ఱ
ఆయన్ సనినధిని చేరి ఆయన్ చెవులజొచెచను.

Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved
and were shaken, because He was wroth.
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అపుపడు భూమి కంపంచి అదిరను పరవత్ముల పునాదులు వణకెనుఆయన్
కోపంపగా అవి కంపంచెను.
ఆయన్ నాసికారంధరములనుండి పగ పుట్టును ఆయన్ నోటనుండి అగినవచిచ
దహించెను
నిపుపకణములు రాజబెట్టును. మేఘములను వంచి ఆయన్ వచెచనుఆయన్
ప్రదములకిరంద గాఢంధకారము కమిియండెను.
కెరూబుమీద ఎకిక ఆయన్ యెగిరి వచెచను గాలి రకకలమీద
పరత్ాక్షమ్యయెను.
గుడారమువల అంధకారము త్న్ చట్ట
ు వాాపంప జేసెనుజల్లంధకారమును
ఆకాశమేఘములను త్న్కు మ్యట్టగా చేసికొనను.

There went up smoke out of His nostrils, and a devouring fire out of His
mouth; coals were kindled by it.
He bowed the heavens also and came down; and darkness was under His
feet.
And He rode upon a cherub and flew; yea, He flew upon the wings of the
wind.
He made darkness His secret place; His pavilion round about Him was dark
waters and thick clouds of the skies.
At the brightness that was before Him, His thick clouds passed, hail stones
and coals of fire.
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ఆయన్ సనినధి కాంత్రలోనుండి మేఘములును వడ గండు
ా ను మ్ండుచన్న
నిపుపలును దాటిపోయెను.
యెహోవా ఆకాశమ్ందు గరజన్చేసెను సరోవన్నతుడు త్న్ ఉరుముధవని
పుటిుంచెనువడగండు
ా ను మ్ండుచన్న నిపుపలును రాలను.

The LORD also thundered in the heavens, and the Highest uttered His voice
with hail stones and coals of fire.
Yea, He sent out His arrows and scattered them; and He shot out lightnings
and discomfited them.
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ఆయన్ త్న్ బాణములు పరయోగించి శతు
ి వులను చెదరగొట్టునుమరుపులు
మండుగా మరపంచి వారిని ఓడగొట్టును.
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Then the channels of the waters were seen, and the foundations of the
world were uncovered at Thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of
Thy nostrils.
He sent from above, He took me; He drew me out of many waters.
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యెహోవా, నీ నాసికారంధరముల ఊపరిని నీవు వడిగా విడువగానీ గదిదంపున్కు
పరవాహముల అడుగుభాగములు కన్బడెను.భూమి పునాదులు
బయలుపడెను.
ఉన్నత్సథలమునుండి చెయిా చాప ఆయన్ న్నున పట్ట
ు కొననున్నున పట్ట
ు కొని He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me, for
మ్హా జలరాసులలోనుండి తీసెను.
they were too strong for me.
బలవంతులగు పగవారు న్నున దేవష్ంచవారు నాకంట్ట
They came against me in the day of my calamity; but the LORD was my stay.
బలిషు
ు లైయండగావారి వశమునుండి ఆయన్ న్నున రకిుంచెను.
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The LORD is my rock and my fortress and my deliverer; my God, my
strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and
my high tower.
I will call upon the LORD, who is worthy to be praised; so shall I be saved
from mine enemies.
The sorrows of death encompassed me, and the floods of ungodly men
made me afraid.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death lay before me.
In my distress I called upon the LORD and cried unto my God; He heard my
voice out of His temple, and my cry came before Him, even unto His ears.
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ఆపతాకలమ్ందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా న్నున ఆదుకొనను.
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విశాలమైన్ సథలమున్కు ఆయన్ న్నున తోడుకొని వచెచనునేను ఆయన్కు
ఇషు
ు డను గనుక ఆయన్ న్నునత్పపంచెను.
నా నీత్రనిబటిు యెహోవా నాకు పరత్రఫలమిచెచను నా నిరోదష్త్వమును బటిు
నాకు పరత్రఫలమిచెచను.
యెహోవా మ్యరుములను నేను అనుసరించచనాననుభ్కిిహీనుడనై నేను నా
దేవుని విడచిన్వాడను కాను
ఆయన్ నాాయవిధులనినటిని నేను లక్షాపట్ట
ు చనాననుఆయన్ కటుడలను
తో
ి సివేసిన్వాడను కాను
దోష్కిరయలు నేను చేయనొలాకుంటిని ఆయన్ దృష్ుకి నేను యథారు
థ డనైత్రని.
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కావున్ యెహోవా నేను నిరోదష్గానుండుట చూచి త్న్ దృష్ుకి కన్బడిన్ నా
చేతుల నిరోదష్త్వమును బటిు నాకు పరత్రఫలమిచెచను.
దయగలవారియెడల నీవు దయచూపంచదువు యథారథవంతులయెడల
యథారథవంతుడవుగా నుందువు
సదాభవముగలవారియెడల నీవు సదాభవము చూపు దువు.మూరు
ఖ లయెడల
నీవు వికటముగా నుందువు
శర మ్పడువారిని నీవు రకిుంచెదవు గరివషు
ఠ లకు విరోధివెై వారిని అణచివేసెదవు.

He brought me forth also into a large place; He delivered me, because He
delighted in me.
The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the
cleanness of my hands hath He recompensed me.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from
my God.
For all His judgments were before me, and I did not put away His statutes
from me.
I was also upright before Him, and I kept myself from mine iniquity.
Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness,
according to the cleanness of my hands in His eyes.
With the merciful Thou wilt show Thyself merciful; with an upright man
Thou wilt show Thyself upright;
with the pure Thou wilt show Thyself pure; and with the froward Thou wilt
show Thyself froward.
For Thou wilt save the afflicted people, but wilt bring down haughty looks.
For Thou wilt light my candle; the LORD my God will enlighten my darkness.

నా దీపము వెలిగించవాడవు నీవే నా దేవుడెైన్ యెహోవా చీకటిని నాకు
వెలుగుగా చేయను
నీ సహాయమువలన్ నేను సెైన్ామును జయింతును. నా దేవుని
సహాయమువలన్ ప్ర
ర కారమును దాట్టదును.
దేవుడు యథారథవంతుడు యెహోవా వాకుక నిరిలముత్న్ శరణుజొచచ
వారికందరికి ఆయన్ కేడెము.
యెహోవా త్పప దేవుడడి? మ్న్ దేవుడు త్పప ఆశర యదురుమేది?

For by Thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a
wall.
As for God, His way is perfect; the word of the LORD is proved; He is a
buckler to all those that trust in Him.
For who is God, except the LORD? Or who is a rock, except our God?

నాకు బలము ధరింపజేయవాడు ఆయనే న్నున యథారథమ్యరుమున్
న్డిపంచవాడు ఆయనే.
ఆయన్ నాకాళ్ల
ా జంక కాళావల చేయచనానడు ఎత్తయిన్ సథలములమీద
న్నున నిలుపుచనానడు.
నా చేతులకు యదిముచేయ నేరుపవాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇత్తడి
విలు
ా ను ఎకుక పట్ట
ు ను.
నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించచనానవు నీ కుడిచెయిా న్నున
ఆదుకొననునీ సాత్రవకము న్నున గొపపచేసెను.
నా ప్రదములకు చోట్ట విశాలపరచిత్రవి నా చీలమ్ండలు బెణకలేదు.

He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.

నా శతు
ి వులను త్రిమి పట్ట
ు కొందును వారిని న్శింపజేయవరకు నేను
త్రరుగను.
వారు నా ప్రదముల కిరంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవున్ట్ట
ా నేను వారిని
అణగ దొరకుకదును

It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

He teacheth my hands to war, so that the bow of steel is broken by mine
arms.
Thou hast also given me the shield of Thy salvation; Thy right hand hath
held me up, and Thy gentleness hath made me great.
Thou hast enlarged my path under me, that my feet did not slip.
I have pursued mine enemies and overtaken them; neither did I turn back
until they were consumed.
I have wounded them, that they were not able to rise; they have fallen
under my feet.
For Thou hast girded me with strength for the battle; Thou hast subdued
under me those that rose up against me.
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యదిమున్కు నీవు న్నున బలము ధరింపజేసిత్రవి నా మీదికి లేచిన్వారిని నా
కిరంద అణచివేసిత్రవి
నా శతు
ి వులను వెనుకకు నీవు మ్ళాచేసిత్రవి న్నున దేవష్ంచవారిని నేను
నిరూిలము చేసిత్రని
వారు మొఱ్ఱపటిురి గాని రకిుంచవాడు లేక పోయెను యెహోవాకు వారు
మొఱ్ఱపట్ట
ు దురు గాని ఆయన్వారి కుత్తరమియాకుండును.
అపుపడు గాలికి ఎగురు ధూళ్లవల నేను వారిని పడిగా కొటిుత్రనివీధుల
పంటను ఒకడు ప్రరబోయన్ట్ట
ా నేను వారిని ప్రరబోసిత్రని.
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పరజలు చేయ కలహములలో పడకుండ నీవు న్నున విడిపంచిత్రవిన్నున
అన్ాజనులకు అధికారిగా చేసిత్రవినేను ఎరుగని పరజలు న్నున సేవించెదరు
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నా మ్యట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయ లగుదురు అనుాలు నాకు
లోబడిన్ట్ట
ా న్టించదురు
అనుాలు నిసాతీణగలవారై వణకుచ త్మ్ దురుములను విడచి వచెచదరు.
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ఆయన్ నా శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి న్నున విడి పంచను.నా మీదికి
లేచవారికంట్ట ఎతు
త గా నీవు న్నునహెచిచంచదువుబల్లతాకరముచేయ
మ్నుషుాల చేత్రలోనుండినీవు న్నున విడిపంచదువు

Therefore will I give thanks unto Thee, O LORD, among the heathen, and
sing praises unto Thy name.
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అందువలన్ యెహోవా, అన్ాజనులలో నేను నినున ఘన్పరచెదనునీ
నామ్కీరిన్ గాన్ము చేసెదను.
నీవు నియమించిన్ రాజున్కు గొపప రక్షణ కలుగ జేయవాడవు అభిషేకించిన్
దావీదున్కును అత్ని సంతాన్మున్కును నిత్ాము కనికరము చూపువాడవు

Great deliverance giveth He to His king and showeth mercy to His anointed,
to David and to his seed for evermore.
The heavens declare the glory of God; and the firmament showeth His
handiwork.
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Day upon day uttereth speech, and night upon night showeth knowledge.
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ఆకాశములు దేవుని మ్హిమ్ను వివరించచన్నవి అంత్రిక్షము ఆయన్
చేత్రపనిని పరచరపరచచన్నది.
పగటికి పగలు బోధచేయచన్నది. రాత్రికి రాత్రి జా
ా న్ము తెలుపుచన్నది.
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వాటికి భాష్లేదు మ్యటలులేవు వాటి సవరము విన్బడదు.

Their sound has gone forth through all the earth, and their words to the end
of the world. In them hath He set a tabernacle for the sun,
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వాటి కొలనూలు భూమియందంత్ట వాాపంచి
which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a
యన్నదిలోకదిగంత్ములవరకు వాటి పరకటన్లు బయలువెళ్ల
ా
strong man to run a race.
చన్నవివాటిలో ఆయన్ సూరుానికి గుడారము వేసెను.
అత్డు త్న్ అంత్ుఃపురములోనుండి బయలుదేరు పండిా కుమ్యరుని వల
His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends
ఉనానడుశూరుడు పరుగెత్త నులాసించన్ట్ట
ా త్న్ పథమున్ందు పరుగెత్త
of it; and there is nothing hid from the heat thereof.
నులాసించచనానడు.
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యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర యదురుమైన్వాడు సోతతా
ి రు
ా డునా
రక్షణకరియయిన్ దేవుడు బహుగా సు
త త్రనొందునుగాక.
ఆయన్ నా నిమిత్తము పరత్రదండన్ చేయ దేవుడు జన్ములను నాకు
లోపరచవాడు ఆయనే.

Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy
them that hate me.
They cried, but there was none to save them, even unto the LORD, but He
answered them not.
Then did I beat them small as the dust before the wind; I did cast them out
as the dirt in the streets.
Thou hast delivered me from the strivings of the people; and Thou hast
made me the head of the heathen; a people whom I have not known shall
serve me.
As soon as they hear of me, they shall obey me; the strangers shall submit
themselves unto me.
The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.
The LORD liveth, and blessed be my Rock! And let the God of my salvation
be exalted!
It is God that avengeth me, and subdueth the people under me;
He delivereth me from mine enemies. Yea, Thou liftest me up above those
that rise up against me; Thou hast delivered me from violent men.

There is no speech nor language where their voice is not heard.
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అత్డు ఆకాశమున్ ఈ దికుకనుండి బయలుదేరి ఆ దికుకవరకు దానిచట్ట
ు
త్రరిగి వచచచనానడు అత్ని వేడిమికి మ్రుగెైన్ది ఏదియ లేదు.

The law of the LORD is perfect, converting the soul; the testimony of the
LORD is sure, making wise the simple.
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The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart; the commandment of
the LORD is pure, enlightening the eyes.
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యెహోవా నియమించిన్ ధరిశాసతీము యథారథ మైన్ది అది ప్ర
ర ణమును
తెపపరిలాజేయనుయెహోవా శాసన్ము న్మ్ిదగిన్ది అది బుదిిహీనులకు
జా
ా న్ము పుటిుంచను.
యెహోవా ఉపదేశములు నిరోదష్మైన్వి, అవిహృదయమును
సంతోష్పరచనుయెహోవా ఏరపరచిన్ ధరిము నిరిలమైన్ది, అది కనున
లకు వెలుగిచచను.
యెహోవాయందైన్ భ్యము పవిత్ిమైన్ది, అది నిత్ాము నిలుచనుయెహోవా
నాాయవిధులు సత్ామైన్వి, అవి కేవలము నాాయమైన్వి.
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Moreover by them is Thy servant warned, and in keeping of them there is
great reward.
Who can understand his errors? Cleanse Thou me from secret faults.
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అవి బంగారుకంట్టను విసాతరమైన్ మేలిమి బంగారు కంట్టను
కోరదగిన్వితేనకంట్టను జుంటితేనధారలకంట్టను మ్ధురమైన్వి.
వాటివలన్ నీ సేవకుడు హెచచరిక నొందును వాటిని గెైకొనుటవలన్ గొపప
ల్లభ్ము కలుగును.
త్న్ పరప్రట్టలు కనుగొన్గలవాడెవడు? నేను రహసాముగా చేసిన్ త్పుపలు
క్షమించి న్నుననిరోదష్నిగా తీరుచము.

Psalm

19

13

Psalm

19

14

Psalm

20

1

May He send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion.
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ఆపతాకలమ్ందు యెహోవా నీకుత్తరమిచచనుగాక యాకోబు దేవుని
నామ్ము నినున ఉదిరించను గాక.
పరిశుది సథలములోనుండి ఆయన్ నీకు సహాయము చేయను
గాకస్త్యోనులోనుండి నినున ఆదుకొనును గాక.
ఆయన్ నీ నైవేదాములనినటిని జా
ా పకము చేసికొనును గాకనీ దహన్బలులను
అంగీకరించను గాక.
నీ కోరికను సిదిింపజేసి నీ ఆలోచన్ యావతు
త ను సఫలపరచను గాక.
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The fear of the LORD is clean, enduring for ever; the judgments of the LORD
are true and righteous altogether.
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold; sweeter
also than honey and the honeycomb.

Keep back Thy servant also from presumptuous sins; let them not have
dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent of the
great transgression.
దురభిమ్యన్ ప్రపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని న్నున
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in
ఏలనియాకుము అపుపడు నేను యథారథవంతుడనై అధిక దోరహముచేయకుండ Thy sight, O LORD, my Strength and my Redeemer.
నిందా రహితుడన్గుదును.
యెహోవా, నా ఆశర యదురుమ్య, నా విమోచకుడా, నా నోటి మ్యటలును నా
The LORD hear thee in the day of trouble! The name of the God of Jacob
హృదయ ధాాన్మునునీ దృష్ుకి అంగీకారములగును గాక.
defend thee!

యెహోవా నీ రక్షణనుబటిు మేము జయోతాసహము చేయచనానముమ్య
దేవుని నామ్మునుబటిు మ్య ధవజము ఎతు
త చనానమునీ ప్ర
ర రథన్లనినయ
యెహోవా సఫలపరచనుగాక.
యెహోవా త్న్ అభిష్కు
ి ని రకిుంచన్ని నా కిపుపడు తెలియనురక్షణారథమైన్
త్న్ దకిుణహసతబలము చూపునుత్న్ పరిశుదా
ి కాశములోనుండి అత్ని
కుత్తరమిచచను.
కొందరు రథములనుబటిుయ కొందరు గుఱ్ఱములను బటిుయ
అత్రశయపడుదురుమ్న్మైతే మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మునుబటిు
అత్రశయపడుదము.

May He remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice. Selah
May He grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel.
We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up
our banners; the LORD fulfill all thy petitions!
Now I know that the LORD saveth His anointed; He will hear him from His
holy heaven with the saving strength of His right hand.
Some trust in chariots, and some in horses; but we will remember the name
of the LORD our God.
They are brought down and fallen; but we are risen and stand upright.
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వారు కు
ర ంగి నేలమీద పడియనానరు, మ్న్ము లేచి చకకగా
నిలుచచనానము.
యెహోవా, రకిుంచము మేము మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుడు రాజు మ్యకుత్తరమిచచను
గాక.
యెహోవా, రాజు నీ బలమునుబటిు సంతోష్ంచ చనానడునీ రక్షణనుబటిు
అత్డు ఎంతో హరిుంచచనానడు.
అత్ని మ్నోభీష్ుము నీవు సఫలము చేయచనానవు అత్ని పదవులలోనుండి
వచిచన్ ప్ర
ర రథన్ నీవు మ్యన్క అంగీకరించచనానవు.
శ్రరయసకరమైన్ ఆశీరావదములతో నీవు అత్నిని ఎదుర్కకనుచనానవు అత్ని
త్లమీద అపరంజ కిరీటము నీవు ఉంచియనానవు.

Save us, LORD! Let the King hear us when we call.

ఆయసుస నిమ్ిని అత్డు నినున వరమ్డుగగా నీవు దానిని అత్ని
కనుగరహించి యనానవుసదాకాలము నిలుచ దీరా
ా యవు నీవు
దయచేసియనానవు.
నీ రక్షణవలన్ అత్నికి గొపప మ్హిమ్ కలిగెను గౌరవ పరభావములను నీవు
అత్నికి ధరింపజేసియనానవు.
నిత్ాము ఆశీరావద కారకుడుగా నుండున్ట్ట
ా నీవత్ని
నియమించియనానవునీ సనినధిని సంతోష్ముతో అత్ని
నులాసింపజేసియనానవు.
ఏలయన్గా రాజు యెహోవాయందు న్మిిక యంచ చనానడు
సరోవన్నతుని కృపచేత్ అత్డు కదలకుండ నిలుచను.
నీ హసతము నీ శతు
ి వులందరిని చికికంచకొనును నీ దకిుణహసతము నినున
దేవష్ంచవారిని చికికంచకొనును.

His glory is great in Thy salvation; honor and majesty hast Thou laid upon
him.

నీవు పరత్ాక్షమైన్పుపడు వారు అగినగుండమువల అగుదురుత్న్
కోపమువలన్ యెహోవా వారిని నిరూిలముచేయను అగిన వారిని
దహించను.
భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభఫలమును నీవు నాశన్ము
చేసెదవున్రులలో నుండకుండ వారి సంతాన్మును న్శింపజేసెదవు.
వారు నీకు కీడు చేయవలన్ని ఉదేదశించిరి దురు ప్రయము పనినరికాని దానిని
కొన్సాగింప లేకపోయిరి.
నీవు వారిని వెనుకకు త్రిపపవేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని
ముఖముమీదకొట్ట
ు దువు.
యెహోవా, నీ బలమునుబటిు నినున హెచిచంచ కొనుముమేము
గాన్ముచేయచ నీ పరాకరమ్మును కీరిించెదము.
నా దేవా నా దేవా, నీవు న్నేనల విడనాడిత్రవి? న్నున రకిుంపక నా ఆరిధవని
విన్క నీవేల దూరముగానునానవు?
నా దేవా, పగలు నేను మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను రాత్రివేళను నేను మౌన్ముగా
నుండుట లేదు అయిన్ను నీవు నా కుత్తరమియాకునానవు.

Their fruit shalt Thou destroy from the earth, and their seed from among
the children of men.

నీవు ఇశారయేలు చేయ సోతత్ిములమీద ఆస్త్నుడవెై యనానవు.

Our fathers trusted in Thee; they trusted, and Thou didst deliver them.

The king shall rejoice in Thy strength, O LORD; and in Thy salvation how
greatly shall he rejoice!
Thou hast given him his heart's desire, and hast not withheld the request of
his lips. Selah
For Thou goest before him with the blessings of goodness; Thou settest a
crown of pure gold on his head.
He asked life of Thee and Thou gavest it to him, even length of days for ever
and ever.

For Thou hast made him most blessed for ever; Thou hast made him
exceeding glad with Thy countenance.
For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the Most High
he shall not be moved.
Thine hand shall find out all Thine enemies; Thy right hand shall find out
those that hate Thee.
Thou shalt make them as a fiery oven in the time of Thine anger; the LORD
shall swallow them up in His wrath, and the fire shall devour them.

For they intended evil against Thee; they contrived a mischievous device,
which they are not able to perform.
Therefore shalt Thou make them turn their back when Thou shalt ready
Thine arrows upon Thy strings against the face of them.
Be Thou exalted, LORD, in Thine own strength; so will we sing and praise Thy
power!
My God, My God, why hast Thou forsaken Me? Why art Thou so far from
helping Me, and from the words of My groaning?
O My God, I cry in the daytime, but Thou hearest not; and in the night
season I am not silent.
But Thou art holy, O Thou that inhabitest the praises of Israel.
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మ్య పత్రులు నీయందు న్మిిక యంచిరి వారు నీయందు న్మిిక
యంచగా నీవు వారిని రకిుంచిత్రవి.
వారు నీకు మొఱ్ఱపటిు విడుదల నొందిరి నీయందు న్మిిక యంచి
సిగు
ు పడకపోయిరి.
నేను న్రుడను కాను నేను పురుగును న్రులచేత్ నిందింపబడిన్వాడను
పరజలచేత్ త్ృణీకరింపబడిన్ వాడను.
న్నున చూచవారందరు పదవులు విరిచి త్ల ఆడిం చచ న్నున
అపహసించచనానరు.
యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన్ వానిని విడిపంచనేమోవాడు
ఆయన్కు ఇషు
ు డు గదా ఆయన్ వానిని త్పపంచ నేమో అందురు.

They cried unto Thee and were delivered; they trusted in Thee and were not
confounded.
But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the
people.
All they that see Me laugh Me to scorn; they shoot out their lip, they shake
their head, saying,
"He trusted in the LORD that He would deliver him; let Him deliver him,
seeing He delighted in him!"
But Thou art He that took Me out of the womb; Thou didst make Me hope
when I was upon My mother's breasts.

గరభమునుండి న్నున తీసిన్వాడవు నీవే గదా నేను నా త్లిాయొదద
సతన్ాప్రన్ము చేయచండగానీవే గదా నాకు న్మిిక పుటిుంచిత్రవి.
గరభవాసినైన్ది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా త్లిా న్నున కన్నది
మొదలుకొని నా దేవుడవునీవే.
శర మ్ వచిచయన్నది, సహాయము చేయవాడెవడును లేడునాకు దూరముగా
నుండకుము.
వృష్భ్ములు అనేకములు న్నున చట్ట
ు కొని యన్నవి బాషానుదేశపు
బలమైన్ వృష్భ్ములు న్నున ఆవరించి యన్నవి.
చీలుచచను గరిజంచచనుండు సింహమువల వారు నోళ్ల
ా తెరచచనానరు

I was cast upon Thee from the womb; Thou art My God from My mother's
belly.
Be not far from Me, for trouble is near; for there is none to help.
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కుకకలు న్నున చట్ట
ు కొని యన్నవి దురాిరు
ు లు గుంపుకూడి న్నున
ఆవరించియనానరువారు నా చేతులను నా ప్రదములను పడిచియనానరు.

I can count all My bones; they look and stare upon Me.
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They part My garments among them, and cast lots upon My vesture.
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నా యెముకలనినయ నేను లకికంపగలను వారు నిదానించచ న్నున తేరి
చూచచనానరు
నా వసతీములు వారు పంచకొనుచనానరు నా అంగీకొరకు చీట్ట
ా
వేయచనానరు.
యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమ్య, త్వరపడి నాకు సహాయము
చేయము.
ఖడుమునుండి నా ప్ర
ర ణమును కుకకల బలమునుండి నా ప్ర
ర ణమును
త్పపంపుము.
సింహపు నోటనుండి న్నున రకిుంపుము గురుపోతుల కొముిలలోనుండి న్నున
రకిుంచినాకుత్తరమిచిచ యనానవు
నీ నామ్మును నా సహోదరులకు పరచరపరచెదను సమ్యజమ్ధామున్ నినున
సు
త త్రంచెదను.

నేను నీళావల ప్రరబోయబడి యనానను నా యెముకలనినయ సాథన్ము
త్పపయన్నవినా హృదయము నా అంత్రంగమ్ందు
మైన్మువలకరగియన్నది.
నా బలము యెండిపోయి చిలాపంకువల ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను
అంట్టకొని యన్నదినీవు న్నున పేరత్ల భూమిలోపడవేసి యనానవు.

Many bulls have compassed Me about; strong bulls of Bashan have beset
Me round.
They gaped at Me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.
I am poured out like water, and all My bones are out of joint; My heart is
like wax; it is melted in the midst of My body.
My strength is dried up like a potsherd, and My tongue cleaveth to My jaws;
and Thou hast brought Me into the dust of death.
For dogs have surrounded Me; the assembly of the wicked have enclosed
Me; they pierced My hands and My feet.

But be Thou not far from Me, O LORD; O My Strength, hasten Thee to help
Me!
Deliver My soul from the sword, My only one from the power of the dog.
Save Me from the lion's mouth; for Thou hast heard Me from the horns of
the unicorns.
I will declare Thy name unto My brethren; in the midst of the congregation
will I praise Thee.
Ye that fear the LORD, praise Him! All ye the seed of Jacob, glorify Him; and
fear Him, all ye the seed of Israel.
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యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలవారల్లరా, ఆయ న్ను
సు
త త్రంచడియాకోబు వంశసు
థ ల్లరా, మీరందరు ఆయన్ను ఘన్
పరచడిఇశారయేలు వంశసు
థ ల్లరా, మీరందరు ఆయన్కుభ్యపడుడి
ఆయన్ బాధపడువాని బాధను త్ృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన్
అసహాపడలేదు, అత్నికి త్న్ ముఖమును దాచలేదు.వాడాయన్కు
మొఱ్ఱపటుగా ఆయన్ ఆలకించెను.
మ్హా సమ్యజములో నినునగూరిచ నేను కీరిన్ ప్రడె దనుఆయన్యందు
భ్యభ్కు
ి లు గలవారియెదుట నా మొ
ా కుకబడులు చెలిాంచెదను.

For He hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither
hath He hid His face from Him, but when He cried unto Him, He heard.

26

దీనులు భోజన్ముచేసి త్ృపతపందదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయన్ను
సు
త త్రంచెదరుమీ హృదయములు తెపపరిలిా నిత్ాము బరదుకును.

All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD, and all
the kindreds of the nations shall worship before Thee.
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భూదిగంత్ముల నివాసులందరు జా
ా పకము చేసికొని యెహోవాత్ట్ట
ు
త్రరిగెదరు అన్ాజనుల వంశసు
థ లందరు నీ సనినధిని న్మ్సాకరము చేసెదరు

For the kingdom is the LORD'S, and He is the governor among the nations.
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రాజాము యెహోవాదే అన్ాజనులలో ఏలువాడు ఆయనే.

All they that are fat upon the earth shall eat and worship; all they that go
down to the dust shall bow before Him, for none can keep alive his own soul.
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A seed shall serve Him; it shall be accounted to the Lord for a generation.
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భూమిమీద వరిథలు
ా చన్నవారందరు అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచ
న్మ్సాకరము చేసెదరుత్మ్ ప్ర
ర ణము కాప్రడుకొన్లేక మ్ంటిప్రలగువారందరు
ఆయన్ సనినధిని మోకరించెదరు
ఒక సంత్త్రవారు ఆయన్ను సేవించెదరు రాబోవుత్రమున్కు
పరభువునుగూరిచ వివరింతురు.
వారు వచిచఆయన్ దీని చేసెన్ని పుటుబోవు పరజలకు తెలియజేతురుఆయన్
నీత్రని వారికి పరచరపరతురు.
యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు.
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పచిచకగల చోటాను ఆయన్ న్నున పరుండజేయ చనానడుశాంత్రకరమైన్
జలములయొదద న్నున న్డిపంచచనానడు.
నా ప్ర
ర ణమున్కు ఆయన్ సేదదీరుచచనానడు త్న్ నామ్మునుబటిు
నీత్రమ్యరుములలో న్నున న్డిపంచ చనానడు.

My praise shall be of Thee in the great congregation; I will pay My vows
before them that fear Him.
The meek shall eat and be satisfied; they shall praise the LORD that seek
Him. Your heart shall live for ever.

They shall come and shall declare His righteousness unto a people that shall
be born, that He hath done this.
The LORD is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures; He leadeth me beside the still
waters.
He restoreth my soul; He leadeth me in the paths of righteousness for His
name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no
evil; for Thou art with me; Thy rod and Thy staff, they comfort me.

గాఢంధకారపు లోయలో నేను సంచరించిన్ను ఏ అప్రయమున్కు
భ్యపడనునీవు నాకు తోడెై యందువు నీ దుడు
ి కఱ్ఱయ నీదండమును
న్నున ఆదరించను.
నా శతు
ి వులయెదుట నీవు నాకు భోజన్ము సిది పరచదువునూనతో నా త్ల
అంటియనానవునా గినన నిండి పరు
ా చన్నది.
నేను బరదుకు దిన్ములనినయ కృప్రకేుమ్ములే నా వెంట
వచచనుచిరకాలము యెహోవా మ్ందిరములో నేను నివాసము చేసెదను.

Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies; Thou
anointest my head with oil; my cup runneth over.

భూమియ దాని సంపూరణత్య లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే.

For He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will
dwell in the house of the LORD for ever.
The earth is the LORD'S, and the fullness thereof, the world and they that
dwell therein.
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ఆయన్ సముదరములమీద దానికి పునాది వేసెను పరవాహజలములమీద దాని
సిథరపరచెను.
యెహోవా పరవత్మున్కు ఎకకదగిన్వాడెవడు? ఆయన్ పరిశుది సథలములో
నిలువదగిన్వాడెవడు?
వారథమైన్దానియందు మ్న్సుస పటుకయ కపటముగా పరమ్యణము చేయకయ
నిరోదష్మైన్ చేతులును శుదిమైన్ హృదయమును కలిగి యండువాడ.

Who shall ascend onto the hill of the LORD? Or who shall stand in His Holy
Place?
He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul
unto vanity, nor sworn deceitfully.
He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the
God of his salvation.

వాడు యెహోవావలన్ ఆశీరావదము నొందును త్న్ రక్షకుడెైన్ దేవునివలన్
నీత్రమ్త్వము నొందును.
ఆయన్ నాశర యించవారు యాకోబు దేవా, నీ సనినధిని వెదకువారు అటిువారే.
(సెల్ల.)
గుమ్ిముల్లరా, మీ త్లలు పైకెత్రతకొనుడి మ్హిమ్గల రాజు పరవేశించన్ట్ట
ా
పురాత్న్మైన్ త్లుపుల్లరా, మిముిను లేవనత్రతకొనుడి.

Such is the generation of them that seek Him, that seek Thy face, O God of
Jacob. Selah
Lift up your heads, O ye gates! And be ye lifted up, ye everlasting doors! And
the King of glory shall come in.
Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in
battle.

మ్హిమ్గల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరాములుగల యెహోవా
యదిశూరుడెైన్ యెహోవా.
గుమ్ిముల్లరా, మీ త్లలు పైకెత్రతకొనుడి, పురాత్న్మైన్ త్లుపుల్లరా,
మ్హిమ్గల రాజు పరవేశించన్ట్ట
ా మిముిను లేవనత్రతకొనుడి.

Lift up your heads, O ye gates! Even lift them up, ye everlasting doors! And
the King of glory shall come in.
Who is this King of glory? The LORD of hosts, He is the King of glory. Selah

మ్హిమ్గల యీ రాజు ఎవడు? సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవాయే.ఆయనే యీ మ్హిమ్గల రాజు.
యెహోవా, నీ దికుకన్కు చూచి నా ఆత్ిను ఎత్రత కొనుచనానను.

Unto Thee, O LORD, do I lift up my soul;
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నా దేవా, నీయందు న్మిిక యంచియనానను న్నున సిగు
ు పడనియాకుము
నా శతు
ి వులను న్నునగూరిచ ఉత్సహింప నియాకుము
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నీకొరకు కనిపట్ట
ు వారిలో ఎవడును సిగు
ు నొందడు. హేతువులేకుండనే దోరహము
చేయవారు సిగు
ు నొందుదురు.
యెహోవా, నీ మ్యరుములను నాకు తెలియజేయము నీతో
ి వలను నాకు
తేటపరచము.
న్నున నీ సత్ాము న్నుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయము. నీవే నా
రక్షణకరివెైన్ దేవుడవు దిన్మలా నీకొరకు కనిపట్ట
ు చనానను.
యెహోవా, నీ కరుణాత్రశయములను జా
ా పకము చేసి కొనుము నీ
కృప్రత్రశయములను జా
ా పకము చేసికొనుము అవి పూరవమునుండి యన్నవే
గదా.
నా బాలాప్రపములను నా అత్రకరమ్ములను జా
ా పకము చేసికొన్కుము.
యెహోవా నీ కృపనుబటిు నీ దయచొపుపన్ న్నున జా
ా పకములో ఉంచ
కొనుము.
యెహోవా ఉత్తముడును యథారథ వంతుడునై యనానడు కావున్ త్న్
మ్యరుమునుగూరిచ ఆయన్ ప్రపులకు ఉపదేశించను.
నాాయవిధులనుబటిు ఆయన్ దీనులను న్డిపంచను త్న్ మ్యరుమును
దీనులకు నేరుపను.

O my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed; let not mine enemies
triumph over me.
Yea, let none that wait on Thee be ashamed; let them be ashamed that
transgress without cause.
Show me Thy ways, O LORD; teach me Thy paths.
Lead me in Thy truth and teach me, for Thou art the God of my salvation; on
Thee do I wait all the day.
Remember, O LORD, Thy tender mercies and Thy lovingkindnesses; for they
have been ever of old.
Remember not the sins of my youth, nor my transgressions; according to
Thy mercy remember Thou me, for Thy goodness' sake, O LORD.
Good and upright is the LORD; therefore will He teach sinners in the way.

The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way.
All the paths of the LORD are mercy and truth, unto them that keep His
covenant and His testimonies.
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ఆయన్ చేసిన్ నిబంధన్ను ఆయన్ నియమించిన్ శాసన్ ములను గెైకొనువారి For Thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity, for it is great.
విష్యములో యెహోవాతో
ి వలనినయ కృప్రసత్ామ్యములై యన్నవి
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యెహోవా, నా ప్రపము బహు ఘోరమైన్ది నీ నామ్మునుబటిు దానిని
క్షమింపుము.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవాడెవడో వాడు కోరుకొన్వలసిన్
మ్యరుమును ఆయన్ వానికి బోధించను.
అత్ని ప్ర
ర ణము నమ్ిదిగా ఉండును అత్ని సంతాన్ము భూమిని
సవత్ంత్రించకొనును.
యెహోవా మ్రిము ఆయన్యందు భ్యభ్కు
ి లు గల వారికి
తెలిసియన్నది ఆయన్ త్న్ నిబంధన్ను వారికి తెలియజేయను.
నా కనుదృష్ు యెలాపుపడు యెహోవావెైపున్కే త్రరిగి యన్నది ఆయన్ నా
ప్రదములను వలలోనుండి విడిపంచను.
నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వెైపు త్రరిగి న్నున కరుణంపుము.
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నా హృదయవేదన్లు అత్రవిసాతరములు ఇకకట్ట
ు లోనుండి న్నున విడిపంపుము. Look upon mine affliction and my pain, and forgive all my sins.
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నా బాధను నా వేదన్ను కనుగొనుము నా ప్రపములనినటిని క్షమింపుము.

Consider mine enemies, for they are many; they hate me with cruel hatred.
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O keep my soul and deliver me; let me not be ashamed, for I put my trust in
Thee.
Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on Thee.
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నా శతు
ి వులను చూడుము, వారు అనేకులు కూ
ర రదేవష్ముతో వారు న్నున
దేవష్ంచచనానరు.
నేను నీ శరణుజొచిచ యనానను, న్నున సిగు
ు పడ నియాకుము నా ప్ర
ర ణమును
కాప్రడుము, న్నున రకిుంపుము.
నీకొరకు నేను కనిపట్ట
ు చనానను యథారథత్య నిరోదష్త్వమును న్నున
సంరకిుంచను గాక.
దేవా, వారి బాధలనినటిలోనుండి ఇశారయేలీయలను విమోచింపుము.

Psalm

26

1

Psalm

26

2

Psalm

26

3

Psalm

26

4

యెహోవా, నేను యథారథవంతుడనై పరవరిించ చనానను నాకు తీరుప
తీరుచము ఏమియ సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను న్మిిక
యంచియనానను.
యెహోవా, న్నున పరిశీలించము, న్నున పరీకిుం చము నా
For Thy lovingkindness is before mine eyes, and I have walked in Thy truth.
అంత్రిందిరయములను నా హృదయమును పరిశో ధించము.
నీ కృప నా కనునలయెదుట నుంచకొనియనానను నీ సత్ాము న్నుసరించి I have not sat with vain persons, neither will I consort with dissemblers.
న్డుచకొనుచనానను
పనికిమ్యలిన్వారితో నేను సాంగత్ాముచేయను వేష్ధారులతో పందుచేయను. I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked.
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దుషు
ు ల సంఘము నాకు అసహాము భ్కిిహీనులతో సాంగత్ాముచేయను
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నిరోదష్న్ని నా చేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచట్ట
ు
that I may proclaim with the voice of thanksgiving, and tell of all Thy
పరదకిుణము చేయ దును.
wondrous works.
అచచట కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంతును. నీ ఆశచరాకారాములను వివరింతును. LORD, I have loved the habitation of Thy house, and the place where Thine
honor dwelleth.

What man is he that feareth the LORD? Him shall He teach in the way that
He shall choose.
His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth.
The secret of the LORD is with them that fear Him, and He will show them
His covenant.
Mine eyes are ever toward the LORD, for He shall pluck my feet out of the
net.
Turn Thee unto me and have mercy upon me, for I am desolate and afflicted.
The troubles of my heart are enlarged; O bring Thou me out of my distresses.

Redeem Israel, O God, out of all his troubles!
Judge me, O LORD, for I have walked in mine integrity. I have also trusted in
the LORD; therefore I shall not slide.
Examine me, O LORD, and test me; try my reins and my heart.

I will wash mine hands in innocence; so will I compass Thine altar, O LORD,
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యెహోవా, నీ నివాసమ్ందిరమును నీ తేజ్యమ్హిమ్ నిలుచ సథలమును నేను
పేరమించ చనానను.
ప్రపులతో నా ప్ర
ర ణమును చేరచకుము న్రహంత్కులతో నా జీవమును
చేరచకుము.
వారి చేత్రలో దుషాకరాములు కలవు వారి కుడిచెయిా లంచములతో
నిండియన్నది.
నేను యథారథవంతుడనై న్డుచకొనుచనానను న్నున విమోచింపుము, న్నున
కరుణంపుము.
సమ్భూమిలో నా ప్రదము నిలిపయనానను సమ్యజములలో యెహోవాను
సు
త త్రంచెదను.
యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయనైయనానడు, నేను ఎవరికి
భ్యపడుదును? యెహోవా నా ప్ర
ర ణదురుము, ఎవరికి వెరతును?
నా శరీరమ్యంసము త్రనుటకెై దుషు
ు లు నామీదికి వచిచన్పుపడు న్నున
బాధించ శతు
ి వులు నామీదికి వచిచన్పుపడు వారు తొటిిలిాకూలిరి

Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men,
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నాతో యదిము చేయటకు దండు దిగిన్ను నా హృదయము భ్యపడదు
నామీదికి యదిము రేగిన్ను దీనిలో నేను ధైరాము విడువకుందును.
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యెహోవాయొదద ఒకక వరము అడిగిత్రని దానిని నేను వెదకుచనానను.
యెహోవా పరసన్నత్ను చూచటకును ఆయన్ ఆల యములో
ధాానించటకును నా జీవిత్కాలమ్ంత్య నేను యెహోవా మ్ందిర ములో
నివసింప గోరుచనానను.
ఆపతాకలమున్ ఆయన్ త్న్ పరణశాలలో న్నున దాచను త్న్ గుడారపు
మ్యట్టన్ న్నున దాచను ఆశర యదురుముమీద ఆయన్ న్నున ఎకికంచను.

One thing have I desired of the LORD; that will I seek after: that I may dwell
in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the
LORD and to inquire in His temple.
For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion; in the secret
places of His tabernacle shall He hide me; He shall set me upon a rock.
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ఇపుపడు న్నున చట్ట
ు కొనియన్న నా శతు
ి వుల కంట్ట ఎతు
త గా నా
త్లయెత్తబడును. ఆయన్ గుడారములో నేను ఉతాసహధవని చేయచ
బలులు అరిపంచెదను. నేను ప్రడెదను, యెహోవానుగూరిచ సు
త త్రగాన్ము
చేసెదను.
యెహోవా, నేను కంఠధవని యెత్రత నినున ప్ర
ర రిథంచ న్పుపడు నా మ్న్వి
ఆలకింపుము కరుణతో నాకుత్తరమిముి.
నా సనినధి వెదకుడని నీవు సెలవియాగా యెహోవా, నీ సనినధి నేను
వెదకెదన్ని నా హృదయము నీతో అనను.
నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత్ నీ సేవకుని తోలివేయకుము.
నా సహాయడవు నీవే రక్షణకరివగు నా దేవా, న్నున దిగనాడకుము న్నున
విడువకుము
నా త్లిదండు
ర లు న్నున విడిచిన్ను యెహోవా న్నున చేరదీయను.
యెహోవా, నీ మ్యరుమును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పంచియన్నవారిని
చూచి సరాళమైన్ మ్యరుమున్ న్నున న్డిపంపుము.

in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
But as for me, I will walk in mine integrity; redeem me and be merciful unto
me.
My foot standeth on a level place; in the congregations will I bless the LORD.
The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD is the
strength of my life; of whom shall I be afraid?
When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up
my flesh, they stumbled and fell.
Though an army should encamp against me, my heart shall not fear; though
war should rise against me, even in this will I be confident.

And then shall mine head be lifted up above mine enemies round about me;
therefore I will offer in His tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will
sing praises unto the LORD.
Hear, O LORD, when I cry with my voice! Have mercy also upon me and
answer me.

When Thou saidst, "Seek ye My face," my heart said unto Thee, "Thy face,
LORD, will I seek."
Hide not Thy face far from me; put not Thy servant away in anger. Thou hast
been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.
When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.

Teach me Thy way, O LORD, and lead me in a level path because of mine
enemies.
Deliver me not over unto the will of mine enemies; for false witnesses have
risen up against me, and such as breathe out cruelty.
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అబదిసాకు
ు లును కూ
ర రత్వము వెళాగరకుకవారును నా మీదికి లేచియనానరు.
నా విరోధుల యిచఛకు న్నున అపపగింపకుము
సజీవుల దేశమున్ నేను యెహోవా దయను పందుదు న్న్న న్మ్ికము నాకు
లేనియెడల నేనేమ్వుదును? యెహోవా కొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండుము

I would have fainted, unless I had believed that I would see the goodness of
the LORD in the land of the living.
Wait on the LORD; be of good courage, and He shall strengthen thine heart.
Wait, I say, on the LORD!

ధైరాము తెచచకొని నీ హృదయమును నిబబరముగా నుంచకొనుము
యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండుము.
యెహోవా, నేను నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను నా ఆశర యదురుమ్య, మౌన్ముగా
ఉండక నా మ్న్వి ఆలకింపుము నీవు మౌన్ముగా నుండిన్యెడల నేను
సమ్యధిలోనికి దిగువారివల అగుదును.
నేను నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు నీ పరిశుదా
ి లయము వెైపున్కు నా చేతుల
నతు
త న్పుపడు నా విజా
ా పన్ ధవని ఆలకింపుము.

Unto Thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me, lest, if Thou be
silent, I become like them that go down into the pit.
Hear the voice of my supplications when I cry unto Thee, when I lift up my
hands toward the oracle of Thy sanctuary.

భ్కిిహీనులను, ప్రపము చేయవారిని నీవు ల్లగివేయ న్ట్ట
ు న్నున ల్లగి
వేయకుము. వారు దుషా
ు లోచన్ హృదయములో నుంచకొని త్మ్
పరుగువారితో సమ్యధాన్ముగా మ్యటల్లడు దురు
వారి కిరయలనుబటిు వారి దుష్ుకిరయలనుబటిు వారికి పరత్రకారము చేయము.
వారు చేసిన్ పనినిబటిు వారికి పరత్రకారము చేయము వారికి త్గిన్
పరత్రఫలమిముి.
యెహోవా కారాములను వారు లక్షాపటురు ఆయన్ హసత కృత్ాములను వారు
లక్షాపటురు కావున్ ఆయన్ వారిని వృదిిపరచక నిరూిలము చేయను.

Give to them according to their deeds and according to the wickedness of
their endeavors; give to them according to the work of their hands; render
to them their deserts.
Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of His
hands, He shall destroy them and not build them up.
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యెహోవా నా విజా
ా పన్ధవని ఆలకించియనానడు ఆయన్కు సోతత్ిము
కలుగును గాక.

28

7

యెహోవా నా ఆశర యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయన్యందు
న్మిికయంచెన్ గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున్ నా హృదయము
పరహరిుంచచన్నది కీరిన్లతో నేను ఆయన్ను సు
త త్రంచచనానను.

The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in Him, and I am
helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise
Him.
The LORD is their strength, and He is the saving strength of His anointed.
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యెహోవా త్న్ జనులకు ఆశర యము ఆయన్ త్న్ అభిష్కు
ి నికి రక్షణదురుము.
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నీ జనులను రకిుంపుము, నీ సావసథామును ఆశీరవ దింపుము వారికి కాపరివెై
నిత్ాము వారిని ఉదిరింపుము.
దైవపుతు
ి ల్లరా, యెహోవాకు ఆరోపంచడి పరభావ మ్హాత్ిాములను
యెహోవాకు ఆరోపంచడి
యెహోవా నామ్మున్కు చెందవలసిన్ పరభావమును ఆయన్కు ఆరోపంచడి
పరత్రష్ఠత్ములగు ఆభ్రణములను ధరించకొని ఆయన్ యెదుట సాగిలపడుడి.
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యెహోవా సవరము జలములమీద విన్బడుచన్నది మ్హిమ్గల దేవుడు
ఉరుమువల గరిజంచచనానడు. మ్హాజలములమీద యెహోవా
సంచరించచనానడు.
యెహోవా సవరము బలమైన్ది యెహోవా సవరము పరభావము గలది.

Draw me not away with the wicked and with the workers of iniquity, who
speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts.

Blessed be the LORD, because He hath heard the voice of my supplications!

Save the people, and bless Thine inheritance; feed them also, and lift them
up forever.
Give unto the LORD, O ye mighty; give unto the LORD glory and strength.
Give unto the LORD the glory due unto His name; worship the LORD in the
beauty of holiness.
The voice of the LORD is upon the waters; the God of glory thundereth; the
LORD is upon many waters.
The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.

The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the
cedars of Lebanon.
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యెహోవా సవరము దేవదారు వృక్షములను విరచను యెహోవా లబానోను
దేవదారు వృక్షములను ముకకలుగా విరచను.
దూడవల అవి గంతులు వేయన్ట్ట
ా ఆయన్ చేయను లబానోనును
ష్రోానును గురుపోతు పలావల గంతులు వేయన్ట్ట
ా ఆయన్ చేయను.

He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Sirion like a young
unicorn.
The voice of the LORD divideth the flames of fire.
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యెహోవా సవరము అగినజావలలను పరజవలింప జేయచన్నది.
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యెహోవా సవరము అరణామును కదలించను యెహోవా కాదేషు
అరణామును కదలించను
యెహోవా సవరము లేళును ఈన్జేయను అది ఆకులు రాలుచను. ఆయన్
ఆలయములో నున్నవనినయ ఆయన్కే పరభా వము అనుచన్నవి.

The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the
Wilderness of Kadesh.
The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and layeth bare the
forests, and in His temple doth every one speak of His glory.
The LORD sitteth over the flood; yea, the LORD sitteth as King for ever.
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యెహోవా పరళయజలములమీద ఆస్త్నుడాయెను యెహోవా నిత్ాము రాజుగా
ఆస్త్నుడెైయనానడు.
యెహోవా త్న్ పరజలకు బలము న్నుగరహించను యెహోవా త్న్ పరజలకు
సమ్యధాన్ము కలుగజేసి వారి నాశీరవదించను.
యెహోవా, నా శతు
ి వులను నా విష్యమై సంతో ష్ంపనియాక నీవు
న్నునదిరించి యనానవు అందుకెై నేను నినున కొనియాడుచనానను.
యెహోవా నా దేవా, నేను నీకు మొఱ్ఱపటుగా నీవు న్నున సవసథపరచిత్రవి.
యెహోవా, ప్రతాళములోనుండి నా ప్ర
ర ణమును లేవదీసిత్రవి నేను గోత్రలోనికి
దిగకుండ నీవు న్నున బరదికించిత్రవి.
యెహోవా భ్కు
ి ల్లరా, ఆయన్ను కీరిించడి ఆయన్ పరిశుదిమైన్ జా
ా పకారథ
నామ్మును బటిు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
ఆయన్ కోపము నిమిష్మ్యత్ిముండును ఆయన్ దయ
ఆయషాకలమ్ంత్య నిలుచను. సాయంకాలమున్ ఏడుప వచిచ, రాత్రి
యండిన్ను ఉదయమున్ సంతోష్ము కలుగును.
నేనన్నడు కదలన్ని నా కేుమ్కాలమున్ అను కొంటిని.
యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవత్మును సిథర పరచిత్రవి నీ ముఖమును
నీవు దాచకొనిన్పుపడు నేను కలత్ జందిత్రని
యెహోవా, నీకే మొఱ్ఱపటిుత్రని నా పరభువును బత్రమ్యలుకొంటిని. నేను
గోత్రలోనికి దిగిన్యెడల నా ప్ర
ర ణమువలన్ ఏమి ల్లభ్ము?
మ్నున నినున సు
త త్రంచనా? నీ సత్ామునుగూరిచ అది వివరించనా?
యెహోవా, ఆలకింపుము న్నున కరుణంపుము యెహోవా, నాకు సహాయడవెై
యండుము
నా ప్ర
ర ణము మౌన్ముగా నుండక నినున కీరిించన్ట్ట
ా నా అంగల్లరుపను నీవు
నాటాముగా మ్యరిచ యనానవు.
నీవు నా గోనపటు విడిపంచి, సంతోష్వసతీము న్నున ధరింపజేసియనానవు
యెహోవా నా దేవా, నిత్ాము నేను నినున సు
త త్రంచె దను.

The LORD will give strength unto His people; the LORD will bless His people
with peace.
I will extol Thee, O LORD, for Thou hast lifted me up, and hast not made my
foes to rejoice over me.
O LORD my God, I cried unto Thee, and Thou hast healed me.
O LORD, Thou hast brought up my soul from the grave; Thou hast kept me
alive, that I should not go down to the pit.
Sing unto the LORD, O ye His saints, and give thanks at the remembrance of
His holiness.
For His anger endureth but a moment, and in His favor is life; weeping may
endure for a night, but joy cometh in the morning.
And in my prosperity I said, "I shall never be moved."

LORD, by Thy favor Thou hast made my mountain to stand strong; when
Thou didst hide Thy face, I was troubled.
I cried to Thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication:
"What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust
praise Thee? Shall it declare Thy truth?
Hear, O LORD, and have mercy upon me; LORD, be Thou my helper!"
Thou hast turned for me my mourning into dancing; Thou hast put off my
sackcloth and girded me with gladness,
to the end that my glory may sing praise to Thee and not be silent. O LORD
my God, I will give thanks unto Thee for ever.
In Thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed; deliver me in
Thy righteousness.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవా, నీ శరణుజొచిచ యనానను న్ననన్నడును సిగు
ు పడనియాకుము నీ
నీత్రనిబటిు న్నున రకిుంపుము.
నాకు నీ చెవియొగిు న్నున త్వరగా విడిపంచము న్నున రకిుంచటకు నాకు
ఆశర యశెైలముగాను ప్ర
ర కారముగల యిలు
ా గాను ఉండుము.
నా కొండ నాకోట నీవే నీ నామ్మునుబటిు తో
ి వ చూప న్నున న్డిపంచము నా
ఆశర యదురుము నీవే.
న్నున చికికంచకొనుటకెై శతు
ి వులు రహసాముగా ఒడిిన్ వలలోనుండి న్నున
త్పపంచము.
నా ఆత్ిను నీ చేత్రకపపగించచనానను యెహోవా సత్ాదేవా, న్నున
విమోచించవాడవు నీవే.
నేను యెహోవాను న్ముికొని యనానను వారథమైన్ దేవత్లను
అనుసరించవారు నాకు అస హుాలు.
నీవు నా బాధను దృష్ుంచి యనానవు నా ప్ర
ర ణబాధలను నీవు కనిపటిు
యనానవు కావున్ నీ కృపనుబటిు నేను ఆన్ందభ్రితుడనై సంతో ష్ంచెదను.

Bow down Thine ear to me, deliver me speedily; be Thou my strong rock, a
house of defense to save me.
For Thou art my rock and my fortress; therefore for the sake of Thy name,
lead me and guide me.
Pull me out of the net that they have laid privily for me, for Thou art my
strength.
Into Thine hand I commit my spirit; Thou hast redeemed me, O LORD God of
truth.
I have hated them that have regard for lying vanities; but I trust in the LORD.

నీవు శతు
ి వులచేత్ న్నున చెరపటులేదు విశాలసథలమున్ నా ప్రదములు
నిలువబెటిుత్రవి.
యెహోవా, నేను ఇరుకున్ పడియనానను, న్నున కరుణంపుము
విచారమువలన్ నా కనున కీుణంచచన్నది నా ప్ర
ర ణము, నా దేహము
కీుణంచచన్నవి.
నా బరదుకు దుుఃఖముతో వెళాబుచచచనానను నిట్ట
ు రుపలు విడుచటతో నా
యేండు
ా గత్రంచ చన్నవి నా దోష్మునుబటిు నా బలము త్గిుపోవుచన్నది
నా యెముకలు కీుణంచచన్నవి.
నా శతు
ి వులకందరికి నేను నిందాసపదుడనైయనానను నా పరుగువారికి
విచారకారణముగా ఉనానను నా నళవరులకు భీకరుడనై యనానను వీధిలో
న్నున చూచవారు నాయెదుటనుండి ప్రరి పోవుదురు.

Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble; mine eye is consumed
with grief, yea, my soul and my belly.
For my life is spent with grief, and my years with sighing; my strength faileth
because of mine iniquity, and my bones are consumed.
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మ్రణమై సిరణకు రాకున్న వానివల మ్రువబడిత్రని ఓటికుండవంటి
వాడనైత్రని.

For I have heard the slander of many; fear was on every side; while they
took counsel together against me, they schemed to take away my life.
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But I have trusted in Thee, O LORD; I said, "Thou art my God."
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అనేకులు నామీద దురాలోచన్లు చేయచనానరు నాకు ప్ర
ర ణహాని
చేయటకు యోచించచనానరు వారు గుసగుసల్లడుట నాకు
విన్బడుచన్నది. న్లుదిశలను నాకు భీత్ర కలుగుచన్నది.
యెహోవా, నీయందు న్మిిక యంచియనానను నీవే నా దేవుడవని నేను
అనుకొనుచనానను.
నా కాలగతులు నీ వశములో నున్నవి. నా శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి న్నున
రకిుంపుము న్నున త్రుమువారినుండి న్నున రకిుంపుము.
నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంత్ర పరకాశింపజేయము నీ కృపచేత్ న్నున
రకిుంపుము.
యెహోవా, నీకు మొఱ్ఱపటిుయనానను న్నున సిగు
ు నొందనియాకుము
భ్కిిహీనులు సిగు
ు పడుదురు గాక; ప్రతాళమున్ందు వారు మౌనులై యందురు
గాక.
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I will be glad and rejoice in Thy mercy, for Thou hast considered my trouble.
Thou hast known my soul in adversities,
And hast not delivered me into the hands of the enemy; Thou hast set my
feet in a large room.

I am a reproach among all mine enemies, but especially among my
neighbors, and a fear to mine acquaintances; they that see me in the streets
flee from me.
I am forgotten as a dead man, out of mind; I am like a broken vessel.

My times are in Thy hand; deliver me from the hand of mine enemies and
from them that persecute me.
Make Thy face to shine upon Thy servant; save me for Thy mercies' sake.
Let me not be ashamed, O LORD, for I have called upon Thee; let the wicked
be ashamed, and let them be silent in the grave.
Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and
contemptuously against the righteous.
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అబదిికుల పదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవమును అసహామును
అగపరచచ నీత్ర మ్ంతులమీద కఠోరమైన్ మ్యటలు పలుకుదురు.
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నీయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి యంచిన్ మేలు
యెంతో గొపపది న్రులయెదుట నినున ఆశర యించవారి నిమిత్తము నీవు
సిదిపరచిన్ మేలు ఎంతో గొపపది.
మ్నుషుాల కపటోప్రయములు వారి న్ంటకుండ నీ సనినధి చాట్టన్ వారిని
Blessed be the LORD, for He hath shown me His marvelous kindness in a
దాచచనానవు వాకకలహము మ్యనిప వారిని గుడారములో దాచ చనానవు stronghold city!
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ప్ర
ర కారముగల పటుణములో యెహోవా త్న్ కృపను ఆశచరాకరముగా నాకు
చూపయనానడు ఆయన్ సు
త త్రనొందును గాక.

Psalm

31

22

భీత్రచెందిన్వాడనైనీకు కన్బడకుండ నేను నాశన్ మైత్రన్నుకొంటిని అయిన్ను O love the LORD, all ye His saints! For the LORD preserveth the faithful, but
నీకు నేను మొఱ్ఱపటుగా నీవు నా విజా
ా పన్ల ధవని నాలకించిత్రవి.
plentifully rewardeth the proud doer.
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Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in
the LORD.
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యెహోవా భ్కు
ి ల్లరా, మీరందరు ఆయన్ను పేరమించడి యెహోవా
విశావసులను కాప్రడును గరవముగా పరవరిించవారికి ఆయన్ గొపప పరత్ర
కారము చేయను.
యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు వారల్లరా, మీరందరు మ్న్సుసన్ ధైరాము వహించి
నిబబరముగా నుండుడి.
త్న్ అత్రకరమ్ములకు పరిహారమునొందిన్వాడు త్న్ ప్రపమున్కు
ప్ర
ర యశిచత్తము నొందిన్వాడు ధనుాడు.
యెహోవాచేత్ నిరోదష్ అని యెంచబడిన్వాడు ఆత్ిలో కపటములేనివాడు
ధనుాడు.
నేను మౌనినై యండగా దిన్మ్ంత్య నేను చేసిన్ నా ఆరిధవనివలన్
నాయెముకలు కీుణంచిన్వి.
దివారాతు
ి లు నీ చెయిా నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము
వేసవికాలమున్ ఎండిన్టా
ు యెను. (సెల్ల.)

Psalm

32

5

Psalm

32

6

Psalm

32

7

Psalm

32

8

నా దాగు చోట్ట నీవే, శర మ్లోనుండి నీవు న్నున రకిుంచెదవు విమోచన్
గాన్ములతో నీవు న్నున ఆవరించెదవు
నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు న్డవవలసిన్ మ్యరు మును నీకు బోధించెదను
నీమీద దృష్ుయంచి నీకు ఆలోచన్ చెపపదను
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"I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go; I will
guide thee with Mine eye.
Be ye not as the horse or as the mule which have no understanding, whose
mouth must be held in with bit and bridle, lest they not come near unto
thee."
Many shall be the sorrows of the wicked; but he that trusteth in the LORD,
mercy shall compass him about.

O how great is Thy goodness which Thou hast laid up for them that fear
Thee, which Thou hast wrought for them that trust in Thee before the sons
of men!
Thou shalt hide them in the safety of Thy presence from the pride of man;
Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

For I said in my haste, "I am cut off from before Thine eyes!" Nevertheless
Thou heard the voice of my supplications when I cried unto Thee.

Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in
whose spirit there is no guile.
When I kept silent, my bones waxed old through my groaning all the day
long.
For day and night Thy hand was heavy upon me; the sap of my soul was
turned into the drought of summer. Selah
I acknowledged my sin unto Thee, and mine iniquity have I not hid. I said, "I
will confess my transgressions unto the LORD," and Thou forgavest the
iniquity of my sin. Selah
నా దోష్మును కపుపకొన్క నీ యెదుట నాప్రపము ఒపుపకొంటిని యెహోవా
For this shall every one that is godly pray unto Thee in a time when Thou
సనినధిని నా అత్రకరమ్ములు ఒపుప కొందు న్నుకొంటిని. నీవు నా
mayest be found; surely the floods of great waters shall not come nigh unto
ప్రపదోష్మును పరిహరించియనానవు. (సెల్ల.)
him.
కావున్ నీ దరశన్కాలమ్ందు భ్కిిగలవారందరు నినున ప్ర
ర రథన్చేయదురు.
Thou art my hiding place; Thou shalt preserve me from trouble; Thou shalt
విసాతర జలపరవాహములు పరలివచిచన్ను నిశచయముగా అవి వారిమీదికి రావు. compass me about with songs of deliverance. Selah

బుదిి జా
ా న్ములులేని గుఱ్ఱమువలనైన్ను కంచరగాడిద వలనైన్ను మీరు
ఉండకుడి అవి నీ దగురకు తేబడున్ట్ట
ా వాటి నోరు వారుతోను కళ్లాముతోను
బిగింపవలను.
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భ్కిిహీనులకు అనేక వేదన్లు కలుగుచన్నవి యెహోవాయందు
న్మిికయంచవానిని కృప ఆవ రించచన్నది.
నీత్రమ్ంతుల్లరా, యెహోవానుబటిు సంతోష్ంచడి ఉలాపంచడి యథారథ
హృదయల్లరా, మీరందరు ఆన్ందగాన్ము చేయడి.
నీత్రమ్ంతుల్లరా, యెహోవాను బటిు ఆన్ందగాన్ము... చేయడి.
సు
త త్రచేయట యథారథవంతులకు శోభ్సకరము.
సితారాతో యెహోవాను సు
త త్రంచడి పది త్ంతుల సవరమ్ండలముతో
ఆయన్ను కీరిించడి
ఆయన్నుగూరిచ నూత్న్కీరిన్ ప్రడుడి ఉతాసహధవనితో ఇంపుగా వాయించడి.

Be glad in the LORD and rejoice, ye righteous; and shout for joy, all ye that
are upright in heart!
Rejoice in the LORD, O ye righteous! For praise is comely for the upright.
Praise the LORD with the harp; sing unto Him with the psaltery and an
instrument of ten strings.
Sing unto Him a new song; play skillfully with a loud noise.
For the word of the LORD is right, and all His works are done in truth.

యెహోవా వాకాము యథారథమైన్ది ఆయన్ చేయన్దంత్య న్మ్ికమైన్ది. He loveth righteousness and judgment; the earth is full of the goodness of
the LORD.
ఆయన్ నీత్రని, నాాయమును పేరమించచనానడు లోకము యెహోవా కృపతో By the word of the LORD were the heavens made, and all the host of them
నిండియన్నది.
by the breath of His mouth.
యెహోవా వాకుక చేత్ ఆకాశములు కలిగెను ఆయన్ నోటి ఊపరిచేత్ వాటి
He gathereth the waters of the sea together as a heap; He layeth up the
సరవసమూహము కలిగెను.
deep in storehouses.
సముదరజలములను రాశిగా కూరుచవాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటాలో Let all the earth fear the LORD; let all the inhabitants of the world stand in
కూరుచవాడు ఆయనే.
awe of Him.
లోకులందరు యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు నిలుప వలను. భూలోక
For He spoke, and it was done; He commanded, and it stood fast.
నివాసులందరు ఆయన్కు వెరవవలను.
ఆయన్ మ్యట సెలవియాగా దాని పరకారమ్యయెను ఆయన్ ఆజా
ా పంపగానే
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought; He maketh the
కారాము సిథరపరచబడెను.
devices of the people of no effect.
అన్ాజన్ముల ఆలోచన్లను యెహోవా వారథపరచను జన్ముల యోచన్లను The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of His heart to all
ఆయన్ నిష్ులములుగా జేయను.
generations.
యెహోవా ఆలోచన్ సదాకాలము నిలుచను ఆయన్ సంకలపములు
Blessed is the nation whose God is the LORD, and the people whom He hath
త్రత్రములకు ఉండును.
chosen for His own inheritance.
యెహోవా త్మ్కు దేవుడుగాగల జనులు ధనుాలు. ఆయన్ త్న్కు
The LORD looketh down from heaven; He beholdeth all of the sons of men.
సావసథాముగా ఏరపరచకొను జనులు ధనుాలు.
యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపట్ట
ు చనానడు ఆయన్ న్రులందరిని
From the place of His habitation He looketh upon all the inhabitants of the
దృష్ుంచచనానడు.
earth;
తానున్న నివాససథలములోనుండి భూలోక నివాసులందరివెైపు ఆయన్
He fashioneth the hearts of all; He considereth all their works.
చూచచనానడు.
ఆయన్ వారందరి హృదయములను ఏకరీత్రగా నిరిించిన్ వాడు వారి
No king is saved by the multitude of an army; a mighty man is not delivered
కిరయలనినయ విచారించవాడు వారిని దరిశంచ వాడు.
by much strength.
ఏ రాజును సేనాబలముచేత్ రకిుంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత్
A horse is a vain thing for safety; neither shall he deliver any by his great
త్పపంచకొన్డు.
strength.
రకిుంచటకు గుఱ్ఱము అకకరకు రాదు అది దాని విశ్రష్బలముచేత్
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear Him, upon them that
మ్నుషుాలను త్పపంప జాలదు.
hope in His mercy,
వారి ప్ర
ర ణమును మ్రణమునుండి త్పపంచటకును కరవులో వారిని
to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
సజీవులనుగా కాప్రడుటకును
యెహోవా దృష్ు ఆయన్యందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారి మీదను ఆయన్
Our soul waiteth for the LORD; He is our help and our shield.
కృపకొరకు కనిపట్ట
ు వారిమీదను నిలుచ చన్నది.
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మ్న్ము యెహోవా పరిశుదినామ్మ్ందు న్మిికయంచి యనానము.
ఆయన్ను బటిు మ్న్ హృదయము సంతోష్ంచ చన్నది

For our heart shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name.
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Let Thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in Thee.
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మ్న్ ప్ర
ర ణము యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొను చన్నది ఆయనే మ్న్కు
సహాయమును మ్న్కు కేడెమునై యనానడు.
యెహోవా, మేము నీకొరకు కనిపట్ట
ు చనానము నీ కృప మ్యమీద నుండును
గాక.
నేనలాపుపడు యెహోవాను సనునత్రంచెదను. నిత్ాము ఆయన్ కీరిి నా నోట
నుండును.
యెహోవానుబటిు నేను అత్రశయించచనానను. దీనులు దానిని విని
సంతోష్ంచెదరు.
నాతో కూడి యెహోవాను ఘన్పరచడి మ్న్ము ఏకముగా కూడి ఆయన్
నామ్మును గొపప చేయదము.
నేను యెహోవాయొదద విచారణచేయగా ఆయన్ నాకుత్తరమిచెచను నాకు
కలిగిన్ భ్యములనినటిలోనుండి ఆయన్ న్నున త్పపంచెను.
వారు ఆయన్త్ట్ట
ు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము
లన్నడును లజజంపకపోవును.
ఈ దీనుడు మొఱ్ఱపటుగా యెహోవా ఆలకించెను అత్ని శర మ్లనినటిలోనుండి
అత్ని రకిుంచెను.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలవారి చట్ట
ు ఆయన్దూత్ కావలియండి
వారిని రకిుంచను
యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయన్ను ఆశర యించ
న్రుడు ధనుాడు.
యెహోవా భ్కు
ి ల్లరా, ఆయన్యందు భ్యభ్కు
ి లు ఉంచడి. ఆయన్యందు
భ్యభ్కు
ి లు ఉంచవానికి ఏమియ కొదువలేదు.
సింహపు పలాలు లేమిగలవెై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర యించవారికి ఏ
మేలు కొదువయె
ై యండదు.
పలాల్లరా, మీరు వచిచ నా మ్యట వినుడి. యెహోవాయందలి భ్యభ్కు
ి లు
మీకు నేరపదను.
బరతుక గోరువాడెవడెైన్ నునానడా? మేలునొందుచ అనేక దిన్ములు బరతుక
గోరువా డెవడెైన్ నునానడా?
చెడి మ్యటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన్ మ్యటలు పలుకకుండ నీ
పదవులను కాచ కొనుము.
కీడు చేయట మ్యని మేలు చేయము సమ్యధాన్ము వెదకి దాని వెంటాడుము.
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I will bless the LORD at all times; His praise shall continually be in my mouth.
My soul shall make her boast in the LORD; the humble shall hear thereof
and be glad.
O magnify the LORD with me, and let us exalt His name together.
I sought the LORD, and He heard me, and delivered me from all my fears.
They looked unto Him and were lightened, and their faces were not
ashamed.
This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his
troubles.
The angel of the LORD encampeth round about them that fear Him, and
delivereth them.
O taste and see that the LORD is good; blessed is the man that trusteth in
Him!
O fear the LORD, ye His saints! For them that fear Him suffer no want.
The young lions lack and suffer hunger, but they that seek the LORD shall
not want any good thing.
Come, ye children, hearken unto me; I will teach you the fear of the LORD.
What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see
good?
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Depart from evil and do good; seek peace and pursue it.

The eyes of the LORD are upon the righteous, and His ears are open unto
their cry.
యెహోవా దృష్ు నీత్రమ్ంతులమీద నున్నది. ఆయన్ చెవులు వారి మొరలకు The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the
ఒగిుయన్నవి.
remembrance of them from the earth.
దుష్కిరయలు చేయవారి జా
ా పకమును భూమిమీద నుండి కొటిువేయటకెై
The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all
యెహోవా సనినధి వారికి విరోధముగా నున్నది.
their troubles.
నీత్రమ్ంతులు మొఱ్ఱపటుగా యెహోవా ఆలకించను వారి శర మ్లనినటిలోనుండి The LORD is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as
వారిని విడిపంచను.
are of a contrite spirit.
విరిగిన్ హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసనునడు న్లిగిన్
Many are the afflictions of the righteous, but the LORD delivereth him out of
మ్న్సుసగలవారిని ఆయన్ రకిుంచను.
them all.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నీత్రమ్ంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనినటిలోనుండి యెహోవా He keepeth all his bones; not one of them is broken.
వానిని విడిపం చను.
ఆయన్ వాని యెముకలనినటిని కాప్రడును వాటిలో ఒకకటియె
ై న్ను విరిగిపోదు. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate.
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ఈట్ట దూసి న్నున త్రుమువారిని అడిగింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో
సెలవిముి.

Draw out also the spear, and block the way against them that persecute me.
Say unto my soul, "I am thy salvation."
Let them be confounded and put to shame that seek after my soul; let them
be turned back and brought to confusion that devise my hurt.
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నా ప్ర
ర ణము తీయగోరువారికి సిగు
ు ను అవమ్యన్మును కలుగును గాక నాకు
కీడుచేయ నాలోచించవారు వెనుకకు మ్ళ్లాంప బడి లజజపడుదురు గాక.

Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the LORD chase
them.
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Let their way be dark and slippery, and let the angel of the LORD persecute
them.
For without cause they have hid their net for me in a pit, which without
cause they have dug for my soul.
Let destruction come upon him unawares; and let the net which he hath
hidden catch himself; into that very destruction let him fall.
Then my soul shall be joyful in the LORD; it shall rejoice in His salvation.
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యెహోవా దూత్ వారిని ప్రరదోలును గాక వారు గాలికి కొట్ట
ు కొనిపోవు పట్ట
ు వల
నుందురు గాక.
యెహోవా దూత్ వారిని త్రుమును గాక వారి తో
ి వ చీకటియె
ై జారుడుగా
నుండును గాక.
న్నున పట్ట
ు కొన్వలన్ని వారు నిరినమిత్తముగా గుంటలో త్మ్ వల నొడిిరి నా
ప్ర
ర ణము తీయవలన్ని నిరినమిత్తముగా గుంట త్ివివరి.
వానికి తెలియకుండ చేట్ట వానిమీదికి వచచను గాక తాను ఒడిిన్ వలలో తానే
చికుకబడును గాక వాడు ఆ చేట్టలోనే పడును గాక.
అపుపడు యెహోవాయందు నేను హరిుంచదును ఆయన్ రక్షణనుబటిు నేను
సంతోష్ంచదును.
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అపుపడుయెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన్ బలముగలవారి చేత్రనుండి
దీనులను దోచకొనువారి చేత్రనుండి దీనులను దరిదు
ర లను విడి పంచవాడవు
నీవే అని నా యెముకలనినయ చెపుపకొనును.
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కూటసాకు
ు లు లేచచనానరు నేనరుగని సంగతులనుగూరిచ న్నున
అడుగుచనానరు.
మేలున్కు పరత్రగా నాకు కీడు చేయచనానరు నేను దికుకలేనివాడనైత్రని.
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చెడుత్న్ము భ్కిిహీనులను సంహరించను నీత్రమ్ంతుని దేవష్ంచవారు
అపరాధులుగా ఎంచ బడుదురు
యెహోవా త్న్ సేవకుల ప్ర
ర ణమును విమోచించను ఆయన్
శరణుజొచిచన్వారిలో ఎవరును అపరాధు లుగా ఎంచబడరు.
యెహోవా, నాతో వాాజామ్యడు వారితో వాాజా మ్యడుము నాతో
పోరాడువారితో పోరాడుము.
కేడెమును డాలును పట్ట
ు కొని నా సహాయమున్కెై లేచి నిలువుము.

The LORD redeemeth the soul of His servants, and none of them that trust
in Him shall be desolate.
Plead my cause, O LORD, with them that strive with me; fight against them
that fight against me.
Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.

All my bones shall say, "LORD, who is like unto Thee, who deliverest the
poor from him that is too strong for him, yea, the poor and needy from him
that would plunder him?"
False witnesses rose up; they laid to my charge things that I knew not.

They rewarded me evil for good, to the grieving of my soul.
But as for me, when they were sick my clothing was sackcloth; I humbled my
soul with fasting, and my prayer returned unto mine own bosom.

వారు వాాధితో నున్నపుపడు గోనపటు కట్ట
ు కొంటిని ఉపవాసముచేత్ నా
I behaved myself as though he had been my friend or brother; I bowed
ప్ర
ర ణమును ఆయాసపరచ కొంటిని అయిన్ను నా ప్ర
ర రథన్ నా యెదలోనికే త్రరిగి down in heaviness, as one that mourneth for his mother.
వచిచ యన్నది.
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అత్డు నాకు చెలికాడెైన్ట్ట
ు ను సహోదరుడెైన్ట్ట
ు ను నేను న్డుచకొంటిని త్న్ But in mine adversity they rejoiced and gathered themselves together; yea,
త్లిా మ్ృత్రనొందిన్ందున్ దుుఃఖవసతీములు ధరించ వానివల కు
ర ంగుచంటిని. the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not;
they tore at me and ceased not.
నేను కూలియండుట చూచి వారు సంతోష్ంచి గుంపుకూడిరి నీచలును
With hypocritical mockers at feasts they gnashed their teeth against me.
నేనరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ మ్యన్క న్నున నిందించిరి.
విందుకాలమున్ందు దూష్ణల్లడు వదరుబోతులవల వారు నా మీద
పండు
ా కొరికిరి.
పరభువా, నీవెనానళ్ల
ా చూచచ ఊరకుందువు? వారు నాశన్ము చేయకుండ
నా ప్ర
ర ణమును రకిుం పుము నా ప్ర
ర ణమును సింహముల నోటనుండి విడిపంపుము

Lord, how long wilt Thou look on? Rescue my soul from their destructions,
my precious soul from the lions.
I will give Thee thanks in the great congregation; I will praise Thee among
many people.

అపుపడు మ్హాసమ్యజములో నేను నినున సు
త త్రంచెదను బహు జనులలో
నినున నుత్రంచెదను.
నిరేాతుకముగా నాకు శతు
ి వులైన్వారిని న్నునగూరిచ సంతోష్ంపనియాకుము
నిరినమిత్తముగా న్నున దేవష్ంచవారిని కనున గీట నియాకుము.

Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me; neither let
them wink with the eye that hate me without a cause.
For they speak not peace, but they devise deceitful matters against them
that are quiet in the land.

వారు సమ్యధాన్పు మ్యటలు ఆడరు దేశమ్ందు నమ్ిదిగా నున్న వారికి
విరోధముగా వారు కపటయోచన్లు చేయదురు.
న్నున దూష్ంచటకెై వారు నోరు పదదదిగా తెరచ కొనుచనానరు. ఆహా ఆహా
యిపుపడు వాని సంగత్ర మ్యకు కన్బడి న్దే అనుచనానరు.

Yea, they opened their mouths wide against me and said, "Aha, aha! Our
eyes have seen it."
This Thou hast seen, O LORD; keep not silence; O Lord, be not far from me.

యెహోవా, అది నీకే కన్బడుచన్నది గదా మౌన్ ముగా నుండకుము నా
పరభువా, నాకు దూరముగా నుండకుము.
నాకు నాాయము తీరుచటకు మేలుకొనుము నా దేవా నా పరభువా, నా
పక్షమున్ వాాజా మ్యడుటకు లముి.
యెహోవా నా దేవా, నీ నీత్రనిబటిు నాకు నాాయము తీరుచము న్నున బటిు
వారు సంతోష్ంపకుందురు గాక.
ఆహా మ్య ఆశ తీరను అని మ్న్సుసలో వారు అను కొన్కపోదురు గాక వాని
మింగివేసిత్రమ్ని వారు చెపుపకొన్కయందురు గాక

Stir up Thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God
and my Lord.
Judge me, O LORD my God, according to Thy righteousness; and let them
not rejoice over me.
Let them not say in their hearts, "Ah, so would we have it!" Let them not
say, "We have swallowed him up."
Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at my
hurt; let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves
against me.
Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause; yea, let
them say continually, "Let the LORD be magnified who hath pleasure in the
prosperity of His servant."
And my tongue shall speak of Thy righteousness and of Thy praise all the
day long.

నా అప్రయమునుచూచి సంతోష్ంచవారందరు అవ మ్యన్ము
నొందుదురుగాక లజజపడుదురు గాక నా మీద అత్రశయపడువారు సిగు
ు పడి
అపకీరిిప్రలగుదురు గాక
నా నిరోదష్త్వమునుబటిు ఆన్ందించవారు ఉతాసహధవనిచేసి
సంతోష్ంచదురు గాక త్న్ సేవకుని కేుమ్మును చూచి ఆన్ందించ యెహోవా
ఘన్పరచబడును గాక అని వారు నిత్ాము పలుకుదురు.
నా నాలుక నీ నీత్రనిగూరిచయ నీ కీరిినిగూరిచయ దిన్మలా సల్ల
ా పములు
చేయను.
భ్కిిహీనుల హృదయములో అత్రకరమ్ము దేవోకిివల పలుకుచన్నదివాని
దృష్ుయెదుట దేవుని భ్యము బత్రతగాలేదు.
వాని దోష్ము బయలుపడి అసహాముగాకన్బడు వరకు అది వాని
దృష్ుయెదుట వాని ముఖసు
త త్ర చేయ చన్నది.

The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear
of God before his eyes.
For he flattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be
hateful.
The words of his mouth are iniquity and deceit; he hath ceased to be wise
and to do good.
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వాని నోటి మ్యటలు ప్రపమున్కును కపటమున్కును ఆసపదములు
బుదిిగలిగి పరవరిింపను మేలుచేయను వాడు మ్యనివేసి యనానడు.
వాడు మ్ంచముమీదనే ప్రపయోచన్ను యోచిం చను వాడు కానిన్డత్లు
న్డచవాడు చెడుత్న్ము వానికి అసహాము కాదు.
యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము న్ంట్టచన్నది నీ సత్ాసంధత్వము
అంత్రిక్షము న్ంట్టచన్నది.
నీ నీత్ర దేవుని పరవత్ములతో సమ్యన్ము నీ నాాయవిధులు
మ్హాగాధములు. యెహోవా, న్రులను జంతువులను రకిుంచవాడవు నీవే

He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not
good; he abhorreth not evil.
Thy mercy, O LORD, is in the heavens, and Thy faithfulness reacheth unto
the clouds.
Thy righteousness is like the great mountains; Thy judgments are a great
deep; O LORD, Thou preservest man and beast.
How excellent is Thy lovingkindness, O God! Therefore the children of men
put their trust under the shadow of Thy wings.

దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలామైన్ది న్రులు నీ రకకల నీడను
ఆశర యించచనానరు.
నీ మ్ందిరముయొకక సమ్ృదిివలన్ వారు సంత్ృపత నొందుచనానరు. నీ
ఆన్ందపరవాహములోనిది నీవు వారికి తా
ి గించ చనానవు.
నీయొదద జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పందియే మేము వెలుగు చూచ
చనానము.
నినున ఎరిగిన్వారియెడల నీ కృపను యథారథహృదయలయెడల నీ నీత్రని
ఎడతెగక నిలు పుము.
గరివషు
ఠ ల ప్రదమును నా మీదికి రానియాకుము భ్కిిహీనుల చేత్రని న్నున
ప్రరదోలనియాకుము.
అదిగో ప్రపముచేయవారు అకకడ పడియనానరు లేవలేకుండ వారు
పడదోరయబడి యనానరు.
చెడివారిని చూచి నీవు వాసన్పడకుము దుషాకరాములు చేయవారిని చూచి
మ్త్సరపడకుము.
వారు గడిివలనే త్వరగా ఎండిపోవుదురు. పచచని కూరవలనే వాడిపోవుదురు

They shall be abundantly satisfied with the bounty of Thy house, and Thou
shalt make them drink of the river of Thy pleasures.
For with Thee is the fountain of life; in Thy light shall we see light.
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యెహోవా యెదుట మౌన్ముగానుండి ఆయన్కొరకు కనిపట్ట
ు కొనుము. త్న్
మ్యరుమున్ వరిథలు
ా వాని చూచి వాసన్పడకుము దురాలోచన్లు
నరవేరుచకొనువాని చూచి వాసన్ పడకుము.
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కోపము మ్యనుము ఆగరహము విడిచిపట్ట
ు ము వాసన్పడకుము అది కీడుకే
కారణము
కీడు చేయవారు నిరూిలమ్గుదురు యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొనువారు
దేశమును సవత్ంత్రించకొందురు.

యెహోవాయందు న్మిికయంచి మేలుచేయము దేశమ్ందు నివసించి
సత్ాము న్నుసరించము
యెహోవానుబటిు సంతోష్ంచము ఆయన్ నీ హృదయవాంఛలను తీరుచను.
నీ మ్యరుమును యెహోవాకు అపపగింపుము నీవు ఆయన్ను న్ముికొనుము
ఆయన్ నీ కారాము నరవేరుచను.
ఆయన్ వెలుగునువల నీ నీత్రని మ్ధాాహనమునువల నీ నిరోదష్త్వమును
వెలాడిపరచను.

O continue Thy lovingkindness unto them that know Thee, and Thy
righteousness to the upright in heart.
Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the
wicked remove me.
There the workers of iniquity lie fallen; they are cast down, and shall not be
able to rise.
Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the
workers of iniquity.
For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.
Trust in the LORD and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily
thou shalt be fed.
Delight thyself also in the LORD, and He shall give thee the desires of thine
heart.
Commit thy way unto the LORD; trust also in Him, and He shall bring it to
pass.
And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as
the noonday.
Rest in the LORD and wait patiently for Him; fret not thyself because of him
who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked
devices to pass.
Cease from anger and forsake wrath; fret not thyself in any wise to do evil.

For evildoers shall be cut off; but those that wait upon the LORD, they shall
inherit the earth.
For yet a little while and the wicked shall not be; yea, thou shalt diligently
look for his place, and it shall not be.
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ఇక కొంత్కాలమున్కు భ్కిిహీనులు లేకపోవుదురు వారి సథలమును జాగరత్తగా
పరిశీలించిన్ను వారు కన్బడకపోవుదురు.
దీనులు భూమిని సవత్ంత్రించకొందురు బహు కేుమ్ము కలిగి సుఖించెదరు

But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the
abundance of peace.
The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.

భ్కిిహీనులు నీత్రమ్ంతులమీద దురాలోచన్ చేయదురు వారినిచూచి పండు
ా
కొరుకుదురు.
వారి కాలము వచచచండుట పరభువు చూచ చనానడు. వారిని చూచి
ఆయన్ న్వువచనానడు.

The Lord shall laugh at him, for He seeth that his day is coming.
The wicked have drawn out the sword and have bent their bows to cast
down the poor and needy, and to slay such as be of upright manner of living.

దీనులను దరిదు
ర లను పడదోరయటకెై యథారథముగా పరవరిించవారిని చంపుటకెై Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.
భ్కిిహీనులు కత్రత దూసియనానరు విలాకుక పటిు యనానరు
వారి కత్రత వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండు
ా విరువబడును.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.
నీత్రమ్ంతునికి కలిగిన్ది కొంచెమైన్ను బహుమ్ంది భ్కిిహీనులకున్న
ధన్సమ్ృదిికంట్ట శ్రరష్ుము.
భ్కిిహీనుల బాహువులు విరువబడును నీత్రమ్ంతులకు యెహోవాయే
సంరక్షకుడు
నిరోదషుల చరాలను యెహోవా గురిించచనానడు వారి సావసథాము
సదాకాలము నిలుచను.
ఆపతాకలమ్ందు వారు సిగు
ు నొందరు కరవు దిన్ములలో వారు
త్ృపతపందుదురు.

For the arms of the wicked shall be broken, but the LORD upholdeth the
righteous.
The LORD knoweth the days of the upright; and their inheritance shall be for
ever.
They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they
shall be satisfied.
But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat
of lambs: they shall be consumed; into smoke shall they be consumed away.
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భ్కిిహీనులు న్శించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేత్భూముల సొగసును
పోలి యందురు అది కన్బడకపోవున్ట్ట
ా వారు పగవల కన్బడకపోవుదురు.

The wicked borroweth and payeth not back, but the righteous showeth
mercy and giveth:
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for such as are blessed by Him shall inherit the earth, but they that are
cursed by Him shall be cut off.
The steps of a good man are ordered by the LORD, and He delighteth in his
way.
Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the LORD upholdeth
him with His hand.
I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous
forsaken, nor his seed begging for bread.
He is ever merciful and lendeth; and his seed is blessed.

Psalm

37

26

Psalm

37

27

భ్కిిహీనులు అపుపచేసి తీరచకయందురు నీత్రమ్ంతులు దాకిుణాము కలిగి
ధరిమితు
త రు.
యెహోవా ఆశీరావదము నొందిన్వారు భూమిని సవత్ంత్రించకొందురు ఆయన్
శపంచిన్వారు నిరూిలమ్గుదురు.
ఒకని న్డత్ యెహోవా చేత్నే సిథరపరచబడును వాని పరవరిన్ చూచి ఆయన్
ఆన్ందించను.
యెహోవా అత్ని చెయిా పట్ట
ు కొని యనానడు గనుక అత్డు నేలను పడిన్ను
లేవలేక యండడు.
నేను చిన్నవాడనై యంటిని ఇపుపడు ముసలివాడనై యనానను అయిన్ను
నీత్రమ్ంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతాన్ము భిక్షమతు
త ట గాని నేను
చూచియండలేదు.
దిన్మలా వారు దయాళ్లరై అపుప ఇచచచందురు వారి సంతాన్పువారు
ఆశీరవదింపబడుదురు.
కీడు చేయట మ్యని మేలు చేయము అపుపడు నీవు నిత్ాము నిలుచదువు
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Depart from evil and do good, and dwell for evermore.
For the LORD loveth judgment, and forsaketh not His saints; they are
preserved for ever, but the seed of the wicked shall be cut off.
The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

ఏలయన్గా యెహోవా నాాయమును పేరమించవాడు ఆయన్ త్న్ భ్కు
ి లను
విడువడు వారన్న ట్టన్నటికి కాప్రడబడుదురు గాని భ్కిిహీనుల సంతాన్ము
నిరూిలమ్గును.
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నీత్రమ్ంతులు భూమిని సవత్ంత్రించకొందురు వారు దానిలో నిత్ాము
నివసించెదరు.
నీత్రమ్ంతుల నోరు జా
ా న్మునుగూరిచ వచించను వారి నాలుక నాాయమును
పరకటించను.
వారి దేవుని ధరిశాసతీము వారి హృదయములో నున్నది వారి అడుగులు
జారవు.
భ్కిిహీనులు నీత్రమ్ంతులకొరకు పంచియండి వారిని చంపజూతురు.
వారిచేత్రకి యెహోవా నీత్రమ్ంతులను అపపగింపడు వారు విమ్రశకు
వచిచన్పుపడు ఆయన్ వారిని దోషు లుగా ఎంచడు.
యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండుము ఆయన్ మ్యరుము న్నుసరించము
భూమిని సవత్ంత్రించకొనున్ట్ట
ా ఆయన్ నినున హెచిచంచను భ్కిిహీనులు
నిరూిలము కాగా నీవు చూచెదవు.
భ్కిిహీనుడు ఎంతో పరబలియండుట నేను చూచి యంటిని అది మొలచిన్
చోటనే విసతరించిన్ చెట్ట
ు వల వాడు వరిిలిా యండెను.
అయిన్ను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకిత్రని
గాని వాడు కన్బడకపోయెను.
నిరోదషులను కనిపట్ట
ు ము యథారథవంతులను చూడుము సమ్యధాన్పరచవారి
సంత్త్ర నిలుచను గాని ఒకడెైన్ను నిలువకుండ అపరాధులు న్శించదురు

The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of
judgment.
The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.
The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.
But the LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is
judged.
Wait on the LORD and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the
land; when the wicked are cut off, thou shalt see it.
I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green
bay tree.
Yet he passed away, and lo, he was no more; yea, I sought him, but he could
not be found.
Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is
peace.
But the transgressors shall be destroyed together; the end of the wicked
shall be cut off.

భ్కిిహీనుల సంత్త్ర నిరూిలమ్గును. యెహోవాయే నీత్రమ్ంతులకు
రక్షణాధారము
బాధ కలుగున్పుపడు ఆయనే వారికి ఆశర య దురుము. యెహోవా వారికి
సహాయడెై వారిని రకిుంచను వారు యెహోవా శరణుజొచిచ యనానరు గనుక

But the salvation of the righteous is in the LORD; He is their strength in the
time of trouble.
And the LORD shall help them and deliver them; He shall deliver them from
the wicked and save them, because they trust in Him.
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ఆయన్ భ్కిిహీనుల చేత్రలోనుండి వారిని విడిపంచి రకిుంచను.
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యెహోవా, కోపోదేరకముచేత్ న్నున గదిదంపకుము. నీ ఉగరత్చేత్ న్నున
శికిుంపకుము.
నీ బాణములు నాలో గటిుగా నాటియన్నవి. నీ చెయిా నామీద భారముగా
నున్నది.
నీ కోప్రగినవలన్ ఆరోగాము నా శరీరమును విడిచి పోయెను నా
ప్రపమునుబటిు నా యెముకలలో సవసథత్లేదు.
నా దోష్ములు నా త్లమీదుగా పరిాపోయిన్వి నేను మోయలేని బరువువల
అవి నామీద మోపబడి యన్నవి.
నా మూరఖత్వలన్ గలిగిన్ నా గాయములు దురావసన్ గలవెై సరవించచన్నవి.

O LORD, rebuke me not in Thy wrath, neither chasten me in Thy hot
displeasure!
For Thine arrows stick fast in me, and Thy hand presseth me sorely.
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నేను శర మ్చేత్ మికికలి కు
ర ంగియనానను దిన్మలా దుుఃఖాకారంతుడనై
సంచరించచనానను.
నా న్డుము తాపముతో నిండియన్నది నా శరీరములో ఆరోగాము లేదు.

There is no soundness in my flesh, because of Thine anger; neither is there
any rest in my bones, because of my sin.
For mine iniquities have gone over mine head; as a heavy burden, they are
too heavy for me.
My wounds are foul and corrupt because of my foolishness.
I am troubled, I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.

For my loins are filled with a loathsome disease, and there is no soundness
in my flesh.
I am feeble and sorely broken; I have groaned because of the disquiet of my
heart.
నేను సొమ్ిసిలిా బహుగా న్లిగియనానను నా మ్నోవేదన్నుబటిు కేకలు
Lord, all my desires are known to Thee; and my groaning is not hidden from
వేయచనానను
Thee.
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పరభువా, నా అభిల్లష్ అంత్య నీకే కన్బడు చన్నది నా నిట్ట
ు రుపలు నీకు
దాచబడి యండలేదు.
నా గుండె కొట్ట
ు కొనుచన్నది నా బలము న్నున విడిచిపోయెను నా
కనుదృష్ుయ త్పపపోయెను.
నా సేనహితులును నా చెలికాండు
ర ను నా తెగులు చూచి యెడముగా
నిలుచచనానరు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచచనానరు

My heart panteth, my strength faileth me; as for the light of mine eyes, it
also is gone from me.
My loved ones and my friends stand aloof from my sore, and my kinsmen
stand afar off.
They also that seek after my life lay snares for me; and they that seek my
hurt speak mischievous things, and devise deceits all the day long.

నా ప్ర
ర ణము తీయజూచవారు ఉరులు ఒడు
ి చనానరు నాకు
కీడుచేయజూచవారు హానికరమైన్ మ్యటలు పలుకుచ దిన్మలా
కపటోప్రయములు పనున చనానరు.
చెవిటివాడనైన్ట్ట
ు నేను విన్కయనానను మూగవాడనైన్ట్ట
ు నోరు తెరచట
మ్యనిత్రని.
నేను విన్లేనివాడనైత్రని ఎదురుమ్యట పలుకలేనివాడనైత్రని.
యెహోవా, నీ కొరకే నేను కనిపట్ట
ు కొనియనానను నా కాలు జారిన్యెడల
వారు నామీద అత్రశయ పడుదురని నేన్నుకొనుచనానను.

But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not
his mouth.

పరభువా నా దేవా, నీవే ఉత్తరమిచెచదవు న్నునబటిు వారు సంతోష్ంచక
పోదురుగాక.
నేను పడబోవున్ట్ట
ా నానను నా మ్నోదుుఃఖము న్ననన్నడును విడువదు.

For I am ready for halting, and my sorrow is continually before me.

But mine enemies are alive and they are strong; and they that hate me
wrongfully are multiplied.
They also that render evil for good are mine adversaries, because I follow
the thing that is good.
Forsake me not, O LORD; O my God, be not far from me!
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నా దోష్మును నేను ఒపుపకొనుచనానను నా ప్రపమునుగూరిచ
విచారపడుచనానను.
నా శతు
ి వులు చరుకెైన్వారును బలవంతులునై యనానరు నిరేాతుకముగా
న్నున దేవష్ంచవారు అనేకులు.
మేలున్కు పరత్రగా వారు కీడు చేయచనానరు నేను ఉత్తమ్మైన్దాని
న్నుసరించచన్నందుకు వారు నాకు శతు
ి వులైరి
యెహోవా, న్నున విడువకుము నా దేవా, నాకు దూరముగా నుండకుము.

38
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రక్షణకరివెైన్ నా పరభువా, నా సహాయమున్కు త్వరగా రముి.
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నా నాలుకతో ప్రపముచేయకుండున్ట్ట
ా నా మ్యరుములను జాగరత్తగా
చూచకొందును భ్కిిహీనులు నా యెదుట నున్నపుపడు నా నోటికి చికకము
ఉంచకొందు న్నుకొంటిని.
నేను ఏమియ మ్యటల్లడక మౌనినైత్రని కేుమ్మును గూరిచయె
ై న్ను పలుకక
నేను మౌన్ముగా నుంటిని అయిన్ను నా విచారము అధికమ్యయెను.

I said, "I will take heed of my ways, that I sin not with my tongue; I will keep
my mouth with a bridle while the wicked is before me."
I was dumb with silence; I held my peace, even from good, and my sorrow
was stirred.
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Psalm

38

Psalm

నా గుండె నాలో మ్ండుచండెను నేను ధాానించచండగా మ్ంట పుట్టును
అపుపడు నేను ఈ మ్యట నోరార పలికిత్రని
యెహోవా, నా అంత్ము ఎట్ట
ా ండున్ది నా దిన్ముల పరమ్యణము ఎంతెైన్ది
నాకు తెలుపుము. నా ఆయవు ఎంత్ అలపమైన్దో నేను తెలిసికొన్
గోరుచనానను.

Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.
For in Thee, O LORD, do I hope; Thou wilt hear, O Lord my God.
For I said, "Hear me, lest otherwise they should rejoice over me; when my
foot slippeth, they magnify themselves against me."

For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.

Make haste to help me, O Lord, my salvation!

My heart was hot within me; while I was musing, the fire burned. Then I
spoke with my tongue:
"LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is,
that I may know how frail I am.
Behold, Thou hast made my days as a handbreadth, and mine age is as
nothing before Thee; verily every man in his best state is altogether vanity.
Selah

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నా దిన్ముల పరిమ్యణము నీవు బెతెతడంత్గా చేసి యనానవు నీ సనినధిని నా
ఆయషాకలము లేన్టేుయన్నది. ఎంత్ సిథరుడెైన్ను పరత్రవాడును కేవలము
వటిు ఊపరి వల ఉనానడు.(సెల్ల.)
మ్నుషుాలు వటిు నీడవంటివారై త్రరుగుల్లడుదురు. వారు తొందరపడుట
గాలికే గదా వారు ధన్ము కూరుచకొందురు గాని అది ఎవనికి చేజకుకనో వారికి
తెలియదు.
పరభువా, నేను దేనికొరకు కనిపట్ట
ు కొందును? నినేన నేను న్ముికొనియనానను.
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నీవు పంపన్ తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీ చేత్ర దబబవలన్ నేను
కీుణంచచనానను.
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"Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not Thy peace at
my tears; for I am a stranger with Thee and a sojourner, as all my fathers
were.
O spare me, that I may recover strength before I go hence and am no more."
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దోష్ములనుబటిు నీవు మ్నుషుాలను గదిదంపులతో శికిుంచన్పుపడు చిమ్ిట
కొటిున్ వసతీమువల నీవు వారి అందము చెడ గొట్టుదవు న్రులందరు వటిు
ఊపరివంటివారు. (సెల్ల.)
యెహోవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలంకిపుము నా మొఱ్ఱకు చెవియొగు
ు ము నా కనీనళ్ల
ా
చూచి మౌన్ముగానుండకుము నీ దృష్ుకి నేను అత్రథివంటివాడను నా
పత్రులందరివల నేను పరవాసినైయనానను
నేను వెళ్లాపోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపపరిలు
ా న్ట్ట
ా న్నున కోపముతో
చూడకుము.
యెహోవాకొరకు నేను సహన్ముతో కనిపట్ట
ు కొంటిని ఆయన్ నాకు చెవియొగిు
నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను.
నాశన్కరమైన్ గుంటలోనుండియ జగటగల దొంగ ఊబిలో నుండియ. ఆయన్
న్నున పైకెతెతను నా ప్రదములు బండమీద నిలిప నా అడుగులు సిథర పరచెను.
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Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the
proud, nor such as turn aside to lies.
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త్న్కు సోతత్ిరూపమ్గు కొరత్తగీత్మును మ్న్ దేవుడు నా నోట నుంచెను.
అనేకులు దాని చూచి భ్యభ్కు
ి లుగలిగి యెహోవా యందు
న్మిికయంచెదరు.
గరివషు
ఠ లనైన్ను తో
ి వ విడిచి అబదిములత్ట్ట
ు త్రరుగు వారినైన్ను లక్షాపటుక
యెహోవాను న్ముికొనువాడు ధనుాడు.
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నా అత్రకరమ్ములనినటినుండి న్నున విడిపంపుము నీచలకు న్నున
నిందాసపదముగా చేయకుము.
దాని చేసిన్ది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌని నైత్రని.

"Surely every man walketh in a vain show; surely they are disquieted in vain;
he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them.
"And now, Lord, for what do I wait? My hope is in Thee.

Deliver me from all my transgressions; make me not the reproach of the
foolish.
I was dumb, I opened not my mouth, because Thou didst it.
Remove Thy stroke away from me; I am consumed by the blow of Thine
hand.
When with rebukes Thou dost correct man for iniquity, Thou makest his
beauty to be consumed away like a moth; surely every man is vanity. Selah

I waited patiently for the LORD; and He inclined unto me and heard my cry.
He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my
feet upon a rock and established my goings.
And He hath put a new song in my mouth; even praise unto our God; many
shall see it and fear, and shall trust in the LORD.

Many, O LORD my God, are Thy wonderful works which Thou hast done;
and Thy thoughts which are directed toward us, they cannot be reckoned up
in order unto Thee. If I would declare and speak of them, they are more
than can be numbered.
Sacrifice and offering Thou didst not desire; mine ears hast Thou opened;
burnt offering and sin offering hast Thou not required.

యెహోవా నా దేవా, నీవు మ్య యెడల జరిగించిన్ ఆశచరాకిరయలును
మ్యయెడల నీకున్న త్లంపులును బహు విసాతరములు. వాటిని వివరించి
చెపపదన్నుకొంటినా అవి లకకకు మించియన్నవి నీకు సాటియె
ై న్వాడొకడును
లేడు.
బలులనైన్ను నైవేదాములనైన్ను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు
Then said I, "Lo, I come: in the volume of the book it is written of me:
నిరిించియనానవు. దహన్ బలులనైన్ను ప్రపపరిహారారథ బలులనైన్ను నీవు
తెమ్ిన్లేదు.
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అపుపడుపుసతకపుచటులో న్నునగూరిచ వా
ర యబడిన్ పరకారము నేను
వచిచయనానను.
నా దేవా, నీ చిత్తము నరవేరుచట నాకు సంతోష్ము నీ ధరిశాసతీము నా
ఆంత్రాములోనున్నది.
నా పదవులు మూసికొన్క మ్హాసమ్యజములో నీత్ర సువారిను నేను
పరకటించియనానన్ని నేన్ంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయన్నది.

I delight to do Thy will, O my God; yea, Thy law is within my heart."
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యెహోవా, నీవు నీ వాత్సలామును నాకు దూరము చేయవు నీ
కృప్రసత్ాములు ఎపుపడును న్నున కాప్రడునుగాక

For innumerable evils have compassed me about; mine iniquities have
taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than
the hairs of mine head; therefore my heart faileth me.

40
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లకకలేని అప్రయములు న్నున చట్ట
ు కొనియన్నవి నా దోష్ములు న్నున
త్రిమి పట్ట
ు కొన్గా నేను త్ల యెత్రత చూడలేకపోత్రని లకకకు అవి నా
త్లవెండు
ర కలను మించియన్నవి నా హృదయము అధైరాపడి యన్నది.

Be pleased, O LORD, to deliver me; O LORD, make haste to help me!
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యెహోవా, దయచేసి న్నున రకిుంచము యెహోవా, నా సహాయమున్కు
త్వరగా రముి.

Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to
destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.

Psalm

40

14

నా ప్ర
ర ణము తీయటకెై యత్రనంచవారు సిగు
ు పడి బత్రతగా భ్రమ్సియందురు
గాక నాకు కీడు చేయ గోరువారు వెనుకకు మ్ళ్లాంపబడి సిగు
ు నొందుదురు గాక.

Let them be desolate as a reward for their shame, that say unto me, "Aha,
aha!"
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Let all those that seek Thee rejoice and be glad in Thee; let those that love
Thy salvation say continually, "The LORD be magnified!"
But I am poor and needy; yet the Lord thinketh of me. Thou art my help and
my deliverer; do not tarry, O my God!
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న్నున చూచిఆహా ఆహా అని పలుకువారు త్మ్కు కలుగు అవమ్యన్మును
చూచి విసియ మొందు దురు గాక.
నినున వెదకువారందరు నినునగూరిచ ఉత్సహించి సంతోష్ంచదురు గాక నీ
రక్షణ పేరమించవారుయెహోవా మ్హిమ్ పరచబడును గాక అని
నిత్ాముచెపుపకొందురు గాక.
నేను శర మ్లప్రలై దీనుడనైత్రని పరభువు న్నున త్లంచకొనుచనానడు. నాకు
సహాయము నీవే నా రక్షణకరివు నీవే. నా దేవా, ఆలసాము చేయకుము.
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బీదలను కటాకిుంచవాడు ధనుాడు ఆపతాకలమ్ందు యెహోవా వానిని
త్పపంచను.

The LORD will preserve him and keep him alive, and he shallbe blessed upon
the earth; and Thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.
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యెహోవా వానిని కాప్రడి బరదికించను భూమిమీద వాడు ధనుాడగును
వానిశతు
ి వుల యిచఛకు నీవు వానిని అపపగింపవు.
రోగశయామీద యెహోవా వానిని ఆదరించను రోగము కలుగగా నీవే వానిని
సవసథపరచదువు.
యెహోవా నీ దృష్ుయెదుట నేను ప్రపము చేసి యనానను న్నున
కరుణంపుము నా ప్ర
ర ణమును సవసథపరచము అని మ్న్వి చేసియనానను.

The LORD will strengthen him upon the bed of languishing; Thou wilt turn
him on his bed in his sickness.
I said, "LORD, be merciful unto me; heal my soul, for I have sinned against
Thee."
Mine enemies speak evil of me and say, "When shall he die and his name
perish?"
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I have preached righteousness in the great congregation; lo, I have not
restrained my lips, O LORD, Thou knowest.
I have not hid Thy righteousness within my heart; I have declared Thy
faithfulness and Thy salvation; I have not concealed Thy lovingkindness and
Thy truth from the great congregation.
నీ నీత్రని నా హృదయములో నుంచకొని నేను ఊర కుండలేదు. నీ సత్ామును Withhold not Thou Thy tender mercies from me, O LORD; let Thy
నీ రక్షణను నేను వెలాడిచేసి యనానను నీ కృపను నీ సత్ామును
lovingkindness and Thy truth continually preserve me.
మ్హాసమ్యజమున్కు తెలుపక నేను వాటికి మ్రుగుచేయలేదు.

Blessed is he that considereth the poor; the LORD will deliver him in time of
trouble.
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అయితే నా శతు
ి వులు నా విష్యమై చెడిమ్యట ల్లడుచనానరు వాడు
ఎపుపడు చచచను? వాని పేరు ఎపుపడు మ్యసిపోవును? అని
చెపుపకొనుచనానరు.
ఒకడు న్నున చూడవచిచన్యెడల వాడు అబది మ్యడును వాని హృదయము
ప్రపమును పోగుచేసికొను చన్నది. వాడు బయలువెళ్లా వీధిలో దాని
పలుకుచనానడు.
న్నున దేవష్ంచవారందరు కూడి నామీద గుసగుస ల్లడుచనానరు
న్శింపజేయవలన్ని వారు నాకు కీడుచేయ నాలో చించచనానరు.
కుదురని రోగము వానికి సంభ్వించియన్నది వాడు ఈ పడక విడిచి త్రరిగి
లేవడని చెపుపకొను చనానరు.
నేను న్ముికొనిన్ నా విహితుడు నా యింట భోజ న్ము చేసిన్వాడు. న్నున
త్నునటకెై త్న్ మ్డిమ నతెతను
యెహోవా, న్నున కరుణంచి లేవనతు
త ము అపుపడు నేను వారికి పరత్రకారము
చేసెదను.
నా శతు
ి వు నామీద ఉలాసింపక యండుటచూడగా నేను నీకు ఇషు
ు డన్ని
తెలియనాయెను.
నా యథారథత్నుబటిు నీవు న్నున ఉదిరించచనానవు నీ సనినధిని నిత్ాము
న్నున నిలువబెట్ట
ు దువు.
ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా శాశవత్కాలమునుండి శాశవత్కాలమువరకు
సు
త త్రంప బడును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.
దుపప నీటివాగులకొరకు ఆశపడున్ట్ట
ా దేవా, నీకొరకు నా ప్ర
ర ణము
ఆశపడుచన్నది.
నా ప్ర
ర ణము దేవునికొరకు త్ృష్ణగొనుచన్నది జీవము గల దేవునికొరకు
త్ృష్ణగొనుచన్నది దేవుని సనినధికి నేనేపుపడు వచెచదను? ఆయన్ సనినధిని
నేనపుపడు కన్బడెదను?
నీ దేవుడు ఏమ్యయెన్ని వారు నిత్ాము నాతో అనుచండగా రాత్రింబగళ్ల
ా నా
కనీనళ్ల
ా నాకు అన్నప్రన్ము ల్లయెను.

And if he come to see me, he speaketh vanity; his heart gathereth iniquity
to itself, and when he goeth out, he telleth it.

జన్సమూహముతో పండుగచేయచన్న సమూహ ముతో నేను వెళ్లాన్
సంగత్రని సంతోష్ముకలిగి సోతత్ిములు చెలిాంచచ నేను దేవుని
మ్ందిరమున్కు వారిని న్డిపంచిన్ సంగత్రని జా
ా పకము చేసికొన్గా నా ప్ర
ర ణము
నాలో కరగిపోవుచన్నది.
నా ప్ర
ర ణమ్య, నీవు ఏల కు
ర ంగియనానవు? నాలో నీవేల
తొందరపడుచనానవు? దేవునియందు నిరీక్షణ యంచము. ఆయనే నా
రక్షణకరి అనియ నా దేవుడనియ చెపుపకొనుచ ఇంకను నేను ఆయన్ను
సు
త త్రంచెదను.
నా దేవా, నా ప్ర
ర ణము నాలో కు
ద ను
ర ంగియన్నది కావున్ యొరా
పరదేశమునుండియ హెరోిను పరవత్మునుండియ మిసారు కొండ నుండియ
నేను నినున జా
ా పకము చేసికొనుచనానను.
నీ జలపరవాహధారల ధవని విని కరడు కరడును పలుచచన్నది నీ
అలలనినయ నీ త్రంగములనినయ నా మీదుగా పరిా ప్రరియన్నవి.

Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within
me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His
countenance.

All that hate me whisper together against me; against me do they devise my
hurt.
"An evil disease," they say, "cleaveth fast unto him, and now that he lieth
down, he shall rise up no more."
Yea, mine own familiar friend in whom I trusted, that ate of my bread, hath
lifted up his heel against me.
But Thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up that I may requite
them.
By this I know that Thou favorest me: because mine enemy doth not
triumph over me.
And as for me, Thou upholdest me in mine integrity, and settest me before
Thy face for ever.
Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting! Amen
and Amen.
As the hart panteth for the water brooks, so panteth my soul for Thee, O
God.
My soul thirsteth for God, for the living God; when shall I come and appear
before God?
My tears have been my meat day and night, while they continually say unto
me, "Where is thy God?"
When I remember these things, I pour out my soul within me, for I had gone
with the multitude; I went with them to the house of God, with the voice of
joy and praise, with a multitude that kept holyday.

O my God, my soul is cast down within me; therefore will I remember Thee
from the land of Jordan and of the Hermonites, from the hill of Mizar.

Deep calleth unto deep at the noise of Thy waterspouts; all Thy waves and
Thy billows have gone over me.
Yet the LORD will command His lovingkindness in the daytime, and in the
night His song shall be with me and my prayer unto the God of my life.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అయిన్ను పగటివేళ యెహోవా త్న్ కృప కలుగ నాజా
ా పంచను రాత్రివేళ
ఆయన్నుగూరిచన్ కీరిన్య నా జీవదాత్యె
ై న్ దేవునిగూరిచన్ ప్ర
ర రథన్య
నాకు తోడుగా ఉండును.
కావున్నీవేల న్నున మ్రచి యనానవు? శతు
ి బాధచేత్ నేను దుుఃఖాకారంతుడనై
సంచరించ వలసి వచెచనేమి అని నా ఆశర యదురుమైన్ నా దేవునితో నేను
మ్న్వి చేయచనానను.
నీ దేవుడు ఏమ్యయెన్ని నా శతు
ి వులు దిన్మలా అడుగుచనానరు. వారు
త్మ్ దూష్ణలచేత్ నా యెముకలు విరుచ చనానరు.
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నీవు నీ భుజబలము చేత్ అన్ాజనులను వెళాగొటిు మ్య పత్రులను నాటిత్రవి For they got not the land in possession by their own sword, neither did their
జన్ములను నిరూిలము చేసి వారిని వాాపంపజేసిత్రవి.
own arm save them, but by Thy right hand and Thine arm and the light of
Thy countenance, because Thou hadst favor unto them.
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వారు త్మ్ ఖడుముచేత్ దేశమును సావధీన్పరచ కొన్లేదు వారి బాహువు
వారికి జయమియాలేదు నీవు వారిని కటాకిుంచిత్రవి గనుక నీ దకిుణహసతమే నీ
బాహువే నీ ముఖకాంత్రయే వారికి విజయము కలుగజేసెను.

Thou art my King, O God; command deliverances for Jacob.
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దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబున్కు పూరణరక్షణ కలుగ నాజా
ా పంచము.
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నీవలన్ మ్య విరోధులను అణచివేయదుము నీ నామ్మువలన్నే, మ్యమీదికి
లేచవారిని మేము తొ
ి కిక వేయదుము.
నేను నా వింటిని న్ముికొన్ను నా కత్రతయ న్నున రకిుంపజాలదు

Through Thee will we push down our enemies; through Thy name will we
tread them under that rise up against us.
For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me;

నా ప్ర
ర ణమ్య, నీవేల కు
ర ంగియనానవు? నాలో నీవేల తొందరపడుచనానవు?
దేవునియందు నిరీక్షణ యంచము, ఆయనే నా రక్షణకరి నా దేవుడు ఇంకను
నేనాయన్ను సు
త త్రంచెదను.
దేవా, నాకు నాాయము తీరుచము భ్కిిలేని జన్ముతో నా పక్షమున్ వాాజా
మ్యడుము కపటము కలిగి దౌరజన్ాము చేయవారి చేత్రలోనుండి నీవు న్నున
విడిపంచదువు.
నీవు నాకు దురుమైన్ దేవుడవు న్నున తో
ి సివేసిత్ర వేమి? నేను శతు
ి బాధచేత్
దుుఃఖాకారంతుడనై సంచరింప నేల?
నీ వెలుగును నీ సత్ామును బయలు దేరజేయము; అవి నాకు తో
ి వచూపును
అవి నీ పరిశుది పరవత్మున్కును నీ నివాససథలములకును న్నున తోడుకొని
వచచను.
అపుపడు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదదకు నాకు ఆన్ందసంతోష్ములు
కలుగజేయ దేవుని యొదదకు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించచ
నీకు కృత్ జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదను
నా ప్ర
ర ణమ్య, నీవేల కు
ర ంగియనానవు? నాలో నీవేల తొందరపడుచనానవు?
దేవునియందు నిరీక్షణ యంచము ఆయన్ నా రక్షణకరి నా దేవుడు ఇంకను
నేనాయన్ను సు
త త్రంచెదను.
దేవా, పూరవకాలమున్ మ్య పత్రుల దిన్ములలో నీవు చేసిన్పనినిగూరిచ
మేము చెవుల్లర విని యనానము మ్య పత్రులు దానిని మ్యకు వివరించిరి

I will say unto God my rock, "Why hast Thou forgotten me? Why go I
mourning because of the oppression of the enemy?"
As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say
daily unto me, "Where is thy God?"
Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within
me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my
countenance and my God.
Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation; O deliver
me from the deceitful and unjust man.
For Thou art the God of my strength; why dost Thou cast me off? Why go I
mourning because of the oppression of the enemy?
O send out Thy light and Thy truth! Let them lead me. Let them bring me
unto Thy holy hill and to Thy tabernacles.
Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy; yea, upon
the harp will I praise Thee, O God, my God.
Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within
me? Hope in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my
countenance and my God.
We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work
Thou didst in their days, in the times of old:
how Thou didst drive out the heathen with Thy hand, and planted them;
how Thou didst afflict the people, and cast them out.

but Thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that
hated us.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్య శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి మ్ముిను రకిుంచ వాడవు నీవే మ్ముిను
దేవష్ంచవారిని సిగు
ు పరచవాడవు నీవే.
దిన్మలా మేము దేవునియందు అత్రశయపడుచనానము నీ నామ్మునుబటిు
మేము నిత్ాము కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానము.(సెల్ల.)

In God we boast all the day long, and praise Thy name for ever. Selah

అయితే ఇపుపడు నీవు మ్ముిను విడనాడి అవమ్యన్ పరచియనానవు.
మ్యసేన్లతోకూడ నీవు బయలుదేరకయనానవు.
శతు
ి వులయెదుట నిలువకుండ మ్ముిను వెనుకకు ప్రరి పోజేయచనానవు
మ్ముిను దేవష్ంచవారు ఇష్ుమువచిచన్ట్ట
ా మ్ముిను దోచకొనుచనానరు.

Thou makest us to turn back from the enemy, and they that hate us despoil
us for themselves.
Thou hast given us up like sheep appointed for slaughter, and hast scattered
us among the heathen.

11

భోజన్పదారథముగా ఒకడు గొఱ్ఱలను అపపగించన్ట్ట
ా నీవు మ్ముిను
అపపగించియనానవు అన్ాజనులలోనికి మ్ముిను చెదరగొటిు యనానవు

Thou sellest Thy people for nought, and dost not increase Thy wealth by
their price.

44

12

అధికమైన్ వెల చెపపక ధన్ప్ర
ర పతలేకయే నీవే నీ పరజలను అమిి యనానవు
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44

13

మ్య పరుగువారి దృష్ుకి నీవు మ్ముిను నిందాసపద ముగా చేసియనానవు
మ్య చట్ట
ు నున్న వారి దృష్ుకి అపహాసాాసపదముగాను ఎగతాళ్లకి కారణ
ముగాను మ్ముిను ఉంచి యనానవు.

Thou makest us a reproach to our neighbors, a scorn and a derision to them
that are round about us.
Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among
the people.
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అన్ాజనులలో మ్ముిను సామత్కు హేతువుగాను పరజలు త్ల ఆడించటకు
కారణముగాను మ్ముిను ఉంచియనానవు.
న్నున నిందించి దూష్ంచవారి మ్యటలు విన్గా శతు
ి వులనుబటిుయ పగ
తీరుచకొనువారినిబటిుయ
నేను దిన్మలా నా అవమ్యన్మును త్లపోయచనానను సిగు
ు నా ముఖమును
కమిియన్నది.
ఇదంత్య మ్య మీదికి వచిచన్ను మేము నినున మ్రువ లేదు నీ నిబంధన్
మీరి దోరహులము కాలేదు.
మ్య హృదయము వెనుకకు మ్రలిపోలేదు మ్య అడుగులు నీ మ్యరుమును
విడిచి తొలగిపోలేదు.
అయితే న్కకలున్నచోట నీవు మ్ముిను బహుగా న్లిపయనానవు
గాఢంధకారముచేత్ మ్ముిను కపపయనానవు
మ్య దేవుని నామ్మును మేము మ్రచియన్నయెడల అన్ాదేవత్లత్ట్ట
ు మ్య
చేతులు చాపయన్నయెడల
హృదయ రహసాములు ఎరిగిన్ దేవుడు ఆ సంగత్రని పరిశోధింపక మ్యనునా?
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Psalm

But Thou hast cast us off and put us to shame, and goest not forth with our
armies.

My confusion is continually before me, and the shame of my face hath
covered me,
for the voice of him that reproacheth and blasphemeth by reason of the
enemy and avenger.
All this has come upon us; yet have we not forgotten Thee, neither have we
dealt falsely in Thy covenant.
Our heart has not turned back, neither have our steps turned from Thy way,
though Thou hast sorely broken us in the place of dragons, and covered us
with the shadow of death.
If we had forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a
strange god,
shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart.
Yea, for Thy sake are we killed all the day long; we are accounted as sheep
for the slaughter.
Awake! Why sleepest Thou, O Lord? Arise! Cast us not off for ever.

నినునబటిు దిన్మలా మేము వధింపబడుచనానము వధకు సిదిమైన్
గొఱ్ఱలమ్ని మేము ఎంచబడు చనానము
పరభువా, మేలొకనుము నీవేల నిదిరంచచనానవు? లముి నిత్ాము మ్ముిను Why hidest Thou Thy face, and forgettest our affliction and our oppression?
విడనాడకుము.
నీ ముఖమును నీ వేల మ్రుగుపరచి యనానవు? మ్య బాధను మ్యకు
For our soul is bowed down to the dust; our belly cleaveth unto the earth.
కలుగు హింసను నీవేల మ్రచి యనానవు?
మ్య ప్ర
ర ణము నేలకు కు
Arise for our help, and redeem us for Thy mercies' sake.
ర ంగియన్నది మ్య శరీరము నేలను పటిుయన్నది.
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మ్య సహాయమున్కు లముి నీ కృపనుబటిు మ్ముిను విమోచింపుము.

My heart is composing a goodly matter; I speak of the verses which I have
made concerning the King; my tongue is the pen of a ready writer.

Psalm

45

1

Thou art fairer than the children of men; grace is poured into Thy lips;
therefore God hath blessed Thee for ever.
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45

2

ఒక దివామైన్ సంగత్రతో నా హృదయము బహుగా ఉపపంగుచన్నది నేను
రాజునుగూరిచ రచించిన్దానిని పలికెదను. నా నాలుక త్వరగా వా
ర యవాని
కలమువల నున్నది.
న్రులకంట్ట నీవు అత్రసుందరుడవెై యనానవు నీ పదవులమీద దయారసము
పోయబడియన్నది కావున్ దేవుడు నిత్ాము నినున ఆశీరవదించను.

Psalm

45

3

శూరుడా, నీ కత్రత మొలను కట్ట
ు కొనుము నీ తేజసుసను నీ పరభావమును
ధరించకొనుము.

And in Thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and
righteousness; and Thy right hand shall teach Thee fearsome things.
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Thine arrows are sharp in the heart of the King's enemies, whereby the
people fall under Thee.
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సత్ామును విన్యముతోకూడిన్ నీత్రని సాథపంచటకు నీ పరభావమును
ధరించకొని వాహన్మకిక బయలు దేరుము నీ దకిుణహసతము
భీకరమైన్వాటిని జరిగించటకు నీకు నేరుపను.
నీ బాణములు వాడిగలవి పరజలు నీచేత్ కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు
శతు
ి వుల గుండెలో చొచచను.
దేవా, నీ సింహాసన్ము నిరంత్రము నిలుచను నీ రాజదండము
నాాయారథమైన్ దండము.
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All Thy garments smell of myrrh and aloes and cassia, out of the ivory
palaces whereby they have made Thee glad.
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నీవు నీత్రని పేరమించి భ్కిిహీన్త్ను దేవష్ంచచనానవు కావున్ దేవుడు నీ
దేవుడ చెలికాండరకంట్ట హెచచ గున్ట్ట
ా గా నినున ఆన్ందతెైలముతో అభిషేకించి
యనానడు.
నీ వసతీములలా గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటు వాసనే దంత్ముతో
కటిున్ న్గరులలో త్ంత్రవాదాములు నినున సంతోష్పట్ట
ు చన్నవి.

Psalm

45

9

Psalm

45

10

Psalm

45

11

Psalm

45

12

Hearken, O daughter, and consider and incline thine ear; forget also thine
own people and thy father's house.
So shall the King greatly desire thy beauty, for He is thy Lord; worship thou
Him.
And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the
people shall entreat thy favor.
The King's daughter is all glorious within; her clothing is of wrought gold.
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13

నీ దయనొందిన్ స్త్తీలలో రాజుల కుమ్యరిలునానరు. రాణ ఓఫీరు అపరంజతో
అలంకరించకొని నీ కుడిప్రరశవమున్ నిలుచచన్నది.
కుమ్యరీ, ఆలకించము ఆలోచించి చెవియొగు
ు ము నీ సవజన్మును నీ త్ండిర
యింటిని మ్రువుము
ఈ రాజు నీ పరభువు అత్డు నీ సందరామును కోరిన్వాడు అత్నికి
న్మ్సకరించము.
తూరు కుమ్యరి నైవేదాము తీసికొనివచచను జనులలో ఐశవరావంతులు నీ
దయను వెదకుదురు.
అంత్ుఃపురములోనుండు రాజుకుమ్యరి కేవలము మ్హిమ్ గలది ఆమ వసతీము
బంగారు బుటా
ు పని చేసిన్ది.
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With gladness and rejoicing shall they be brought; they shall enter into the
King's palace.
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విచిత్ిమైన్ పనిగల వసతీములను ధరించకొని రాజు నొదదకు ఆమ తీసికొని
రాబడుచన్నది ఆమను వెంబడించ ఆమ చెలికతెతలైన్ కన్ాకలు నీయొదదకు
తీసికొని రాబడుచనానరు.
ఉతాసహ సంతోష్ములతో వారు వచచచనానరు రాజన్గరులో
పరవేశించచనానరు.

Gird Thy sword upon Thy thigh, O most Mighty, with Thy glory and Thy
majesty.

Thy throne, O God, is for ever and ever; the scepter of Thy Kingdom is a
righteous scepter.
Thou lovest righteousness and hatest wickedness; therefore God, Thy God,
hath anointed Thee with the oil of gladness above Thy fellows.

Kings' daughters were among Thy honorable women; at Thy right hand
stood the queen in gold of Ophir.

She shall be brought unto the King in raiment of needlework; the virgins, her
companions that follow her, shall be brought unto Thee.

Instead of Thy fathers shall be Thy children, whom Thou mayest make
princes in all the earth.
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నీ పత్రులకు పరత్రగా నీకు కుమ్యరులుందురు భూమియందంత్ట నీవు వారిని I will make Thy name to be remembered in all generations; therefore shall
అధికారులనుగా నియ మించెదవు.
the people praise Thee for ever and ever.
త్రములనినటను నీ నామ్ము జా
ా పకముండున్ట్ట
ా నేను చేయదును కావున్ God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
జన్ములు సరవకాలము నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచదురు.
దేవుడు మ్న్కు ఆశర యమును దురుమునై యనానడు ఆపతాకలములో
ఆయన్ న్ముికొన్దగిన్ సహాయకుడు
కావున్ భూమి మ్యరుపనొందిన్ను న్డిసముదరములలో పరవత్ములు
మునిగిన్ను
వాటి జలములు ఘోష్ంచచ నురుగు కటిున్ను ఆ పంగున్కు పరవత్ములు
కదలిన్ను మ్న్ము భ్యపడము.(సెల్ల.)
ఒక న్ది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటుణమును సరోవన్నతుని మ్ందిరపు
పరిశుది సథలమును సంతోష్ పరచచన్నవి.
దేవుడు ఆ పటుణములో నునానడు దానికి చలన్ము లేదు అరుణోదయమున్
దేవుడు దానికి సహాయము చేయ చనానడు.
జన్ములు ఘోష్ంచచన్నవి రాజాములు కదలు చన్నవి ఆయన్ త్న్
కంఠధవని వినిపంచగా భూమి కరగి పోవుచన్నది.
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా మ్న్కు తోడెై యనానడు.
యాకోబుయొకక దేవుడు మ్న్కు ఆశర యమై యనానడు.
యెహోవా చేసిన్ కారాములు వచిచ చూడుడి. ఆయనే భూమిమీద
నాశన్ములు కలుగజేయవాడు.

Therefore will we not fear though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea,
though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains
shake with the swelling thereof. Selah
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the
holy place of the tabernacles of the Most High.
God is in the midst of her, she shall not be moved; God shall help her, and
that right early.
The heathen raged, the kingdoms were moved; He uttered His voice, the
earth melted.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah

Be still, and know that I am God; I will be exalted among the heathen, I will
be exalted on the earth.
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ఆయనే భూదిగంత్ములవరకు యదిములు మ్యనుప వాడు. విలు
ా
విరుచవాడును బలామును తెగన్రుకువాడును ఆయనే యది రథములను
అగినలో కాలిచవేయవాడు ఆయనే.
ఊరకుండుడి నేనే దేవుడన్ని తెలిసికొనుడి అన్ాజనులలో నేను మ్హోన్నతుడ
న్గుదును భూమిమీద నేను మ్హోన్నతుడ న్గుదును
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా మ్న్కు తోడెై యనానడు
యాకోబుయొకక దేవుడు మ్న్కు ఆశర యమై యనానడు.
సరవజనుల్లరా, చపపట్ట
ా కొట్ట
ు డి జయధవనులతో దేవునిగూరిచ ఆరాభటము
చేయడి.
యెహోవా మ్హోన్నతుడు భ్యంకరుడు ఆయన్ సరవభూమికి మ్హారాజై
యనానడు.
ఆయన్ జన్ములను మ్న్కు లోపరచను మ్న్ ప్రదముల కిరంద పరజలను
అణగదొరకుకను.
తాను పేరమించిన్ యాకోబున్కు మ్హాత్రశయాసపద ముగా మ్న్ సావసథామును
ఆయన్ మ్న్కొరకు ఏరాపట్ట చేసియనానడు.
దేవుడు ఆరాభటముతో ఆరోహణమ్యయెను బూరధవనితో యెహోవా
ఆరోహణమ్యయెను.
దేవుని కీరిించడి కీరిించడి మ్న్ రాజును కీరిించడి కీరిించడి.

7

దేవుడు సరవభూమికి రాజై యనానడు రమ్ాముగా కీరిన్లు ప్రడుడి.

God reigneth over the heathen; God sitteth upon the throne of His holiness.

Come, behold the works of the LORD, what desolations He hath made on
the earth.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; He breaketh the bow
and cutteth the spear in sunder; He burneth the chariot with fire.

The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah
O clap your hands, all ye people! Shout unto God with the voice of triumph!
For the LORD Most High is to be feared; He is a great King over all the earth.
He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.
He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom He
loved. Selah
God has gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.
Sing praises to God, sing praises! Sing praises unto our King, sing praises!
For God is the King of all the earth; sing ye praises with understanding.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Psalm

47

8

దేవుడు అన్ాజనులకు రాజై యనానడు దేవుడు త్న్
పరిశుదిసింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడెై యనానడు.
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3
4

జన్ముల పరధానులు అబా
ర హాముయొకక దేవునికి జనులై
కూడుకొనియనానరు. భూనివాసులు ధరించకొను కేడెములు దేవునివి
ఆయన్ మ్హోన్నతుడాయెను.
మ్న్ దేవుని పటుణమ్ందు ఆయన్ పరిశుది పరవత్మ్ందు యెహోవా
గొపపవాడును బహు కీరినీయడునై యనానడు.
ఉత్తరదికుకన్ మ్హారాజు పటుణమైన్ స్త్యోను పరవ త్ము రమ్ామైన్
యెతు
త గల చోట నుంచబడి సరవభూమికి సంతోష్కరముగా నున్నది
దాని న్గరులలో దేవుడు ఆశర యముగా పరత్ాక్ష మ్గుచనానడు.
రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడి వచిచరి.
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వారు దాని చూచిన్ వెంటనే ఆశచరాపడిరి భ్రమ్పడి త్వరగా వెళ్లాపోయిరి.

Fear took hold upon them there, and pain as of a woman in travail;
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7

వారచచటనుండగా వణకును పరసవించ స్త్తీ వేద న్య వారిని పట్టును.
తూరుపగాలిని లేప త్రీుషు ఓడలను నీవు పగులగొట్ట
ు చనానవు.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా పటుణమున్ందు మ్న్ దేవుని
పటుణమున్ందు మ్న్ము వినిన్ట్ట
ు గానే జరుగుట మ్న్ము చూచి యనానము
దేవుడు నిత్ాముగా దానిని సిథరపరచియనానడు. (సెల్ల.)

Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.
As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the
city of our God: God will establish it for ever. Selah
We have thought of Thy lovingkindness, O God, in the midst of Thy temple.
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దేవా, మేము నీ ఆలయమున్ందు నీ కృపను ధాానించిత్రవిిు.
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దేవా, నీ నామ్ము ఎంత్ గొపపదో నీ కీరిియ భూదిగంత్ములవరకు అంత్
గొపపది నీ కుడిచెయిా నీత్రతో నిండియన్నది.
నీ నాాయవిధులనుబటిు స్త్యోను పరవత్ము సంతోష్ంచను గాక యూదా
కుమ్యరిలు ఆన్ందించదురుగాక.
ముందు రాబోవు త్రములకు దాని వివరము మీరు చెపుపన్ట్ట
ా
స్త్యోనుచట్ట
ు త్రరుగుచ దానిచట్ట
ు సంచరించడి
దాని బురుజులను లకికంచడి దాని ప్ర
ర కారములను నిదానించి చూడుడి దాని
న్గరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి.
ఈ దేవుడు సదాకాలము మ్న్కు దేవుడెై యనానడు మ్రణము వరకు ఆయన్
మ్న్లను న్డిపంచను.
సరవజనుల్లరా ఆలకించడి.
సామ్యనుాలేమి సామ్ంతులేమి ధనికులేమి దరిదు
ర లేమి లోకనివాసుల్లరా,
మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవి యొగు
ు డి. నా నోరు విజా
ా న్విష్యములను
పలుకును
నా హృదయధాాన్ము పూరణవివేకమును గూరిచన్దై యండును.
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గూఢరథముగలదానికి నేను చెవియొగెుదను సితారా తీసికొని నా మ్రుగు
మ్యట బయలుపరచె దను.

The princes of the people are gathered together, even the people of the
God of Abraham. For the shields of the earth belong unto God; He is greatly
exalted.
Great is the LORD and greatly to be praised in the city of our God, on the
mountain of His holiness.
Beautiful in situation, the joy of the whole earth is Mount Zion; on the sides
of the north, the city of the great King.
God is known in her palaces as a refuge.
For lo, the kings were assembled, they passed by together.
They saw it and so they marveled; they were troubled and hastened away.

According to Thy name, O God, so is Thy praise unto the ends of the earth;
Thy right hand is full of righteousness.
Let Mount Zion rejoice! Let the daughters of Judah be glad because of Thy
judgments!
Walk about Zion and go round about her, count the towers thereof;
mark ye well her bulwarks, consider her palaces, that ye may tell it to the
generation that follows.
For this God is our God for ever and ever; He will be our guide even unto
death.
Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world,
both low and high, rich and poor together.
My mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be of
understanding.
I will incline mine ear to a parable; I will open my dark saying upon the harp.
Why should I fear in the days of evil, when the iniquity at my heels shall
compass me about?
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నాకొరకు పంచవారి దోష్కృత్ాములు న్నున చట్ట
ు కొనిన్పుపడు
ఆపతాకలములలో నేనేల భ్యపడవలను?
త్మ్ ఆసితయే ప్ర
ర పకమ్ని న్మిి త్మ్ ధన్ విసాతరత్నుబటిు పగడుకొనువారికి
నేనేల భ్యపడవలను?
ఎవడును ఏ విధముచేత్నైన్ను త్న్ సహోదరుని విమో చింపలేడు

They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of
their riches,
none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a
ransom for him
(for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever),

వాడు కుళ్ల
ా చూడక నిత్ాము బరతుకున్ట్ట
ా వాని నిమిత్తము దేవుని సనినధిని
ప్ర
ర యశిచత్తము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు
వారి ప్ర
ర ణవిమోచన్ ధన్ము బహు గొపపది అది ఎన్నటికిని తీరక
అట్ట
ా ండవలసిన్దే.
జా
ా నులు చనిపోదురను సంగత్ర అత్నికి కన్బడకుండ పోదు మూరు
ఖ లును
పశుప్ర
ర యలును ఏకముగా న్శింతురు.

that they should still live for ever, and not see corruption.
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వారు త్మ్ ఆసితని ఇత్రులకు విడిచిపట్ట
ు దురు త్మ్ యిండు
ా నిరంత్రము
నిలుచన్నియ త్మ్ నివాసములు త్రత్రములకు ఉండున్నియ వారను
కొందురు త్మ్ భూములకు త్మ్ పేళ్ల
ా పట్ట
ు దురు.
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This their way is their folly, yet their posterity approve their sayings. Selah
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ఘన్త్వహించిన్వాడెైన్ను మ్నుషుాడు నిలువజాలడు వాడు
న్శించమ్ృగములను పోలిన్వాడు.
సావత్రశయ పూరు
ణ లకును వారి నోటిమ్యటనుబటిు వారి న్నుసరించవారికిని
ఇదే గత్ర.
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But God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall
receive me. Selah
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వారు ప్రతాళములో మ్ందగా కూరచబడుదురు మ్రణము వారికి కాపరియె
ై
యండును ఉదయమున్ యథారథవంతులు వారి నేలుదురు వారి
సవరూపములు నివాసములేనివెై ప్రతాళములో క్షయమైపోవును.
దేవుడు న్నున చేరుచకొనును ప్రతాళ బలములోనుండి ఆయన్ నా ప్ర
ర ణమును
విమోచించను.(సెల్ల.)
ఒకడు ధన్సంపనునడెైన్పుపడు వాని యింటి ఘన్త్ విసతరించన్పుపడు
భ్యపడకుము.
వాడు చనిపోవున్పుపడు ఏమియ కొనిపోడు వాని ఘన్త్ వానివెంట దిగదు.
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నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మ్నుషుాలు నినున సు
త త్రంచిన్ను త్న్
జీవిత్కాలమున్ నొకడు త్నున పగడుకొనిన్ను
అత్డు త్న్ పత్రుల త్రమున్కు టొరవలను వారు మ్రి ఎన్నడును వెలుగు
చూడరు.
ఘన్త్ నొంది యండియ బుదిిహీనులైన్వారు న్శించ జంతువులను
పోలియనానరు.
దేవాది దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజా ఇచచచనానడు తూరుపదికుక మొదలుకొని
పడమ్టి దికుకవరకు భూనివాసులను రమ్ిని ఆయన్ పలుచచనానడు.

For he seeth that wise men die; likewise the fool and the brutish person
perish and leave their wealth to others.
Their inward thought is that their houses shall continue for ever, and their
dwelling places to all generations; they call their lands after their own
names.
Nevertheless man, though he be in honor, abideth not; he is like the beasts
that perish.

Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them, and the
upright shall have dominion over them in the morning, and their beauty
shall be consumed in the grave away from their dwelling.

Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is
increased.
For when he dieth he shall carry nothing away; his glory shall not descend
after him.
Though while he lived he blessed his soul (and men will praise thee when
thou doest well for thyself),
he shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.
Man, though he is in honor but understandeth not, is like the beasts that
perish.
The Mighty God, even the LORD, hath spoken and called the earth from the
rising of the sun unto the going down thereof.
Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.
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పరిపూరణ సందరాముగల స్త్యోనులోనుండి దేవుడు పరకాశించచనానడు

Our God shall come and shall not keep silence; a devouring fire shall go
before Him, and it shall be very tempestuous round about Him.
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He shall call to the heavens from above and to the earth, that He may judge
His people:
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మ్న్ దేవుడు వేంచేయచనానడు ఆయన్ మౌన్ముగా నుండడు. ఆయన్
ముందర అగిన మ్ండుచన్నది ఆయన్చట్ట
ు పరచండవాయవు
విసరుచన్నది.
ఆయన్ త్న్ పరజలకు నాాయము తీరుచటకెై
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బలారపణ చేత్ నాతో నిబంధన్ చేసికొనిన్ నా భ్కు
ి లను నాయొదదకు
సమ్కూరుచడని మీది ఆకాశమును భూమిని పలుచచనానడు.
దేవుడు తానే నాాయకరియె
ై యనానడు. ఆకాశము ఆయన్ నీత్రని
తెలియజేయచన్నది.(సెల్ల.)
నా జనుల్లరా, నేను మ్యటల్లడబోవుచనానను ఆల కించడి ఇశారయేలూ,
ఆలకింపుము నేను దేవుడను నీ దేవు డను నేను నీ మీద సాక్షాము పలికెదను

"Gather My saints together unto Me, those that have made a covenant with
Me by sacrifice."
And the heavens shall declare His righteousness, for God Himself is judge.
Selah
"Hear, O My people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee: I
am God, even thy God.
I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been
continually before Me.
I will take no bullock out of thy house, nor hegoats out of thy folds.
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నీ బలుల విష్యమై నేను నినున గదిదంచటలేదు నీ దహన్బలులు నిత్ాము
నాయెదుట కన్బడుచన్నవి.
నీ యింటనుండి కోడెనైన్ను నీ మ్ందలోనుండి పటేుళానైన్ను నేను తీసికొన్ను.
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అడవిమ్ృగములనినయ వేయికొండలమీది పశువులనినయ నావేగదా
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కొండలలోని పకు
ు లనినటిని నేనరుగుదును పలములలోని పశావదులు నా
వశమై యన్నవి.
లోకమును దాని పరిపూరణత్య నావే. నేను ఆకలిగొనిన్ను నీతో చెపపను.

I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are
Mine.
If I were hungry I would not tell thee, for the world is Mine and the fullness
thereof.
Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?
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వృష్భ్ముల మ్యంసము నేను త్రందునా? పటేుళా రకిము తా
ి గుదునా?

"Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High,
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and call upon Me in the day of trouble; I will deliver thee, and thou shalt
glorify Me."
But unto the wicked God saith: "What hast thou to do to declare My
statutes, or that thou shouldest take My covenant in thy mouth,
seeing thou hatest instruction and castest My words behind thee?
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దేవునికి సు
త త్ర యాగము చేయము మ్హోన్నతునికి నీ మొ
ా కుకబడులు
చెలిాంచము.
ఆపతాకలమున్ నీవు న్నునగూరిచ మొఱ్ఱపట్ట
ు ము నేను నినున విడిపంచెదను
నీవు న్నున మ్హిమ్ పర చెదవు.
భ్కిిహీనులతో దేవుడు ఇట్ట
ా సెలవిచచచనానడు నా కటుడలు వివరించటకు
నీ కేమి పని? నా నిబంధన్ నీనోట వచించెదవేమి?
దిదు
ద బాట్ట నీకు అసహాముగదా నీవు నా మ్యటలను నీ వెనుకకు
తో
ి సివేసెదవు.
నీవు దొంగను చూచిన్పుపడు వానితో ఏకీభ్వించెదవు వాభిచారులతో నీవు
సాంగత్ాము చేసెదవు.
కీడుచేయవలన్ని నీవు నోరు తెరచచనానవు నీ నాలుక కపటము
కలిపంచచన్నది.
నీవు కూరుచండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుపచనానవు నీ త్లిా
కుమ్యరునిమీద అపనిందలు మోపుచనానవు.

For every beast of the forest is Mine and the cattle upon a thousand hills.

When thou sawest a thief, then thou consented with him, and thou hast
been partaker with adulterers.
Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit.
Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own
mother's son.
These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was
altogether such a one as thyself. But I will reprove thee and set them in
order before thine eyes.
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ఇటిు పనులు నీవు చేసిన్ను నేను మౌనినైయంటిని అందుకు నేను కేవలము
నీవంటివాడన్ని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనునలయెదుట ఈ సంగతులను
నేను వరుసగా ఉంచి నినున గదిదంచెదను
దేవుని మ్రచవారల్లరా, దీని యోచించకొనుడి లేనియెడల నేను మిముిను
చీలిచవేయదును త్పపంచ వాడెవడును లేకపోవును
సు
త త్రయాగము అరిపంచవాడు న్నున మ్హిమ్ పరచ చనానడు నేను వానికి
దేవుని రక్షణ కనుపరచన్ట్ట
ా వాడు మ్యరుము సిదిపరచకొనను.

"Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces and there be
none to deliver:

దేవా, నీ కృపచొపుపన్ న్నున కరుణంపుము నీ వాత్సలా
బాహుళాముచొపుపన్ నా అత్రకరమ్ములను తుడిచివేయము
నా దోష్ము పోవున్ట్ట
ా న్నున బాగుగా కడుగుము. నా ప్రపము పోవున్ట్ట
ా
న్నున పవిత్ిపరచము.
నా అత్రకరమ్ములు నాకు తెలిసేయన్నవి నా ప్రపమలాపుపడు నాయెదుట
నున్నది.

Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను ప్రపము చేసి యనానను నీ
దృష్ుయెదుట నేను చెడుత్న్ము చేసియనానను కావున్ ఆజా ఇచచన్పుపడు
నీవు నీత్రమ్ంతుడవుగా అగపడుదువు తీరుప తీరుచన్పుపడు నిరిలుడవుగా
అగపడుదువు.
నేను ప్రపములో పుటిున్వాడను ప్రపములోనే నా త్లిా న్నున గరభమున్
ధరించెను.
నీవు అంత్రంగములో సత్ాము కోరుచనానవు ఆంత్రామున్ నాకు జా
ా న్ము
తెలియజేయదువు.
నేను పవితు
ి డన్గున్ట్ట
ా హిసోసపుతో నా ప్రపము పరిహరింపుము.
హిమ్ముకంట్టను నేను తెలాగా నుండున్ట్ట
ా నీవు న్నున కడుగుము.
ఉతాసహ సంతోష్ములు నాకు వినిపంపుము అపుపడు నీవు విరిచిన్
యెముకలు హరిుంచను.
నా ప్రపములకు విముఖడవు కముి నా దోష్ములనినటిని తుడిచివేయము.

Whoso offereth praise glorifieth Me; and to him that ordereth his manner of
living aright, I will show the salvation of God."
Have mercy upon me, O God, according to Thy lovingkindness; according
unto the multitude of Thy tender mercies, blot out my transgressions.

For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me.
Against Thee, Thee only, have I sinned and done this evil in Thy sight, that
Thou mightest be justified when Thou speakest, and be clear when Thou
judgest.
Behold, I was shaped in iniquity, and in sin did my mother conceive me.

Behold, Thou desirest truth in my inward parts; in the hidden part Thou
shalt make me to know wisdom.
Purge me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be whiter
than snow.
Make me to hear joy and gladness, that the bones which Thou hast broken
may rejoice.
Hide Thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

దేవా, నాయందు శుదిహృదయము కలుగజేయము నా అంత్రంగములో
సిథరమైన్ మ్న్సుసను నూత్న్ ముగా పుటిుంచము.
నీ సనినధిలోనుండి న్నున తో
ి సివేయకుము నీ పరిశుదా
ి త్ిను నాయొదదనుండి
తీసివేయకుము.
నీ రక్షణాన్ందము నాకు మ్రల పుటిుంచము సమ్ిత్రగల మ్న్సుస కలుగజేసి
న్నున దృఢపరచము.
అపుపడు అత్రకరమ్ము చేయవారికి నీ తో
ి వలను బోధించెదను ప్రపులును నీ
త్ట్ట
ు త్రరుగుదురు.
దేవా, నా రక్షణకరియగు దేవా రకాిపరాధమునుండి న్నున విడిపంపుము
అపుపడు నా నాలుక నీ నీత్రనిగూరిచ ఉతాసహగాన్ము చేయను.

Cast me not away from Thy presence, and take not Thy holy Spirit from me.

పరభువా, నా నోరు నీ సు
త త్రని పరచరపరచన్ట్ట
ా నా పదవులను తెరువుము.

For Thou desirest not sacrifice, else would I give it; Thou delightest not in
burnt offering.

Restore unto me the joy of Thy salvation, and uphold me with Thy free Spirit.
Then will I teach transgressors Thy ways, and sinners shall be converted
unto Thee.
Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation, and my
tongue shall sing aloud of Thy righteousness.
O Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise.
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నీవు బలిని కోరువాడవుకావు కోరిన్యెడల నేను అరిపంచదును దహన్బలి
నీకిష్ుమైన్ది కాదు.
విరిగిన్ మ్న్సేస దేవునికిష్ుమైన్ బలులు దేవా, విరిగి న్లిగిన్ హృదయమును
నీవు అలక్షాము చేయవు.
నీ కటాక్షముచొపుపన్ స్త్యోనుకు మేలుచేయము యెరూష్లేముయొకక
గోడలను కటిుంచము.
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ఇదిగో దేవుని త్న్కు దురుముగా నుంచకొన్క త్న్ ధన్సమ్ృదిియందు న్మిిక But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the mercy of
యంచి త్న్ చేట్టను బలపరచకొనిన్వాడు వీడయని చెపుప కొనుచ వానిని God for ever and ever.
చూచి న్వువదురు.
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నేనైతే దేవుని మ్ందిరములో పచచని ఒలీవ చెట్ట
ు వల నునానను నిత్ాము
దేవుని కృపయందు న్మిిక యంచచనానను
నీవు దాని నరవేరిచత్రవి గనుక నేను నిత్ాము నినున సు
త త్రంచెదను. నీ
నామ్ము నీ భ్కు
ి ల దృష్ుకి ఉత్తమ్మైన్ది నేను దాని సిరించి
కనిపట్ట
ు చనానను.
దేవుడు లేడని బుదిిహీనులు త్మ్ హృదయములో అనుకొందురు.వారు
చెడిపోయిన్వారు, అసహాకారాములు చేయదురుమేలు చేయవాడొకడును
లేడు.
వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అనిదేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి
న్రులను పరిశీలించెను.
వారందరును దారి తొలగి బత్రతగా చెడియనానరు ఒకడును త్పపకుండ
అందరును చెడియనానరు మేలు చేయవారవరును లేరు ఒకకడెైన్ను లేడు.

అపుపడు నీత్రయకిములైన్ బలులును దహన్బలులును సరావంగ
హోమ్ములును నీకు అంగీకృత్ము లగును అపుపడు జనులు నీ
బలిపీఠముమీద కోడెల న్రిపంచె దరు.
శూరుడా, చేసిన్ కీడునుబటిు నీ వెందుకు అత్రశయ పడుచనానవు? దేవుని
కృప నిత్ాముండును.
మోసము చేయవాడా, వాడిగల మ్ంగల కత్రతవల నీ నాలుక నాశన్ము చేయ
నుదేదశించచన్నది
మేలుకంట్ట కీడుచేయటయ నీత్ర పలుకుటకంట్ట అబదిము చెపుపటయ
నీకిష్ుము.(సెల్ల.)
కపటమైన్ నాలుక గలవాడా, అధిక నాశన్కరములైన్ మ్యటలే నీకిష్ుము.

The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O
God, Thou wilt not despise.
Do good in Thy good pleasure unto Zion; build Thou the walls of Jerusalem.
Then shalt Thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt
offering and whole burnt offering; then shall they offer bullocks upon Thine
altar.
Why boastest thou in thine own mischief, O mighty man? The goodness of
God endureth continually.
Thy tongue deviseth mischiefs like a sharp razor, working deceitfully.
Thou lovest evil more than good, and lying rather than speaking
righteousness. Selah
Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue.

God shall likewise destroy thee for ever; He shall take thee away, and pluck
thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living.
Selah
కావున్ దేవుడు సదాకాలము నినున అణగగొట్ట
ు ను నినున పట్ట
ు కొని ఆయన్ నీ The righteous also shall see this and fear, and shall laugh at him:
గుడారములోనుండి నినున పలాగించను సజీవుల దేశములోనుండి నినున
నిరూిలము చేయను.(సెల్ల.)
నీత్రమ్ంతులు చూచి భ్యభ్కు
ి లు కలిగి
"Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the
abundance of his riches, and strengthened himself in his own wickedness."

I will praise Thee for ever, because Thou hast done it, and I will wait on Thy
name, for it is good before Thy saints.
The fool hath said in his heart, "There is no God." They are corrupt and have
done abominable iniquity; there is none that doeth good.
God looked down from heaven upon the children of men to see if there
were any that understood, that had sought God.
Every one of them has turned back; they have altogether become filthy;
there is none that doeth good, no, not one.
Have the workers of iniquity no knowledge--those who eat up my people as
they eat bread? They have not called upon God.
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దేవునికి ప్ర
ర రథన్చేయక ఆహారము మింగున్ట్ట
ా గా నా పరజలను మింగు
ప్రప్రతుిలకు తెలివిలేదా?
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భ్యకారణము లేనిచోట వారు భ్యాకారంతులైరి. న్నున ముటుడివేయవారి
యెముకలను దేవుడు చెదర గొటిుయనానడు దేవుడు వారిని ఉపేకిుంచెను
గనుక నీవు వారిని సిగు
ు పరచిత్రవి.
స్త్యోనులోనుండి ఇశారయేలున్కురక్షణకలుగును గాక. దేవుడు చెరలోనున్న
త్న్ పరజలను రపపంచన్పుపడు యాకోబు హరిుంచను ఇశారయేలు
సంతోష్ంచను.
దేవా, నీ నామ్మునుబటిు న్నున రకిుంపుము నీ పరాకరమ్మునుబటిు నాకు
నాాయము తీరుచము.
దేవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము నా నోటి మ్యటలు చెవినిబెట్ట
ు ము.
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నా శతు
ి వులు చేయ కీడు ఆయన్ వారిమీదికి రపపంచను నీ సత్ామునుబటిు I will freely sacrifice unto Thee; I will praise Thy name, O LORD, for it is good.
వారిని న్శింపజేయము సేచాచరపణలైన్ బలులను నేను నీకరిపంచెదను.
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For He hath delivered me out of all trouble, and mine eye hath seen my
desire upon mine enemies.
Give ear to my prayer, O God, and hide not Thyself from my supplication.
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యెహోవా, నీ నామ్ము ఉత్తమ్ము నేను దానికి కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచచనానను.
ఆపదలనినటిలోనుండి ఆయన్ న్నున విడిపంచి యనానడు నా శతు
ి వుల
గత్రని చూచి నా కనున సంతోష్ంచ చన్నది.
దేవా, చెవియొగిు నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము నా విన్నపమున్కు విముఖుడవెై
యండకుము.
నా మ్న్వి ఆలకించి నాకుత్తరమిముి.
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శతు
ి వుల శబదమునుబటిుయ దుషు
ు లబల్లతాకరమునుబటిుయ నేను
చింతాకారంతుడనై విశారంత్ర లేక మూలుగు చనానను.వారు నామీద దోష్ము
మోపుచనానరుఆగరహముగలవారై న్నున హింసించచనానరు.

My heart is sorely pained within me, and the terrors of death have fallen
upon me.
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నా గుండె నాలో వేదన్పడుచన్నది మ్రణభ్యము నాలో పుట్ట
ు చన్నది
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Fearfulness and trembling have come upon me, and horror hath
overwhelmed me.
దిగులును వణకును నాకు కలుగుచన్నవి మ్హా భ్యము న్నున
And I said, "Oh, that I had wings like a dove! For then would I fly away and
ముంచివేసెను.
be at rest.
ఆహా గువవవల నాకు రకకలున్నయెడల నేను ఎగిరిపోయి నమ్ిదిగా నుందునే Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness; Selah
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త్వరపడి దూరముగా ప్రరిపోయి పనుగాలిని సుడిగాలిని త్పపంచకొని
అరణాములో నివసించియందునే అను కొంటిని.

అనుాలు నా మీదికి లేచియనానరు బల్లఢ్యాలు నా ప్ర
ర ణము
తీయజూచచనానరు వారు త్మ్యెదుట దేవుని ఉంచకొన్నవారు కారు.
(సెల్ల.)
ఇదిగో దేవుడ నాకు సహాయకుడు పరభువే నా ప్ర
ర ణమును ఆదరించవాడు

There they were in great fear, where no fear was; for God hath scattered the
bones of him that encampeth against thee; thou hast put them to shame,
because God hath despised them.
O that the salvation of Israel might come out of Zion! When God bringeth
back His captive people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad.
Save me, O God, by Thy name, and judge me by Thy strength.

Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.
For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul;
they have not set God before them. Selah
Behold, God is mine helper; the Lord is with them that uphold my soul.

He shall reward evil unto mine enemies; cut them off in Thy truth.

Attend unto me and hear me; I mourn in my complaint and moan,
because of the voice of the enemy, because of the oppression of the
wicked; for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me.

I would hasten my escape from the windy storm and tempest."
Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife
in the city.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Psalm

55

9

Psalm

55

10

Psalm

55

11

Psalm

55

12

Psalm

55

13

Psalm

55

14

Psalm

55

15

Psalm

55

16

Psalm

55

17

Psalm

55

18

Psalm

55

19

Psalm

55

20

Psalm

55

21

Psalm

55

22

Psalm

55

23

Psalm

56

1

పటుణములో బల్లతాకర కలహములు జరుగుట నేను చూచచనానను.
పరభువా, అటిుపనులు చేయవారిని నిరూిలము చేయము వారి నాలుకలు
ఛేదించము.
రాత్రింబగళ్ల
ా వారు పటుణపు ప్ర
ర కారముల మీద త్రరుగుచనానరు ప్రపమును
చెడుత్న్మును దానిలో జరుగుచన్నవి.
దాని మ్ధాను నాశన్కిరయలు జరుగుచన్నవి వంచన్య కపటమును దాని
అంగడి వీధులలో మ్యన్క జరుగుచన్నవి.
న్నున దూష్ంచవాడు శతు
ి వు కాడు శతు
ి వెైన్యెడల నేను దాని
సహింపవచచను నామీద మిటిుపడువాడు నాయందు పగపటిున్ వాడు కాడు
అటిువాడెైతే నేను దాగియండవచచను.
ఈ పనిచేసిన్ నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయడవు.

Day and night they go about it upon the walls thereof; mischief also and
sorrow are in the midst of it.
Wickedness is in the midst thereof; deceit and guile depart not from her
streets.
For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it.
Neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I
would have hid myself from him.
But it was thou, a man mine equal, my guide and mine acquaintance.

We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in
company.
Let death seize upon them, and let them go down alive into hell; for
wickedness is in their dwellings and among them.
As for me, I will call upon God, and the LORD shall save me.

మ్న్ము కూడి మ్ధురమైన్ గోష్ఠచేసి యన్నవారము ఉత్సవమున్కు వెళ్ల
ా
సమూహముతో దేవుని మ్ందిర మున్కు పోయి యన్నవారము.
వారికి మ్రణము అకసాితు
త గా వచచను గాక సజీవులుగానే వారు
ప్రతాళమున్కు దిగిపోవుదురు గాక చెడుత్న్ము వారి నివాసములలోను వారి
అంత్రంగము న్ందును ఉన్నది
అయితే నేను దేవునికి మొఱ్ఱపట్ట
ు కొందును యెహోవా న్నున రకిుంచను.
Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall
hear my voice.
సాయంకాలమున్ ఉదయమున్ మ్ధాాహనమున్ నేను ధాానించచ
He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for
మొఱ్ఱపట్ట
ు కొందును ఆయన్ నా ప్ర
ర రథన్ నాలకించను
there were many with me.
నా శతు
ి వులు అనేకులై యనానరు అయిన్ను వారు నామీదికి రాకుండున్ట్ట
ా
God shall hear and afflict them, even He that abideth of old. Selah Because
సమ్యధాన్ము కలుగజేసి ఆయన్ నా ప్ర
ర ణమును విమోచించి యనానడు.
they have not changed, therefore they fear not God.
పురాత్న్కాలము మొదలుకొని ఆస్త్నుడగు దేవుడు, మ్యరుమ్న్సుస లేనివారై
త్న్కు భ్యపడనివారికి ఉత్తర మిచచను.
త్మ్తో సమ్యధాన్ముగా నున్నవారికి వారు బల్ల తాకరము చేయదురు
తాము చేసిన్ నిబంధన్ న్త్రకరమింతురు.

He hath put forth his hands against those that are at peace with him; he
hath broken his covenant.
The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his
heart; his words were softer than oil, yet were they drawn swords.

వారి నోటి మ్యటలు వెన్నవల మ్ృదువుగా నున్నవి అయితే వారి
హృదయములో కలహమున్నది. వారి మ్యటలు చమురుకంట్ట నునుపైన్వి
అయితే అవి వరదీసిన్ కతు
త లే.
నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున ఆదుకొనును
నీత్రమ్ంతులను ఆయన్ ఎన్నడును కదలనీయడు.

Cast thy burden upon the LORD, and He shall sustain thee. He shall never
suffer the righteous to be moved.

దేవా, నాశన్కూపములో నీవు వారిని పడవేయదువు రకాిపరాధులును
వంచకులును సగముకాలమైన్ బరదుకరు. నేనైతే నీయందు న్మిికయంచి
యనానను.
దేవా, న్నున కరుణంపుము మ్నుషుాలు న్నున మింగ వలన్ని యనానరు
దిన్మలా వారు పోరాడుచ న్నున బాధించ చనానరు.

Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up; he, fighting
daily, oppresseth me.

But Thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction; bloody
and deceitful men shall not live out half their days. But I will trust in Thee.

Mine enemies would daily swallow me up, for they are many that fight
against me, O Thou Most High.
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అనేకులు గరివంచి నాతో పోరాడుచనానరు దిన్మలా నాకొరకు
పంచియన్నవారు న్నున మింగ వలన్ని యనానరు
నాకు భ్యము సంభ్వించ దిన్మున్ నినున ఆశర యించచనానను.
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ఆయన్ ఆకాశమునుండి ఆజా ఇచిచ న్నున రకిుంచను న్నున మింగగోరువారు
దూష్ణలు పలుకున్పుపడు దేవుడు త్న్ కృప్రసత్ాములను పంపును.(సెల్ల.)
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నా ప్ర
ర ణము సింహములమ్ధా నున్నది కోపోదేరకుల మ్ధాను నేను
పండుకొనుచనానను వారి దంత్ములు శూలములు అవి అంబులు వారి
నాలుక వాడిగల కత్రత.
దేవా, ఆకాశముకంట్ట అతుాన్నతుడవుగా నినున కనుపరచకొనుము నీ
పరభావము సరవభూమిమీద కన్బడనిముి.

దేవునిబటిు నేను ఆయన్ వాకామును కీరిించెదను దేవునియందు
న్మిికయంచి యనానను నేను భ్య పడను శరీరధారులు న్నేనమి
చేయగలరు?
దిన్మలా వారు నా మ్యటలు అప్రరథము చేయదురు నాకు హాని
చేయవలన్న్న త్లంపులే వారికి నిత్ాము పుట్ట
ు చన్నవి.
వారు గుంపుకూడి పంచియందురు నా ప్ర
ర ణము తీయగోరుచ వారు నా
అడుగు జాడలు కనిపట్ట
ు దురు.
తాము చేయ దోష్కిరయలచేత్ వారు త్పపంచ కొందురా? దేవా, కోపముచేత్
జన్ములను అణగగొట్ట
ు ము
నా సంచారములను నీవు లకికంచి యనానవు నా కనీనళ్ల
ా నీ బుడిిలో
నుంచబడి యన్నవి అవి నీ కవిలలో1 కన్బడును గదా.
నేను మొఱ్ఱపట్ట
ు దిన్మున్ నా శతు
ి వులు వెనుకకు త్రరుగుదురు. దేవుడు నా
పక్షమున్ నునానడని నాకు తెలి యను.
దేవునిబటిు నేను ఆయన్ వాకామును కీరిించెదను యెహోవానుబటిు ఆయన్
వాకామును కీరిించెదను
నేను దేవునియందు న్మిికయంచి యనానను నేను భ్యపడను న్రులు
న్నేనమి చేయగలరు?
దేవా, నీవు మ్రణములోనుండి నా ప్ర
ర ణమును త్పపంచియనానవు నేను
జీవపు వెలుగులో దేవుని సనినధిని సంచరించ న్ట్ట
ా జారిపడకుండ నీవు నా
ప్రదములను త్పపంచి యనానవు.
నేను నీకు మొ
ా కుకకొని యనానను నేను నీకు సు
త త్రయాగముల న్రిపంచెదను.

న్నున కరుణంపుము దేవా న్నున కరుణంపుము నేను నీ శరణుజొచిచ
యనానను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రకకల నీడను శరణుజొచిచ
యనానను.
మ్హోన్నతుడెైన్ దేవునికి నా కారాము సఫలముచేయ దేవునికి నేను మొఱ్ఱ
పట్ట
ు చనానను.

In the time I am afraid, I will trust in Thee.
In God I will praise His word, in God I have put my trust; I will not fear what
flesh can do unto me.
Every day they wrest my words; all their thoughts are against me for evil.

They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps
as they lie in wait for my soul.
Shall they escape by iniquity? In Thine anger cast down the people, O God.
Thou countest my wanderings; put Thou my tears into Thy bottle: are they
not in Thy book?
When I cry unto Thee, then shall mine enemies turn back! This I know, for
God is for me.
In God will I praise His word; in the LORD will I praise His word.
In God have I put my trust; I will not be afraid what man can do unto me.
Thy vows are upon me, O God; I will render praises unto Thee.
For Thou hast delivered my soul from death; wilt Thou not deliver my feet
from falling, that I may walk before God in the light of the living?
Be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in
Thee. Yea, in the shadow of Thy wings will I make my refuge until these
calamities pass by.
I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me.

He shall send from heaven and save me from the reproach of him that
would swallow me up; Selah God shall send forth His mercy and His truth.
My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even
the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a
sharp sword.
Be Thou exalted, O God, above the heavens; let Thy glory be above all the
earth.
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down. They have
dug a pit before me, into the midst whereof they themselves are fallen.
Selah
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నా అడుగులను చికికంచకొనుటకెై వారు వలయొడిిరి నా ప్ర
ర ణము
కు
ర ంగియన్నది. నా యెదుట గుంట త్ివివ దానిలో తామేపడిరి. (సెల్ల.)
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నా హృదయము నిబబరముగా నున్నది దేవా, నా హృదయము నిబబరముగా Awake, my glory! Awake, psaltery and harp! I myself will awaken early.
నున్నది నేను ప్రడుచ సు
త త్రగాన్ము చేసెదను.
నా ప్ర
ర ణమ్య, మేలుకొనుము సవరమ్ండలమ్య సితారా, మేలుకొనుడి నేను
I will praise Thee, O Lord, among the people; I will sing unto Thee among the
వేకువనే లేచెదను.
nations.
నీ కృప ఆకాశముకంట్ట ఎత్తయిన్ది నీ సత్ాము మేఘమ్ండలమువరకు
For Thy mercy is great unto the heavens, and Thy truth unto the clouds.
వాాపంచియన్నది.
పరభువా, జన్ములలో నీకు కృత్జాతాసు
త తులు నేను చెలిాంచెదను పరజలలో
Be Thou exalted, O God, above the heavens; let Thy glory be above all the
నినున కీరిించెదను.
earth.
దేవా, ఆకాశముకంట్ట అతుాన్నతుడవుగా నినున కనుపరచకొనుము. నీ
Do ye indeed speak righteousness, O congregation? Do ye judge uprightly, O
పరభావము సరవభూమిమీద కన్బడనిముి.
ye sons of men?
అధిపతుల్లరా, మీరు నీత్ర న్నుసరించి మ్యటల్లడుదు రన్నది నిజమ్య?
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh out violence by your hands in
న్రుల్లరా, మీరు నాాయమునుబటిు తీరుప తీరుచ దురా?
the earth.
లేదే, మీరు హృదయపూరవకముగా చెడుత్న్ము జరిగించచనానరు
The wicked are estranged from the womb; they go astray as soon as they
దేశమ్ందు మీ చేత్ర బల్లతాకరము తూచి చెలిాంచ చనానరు.
are born, speaking lies.
త్లిాకడుపున్ పుటిున్ది మొదలుకొని భ్కిిహీనులు విపరీత్ బుదిి
Their poison is like the poison of a serpent; they are like the deaf adder that
కలిగియందురు పుటిున్తోడనే అబదిముల్లడుచ త్పపపోవుదురు.
stoppeth her ear,
వారి విష్ము నాగుప్రము విష్మువంటిది మ్యంత్రికులు ఎంత్ నేరుపగా
which will not hearken to the voice of charmers, charm they ever so wisely.
మ్ంత్రించిన్ను
వారి సవరము త్న్కు విన్బడకుండున్ట్ట
ా చెవి మూసికొనున్టిు చెవిటి
Break their teeth, O God, in their mouth; break out the great teeth of the
ప్రమువల వారునానరు.
young lions, O LORD!
దేవా, వారి నోటి పండాను విరుగగొట్ట
ు ము యెహోవా, కొదమ్ సింహముల
Let them melt away as waters which run continually; when he bendeth his
కోరలను ఊడ గొట్ట
ు ము.
bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
ప్రరు నీళావల వారు గత్రంచిపోవుదురు అత్డు త్న్ బాణములను సంధింపగా As a snail which melteth, let every one of them pass away like the untimely
అవి తునాతున్కలై పోవును.
birth of a woman, that they may not see the sun.
వారు కరగిపోయిన్ న్త్తవల నుందురు సూరుాని చూడని గరభసారవమువల
Before your pots can feel the thorns, He shall take them away as with a
నుందురు.
whirlwind, both living, and in His wrath.
మీ కుండలకు ముళాకంపల సెగ త్గలకమునుపే అది పచిచదైన్ను
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance; he shall wash his
ఉడికిన్దైన్ను ఆయన్ దాని నగర గొట్ట
ు చనానడు,
feet in the blood of the wicked,
పరత్రదండన్ కలుగగా నీత్రమ్ంతులు చూచి సంతో ష్ంచదురు భ్కిిహీనుల
so that a man shall say, "Verily there is a reward for the righteous; verily He
రకిములో వారు త్మ్ ప్రదములను కడుగు కొందురు.
is a God that judgeth on the earth."
కావున్నిశచయముగా నీత్రమ్ంతులకు ఫలము కలుగు న్నియ నిశచయముగా Deliver me from mine enemies, O my God; defend me from them that rise
నాాయము తీరుచ దేవుడు లోకములో నునానడనియ మ్నుషుాలు
up against me.
ఒపుపకొందురు.
నా దేవా, నా శతు
ి వులచేత్రలోనుండి న్నున త్పపం పుము. నామీద పడువారికి Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
చికకకుండ న్నున ఉదిరించము.
ప్రపము చేయవారి చేత్రలోనుండి న్నున త్పపంపుము. రకాిపరాధుల
For lo, they lie in wait for my soul; the mighty are gathered against me, not
చేత్రలోనుండి న్నున రకిుంపుము.
for my transgression, nor for my sin, O LORD.
నా ప్ర
ర ణము తీయవలన్ని వారు పంచియనానరు యెహోవా, నా
They run and prepare themselves though I am not at fault. Awake to help
దోష్మునుబటిు కాదు నా ప్రప మునుబటిుకాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని me, and behold!
పోగుబడి యనానరు.
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My heart is fixed, O God, my heart is fixed; I will sing and give praise.
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నాయందు ఏ అకరమ్మును లేకున్నను వారు పరుగు లత్రత సిదిపడుచనానరు
న్నున కలిసికొనుటకెై మేలొకనుము.

Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all
the heathen; be not merciful to any wicked transgressors. Selah
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They return at evening; they make a noise like a dog and go round about the
city.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవావెైన్ దేవా, ఇశారయేలు దేవా,
అన్ాజనులందరిని శికిుంచటకెై మేలొకనుము అధికదోరహులలో ఎవరిని
కనికరింపకుము.(సెల్ల.)
సాయంకాలమున్ వారు మ్రల వచెచదరు కుకకవల మొరుగుచ
పటుణముచట్ట
ు త్రరుగుదురు.
వినువారవరును లేరనుకొని వారు త్మ్ నోటనుండి మ్యటలు వెళాగరకుకదురు.
వారి పదవులలో కతు
త లున్నవి.
యెహోవా, నీవు వారిని చూచి న్వువదువు అన్ాజనులందరిని నీవు
అపహసించదువు.
నా బలమ్య, నీకొరకు నేను కనిపట్ట
ు కొనుచనానను నా ఉన్నత్మైన్ దురుము
దేవుడ.
నా దేవుడు త్న్ కృపలో న్నున కలిసికొనను నాకొరకు పంచియన్నవారికి
సంభ్వించిన్దానిని దేవుడు నాకు చూపంచను.
వారిని చంపకుము ఏలయన్గా నా పరజలు దానిని మ్రచిపోదురేమో.
మ్యకేడెమైన్ పరభువా, నీ బలముచేత్ వారిని చెల్ల
ా చెదరు చేసి అణగగొట్ట
ు ము.
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Consume them in wrath, consume them, that they may not be; and let them
know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah
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వారి పదవుల మ్యటలనుబటిుయ వారి నోటి ప్రప మునుబటిుయ వారు
పలుకు శాపములనుబటిుయ అబదిములనుబటిుయ వారు త్మ్ గరవములో
చికుకబడుదురుగాక.
కోపముచేత్ వారిని నిరూిలము చేయము వారు లేకపోవున్ట్ట
ా వారిని
నిరూిలము చేయము దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచనానడని
భూదిగంత్ములవరకు మ్నుషుాలు ఎరుగున్ట్ట
ా చేయము.(సెల్ల.)
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సాయంకాలమున్ వారు మ్రల వచెచదరు కుకకవల మొరుగుచ
పటుణముచట్ట
ు త్రరుగుదురు
త్రండికొరకు వారు ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడెదరు త్ృపత కలుగనియెడల రాత్రి
అంత్య ఆగుదురు.
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Let them wander up and down for meat, and grumble if they be not
satisfied.
But I will sing of Thy power, yea, I will sing aloud of Thy mercy in the
morning; for Thou hast been my defense and refuge in the day of my
trouble.
Unto Thee, O my Strength, will I sing; for God is my defense, and the God of
my mercy.
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నీవు నాకు ఎత్తయిన్ కోటగా ఉనానవు ఆపదిదన్మున్ నాకు ఆశర యముగా
ఉనానవు. నీ బలమునుగూరిచ నేను కీరిించెదను ఉదయమున్
నీకృపనుగూరిచఉతాసహగాన్ము చేసెదను
దేవుడు నాకు ఎత్తయిన్ కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉనానడు నా
బలమ్య, నినేన కీరిించెదను.
దేవా, మ్ముి విడనాడియనానవు మ్ముి చెదరగొటిు యనానవు నీవు
కోపపడిత్రవి మ్ముి మ్రల బాగుచేయము.
నీవు దేశమును కంపంపజేసియనానవు దానిని బదదలు చేసియనానవు అది
వణకుచన్నది అది పడిపోయిన్ చోట్టలు బాగు చేయము.

Behold, they belch out with their mouth; swords are in their lips; "For who,"
say they, "doth hear?"
But Thou, O LORD, shalt laugh at them; Thou shalt hold all the heathen in
derision.
Because of his strength, I will wait upon Thee; for God is my defense.
The God of my mercy shall go before me; God shall let me see my desire
upon mine enemies.
Slay them not, lest my people forget; scatter them by Thy power and bring
them down, O Lord our shield.
For the sin of their mouth and the words of their lips, let them even be
taken in their pride, and for the cursing and lying which they speak.

And at evening let them return, and let them make a noise like a dog and go
round about the city.

O God, Thou hast cast us off, Thou hast scattered us, Thou hast been
displeased; O, turn Thyself to us again!
Thou hast made the earth to tremble, Thou hast broken it; heal the
breaches thereof, for it shaketh.
Thou hast shown Thy people hard things; Thou hast made us to drink the
wine of astonishment.

నీ పరజలకు నీవు కఠిన్కారాములు చేసిత్రవి తూలున్ట్ట
ా చేయ మ్దామును
Thou hast given a banner to them that fear Thee, that it may be displayed
మ్యకు తా
ి గించిత్రవి
because of the truth. Selah
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సత్ాము నిమిత్తము ఎత్రత పట్ట
ు టకెై నీయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారికి నీవొక
That Thy beloved may be delivered, save with Thy right hand and hear me!
ధవజము నిచిచ యనానవు.(సెల్ల.)
నీ పరయలు విమోచింపబడున్ట్ట
ా నీ కుడిచేత్ న్నున రకిుంచి నాకుత్తరమిముి God hath spoken in His holiness: "I will rejoice; I will divide Shechem and
portion out the Valley of Succoth.
త్న్ పరిశుదిత్తోడని దేవుడు మ్యట యిచిచ యనానడు నేను
Gilead is Mine, and Manasseh is Mine; Ephraim also is the strength of Mine
పరహరిుంచెదను షెకెమును పంచిపట్టుదను సుకోకతు లోయను కొలిపంచెదను.
head; Judah is My lawgiver.

Psalm

60

4

Psalm

60

5

Psalm

60

6

Psalm

60

7

Psalm

60

8

Psalm

60

9

Psalm

60

10

Psalm

60

11

Psalm

60

12

Psalm

61

1

Psalm

61

2

నా ప్ర
ర ణము త్లాడిలాగా భూదిగంత్ములనుండి నీకు మొఱ్ఱ పట్ట
ు చనానను
నేను ఎకకలేన్ంత్యెత్తయిన్ కొండపైకిన్నున ఎకికం చము.
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నీవు నాకు ఆశర యముగా నుంటిని. శతు
ి వులయెదుట బలమైన్ కోటగానుంటివి I will abide in Thy tabernacle for ever; I will trust in the refuge of Thy wings.
Selah
యగయగములు నేను నీ గుడారములో నివసించెదను నీ రకకల చాట్టన్
For Thou, O God, hast heard my vows; Thou hast given me the heritage of
దాగుకొందును (సెల్ల.)
those that fear Thy name.
దేవా, నీవు నా మొ
ా కుకబడుల న్ంగీకరించి యనానవు నీ నామ్మున్ందు Thou wilt prolong the king's life, and his years shall be as many generations.
భ్యభ్కు
ి లుగలవారి సావసథాము నీవు నాకనుగరహించి యనానవు.
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గిల్లదు నాది మ్న్షేు నాది ఎఫా
ర యిము నాకు శిరసాతీణము యూదా నా
రాజదండము.
మోయాబు నేను కాళ్ల
ా కడుగుకొను పళ్లాము ఎదోముమీద నా చెపుప
విసరివేయదును ఫిలిష్తయా, న్నునగూరిచ ఉతాసహధవనిచేయము.
కోటగల పటుణములోనికి న్ననవడు తోడుకొని పోవును? ఎదోములోనికి
న్ననవడు న్డిపంచను?
దేవా, నీవు మ్ముి విడనాడియనానవు గదా? దేవా, మ్య సేన్లతోకూడ నీవు
బయలుదేరుట మ్యని యనానవు గదా?
మ్నుషుాల సహాయము వారథము శతు
ి వులను జయించటకు మ్యకు
సహాయము దయ చేయము.
దేవుని వలన్ మేము శూరకారాములు జరిగించెదము మ్య శతు
ి వులను
అణగదొరకుకవాడు ఆయనే.
దేవా, నా మొఱ్ఱ ఆలకింపుము నా ప్ర
ర రథన్కు చెవియొగు
ు ము

Moab is My washpot; over Edom will I cast out My shoe; Philistia, triumph
thou because of Me."
Who will bring me into the stronghold city? Who will lead me into Edom?
Will not Thou, O God, who hadst cast us off, and Thou, O God, who didst not
go out with our armies?
Give us help from trouble, for vain is the help of man.
Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our
enemies.
Hear my cry, O God; attend unto my prayer.
From the end of the earth will I cry unto Thee when my heart is
overwhelmed; lead me to the rock that is higher than I.
For Thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy.

రాజున్కు దీరా
ా యవు కలుగజేయదువు గాక అత్ని సంవత్సరములు
త్రత్రములుగడచను గాక.
దేవుని సనినధిని అత్డు నిరంత్రము నివసించను గాక అత్ని కాప్రడుటకెై
కృప్రసత్ాములను నియమిం చము.
దిన్దిన్ము నా మొ
ా కుకబడులను నేను చెలిాంచ న్ట్ట
ా నీ నామ్మును
నిత్ాము కీరిించెదను.
నా ప్ర
ర ణము దేవుని న్ముికొని మౌన్ముగా ఉన్నది. ఆయన్వలన్ నాకు రక్షణ
కలుగును. ఆయనే నా ఆశర యదురుము ఆయనే నా రక్షణకర

He shall abide before God for ever; O prepare mercy and truth, that they
may preserve him.
So will I sing praise unto Thy name for ever, that I may daily perform my
vows.
Truly my soul waiteth upon God; from Him cometh my salvation.

ఎత్తయిన్ నాకోట ఆయనే, నేను అంత్గా కదలింప బడను. ఎనానళ్ల
ా మీరు
ఒకనిపైబడుదురు?

How long will ye conjure mischief against a man? Ye shall be slain, all of you;
as a bulging wall shall ye be, and as a tottering fence.

He alone is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be
greatly moved.
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ఒరుగుచన్న గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడ దోరయన్ట్ట
ా మీ రందరు
ఎనానళ్ల
ా ఒకని పడ దోరయ చూచదురు?

They consult only to cast him down from his excellency, they delight in lies,
they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah
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అత్ని ఔన్నత్ామునుండి అత్ని పడదోరయటకే వారు ఆలోచించదురు
అబదిమ్యడుట వారికి సంతోష్ము వారు త్మ్ నోటితో శుభ్వచన్ములు
పలుకుచ అంత్ రంగములో దూష్ంచదురు. (సెల్ల.)

My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him.
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He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be moved.
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నా ప్ర
ర ణమ్య, దేవుని న్ముికొని మౌన్ముగా నుండుము ఆయన్ వలన్నే నాకు
నిరీక్షణ కలుగుచన్నది.
ఆయనే నా ఆశర యదురుము నా రక్షణాధారము నా ఎత్తయిన్ కోట ఆయనే,
నేను కదలింపబడను.
నా రక్షణకు నా మ్హిమ్కు దేవుడ ఆధారము. నా బలమైన్ ఆశర యదురుము
నా యాశర యము దేవునియందే యన్నది.
జనుల్లరా, యెలాపుపడు ఆయన్యందు న్మిిక యంచడి ఆయన్ సనినధిని
మీ హృదయములు కుమ్ిరించడి దేవుడు మ్న్కు ఆశర యము.(సెల్ల.)
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Trust not in oppression, and put not vain hope in robbery; if riches increase,
set not your heart upon them.
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అలుపలైన్వారు వటిు ఊపరియె
ై యనానరు. ఘనులైన్వారు
మ్యయసవరూపులు తా
ి సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిు ఊపరికన్న
అలకన్గా ఉనానరు
బల్లతాకరమ్ందు న్మిికయంచకుడి దోచకొనుటచేత్ గరవపడకుడి ధన్ము
హెచిచన్ను దానిని లక్షాపటుకుడి.
బలము త్న్దని ఒక మ్యరు దేవుడు సెలవిచెచను రండు మ్యరులు ఆ మ్యట
నాకు విన్బడెను.
పరభువా, మ్నుషుాలకందరికి వారి వారి కిరయల చొపుపన్ నీవే
పరత్రఫలమిచచచనానవు. కాగా కృపచూపుటయ నీది.
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దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున వెదకుదును

to see Thy power and Thy glory as I have seen Thee in the sanctuary.
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నీ బలమును నీ పరభావమును చూడవలన్ని పరిశుదా
ి లయమ్ందు నే నంతో
Because Thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise Thee.
ఆశతో నీత్ట్ట
ు కని పటిుయనానను. నీళ్ల
ా లేకయెండియన్న దేశమ్ందు నా
ప్ర
ర ణము నీకొరకు త్ృష్ణగొనియన్నది నీమీది ఆశచేత్ నినున చూడవలన్ని నా
శరీరము కృశించచన్నది.
నీ కృప జీవముకంట్ట ఉత్తమ్ము నా పదవులు నినున సు
త త్రంచను.
Thus will I bless Thee while I live; I will lift up my hands in Thy name.
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నా మ్ంచముమీద నినున జా
ా పకము చేసికొని రాత్రి జాములయందు నినున
ధాానించన్పుపడు
కొరవువ మదడు నాకు దొరకిన్ట్ట
ా గా నా ప్ర
ర ణము త్ృపతపందుచన్నది
ఉత్సహించ పదవులతో నా నోరు నినునగూరిచ గాన్ము చేయచన్నది

In God is my salvation and my glory; the rock of my strength and my refuge
is in God.
Trust in Him at all times, ye people; pour out your heart before Him; God is
a refuge for us. Selah
Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie; if
weighed in the balance, they are altogether lighter than vanity.

God hath spoken this once, twice have I heard this: that power belongeth
unto God.
Also unto Thee, O Lord, belongeth mercy, for Thou renderest to every man
according to his work.
O God, Thou art my God; early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee,
my flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land where no water is,

My soul shall be satisfied as with marrow and fatness and my mouth shall
praise Thee with joyful lips,
when I remember Thee upon my bed, and meditate on Thee in the night
watches.

కాగా నా జీవిత్కాలమ్ంత్య నేనీల్లగున్ నినున సు
త త్రంచెదను నీ
Because Thou hast been my help, therefore in the shadow of Thy wings will I
నామ్మునుబటిు నా చేతులతెతదను.
rejoice.
నీవు నాకు సహాయకుడవెై యంటివి నీ రకకల చాట్టన్ శరణుజొచిచ
My soul followeth hard after Thee; Thy right hand upholdeth me.
ఉతాసహధవని చేసెదను.
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నా ప్ర
ర ణము నినున అంటి వెంబడించచన్నది నీ కుడిచేయి న్నున
ఆదుకొనుచన్నది.
నా ప్ర
ర ణమును న్శింపజేయవలన్ని వారు దాని వెదకుచనానరు వారు భూమి
కిరంది చోటాకు దిగిపోవుదురు
బలమైన్ ఖడుమున్కు అపపగింపబడుదురు న్కకలప్రలగుదురు.

Psalm

63

8

Psalm

63

9

Psalm

63

10

Psalm

63

11

రాజు దేవునిబటిు సంతోష్ంచను. ఆయన్తోడని పరమ్యణము చేయ
పరత్రవాడును అత్రశయిలు
ా ను అబదిముల్లడువారి నోరు మూయబడును.
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దేవా, నేను మొఱ్ఱపటుగా నా మ్న్వి ఆలకింపుము శతు
ి భ్యమునుండి నా
ప్ర
ర ణమును కాప్రడుము.
కీడుచేయవారి కుటినుండి దుష్ుకిరయలు చేయవారి అలారినుండి న్నున
దాచము
ఒకడు కత్రతకి పదును పట్ట
ు న్ట్ట
ా వారు త్మ్ నాలుక లకు పదును పట్ట
ు దురు.
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యథారథవంతులను కొటువలన్ని చాట్టైన్ సథలములలో చేదుమ్యటలను
బాణములుగా సంధించదురు.వారు భ్యమేమియ లేక అకసాితు
త గా
వారినికొట్టుదరు
వారు దురాలోచన్ దృఢపరచకొందురు చాట్టగా ఉరుల నొడు
ి టకు
యోచించకొనుచ మ్న్లను ఎవరు చూచెదరని చెపుపకొందురు.
వారు దుష్ుకిరయలను తెలిసికొనుటకు పరయత్రనం తురు వెదకి వెదకి
ఉప్రయము సిదిపరచకొందురు పరత్రవాని హృదయాంత్రంగము అగాధము.

But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the
earth.
They shall fall by the sword; they shall be a portion for foxes.
But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by Him shall glory,
but the mouth of them that speak lies shall be stopped.
Hear my voice, O God, in my prayer; preserve my life from fear of the
enemy.
Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the
workers of iniquity,
who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their
arrows, even bitter words,
that they may shoot in secret at the perfect; suddenly do they shoot at him
and fear not.
They encourage each other in an evil purpose; they commune in laying
snares privily; they say, "Who shall see them?"
They search out iniquities, they conduct a diligent search; both the inward
thought of every one of them, and the heart, is deep.
But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.

దేవుడు బాణముతో వారిని కొట్ట
ు ను వారు ఆకసిికముగా గాయపరచబడెదరు. So shall they make their own tongue to fall upon themselves; all that see
them shall flee away.
వారు కూలదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని
And all men shall fear and shall declare the work of God, for they shall
చూచవారందరు త్ల ఊచదురు
wisely consider His doing.
మ్నుషుాలందరు భ్యముకలిగి దేవుని కారా ములు తెలియజేయదురు
The righteous shall be glad in the LORD and shall trust in Him, and all the
ఆయన్ కారాములు చకకగా యోచించ కొందురు
upright in heart shall glory.
నీత్రమ్ంతులు యెహోవానుబటిు సంతోష్ంచచ ఆయన్ శరణుజొచెచదరు
Praise waiteth for Thee, O God, in Zion; and unto Thee shall the vow be
యథారథహృదయలందరు అత్రశయిలు
ా దురు.
performed.
దేవా, స్త్యోనులో మౌన్ముగానుండుట నీకు సు
త త్ర చెలిాంచటే నీకు
O Thou that hearest prayer, unto Thee shall all flesh come.
మొ
ా కుకబడి చెలిాంపవలసియన్నది.
ప్ర
ర రథన్ ఆలకించవాడా, సరవశరీరులు నీయొదదకు వచెచదరు
Iniquities prevail against me; as for our transgressions, Thou shalt purge
them away.
నామీద మోపబడిన్ దోష్ములు భ్రింపజాలనివి మ్య అత్రకరమ్ముల నిమిత్తము Blessed is the man whom Thou choosest and causest to approach unto
నీవే ప్ర
ర యశిచత్తము చేయదువు.
Thee, that he may dwell in Thy courts. We shall be satisfied with the
goodness of Thy house, even of Thy holy temple.
నీ ఆవరణములలో నివసించన్ట్ట
ా నీవు ఏరపరచకొని చేరుచకొనువాడు
By fearsome deeds of righteousness wilt Thou answer us, O God of our
ధనుాడు నీ పరిశుదా
ి లయముచేత్ నీ మ్ందిరములోని మేలుచేత్ మేము
salvation, who art the confidence of all the ends of the earth and of them
త్ృపతపందదము.
that are afar off upon the sea,
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మ్యకు రక్షణకరివెైన్ దేవా, భూదిగంత్ముల నివాసులకందరికిని దూర
సముదరము మీదనున్న వారికిని ఆశర యమైన్ వాడా, నీవు నీత్రనిబటిు
భీకరకిరయలచేత్ మ్యకు ఉత్తరమిచచ చనానవు
బలమునే న్డికట్ట
ు గా కట్ట
ు కొనిన్వాడెై త్న్ శకిిచేత్ పరవత్ములను
సిథరపరచవాడు ఆయన
ఆయనే సముదరముల ఘోష్ను వాటి త్రంగముల ఘోష్ను అణచవాడు
జన్ముల అలారిని చల్ల
ా రుచవాడు.
నీ సూచక కిరయలను చూచి దిగంత్ నివాసులును భ్యపడుదురు ఉదయ
సాయంత్ిముల ఉత్పతు
త లను నీవు సంతోష్ భ్రిత్ములుగా చేయచనానవు.

who by His strength setteth fast the mountains, being girded with power,

దాని దుకుకలను విసాతరమైన్ నీళాతో త్డిప దాని గనిమ్లను చదును
చేయచనానవు. వాన్ జలు
ా లచేత్ దానిని పదునుచేయచనానవు అది
మొలకెత్తగా నీవు దాని నాశీరవదించచనానవు.
సంవత్సరమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియనానవు నీ జాడలు సారము
వెదజలు
ా చన్నవి.
అడవి బీడులు సారము చిలకరించచన్నవి కొండలు ఆన్ందమును
న్డికట్ట
ు గా ధరించకొని యన్నవి.
పచిచకపట్ట
ా మ్ందలను వసతీమువల ధరించియన్నవి. లోయలు
ససాములతో కపపబడియన్నవి అనినయ సంతోష్ధవని చేయచన్నవి
అనినయ గాన్ము చేయచన్నవి.
సరవలోకనివాసుల్లరా, దేవునిగూరిచ సంతోష్ గీత్ము ప్రడుడి. ఆయన్
నామ్పరభావము కీరిించడి
ఆయన్కు పరభావముఆరోపంచి ఆయన్ను సోతత్రించడి

Thou crownest the year with Thy goodness, and Thy paths drip with fatness.

3

ఈల్లగు దేవునికి సోతత్ిము చెలిాంచడి. నీ కారాములు ఎంతో భీకరమైన్వి నీ
బల్లత్రశయమునుబటిు నీ శతు
ి వులు లొంగి నీ యొదదకు వచెచదరు

All the earth shall worship Thee and shall sing unto Thee; they shall sing to
Thy name." Selah
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సరవలోకము నీకు న్మ్సకరించి నినున కీరిించను నీ నామ్మునుబటిు నినున Come and see the works of God; He is fearsome in His doings toward the
కీరిించను.(సెల్ల.)
children of men.
దేవుని ఆశచరాకారాములను చూడ రండి న్రులయెడల ఆయన్ జరిగించ
He turned the sea into dry land, they went through the flood on foot; there
కారాములను చూడగా ఆయన్ భీకరుడెై యనానడు.
did we rejoice in Him.
ఆయన్ సముదరమును ఎండిన్ భూమిగా జేసెను జనులు కాలిన్డకచే దాటిరి. He ruleth by His power for ever, His eyes behold the nations; let not the
అకకడ ఆయన్యందు మేము సంతోష్ంచిత్రవిిు.
rebellious exalt themselves. Selah
ఆయన్ త్న్ పరాకరమ్మువలన్ నిత్ాము ఏలుచనానడు? అన్ాజనులమీద O bless our God, ye people; and make the voice of His praise to be heard,
ఆయన్ త్న్ దృష్ుయంచియనానడు. దోరహులు త్ముి తాము
హెచిచంచకొన్ త్గదు.(సెల్ల.)
జన్ముల్లరా, పూ దేవుని సనునత్రంచడి గొపప సవరముతో ఆయన్ కీరిి
who holdeth our soul in life and alloweth not our feet to be moved.
వినిపంచడి.
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who stilleth the noise of the seas, the noise of their waves and the tumult of
the people.
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at Thy signs; Thou
makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Thou visitest the earth and waterest it; Thou greatly enrichest it with the
river of God, which is full of water; Thou preparest them corn when Thou
hast so provided it.
నీవు భూమిని దరిశంచి దాని త్డుపుచనానవు దానికి మ్హదైశవరాము
Thou waterest the ridges thereof abundantly, Thou settlest the furrows
కలుగజేయచనానవు దేవుని న్ది నీళాతో నిండియన్నది నీవు భూమిని అట్ట
ా thereof; Thou makest it soft with showers, Thou blessest the sprouting
సిదిపరచిన్ త్రువాత్ వారికి ధాన్ాము దయచేయచనానవు.
thereof.

They drip upon the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on
every side.
The pastures are clothed with flocks, the valleys also are covered over with
corn. They shout for joy, they also sing.
Make a joyful noise unto God, all ye lands!

Sing forth the honor of His name; make His praise glorious.
Say unto God, "How fearsome art Thou in Thy works! Through the greatness
of Thy power shall Thine enemies submit themselves unto Thee.

జీవప్ర
ర పు
త లనుగా మ్ముిను కలుగజేయవాడు ఆయనే ఆయన్ మ్య
ప్రదములు కదలనియాడు.
దేవా, నీవు మ్ముిను పరిశీలించియనానవు. వెండిని నిరిలము చేయరీత్రగా
మ్ముిను నిరిలులను చేసియనానవు.
నీవు బందీగృహములో మ్ముి ఉంచిత్రవి మ్య న్డుములమీద గొపపభారము
పటిుత్రవి.

For Thou, O God, hast tried us; Thou hast tried us as silver is tried.

12

న్రులు మ్య నత్రతమీద ఎకుకన్ట్ట
ా చేసిత్రవి మేము నిపుపలలోను నీళాలోను
పడిత్రవిిు అయిన్ను నీవు సమ్ృధిిగలచోటికి మ్ముి రపపంచి యనానవు.

I will go into Thy house with burnt offerings; I will pay Thee my vows,

66
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దహన్బలులను తీసికొని నేను నీ మ్ందిరములోనికి వచెచదను.
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నాకు శర మ్ కలిగిన్పుపడు నా పదవులు పలికిన్ మొ
ా కుకబడులను నా నోరు
వచించిన్ మొ
ా కుకబడులను నేను నీకు చెలిాంచెదను
పటేుళాను ధూపమును కొరవివన్ గొఱ్ఱలను తీసికొని నీకు దహన్బలులు
అరిపంచెదను. ఎదు
ద లను పోతుమేకలను అరిపంచెదను.(సెల్ల).
దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారల్లరా, మీరందరు వచిచ ఆలకించడి
ఆయన్ నాకొరకు చేసిన్ కారాములను నేను విని పంచెదను.

which my lips have uttered and my mouth hath spoken when I was in
trouble.
I will offer unto Thee burnt sacrifices of fatlings with the incense of rams; I
will offer bullocks and goats. Selah
Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done
for my soul.
I cried unto Him with my mouth, and He was extolled with my tongue.
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ఆయన్కు నేను మొఱ్ఱపటిుత్రని అపుపడ నా నోట శ్రరష్ఠమైన్ కీరిన్ యండెను.
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నా హృదయములో నేను ప్రపమును లక్షాము చేసిన్ యెడల పరభువు నా
But verily God hath heard me; He hath attended to the voice of my prayer.
మ్న్వి విన్కపోవును.
నిశచయముగా దేవుడు నా మ్న్వి అంగీకరించి యనానడు ఆయన్ నా
Blessed be God, who hath not turned away my prayer, nor His mercy from
విజా
ా పన్ ఆలకించియనానడు
me!
దేవుడు నా ప్ర
ర రథన్ను తో
ి సివేయలేదు నాయొదదనుండి త్న్ కృపను
God be merciful unto us and bless us, and cause His face to shine upon us,
తొలగింపలేదు; ఆయన్ సనునత్రంపబడును గాక.
Selah
భూమిమీద నీ మ్యరుము తెలియబడున్ట్ట
ా ను అన్ాజనులందరిలో నీ రక్షణ
that Thy way may be known upon earth, Thy saving health among all
తెలియబడున్ట్ట
ా ను
nations.
దేవుడు మ్ముిను కరుణంచి మ్ముిను ఆశీరవదించను గాక ఆయన్ త్న్
Let the people praise Thee, O God; let all the people praise Thee.
ముఖకాంత్ర మ్యమీద పరకాశింపజేయను గాక.(సెల్ల.)
దేవా, పరజలు నినున సు
త త్రంచదురు గాక. పరజలందరు నినున సు
త త్రంచదురు
O let the nations be glad and sing for joy, for Thou shalt judge the people
గాక. నాాయమునుబటిు నీవు జన్ములకు తీరుప తీరుచదువు
righteously and govern the nations upon the earth. Selah
భూమిమీదనున్న జన్ములను ఏలదవు.(సెల్ల.)
జన్ములు సంతోష్ంచచ ఉతాసహధవని చేయను గాక
Let the people praise Thee, O God; let all the people praise Thee.
దేవా, పరజలు నినున సు
త త్రంచదురు గాక. పరజలందరు నినున సు
త త్రంచదురు
Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall
గాక.
bless us.
అపుపడు భూమి దాని ఫలములిచచను దేవుడు మ్య దేవుడు మ్ముిను
God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him.
ఆశీరవదించను.
దేవుడు మ్ముిను దీవించను భూదిగంత్ నివాసులందరు ఆయన్యందు
Let God arise, let His enemies be scattered; let them also that hate Him flee
భ్యభ్కు
ి లు నిలుపుదురు.
before Him.
దేవుడు లేచను గాక ఆయన్ శతు
ి వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయన్ను
As smoke is driven away, so drive them away; as wax melteth before the
దేవష్ంచవారు ఆయన్ సనినధినుండి ప్రరి పోవుదురు గాక.
fire, so let the wicked perish at the presence of God.
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Thou broughtest us into the net; Thou laidst affliction upon our loins.
Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and
through water, but Thou broughtest us out into a fruitful place.

If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
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పగ చెదరగొటుబడున్ట్ట
ా నీవు వారిని చెదరగొట్ట
ు ము అగినకి మైన్ము
కరుగున్ట్ట
ా భ్కిిహీనులు దేవుని సనినధికి కరగి న్శించదురు గాక.
నీత్రమ్ంతులు సంతోష్ంచదురు గాక వారు దేవుని సనినధిని ఉలాసించదురు
గాక వారు మ్హదాన్ందము పందుదురు గాక
దేవునిగూరిచప్రడుడి ఆయన్ నామ్మునుబటిు సోతత్ి గాన్ము చేయడి
వాహన్మకిక అరణాములలో పరయాణముచేయ దేవునికొరకు ఒక
రాజమ్యరుము చేయడి యెహోవా అను ఆయన్ నామ్మునుబటిు ఆయన్
సనినధిని పరహరిుంచడి.
త్న్ పరిశుదా
ి లయమ్ందుండు దేవుడు, త్ండిర లేని వారికి త్ండిరయ
విధవరాండరకు నాాయకరియనై యనానడు
దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయవాడు. ఆయన్
బంధింపబడిన్వారిని విడిపంచి వారిని వరిిలా జేయవాడు విశావసఘ్రత్కులు
నిరజలదేశమ్ందు నివసించదురు.
దేవా, నీవు నీ పరజలముందర బయలుదేరిన్పుపడు అరణాములో నీవు
పరయాణము చేసిన్పుపడు (సెల్ల.)

But let the righteous be glad, let them rejoice before God; yea, let them
exceedingly rejoice.
Sing unto God, sing praises to His name! Extol Him that rideth upon the
heavens by His name Jehovah; and rejoice before Him.
A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in His holy
habitation.

భూమి వణకెను దేవుని సనినధిని అంత్రిక్షము దిగ జారను ఇశారయేలు
దేవుడగు దేవుని సనినధిని ఆవలి స్త్నాయి కంపంచెను.
దేవా, నీ సావసథాముమీద నీవు వరుము సమ్ృదిిగా కురిపంచిత్రవి అది
అలసియండగా నీవు దానిని బలపరచిత్రవి.
నీ సమూహము దానిలో నివసించను దేవా, నీ అనుగరహముచేత్ దీనులకు
సదుప్రయము కలుగజేసిత్రవి.
పరభువు మ్యట సెలవిచచచనానడు దానిని పరకటించ స్త్తీలు గొపప
సెైన్ాముగా ఉనానరు.
సేన్ల రాజులు ప్రరిపోయెదరు ప్రరిపోయెదరు ఇంట నిలిచిన్ది దోపుడుసొముి
పంచకొనును.
గొఱ్ఱల దొడామ్ధాను మీరు పండుకొన్గా గువవల రకకలు వెండితో
కపపబడిన్ట్ట
ా న్నది వాటి యీకెల రకకలు పచచని బంగారుతో కపప
బడిన్ట్ట
ు న్నది.
సరవశకు
ి డు అకకడ రాజులను చెదరగొటిున్పుపడు సలోినుమీద హిమ్ము
కురిసిన్టా
ా యెను.
బాషాను పరవత్ము దేవపరవత్ము బాషాను పరవత్ము శిఖరములుగల
పరవత్ము.
శిఖరములుగల పరవత్ముల్లరా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొన్న కొండను
మీరేల ఓరచూపులు చూచచనానరు? యెహోవా నిత్ాము అందులోనే
నివసించను.
దేవుని రథములు సహసరములు సహసరసహసరములు పరభువు వాటిలో
నునానడు స్త్నాయి పరిశుదిమైన్ట్ట
ు ఆ కొండ పరిశుదిమ్యయెను.

Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby Thou didst confirm Thine
inheritance when it was weary.
Thy congregation hath dwelt therein; Thou, O God, hast prepared of Thy
goodness for the poor.
The Lord gave the word; great was the company of those that proclaimed it.

God setteth the solitary in families, He bringeth out those who are bound
with chains; but the rebellious dwell in a dry land.
O God, when Thou wentest forth before Thy people, when Thou didst march
through the wilderness, Selah
the earth shook, the heavens also dropped at the presence of God; even
Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel.

Kings and armies did flee apace, and she that tarried at home divided the
spoil.
Though ye have lain among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove,
covered with silver and her feathers with yellow gold.
When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Zalmon.

The hill of God is as the hill of Bashan, a high hill as the hill of Bashan.
Why leap ye, ye high hills? This is the hill which God desireth to dwell in;
yea, the LORD will dwell in it for ever.
The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels; the
Lord is among them as in Sinai, in the holy place.
Thou hast ascended on high, Thou hast led captivity captive; Thou hast
received gifts for men, yea, for the rebellious also, that the LORD God might
dwell among them.
Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our
salvation. Selah

నీవు ఆరోహణమైత్రవి పటుబడిన్వారిని చెరపట్ట
ు కొని పోత్రవి మ్నుషుాలచేత్
నీవు కానుకలు తీసికొనియనానవు. యెహోవా అను దేవుడు అకకడ
నివసించన్ట్ట
ా విశావసఘ్రత్కులచేత్ సహిత్ము నీవు కానుకలు తీసి కొని
యనానవు.
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పరభువు సు
త త్రనొందును గాక అనుదిన్ము ఆయన్ మ్య భారము
భ్రించచనానడు దేవుడ మ్యకు రక్షణకరియె
ై యనానడు.
దేవుడు మ్య పక్షమున్ పూరణరక్షణ కలుగజేయ దేవుడెై యనానడు మ్రణము
త్పపంచట పరభువెైన్ యెహోవా వశము.
దేవుడు నిశచయముగా త్న్ శతు
ి వుల త్లలు పగుల గొట్ట
ు ను. మ్యన్క
దోష్ములు చేయవారి వెండు
ర కలుగల న్డి నత్రతని ఆయన్ పగులగొట్ట
ు ను.

He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belongeth
the discharge from death.
But God shall wound the head of His enemies, and the hairy scalp of such a
one as goeth on still in his trespasses.
The Lord said, "I will bring again from Bashan; I will bring My people again
from the depths of the sea,

పరభువు సెలవిచిచన్దేమ్న్గానేను బాషానులోనుండి వారిని రపపంచెదను
అగాధ సముదరములలోనుండి వారిని రపపంచెదను.
వారి రకిములో నీవు నీ ప్రదము ముంచదువు నీ శతు
ి వులు నీ కుకకల
నాలుకలకు భాగమ్గుదురు.
దేవా, నీ గమ్న్మును పరిశుది సథలమున్కు పోవు నా రాజగు దేవుని
గమ్న్మును వారు చూచి యనానరు. చట్ట
ు ను కన్ాకలు త్ంబురలు
వాయించచండగా
కీరిన్లు ప్రడువారు ముందర న్డచిరి. త్ంత్రవాదాములు వాయించవారు
వెనుక వచెచదరు.
సమ్యజములలో దేవుని సు
త త్రంచడి ఇశారయేలులోనుండి
ఉదభవించిన్వారల్లరా, పరభు వును సు
త త్రంచడి.
కనిషు
ఠ డగు బెనాామీను అను, వారి యేలిక అచచట నునానడు. యూదా
అధిపతుల పరివారమ్చచట నున్నది జబూలూను అధిపతులును న్ఫా
త లి
అధిపతులును ఉనానరు.
నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియనానడు. దేవా, నీవు మ్యకొరకు
చేసిన్దానిని బలపరచము
యెరూష్లేములోని నీ ఆలయమునుబటిు రాజులు నీ యొదదకు కానుకలు
తెచెచదరు.

that thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongues
of thy dogs in the same."
They have seen Thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in
the sanctuary.
The singers went before, the players on instruments followed after; among
them were the damsels playing with timbrels:
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త్న్ పరిశుది సథలములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశారయేలు దేవుడ త్న్ పరజలకు
బలపరాకరమ్ ముల న్నుగరహించచనానడు దేవుడు సు
త త్రనొందును గాక.

Save me, O God, for the waters have come in unto my soul.

1

దేవా, జలములు నా ప్ర
ర ణముమీద పరు
ా చన్నవి న్నున రకిుంపుము.
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"Bless ye God in the congregations, even the Lord from the fountain of
Israel."
There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their
council, the princes of Zebulun and the princes of Naphtali.
Thy God hath commanded thy strength; strengthen, O God, that which Thou
hast wrought for us.
Because of Thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto Thee.

Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls with the calves
of the people, until every one submit himself with pieces of silver; scatter
Thou the people that delight in war.
రలు
ా లోని మ్ృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జన్ములును లొంగి, Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands
వెండి కడ్రిలను తెచచన్ట్ట
ా గా వాటిని గదిదంపుము కలహపరయలను ఆయన్
unto God.
చెదరగొటిుయనానడు.
ఐగుపు
ు త్మ్ చేతులు Sing unto God, ye kingdoms of the earth! O sing praises unto the Lord, Selah
త లోనుండి పరధానులు వచెచదరు కూషీయలు దేవునిత్ట్ట
చాచకొని పరుగెత్రతవచెచదరు.
భూరాజాముల్లరా, దేవునిగూరిచ ప్రడుడి పరభువును కీరిించడి.(సెల్ల.)
to Him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old; lo, He
doth send out His voice, and that a mighty voice.
అనాదిగానున్న ఆకాశాకాశవాహన్ మకుకవానిని కీరిించడి ఆయన్ త్న్
Ascribe ye strength unto God; His excellency is over Israel, and His strength
సవరము విన్బడజేయను అది బలమైన్ సవరము.
is in the clouds.
దేవునికి బల్లత్రశయము నారోపంచడి మ్హిమోన్నతుడెై ఆయన్
O God, Thou art fearsome out of Thy holy places; the God of Israel is He that
ఇశారయేలుమీద ఏలు చనానడు అంత్రిక్షమున్ ఆయన్ బల్లత్రశయమున్నది giveth strength and power unto His people. Blessed be God!

I sink into deep mire where there is no standing; I have come into deep
waters where the floods overflow me.
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నిలుక యియాని అగాధమైన్ దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచనానను అగాధ I am weary of my crying, my throat is dry; mine eyes fail while I wait for my
జలములలో నేను దిగబడియనానను వరదలు న్నున ముంచివేయచన్నవి. God.
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నేను మొఱ్ఱపట్ట
ు టచేత్ అలసియనానను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా
దేవునికొరకు కనిపట్ట
ు టచేత్ నా కనునలు కీుణంచిపోయెను.

They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head;
they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty.
Then I was made to restore that which I took not away.
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నిరినమిత్తముగా నామీద పగపట్ట
ు వారు నా త్లవెండు
ర కలకంట్ట విసాతరముగా
ఉనానరు అబదిమునుబటిు నాకుశతు
ి వులై న్నున సంహరింప గోరువారు
అనేకులు నేను దోచకొన్నిదానిని నేను ఇచచకొన్వలసి వచెచను.

O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee.
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దేవా, నా బుదిిహీన్త్ నీకు తెలిసేయన్నది నా అపరాధములు నీకు
మ్రుగెైన్వి కావు.
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పరభువా, సెైన్ాములకధిపత్రవగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపట్ట
ు కొనువారికి
నావలన్ సిగు
ు కలుగ నియాకుము ఇశారయేలు దేవా, నినున వెదకువారిని
నావలన్ అవమ్యన్ము నొంద నియాకుము.

Let not them that wait on Thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my
sake, let not those that seek Thee be confounded for my sake, O God of
Israel,
because for Thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face.
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నీ నిమిత్తము నేను నిందనొందిన్వాడనైత్రని నీ నిమిత్తము సిగు
ు నా ముఖమును I have become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's
కపపను.
children.
నా సహోదరులకు నేను అనుాడనైత్రని నా త్లిా కుమ్యరులకు పరుడనైత్రని.
For the zeal for Thine house hath eaten me up, and the reproaches of them
that reproached Thee have fallen upon me.
నీ యింటినిగూరిచన్ ఆసకిి న్నున భ్కిుంచియన్నది నినున నిందించిన్వారి
When I wept and chastened my soul with fasting, that was turned to my
నిందలు నామీద పడియన్నవి.
reproach.
ఉపవాసముండి నేను కనీనరు విడువగా అది నాకు నిందాసపదమ్యయెను.
I also made sackcloth my garment, and I became a proverb to them.
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నేను గోనపటు వసతీముగా కట్ట
ు కొనిన్పుపడు వారికి హాసాాసపదుడనైత్రని.
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గుమ్ిములలో కూరుచండువారు న్నునగూరిచ మ్యట ల్లడుకొందురు
తా
ి గుబోతులు న్నునగూరిచ ప్రటలు ప్రడుదురు.

They that sit at the gate speak against me, and I have become the song of
the drunkards.
But as for me, my prayer is unto Thee: O LORD, in an acceptable time, O
God, in the multitude of Thy mercy hear me in the truth of Thy salvation.
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యెహోవా, అనుకూల సమ్యమున్ నేను నినున ప్ర
ర రిథంచచనానను. దేవా, నీ
కృప్రబాహుళామునుబటిు నీ రక్షణ సత్ామునుబటిు నాకుత్తరమిముి.

Deliver me out of the mire, and let me not sink; let me be delivered from
them that hate me and out of the deep waters.
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నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి న్నున త్పపంచము నా పగవారిచేత్రలోనుండి
అగాధజలములలోనుండి న్నున త్పపంచము.
నీటివరదలు న్నున ముంచనియాకుము అగాధసముదరము న్నున
మింగనియాకుము గుంట న్నున మింగనియాకుము.
యెహోవా, నీ కృప ఉత్తమ్త్వమునుబటిు నాకు ఉత్తర మిముి నీ
వాత్సలాబాహుళాత్నుబటిు నాత్ట్ట
ు త్రరుగుము.
నీ సేవకునికి విముఖుడవెై యండకుము నేను ఇబబందిలోనునానను త్వరగా
నాకు ఉత్తరమిముి.

Let not the floodwater overflow me, neither let the deep swallow me up;
and let not the pit shut her mouth upon me.
Hear me, O LORD, for Thy lovingkindness is good; turn unto me according to
the multitude of Thy tender mercies.
And hide not Thy face from Thy servant, for I am in trouble; hear me
speedily.
Draw nigh unto my soul and redeem it; deliver me because of mine enemies.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నాయొదదకు సమీపంచి న్నున విమోచింపుము. నా శతు
ి వులను చూచి న్నున
విడిపంపుము.
నిందయ సిగు
ు ను అవమ్యన్మును నాకు కలిగెన్నినీకు తెలిసియన్నది. నా
విరోధులందరు నీకు కన్బడుచనానరు.

Thou hast known my reproach and my shame and my dishonor; mine
adversaries are all before Thee.
Reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness; I looked for
some to take pity, but there was none, and for comforters, but I found none.

20

నిందకు నా హృదయము బదదల్లయెను నేను బహుగా కృశించియనానను
కరుణంచవారికొరకు కనిపట్ట
ు కొంటినిగాని యెవ రును లేకపోయిరి.
ఓదారుచవారికొరకు కనిపట్ట
ు కొంటినిగాని యెవరును కాన్రారైరి.

They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar
to drink.
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వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పటిురి నాకు దపపయె
ై న్పుపడు చిరకను
తా
ి గనిచిచరి.
వారి భోజన్ము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభయలై యన్నపుపడు
అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక.
వారు చూడకపోవున్ట్ట
ా వారి కనునలు చీకటి కముిను గాక వారి న్డుములకు
ఎడతెగని వణకు పుటిుంచము.
వారిమీద నీ ఉగరత్ను కుమ్ిరించము నీ కోప్రగిన వారిని పట్ట
ు కొనును గాక

Let their table become a snare before them, and that which should have
been for their welfare, let it become a trap.
Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins
continually to shake.
Pour out Thine indignation upon them, and let Thy wrathful anger take hold
of them.
Let their habitation be desolate, and let none dwell in their tents.
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వారి ప్రళ్లము ప్రడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును
గాక
నీవు మొత్రతన్వానిని వారు త్రుముచనానరు నీవు గాయపరచిన్వారి వేదన్ను
వివరించచనానరు.
దోష్ముమీద దోష్ము వారికి త్గులనిముి నీ నీత్ర వారికి అందనీయకుము.
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For they persecute him whom Thou hast smitten, and they talk of the grief
of those whom Thou hast wounded.
Add iniquity unto their iniquity, and let them not come into Thy
righteousness.
Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with
the righteous.
But I am poor and sorrowful; let Thy salvation, O God, set me up on high.
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జీవగరంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపు పట్ట
ు ము నీత్రమ్ంతుల పటీులో
వారి పేరులు వా
ర యకుము.
నేను బాధపడిన్వాడనై వాాకులపడుచనానను దేవా, నీ రక్షణ న్నున
I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with
ఉదిరించను గాక.
thanksgiving.
కీరిన్లతో నేను దేవుని నామ్మును సు
త త్రంచెదను కృత్జాతాసు
త తులతో
This also shall please the LORD better than an ox or a bullock that hath
నేనాయన్ను ఘన్పరచెదను
horns and hoofs.
ఎదు
ద కంట్టను, కొముిలును డెకకలునుగల కోడె కంట్టను అది యెహోవాకు
The humble shall see this and be glad, and your heart shall live, that seek
పీరత్రకరము
God.
బాధపడువారు దాని చూచి సంతోష్ంచదురు దేవుని వెదకువారల్లరా, మీ
For the LORD heareth the poor, and despiseth not His prisoners.
ప్ర
ర ణము తెపపరిలు
ా ను గాక.
యెహోవా దరిదు
ర ల మొఱ్ఱ ఆలకించవాడు ఖైదులో నుంచబడిన్ త్న్ వారిని
Let the heaven and earth praise Him, the seas and every thing that moveth
ఆయన్ త్ృణీకరించ వాడు కాడు.
therein.
భూమ్యాకాశములు ఆయన్ను సు
త త్రంచను గాక సముదరములును వాటియందు For God will save Zion and will build the cities of Judah, that they may dwell
సంచరించ సమ్సత మును ఆయన్ను సు
త త్రంచను గాక.
there and possess it.
దేవుడు స్త్యోనును రకిుంచను ఆయన్ యూదా పటుణములను కటిుంచను
The seed also of His servants shall inherit it, and them that love His name
జనులు అకకడ నివసించెదరు అది వారివశమ్గును.
shall dwell therein.
ఆయన్ సేవకుల సంతాన్ము దానిని సవత్ంత్రించ కొనును ఆయన్
Make haste, O God, to deliver me; make haste to help me, O LORD!
నామ్మును పేరమించవారు అందులో నివ సించెదరు.
దేవా, న్నున విడిపంచటకు త్వరగా రముి యెహోవా, నా సహాయమున్కు
Let them be ashamed and confounded that seek after my soul; let them be
త్వరగా రముి.
turned backward and put to confusion that desire my hurt.
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నా ప్ర
ర ణము తీయగోరువారు సిగు
ు పడి అవమ్యన్మొందుదురుగాక. నాకు
కీడుచేయగోరువారు వెనుకకు మ్ళ్లాంపబడి సిగు
ు నొందుదురు గాక.

Let them be turned back as a reward for their shame that say, "Aha, aha!"
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Let all those that seek Thee rejoice and be glad in Thee; and let such as love
Thy salvation say continually, "Let God be magnified!"
But I am poor and needy; make haste unto me, O God. Thou art my help and
my deliverer; O LORD, make no tarrying.
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ఆహా ఆహా అని పలుకువారు త్మ్కు కలిగిన్ అవమ్యన్మును చూచి విసియ
మొందు దురుగాక
నినున వెదకువారందరు నినునగూరిచ ఉత్సహించి సంతోష్ంచదురు గాక. నీ
రక్షణను పేరమించవారందరు దేవుడు మ్హిమ్పరచబడును గాక అని నిత్ాము
చెపుపకొందురు గాక.
నేను శర మ్ల ప్రలై దీనుడనైత్రని దేవా, న్నున రకిుంచటకు త్వరపడి రముి
నాకు సహాయము నీవే నారక్షణకరివు నీవే యెహోవా, ఆలసాము చేయకుమీ.
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యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచిచ యనానను. న్ననన్నడును
సిగు
ు పడనియాకుము.
నీ నీత్రనిబటిు న్నున త్పపంపుము న్నున విడిపంపుము నీ చెవి యొగిు న్నున
రకిుంపుము.

Deliver me in Thy righteousness, and cause me to escape; incline Thine ear
unto me, and save me.
Be Thou my strong habitation, whereunto I may continually resort; Thou
hast given commandment to save me, for Thou art my rock and my fortress.
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నా పరభువా యెహోవా, నా నిరీక్షణాసపదము నీవే బాలామునుండి నా
ఆశర యము నీవే.

By Thee have I been held from the womb; Thou art He that took me out of
my mother's womb. My praise shall be continually of Thee.
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I am as a wonder unto many, but Thou art my strong refuge.
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గరభవాసినైన్ది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్ర
ర పకుడవెై యంటివి
త్లిాగరభమునుండి న్నున ఉదభవింపజేసిన్వాడవు నీవే నినునగూరిచ నేను
నిత్ాము సు
త త్రగాన్ము చేయదును.
నేను అనేకులకు ఒక వింత్గా ఉనానను అయిన్ను నాకు బలమైన్ ఆశర యము
నీవే.
నీ కీరిితోను నీ పరభావవరణన్తోను దిన్మ్ంత్య నా నోరు నిండియన్నది.
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In Thee, O LORD, do I put my trust; let me never be put to confusion.

నేను నిత్ాము చొచచన్ట్ట
ా నాకు ఆశర యదురుముగా ఉండుము నా శెైలము నా Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the
దురుము నీవే నీవు న్నున రకిుంప నిశచయించియనానవు.
unrighteous and cruel man.
నా దేవా, భ్కిిహీనుల చేత్రలోనుండి న్నున రకిుం పుము. కీడు చేయవారి
For Thou art my hope, O Lord GOD; Thou art my trust from my youth.
పట్ట
ు లోనుండి బల్లతాకరుని పట్ట
ు లోనుండి న్నున విడిపంపుము.

వృదా
ి పామ్ందు న్నున విడనాడకుము నా బలము కీుణంచిన్పుపడు న్నున
విడువకుము.
నా శతు
ి వులు న్నునగూరిచ మ్యటల్లడుకొను చనానరు నా ప్ర
ర ణముకొరకు
పంచియన్నవారు కూడి ఆలోచన్ చేయచనానరు.
దేవుడు వానిని విడిచెను త్పపంచవారవరును లేరు వానిని త్రిమి
పట్ట
ు కొనుడి అని వారనుకొనుచనానరు.
దేవా, నాకు దూరముగా ఉండకుము. నా దేవా, నా సహాయమున్కు త్వరపడి
రముి
నా ప్ర
ర ణవిరోధులు సిగు
ు పడి న్శించదురు గాక. నాకు కీడుచేయ జూచవారు
నిందప్రలై మ్యన్ భ్ంగము నొందుదురుగాక.

Let my mouth be filled with Thy praise, and with Thy honor all the day.
Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength
faileth.
For mine enemies speak against me, and they that lie in wait for my soul
take counsel together,
saying, "God hath forsaken him; persecute and take him, for there is none
to deliver him."
O God, be not far from me; O my God, make haste to help me.
Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let
them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt.
But I will hope continually and will yet praise Thee more and more.
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నేను ఎలాపుపడు నిరీకిుంతును నేను మ్రి యెకుకవగా నినున కీరిింతును

My mouth shall show forth Thy righteousness and Thy salvation all the day,
for I know not the numbers thereof.
నీ నీత్రని నీ రక్షణను నా నోరు దిన్మలా వివరించను అవి నాకు ఎన్నశకాము I will go in the strength of the Lord GOD; I will make mention of Thy
కావు.
righteousness, even of Thine only.
పరభువెైన్ యెహోవాయొకక బలవతాకరాములను బటిు నేను వరిణంప
O God, Thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared
మొదలుపట్టుదను నీ నీత్రనిమ్యత్ిమే నేను వరిణంచెదను.
Thy wondrous works.
దేవా, బాలామునుండి నీవు నాకు బోధించచ వచిచత్రవి ఇంత్వరకు నీ
Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not, until I
ఆశచరాకారాములు నేను తెలుపుచనే వచిచత్రని.
have shown Thy strength unto this generation and Thy power to every one
that is to come.
దేవా, వచచత్రమున్కు నీ బాహుబలమును గూరిచయ
Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things. O
పుటుబోవువారికందరికి నీ శౌరామును గూరిచయ నేను తెలియజపుపన్ట్ట
ా త్ల God, who is like unto Thee!
నరసి వృదు
ి నైయండు వరకు న్నున విడువకుము.
దేవా, నీ నీత్ర మ్హాకాశమ్ంత్ ఉన్నత్మైన్ది గొపప కారాములు చేసిన్ దేవా,
నీతో సాటియె
ై న్ వాడెవడు?
అనేకమైన్ కఠిన్బాధలను మ్యకు కలుగజేసిన్ వాడా, నీవు మ్రల మ్ముి
బరదికించెదవు భూమియొకక అగాధ సథలములలోనుండి నీవు మ్రల మ్ముి
లేవనతెతదవు.
నా గొపపత్న్మును వృదిిచేయము నా త్ట్ట
ు మ్రలి నాకు నమ్ిది
కలుగజేయము
నా దేవా, నేనుకూడ నీ సత్ామునుబటిు సవరమ్ండల వాదాముతో నినున
సు
త త్రంచెదను ఇశారయేలు పరిశుది దేవా, సితారాతో నినున కీరిించె దను.

Thou, who hast shown me great and sore troubles, shalt quicken me again,
and shalt bring me up again from the depths of the earth.
Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side.

నేను నినున కీరిించన్పుపడు నా పదవులును నీవు విమోచించిన్ నా
ప్ర
ర ణమును నినునగూరిచ ఉతాసహధవని చేయను. నాకు కీడు
చేయజూచవారు సిగు
ు పడియనానరు
వారు అవమ్యన్ము పందియనానరు కాగా నా నాలుక దిన్మలా నీ నీత్రని
వరిణంచను.
దేవా, రాజున్కు నీ నాాయవిధులను రాజకుమ్యరునికి నీ నీత్రని
తెలియజేయము.
నీత్రనిబటిు నీ పరజలకును నాాయవిధులనుబటిు శర మ్ నొందిన్ నీ వారికిని
అత్డు నాాయము తీరుచను.
నీత్రనిబటిు పరవత్ములును చిన్నకొండలును పరజలకు నమ్ిది పుటిుంచను.

My tongue also shall talk of Thy righteousness all the day long; for they are
confounded, for they are brought to shame that seek my hurt.

పరజలలో శర మ్నొందువారికి అత్డు నాాయము తీరుచను బీదల పలాలను
రకిుంచి బాధపట్ట
ు వారిని న్లగగొట్ట
ు ను.
సూరుాడు నిలుచన్ంత్ కాలము చందు
ర డు నిలుచన్ంత్కాలము
త్రములనినటను జనులు నీయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియందురు.
గడిికోసిన్ బీటిమీద కురియ వాన్వలను భూమిని త్డుపు మ్ంచి
వరుమువలను అత్డు విజ యము చేయను.
అత్ని దిన్ములలో నీత్రమ్ంతులు వరిిలు
ా దురు చందు
ర డు లేకపోవువరకు
కేుమ్యభివృదిి కలుగును.

I will also praise Thee with the psaltery for Thy truth, O my God; unto Thee
will I sing with the harp, O Thou Holy One of Israel.
My lips shall greatly rejoice when I sing unto Thee, and my soul which Thou
hast redeemed.

Give the king Thy judgments, O God, and Thy righteousness unto the king's
son.
Then shall he judge Thy people with righteousness, and Thy poor with
judgment.
The mountains shall bring peace to the people and the little hills, by
righteousness.
He shall judge the poor of the people; he shall save the children of the
needy, and shall break in pieces the oppressor.
They shall fear Thee as long as the sun and moon endure, throughout all
generations.
He shall come down like rain upon the mown grass, as showers that water
the earth.
In his days shall the righteous flourish, and abundance of peace so long as
the moon endureth.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the
ends of the earth.
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సముదరమునుండి సముదరమువరకు యూఫరటీసున్ది మొదలుకొని
భూదిగంత్ములవరకు అత్డు రాజాము చేయను.
అరణావాసులు అత్నికి లోబడుదురు. అత్ని శతు
ి వులు మ్నున నాకెదరు.
త్రీుషు రాజులు దీవపముల రాజులు కపపము చెలిాంచె దరు షేబరాజులును
సెబారాజులును కానుకలు తీసికొని వచెచదరు.
రాజులందరు అత్నికి న్మ్సాకరము చేసెదరు. అన్ాజనులందరు అత్ని
సేవించెదరు.
దరిదు
ర లు మొఱ్ఱపటుగా అత్డు వారిని విడిపంచను. దీనులను నిరాధారులను
అత్డు విడిపంచను.
నిరుపేదలయందును బీదలయందును అత్డు కనిక రించను బీదల
ప్ర
ర ణములను అత్డు రకిుంచను
కపట బల్లతాకరములనుండి అత్డు వారి ప్ర
ర ణ మును విమోచించను. వారి
ప్ర
ర ణము అత్ని దృష్ుకి పరయముగా ఉండును.
అత్డు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అత్నికి ఇయాబడును. అత్ని
కేుమ్మున్కెై జనులు నిత్ాము ప్ర
ర రథన్ చేయ దురు దిన్మ్ంత్య అత్ని
పగడుదురు.
దేశములోను పరవత్ శిఖరములమీదను ససా సమ్ృదిి కలుగును దాని పంట
లబానోను వృక్షములవల తాండవమ్యడు చండును నేలమీది పచిచకవల
పటుణసు
థ లు తేజరిలు
ా దురు.
అత్ని పేరు నిత్ాము నిలుచను అత్ని నామ్ము సూరుాడున్నంత్కాలము
చిగురుచ చండును అత్నినిబటిు మ్నుషుాలు దీవింపబడుదురు
అన్ాజనులందరును అత్డు ధనుాడని చెపుపకొందురు.

They that dwell in the wilderness shall bow before him, and his enemies
shall lick the dust.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents; the kings of Sheba
and Seba shall offer gifts.
Yea, all kings shall fall down before him; all nations shall serve him.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also and him that
hath no helper.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
He shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their
blood be in his sight.
And he shall live, and to him shall be given from the gold of Sheba; prayer
also shall be made for him continually, and daily shall he be praised.
There shall be corn by the handful in the earth upon the top of the
mountains; the fruit thereof shall wave like Lebanon, and they of the city
shall flourish like grass of the earth.
His name shall endure for ever, his name shall be continued as long as the
sun, and men shall be blessed in him; all nations shall call him blessed.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who alone doeth wondrous
things.

దేవుడెైన్ యెహోవా ఇశారయేలుయొకక దేవుడు సు
త త్రంపబడును గాక ఆయన్
And blessed be His glorious name for ever, and let the whole earth be filled
మ్యత్ిమే ఆశచరాకారాములు చేయవాడు.
with His glory! Amen and Amen.
ఆయన్ మ్హిమ్గల నామ్ము నిత్ాము సు
త త్రంపబడును గాక సరవభూమియ The prayers of David the son of Jesse are ended.
ఆయన్ మ్హిమ్తో నిండియండును గాక. ఆమేన్ . ఆమేన్.
యెష్ుయి కుమ్యరుడగు దావీదు ప్ర
ర రథన్లు ముగిసెను.
ఇశారయేలుయెడల శుదిహృదయలయెడల నిశచయముగా దేవుడు
దయాళ్లడెై యనానడు.
నా ప్రదములు జారుటకు కొంచెమే త్పపను నా అడుగులు జార
సిదిమ్యయెను.
భ్కిిహీనుల కేుమ్ము నా కంటబడిన్పుపడు గరివంచవారినిబటిు నేను
మ్త్సరపడిత్రని.
మ్రణమ్ందు వారికి యాత్న్లు లేవు వారు పుష్ుగా నునానరు.

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked.
For there are no bands in their death, but their strength is firm.

They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other
men.
ఇత్రులకు కలుగు ఇబబందులు వారికి కలుగవు ఇత్రులకు పుట్ట
ు న్ట్ట
ా వారికి Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them
తెగులు పుటుదు.
as a garment.
కావున్ గరవము కంఠహారమువల వారిని చట్ట
ు కొను చన్నది వసతీమువల
Their eyes stand out with fatness; they have more than heart could wish.
వారు బల్లతాకరము ధరించకొందురు.
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కొరవువచేత్ వారి కనునలు మరకలై యన్నవి వారి హృదయాలోచన్లు
బయటికి కాన్వచచ చన్నవి
ఎగతాళ్ల చేయచ బల్లతాకరముచేత్ జరుగు కీడును గూరిచ వారు
మ్యటల్లడుదురు. గరవముగా మ్యటల్లడుదురు.
ఆకాశముత్ట్ట
ు వారు ముఖము ఎతు
త దురు వారి నాలుక భూసంచారము
చేయను.
వారి జన్ము వారిపక్షము చేరును వారు జలప్రన్ము సమ్ృదిిగా చేయదురు.
దేవుడు ఎట్ట
ా తెలిసికొనును మ్హోన్నతునికి తెలివియన్నదా? అని వారను
కొందురు.
ఇదిగో ఇటిువారు భ్కిిహీనులు. వీరు ఎలాపుపడు నిశిచంత్గలవారై ధన్వృదిి
చేసికొందురు.
నా హృదయమును నేను శుదిిచేసికొని యండుట వారథమే నా చేతులు
కడుగుకొని నిరిలుడనై యండుట వారథమే
దిన్మ్ంత్య నాకు బాధ కలుగుచన్నది పరత్ర ఉదయమున్ నాకు శిక్ష
వచచచన్నది.
ఈల్లగు ముచచటింతున్ని నేన్నుకొనిన్యెడల నేను నీ కుమ్యరుల వంశమును
మోసపుచిచన్వాడ న్గుదును.
అయిన్ను దీనిని తెలిసికొన్వలన్ని ఆలోచించిన్పుపడు
నేను దేవుని పరిశుది సథలములోనికి పోయి వారి అంత్మునుగూరిచ
ధాానించవరకు ఆ సంగత్ర నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.
నిశచయముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియనానవు వారు
న్శించన్ట్ట
ా వారిని పడవేయచనానవు
క్షణమ్యత్ిములోనే వారు ప్రడెై పోవుదురు మ్హాభ్యముచేత్ వారు కడముటు
న్శించదురు.
మేలుకొనిన్వాడు తాను కన్న కల మ్రచిపోవున్ట్ట
ా పరభువా, నీవు మేలుకొని
వారి బరదుకును త్ృణీక రింతువు.
నా హృదయము మ్త్సరపడెను. నా అంత్రిందిరయములలో నేను
వాాకులపడిత్రని.
నేను తెలివిలేని పశుప్ర
ర యడనైత్రని నీ సనినధిని మ్ృగమువంటి వాడనైత్రని.

They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression; they speak
loftily.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through
the earth.
Therefore His people return hither, and waters of a full cup are wrung out to
them.
And they say, "How doth God know? And is there knowledge in the Most
High?"
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in
riches.
Verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence.
For all the day long have I been plagued and chastened every morning.
If I say, "I will speak thus," behold, I should offend against the generation of
Thy children.
When I thought to understand this, it was too painful for me,
until I went into the sanctuary of God. Then understood I their end:
surely Thou didst set them in slippery places. Thou didst cast them down
into destruction!
How they are brought into desolation, as in a moment! They are utterly
consumed with terrors!
As a dream when one awaketh, so, O Lord, when Thou awakest, Thou shalt
despise their image.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
So foolish was I and ignorant; I was as a beast before Thee.

Nevertheless I am continually with Thee; Thou hast held me by my right
hand.
అయిన్ను నేను ఎలాపుపడు నీయొదదనునానను నా కుడిచెయిా నీవు పట్ట
ు కొని Thou shalt guide me with Thy counsel and afterward receive me to glory.
యనానవు.
నీ ఆలోచన్చేత్ న్నున న్డిపంచెదవు. త్రువాత్ మ్హిమ్లో నీవు న్నున
Whom have I in heaven but Thee? And there is none upon earth that I
చేరుచకొందువు
desire beside Thee.
ఆకాశమ్ందు నీవు త్పప నాకెవరునానరు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది
My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my
ఏదియ నా కకకర లేదు.
portion for ever.
నా శరీరము నా హృదయము కీుణంచిపోయిన్ను దేవుడు నిత్ాము నా
For lo, they that are far from Thee shall perish; Thou hast destroyed all them
హృదయమున్కు ఆశర య దురు మును సావసథామునై యనానడు.
that go a whoring from Thee.
నినున విసరిజంచవారు న్శించెదరు నినున విడిచి వాభిచరించవారిన్ందరిని
But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord
నీవు సంహ రించెదవు.
GOD, that I may declare all Thy works.
నాకెైతే దేవుని పందు ధన్ాకరము నీ సరవకారాములను నేను
O God, why hast Thou cast us off for ever? Why doth Thine anger smoke
తెలియజేయన్ట్ట
ా నేను పరభువెైన్ యెహోవా శరణుజొచిచయనానను.
against the sheep of Thy pasture?
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నీ సావసథా గోత్ిమును నీవు పూరవము సంప్ర దించకొని విమోచించిన్ నీ
సమ్యజమును జా
ా పక మున్కు తెచచకొనుము. నీవు నివసించ ఈ స్త్యోను
పరవత్మును జా
ా పక మున్కు తెచచకొనుము.
శతు
ి వులు పరిశుది సథలములోనున్న సమ్సతమును ప్రడుచేసియనానరు
నిత్ాము ప్రడెైయండు చోటాకు విజయము చేయము.
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Remember Thy congregation, which Thou hast purchased of old, the rod of
Thine inheritance, which Thou hast redeemed, this Mount Zion, wherein
Thou hast dwelt.
Lift up Thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath
done wickedly in the sanctuary.
Thine enemies roar in the midst of Thy congregations; they set up their
ensigns for signs.

నీ పరత్ాక్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభటించ చనానరు
Once a man was famous according as he had lifted up axes upon the thick
విజయధవజములని త్మ్ ధవజములను వారత్రతయనానరు
trees,
దటుమైన్ చెటా గుబురుమీద జనులు గొడిండా నత్రత న్ట్ట
ా గా వారు కన్బడుదురు but now they break down the carved work thereof at once with axes and
hammers.
ఇపుపడ వారు గొడిళాను సమిటలను చేత్పట్ట
ు కొని దాని విచిత్ిమైన్ పనిని
They have cast fire into Thy sanctuary; they have defiled by casting down to
బత్రతగా విరుగగొట్ట
ు దురు.
the ground the dwelling place of Thy name.
నీ పరిశుది సథలమున్కు అగిన ముటిుంచదురు నీ నామ్మ్ందిరమును నేల
They said in their hearts, "Let us destroy them together!" They have burned
పడగొటిు అపవిత్ి పరచ దురు.
up all the synagogues of God in the land.
దేవుని మ్ందిరములను బత్రతగా అణగదొరకుకద మ్నుకొని దేశములోని
We see not our signs; there is no more any prophet; neither is there among
వాటిన్నినటిని వారు కాలిచయనానరు.
us any that knoweth how long.
సూచకకిరయలు మ్యకు కన్బడుటలేదు, ఇకను పరవకియ లేకపోయెను. ఇది
O God, how long shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme
ఎంత్కాలము జరుగునో దాని నరిగిన్వాడు మ్యలో ఎవడును లేడు.
Thy name for ever?
దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతు
ి వులు నీ నామ్మును నిత్ాము
దూష్ంతురా?
నీ హసతమును నీ దకిుణహసతమును నీవెందుకు ముడుచ కొని యనానవు? నీ
ర్కముిలోనుండి దాని తీసి వారిని నిరూిలము చేయము.

Why withdrawest Thou Thy hand, even Thy right hand? Pluck it out of Thy
bosom!
For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.

పురాత్న్కాలము మొదలుకొని దేవుడు నా రాజై యనానడు దేశములో
మ్హారక్షణ కలుగజేయవాడు ఆయనే.
నీ బలముచేత్ సముదరమును ప్రయలుగా చేసిత్రవి జలములలో భుజంగముల
శిరసుసలను నీవు పగుల గొటిుత్రవి.
మ్కరముయొకక శిరసుసను నీవు ముకకలుగా గొటిు త్రవి అరణావాసులకు
దానిని ఆహారముగా ఇచిచత్రవి.
బుగులను న్దులను పుటిుంచిత్రవి నిత్ాము పరవహించ న్దులను నీవు ఇంక
జేసిత్రవి
పగలు నీదే రాత్రినీదే సూరాచందు
ర లను నీవే నిరిించిత్రవి.

Thou didst divide the sea by Thy strength; Thou breakest the heads of the
dragons in the waters.
Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, and gavest him to be meat
to the people inhabiting the wilderness.
Thou didst cleave the fountain and the flood; Thou driedst up mighty rivers.

The day is Thine, the night also is Thine; Thou hast prepared the light and
the sun.
Thou hast set all the borders of the earth; Thou hast made summer and
winter.
భూమికి సరిహదు
ద లను నియమించిన్వాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము
Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the
నీవే కలుగజేసిత్రవి.
foolish people have blasphemed Thy name.
యెహోవా, శతు
ి వులు నినున దూష్ణచేయటను అవివేక పరజలు నీ
O deliver not the soul of Thy turtledove unto the multitude of the wicked;
నామ్మును దూష్ంచటను మ్న్సుసన్కు తెచచకొనుము.
forget not the congregation of Thy poor for ever.
దుష్ుమ్ృగమున్కు నీ గువవయొకక ప్ర
ర ణము న్పప గింపకుము శర మ్నొందు
Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of
నీవారిని నిత్ాము మ్రువకుము.
the habitations of cruelty.
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లోకములోనున్న చీకటిగల చోట్టలు బల్లతాకరుల నివాసములతో
నిండియన్నవి. కాగా నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొనుము
న్లిగిన్వానిని అవమ్యన్ముతో వెనుకకు మ్రల నియా కుము. శర మ్
నొందువారును దరిదు
ర లును నీ నామ్ము సనునత్రంచదురు గాక.
దేవా, లముి నీ వాాజాము న్డుపుము అవివేకులు దిన్మలా నినున నిందించ
సంగత్ర జా
ా ప కము చేసికొనుము.
నీమీదికి లేచవారి అలారి నిత్ాము బయలుదేరు చన్నది. నీ విరోధులు
చేయ గలాతు
త ను మ్రువకుము.
దేవా, మేము నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ చనానము నీవు సమీపముగా
నునానవని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానము న్రులు నీ
ఆశచరాకారాములను వివరించదురు.
నేను యకికాలమును కనిపట్ట
ు చనానను నేనే నాాయమునుబటిు తీరుప
తీరుచచనానను.
భూమియ దాని నివాసులందరును లయమ్గున్పుపడు నేనే దాని
సతంభ్ములను నిలుపుదును.(సెల్ల.)
అహంకారులై యండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజా ఇచచచనానను.

O let not the oppressed return ashamed; let the poor and needy praise Thy
name.
Arise, O God, plead Thine own cause; remember how the foolish man
reproacheth Thee daily.
Forget not the voice of Thine enemies; the tumult of those that rise up
against Thee increaseth continually.
Unto Thee, O God, do we give thanks, unto Thee do we give thanks. For that
Thy name is near, Thy wondrous works declare.
When I shall receive the congregation, I will judge uprightly.

కొముి ఎత్తకుడి, ఎతు
త గా కొముి ఎత్తకుడి పగరుపటిున్ మ్యటల్లడకుడి అని
భ్కిిహీనులకు నేను ఆజా ఇచచచనానను.
తూరుపనుండియె
ై న్ను పడమ్టినుండియె
ై న్ను అరణామునుండియె
ై న్ను
హెచచకలుగదు.
దేవుడ తీరుప తీరుచవాడు ఆయన్ ఒకని త్గిుంచను ఒకని హెచిచంచను

For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from
the south,
but God is the Judge: He putteth down one, and setteth up another.

But I will declare it for ever; I will sing praises to the God of Jacob.

1

యెహోవా చేత్రలో ఒక ప్రత్ియన్నది అందులోని దా
ర కాురసము పంగుచన్నది,
అది సంబారముతో నిండియన్నది ఆయన్ దానిలోనిది పోయచనానడు
భూమిమీదనున్న భ్కిిహీనులందరు మ్డిితోకూడ దానిని పీలిచ
మింగివేయవలను.
నేనైతే నిత్ాము ఆయన్ సు
త త్రని పరచరము చేయ దును యాకోబు దేవుని
నేను నిత్ాము కీరిించెదను.
భ్కిిహీనుల కొముిలన్నినటిని నేను విరుగగొట్టుదను నీత్రమ్ంతుల కొముిలు
హెచిచంపబడును.
యూదాలో దేవుడు పరసిదు
ి డు ఇశారయేలులో ఆయన్ నామ్ము గొపపది.
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షాలేములో ఆయన్ గుడారమున్నది స్త్యోనులో ఆయన్ ఆలయమున్నది.
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There broke He the arrows of the bow, the shield and the sword and the
battle. Selah
Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey.
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అకకడ వింటి అగిన బాణములను కేడెములను కతు
త లను
యదా
ి యధములను ఆయన్ విరుగగొట్టును.(సెల్ల.)
దుష్ుమ్ృగములుండు పరవత్ముల సందరాముకంట్ట నీవు అధిక
The stouthearted are despoiled; they have slept their sleep, and none of the
తేజసుసగలవాడవు.
men of might have found their hands.
కఠిన్హృదయలు దోచకొన్బడి యనానరు వారు నిదరనొంది యనానరు
At Thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a
పరాకరమ్శాలులందరి బాహుబలము హరించెను.
dead sleep.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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Psalm

When the earth and all the inhabitants thereof are dissolved, I bear up the
pillars of it. Selah
I said unto the fools, "Deal not foolishly," and to the wicked, "Lift not up the
horn.
Lift not up your horn on high; speak not with a stiff neck."

For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red and fully
mixed; and He poureth out the same. But as for the dregs thereof, all the
wicked of the earth shall wring them out and drink them.

All the horns of the wicked will I also cut off, but the horns of the righteous
shall be exalted.
In Judah is God known; His name is great in Israel.
In Salem also is His tabernacle, and His dwelling place in Zion.

యాకోబు దేవా, నీ గదిదంపున్కు రథసారథులకును గుఱ్ఱములకును గాఢనిదర
కలిగెను.
నీవు, నీవే భ్యంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనినధిని
నిలువగలవాడెవడు?
నీవు తీరిచన్ తీరుప ఆకాశములోనుండి విన్బడజేసిత్రవి
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Thou, Thou alone, art to be feared; and who may stand in Thy sight when
once Thou art angry?
Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared and
was still,
when God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah
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దేవుని జా
ా పకము చేసికొనున్పుపడు నేను నిట్ట
ు రుప విడుచచనానను నేను
ధాానించన్పుపడు నా ఆత్ి కు
ర ంగిపోవుచన్నది (సెల్ల.)

Thou holdest mine eyes awake; I am so troubled that I cannot speak.
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I have considered the days of old, the years of ancient times.
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నీవు నా కనునలు మూత్పడనీయవు. నేను కలవరపడుచ మ్యటల్లడలేక
యనానను.
తొలిాటి దిన్ములను, పూరవకాల సంవత్సరములను నేను మ్న్సుసన్కు
తెచచకొందును.
నేను ప్రడిన్ ప్రట రాత్రియందు జా
ా పకము చేసి కొందును హృదయమున్
ధాానించకొందును. దేవా, నా ఆత్ి నీ తీరుపమ్యరుము శర దిగా వెదకెను.
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పరభువు నిత్ాము విడనాడునా? ఆయన్ ఇకెన్నడును కటాకిుంపడా?

Is His mercy clean gone for ever? Doth His promise fail for evermore?
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ఆయన్ కృప ఎన్నటికిలేకుండ మ్యనిపోయెనా? ఆయన్ సెలవిచిచన్ మ్యట
Hath God forgotten to be gracious? Hath He in anger shut up His tender
త్రత్రములకు త్పప పోయెనా?
mercies?" Selah
దేవుడు కటాకిుంప మ్యననా? ఆయన్ కోపంచి వాత్సలాత్
And I said, "This is my infirmity, but I will remember the years of the right
చూపకుండునా?(సెల్ల.)
hand of the Most High."
అందుకునేనీల్లగు అనుకొనుచనానను మ్హోన్నతుని దకిుణహసతము
I will remember the works of the LORD; surely I will remember Thy wonders
మ్యరుపనొందన్నుకొను టకు నాకు కలిగిన్ శర మ్యే కారణము.
of old.
యెహోవా చేసిన్ కారాములను,పూరవము జరిగిన్ నీ ఆశచరాకారాములను
I will meditate also on all of Thy work, and talk of Thy doings.
నేను మ్న్సుసన్కు తెచచకొందును
నీ కారామ్ంత్య నేను ధాానించకొందును నీ కిరయలను నేను
Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a god as our God?
ధాానించకొందును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

దేశములో శర మ్నొందిన్ వారిన్ందరిని రకిుంచటకెై నాాయపుతీరుపన్కు దేవుడు Surely the wrath of man shall praise Thee; the remainder of wrath shalt
లేచిన్పుపడు భూమి భ్యపడి ఊరకుండెను.(సెల్ల.)
Thou restrain.
న్రుల ఆగరహము నినున సు
త త్రంచను ఆగరహశ్రష్మును నీవు ధరించకొందువు. Make vows, and pay them unto the LORD your God; let all that be round
about Him bring presents unto Him that ought to be feared.
మీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు మొ
ా కుకకొని మీ మొ
ా కుకబడులను చెలిాంచడి
He shall cut off the spirit of princes; He is fearsome to the kings of the earth.
ఆయన్ చట్ట
ు నున్నవారందరు భ్యంకరుడగు ఆయన్కు కానుకలు తెచిచ
అరిపంపవలను.
అధికారుల పగరును ఆయన్ అణచివేయవాడు భూరాజులకు ఆయన్
I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and He gave
భీకరుడు.
ear unto me.
నేను ఎలుగెత్రత దేవునికి మొఱ్ఱపట్ట
ు దును ఆయన్కు మ్న్వి చేయదును
In the day of my trouble I sought the Lord; my sore ran in the night and
దేవుడు నాకు చెవియొగు
ు వరకు నేను ఎలుగెత్రత ఆయ న్కు మ్న్వి
ceased not; my soul refused to be comforted.
చేయదును.
నా ఆపతాకలమ్ందు నేను పరభువును వెదకిత్రని రాత్రివేళ నా చెయిా వెనుకకు I remembered God, and was troubled; I complained, and my spirit was
తీయకుండ చాప బడియన్నది. నా ప్ర
ర ణము ఓదారుప పందనొలాక యన్నది. overwhelmed. Selah

I call to remembrance my song in the night; I commune with mine own
heart, and my spirit makes diligent search.
"Will the Lord cast off for ever? And will He be favorable no more?
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ఆశచరాకిరయలు జరిగించ దేవుడవు నీవే జన్ములలో నీ శకిిని నీవు
పరత్ాక్షపరచకొని యనానవు.
నీ బాహుబలమువలన్ యాకోబు యోసేపుల సంత్త్ర వారగు నీ పరజలను
నీవు విమోచించియనానవు.
దేవా, జలములు నినున చూచెను జలములు నినున చూచి దిగులుపడెను
అగాధజలములు గజగజల్లడెను.
మేఘరాసులు నీళ్ల
ా దిమ్ిరించెను. అంత్రిక్షము ఘోష్ంచెను. నీ బాణములు
న్లుదికుకల ప్రరను.
నీ ఉరుముల ధవని సుడిగాలిలో మో
ా గెను మరుపులు లోకమును
పరకాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపంచెను.
నీ మ్యరుము సముదరములో నుండెను. నీ తో
ి వలు మ్హా జలములలో ఉండెను.
నీ యడుగుజాడలు గురిింపబడక యండెను.
మ్యషే అహరోనులచేత్ నీ పరజలను మ్ందవల న్డి పంచిత్రవి.
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నా జనుల్లరా, నా బోధకు చెవియొగు
ు డి నా నోటిమ్యటలకు చెవియొగు
ు డి
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నేను నోరు తెరచి ఉపమ్యన్ము చెపపదను పూరవకాలపు గూఢవాకాములను
నేను తెలియ జపపదను.
మ్యకు తెలిసిన్ సంగతులను మ్య పత్రులు మ్యకు వివరించిన్ సంగతులను
చెపపదను.
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యెహోవా సోతతా
ి రాకిరయలను ఆయన్ బలమును ఆయన్ చేసిన్
ఆశచరాకారాములను దాచకుండ వాటిని వారి పలాలకు మేము చెపపదము.
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రాగల త్రములలో పుటుబోవు పలాలు దాని నరుగు న్ట్ట
ా ను వారు లేచి త్మ్
పలాలకు దానిని వివరించన్ట్ట
ా ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై
దేవుని కిరయ లను మ్రువకయండి
యథారథహృదయలు కాక దేవుని విష్యమై సిథర మ్న్సుసలేనివారై త్మ్
పత్రులవల త్రరుగబడకయ
మూరఖత్య త్రరుగుబాట్టనుగల ఆ త్రమును పోలి యండకయ వారు
ఆయన్ ఆజాలను గెైకొనున్ట్ట
ా ను
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Thou art the God that doest wonders; Thou hast declared Thy strength
among the people.
Thou hast with Thine arm redeemed Thy people, the sons of Jacob and
Joseph. Selah
The waters saw Thee, O God, the waters saw Thee; they were afraid; the
depths also were troubled.
The clouds poured out water, the skies sent out a sound; Thine arrows also
went abroad.
The voice of Thy thunder was in the heavens, the lightnings lightened the
world; the earth trembled and shook.
Thy way is in the sea, and Thy path in the great waters, and Thy footsteps
are not known.
Thou didst lead Thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
Give ear, O my people, to my law; incline your ears to the words of my
mouth.
I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old,
which we have heard and known, and our fathers have told us.
We will not hide them from their children, showing to the generation to
come the praises of the LORD and His strength, and His wonderful works
that He hath done.
For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which
He commanded to our fathers, that they should make them known to their
children;
that the generation to come might know them, even the children who
should be born, who should arise and declare them to their children,
that they might set their hope in God and not forget the works of God, but
keep His commandments;
and so might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a
generation that set not their heart aright, and whose spirit was not
steadfast with God.
The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the
day of battle.

ఆయన్ యాకోబు సంత్త్రకి శాసన్ములను నియ మించెను ఇశారయేలు
సంత్త్రకి ధరిశాసతీము న్నుగరహించెను మ్న్ పత్రులు త్మ్ పుతు
ి లకు
దానిని తెలుపవలన్ని వారికాజా
ా పంచెను
విండాను పట్ట
ు కొని యదదసన్నదు
ి లైన్ ఎఫా
ర యిము సంత్త్రవారు
They kept not the covenant of God, and refused to walk in His law;
యదికాలమున్ వెనుకకు త్రరిగిరి
వారు దేవుని నిబంధన్ను గెైకొన్కపోయిరి ఆయన్ ధరిశాసతీము
they forgot His works and His wonders that He had shown them.
న్నుసరింపనొలాకపోయిరి
ఆయన్ కిరయలను, ఆయన్ వారికి చూపన్ త్న్ ఆశచరా కిరయలను వారు
Marvelous things did He in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in
మ్రచిపోయిరి.
the field of Zoan.
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ఐగుపు
త దేశములోని సోయను కేుత్ిమ్ందు వారి పత్రులు చూచచండగా
ఆయన్ ఆశచరాకారాములను చేసెను.
ఆయన్ సముదరమును ప్రయలుగా చేసి వారిని అదదరికి న్డిపంచెను ఆయన్
నీటిని రాశిగా నిలిపను
పగటివేళ మేఘములోనుండియ రాత్రి అంత్య
అగినపరకాశములోనుండియ ఆయన్ వారికి తో
ి వ చూపను
అరణాములో ఆయన్ బండలు చీలిచ సముదరమ్ంత్ సమ్ృదిిగా వారికి నీరు
తా
ి గనిచెచను.
బండలోనుండి ఆయన్ నీటికాలువలు రపపంచెను న్దులవల నీళ్ల
ా
పరవహింపజేసెను.
అయిన్ను వారు ఆయన్కు విరోధముగా ఇంకను ప్రపముచేయచనే వచిచరి
అడవిలో మ్హోన్నతుని మీద త్రరుగబడిరి.
వారు త్మ్ ఆశకొలది ఆహారము న్డుగుచ త్మ్ హృదయములలో దేవుని
శోధించిరి.
ఈ అరణాములో దేవుడు భోజన్ము సిదిపరచ గలడా యనుచ వారు దేవునికి
విరోధముగా మ్యటల్లడిరి.

He divided the sea and caused them to pass through; and He made the
waters to stand as a heap.
In the daytime also He led them with a cloud, and all the night with a light of
fire.
He cleaved the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the
great depths.
He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like
rivers.
And they sinned yet more against Him by provoking the Most High in the
wilderness.
And they tempted God in their heart by asking for meat for their lust.

ఆయన్ బండను కొటుగా నీరు ఉబికెను నీళ్ల
ా కాలువలై ప్రరను. ఆయన్
ఆహారము ఇయాగలడా? ఆయన్ త్న్ పరజలకు మ్యంసము సిదిపరచగలడా?
అని వారు చెపుపకొనిరి.
యెహోవా ఈ మ్యట విని కోపగించెను యాకోబు సంత్త్రని దహించివేయటకు
అగినరాజను ఇశారయేలు సంత్త్రని హరించివేయటకు కోపము పుట్టును.

Therefore the LORD heard this and was wroth; so a fire was kindled against
Jacob, and anger also rose up against Israel,

వారు దేవునియందు విశావసముంచకపోయిరి. ఆయన్ దయచేసిన్
రక్షణయందు న్మిిక యంచలేదు.
అయిన్ను ఆయన్ పైనున్న ఆకాశములకు ఆజా
ా పంచెను.
అంత్రిక్షదావరములను తెరచెను
ఆహారమున్కెై ఆయన్ వారిమీద మ్నానను కురిపంచెను ఆకాశధాన్ాము వారి
కనుగరహించెను.
దేవదూత్ల ఆహారము న్రులు భుజంచిరి భోజన్పదారథములను ఆయన్
వారికి సమ్ృదిిగా పంపను.
ఆకాశమ్ందు తూరుప గాలి ఆయన్ విసరజేసెను త్న్ బలముచేత్ దకిుణపు
గాలి రపపంచెను.
ధూళ్ల అంత్ విసాతరముగా మ్యంసమును సముదరపు ఇసుక రేణువులంత్
విసాతరముగా రకకలు గల పటులను ఆయన్ వారిమీద కురిపంచెను.

though He had commanded the clouds from above, and opened the doors
of heaven,
and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the
corn of heaven.
Man ate angels' food; He sent them meat to the full.

So they ate and were well filled, for He gave them their own desire.

29

వారి దండు మ్ధాను వారి నివాససథలములచట్ట
ు ను ఆయన్ వాటిని
వా
ర లజేసెను.
వారు కడుప్రర త్రని త్నిసిరి వారు ఆశించిన్ దానిని ఆయన్ అనుగరహించెను.

30

వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళాలో నుండగానే
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Yea, they spoke against God: they said, "Can God furnish a table in the
wilderness?
Behold, He smote the rock, that the waters gushed out, and the streams
overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people?"

because they believed not in God and trusted not in His salvation,

He caused an east wind to blow in the heaven, and by His power He brought
in the south wind.
He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls as the sand of
the sea.
And He let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.

But they were not estranged from their lust; but while their meat was yet in
their mouths,
the wrath of God came upon them and slew the fattest of them, and smote
down the chosen men of Israel.
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దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసిన్వారిని ఆయన్
సంహరించెను ఇశారయేలులో ¸యవనులను కూలచను.
ఇంత్ జరిగిన్ను వారు ఇంకను ప్రపముచేయచ ఆయన్
ఆశచరాకారాములనుబటిు ఆయన్ను న్ముి కొన్క పోయిరి.
కాబటిు ఆయన్, వారి దిన్ములు ఊపరివల గడచి పోజేసెను వారి
సంవత్సరములు అకసాితు
త గా గడచిపోజేసెను.
వారిని ఆయన్ సంహరించిన్పుపడు వారు ఆయన్ను వెదకిరి వారు త్రరిగి
హృదయపూరవకముగా దేవుని బత్రమ్యలు కొనిరి.
దేవుడు త్మ్కు ఆశర యదురుమ్నియ మ్హోన్నతుడెైన్ దేవుడు త్మ్కు
విమోచకుడనియ వారు జా
ా పకము చేసికొనిరి.
అయిన్ను వారి హృదయము ఆయన్యెడల సిథరముగా నుండలేదు ఆయన్
నిబంధన్ను వారు న్మ్ికముగా గెైకొన్లేదు
నోటి మ్యటతో వారు ఆయన్ను ముఖసు
త త్రచేసిరి త్మ్ నాలుకలతో
ఆయన్యొదద బంకిరి.

Psalm

78

31

Psalm

78

32

Psalm

78

33

Psalm

78

34

Psalm

78

35

Psalm

78

36

Psalm

78

37

Psalm

78

38

Psalm

78

39

Psalm

78

40

Psalm

78

41

Psalm

78

42

Psalm

78

43

ఐగుపు
త లో త్న్ సూచక కిరయలను సోయను కేుత్ిమ్ందు త్న్ అదుభత్ములను
ఆయన్ చూపన్ దిన్మును వారు జాపతకి తెచచకొన్లేదు.

and had turned their rivers into blood, and their streams, that they could
not drink.
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He sent divers sorts of flies among them which devoured them, and frogs
which destroyed them.
He gave also their harvest unto the caterpillar, and their labor unto the
locust.
He destroyed their vines with hail, and their sycamore trees with frost.
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ఐగుపీతయలు తా
ి గలేకుండ నైలున్ది కాలువలను వారి పరవాహజలములను
ఆయన్ రకిముగా మ్యరచను
ఆయన్ వారిమీదికి జ్యరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని త్రనివేసెను
కపపలను విడిచెను అవి వారిని నాశన్ము చేసెను.
ఆయన్ వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచను వారి కష్ుఫలములను
మిడత్లకపపగించెను.
వడగండాచేత్ వారి దా
ర క్షతీగెలను హిమ్ముచేత్ వారి మేడిచెటాను ఆయన్
ప్రడు చేసెను.
వారి పశువులను వడగండా ప్రలుచేసెను. వారి మ్ందలను పడుగుల
ప్రలుచేసెను.
ఆయన్ ఉపదరవము కలుగజేయ దూత్ల సేన్గా త్న్ కోప్రగినని ఉగరత్ను
మ్హోగరత్ను శర మ్ను వారిమీద విడిచెను.

అయితే ఆయన్ వాత్సలాసంపూరు
ణ డెై వారిని న్శింపజేయక వారి దోష్ము
పరిహరించ వాడు.త్న్ ఉగరత్ను ఏమ్యత్ిమును రేపుకొన్క పలుమ్యరు
కోపము అణచకొనువాడు.
కాగావారు కేవలము శరీరులై యనానరనియ విసరి, వెళ్లా మ్రలి రాని
గాలివల నునానరనియ ఆయన్ జా
ా పకము చేసికొనను.
అరణామున్ వారు ఆయన్మీద ఎనినమ్యరులో త్రరుగ బడిరి ఎడారియందు
ఆయన్ను ఎనినమ్యరులో దుుఃఖపటిురి.
మ్యటిమ్యటికి వారు దేవుని శోధించిరి మ్యటిమ్యటికి ఇశారయేలు పరిశుదిదేవునికి
సంతాపము కలిగించిరి.
ఆయన్ బాహుబలమునైన్ను విరోధులచేత్రలోనుండి ఆయన్ త్ముిను
విమోచించిన్ దిన్మునైన్ను వారు సిరణకు తెచచకొన్లేదు.

For all this, they sinned still and believed not in His wondrous works.
Therefore their days did He consume in vanity, and their years in trouble.
When He slew them, then they sought Him; and they returned and inquired
early after God.
And they remembered that God was their rock, and the high God, their
redeemer.
Nevertheless they flattered Him with their mouth, and they lied unto Him
with their tongues.
For their heart was not right with Him, neither were they steadfast in His
covenant.
But He, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them
not. Yea, many a time turned He His anger away, and did not stir up all His
wrath;
for He remembered that they were but flesh, a wind that passeth away and
cometh not again.
How oft did they provoke Him in the wilderness, and grieve Him in the
desert!
Yea, they turned back and tested God, and limited the Holy One of Israel.
They remembered not His hand, nor the day when He delivered them from
the enemy,
how He had wrought His signs in Egypt and His wonders in the field of Zoan,

He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.
He cast upon them the fierceness of His anger, wrath, indignation, and
trouble, by sending evil angels among them.
He made a path to His anger; He spared not their soul from death, but gave
their life over to the pestilence,
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త్న్ కోపమున్కు ఆయన్ తో
ి వ చదునుచేసెను మ్రణమునుండి వారి
ప్ర
ర ణమును త్పపంపక వారి జీవమును తెగులున్కు అపపగించెను.
ఐగుపు
ఠ లన్ందరిని హాము గుడారములలోనున్న బలప్ర
ర రంభ్మైన్
త లోని జేాషు
పరథమ్సంతాన్మును ఆయన్ సంహరించెను.
అయితే గొఱ్ఱలవల ఆయన్ త్న్ పరజలను తోడు కొనిపోయెను ఒకడు మ్ందను
న్డిపంచన్ట్ట
ా అరణాములో ఆయన్ వారిని న్డిపంచెను
వారు భ్యపడకుండ ఆయన్ వారిని సురకిుత్ముగా న్డిపంచెను. వారి
శతు
ి వులను సముదరములో ముంచివేసెను.
తాను పరత్రష్ఠంచిన్ సరిహదు
ద నొదదకు త్న్ దకిుణహసతము సంప్రదించిన్ యీ
పరవత్ము నొదదకు ఆయన్ వారిని రపపంచెను.

and smote all the firstborn in Egypt, the chief of their strength in the
tabernacles of Ham.
But He made His own people to go forth like sheep, and guided them in the
wilderness like a flock.
And He led them on safely, so that they feared not; but the sea
overwhelmed their enemies.
And He brought them to the border of His sanctuary, even to this mountain,
which His right hand had purchased.
He cast out the heathen also before them, and apportioned them an
inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.

వారియెదుటనుండి అన్ాజనులను వెళాగొట్టును. కొలనూలుచేత్ వారి
సావసథామును వారికి పంచి యిచెచను. ఇశారయేలు గోత్ిములను వారి
గుడారములలో నివ సింపజేసెను.
అయిన్ను వారు మ్హోన్నతుడెైన్ దేవుని శోధించి త్రరుగుబాట్ట చేసిరి
ఆయన్ శాసన్ముల న్నుసరింపకపోయిరి.
త్మ్ పత్రులవల వారు వెనుకకు త్రరిగి దోరహులైరి జౌకిచచ విలు
ా
పనికిరాకపోయిన్ట్ట
ా వారు తొలగి పోయిరి.
వారు ఉన్నత్సథలములను కటిు ఆయన్కు కోపము పుటిుంచిరి విగరహములను
పట్ట
ు కొని ఆయన్కు రోష్ము కలుగ జేసిరి.
దేవుడు దీని చూచి ఆగరహించి ఇశారయేలు న్ందు బహుగా అసహిాంచకొనను.

Yet they tested and provoked the Most High God and kept not His
testimonies,

ష్లోహు మ్ందిరమును తాను మ్నుషుాలలో సంసాథ పన్ చేసిన్ గుడారమును
ఆయన్ విడిచిపట్టును.
ఆయన్ త్న్ బలమును చెరకును, త్న్ భూష్ణమైన్దానిని విరోధులచేత్రకిని
అపపగించెను.
త్న్ పరజలను ఖడుమున్కు అపపగించెను. ఆయన్ త్న్ సావసథాముమీద
ఆగరహించెను
అగిన వారి ¸యవన్సు
థ లను భ్కిుంచెను వారి కన్ాకలకు పండిాప్రటలు
లేకపోయెను.
వారి యాజకులు కత్రతప్రలుకాగా వారి విధవరాండు
ర రోదన్ము చేయకుండిరి.
అపుపడు నిదరనుండి మేలొకను ఒకనివలను మ్దావశుడెై ఆరభటించ
పరాకరమ్శాలివలను పరభువు మేలొకనను.
ఆయన్ త్న్ విరోధులను వెనుకకు త్రిమికొట్టును నిత్ామైన్ నింద వారికి
కలుగజేసెను.
పమ్ిట ఆయన్ యోసేపు గుడారమును అసహిాంచ కొనను ఎఫా
ర యిము
గోత్ిమును కోరుకొన్లేదు.
యూదా గోత్ిమును తాను పేరమించిన్ స్త్యోను పరవత్మును ఆయన్
కోరుకొనను.
తాను అంత్రిక్షమును కటిున్ట్ట
ా తాను భూమిని నిత్ాముగా సాథపంచిన్ట్ట
ా
ఆయన్ త్న్ పరిశుదిమ్ందిరమును కటిుంచెను

but turned back and dealt unfaithfully like their fathers; they were turned
aside like a deceitful bow.
For they provoked Him to anger with their high places, and loved Him to
jealousy with their graven images.
When God heard this, He was wroth and greatly abhorred Israel,
so that He forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which He had placed
among men,
and delivered His strength into captivity, and His glory into the enemy's
hand.
He gave His people over also unto the sword, and was wroth with His
inheritance.
The fire consumed their young men, and their maidens were not given to
marriage.
Their priests fell by the sword, and their widows made no lamentation.
Then the LORD awakened as one out of sleep, like a mighty man that
shouteth by reason of wine.
And He smote His enemies in the hinder parts, and laid upon them a
perpetual reproach.
Moreover He refused the tabernacle of Joseph and chose not the tribe of
Ephraim,
but chose the tribe of Judah, the Mount Zion which He loved.
And He built His sanctuary like high palaces, like the earth which He hath
established for ever.
He also chose David His servant, and took him from the sheepfolds;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Psalm

78

70

త్న్ దాసుడెైన్ దావీదును కోరుకొని గొఱ్ఱల దొడాలోనుండి అత్ని పలిపంచెను.
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ప్రడిగొఱ్ఱలను వెంబడించట మ్యనిపంచి త్న్ పరజలైన్ యాకోబును, త్న్
సావసథామైన్ ఇశార యేలును మేపుటకెై ఆయన్ అత్నిని రపపంచెను.
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O God, the heathen have come into Thine inheritance; Thy holy temple have
they defiled, they have laid Jerusalem in heaps.
The dead bodies of Thy servants have they given to be meat unto the fowls
of the heavens, the flesh of Thy saints unto the beasts of the earth.
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అత్డు యథారథహృదయడెై వారిని ప్రలించెను కారాములయందు నేరపరియె
ై
వారిని న్డిపంచెను.
దేవా, అన్ాజనులు నీ సావసథాములోనికి చొరబడి యనానరు వారు నీ
పరిశుదా
ి లయమును అపవిత్ిపరచి యనానరు యెరూష్లేమును
ప్రడుదిబబలుగా చేసియనానరు.
వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకు
ు లకు ఎర గాను నీ భ్కు
ి ల
శవములను భూజంతువులకు ఆహారముగాను ప్రరవేసి యనానరు.
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We have become a reproach to our neighbors, a scorn and derision to them
that are round about us.
How long, LORD? Wilt Thou be angry for ever? Shall Thy jealousy burn like
fire?
Pour out Thy wrath upon the heathen that have not known Thee, and upon
the kingdoms that have not called upon Thy name;
for they have devoured Jacob and laid waste his dwelling place.
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ఒకడు నీళ్ల
ా పోసిన్ట్ట
ా యెరూష్లేముచట్ట
ు వారి రకిము ప్రరబోసియనానరు
వారిని ప్రత్రపట్ట
ు వారవరును లేరు.
మ్య పరుగువారికి మేము అసహుాలమైత్రవిిు మ్య చట్ట
ు నున్నవారు మ్ముి
న్పహసించి యెగతాళ్ల చేసెదరు.
యెహోవా, ఎంత్వరకు కోపపడుదువు? ఎలాపుపడును కోపపడుదువా? నీ
రోష్ము అగినవల ఎలాపుపడును మ్ండునా?
నిననరుగని అన్ాజనులమీదను నీ నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్చేయని
రాజాములమీదను నీ ఉగరత్ను కుమ్ిరించము.
వారు యాకోబు సంత్త్రని మింగివేసియనానరు వారి నివాసమును
ప్రడుచేసియనానరు
మేము బహుగా కు
ా పకము
ర ంగియనానము. మ్య పూరువల దోష్ములు జా
చేసికొని నీవు మ్యమీద కోపముగా నుండకుము నీ వాత్సలాము త్వరగా
మ్ముి నదుర్కకన్నిముి
మ్య రక్షణకరివగు దేవా, నీ నామ్పరభావమునుబటిు మ్యకు
సహాయముచేయము నీ నామ్మునుబటిు మ్య ప్రపములను పరిహరించి
మ్ముిను రకిుంపుము.
వారి దేవుడెకకడ నునానడని అన్ాజనులు పలుక నేల? మేము
చూచచండగా ఓరచబడిన్ నీ సేవకుల రకి మునుగూరిచన్ పరత్ర దండన్
జరిగిన్ట్ట
ా అన్ాజనులకు తెలియబడనిముి.
చెరలోనున్నవాని నిట్ట
ు రుప నీ సనినధికి రానిముి నీ
బాహుబల్లత్రశయమును చూపుము చావున్కు విధింపబడిన్వారిని కాప్రడుము.
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So we Thy people and the sheep of Thy pasture, will give Thee thanks for
ever; we will show forth Thy praise to all generations.
Give ear, O Shepherd of Israel, Thou that leadest Joseph like a flock; Thou
that dwellest between the cherubims, shine forth.
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పరభువా, మ్య పరుగువారు నినున నిందించిన్ నిందకు పరత్రగా వారి యెదలోనికి
ఏడంత్లు నిందను కలుగజేయము.
అపుపడు నీ పరజలమును నీ మ్ంద గొఱ్ఱలమునైన్ మేము సదాకాలము నీకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదము త్రత్రముల వరకు నీ కీరిిని
పరచరపరచెదము.
ఇశారయేలున్కు కాపరీ, చెవియొగు
ు ము. మ్ందవల యోసేపును న్డిపంచవాడా,
కెరూబులమీద ఆస్త్నుడవెైన్వాడా, పరకాశింపుము.

from following the ewes great with young He brought him to feed Jacob His
people, and Israel His inheritance.
So he fed them according to the integrity of his heart, and guided them by
the skillfulness of his hands.

Their blood have they shed like water round about Jerusalem, and there
was none to bury them.

O remember not former iniquities against us; let Thy tender mercies go
speedily before us, for we are brought very low.
Help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name; and deliver us
and purge away our sins, for Thy name's sake.
Why should the heathen say, "Where is their God?" Let Him be known
among the heathen in our sight by the avenging of the blood of Thy servants
which is shed.
Let the sighing of the prisoner come before Thee; according to the greatness
of Thy power, preserve Thou those that are appointed to die.
And render unto the bosom of our neighbors sevenfold their reproach
wherewith they have reproached Thee, O Lord.

Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up Thy strength, and
come and save us.
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ఎఫా
ర యిము బెనాామీను మ్న్షేు అనువారి యెదుట నీ పరాకరమ్మును
మేలొకలిప మ్ముిను రకిుంప రముి.
దేవా, చెరలోనుండి మ్ముిను రపపంచము మేము రక్షణ నొందున్ట్ట
ా నీ
ముఖకాంత్ర పరకాశింప జేయము.
యెహోవా, సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, నీ పరజల మ్న్వి నాలకింపక
నీవెనానళ్ల
ా నీ కోపము పగరాజనిచెచదవు?
కనీనళ్ల
ా వారికి ఆహారముగా ఇచచచనానవు. విసాతరమైన్ కనీనళ్ల
ా నీవు వారికి
ప్రన్ముగా ఇచచ చనానవు.
మ్య పరుగువారికి మ్ముి కలహకారణముగా జేయ చనానవు. ఇష్ుము
వచిచన్ట్ట
ా మ్య శతు
ి వులు మ్ముిను అప హాసాము చేయచనానరు.

Turn us again, O God, and cause Thy face to shine, and we shall be saved.

సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, చెరలోనుండి మ్ముి రపపంచము. మేము
రక్షణనొందున్ట్ట
ా నీ ముఖకాంత్ర పరకాశింప జేయము.
నీవు ఐగుపు
ర కాువలిాని తెచిచత్రవి అన్ాజనులను వెళాగొటిు
త లోనుండి యొక దా
దాని నాటిత్రవి
దానికి త్గిన్ సథలము సిదిపరచిత్రవి దాని వేరు లోతుగా ప్రరి అది దేశమ్ంత్ట
వాాపం చెను
దాని నీడ కొండలను కపపను దాని తీగెలు దేవుని దేవదారు వృక్షములను ఆవ
రించెను.
దాని తీగెలు సముదరమువరకు వాాపంచెను యూఫరటీసు న్దివరకు దాని
రమ్ిలు వాాపంచెను.
తో
ి వను న్డుచవారందరు దాని తెంచివేయన్ట్ట
ా దానిచట్ట
ు నున్న కంచెలను
నీవేల ప్రడుచేసిత్రవి?
అడవిపంది దాని పకలించచన్నది పలములోని పశువులు దాని
త్రనివేయచన్నవి.
సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మ్రల చూడుము ఈ
దా
ర కాువలిాని దృష్ుంచము.
నీ కుడిచేయి నాటిన్ మొకకను కాయము నీకొరకు నీవు ఏరపరచకొనిన్
కొమ్ిను కాయము.
అది అగినచేత్ కాలచబడియన్నది న్రకబడియన్నది నీ కోపదృష్ువలన్
జనులు న్శించచనానరు.
నీ కుడిచేత్ర మ్నుషుానికి తోడుగాను నీకొరకెై నీవు ఏరపరచకొనిన్ న్రునికి
తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక.
అపుపడు మేము నీ యొదదనుండి తొలగిపోము నీవు మ్ముిను బరదికింపుము
అపుపడు నీ నామ్మును బటిుయే మేము మొఱ్ఱపట్ట
ు దుము

Thou hast brought a vine out of Egypt; Thou hast cast out the heathen, and
planted it.
Thou preparedst room for it, and didst cause it to take deep root, and it
filled the land.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were
like the goodly cedars.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
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యెహోవా, సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, చెరలో నుండి మ్ముి రపపంచము
మేము రక్షణ నొందున్ట్ట
ా నీ ముఖకాంత్ర పరకాశింప జేయము.

Sing aloud unto God our strength; make a joyful noise unto the God of Jacob.
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మ్న్కు బలమైయన్న దేవునికి ఆన్ందగాన్ము చేయడి యాకోబు
Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the
దేవునిబటిు ఉతాసహధవని చేయడి.
psaltery.
కీరిన్ యెతు
త డి గిలకత్పపట పట్ట
ు కొనుడి సవరమ్ండలమును మ్నోహరమైన్
Blow the trumpet in the new moon, at the time appointed, on our solemn
సితారాను వాయిం చడి.
feast day.
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O LORD God of hosts, how long wilt Thou be angry against the prayer of Thy
people?
Thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in
great measure.
Thou makest us a strife unto our neighbors, and our enemies laugh among
themselves.
Turn us again, O God of hosts, and cause Thy face to shine, and we shall be
saved.

Why hast Thou then broken down her hedges, so that all they that pass by
the way do pluck her?
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth
devour it.
Return, we beseech Thee, O God of hosts; look down from heaven, and
behold and visit this vine,
and the vineyard which Thy right hand hath planted, and the branch that
Thou madest strong for Thyself.
It is burned with fire, it is cut down; they perish at the rebuke of Thy
countenance.
Let Thy hand be upon the man of Thy right hand, upon the son of man
whom Thou madest strong for Thyself.
So will we not go back from Thee; quicken us, and we will call upon Thy
name.
Turn us again, O LORD God of hosts; cause Thy face to shine, and we shall be
saved!
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అమ్యవాసానాడు కొముి ఊదుడి మ్న్ము పండుగ ఆచరించ దిన్మ్గు
పున్నమ్నాడు కొముి ఊదుడి.
అది ఇశారయేలీయలకు కటుడ యాకోబు దేవుడు నిరణయించిన్ చటుము.

For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.

ఆయన్ ఐగుపు
త దేశసంచారము చేసిన్పుపడు యోసేపు సంత్త్రకి సాక్షాముగా
దానిని నియమించెను. అకకడ నేనరుగని భాష్ వింటిని.
వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోత్గంపల
నత్తకుండ విడుదలపందను.

"I removed his shoulder from the burden; his hands were delivered from the
pots.
Thou called in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret
place of thunder. I tested thee at the waters of Meribah. Selah

ఆపతాకలమున్ందు నీవు మొఱ్ఱపటుగా నేను నినున విడిపంచిత్రని ఉరుము
దాగు చోట్టలోనుండి నీకు ఉత్తరమిచిచత్రని మరీబా జలములయొదద నినున
శోధించిత్రని.(సెల్ల.)
నా పరజల్లరా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగత్ర తెలియజేతును అయోా
ఇశారయేలూ, నీవు మ్య మ్యట వినిన్యెడల ఎంత్ మేలు!
అనుాల దేవత్లలో ఒకటియను నీలో ఉండకూడదు అనుాల దేవత్లలో
ఒకదానికిని నీవు పూజచేయ కూడదు.
ఐగుపీతయల దేశములోనుండి నినున రపపంచిన్ నీ దేవుడన్గు యెహోవాను
నేనే నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపదను.
అయిన్ను నా పరజలు నా మ్యట ఆలకింపకపోయిరి ఇశారయేలీయలు నా మ్యట
విన్కపోయిరి.
కాబటిు వారు త్మ్ సవకీయాలోచన్లనుబటిు న్డుచ కొనున్ట్ట
ా వారి
హృదయకాఠిన్ామున్కు నేను వారిన్పపగించిత్రని.
అయోా నా పరజలు నా మ్యట వినిన్యెడల ఇశారయేలు నా మ్యరుముల
న్నుసరించిన్యెడల ఎంత్ మేలు!
అపుపడు నేను వేగిరమే వారి శతు
ి వులను అణగ దొరకుకదును వారి విరోధులను
కొట్ట
ు దును.
యెహోవాను దేవష్ంచవారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవత్ముగా
నుండును.
అత్రశ్రరష్ఠమైన్ గోధుమ్ల న్నుగరహించి నేను వారిని పోష్ంచదును కొండ తేనతో
నినున త్ృపతపరచదును.
దేవుని సమ్యజములో దేవుడు నిలిచియనానడు దైవముల మ్ధాను ఆయన్
తీరుప తీరుచచనానడు.
ఎంత్కాలము మీరు అనాాయముగా తీరుపతీరుచదురు? ఎంత్కాలము
భ్కిిహీనులయెడల పక్షప్రత్ము చూపు దురు?(సెల్ల.)
పేదలకును త్లిదండు
ర లులేనివారికిని నాాయము తీరుచడి శర మ్గలవారికిని
దీనులకును నాాయము తీరుచడి.
దరిదు
ర లను నిరుపేదలను విడిపంచడి భ్కిిహీనుల చేత్రలోనుండి వారిని
త్పపంచడి.
జనులకు తెలివి లేదు వారు గరహింపరు వారు అంధకారములో ఇట్ట అట్ట
త్రరుగుల్లడుదురు దేశమున్కున్న ఆధారములనినయ కదలుచన్నవి.

Hear, O My people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken
unto Me!

This He ordained in Joseph as a testimony, when He went out through the
land of Egypt, where I heard a language that I understood not:

There shall be no strange god among thee; neither shalt thou worship any
strange god.
I am the LORD thy God, who brought thee out of the land of Egypt. Open thy
mouth wide, and I will fill it.
"But My people would not hearken to My voice, and Israel would have none
of Me.
So I gave them up unto their own hearts' lust, and they walked in their own
counsels.
Oh that My people had hearkened unto Me, and Israel had walked in My
ways!
I should soon have subdued their enemies, and turned My and against their
adversaries."
The haters of the LORD should have submitted themselves unto Him, but
their time should have endured for ever.
He should have fed them also with the finest of the wheat, and, "With
honey out of the rock should I have satisfied thee."
God standeth in the congregation of the mighty; He judgeth among the gods.
How long will ye judge unjustly and accept persons of the wicked? Selah
Defend the poor and fatherless; do justice to the afflicted and needy.
Deliver the poor and needy; rescue them out of the hand of the wicked.
They know not, neither will they understand. They walk on in darkness: all
the foundations of the earth are out of course.
I have said, "Ye are gods, and all of you are children of the Most High."
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మీరు దైవములనియ మీరందరు సరోవన్నతుని కుమ్యరులనియ నేనే సెల
విచిచయనానను.
అయిన్ను ఇత్ర మ్నుషుాలు చనిపోవున్ట్ట
ా మీరును చనిపోవుదురు
అధికారులలో ఒకడు కూలున్ట్ట
ా మీరును కూలుదురు.
దేవా లముక, భూమికి తీరుప తీరుచము అన్ాజనులందరు నీకే సావసథాముగా
ఉందురు.
దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌన్ముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము.
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ఓరేబు జయేబు అనువారికి నీవు చేసిన్ట్ట
ా వారి పరధానులకును చేయము
జబహు సలుినాన అనువారికి చేసిన్ట్ట
ా వారి సకల రాజులకును చేయము.
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దేవుని నివాససథలములను మ్న్ము ఆకరమించ కొందమ్ని వారు
చెపుపకొనుచనానరు.
నా దేవా, సుడి త్రరుగు ధూళ్లవలను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలను వారిని
చేయము
అగిన అడవిని కాలుచన్ట్ట
ా కారుచిచచ కొండలను త్గుల పట్ట
ు న్ట్ట
ా
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నీ తుప్రనుచేత్ వారిని త్రుముము నీ సుడిగాలిచేత్ వారికి భీత్ర పుటిుంచము. Fill their faces with shame, that they may seek Thy name, O LORD.
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యెహోవా, వారు నీ నామ్మును వెదకున్ట్ట
ా వారికి పూరా
ణ వమ్యన్ము
కలుగజేయము.
వారు నిత్ాము సిగు
ు పడి భీత్ర నొందుదురు గాక వారు భ్రమ్సి న్శించదురు
గాక.

నీ శతు
ి వులు అలారిచేయచనానరు నినున దేవష్ంచవారు త్ల యెత్రత
యనానరు.
నీ పరజలమీద వారు కపటోప్రయములు పనున చనానరు నీ మ్రుగుజొచిచన్
వారిమీద ఆలోచన్ చేయ చనానరు
వారుఇశారయేలను పేరు ఇకను జా
ా పకము రాక పోవున్ట్ట
ా జన్ముగా
నుండకుండ వారిని సంహరించదము రండని చెపుపకొనుచనానరు.
ఏకమ్న్సుసతో వారు ఆలోచన్ చేసికొనియనానరు నీకు విరోధముగా
నిబంధన్ చేయచనానరు.
గుడారపువాసులైన్ ఎదోమీయలును ఇషాియేలీయ లును
మోయాబీయలును హగీరయీలును
గెబలువారును అమోినీయలును అమ్యలేకీయలును ఫిలిషీతయలును
తూరు నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన్ చేసికొనియనానరు.
అష్ష
ు రు దేశసు
థ లు వారితో కలిసియనానరు లోతు వంశసు
థ లకు వారు
సహాయము చేయచనానరు.(సెల్ల.)
మిదాానున్కు నీవు చేసిన్ట్ట
ా కీషోను ఏటియొదదను నీవు స్త్సెరాకును
యాబీనున్కును చేసిన్ట్ట
ా వారికిని చేయము.
వారు ఏనోదరులో న్శించిరి భూమికి పంట అయిరి.

But ye shall die like men and fall like one of the princes.
Arise, O God, judge the earth, for Thou shalt inherit all nations.
Keep Thou not silence, O God; hold not Thy peace, and be not still, O God.
For lo, Thine enemies make a tumult, and they that hate Thee have lifted up
the head.
They have taken crafty counsel against Thy people, and consulted against
Thy hidden ones.
They have said, "Come, and let us cut them off from being a nation, that the
name of Israel may be no more in remembrance."
For they have consulted together with one accord; they are confederate
against Thee:
the tabernacles of Edom and the Ishmaelites, of Moab and the Hagarites,
Gebal and Ammon and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre.
Assyria also has joined with them; they have helped the children of Lot.
Selah
Do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin at the Brook
of Kishon,
who perished at Endor; they became as dung for the earth.
Make their nobles like Oreb and like Zeeb, yea, all their princes as Zebah and
as Zalmunna,
who said, "Let us take to ourselves the houses of God in possession."

O my God, make them like a wheel, as the stubble before the wind.
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire,
so persecute them with Thy tempest, and make them afraid with Thy storm.

Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to
shame and perish,
that men may know that Thou, whose name alone is JEHOVAH, art the Most
High over all the earth.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవా అను నామ్ము ధరించిన్ నీవు మ్యత్ిమే సరవలోకములో
మ్హోన్నతుడవని వారరుగుదురు గాక.
సెైన్ాములకధిపత్రవగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత్ రమ్ాములు
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యెహోవా మ్ందిరావరణములను చూడవలన్ని నా ప్ర
ర ణము ఎంతో
ఆశపడుచన్నది అది సొమ్ి సిలు
ా చన్నది జీవముగల దేవుని దరిశంచటకు
నా హృదయమును నా శరీరమును ఆన్ందముతో కేకలు వేయ చన్నవి.
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సెైన్ాములకధిపత్రవగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠమునొదదనే
పచచకలకు నివాసము దొరికెను పలాలు పట్ట
ు టకు వాన్కోవెలకు గూటి సథలము
దొరి కెను.
నీ మ్ందిరమున్ందు నివసించవారు ధనుాలు వారు నిత్ాము నినున
సు
త త్రంచదురు.(సెల్ల.)
నీవలన్ బలము నొందు మ్నుషుాలు ధనుాలు యాత్ిచేయ మ్యరుములు
వారికి అత్ర పరయములు.
వారు బాకా లోయలోబడి వెళ్ల
ా చ దానిని జలమ్యముగా చేయదురు
తొలకరి వాన్ దానిని దీవెన్లతో కపుపను.
వారు నానాటికి బల్లభివృదిినొందుచ పరయాణము చేయదురు వారిలో
పరత్రవాడును స్త్యోనులో దేవుని సనినధిని కన్బడును.
యెహోవా, సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము యాకోబు
దేవా, చెవియొగు
ు ము.(సెల్ల.)
దేవా, మ్య కేడెమ్య, దృష్ుంచము నీవు అభిషేకించిన్వాని ముఖమును
లకిుంపుము.
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నీ ఆవరణములో ఒక దిన్ము గడుపుట వెయిా దిన్ ములకంట్ట శ్రరష్ఠము.
భ్కిిహీనుల గుడారములలో నివసించటకంట్ట నా దేవుని మ్ందిర
దావరమునొదద నుండుట నాకిష్ుము.
దేవుడెైన్ యెహోవా సూరుాడును కేడెమునై యనానడు యెహోవా కృపయ
ఘన్త్య అనుగరహించను యథారథముగా పరవరిించవారికి ఆయన్ యే
మేలును చేయక మ్యన్డు.
సెైన్ాములకధిపత్రవగు యెహోవా, నీయందు న్మిికయంచవారు ధనుాలు.
యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల కటాక్షము చూప యనానవు చెరకుపోయిన్
యాకోబు సంత్త్రని నీవు వెనుకకు రపపంచియనానవు.
నీ పరజల దోష్మును పరిహరించియనానవు వారి ప్రపమ్ంత్య కపపవేసి
యనానవు (సెల్ల.)
నీ ఉగరత్ అంత్య మ్యనివేసియనానవు నీ కోప్రగినని చల్ల
ా రుచకొని
యనానవు
మ్య రక్షణకరివగు దేవా, మ్యవెైపున్కు త్రరుగుము.మ్య మీదనున్న నీ కోపము
చాలించము.
ఎలాకాలము మ్యమీద కోపగించెదవా? త్రత్రములు నీ కోపము సాగించెదవా?

How amiable are Thy tabernacles, O LORD of hosts!
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD; my heart
and my flesh crieth out for the living God.
Yea, the sparrow hath found a house, and the swallow a nest for herself
where she may lay her young" even Thine altars, O LORD of hosts, my King
and my God.
Blessed are they that dwell in Thy house; they will be ever praising Thee.
Selah
Blessed is the man whose strength is in Thee, in whose heart are Thy ways,
who passing through the Valley of Baca makes it a well; the rain also filleth
the pools.
They go from strength to strength; every one of them in Zion appeareth
before God.
O LORD God of hosts, hear my prayer; give ear, O God of Jacob. Selah
Behold, O God our shield, and look upon the face of Thine anointed.
For a day in Thy courts is better than a thousand; I would rather be a
doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of
wickedness.
For the LORD God is a sun and shield; the LORD will give grace and glory; no
good thing will He withhold from them that walk uprightly.
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in Thee!

LORD, Thou hast been favorable unto Thy land; Thou hast released the
captives of Jacob.
Thou hast forgiven the iniquity of Thy people; Thou hast covered all their
sin. Selah
Thou hast taken away all Thy wrath; Thou hast turned Thyself from the
fierceness of Thine anger.
Turn us, O God of our salvation, and cause Thine anger toward us to cease.
Wilt Thou be angry with us for ever? Wilt Thou draw out Thine anger to all
generations?
Wilt Thou not revive us again, that Thy people may rejoice in Thee?
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నీ పరజలు నీయందు సంతోష్ంచన్ట్ట
ా నీవు మ్రల మ్ముిను బరదికింపవా?

Show us Thy mercy, O LORD, and grant us Thy salvation.
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యెహోవా, నీ కృప మ్యకు కనుపరచము నీ రక్షణ మ్యకు దయచేయము.

I will hear what God the LORD will speak, for He will speak peace unto His
people and to His saints; but let them not turn again to folly.
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Surely His salvation is nigh them that fear Him, that glory may dwell in our
land.
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దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచమ్యటను నేను చెవిని బెట్టుదను ఆయన్ త్న్
పరజలతోను త్న్ భ్కు
ి లతోను శుభ్ వచన్ము సెలవిచచను వారు మ్రల
బుదిిహీనులు కాకుందురు గాక.
మ్న్ దేశములో మ్హిమ్ నివసించన్ట్ట
ా ఆయన్ రక్షణ ఆయన్కు
భ్యపడువారికి సమీపముగా నున్నది.
కృప్రసత్ాములు కలిసికొనిన్వి నీత్ర సమ్యధాన్ములు ఒకదానినొకటి
ముదు
ద పట్ట
ు కొనిన్వి.
భూమిలోనుండి సత్ాము మొలుచను ఆకాశములోనుండి నీత్ర ప్రరజూచను.
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యెహోవా ఉత్తమ్మైన్దాని న్నుగరహించను మ్న్ భూమి దాని
ఫలమునిచచను.
నీత్ర ఆయన్కు ముందు న్డచను ఆయన్ అడుగుజాడలలో అది న్డచను.
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యెహోవా, నేను దీనుడను దరిదు
ర డను చెవియొగిు నాకుత్తరమిముి
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నేను నీ భ్కు
ి డను నా ప్ర
ర ణము కాప్రడుము. నా దేవా, నినున
న్ముికొనియన్న నీ సేవకుని రకిుం పుము.
పరభువా, దిన్మలా నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను న్నున కరుణంపుము
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Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed
each other.
Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from
heaven.
Yea, the LORD shall give that which is good, and our land shall yield her
increase.
Righteousness shall go before Him, and shall set us in the way of His steps.
Bow down Thine ear, O LORD; hear me, for I am poor and needy.
Preserve my soul, for I am holy; O Thou my God, save Thy servant that
trusteth in Thee.
Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto Thee daily.

పరభువా, నా ప్ర
ర ణము నీ వెైపున్కు ఎతు
త చనానను నీ సేవకుని ప్ర
ర ణము
సంతోష్ంపజేయము.
పరభువా, నీవు దయాళ్లడవు క్షమించటకు సిదిమైన్ మ్న్సుసగలవాడవు నీకు
మొఱ్ఱపట్ట
ు వారందరియెడల కృప్రత్రశయము గల వాడవు.

Make the soul of Thy servant rejoice, for unto Thee, O Lord, do I lift up my
soul.
For Thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto
all them that call upon Thee.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my
supplications.

6

యెహోవా, నా ప్ర
ర రథన్కు చెవి యొగు
ు ము నా మ్న్వుల ధవని ఆలకింపుము,

In the day of my trouble I will call upon Thee, for Thou wilt answer me.
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Among the gods there is none like unto Thee, O Lord; neither are there any
works like unto Thy works.
All nations whom Thou hast made shall come and worship before Thee, O
Lord, and shall glorify Thy name.
For Thou art great and doest wondrous things: Thou alone art God.
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నీవు నాకు ఉత్తరమిచచవాడవు గనుక నా ఆపతాకలమ్ందు నేను నీకు మొఱ్ఱ
పట్టు దను.
పరభువా, నీవు మ్హాత్ిాముగలవాడవు ఆశచరాకారా ములు చేయవాడవు
నీవే అదివతీయ దేవుడవు.
పరభువా, దేవత్లలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారాములకు సాటియె
ై న్ కారాములు
లేవు.
నీవు సృజంచిన్ అన్ాజనులందరును వచిచ నీ సనినధిని న్మ్సాకరము
చేయదురు నీ నామ్మును ఘన్పరచదురు
యెహోవా, నేను నీ సత్ాము న్నుసరించి న్డచ కొనున్ట్ట
ా నీ మ్యరుమును
నాకు బోధింపుము. నీ నామ్మున్కు భ్యపడున్ట్ట
ా నా హృదయమున్కు
ఏకదృష్ు కలుగజేయము.

Teach me Thy way, O LORD; I will walk in Thy truth; unite my heart to fear
Thy name.
I will praise Thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify Thy
name for evermore.
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నా పూరణహృదయముతో నేను నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదను నీ
నామ్మును నిత్ాము మ్హిమ్పరచెదను.
పరభువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపన్ కృప అధికమైన్ది ప్రతాళపు
అగాధమునుండి నా ప్ర
ర ణమును త్పపంచి యనానవు.

For great is Thy mercy toward me, and Thou hast delivered my soul from the
lowest hell.
O God, the proud have risen against me, and the assemblies of violent men
have sought after my soul, and have not set Thee before them.
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దేవా, గరివషు
ఠ లు నా మీదికి లేచియనానరు బల్లతాకరులు గుంపుకూడి నా
ప్ర
ర ణము తీయ జూచచనానరు వారు నినున లక్షాపటునివారై యనానరు.

But Thou, O Lord, art a God full of compassion, gracious, longsuffering, and
plenteous in mercy and truth.
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పరభువా, నీవు దయాదాకిుణాములుగల దేవుడవు ధీరాశాంతుడవు
కృప్రసత్ాములతో నిండిన్వాడవు
నాత్ట్ట
ు త్రరిగి న్నున కరుణంపుము నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగరహింపుము
నీ సేవకురాలి కుమ్యరుని రకిుంపుము.

O turn unto me and have mercy upon me; give Thy strength unto Thy
servant, and save the son of Thine handmaid.
Show me a token for good, that they that hate me may see it and be
ashamed, because Thou, LORD, hast helped me and comforted me.
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యెహోవా, నీవు నాకు సహాయడవెై న్నానదరించ చనానవు నా పగవారు
చూచి సిగు
ు పడున్ట్ట
ా శుభ్కరమైన్ ఆన్వాలు నాకు కనుపరచము.

His foundation is in the holy mountains.
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ఆయన్ పటుణపు పునాది పరిశుది పరవత్ములమీద వేయబడియన్నది

The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.
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Glorious things are spoken of thee, O city of God! Selah
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యాకోబు నివాసములనినటికంట్ట స్త్యోను గుమ్ి ములు యెహోవాకు
పరయములై యన్నవి
దేవుని పటుణమ్య, మ్నుషుాలు నినునగూరిచ మికికలి గొపప సంగతులు
చెపుపకొందురు.(సెల్ల.)
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And of Zion it shall be said, "This and that man were born in her; and the
Highest Himself shall establish her."
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రహబును ఐగుపు
త బబులోనును నాకు పరిచయలని నేను
తెలియజపుపచనానను ఫిలిషీతయ తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచట
జనిించిరని యందురు.
పరత్ర జన్ము దానిలోనే జనిించెన్నియ సరోవన్నతుడు తానే దాని
సిథరపరచెన్నియ స్త్యోనునుగూరిచ చెపుపకొందురు.
యెహోవా జన్ముల సంఖా వా
ర యించన్పుపడు ఈ జన్ము అకకడ
జనిించెన్ని సెలవిచచను. (సెల్ల.)
ప్రటలు ప్రడుచ వాదాములు వాయించచ మ్య ఊటలనినయ నీయందే
యన్నవని వారం దురు.
యెహోవా, నాకు రక్షణకరివగు దేవా, రాత్రివేళ నేను నీ సనినధిని
మొఱ్ఱపట్ట
ు నాడు
నా ప్ర
ర రథన్ నీ సనినధిని చేరును గాక నా మొఱ్ఱకు చెవి యొగు
ు ము
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Psalm

"I will make mention of Rahab and Babylon to them that know Me; behold,
Philistia and Tyre, with Ethiopia: `This man was born there.'"

The LORD shall count, when He writeth up the people, that this man was
born there. Selah
Singers as well as players on instruments shall be there and say, "All my
springs are in thee."
O LORD God of my salvation, I have cried day and night before Thee.
Let my prayer come before Thee; incline Thine ear unto my cry.
For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave.

నేను ఆపదలతో నిండియనానను నా ప్ర
ర ణము ప్రతాళమున్కు
I am counted with them that go down into the pit; I am as a man that hath
సమీపంచియన్నది.
no strength,
సమ్యధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడిత్రని. నేను తా
ి ణలేనివానివల
cast among the dead like the slain that lie in the grave, whom Thou
అయిత్రని.
rememberest no more, and who are cut off from Thy hand.
చచిచన్వారిలో విడువబడిన్వాడనైత్రని నేను సమ్యధిలో పడియన్న హతులలో Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
ఒకనివల అయిత్రని నీవిక సిరింపనివారివల అయిత్రని వారు నీ చేత్రలోనుండి
తొలగిపోయి యనానరు గదా.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అగాధమైన్ గుంటలోను చీకటిగల చోటాలోను అగాధ జలములలోను నీవు
న్నున పరుండబెటిు యనానవు.
నీ ఉగరత్ నామీద బరువుగా నున్నది నీ త్రంగములనినయ న్నున
ముంచచన్నవి. (సెల్ల.)

Thy wrath lieth hard upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy
waves. Selah
Thou hast put away mine acquaintances far from me; Thou hast made me
an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth;

నా నళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచి యనానవు నీవు వారి దృష్ుకి mine eye mourneth by reason of affliction. LORD, I have called daily upon
న్నున హేయనిగా చేసియనానవు వెలుపలికి రావలా గాకుండ నేను
Thee; I have stretched out my hands unto Thee.
బంధింపబడి యనానను
బాధచేత్ నా కనున కీుణంచచన్నది యెహోవా, పరత్రదిన్ము నేను నీకు
Wilt Thou show wonders to the dead? Shall the dead arise and praise Thee?
మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను నీవెైపు నా చేతులు చాపుచనానను.
Selah
మ్ృతులకు నీవు అదుభత్ములు చూపదవా? పేరత్లు లేచి నినున
Shall Thy lovingkindness be declared in the grave? Or Thy faithfulness in
సు
త త్రంచెదరా?(సెల్ల.)
destruction?
సమ్యధిలో నీ కృపను ఎవరైన్ వివరింతురా? నాశన్కూపములో నీ
Shall Thy wonders be known in the dark? And Thy righteousness in the land
విశావసాత్ను ఎవరైన్ చెపుప కొందురా?
of forgetfulness?
అంధకారములో నీ అదుభత్ములు తెలియన్గునా? ప్రతాళములో నీ నీత్ర
But unto Thee have I cried, O LORD, and in the morning shall my prayer
తెలియన్గునా?
come before Thee.
యెహోవా, నేను నీతోనే మ్న్వి చేయచనానను ఉదయమున్ నా ప్ర
ర రథన్
LORD, why castest Thou off my soul? Why hidest Thou Thy face from me?
నినున ఎదుర్కకనును.
యెహోవా, నీవు న్నున విడుచట యేల? నీ ముఖము నాకు చాట్ట చేయట I am afflicted and ready to die from my youth up; while I suffer Thy terrors I
యేల?
am distraught.
బాలామునుండి నేను బాధపడి చావున్కు సిదిమైత్రని నీవు పట్ట
ు భ్యముచేత్ Thy fierce wrath goeth over me; Thy terrors have cut me off.
నేను కలవరపడుచనానను.
నీ కోప్రగిన నా మీదికి పరిాయన్నది నీ మ్హా భ్యములు న్నున సంహరించి They came round about me daily like water; they compassed me about
యన్నవి.
together.
నీళ్ల
ా ఆవరించన్ట్ట
ా అవి దిన్మ్ంత్ న్నున ఆవరించ చన్నవి అవి న్నున
Lover and friend hast Thou put far from me, and mine acquaintances into
చట్ట
ు ర చట్ట
ు కొని యన్నవి
darkness.
నా పరయలను సేనహితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియనానవు
I will sing of the mercies of the LORD for ever; with my mouth will I make
చీకటియే నాకు బంధువరుమ్యయెను.
known Thy faithfulness to all generations.
యెహోవాయొకక కృప్రత్రశయమును నిత్ాము నేను కీరిించెదను
For I have said, "Mercy shall be built up for ever; Thy faithfulness shalt Thou
త్రత్రములకు నీ విశావసాత్ను నా నోటితో తెలియ జేసెదను.
establish in the very heavens."
కృప నిత్ాము సాథపంపబడున్నియ ఆకాశమ్ందే నీ విశావసాత్ను
"I have made a covenant with My chosen, I have sworn unto David My
సిథరపరచకొందువనియ నేన్నుకొనుచనానను.
servant:
నేను ఏరపరచకొనిన్వానితో నిబంధన్ చేసి యనానను నిత్ాము నీ
`Thy Seed will I establish for ever, and build up thy throne to all
సంతాన్మును సిథరపరచెదను
generations.'" Selah
త్రత్రములకు నీ సింహాసన్మును సాథపంచెదన్ని చెపప నా సేవకుడెైన్
And the heavens shall praise Thy wonders, O LORD, Thy faithfulness also in
దావీదుతో పరమ్యణము చేసి యనానను. (సెల్ల.)
the congregation of the saints.
యెహోవా, ఆకాశవెైశాలాము నీ ఆశచరాకారాము లను సు
త త్రంచచన్నది
For who in the heaven can be compared unto the LORD? Who among the
పరిశుదిదూత్ల సమ్యజములో నీ విశావసాత్ను బటిు నీకు సు
త తులు
sons of the mighty can be likened unto the LORD?
కలుగుచన్నవి.
మింటను యెహోవాకు సాటియె
ై న్వాడెవడు? దైవపుతు
ి లలో యెహోవా
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be held in
వంటివాడెవడు?
reverence by all them that are about Him.
పరిశుదిదూత్ల సభ్లో ఆయన్ మికికలి భీకరుడు త్న్ చట్ట
ు నున్న
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto Thee? Or to Thy
వారందరికంట్ట భ్యంకరుడు.
faithfulness round about Thee?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవా, సెైన్ాములకధిపత్రవగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బల్లఢ్యాడెవడు?
నీ విశావసాత్చేత్ నీవు ఆవరింపబడియనానవు.
సముదరపు పంగు న్ణచవాడవు నీవే దాని త్రంగములు లేచన్పుపడు నీవు
వాటిని అణచి వేయచనానవు.
చంపబడిన్దానితో సమ్యన్ముగా నీవు రహబును, ఐగుపు
త ను న్లిపవేసిత్రవి నీ
బాహుబలము చేత్ నీ శతు
ి వులను చెదరగొటిుత్రవి.
ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణత్ను నీవే సాథపంచిత్రవి.
ఉత్తర దకిుణములను నీవే నిరిించిత్రవి. తాబోరు హెరోినులు నీ
నామ్మునుబటిు ఉతాసహ ధవని చేయచన్నవి.
పరాకరమ్ముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసతము బలమైన్ది నీ దకిుణహసతము
ఉన్నత్మైన్ది.
నీత్రనాాయములు నీ సింహాసన్మున్కు ఆధారములు కృప్రసత్ాములు నీ
సనినధాన్వరు
ి లు.
శృంగధవనుల నరుగు పరజలు ధనుాలు యెహోవా, నీ ముఖకాంత్రని చూచి
వారు న్డుచ కొనుచనానరు.
నీ నామ్మునుబటిు వారు దిన్మలా హరిుంచచనానరు. నీ నీత్రచేత్
హెచిచంపబడుచనానరు.
వారి బలమున్కు అత్రశయాసపదము నీవే నీదయచేత్నే మ్య కొముి
హెచిచంపబడుచన్నది.
మ్య కేడెము యెహోవావశము మ్య రాజు ఇశారయేలు పరిశుది దేవునివాడు.

Thou rulest the raging of the sea; when the waves thereof arise, Thou stillest
them.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; Thou hast scattered
Thine enemies with Thy strong arm.
The heavens are Thine, the earth also is Thine; as for the world and the
fullness thereof, Thou hast founded them.
The north and the south, Thou hast created them; Tabor and Hermon shall
rejoice in Thy name.
Thou hast a mighty arm; strong is Thy hand, and high is Thy right hand.
Justice and judgment are the habitation of Thy throne; mercy and truth shall
go before Thy face.
Blessed is the people that know the joyful sound! They shall walk, O LORD,
in the light of Thy countenance.
In Thy name shall they rejoice all the day, and in Thy righteousness shall
they be exalted.
For Thou art the glory of their strength, and in Thy favor our horn shall be
exalted.
For the LORD is our defense, and the Holy One of Israel is our King.
Then Thou didst speak in a vision to Thy holy one and said, "I have laid help
upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

అపుపడు నీవు దరశన్మున్ నీ భ్కు
ి లతో ఇట్ట
ా సెలవిచిచ యంటివి నేను ఒక
శూరునికి సహాయము చేసియనానను పరజలలోనుండి యేరపరచబడిన్
యొకని నేను హెచిచంచియనానను.
నా సేవకుడెైన్ దావీదును నేను కనుగొనియనానను నా పరిశుదితెైలముతో
అత్ని న్భిషేకించియనానను.
నా చెయిా యెడతెగక అత్నికి తోడెైయండును నా బాహుబలము అత్ని
బలపరచను.
ఏ శతు
ి వును అత్నిమీద జయము నొందడు దోష్కారులు అత్ని బాధపరచరు.

I have found David My servant; with My holy oil have I anointed him.

అత్నియెదుట నిలువకుండ అత్ని విరోధులను నేను పడగొట్టుదను.
అత్నిమీద పగపట్ట
ు వారిని మొతెతదను.
నా విశావసాత్య నా కృపయ అత్నికి తోడెై యండును. నా
నామ్మునుబటిు అత్ని కొముి హెచిచంపబడును.
నేను సముదరముమీద అత్ని చేత్రని న్దులమీద అత్ని కుడిచేత్రని ఉంచెదను.

But My faithfulness and My mercy shall be with him, and in My name shall
his horn be exalted.
I will set his hand also over the sea, and his right hand over the rivers.

నీవు నా త్ండిరవి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురుము అని అత్డు నాకు
మొఱ్ఱపట్ట
ు ను.
కావున్ నేను అత్ని నా జేాష్ఠకుమ్యరునిగా చేయ దును భూరాజులలో
అతుాన్నతునిగా నుంచెదను.

With him My hand shall be established; Mine arm shall also strengthen him.
The enemy shall not exact from him, nor the son of wickedness afflict him.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.

He shall cry unto Me, `Thou art my Father, my God, and the rock of my
salvation.'
Also I will make him My firstborn, higher than the kings of the earth.
My mercy will I keep for him for evermore, and My covenant shall stand fast
with him.
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నా కృప నిత్ాము అత్నికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన్ అత్నితో
సిథరముగానుండును.
శాశవత్కాలమువరకు అత్ని సంతాన్మును ఆకాశమున్నంత్వరకు అత్ని
సింహాసన్మును నేను నిలిపదను.
అత్ని కుమ్యరులు నా ధరిశాసతీము విడిచి నా నాాయవిధుల
నాచరింపనియెడల
వారు నా కటుడలను అపవిత్ిపరచి నా ఆజాలను గెైకొన్నియెడల

His Seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of
heaven.
If his children forsake My law and walk not in My judgments,
if they break My statutes and keep not My commandments,

then will I visit their transgression with the rod and their iniquity with
stripes.
నేను వారి త్రరుగుబాట్టన్కు దండముతోను వారి దోష్మున్కు దబబలతోను Nevertheless My lovingkindness will I not utterly take from him, nor permit
వారిని శికిుంచెదను.
My faithfulness to fail.
కాని నా కృపను అత్నికి బత్రతగా ఎడము చేయను అబదిికుడనై నా
My covenant will I not break, nor alter the things which have gone out of My
విశావసాత్ను విడువను.
lips.
నా నిబంధన్ను నేను రదు
ద పరచను నా పదవులగుండ బయలువెళ్లాన్ మ్యటను Once have I sworn by My holiness that I will not lie unto David.
మ్యరచను.
అత్ని సంతాన్ము శాశవత్ముగా ఉండున్నియ అత్ని సింహాసన్ము
His Seed shall endure for ever, and his throne as the sun before Me.
సూరుాడున్నంత్కాలము నా సనినధిని ఉండున్నియ
చందు
ర డున్నంత్కాలము అది నిలుచన్నియ మింటనుండు సాకిు న్మ్ికముగా It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in the
ఉన్నట్ట
ా అది సిథర పరచబడున్నియ
heaven." Selah
నా పరిశుదిత్తోడని నేను పరమ్యణము చేసిత్రని దావీదుతో నేను
But Thou hast cast off and abhorred; Thou hast been wroth with Thine
అబదిమ్యడను.
anointed.
ఇట్ట
ా సెలవిచిచ యండియ నీవు మ్ముి విడనాడి విసరిజంచియనానవు నీ
Thou hast made void the covenant of Thy servant; Thou hast profaned his
అభిష్కు
ి నిమీద నీవు అధికకోపము చూప యనానవు.
crown by casting it to the ground.
నీ సేవకుని నిబంధన్ నీకసహామ్యయెను అత్ని కిరీటమును నేల పడదోరసి
Thou hast broken down all his hedges; Thou hast brought his strongholds to
అపవిత్ిపరచి యనానవు.
ruin.
అత్ని కంచెలనినయ నీవు తెగగొటిుయనానవు అత్ని కోటలు
All that pass by the way despoil him; he is a reproach to his neighbors.
ప్రడుచేసియనానవు
తో
ి వను పోవువారందరు అత్ని దోచకొనుచనానరు అత్డు త్న్ పరుగువారికి Thou hast set up the right hand of his adversaries; Thou hast made all his
నిందాసపదుడాయెను.
enemies to rejoice.
అత్ని విరోధుల కుడిచేత్రని నీవు హెచిచంచియనానవు అత్ని
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to
శతు
ి వులన్ందరిని నీవు సంతోష్పరచి యనానవు
stand in the battle.
అత్ని ఖడుము ఏమియ సాధింపకుండ చేసియనానవు యదిమ్ందు అత్ని Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
నిలువబెటుకునానవు
అత్ని వెైభ్వమును మ్యనిపయనానవు అత్ని సింహాసన్మును నేల
The days of his youth hast Thou shortened, Thou hast covered him with
పడగొటిుయనానవు
shame. Selah
అత్ని ¸యవన్దిన్ములను త్గిుంచియనానవు. సిగు
ు తో అత్ని
How long, LORD? Wilt Thou hide Thyself for ever? Shall Thy wrath burn like
కపపయనానవు (సెల్ల.)
fire?
యెహోవా, ఎంత్వరకు నీవు దాగియందువు? నిత్ాము దాగియందువా?
Remember how short my time is; why hast Thou made all men in vain?
ఎంత్వరకు నీ ఉగరత్ అగినవల మ్ండును?
నా ఆయషాకలము ఎంత్ కొదిదదో జా
ా పకము చేసి కొనుము ఎంత్ వారథముగా
What man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul
నీవు న్రులన్ందరిని సృజంచి యనానవు?
from the hand of the grave? Selah
మ్రణమును చూడక బరదుకు న్రుడెవడు? ప్రతాళముయొకక వశము కాకుండ Lord, where are Thy former lovingkindnesses, which Thou hast sworn unto
త్నునతాను త్పపంచకొన్గలవాడెవడు?
David in Thy truth?
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పరభువా, నీ విశావసాత్తోడని నీవు దావీదుతో పరమ్య ణము చేసిన్ తొలిాటి నీ
కృప్రత్రశయములకకడ?
పరభువా, నీ సేవకులకు వచిచన్ నిందను జా
ా పకము చేసికొనుము బలవంతులైన్
జనులందరిచేత్ను నా యెదలో నేను భ్రించచన్న నిందను జా
ా పకము
చేసికొనుము.
యెహోవా, అవి నీ శతు
ి వులు చేసిన్ నిందలు నీ అభిష్కు
ి ని న్డత్లమీద వారు
మోపుచన్న నిందలు.
యెహోవా నిత్ాము సు
త త్రనొందును గాక ఆమేన్ ఆమేన్.
పరభువా, త్రత్రములనుండి మ్యకు నివాససథలము నీవే.

Remember, Lord, the reproach against Thy servants" how I bear in my
bosom the reproach of all the mighty people
wherewith Thine enemies have reproached, O LORD, wherewith they have
reproached the footsteps of Thine anointed.

పరవత్ములు పుటుకమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిుంపకమునుపు
యగయగములు నీవే దేవుడవు
నీవు మ్నుషుాలను మ్ంటికి మ్యరుచచనానవు న్రుల్లరా, త్రరిగి రండని నీవు
సెలవిచచచనానవు.
నీ దృష్ుకి వేయి సంవత్సరములు గత్రంచిన్ నిన్నటివల నున్నవి
రాత్రియందలి యొక జామువలనున్నవి.
వరదచేత్ నైన్ట్ట
ు నీవు వారిని ప్రరగొటిువేయగా వారు నిదిరంతురు. పరదు
ద న్
వారు పచచ గడిివల చిగిరింతురు
పరదు
ద న్ అది మొలిచి చిగిరించను సాయంకాలమున్ అది కోయబడి
వాడబారును.
నీ కోపమువలన్ మేము కీుణంచచనానము నీ ఉగరత్నుబటిు
దిగులుపడుచనానము.
మ్య దోష్ములను నీవు నీ యెదుట నుంచకొని యనానవు నీ ముఖకాంత్రలో
మ్య రహసాప్రపములు కన్బడు చన్నవి.
నీ ఉగరత్ను భ్రించచనే మ్య దిన్ములనినయ గడిపత్రవిిు. నిట్ట
ు రుపలు
విడిచిన్ట్ట
ు మ్య జీవిత్కాలము జరుపు కొందుము.

Thou turnest man to destruction, and sayest, "Return, ye children of men."
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మ్య ఆయషాకలము డెబబది సంవత్సరములు అధికబలమున్న యెడల
ఎనుబది సంవత్సరములగును అయిన్ను వాటి వెైభ్వము ఆయాసమే
దుుఃఖమే అది త్వరగా గత్రంచను మేము ఎగిరిపోవుదుము.
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నీ ఆగరహబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియను? నీకు చెందవలసిన్
భ్యముకొలది పుట్ట
ు నీ కోరధము ఎంతో ఎవరికి తెలియను?
మ్యకు జా
ా న్హృదయము కలుగున్ట్ట
ా గా చేయము మ్య దిన్ములు
లకికంచటకు మ్యకు నేరుపము.
యెహోవా, త్రరుగుము ఎంత్వరకు త్రరుగకయందువు? నీ సేవకులను చూచి
సంతాపపడుము.
ఉదయమున్ నీ కృపతో మ్ముిను త్ృపతపరచము అపుపడు మేము మ్య
దిన్ములనినయ ఉత్సహించి సంతోష్ంచెదము.
నీవు మ్ముిను శర మ్పరచిన్ దిన్ముల కొలది మేము కీడనుభ్వించిన్
యేండాకొలది మ్ముిను సంతోష్ పరచము.

Blessed be the LORD for evermore! Amen and Amen.
LORD, Thou hast been our dwelling place in all generations.
Before the mountains were brought forth, or ever Thou hadst formed the
earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God.

For a thousand years in Thy sight are but as yesterday when it is past, and as
a watch in the night.
Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the morning
they are like grass which groweth up;
in the morning it flourisheth and groweth up; in the evening it is cut down
and withereth.
For we are consumed by Thine anger, and by Thy wrath are we troubled.
Thou hast set our iniquities before Thee, our secret sins in the light of Thy
countenance.
For all our days are passed away in Thy wrath; we spend our years as a tale
that is told.
The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of
strength they be fourscore years, yet is their strength labor and sorrow; for
it is soon cut off and we fly away.
Who knoweth the power of Thine anger? Even according to the fear of
Thee, so is Thy wrath.

So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Return, O LORD! How long? And let Thee repent concerning Thy servants.
O satisfy us early with Thy mercy, that we may rejoice and be glad all our
days.
Make us glad according to the days wherein Thou hast afflicted us, and the
years wherein we have seen evil.
Let Thy work appear unto Thy servants, and Thy glory unto their children.
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నీ సేవకులకు నీ కారాము కనుపరచము వారి కుమ్యరులకు నీ పరభావము
చూపంపుము.

And let the beauty of the LORD our God be upon us, and establish Thou the
work of our hands for us--yea, the work of our hands, establish Thou it.
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మ్య దేవుడెైన్ యెహోవా పరసన్నత్ మ్య మీద నుండును గాక మ్య చేత్రపనిని
మ్యకు సిథరపరచము మ్య చేత్రపనిని సిథరపరచము.
మ్హోన్నతుని చాట్టన్ నివసించవాడ సరవశకు
ి ని నీడను విశర మించవాడు.

Psalm

91

2

Psalm

91

3

Psalm

91

4

He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the
shadow of the Almighty.
I will say of the LORD, "He is my refuge and my fortress; my God, in Him will
I trust."
Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the
noisome pestilence.
He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust;
His truth shall be thy shield and buckler.
Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flieth by
day,
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రాత్రివేళ కలుగు భ్యమున్కెైన్ను పగటివేళ ఎగురు బాణమున్కెైన్ను
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చీకటిలో సంచరించ తెగులున్కెైన్ను మ్ధాాహనమ్ందు ప్రడుచేయ
రోగమున్కెైన్ను నీవు భ్యపడకుందువు.
నీ పరకకను వేయి మ్ంది పడిన్ను నీ కుడిపరకకను పదివేల మ్ంది కూలిన్ను
అప్రయము నీ యొదదకురాదు.
నీవు కనునల్లర చూచచండగా భ్కిిహీనులకు పరత్రఫలము కలుగును
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నీ మ్యరుములనినటిలో నినున కాప్రడుటకు ఆయన్ నినున గూరిచ త్న్
దూత్లను ఆజా
ా పంచను
నీ ప్రదములకు రాయి త్గులకుండ వారు నినున త్మ్ చేతులమీద ఎత్రత
పట్ట
ు కొం దురు
నీవు సింహములను నాగుప్రములను తొ
ి కెకదవు కొదమ్ సింహములను
భుజంగములను అణగ దొరకెక దవు.
అత్డు న్నున పేరమించచనానడు గనుక నేన్త్ని త్పపంచెదను అత్డు నా
నామ్ము నరిగిన్వాడు గనుక నేన్త్ని ఘన్పరచెదను
అత్డు నాకు మొఱ్ఱపటుగా నేన్త్నికి ఉత్తరమిచెచ దను శర మ్లో నేన్త్నికి తోడెై
యండెదను అత్ని విడిపంచి అత్ని గొపప చేసెదను
దీరా
ా యవు చేత్ అత్నిని త్ృపతపరచెదను నా రక్షణ అత్నికి చూపంచెదను.
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యెహోవాను సు
త త్రంచట మ్ంచిది మ్హోన్నతుడా,
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నీ నామ్మును కీరిించట మ్ంచిది. ఉదయమున్ నీ కృపను పరత్ర రాత్రి నీ
విశావసాత్ను

ఆయనే నాకు ఆశర యము నా కోట నేను న్ముి కొను నా దేవుడని నేను
యెహోవానుగూరిచ చెపుపచనానను.
వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన్ నినున విడిపంచను నాశన్కరమైన్ తెగులు
రాకుండ నినున రకిుంచను
ఆయన్ త్న్ రకకలతో నినున కపుపను ఆయన్ రకకల కిరంద నీకు ఆశర యము
కలుగును ఆయన్ సత్ాము, కేడెమును డాలునై యన్నది.

యెహోవా, నీవే నా ఆశర యము అని నీవు మ్హోన్నతుడెైన్ దేవుని నీకు
నివాససథలముగా చేసికొనియనానవు
నీకు అప్రయమేమియ రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపంచదు

nor of the pestilence that walketh in darkness, nor of the destruction that
layeth waste at noonday.
A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand, but it
shall not come nigh thee.
Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
Because thou hast made the LORD, who is my refuge, even the Most High,
thy habitation,
there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy
dwelling.
For He shall give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways.
They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a
stone.
Thou shalt tread upon the lion and adder; the young lion and the dragon
shalt thou trample underfoot.
"Because he hath set his love upon Me, therefore will I deliver him; I will set
him on high, because he hath known My name.
He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I
will deliver him and honor him.
With long life will I satisfy him, and show him My salvation."
It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto Thy
name, O Most High,
to show forth Thy lovingkindness in the morning, and Thy faithfulness every
night,
upon an instrument of ten strings and upon the psaltery, upon the harp
with a solemn sound.
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పది త్ంతుల సవరమ్ండలముతోను గంభీర ధవనిగల సితారాతోను
పరచరించట మ్ంచిది.
ఎందుకన్గా యెహోవా, నీ కారాముచేత్ నీవు న్నున సంతోష్పరచచనానవు
నీ చేత్రపనులబటిు నేను ఉత్సహించచనానను.

For Thou, LORD, hast made me glad through Thy work; I will triumph in the
works of Thy hands.
O LORD, how great are Thy works! And Thy thoughts are very deep.

5

యెహోవా, నీ కారాములు ఎంత్ దొడివి! నీ ఆలోచన్లు అత్రగంభీరములు,

A brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this:
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పశుప్ర
ర యలు వాటిని గరహింపరు అవివేకులు వివేచింపరు.
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నిత్ానాశన్ము నొందుటకే గదా భ్కిిహీనులు గడిివల చిగురుచదురు.
చెడుపనులు చేయవారందరు పుష్పంచదురు.
యెహోవా, నీవే నిత్ాము మ్హోన్నతుడవుగా నుందువు

when the wicked spring up as the grass, and when all the workers of iniquity
do flourish, it is that they shall be destroyed for ever;
but Thou, LORD, art Most High for evermore.
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నీ శతు
ి వులు యెహోవా, నీ శతు
ి వులు న్శించెదరు చెడుపనులు
చేయవారందరు చెదరిపోవుదురు.
గురుపోతు కొముివల నీవు నా కొముి పైకెత్రతత్రవి కొరత్త తెైలముతో నేను
అంటబడిత్రని.

For lo, Thine enemies, O LORD, for lo, Thine enemies shall perish; all the
workers of iniquity shall be scattered.
But my horn shalt Thou exalt like the horn of a unicorn; I shall be anointed
with fresh oil.
Mine eye also shall see what I desire on mine enemies, and mine ears shall
hear what I desire upon the wicked that rise up against me.

11

నాకొరకు పంచిన్వారి గత్ర నాకనునలు ఆశతీర చూచెను నాకువిరోధముగా
లేచిన్దుషు
ు లకు సంభ్వించిన్ది నా చెవులకు విన్బడెను

The righteous shall flourish like the palm tree; he shall grow like a cedar in
Lebanon.
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నీత్రమ్ంతులు ఖరూ
జ రవృక్షమువల మొవువవేయ దురు లబానోనుమీది
దేవదారు వృక్షమువల వారు ఎదుగు దురు
యెహోవా మ్ందిరములో నాటబడిన్వారై వారు మ్న్ దేవుని ఆవరణములలో
వరిిలు
ా దురు.
నాకు ఆశర య దురుమైన్ యెహోవా యథారథవంతు డనియ ఆయన్యందు ఏ
చెడుత్న్మును లేదనియ పరసిదిి చేయటకెై
వారు ముసలిత్న్మ్ందు ఇంక చిగురు పట్ట
ు చందురు సారము కలిగి పచచగా
నుందురు.
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యెహోవా రాజాము చేయచనానడు పరభావమును ఆయన్ వసతీముగా
ధరించియనానడు యెహోవా బలముధరించి బలముతో న్డుము కట్ట
ు
కొనియనానడు కదలకుండున్ట్ట
ా భూలోకము సిథరపరచబడియన్నది.

Those that are planted in the house of the LORD shall flourish in the courts
of our God.
They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing to
show
that the LORD is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in
Him.
The LORD reigneth; He is clothed with majesty. The LORD is clothed with
strength, wherewith He hath girded Himself. The world also is established,
that it cannot be moved.
Thy throne is established of old; Thou art from everlasting.
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పురాత్న్కాలమునుండి నీ సింహాసన్ము సిథరమ్యయెను సదాకాలము
ఉన్నవాడవు నీవే
వరదలు ఎలుగెతెతను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెతను వరదలు త్మ్ అలలను
హోరతు
త న్ట్ట
ా చేయచన్నవి
విసాతరజలముల ఘోష్లకంట్టను బలమైన్ సముదర త్రంగముల ఘోష్లకంట్టను
ఆకాశమున్ందు యెహోవా బలిషు
ఠ డు
నీ శాసన్ములు ఎన్నడును త్పపపోవు యెహోవా, ఎన్న ట్టన్నటికి
పరిశుదిత్యే నీ మ్ందిర మున్కు అనుకూలము.

The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the
floods lift up their waves.
The LORD on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the
mighty waves of the sea.
Thy testimonies are very sure; holiness becometh Thine house, O LORD, for
ever.
O LORD God, to whom vengeance belongeth--O God, to whom vengeance
belongeth, show Thyself.
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యెహోవా, పరత్రకారముచేయ దేవా, పరత్రకారముచేయ దేవా, పరకాశింపుము
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భూలోక నాాయాధిపతీ లముి గరివషు
ు లకు పరత్రఫలమిముి
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How long shall they utter and speak hard things, and all the workers of
iniquity boast?
They break in pieces Thy people, O LORD, and afflict Thine heritage.
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యెహోవా, భ్కిిహీనులు ఎంత్వరకు ఉత్సహించదురు? భ్కిిహీనులు
ఎంత్వరకు ఉత్సహించదురు?
వారు వదరుచ కఠోరమైన్ మ్యటలు పలుకుచనానరు దోష్ము
చేయవారందరు బింకముల్లడు చనానరు.
యెహోవా చూచటలేదు యాకోబు దేవుడు విచారించటలేదు అనుకొని
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Yet they say, "The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard
it."
Understand, ye brutish among the people; and ye fools, when will ye be
wise?
He that planted the ear, shall He not hear? He that formed the eye, shall He
not see?
He that chastiseth the heathen, shall not He correct? He that teacheth man
knowledge, shall not He know?
The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.
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యెహోవా, వారు నీ పరజలను న్లుగగొట్ట
ు చనానరు నీ సావసథామును
బాధించచనానరు
విధవరాండరను పరదేశులను చంపుచనానరు త్ండిరలేనివారిని
హత్ముచేయచనానరు.
జనులలో పశుప్ర
ర యల్లరా దీనిని ఆలోచించడి బుదిిహీనుల్లరా, మీరపుపడు
బుదిిమ్ంతులవుదురు?
చెవులను కలుగచేసిన్వాడు విన్కుండునా? కంటిని నిరిించిన్వాడు
కాన్కుండునా?
అనుాజనులను శికిుంచవాడు మ్నుషుాలకు తెలివి నేరుపవాడు
దండింపకమ్యనునా?
న్రుల ఆలోచన్లు వారథములని యెహోవాకు తెలిసి యన్నది.
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Lift up Thyself, Thou judge of the earth; render to the proud their due
reward.
LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?

They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.

Blessed is the man whom Thou chastenest, O LORD, and teachest him out of
Thy law,
that Thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be
dug for the wicked.
For the LORD will not cast off His people, neither will He forsake His
inheritance.
But judgment shall return unto righteousness, and all the upright in heart
shall follow it.
Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me
against the workers of iniquity?
Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.

యెహోవా, నీవు శికిుంచవాడు నీ ధరిశాసతీమును బటిు నీవు బోధించవాడు
ధనుాడు.
భ్కిిహీనులకు గుంట త్ివవబడువరకు నీత్రమ్ంతుల కష్ుదిన్ములను పోగొటిు
వారికి నమ్ిది కలుగజేయదువు.
యెహోవా త్న్ పరజలను ఎడబాయవాడు కాడు త్న్ సావసథామును
విడనాడువాడు కాడు.
నీత్రని సాథపంచటకెై నాాయపుతీరుప జరుగును యథారథహృదయలందరు
దాని న్నుసరించెదరు.
దుషు
ు లమీదికి నా పక్షమున్ ఎవడు లేచను? దోష్ము చేయవారికి
విరోధముగా నా పక్షమున్ ఎవడు నిలుచను?
యెహోవా నాకు సహాయము చేసియండని యెడల నా ప్ర
ర ణము శీఘాముగా
When I said, "My foot slippeth," Thy mercy, O LORD, held me up.
మౌన్మ్ందు నివసించి యండును.
నాకాలు జారన్ని నేన్నుకొన్గా యెహోవా, నీ కృప న్నున బలపరచచన్నది. In the multitude of my thoughts within me, Thy comforts delight my soul.
నా అంత్రంగమ్ందు విచారములు హెచచగా నీ గొపప ఆదరణ నా ప్ర
ర ణమున్కు Shall the throne of iniquity have fellowship with Thee, which frameth
నమ్ిది కలుగ జేయచన్నది.
mischief by a law?
కటుడవలన్ కీడు కలిపంచ దుషు
ు ల పరిప్రలన్తో నీకు పందుకలుగునా?
They gather themselves together against the soul of the righteous, and
condemn the innocent blood.
దుషు
ు లు నీత్రమ్ంతుల ప్ర
ర ణము తీయటకెై వారిమీద పడుదురు దోషులని
But the LORD is my defense, and my God is the rock of my refuge.
నిరోదషులకు మ్రణము విధించదురు.
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యెహోవా నాకు ఎత్తయిన్ కోట నా దేవుడు నాకు ఆశర యదురుము.
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ఆయన్ వారిదోష్ము వారిమీదికి రపపంచను వారి చెడుత్న్మునుబటిు వారిని O come, let us sing unto the LORD! Let us make a joyful noise to the rock of
సంహరించను. మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా వారిని సంహరించను.
our salvation!
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Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise
unto Him with psalms.
For the LORD is a great God, and a great King above all gods.
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రండి యెహోవానుగూరిచ ఉతాసహధవని చేయ... దము మ్న్ రక్షణ
దురుమునుబటిు సంతోష్గాన్ము చేయ దము
కృత్జాతాసు
త తులతో ఆయన్ సనినధికి వచెచదము కీరిన్లు ప్రడుచ ఆయన్
పేరట సంతోష్గాన్ము చేయదము.
యెహోవా మ్హా దేవుడు దేవత్లందరికి పైన్ మ్హాత్ిాముగల మ్హారాజు
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O come, let us worship and bow down; let us kneel before the LORD our
Maker.
For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His
hand. Today, if ye will hear His voice:
"Harden not your heart as in the provocation, and as in the day of
temptation in the wilderness
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సముదరము ఆయన్ది ఆయన్ దాని కలుగజేసెను ఆయన్ హసతములు భూమిని
నిరిించెను.
ఆయన్ మ్న్ దేవుడు మ్న్ము ఆయన్ ప్రలించ పరజలము ఆయన్ మేపు
గొఱ్ఱలము.
రండి న్మ్సాకరము చేసి సాగిలపడుదము మ్న్లను సృజంచిన్ యెహోవా
సనినధిని మోకరించ దము నేడు మీరు ఆయన్ మ్యట న్ంగీకరించిన్యెడల
ఎంత్ మేలు.
అరణామ్ందు మరీబాయొదద మీరు కఠిన్పరచకొని న్ట్ట
ా మ్సాసదిన్మ్ందు
మీరు కఠిన్పరచకొనిన్ట్ట
ా మీ హృదయములను కఠిన్పరచకొన్కుడి.
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అచచట మీ పత్రులు న్నున పరీకిుంచి శోధించి నా కారాములు చూచిరి

Forty years long was I grieved with this generation, and said `It is a people
that do err in their heart, and they have not known My ways.'
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న్లువది ఏండాకాలము ఆ త్రమువారివలన్ నేను విసికి వారు హృదయమున్
త్పపపోవు పరజలు వారు నా మ్యరుములు తెలిసికొన్లేదని అనుకొంటిని.

Unto them I swore in My wrath, that they should not enter into My rest."
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O sing unto the LORD a new song; sing unto the LORD, all the earth.
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కావున్ నేను కోపంచివీరన్నడును నా విశారంత్రలో పరవేశింపకూడదని పరమ్యణము
చేసిత్రని.
యెహోవామీద కొరత్త కీరిన్ ప్రడుడి సరవభూజనుల్లరా, యెహోవామీద ప్రడుడి
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And He shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in
their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off!

In His hand are the deep places of the earth; the strength of the hills is His
also.
భూమ్ాగాధసథలములు ఆయన్ చేత్రలోనున్నవి పరవత్శిఖరములు ఆయన్వే. The sea is His, and He made it; and His hands formed the dry land.

when your fathers tempted Me, proved Me, and saw My work.

Sing unto the LORD, bless His name; show forth His salvation from day to
day.
యెహోవామీద ప్రడుడి, ఆయన్ నామ్మును సు
త త్రంచడి అనుదిన్ము ఆయన్ Declare His glory among the heathen, His wonders among all people.
రక్షణసువారిను పరకటించడి.
అన్ాజనులలో ఆయన్ మ్హిమ్ను పరచరించడి సమ్సత జన్ములలో ఆయన్ For the LORD is great and greatly to be praised; He is to be feared above all
ఆశచరాకారాములను పరచరించడి
gods.
యెహోవా మ్హాత్ిాముగలవాడు ఆయన్ అధికసోతత్ిము పందత్గిన్వాడు
For all the gods of the nations are idols, but the LORD made the heavens.
సమ్సత దేవత్లకంట్టను ఆయన్ పూజనీయడు.
జన్ముల దేవత్లందరు వటిు విగరహములే యెహోవా ఆకాశవిశాలమును
Honor and majesty are before Him; strength and beauty are in His sanctuary.
సృజంచిన్వాడు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఘన్తాపరభావములు ఆయన్ సనినధిని ఉన్నవి బలసందరాములు ఆయన్
పరిశుదిసథలములో ఉన్నవి.
జన్ముల కుట్టంబముల్లరా, యెహోవాకు చెలిాంచడి మ్హిమ్బలములు
యెహోవాకు చెలిాంచడి.
యెహోవా నామ్మున్కు త్గిన్ మ్హిమ్ ఆయన్కు చెలిాంచడి నైవేదాము
తీసికొని ఆయన్ ఆవరణములలోనికి రండి.
పరిశుదా
ి లంకారములు ధరించకొని యెహోవాకు న్మ్సాకరముచేయడి
సరవభూజనుల్లరా, ఆయన్ సనినధిని వణకుడి.
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పలమును దానియందుగల సరవమును యెహోవా సనినధిని
పరహరిుంచనుగాక. వన్వృక్షములనినయ ఉతాసహధవని చేయనుగాక.

before the LORD. For He cometh, for He cometh to judge the earth; He shall
judge the world with righteousness, and the people with His truth.
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The LORD reigneth, let the earth rejoice! Let the multitude of isles be glad
thereof!
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భూజనులకు తీరుప తీరుచటకెై యెహోవా వేంచేయ చనానడు
నాాయమునుబటిు లోకమున్కు త్న్ విశావసాత్ను బటిు జన్ములకు ఆయన్
తీరుప తీరుచను.
యెహోవా రాజాము చేయచనానడు, భూ లోకము ఆన్ందించనుగాక
దీవపములనినయ సంతోష్ంచనుగాక.
మేఘ్రంధకారములు ఆయన్చట్ట
ు నుండును నీత్ర నాాయములు ఆయన్
సింహాసన్మున్కు ఆధారము.
అగిన ఆయన్కు ముందు న్డచచన్నది అది చట్ట
ు నున్న ఆయన్
శతు
ి వులను కాలిచవేయ చన్నది.
ఆయన్ మరుపులు లోకమును పరకాశింపజేయ చన్నవి భూమి దాని చూచి
కంపంచచన్నది.
యెహోవా సనినధిని సరవలోకనాధుని సనినధిని పరవత్ములు మైన్మువల
కరగుచన్నవి.
ఆకాశము ఆయన్ నీత్రని తెలియజేయచన్నది సమ్సత జన్ములకు ఆయన్
మ్హిమ్ కన్బడుచన్నది
వారథ విగరహములనుబటిు అత్రశయపడుచ చెకికన్ పరత్రమ్లను
పూజంచవారందరు సిగు
ు పడు దురు సకలదేవత్లు ఆయన్కు న్మ్సాకరము
చేయను.
యెహోవా, స్త్యోను నివాసులు ఆ సంగత్ర విని నీ నాాయవిధులనుబటిు
సంతోష్ంచచనానరు యూదా కుమ్యరిలు ఆన్ందించచనానరు.
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ఏలయన్గా యెహోవా, భూలోకమ్ంత్టికి పైగా నీవు మ్హోన్నతుడవెై
యనానవు సమ్సత దేవత్లకు పైగా నీవు అత్ాధికమైన్ ఔన్న త్ాము
పందియనానవు.

Ye that love the LORD, hate evil! He preserveth the souls of His saints; He
delivereth them out of the hand of the wicked.

యెహోవా రాజాము చేయచనానడు లోకము కదలకుండ
సిథరపరచబడియన్నది నాాయమునుబటిు ఆయన్ జన్ములను పరిప్రలన్
చేయను. ఈ వారిను అన్ాజనులలో పరకటించడి
యెహోవా వేంచేయచనానడు ఆకాశము సంతోష్ంచనుగాక భూమి
ఆన్ందించను గాక సముదరమును దాని సంపూరణత్య ఘోష్ంచనుగాక.

Give unto the LORD, O ye kindreds of the people; give unto the LORD glory
and strength.
Give unto the LORD the glory due unto His name; bring an offering, and
come into His courts.
O worship the LORD in the beauty of holiness; fear before Him, all the earth.
Say among the heathen that the LORD reigneth; the world also shall be
established, that it shall not be moved; He shall judge the people
righteously.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the
fullness thereof.
Let the field be joyful, and all that is therein; then shall all the trees of the
wood rejoice

Clouds and darkness are round about Him; righteousness and judgment are
the habitation of His throne.
A fire goeth before Him, and burneth up His enemies round about.
His lightnings enlightened the world; the earth saw and trembled.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the
Lord of the whole earth.
The heavens declare His righteousness, and all the people see His glory.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of
idols. Worship Him, all ye gods!
Zion heard and was glad, and the daughters of Judah rejoiced because of
Thy judgments, O LORD.
For Thou, LORD, art high above all the earth; Thou art exalted far above all
gods.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవాను పేరమించవారల్లరా, చెడుత్న్మును అసహిాంచకొనుడి త్న్
భ్కు
ి ల ప్ర
ర ణములను ఆయన్ కాప్రడుచనానడు. భ్కిిహీనులచేత్రలోనుండి
ఆయన్ వారిని విడిపంచను.
నీత్రమ్ంతులకొరకు వెలుగును యథారథహృదయలకొరకు ఆన్ందమును
విత్తబడి యన్నవి.
నీత్రమ్ంతుల్లరా, యెహోవాయందు సంతోష్ంచడి ఆయన్
పరిశుదినామ్మునుబటిు ఆయన్కు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచడి.
యెహోవా ఆశచరాకారాములు చేసియనానడు ఆయన్నుగూరిచ కొరత్తకీరిన్
ప్రడుడి ఆయన్ దకిుణహసతము ఆయన్ పరిశుది బాహువు ఆయన్కు
విజయము కలుగజేసియన్నది.
యెహోవా త్న్ రక్షణను వెలాడిచేసి యనానడు అన్ాజనులయెదుట త్న్
నీత్రని బయలుపరచియనానడు.
ఇశారయేలు సంత్త్రకి తాను చూపన్ కృప్ర విశావసా త్లను ఆయన్ జా
ా పకము
చేసికొనియనానడు భూదిగంత్ నివాసులందరు మ్న్ దేవుడు కలుగజేసిన్
రక్షణను చూచిరి.
సరవభూజనుల్లరా, యెహోవానుబటిు ఉత్సహించడి ఆరాభటముతో
సంతోష్గాన్ము చేయడి కీరిన్లు ప్రడుడి.
సితారాసవరముతో యెహోవాకు సోతత్ిగీత్ములు ప్రడుడి సితారా తీసికొని
సంగీత్ సవరముతో గాన్ము చేయడి.
బూరలతోను కొముిల నాదముతోను రాజైన్ యెహోవా సనినధిని
సంతోష్ధవనిచేయడి.
సముదరమును దాని సంపూరణత్య ఘోష్ంచను గాక లోకమును దాని
నివాసులును కేకలువేయదురు గాక.
ఆయన్ సనినధిని న్దులు చపపట్ట
ా కొట్ట
ు నుగాక కొండలు కూడి ఉతాసహధవని
చేయనుగాక.

Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

భూమికి తీరుప తీరుచటకెై నీత్రనిబటిు లోకమున్కు తీరుప తీరుచటకెై
నాాయమునుబటిు జన్ములకు తీరుప తీరుచటకెై యెహోవా
వేంచేసియనానడు.
యెహోవా రాజాము చేయచనానడు జన్ములు వణకును ఆయన్
కెరూబులమీద ఆస్త్నుడెై యనానడు భూమి కదలును.
స్త్యోనులో యెహోవా మ్హోన్నతుడు జన్ములనినటిపైన్ ఆయన్
హెచిచయనానడు.
భ్యంకరమైన్ నీ గొపప నామ్మును వారు సు
త త్రంచె దరు. యెహోవా
పరిశుదు
ి డు.
యథారథత్నుబటిు నీవు నాాయమును పేరమించ రాజును సిథరపరచియనానవు
యాకోబు సంత్త్రమ్ధా నీవు నీత్ర నాాయములను జరిగించియనానవు.

The LORD reigneth; let the people tremble! He sitteth between the
cherubims; let the earth be moved!

మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను ఘన్పరచడి ఆయన్ ప్రదపీఠము ఎదుట
సాగిలపడుడి ఆయన్ పరిశుదు
ి డు.

Moses and Aaron are among His priests, and Samuel among them that call
upon His name; they called upon the LORD, and He answered them.

Rejoice in the LORD, ye righteous, and give thanks at the remembrance of
His holiness.
O sing unto the LORD a new song, for He hath done marvelous things! His
right hand and His holy arm hath gotten Him the victory.
The LORD hath made known His salvation; His righteousness hath He openly
shown in the sight of the heathen.
He hath remembered His mercy and His truth toward the house of Israel; all
the ends of the earth have seen the salvation of our God.
Make a joyful noise unto the LORD, all the earth! Make a loud noise, and
rejoice, and sing praise!
Sing unto the LORD with the harp, with the harp and the voice of a psalm.
With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD,
the King!
Let the sea roar and the fullness thereof, the world and they that dwell
therein.
Let the floods clap their hands, let the hills be joyful together
before the LORD. For He cometh to judge the earth; with righteousness shall
He judge the world, and the people with equity.

The LORD is great in Zion, and He is high above all the people.
Let them praise Thy great and fearsome name, for it is holy.
The King's strength also loveth judgment; Thou dost establish equity; Thou
executest judgment and righteousness in Jacob.
Exalt ye the LORD our God, and worship at His footstool, for He is holy!
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ఆయన్ యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన్ నామ్మునుబటిు
ప్ర
ర రథన్ చేయవారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా
ఆయన్ వారి కుత్తరమిచెచను.
మేఘసతంభ్ములోనుండి ఆయన్ వారితో మ్యట ల్లడెను వారు ఆయన్
శాసన్ముల న్నుసరించిరి ఆయన్ త్మ్కిచిచన్ కటుడను వారనుసరించిరి

He spoke unto them in the cloudy pillar; they kept His testimonies and the
ordinance that He gave them.

యెహోవా మ్య దేవా, నీవు వారికుత్తరమిచిచత్రవి వారికిరయలను బటిు
పరత్రకారము చేయచనే వారి విష్యములో నీవు ప్రపము పరిహరించ దేవుడ
వెైత్రవి.
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా పరిశుదు
ి డు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను
ఘన్పరచడి. ఆయన్ పరిశుది పరవత్ము ఎదుట సాగిలపడుడి.
సమ్సత దేశముల్లరా, యెహోవాకు ఉతాసహధవని చేయడి.

Exalt the LORD our God, and worship at His holy hill; for the LORD our God is
holy.

సంతోష్ముతో యెహోవాను సేవించడి ఉతాసహగాన్ము చేయచ ఆయన్
సనినధికి రండి.
యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మ్న్లను పుటిుంచెను మ్న్ము
ఆయన్ వారము మ్న్ము ఆయన్ పరజలము ఆయన్ మేపు గొఱ్ఱలము.

Know ye that the LORD, He is God; it is He that hath made us, and not we
ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture.
Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise! Be
thankful unto Him, and bless His name!

కృత్జాతారపణలు చెలిాంచచ ఆయన్ గుమ్ిములలో పరవేశించడి కీరిన్లు
ప్రడుచ ఆయన్ ఆవరణములలో పరవేశించడి ఆయన్ను సు
త త్రంచడి ఆయన్
నామ్మును ఘన్పరచడి.
యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్ కృప నిత్ాముండును ఆయన్ సత్ాము
త్రత్రములుండును.
నేను కృపనుగూరిచయ నాాయమునుగూరిచయ ప్రడెదను యెహోవా, నినున
కీరిించెదను.
నిరోదష్ మ్యరుమున్ వివేకముతో పరవరిించెదను. నీవు ఎపుపడు నాయొదదకు
వచెచదవు? నా యింట యథారథహృదయముతో న్డుచకొం దును

For the LORD is good, His mercy is everlasting; and His truth endureth to all
generations.

3

నా కనునలయెదుట నేను ఏ దుషాకరామును ఉంచ కొన్ను భ్కిిమ్యరుము
తొలగిన్వారి కిరయలు నాకు అసహా ములు అవి నాకు అంటనియాను

A froward heart shall depart from me; I will not know a wicked person.

101
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మూరఖచితు
త డు నా యొదదనుండి తొలగిపోవలను దౌష్ుామును నేన్నుసరింపను.
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త్మ్ పరుగువారిని చాట్టన్ దూష్ంచవారిని నేను సంహరించెదను అహంకార
దృష్ుగలవారిని గరివంచిన్ హృదయము గలవారిని నేను సహింపను

Whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off; him that hath a
haughty look and a proud heart will I not suffer.
Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with
me; he that walketh in a perfect way, he shall serve me.
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నాయొదద నివసించన్ట్ట
ా దేశములో న్మ్ికసు
థ లైన్ వారిని నేను
కనిపట్ట
ు చనానను నిరోదష్మ్యరుమ్ందు న్డచవారు నాకు పరిచారకు
లగుదురు.
మోసము చేయవాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదిముల్లడువాడు నా
కనునలయెదుట నిలువడు.
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Thou didst answer them, O LORD our God; Thou wast a God that forgavest
them, though Thou took vengeance on their inventions.

Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands!
Serve the LORD with gladness; come before His presence with singing!

I will sing of mercy and judgment; unto Thee, O LORD, will I sing.
I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt Thou come unto
me? I will walk within my house with a perfect heart.
I will set no wicked thing before mine eyes; I hate the work of them that
turn aside; it shall not cleave to me.

He that worketh deceit shall not dwell within my house; he that telleth lies
shall not tarry in my sight.
I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked
doers from the city of the LORD.
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యెహోవా పటుణములోనుండి ప్రపము చేయవారిన్ందరిని నిరూిలము
చేయటకెై దేశమ్ందలి భ్కిిహీనులందరిని పరత్ర ఉదయమున్ నేను
సంహరించెదను.
యెహోవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము నా మొఱ్ఱ నీయొదదకు చేరనిముి.
నా కష్ుదిన్మున్ నాకు విముఖుడవెై యండకుము నాకు చెవియొగు
ు ము నేను
మొరలిడునాడు త్వరపడి నాకుత్తర మిముి.
పగ యెగిరిపోవున్ట్ట
ా గా నా దిన్ములు త్రిగిపోవు చన్నవి పయిలోనిది
కాలిపోయిన్ట్ట
ా నా యెముకలు కాలి పోయి యన్నవి.
ఎండదబబకు వాడిన్ గడిివల నా హృదయము వాడి పోయి యన్నది
భోజన్ము చేయటకే నేను మ్రచిపోవు చనానను.
నా మూలు
ు ల శబదమువలన్ నా యెముకలు నా దేహ మున్కు అంట్టకొని
పోయిన్వి.
నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియనానను ప్రడెైన్ సథలములలోని
పగిడికంట్టవల నునానను.
రాత్రి మలకువగా నుండి యింటిమీద ఒంటిగా నున్న పచచకవల నునానను.
దిన్మలా నా శతు
ి వులు న్నున నిందించచనానరు నామీద
వెఱ్ఱఱకోపముగలవారు నా పేరు చెపప శపం తురు.
నీ కోప్రగిననిబటిుయ నీ ఆగరహమునుబటిుయ బూడిదను ఆహారముగా
భుజంచచనానను.
నా ప్రనీయముతో కనీనళ్ల
ా కలుపుకొను చనానను. నీవు న్నున పైకెత్రత
ప్రరవేసియనానవు.
నా దిన్ములు సాగిపోయిన్ నీడను పోలియన్నవి గడిివల నేను
వాడియనానను.
యెహోవా, నీవు నిత్ాము సింహాసనాస్త్నుడవు నీ నామ్సిరణ త్రత్రము
లుండును.
నీవు లేచి స్త్యోనును కరుణంచెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము
వచెచను నిరణయకాలమే వచెచను.
దాని రాళ్ల
ా నీ సేవకులకు పరయములు వారు దాని మ్ంటిని కనికరించదురు
అపుపడు అన్ాజనులు యెహోవా నామ్మున్కును భూరాజులందరు నీ
మ్హిమ్కును భ్యపడెదరు
ఏలయన్గా యెహోవా స్త్యోనును కటిుయనానడు ఆయన్ త్న్ మ్హిమ్తో
పరత్ాక్షమ్యయెను
ఆయన్ దికుకలేని దరిదు
ర ల ప్ర
ర రథన్ నిరాకరింపక వారి ప్ర
ర రథన్వెైపు
త్రరిగియనానడు.
యెహోవాను సేవించటకెై జన్ములును రాజాములును కూరచబడున్పుపడు

Hear my prayer, O ORD, and let my cry come unto Thee.

Hide not Thy face from me in the day when I am in trouble; incline Thine ear
unto me. In the day when I call, answer me speedily.
For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as a hearth.
My heart is smitten and withered like grass, so that I forget to eat my bread.
By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.
I am like a pelican of the wilderness; I am like an owl of the desert.
I watch, and am as a sparrow alone upon the housetop.
Mine enemies reproach me all the day, and them that are mad against me
are sworn against me.
For I have eaten ashes like bread and mingled my drink with weeping,
because of Thine indignation and Thy wrath; for Thou hast lifted me up, and
cast me down.
My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass.
But Thou, O LORD, shalt endure for ever, and Thy remembrance unto all
generations.
Thou shalt arise and have mercy upon Zion; for the time to favor her, yea,
the set time has come.
For Thy servants take pleasure in her stones, and favor the dust thereof.
So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the
earth Thy glory.
When the LORD shall build up Zion, He shall appear in His glory.
He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.

This shall be written for the generation to come, and the people which shall
be created shall praise the LORD.
For He hath looked down from the height of His sanctuary; from heaven did
the LORD behold the earth,
మ్నుషుాలు స్త్యోనులో యెహోవా నామ్ఘన్త్ను యెరూష్లేములో ఆయన్ to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to
సోతత్ిమును పరకటించ న్ట్ట
ా
death,
చెరసాలలో ఉన్నవారి మూలు
ు లను వినుటకును చావున్కు విధింపబడిన్వారిని to declare the name of the LORD in Zion, and His praise in Jerusalem,
విడిపంచటకును
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Psalm

102

21

Psalm

102

22

Psalm

102

23

Psalm

102

24

Psalm

102

25

Psalm

102

26

Psalm

102

27

Psalm

102

28

Psalm

103

1

Psalm

103

2

Psalm

103

3

Psalm

103

4

Psalm

103

5

Psalm

103

6

Psalm

103

7

Psalm

103

8

Psalm

103

9

Psalm

103

10

Psalm

103

11

ఆయన్ త్న్ ఉన్నత్మైన్ పరిశుదా
ి లయమునుండి వంగి చూచెన్నియ
ఆకాశమునుండి భూమిని దృష్ుంచెన్నియ
వచచత్రము తెలిసికొనున్ట్ట
ా గా ఇది వా
ర యబడ వలను సృజంపబడబోవు
జన్ము యెహోవాను సు
త త్రంచను
నేను పరయాణము చేయచండగా ఆయన్ నాబలము కు
ర ంగజేసెను నా
దిన్ములు కొదిదపరచెను.
నేనీల్లగు మ్న్విచేసిత్రని నా దేవా, నాదిన్ముల మ్ధాను న్నున కొనిపోకుము
నీ సంవత్సరములు త్రత్రములుండును.
ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసిత్రవి ఆకాశములు కూడ నీ చేత్రపనులే.

అవి న్శించను గాని నీవు నిలచియందువు అవియనినయ వసతీమువల
ప్రత్గిలును ఒకడు అంగవసతీమును తీసివేసిన్ట్ట
ా నీవు వాటిని
తీసివేయదువు అవి మ్యరచబడును.
నీవు ఏకరీత్రగా నుండువాడవు నీ సంవత్సరములకు అంత్ము లేదు.
నీ సేవకుల కుమ్యరులు నిలిచియందురు వారి సంతాన్ము నీ సనినధిని
సిథరపరచబడును.
నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సనునత్రంచము. నా అంత్రంగమున్నున్న
సమ్సతమ్య, ఆయన్ పరిశుది నామ్మును సనునత్రంచము.

when people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.
He weakened my strength on the way; He shortened my days.
I said, "O my God, take me not away in the midst of my days; Thy years are
throughout all generations.
Of old hast Thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the
work of Thy hands.
They shall perish, but Thou shalt endure; yea, all of them shall wax old like a
garment; and as a vesture shalt Thou change them, and they shall be
changed.
But Thou art the same, and Thy years shall have no end.

The children of Thy servants shall continue, and their seed shall be
established before Thee."
Bless the LORD, O my soul; and all that is within me, bless His holy name!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all His benefits--

నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సనునత్రంచము ఆయన్ చేసిన్ ఉపకారములలో
దేనిని మ్రువకుము
ఆయన్ నీ దోష్ములనినటిని క్షమించవాడు నీ సంకటములనినటిని
కుదురుచవాడు.
సమ్యధిలోనుండి నీ ప్ర
ర ణమును విమోచించ చనానడు కరుణాకటాక్షములను
నీకు కిరీటముగా ఉంచ చనానడు
పకిురాజు ¸యవన్మువల నీ ¸యవన్ము కొరత్తదగు చండున్ట్ట
ా మేలుతో నీ
హృదయమును త్ృపతపరచచనానడు
యెహోవా నీత్రకిరయలను జరిగించచ బాధింపబడు వారికందరికి నాాయము
తీరుచను
ఆయన్ మోషేకు త్న్ మ్యరుములను తెలియజేసెను ఇశారయేలు వంశసు
థ లకు
త్న్ కిరయలను కనుపరచెను
యెహోవా దయాదాకిుణా పూరు
ణ డు దీరాశాంతుడు కృప్రసమ్ృదిిగలవాడు.

who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases,

ఆయన్ ఎలాపుపడు వాాజామ్యడువాడు కాడు ఆయన్ నిత్ాము కోపంచవాడు
కాడు.
మ్న్ ప్రపములనుబటిు మ్న్కు పరత్రకారము చేయలేదు మ్న్ దోష్ములనుబటిు
మ్న్కు పరత్రఫలమియాలేదు.
భూమికంట్ట ఆకాశము ఎంత్ ఉన్నత్ముగా ఉన్నదో ఆయన్యందు
భ్యభ్కు
ి లు గలవారియెడల ఆయన్ కృప అంత్ అధికముగా ఉన్నది.

He hath not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according
to our iniquities.
For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them
that fear Him.
As far as the east is from the west, so far hath He removed our
transgressions from us.

who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with
lovingkindness and tender mercies,
who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like
the eagle's.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy.
He will not always chide, neither will He keep His anger for ever.
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పడమ్టికి తూరుప ఎంత్ దూరమో ఆయన్ మ్న్ అత్రకరమ్ములను మ్న్కు
అంత్ దూర పరచి యనానడు.
త్ండిర త్న్ కుమ్యరులయెడల జాలిపడున్ట్ట
ా యెహోవా త్న్యందు
భ్యభ్కు
ి లు గలవారి యెడల జాలిపడును.
మ్న్ము నిరిింపబడిన్ రీత్ర ఆయన్కు తెలిసేయన్నది మ్న్ము
మ్ంటివారమ్ని ఆయన్ జా
ా పకము చేసికొను చనానడు.
న్రుని ఆయవు గడిివల నున్నది అడవి పువువ పూయన్ట్ట
ా వాడు
పూయను.
దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోట్ట దాని నరుగదు.
ఆయన్ నిబంధన్ను గెైకొనుచ ఆయన్ కటుడల న్నుస రించి న్డచకొను
వారిమీద యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలవారిమీద
ఆయన్ కృప యగయగములు నిలుచను ఆయన్ నీత్ర వారికి పలాపలా
త్రమున్ నిలుచను.
యెహోవా ఆకాశమ్ందు త్న్ సింహాసన్మును సిథర పరచియనానడు. ఆయన్
అనినటిమీదరాజాపరిప్రలన్చేయచనానడు.
యెహోవా దూత్ల్లరా, ఆయన్ ఆజాకులోబడి ఆయన్ వాకాము నరవేరుచ
బలశూరుల్లరా, ఆయన్ను సనునత్రంచడి.
యెహోవా సెైన్ాముల్లరా, ఆయన్ చిత్తము నరవేరుచ ఆయన్
పరిచారకుల్లరా, మీరందరు ఆయన్ను సనునత్రంచడి.
యెహోవా ఏలుచండు సథలములనినటిలో నున్న ఆయన్ సరవకారాముల్లరా,
ఆయన్ను సు
త త్రం చడి. నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సనునత్రంచము.

As a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear Him.
For He knoweth our frame; He remembereth that we are dust.
As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so he flourisheth.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know
it no more.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that
fear Him, and His righteousness unto children's children,
to such as keep His covenant, and to those that remember His
commandments to do them.
The LORD hath prepared His throne in the heavens, and His Kingdom ruleth
over all.
Bless the LORD, ye His angels that excel in strength, that do His
commandments, hearkening unto the voice of His word.
Bless ye the LORD, all ye His hosts, ye ministers of His, that do His pleasure.
Bless the LORD, all His works, in all places of His dominion. Bless the LORD,
O my soul!
Bless the LORD, O my soul! O LORD my God, Thou art very great; Thou art
clothed with honor and majesty--

నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సనునత్రంచము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక
who coverest Thyself with light as with a garment, who stretchest out the
ఘన్త్వహించిన్ వాడవు నీవు మ్హాత్ిామును పరభావమును
heavens like a curtain;
ధరించియనానవు.
వసతీమువల వెలుగును నీవు కపుపకొనియనానవు. తెరను పరచిన్ట్ట
ు
who layeth the beams of His chambers in the waters, who maketh the
ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచి యనానవు.
clouds His chariot, who walketh upon the wings of the wind;
జలములలో ఆయన్ త్న్ గదుల దూలములను వేసి యనానడు.
who maketh His angels spirits, His ministers a flaming fire;
మేఘములను త్న్కు వాహన్ముగా చేసికొని గాలి రకకలమీద గమ్న్ము
చేయచనానడు
వాయవులను త్న్కు దూత్లుగాను అగినజావలలను2 త్న్కు
who laid the foundations of the earth, that it should never be removed.
పరిచారకులుగాను ఆయన్ చేసి కొనియనానడు.
భూమి యెన్నటికిని కదలకుండున్ట్ట
ా ఆయన్ దానిని పునాదులమీద
Thou covered it with the deep as with a garment; the waters stood above
సిథరపరచెను.
the mountains.
దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసతీమువల కపపత్రవి. కొండలకుపైగా నీళ్ల
ా
At Thy rebuke they fled; at the voice of Thy thunder they hastened away.
నిలిచెను.
నీవు గదిదంపగానే అవి ప్రరిపోయెను నీ ఉరుము శబదము విని అవి త్వరగా
They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place
ప్రరిపోయెను.
which Thou hast founded for them.
నీవు వాటికి నియమించిన్చోటికి పోవుటకెై అవి పరవత్ములకెకను పలాములకు Thou hast set a boundary that they may not pass over, that they turn not
దిగెను.
again to cover the earth.
అవి మ్రలి వచిచ భూమిని కపపక యండున్ట్ట
ా అవి దాటలేని సరిహదు
ద లు
He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.
నీవు వాటికి నియమించిత్రవి.
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ఆయన్ కొండలోయలలో నీటిబుగులను పుటిుంచను అవి మ్న్ాములలో
ప్రరును.
అవి అడవిజంతువులనినటికి దాహమిచచను. వాటివలన్ అడవి గాడిదలు
దపపతీరుచకొనును.
వాటి ఒడు
ి న్ ఆకాశపకు
ు లు వాసము చేయను కొమ్ిల న్డుమ్ అవి
సునాదము చేయను.
త్న్ గదులలోనుండి ఆయన్ కొండలకు జలధారల నిచచను నీ కిరయల
ఫలముచేత్ భూమి త్ృపతపందుచన్నది.
పశువులకు గడిిని న్రుల ఉపయోగమున్కు కూర మొకకలను ఆయన్
మొలిపంచచనానడు
అందుమూలమున్ భూమిలోనుండి ఆహారమును న్రుల హృదయమును
సంతోష్పట్ట
ు దా
ర కాురసమును వారి మొగములకు మరుగు నిచచ తెైలమును
న్రుల హృదయమును బలపరచ ఆహారమును ఆయన్ పుటిుంచచనానడు

They give drink to every beast of the field; the wild asses quench their thirst.
By them shall the fowls of the heavens have their habitation, which sing
among the branches.
He watereth the hills from His chambers; the earth is satisfied with the fruit
of Thy works.
He causeth the grass to grow for the cattle and herbs for the service of man,
that he may bring forth food out of the earth,
and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to
shine, and bread which strengtheneth man's heart.
The trees of the LORD are full of sap, the cedars of Lebanon which He hath
planted,

యెహోవా వృక్షములు త్ృపతపందుచన్నవి. ఆయన్ నాటిన్ లబానోను
where the birds make their nests; as for the stork, the fir trees are her house.
దేవదారు వృక్షములు త్ృపతపందుచన్నవి.
అచచట పకు
ు లు త్మ్ గూళ్ల
ా కట్ట
ు కొనును అచచట సరళవృక్షములపైన్
The high hills are a refuge for the wild goats, and the rocks for the conies.
కొంగలు నివాసముచేయ చన్నవి.
గొపప కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపట్ట
ా కుందేళాకు బండలు ఆశర యసాథన్ములు He appointed the moon for seasons; the sun knoweth his time to go down.
ఋతువులను తెలుపుటకెై ఆయన్ చందు
ర ని నియ మించెను సూరుానికి త్న్
అసతమ్యకాలము తెలియను
నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాత్రియగుచన్నది అపుపడు
అడవిజంతువులనినయ త్రరుగుల్లడుచన్నవి.
సింహపు పలాలు వేటకొరకు గరిజంచచన్నవి త్మ్ ఆహారమును దేవుని
చేత్రలోనుండి తీసికొన్ జూచచన్నవి.
సూరుాడు ఉదయింపగానే అవి మ్రలిపోయి త్మ్ గుహలలో పండుకొనును.

Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest
creep forth.
The young lions roar after their prey and seek their meat from God.

సాయంకాలమువరకు ప్రట్టపడి త్మ్ పనులను జరుపు కొనుటకెై మ్నుషుాలు
బయలువెళ్ల
ా దురు.
యెహోవా, నీ కారాములు ఎనననిన విధములుగా నున్నవి! జా
ా న్ముచేత్ నీవు
వాటనినటిని నిరిించిత్రవి నీవు కలుగజేసిన్వాటితో భూమి నిండియన్నది.

O LORD, how manifold are Thy works! In wisdom hast Thou made them all;
the earth is full of Thy riches.
So also is this great and wide sea, wherein are innumerable creeping things,
both small and great beasts.

When the sun ariseth, they gather themselves together and lay them down
in their dens.
Man goeth forth unto his work and to his labor until the evening.

అదిగో విశాలమైన్ మ్హాసముదరము అందులో లకకలేని జలచరములు దానిలో There go the ships; there also is that leviathan, whom Thou hast made to
చిన్నవి పదదవి జీవరాసులున్నవి.
play therein.
అందులో ఓడలు న్డుచచన్నవి దానిలో ఆటల్లడుటకు నీవు నిరిించిన్
These all wait upon Thee, that Thou mayest give them their meat in due
మ్కరము లున్నవి.
season.
త్గిన్ కాలమున్ నీవు వాటికి ఆహారమిచెచదవని ఇవనినయ నీ దయకొరకు
What Thou givest them, they gather: Thou openest Thine hand, they are
కనిపట్ట
ు చన్నవి
filled with good.
నీవు వాటికి పట్ట
ు న్ది అవి కూరుచకొనును నీవు గుపపలి విపపగా అవి
Thou hidest Thy face, they are troubled; Thou takest away their breath, they
మ్ంచివాటిని త్రని త్ృపత పరచబడును.
die and return to their dust.
నీవు ముఖము మ్రుగుచేసికొన్గా అవి కలత్పడును నీవు వాటి ఊపరి
Thou sendest forth Thy Spirit, they are created; and Thou renewest the face
తీసివేయన్పుపడు అవి ప్ర
ర ణములు విడిచి మ్ంటి ప్రలగును.
of the earth.
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నీవు నీ ఊపరి విడువగా అవి సృజంపబడును అట్ట
ా నీవు భూత్లమును
నూత్న్పరచచనానవు.
యెహోవా మ్హిమ్ నిత్ాముండునుగాక. యెహోవా త్న్ కిరయలను చూచి
ఆన్ందించను గాక.
ఆయన్ భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన్ పరవత్ములను ముటుగా
అవి పగరాజును
నా జీవిత్కాలమ్ంత్య నేను యెహోవాకు కీరిన్లు ప్రడెదను నేనున్నంత్
కాలము నా దేవుని కీరిించెదను.
ఆయన్నుగూరిచన్ నా ధాాన్ము ఆయన్కు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను
యెహోవాయందు సంతోష్ంచెదను.
ప్రపులు భూమిమీదనుండి లయమ్గుదురు గాక భ్కిిహీనులు ఇక
నుండకపోదురు గాక నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సనునత్రంచము యెహోవాను
సు
త త్రంచడి.
యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి ఆయన్ నామ్మును పరకటన్
చేయడి జన్ములలో ఆయన్ కారాములను తెలియచేయడి.
ఆయన్నుగూరిచ ప్రడుడి ఆయన్ను కీరిించడి ఆయన్ ఆశచరా
కారాములనినటినిగూరిచ సంభాష్ణ చేయడి
ఆయన్ పరిశుది నామ్మునుబటిు అత్రశయించడి. యెహోవాను వెదకువారు
హృదయమ్ందు సంతో ష్ంచదురుగాక.
యెహోవాను వెదకుడి ఆయన్ బలమును వెదకుడి ఆయన్ సనినధిని నిత్ాము
వెదకుడి
ఆయన్ దాసుడెైన్ అబా
ర హాము వంశసు
థ ల్లరా ఆయన్ యేరపరచకొనిన్
యాకోబు సంత్త్రవారల్లరా ఆయన్ చేసిన్ ఆశచరా కారాములను జా
ా పకము
చేసి కొనుడి
ఆయన్ చేసిన్ సూచక కిరయలను ఆయన్నోటి తీరుప లను జా
ా పకముచేసికొనుడి

The glory of the LORD shall endure for ever; the LORD shall rejoice in His
works.
He looketh on the earth, and it trembleth; He toucheth the hills, and they
smoke.
I will sing unto the LORD as long as I live; I will sing praise to my God while I
have my being.
My meditation of Him shall be sweet; I will be glad in the LORD.

ఆయన్ మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా ఆయన్ తీరుపలు భూమియందంత్ట
జరుగుచన్నవి.
తాను సెలవిచిచన్ మ్యటను వెయిా త్రములవరకు అబా
ర హాముతో తాను
చేసిన్ నింబధన్ను
ఇసాసకుతో తాను చేసిన్ పరమ్యణమును నిత్ాము ఆయన్ జా
ా పకము
చేసికొనును.
వారి సంఖా కొదిదగా నుండగను ఆ కొదిద మ్ంది ఆ దేశమ్ందు పరదేశులై
యండగను
కొలవబడిన్ సావసథాముగా కనానుదేశమును మీకిచెచదన్ని ఆయన్ సెలవిచెచను

He hath remembered His covenant for ever, the word which He commanded
to a thousand generations,
which covenant He made with Abraham, and His oath unto Isaac,

ఆ మ్యట యాకోబున్కు కటుడగాను ఇశారయేలున్కు నిత్ా నిబంధన్గాను
సిథరపరచి యనానడు.
వారు జన్మునుండి జన్మున్కును ఒక రాజామునుండి మ్రియొక
రాజామున్కు త్రరుగు ల్లడు చండగా
నేన్భిషేకించిన్వారిని ముటుకూడదనియ నా పరవకిలకు కీడుచేయకూడదనియ
ఆయన్ ఆజా ఇచిచ

When they went from one nation to another, from one kingdom to another
people,
He suffered no man to do them wrong; yea, He reproved kings for their
sakes,
saying, "Touch not Mine anointed, and do My prophets no harm."

Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no
more. Bless thou the LORD, O my soul! Praise ye the LORD!
O give thanks unto the LORD, call upon His name; make known His deeds
among the people.
Sing unto Him, sing psalms unto Him; talk ye of all His wondrous works.
Glory ye in His holy name; let the heart of them rejoice that seek the LORD.
Seek the LORD and His strength; seek His face evermore.
Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the
judgments of His mouth,
O ye seed of Abraham, His servant, ye children of Jacob, His chosen.

He is the LORD our God; His judgments are over all the earth.

and confirmed the same unto Jacob as a law, and to Israel for an everlasting
covenant,
saying, "Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance,"
when they were but a few men in number, yea, very few and strangers in it.
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ఆయన్ ఎవరినైన్ను వారికి హింసచేయనియా లేదు ఆయన్ వారికొరకు
రాజులను గదిదంచెను.
దేశముమీదికి ఆయన్ కరవు రపపంచెను జీవనాధారమైన్ ధాన్ామ్ంత్య
కొటిువేసెను.
వారికంట్ట ముందుగా ఆయన్ యొకని పంపను. యోసేపు దాసుడుగా
అమ్ిబడెను.
వారు సంకెళాచేత్ అత్ని కాళ్ల
ా నొపపంచిరి ఇనుము అత్ని ప్ర
ర ణమును
బాధించెను.
అత్డు చెపపన్ సంగత్ర నరవేరువరకు యెహోవా వాకుక అత్ని
పరిశోధించచండెను.
రాజు వరిమ్యన్ము పంప అత్ని విడిపంచెను. పరజల నేలిన్వాడు అత్ని
విడుదలచేసెను.
ఇష్ుపరకారము అత్డు త్న్ అధిపతుల నేలుటకును త్న్ పదదలకు బుదిి
చెపుపటకును
త్న్ యింటికి యజమ్యనునిగాను త్న్ యావదాసితమీద అధికారిగాను అత్ని
నియ మించెను.
ఇశారయేలు ఐగుపు
త లోనికి వచెచను యాకోబు హాముదేశమ్ందు పరదేశిగా
నుండెను.
ఆయన్ త్న్ పరజలకు బహు సంతాన్వృదిి కలుగ జేసెను వారి విరోధులకంట్ట
వారికి అధికబలము దయచేసెను.
త్న్ పరజలను పగజేయన్ట్ట
ా ను త్న్ సేవకులయెడల కుయకిిగా
న్డచన్ట్ట
ా ను ఆయన్ వారి హృదయములను త్రిపపను.
ఆయన్ త్న్ సేవకుడెైన్ మోషేను తాను ఏరపరచకొనిన్ అహరోనును పంపను.

Moreover He called for a famine upon the land; He broke the whole staff of
bread.
He sent a man before them, even Joseph who was sold as a servant,

He sent darkness and made it dark, and they rebelled not against His word.
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వారు ఐగుపీతయల మ్ధాను ఆయన్ సూచక కిరయలను హాముదేశములో
మ్హతాకరాములను జరిగించిరి
ఆయన్ అంధకారము పంప చీకటి కమ్ిజేసెను వారు ఆయన్ మ్యటను
ఎదిరింపలేదు.
ఆయన్ వారి జలములను రకిముగా మ్యరచను వారి చేపలను చంపను.
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ఆయన్ ఆజా ఇయాగా జ్యరీగలు పుట్టును వారి ప్ర
ర ంత్ములనినటిలోనికి దోమ్లు
వచెచను.
ఆయన్ వారిమీద వడగండా వాన్ కురిపంచెను. వారి దేశములో అగినజావలలు
పుటిుంచెను.
వారి దా
ర క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటాను పడ గొట్టును వారి
ప్ర
ర ంత్ములయందలి వృక్షములను విరుగకొట్టును.
ఆయన్ ఆజా ఇయాగా పదద మిడత్లును లకకలేని చీడపురుగులును వచెచను,
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whose feet they hurt with fetters; he was laid in irons.
Until the time when his word came to pass, the word of the LORD tried him.
The king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go
free.
He made him lord of his house and ruler of all his possessions,
to command his princes at his pleasure and teach his elders wisdom.
Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Ham.
And He increased His people greatly, and made them stronger than their
enemies.
He turned their heart to hate His people and to deal subtly with His servants.
He sent Moses His servant, and Aaron whom He had chosen.
They showed His signs among them, and wonders in the land of Ham.

He turned their waters into blood, and slew their fish.
Their land brought forth frogs in abundance, even in the chambers of their
kings.
He spoke and there came divers sorts of flies and lice in all their borders.
He gave them hail for rain and flaming fire in their land.
He smote their vines also and their fig trees, and broke the trees of their
borders.
He spoke and the locusts came, and caterpillars without number,
and they ate up all the herbs in their land and devoured the fruit of their
ground.
He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.
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వారి దేశమ్ందలి సమ్సత జేాషు
ఠ లను వారి పరథమ్సంతాన్మును ఆయన్
హత్ముచేసెను.
అకకడనుండి త్న్ జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన్ రపపంచెను వారి
గోత్ిములలో నిససతు
త వచేత్ తొటిిలు
ా వాడొకక డెైన్ను లేకపోయెను.

He brought them forth also with silver and gold, and there was not one
feeble person among their tribes.
Egypt was glad when they departed, for the fear of them had fallen upon
them.

వారివలన్ ఐగుపీతయలకు భ్యము పుట్టును వారు బయలు వెళ్లాన్పుపడు
ఐగుపీతయలు సంతోష్ంచిరి
వారికి చాట్టగా నుండుటకెై ఆయన్ మేఘమును కలిపంచెను రాత్రి
వెలుగిచచటకెై అగినని కలుగజేసెను.
వారు మ్న్వి చేయగా ఆయన్ పూరేళాను రపపంచెను. ఆకాశములోనుండి
ఆహారమునిచిచ వారిని త్ృపత పరచెను.
బండను చీలచగా నీళ్ల
ా ఉబికి వచెచను ఎడారులలో అవి యేరులై ప్రరను.

He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night.

ఏలయన్గా ఆయన్ త్న్ పరిశుది వాగా
ద న్మును త్న్సేవకుడెైన్
అబా
ర హామును జా
ా పకము చేసికొని
ఆయన్ త్న్ పరజలను సంతోష్ముతోను తాను ఏరపరచకొనిన్వారిని
ఉతాసహధవనితోను వెలు పలికి రపపంచెను.
వారు త్న్ కటుడలను గెైకొనున్ట్ట
ా ను

And He brought forth His people with joy, His chosen with gladness,

త్న్ ధరిశాసతీవిధులను ఆచరించన్ట్ట
ా ను అన్ాజనుల భూములను ఆయన్
వారికపపగించెను జన్ముల కషా
ు రిజత్మును వారు
సావధీన్పరచకొనిరి.యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్కు కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచడి ఆయన్ కృప నిత్ాముండును.
యెహోవా పరాకరమ్కారాములను ఎవడు వరిణంప గలడు? ఆయన్ కీరిి
యంత్టిని ఎవడు పరకటింపగలడు?
నాాయము న్నుసరించవారు ఎలావేళల నీత్ర న్నుసరించి న్డుచకొనువారు
ధనుాలు.
యెహోవా, నీవు ఏరపరచకొనిన్వారి కేుమ్ము నేను చూచచ నీ జనులకు
కలుగు సంతోష్మునుబటిు నేను సంతో ష్ంచచ
నీ సావసథామైన్వారితో కూడి కొనియాడున్ట్ట
ా నీ పరజలయందు నీకున్న
దయచొపుపన్ న్నున జా
ా పక మున్కు తెచచకొనుము నాకు దరశన్మిచిచ
న్నున రకిుంపుము.
మ్య పత్రులవలనే మేము ప్రపము చేసిత్రవిిు దోష్ములు కట్ట
ు కొని
భ్కిిహీనులమైత్రవిిు

Praise ye the LORD! O give thanks unto the LORD, for He is good, for His
mercy endureth for ever.

The people asked, and He brought quails and satisfied them with the bread
of heaven.
He opened the rock and the waters gushed out, and ran in the dry places
like a river.
For He remembered His holy promise and Abraham His servant.

and gave them the lands of the heathen; and they inherited the labor of the
people,
that they might observe His statutes and keep His laws. Praise ye the LORD!

Who can utter the mighty acts of the LORD? Who can show forth all His
praise?
Blessed are they that keep judgment and he that doeth righteousness at all
times.
Remember me, O LORD, with the favor which Thou bearest unto Thy
people; O visit me with Thy salvation,
that I may see the good of Thy chosen, that I may rejoice in the gladness of
Thy nation, that I may glory with Thine inheritance.
We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have
done wickedly.
Our fathers understood not Thy wonders in Egypt; they remembered not
the multitude of Thy mercies, but provoked Thee at the sea, even at the Red
Sea.
Nevertheless He saved them for His name's sake, that He might make His
mighty power to be known.

ఐగుపు
త లో మ్య పత్రులు నీ అదుభత్ములను గరహింపక యండిరి నీ
కృప్రబాహుళామును జా
ా పకమున్కు తెచచకొన్క యండిరి సముదరమునొదద
ఎఱ్ఱసముదరమునొదద వారు త్రరుగు బాట్ట చేసిరి.
అయిన్ను త్న్ మ్హా పరాకరమ్మును పరసిదిి చేయ టకెై ఆయన్ త్న్
He rebuked the Red Sea also, and it was dried up; so He led them through
నామ్మునుబటిు వారిని రకిుంచెను.
the depths, as through the wilderness.
ఆయన్ ఎఱ్ఱసముదరమును గదిదంపగా అది ఆరిపోయెను మైదాన్ముమీద
And He saved them from the hand of him that hated them, and redeemed
న్డుచన్ట్ట
ా వారిని అగాధజలము లలో న్డిపంచెను.
them from the hand of the enemy.
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వారి పగవారి చేత్రలోనుండి వారిని రకిుంచెను శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి వారిని
విమోచించెను.
నీళ్ల
ా వారి శతు
ి వులను ముంచివేసెను వారిలో ఒకకడెైన్ను మిగిలియండలేదు.

And the waters covered their enemies; there was not one of them left.

They soon forgot His works; they waited not for His counsel,
but lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.
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అపుపడు వారు ఆయన్ మ్యటలు న్మిిరి ఆయన్ కీరిి గాన్ము చేసిరి.
అయిన్ను వారు ఆయన్ కారాములను వెంటనే మ్రచి పోయిరి ఆయన్
ఆలోచన్కొరకు కనిపట్ట
ు కొన్కపోయిరి.
అరణాములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి
వారు కోరిన్ది ఆయన్ వారికిచెచను అయిన్ను వారి ప్ర
ర ణములకు ఆయన్
కీుణత్ కలుగ జేసెను.
వారు త్మ్ దండు ప్రళ్లములో మోషేయందును యెహోవాకు పరత్రష్ఠతుడెైన్
అహరోనున్ందును అసూయపడిరి.
భూమి నరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కపపవేసెను.
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వారి సంఘములో అగిన రగిలను దాని మ్ంట భ్కిిహీనులను కాలిచవేసెను.

They made a calf in Horeb, and worshiped the molten image.
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Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.
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హోరేబులో వారు దూడను చేయించకొనిరి. పోత్పోసిన్ విగరహమున్కు
న్మ్సాకరము చేసిరి
త్మ్ మ్హిమ్యసపదమును గడిిమేయ ఎదు
ద రూపము న్కు మ్యరిచరి.
ఐగుపు
త లో గొపప కారాములను హాముదేశములో ఆశచరాకారాములను
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ఎఱ్ఱసముదరమునొదద భ్యము పుటిుంచ కిరయలను చేసిన్ త్మ్ రక్షకుడెైన్
దేవుని మ్రచిపోయిరి.
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అపుపడు ఆయన్నేను వారిని న్శింపజేసెదన్నను. అయితే ఆయన్ వారిని
న్శింపజేయకుండున్ట్ట
ా ఆయన్ కోపము చల్ల
ా రుచటకెై ఆయన్
ఏరపరచకొనిన్ మోషే ఆయన్ సనినధిని నిలిచి అడు
ి పడెను
వారు రమ్ామైన్ దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన్ మ్యట న్మ్ికపోయిరి

Therefore He said that He would destroy them, had not Moses His chosen
stood before Him in the breach, to turn away His wrath, lest He should
destroy them.
Yea, they despised the pleasant land; they believed not His word,
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యెహోవా మ్యట ఆలకింపక వారు త్మ్ గుడారములో సణుగుకొనిరి.
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106
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Then believed they His words; they sang His praise.

And He gave them their request, but sent leanness into their soul.
They also envied Moses in the camp, and Aaron the saint of the LORD.
The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of
Abiram.
And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.

They forgot God their Savior, who had done great things in Egypt,
wondrous works in the land of Ham, and fearsome things by the Red Sea.

but murmured in their tents and hearkened not unto the voice of the LORD.

Therefore He lifted up His hand against them to overthrow them in the
wilderness,
అపుపడు అరణాములో వారిని కూలచేయటకును
to overthrow their seed also among the nations and to scatter them in the
lands.
అన్ాజనులలో వారి సంతాన్మును కూలుచటకును దేశములో వారిని
They joined themselves also with Baal of Peor, and ate the sacrifices to the
చెదరగొట్ట
ు టకునుఆయన్ వారిమీద చెయిా యెతెతను.
dead.
మ్రియ వారు బయలపయోరును హతు
త కొని, చచిచన్ వారికి అరిపంచిన్
Thus they provoked Him to anger with their inventions, and the plague
బలిమ్యంసమును భుజంచిరి.
broke in upon them.
వారు త్మ్ కిరయలచేత్ ఆయన్కు కోపము పుటిుంచగా వారిలో తెగులు రేగెను. Then stood up Phinehas and executed judgment, and so the plague was
stayed.
ఫీనహాసు లేచి పరిహారముచేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను.
And that was counted unto him for righteousness unto all generations for
evermore.
నిత్ాము త్రములనినటను అత్నికి ఆ పని నీత్రగా ఎంచ బడెను.
They angered Him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses
for their sakes,
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మరీబా జలములయొదద వారు ఆయన్కు కోపము పుటిుంచిరి కావున్ వారి
మూలముగా మోషేకు బాధ కలిగెను.
ఎటాన్గా వారు అత్ని ఆత్ిమీద త్రరుగుబాట్ట చేయగా అత్డు త్న్
పదవులతో కానిమ్యట పలికెను.
యెహోవా వారికి ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ా వారు అన్ాజనులను నాశన్ము
చేయకపోయిరి.
అన్ాజనులతో సహవాసము చేసి వారి కిరయలు నేరుచకొనిరి.
వారి విగరహములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను.
మ్రియ వారు త్మ్ కూమ్యరులను త్మ్ కుమ్యరిలను దయాములకు
బలిగా అరిపంచిరి.
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యెహోవా మ్యదేవా, మ్ముిను రకిుంపుము మేము నీ పరిశుదినామ్మున్కు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచన్ట్ట
ా ను నినునసు
త త్రంచచ
మేమ్త్రశయించన్ట్ట
ా ను అన్ాజనులలోనుండి మ్ముిను పోగుచేయము.
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ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ యెహోవా యగము లనినటను సు
త త్రనొందును గాక
పరజలందరుఆమేన్ అందురుగాక. యెహోవానుసు
త త్రంచడి.

O give thanks unto the LORD, for He is good; for His mercy endureth for ever.
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యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్కు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచడి ఆయన్
కృప నిత్ాముండును.
యెహోవా విమోచించిన్వారు ఆ మ్యట పలుకుదురు గాక విరోధుల
చేత్రలోనుండి ఆయన్ విమోచించిన్వారును

Let the redeemed of the LORD say so, whom He hath redeemed from the
hand of the enemy,
and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from
the north and from the south.

నిరపరాధ రకిము, అన్గా త్మ్ కుమ్యరుల రకిము త్మ్ కుమ్యరిల రకిము
ఒలికించిరి కనానుదేశపువారి బమ్ిలకు వారిని బలిగా అరిపంచిరి ఆ
రకిమువలన్ దేశము అపవిత్ిమ్యయెను
త్మ్ కిరయలవలన్ వారు అపవితు
ి లైరి త్మ్ న్డవడిలో వాభిచరించిన్వారైరి.
కావున్ యెహోవా కోపము ఆయన్ పరజలమీద రగులుకొనను ఆయన్
త్న్సావసథామ్ందు అసహాపడెను.
ఆయన్ వారిని అన్ాజనులచేత్రకి అపపగించెను వారి పగవారు వారిని
ఏలుచండిరి.
వారి శతు
ి వులు వారిని బాధపటిురి వారు శతు
ి వులచేత్ర కిరంద అణపబడిరి.
అనేక పరాాయములు ఆయన్ వారిని విడిపంచెను అయిన్ను వారు త్మ్
ఆలోచన్ను అనుసరించి త్రరుగు బాట్ట చేయచవచిచరి. త్మ్ దోష్ముచేత్
హీన్దశనొందిరి.
అయిన్ను వారిరోదన్ము త్న్కు విన్బడగా వారికి కలిగిన్ శర మ్ను ఆయన్
చూచెను.
వారిని త్లంచకొని ఆయన్ త్న్ నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొనను త్న్
కృప్రబాహుళామునుబటిు వారిని కరుణంచెను.
వారిని చెరగొనిపోయిన్ వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిుంచెను.

because they provoked his spirit, so that he spoke unadvisedly with his lips.
They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded
them;
but they mingled among the heathen and learned their works,
and they served their idols, which were a snare unto them.
Yea, they sacrificed their sons and daughters unto devils,
and shed innocent blood, even the blood of their sons and of their
daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan; and the land was
polluted with blood.
Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their
own schemes.
Therefore was the wrath of the LORD kindled against His people, insomuch
that He abhorred His own inheritance.
And He gave them into the hand of the heathen, and they that hated them
ruled over them.
Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection
under their hand.
Many times did He deliver them, but they provoked Him with their counsel,
and were brought low for their iniquity.
Nevertheless He regarded their affliction when He heard their cry,

and He remembered for them His covenant, and repented according to the
multitude of His mercies.
He made them also to be pitied by all those that carried them captive.
Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give
thanks unto Thy holy name, and to triumph in Thy praise.
Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting, and let all
the people say, "Amen." Praise ye the LORD!
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తూరుపనుండి పడమ్టినుండి ఉత్తరమునుండి దకిుణము నుండియ
నానాదేశములనుండియ ఆయన్ పోగుచేసిన్వారును ఆమ్యట
పలుకుదురుగాక.
వారు అరణామ్ందలి యెడారితో
ి వను త్రరుగుల్లడు చండిరి. నివాస
పురమేదియ వారికి దొరుకకపోయెను.
ఆకలి దపుపలచేత్ వారి ప్ర
ర ణము వారిలో సొమ్ిసిలాను.
వారు కష్ుకాలమ్ందు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిురి ఆయన్ వారి ఆపదలలోనుండి
వారిని విడిపంచెను
వార్కక నివాస పురము చేరున్ట్ట
ా చకకనితో
ి వను ఆయన్ వారిని న్డిపంచెను.
ఆయన్ కృపనుబటిుయ న్రులకు ఆయన్ చేయ ఆశచరా
కారాములనుబటిుయ వారు యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచదురు
గాక
ఏలయన్గా ఆశగల ప్ర
ర ణమును ఆయన్ త్ృపతపరచి యనానడు. ఆకలి
గొనిన్వారి ప్ర
ర ణమును మేలుతో నింప యనానడు.
దేవుని ఆజాలకు లోబడక మ్హోన్నతుని తీరాిన్మును త్ృణీకరించిన్ందున్

They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to
dwell in.
Hungry and thirsty, their soul fainted within them.
Then they cried unto the LORD in their trouble, and He delivered them out
of their distresses.
And He led them forth by the right way, that they might go to a city for
habitation.
Oh that men would praise the LORD for His goodness, and for His wonderful
works to the children of men!
For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

They that sit in darkness and in the shadow of death, being bound in
affliction and irons,
because they rebelled against the words of God and contemned the counsel
of the Most High,
బాధ చేత్ను ఇనుప కటాచేత్ను బంధింప బడిన్వారై చీకటిలోను
therefore He brought down their heart with labor; they fell down and there
మ్రణాంధకారములోను నివాసముచేయవారి హృదయమును
was none to help.
ఆయన్ ఆయాసముచేత్ కు
Then they cried unto the LORD in their trouble, and He saved them out of
ర ంగజేసెను. వారు కూలియండగా సహాయడు
లేకపోయెను.
their distresses.
కష్ుకాలమ్ందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిురి ఆయన్ వారి ఆపదలలో నుండి He brought them out of darkness and the shadow of death, and broke their
వారిని విడిపంచెను
bonds asunder.
వారి కటాను తెంపవేసి చీకటిలోనుండియ మ్రణాంధకారములో నుండియ
Oh that men would praise the LORD for His goodness, and for His wonderful
వారిని రపపంచెను.
works to the children of men!
ఆయన్ కృపనుబటిుయ న్రులకు ఆయన్ చేయ ఆశచరాకారాములను
For He hath broken the gates of brass and cut the bars of iron asunder.
బటిుయ వారు యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచదురు గాక.
ఏలయన్గా ఆయన్ యిత్తడి త్లుపులను పగులగొటిు యనానడు
ఇనుపగడియలను విరుగగొటిుయనానడు.
బుదిిహీనులు త్మ్ దుష్ుపరవరిన్చేత్ను త్మ్ దోష్ము చేత్ను
బాధతెచచకొందురు.
భోజన్పదారథములనినయ వారి ప్ర
ర ణమున్కు అసహా మ్గును వారు
మ్రణదావరములను సమీపంచదురు.
కష్ుకాలమ్ందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిురి ఆయన్ వారి ఆపదలలోనుండి
వారిని విడిపంచెను.
ఆయన్ త్న్ వాకుకను పంప వారిని బాగుచేసెను ఆయన్ వారు పడిన్
గుంటలలోనుండి వారిని విడిపం చెను.
ఆయన్ కృపనుబటిుయ న్రులకు ఆయన్చేయఆశచరా
కారాములనుబటిుయ వారు యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచదురు
గాక.

Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are
afflicted.
Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates
of death.
Then they cry unto the LORD in their trouble, and He saveth them out of
their distresses.
He sent His word and healed them, and delivered them from their
destructions.
Oh that men would praise the LORD for His goodness, and for His wonderful
works to the children of men!
And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare His works
with rejoicing!
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వారు కృత్జాతారపణలు చెలిాంచదురుగాక ఉతాసహధవనితో ఆయన్
కారాములను పరకటించ దురుగాక.
ఓడలకిక సముదరపరయాణము చేయవారు మ్హాజలములమీద సంచరించచ
వాాప్రరముచేయ వారు
యెహోవా కారాములను సముదరములో ఆయన్ చేయ అదుభత్ములను
చూచిరి.
ఆయన్ సెలవియాగా తుప్రను పుట్టును అది దాని త్రంగములను పైకెతెతను

They that go down to the sea in ships, that do business in great waters:

ఆయన్ న్దులను అడవిగాను నీటి బుగులను ఎండిన్ నేలగాను సతు
త వగల
భూమిని చవిటిపఱ్ఱగాను మ్యరచను.
అరణామును నీటిమ్డుగుగాను ఎండిన్ నేలను నీటి ఊటల చోట్టగాను
ఆయన్ మ్యరిచ
వారు అచచట నివాసపురము ఏరపరచకొనున్ట్ట
ా ను పలములో విత్తన్ములు
చలిా దా
ర క్షతోటలు నాటి
వాటివలన్ ససాఫలసమ్ృదిి పందున్ట్ట
ా ను ఆయన్ ఆకలికొనిన్వారిని అచచట
కాపురముంచెను
మ్రియ ఆయన్ వారిని ఆశీరవదింపగా వారు అధిక ముగా సంతానాభివృదిి
నొందిరి ఆయన్ వారి పశువులను త్గిుపోనియాలేదు
వారు బాధవలన్ను ఇబబందివలన్ను దుుఃఖమువలన్ను త్గిుపోయిన్పుపడు

He turneth the wilderness into a standing water and dry ground into
watersprings;
and there He maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for
habitation,
and sow the fields and plant vineyards, which may yield fruitful increase.

these see the works of the LORD and His wonders in the deep.

For He commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the
waves thereof.
They mount up to the heaven, they go down again to the depths; their soul
is melted because of trouble.
వారు ఆకాశమువరకు ఎకుకచ అగాధమున్కు దిగుచ నుండిరి శర మ్చేత్
They reel to and fro and stagger like a drunken man, and are at their wits'
వారి ప్ర
ర ణము కరిగిపోయెను.
end.
మ్తు
త లైన్వారివల వారు ముందుకు వెనుకకు దొరు
ా చ ఇట్ట అట్ట
Then they cry unto the LORD in their trouble, and He bringeth them out of
తూలుచండిరి వారు ఎట్టతోచక యండిరి.
their distresses.
శర మ్కు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిురి ఆయన్ వారి ఆపదలలోనుండి He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.
వారిని విడిపంచెను.
ఆయన్ తుప్రనును ఆపవేయగా దాని త్రంగములు అణగిపోయెను.
Then are they glad because they are quiet; so He bringeth them unto their
desired haven.
అవి నిమ్ిళమైన్వని వారు సంతోష్ంచిరి వారు కోరిన్ రేవున్కు ఆయన్ వారిని Oh that men would praise the LORD for His goodness, and for His wonderful
న్డిపంచెను.
works to the children of men!
ఆయన్ కృపనుబటిుయ న్రులకు ఆయన్చేయ ఆశచరా
Let them exalt Him also in the congregation of the people, and praise Him in
కారాములనుబటిుయవారు యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచదురు
the assembly of the elders.
గాక.
జన్సమ్యజములో వారాయన్ను ఘన్పరచదురుగాక పదదల సభ్లో ఆయన్ను He turneth rivers into a wilderness and the watersprings into dry ground,
కీరిించదురు గాక
దేశనివాసుల చెడుత్న్మునుబటిు
a fruitful land into barrenness for the wickedness of them that dwell therein.

He blesseth them also so that they are multiplied greatly, and alloweth not
their cattle to decrease.
Again, they are diminished and brought low through oppression, affliction,
and sorrow.
He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the
wilderness where there is no way.
Yet setteth He the poor on high from affliction, and maketh their families
like a flock.
The righteous shall see it and rejoice, and all iniquity shall stop her mouth.

రాజులను త్ృణీకరించచ తో
ి వలేని యెడారిలో వారిని త్రరుగుల్లడ జేయ
వాడు.
అటిు దరిదు
ర ల బాధను పగొటిు వారిని లేవనతెతను వాని వంశమును మ్ందవల
వృదిిచేసెను.
యథారథవంతులు దాని చూచి సంతోష్ంచదురు మోసగాండరందరును
Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the
మౌన్ముగా నుందురు.
lovingkindness of the LORD.
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దేవా, నా హృదయము నిబబరముగా నున్నది నేను ప్రడుచ సు
త త్రగాన్ము
చేసెదను నా ఆత్ి ప్రడుచ గాన్ముచేయను.
సవరమ్ండలమ్య సితారా, మేలుకొనుడి నేను వేకువనే లేచెదను
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O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my inmost
being.
Awake, psaltery and harp! I myself will awake early.

Psalm

108

1

Psalm

108

2

Psalm

108

3

Psalm

108

4

Psalm

108

5

Psalm

108

6

Psalm

108

7

త్న్ పరిశుదిత్ తోడని దేవుడు మ్యట యిచిచయనానడు నేను పరహరిుంచెదను Gilead is Mine; Manasseh is Mine; Ephraim also is the strength of Mine
షెకెమును పంచిపట్టుదను సుకోకతు లోయను కొలిపంచెదను.
head; Judah is My lawgiver.
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గిల్లదు నాది మ్న్షేు నాది ఎఫా
ర యిము నాకు శిరసాతీణము యూదా నా రాజ
దండము.
మోయాబు నేను కాళ్ల
ా కడగుకొను పళ్లాము ఎదోముమీదికి నా
చెపుపవిసరివేయదును ఫిలిష్తయనుబటిు జయోత్సవము చేసియనానను.

Moab is My washpot; over Edom will I cast My shoe; over Philistia will I
triumph."
Who will bring me into the stronghold city? Who will lead me into Edom?
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Wilt not Thou, O God, who hast cast us off? And wilt not Thou, O God, go
forth with our hosts?
Give us help from trouble, for vain is the help of man.
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కోటగల పటుణములోనికి న్నున ఎవడు తోడుకొని పోవును? ఎదోములోనికి
న్ననవడు న్డిపంచను?
దేవా, నీవు మ్ముిను విడనాడి యనానవుగదా? దేవా, మ్య సేన్లతోకూడ
నీవు బయలుదేరుట మ్యని యనానవుగదా?
మ్నుషుాల సహాయము వారథము. శతు
ి వులను జయించటకు నీవు మ్యకు
సహాయము దయచేయము
దేవునివలన్ మేము శూరకారాములు జరిగించెదము మ్య శతు
ి వులను
అణగదొరకుకవాడు ఆయనే.
నా సు
త త్రకి కారణభూతుడవగు దేవా, మౌన్ముగా ఉండకుము
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They compassed me about also with words of hatred, and fought against me
without a cause.
For my love they are my adversaries, but I give myself unto prayer.
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న్నున చెరపవలన్ని భ్కిిహీనులు త్మ్ నోరు కపటముగల త్మ్ నోరు
తెరచియనానరు వారు నామీద అబదిములు చెపుపకొనుచనానరు.
న్నున చట్ట
ు కొని నా మీద దేవష్పు మ్యటల్లడు చనానరు నిరినమిత్తముగా
నాతో పోరాడుచనానరు
నేను చూపన్ పేరమ్కు పరత్రగా వారు నామీద పగ పటిుయనానరు అయితే నేను
మ్యన్క ప్ర
ర రథన్చేయచనానను.
నేను చేసిన్ మేలున్కు పరత్రగా కీడు చేయచనానరు. నేను చూపన్ పేరమ్కు
పరత్రగా నామీద దేవష్ ముంచచనానరు.

I will praise Thee, O LORD, among the people, and I will sing praises unto
Thee among the nations.
జనులమ్ధా నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదను. పరజలలో నినున కీరిించెదను For Thy mercy is great above the heavens, and Thy truth reacheth unto the
clouds.
యెహోవా, నీ కృప ఆకాశముకంట్ట ఎత్తయిన్ది నీ సత్ాము మేఘములంత్
Be Thou exalted, O God, above the heavens, and Thy glory above all the
ఎతు
త గానున్నది.
earth.
దేవా, ఆకాశముకంట్ట అతుాన్నతుడవుగా నినున కనుపరచకొనుము.
That Thy beloved may be delivered, save with Thy right hand, and answer
me.
నీ పరభావము సరవభూమిమీద కన్బడనిముి నీ పరయలు
God hath spoken in His holiness: "I will rejoice; I will divide Shechem, and
విమోచింపబడున్ట్ట
ా n నీ కుడిచేత్రతో న్నున రకిుంచి నాకు ఉత్తరమిముి.
mete out the Valley of Succoth.

Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our
enemies.
Hold not thy peace, O God of my praise.
For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened
against me; they have spoken against me with a lying tongue.

They have rewarded me evil for good, and hatred for my love.
Set Thou a wicked man over him, and let Satan stand at his right hand.
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వానిమీద భ్కిిహీనుని అధికారిగా నుంచము అపవాది వాని కుడిపరకకను
నిలుచను గాక.
వాడు విమ్రశలోనికి తేబడున్పుపడు దోష్యని తీరుప నొందును గాక వాని
ప్ర
ర రథన్ ప్రపమ్గునుగాక
వాని జీవిత్దిన్ములు కొదిదవగును గాక వాని ఉదోాగమును వేర్కకడు
తీసికొనును గాక.
వాని బిడిలు త్ండిరలేనివారవుదురు గాక వాని భారా విధవరాలగును గాక

When he shall be judged, let him be condemned, and let his prayer be
counted as sin.
Let his days be few, and let another take his office.
Let his children be fatherless, and his wife a widow.

వాని బిడిలు దేశదిరమ్ిరులై భిక్షమతు
త దురు గాక ప్రడుపడిన్ త్మ్ యిండాకు
దూరముగా జీవన్ము వెదకుదురు గాక
వాని ఆసిత అంత్య అపుపలవారు ఆకరమించ కొందురు గాక వాని
కషా
ు రిజత్మును పరులు దోచకొందురుగాక
వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక త్ండిరలేనివాని బిడిలకు
దయచూపువారు ఉండక పోదురు గాక
వాని వంశము నిరూిలము చేయబడును గాక వచచత్రమున్ందు వారి పేరు
మ్యసిపోవును గాక
వాని పత్రులదోష్ము యెహోవా జా
ా పకములోనుంచ కొనును గాక వాని త్లిా
ప్రపము తుడుపుపటుబడక యండును గాక
ఆయన్ వారి జా
ా పకమును భూమిమీదనుండి కొటిు వేయన్ట్ట
ా ఆ ప్రపములు
నిత్ాము యెహోవా సనినధిని కన్బడు చండునుగాక.
ఏలయన్గా కృప చూపవలన్న్నమ్యట మ్రచి శర మ్నొందిన్వానిని దరిదు
ర ని
న్లిగిన్ హృదయము గలవానిని చంపవలన్ని వాడు అత్ని త్రిమను.

Let his children be continually vagabonds and beg; let them seek their bread
also out of their desolate places.
Let the extortioner catch all that he hath, and let the strangers despoil his
labor.
Let there be none to extend mercy unto him, neither let there be any to
favor his fatherless children.
Let his posterity be cut off, and in the generation to follow let their name be
blotted out.
Let the iniquity of his fathers be remembered by the LORD, and let not the
sin of his mother be blotted out.
Let them be before the LORD continually, that He may cut off the memory
of them from the earth;
because he remembered not to show mercy, but persecuted the poor and
needy man, that he might even slay the broken in heart.
As he loved cursing, so let it come unto him; as he delighted not in blessing,
so let it be far from him.

శపంచట వానికి పీరత్ర గనుక అది వానిమీదికి వచిచ యన్నది. దీవెన్యందు
వానికిష్ుము లేదు గనుక అది వానికి దూరమ్యయెను.
తాను పైబటు వేసికొనున్ట్ట
ా వాడు శాపము ధరించెను అది నీళావల వాని
కడుపులో చొచిచయన్నది తెైలమువల వాని యెముకలలో చేరియన్నది

As he clothed himself with cursing as with his garment, so let it come into
his bowels like water and like oil into his bones.
Let it be unto him as the garment which covereth him, and as a girdle
wherewith he is girded continually.

తాను కపుపకొను వసతీమువలను తాను నిత్ాము కట్ట
ు కొను న్డికట్ట
ు వలను
అది వానిని వదలకుండును గాక.
నా విరోధులకు నా ప్ర
ర ణమున్కు విరోధముగా మ్యట ల్లడువారికి ఇదే
యెహోవావలన్ కలుగు పరత్రకారము.
యెహోవా పరభువా, నీ నామ్మునుబటిు నాకు సహాయము చేయము నీ కృప
ఉత్తమ్మైన్ది గనుక న్నున విడిపంపుము.
నేను దీన్దరిదు
ర డను నా హృదయము నాలో గుచచ బడియన్నది.

Let this be the reward of mine adversaries from the LORD and of them that
speak evil against my soul.
But do Thou for me, O GOD the Lord, for Thy name's sake; because Thy
mercy is good, deliver Thou me.
For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.

సాగిపోయిన్ నీడవల నేను కీుణంచియనానను మిడత్లను ప్రరదోలున్ట్ట
ా
న్నున ప్రరదోలుదురు
ఉపవాసముచేత్ నా మోకాళ్ల
ా బలహీన్మ్యయెను నా శరీరము పుష్ు త్గిు
చికికపోయెను.
వారి నిందలకు నేను ఆసపదుడనైత్రని వారు న్నున చూచి త్మ్ త్లలు
ఊచెదరు

I am gone like the shadow when it declineth; I am tossed up and down as
the locust.
My knees are weak through fasting, and my flesh faileth of fatness.
I have become a reproach also unto them; when they looked upon me they
shook their heads.
Help me, O LORD my God! O save me according to Thy mercy,
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యెహోవా నాదేవా, యిది నీచేత్ జరిగిన్దనియ యెహోవావెైన్ నీవే దీని
చేసిత్రవనియ వారికి తెలియ న్ట్ట
ా
నాకు సహాయము చేయము నీ కృపనుబటిు న్నున రకిుంపుము.
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that they may know that this is Thy hand--that Thou, LORD, hast done it.
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యెహోవా నీ పరిప్రలన్దండమును స్త్యోనులోనుండి సాగజేయచనానడు నీ Thy people shall be willing in the day of Thy power; in the beauties of
శతు
ి వులమ్ధాను నీవు పరిప్రలన్ చేయము.
holiness, from the womb of the morning, Thou hast the dew of Thy youth.
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యదిసనానహదిన్మున్ నీ పరజలు ఇష్ుపూరవకముగా వచెచదరు. నీ
¸యవన్సు
థ లలో శ్రరషు
ఠ లు పరిశుదా
ి లంకృతులైమ్ంచ వల
అరుణోదయగరభములోనుండి నీయొదదకువచెచదరు
మలీకసెదకు కరమ్ము చొపుపన్ నీవు నిరంత్రము యాజకుడవెైయందువని
యెహోవా పరమ్యణము చేసియనానడు, ఆయన్ మ్యట త్పపనివాడు.
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Let them curse, but Thou bless; when they arise let them be ashamed, but
let Thy servant rejoice.
వారు శపంచచనానరు గాని నీవు దీవించదువు వారు లేచి అవమ్యన్ము
Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves
పందదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోష్ంచను.
with their own confusion, as with a mantle.
నా విరోధులు అవమ్యన్ము ధరించకొందురు గాక త్మ్ సిగు
ు నే
I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise Him among
నిలువుటంగీవల కపుపకొందురు గాక
the multitude.
నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృత్జాతాసు
త తులు మండుగా చెలిాంచెదను
For He shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that
అనేకుల మ్ధాను నేనాయన్ను సు
త త్రంచెదను.
condemn his soul.
దరిదు
ర ని ప్ర
ర ణమును విమ్రశకు లోపరచవారి చేత్ర లోనుండి అత్ని
The LORD said unto my Lord, "Sit Thou at My right hand, until I make Thine
రకిుంచటకెై యెహోవా అత్ని కుడిపరకకను నిలుచచనానడు.
enemies Thy footstool."
పరభువు నా పరభువుతో సెలవిచిచన్వాకుక నేను నీ శతు
ి వులను నీ ప్రదములకు The LORD shall send the rod of Thy strength out of Zion. Rule Thou in the
పీఠముగా చేయవరకు నా కుడి ప్రరశవమున్ కూరుచండుము.
midst of Thine enemies!

The LORD hath sworn and will not repent: "Thou art a priest for ever, after
the order of Melchizedek."
The Lord at Thy right hand shall strike through kings in the day of His wrath.

పరభువు నీ కుడిప్రరశవమ్ందుండి త్న్ కోపదిన్మున్ రాజులను న్లుగగొట్ట
ు ను. He shall judge among the heathen, He shall fill the places with dead bodies,
He shall wound the heads over many countries.
అన్ాజనులకు ఆయన్ తీరుప తీరుచను దేశము శవములతో నిండియండును He shall drink of the brook on the way; therefore shall He lift up the head.
విశాలదేశముమీది పరధానుని ఆయన్ న్లుగగొట్ట
ు ను.
మ్యరుమున్ ఏటి నీళ్ల
ా ప్రన్ముచేసి ఆయన్ త్ల యెతు
త ను.
Praise ye the LORD! I will praise the LORD with my whole heart in the
assembly of the upright and in the congregation.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి. యథారథవంతుల సభ్లోను సమ్యజములోను పూరణ
The works of the LORD are great, sought out by all them that have pleasure
హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచెదను.
therein.
యెహోవా కిరయలు గొపపవి వాటియందు ఇష్ుముగలవారందరు వాటిని
విచారించ దురు.
ఆయన్ కారాము మ్హిమ్య పరభావములుగలది ఆయన్ నీత్ర నిత్ాము
నిలుకడగా నుండును.
ఆయన్ త్న్ ఆశచరాకారాములకు జా
ా పకారథసూచన్ను
నియమించియనానడు. యెహోవా దయాదాకిుణాపూరు
ణ డు
త్న్యందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారికి ఆయన్ ఆహారమిచిచ యనానడు ఆయన్
నిత్ాము త్న్ నిబంధన్ జా
ా పకము చేసికొనును.

His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth for ever.
He hath made His wonderful works to be remembered; the LORD is gracious
and full of compassion.
He hath given meat unto them that fear Him; He will ever be mindful of His
covenant.
He hath shown His people the power of His works, that He may give them
the heritage of the heathen.
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ఆయన్ త్న్ పరజలకు అన్ాజనుల సావసథాము అపపగించి యనానడు త్న్
కిరయల మ్హాత్ిామును వారికి వెలాడిచేసి యనానడు.

The works of His hands are verity and judgment; all His commandments are
sure.
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They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.
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ఆయన్ చేత్రకారాములు సత్ామైన్వి నాాయమైన్వి ఆయన్
శాసన్ములనినయ న్మ్ికమైన్వి.
అవి శాశవత్ముగా సాథపంపబడియన్నవి సత్ాముతోను యథారథత్తోను
అవి చేయబడి యన్నవి.
ఆయన్ త్న్ పరజలకు విమోచన్ము కలుగజేయవాడు త్న్ నిబంధన్ ఆయన్
నిత్ాముగా ఉండ నిరణయించ వాడు. ఆయన్ నామ్ము పరిశుదిమైన్ది
పూజంపదగిన్ది.
యెహోవాయందలి భ్యము జా
ా న్మున్కు మూలము ఆయన్ శాసన్ముల
న్నుసరించవారందరు మ్ంచి వివే కము గలవారు. ఆయన్కు నిత్ాము
సోతత్ిము కలుగుచన్నది.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవాడు ఆయన్
ఆజాలనుబటిు అధికముగా ఆన్ందించవాడు ధనుాడు.
వాని సంత్త్రవారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథవంతుల
వంశపువారు దీవింపబడుదురు
కలిమియ సంపదయ వాని యింట నుండును వాని నీత్ర నిత్ాము నిలుచను.
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యథారథవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్ట
ు ను వారు కటాక్షమును
వాత్సలాత్య నీత్రయగలవారు.
దయాళ్లలును అపపచచవారును భాగావంతులు నాాయవిమ్రశలో వారి
వాాజాము గెలుచను
అటిువారు ఎపుపడును కదలింపబడరు నీత్రమ్ంతులు నిత్ాము జా
ా పకములో
నుందురు.
వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర యించి సిథర ముగా నుండును వాడు
దురావరికు జడియడు.
వాని మ్న్సుస సిథరముగానుండును త్న్ శతు
ి వుల విష్యమైన్ త్న్ కోరిక
నరవేరు వరకు వాడు భ్యపడడు.
వాడు దాత్ృత్వము కలిగి బీదలకిచచను వాని నీత్ర నిత్ాము నిలుచను వాని
కొముి ఘన్త్ నొంది హెచిచంపబడును.
భ్కిిహీనులు దాని చూచి చింత్పడుదురు వారు పండు
ా కొరుకుచ కీుణంచి
పోవుదురు భ్కిిహీనుల ఆశ భ్ంగమైపోవును.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి యెహోవా సేవకుల్లరా, ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
యెహోవా నామ్మును సు
త త్రంచడి.
ఇది మొదలుకొని యెలాకాలము యెహోవా నామ్ము సనునత్రంపబడునుగాక.

He sent redemption unto His people; He hath commanded His covenant for
ever; holy and reverend is His name.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom; a good understanding
have all they that do His commandments. His praise endureth for ever!
Praise ye the LORD! Blessed is the man that feareth the LORD, that
delighteth greatly in His commandments.
His seed shall be mighty upon the earth; the generation of the upright shall
be blessed.
Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth for
ever.
Unto the upright there ariseth light in the darkness; he is gracious and full of
compassion and righteous.
A good man showeth favor and lendeth; he will guide his affairs with
discretion.
Surely he shall not be moved forever; the righteous shall be held in
everlasting remembrance.
He shall not be afraid of evil tidings; his heart is fixed, trusting in the LORD.
His heart is established; he shall not be afraid until he sees his desires upon
his enemies.
He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth
for ever; his horn shall be exalted with honor.
The wicked shall see it and be grieved, he shall gnash with his teeth and
melt away; the desire of the wicked shall perish.
Praise ye the LORD! Praise, O ye servants of the LORD; praise the name of
the LORD!
Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.
From the rising of the sun unto the going down of the same, the LORD'S
name is to be praised.
The LORD is high above all nations, and His glory above the heavens.

సూరోాదయము మొదలుకొని సూరాాసతమ్యము వరకు యెహోవా నామ్ము
సు
త త్ర నొందదగిన్ది.
యెహోవా అన్ాజనులందరియెదుట మ్హోన్నతుడు ఆయన్ మ్హిమ్ ఆకాశ Who is like unto the LORD our God who dwelleth on high,
విశాలమున్ వాాపంచి యన్నది
ఉన్నత్మ్ందు ఆస్త్నుడెైయన్న మ్న్ దేవుడెైన్ యెహో వాను
who humbleth Himself to behold the things that are in heaven and on the
పోలియన్నవాడెవడు?
earth?
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ఆయన్ భూమ్యాకాశములను వంగిచూడన్నుగరహించ చనానడు.
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పరధానులతో త్న్ పరజల పరధానులతో వారిని కూరుచండబెట్ట
ు టకెై
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He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of
children. Praise ye the LORD!
When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of a
strange language,
Judah was His sanctuary, and Israel His dominion.
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ఆయన్ నేలనుండి దరిదు
ర లను లేవనతు
త వాడు పంట కుపపమీదనుండి బీదలను
పైకెతు
త వాడు
ఆయన్ సంతులేనిదానిని ఇల్ల
ా లుగాను కుమ్యళా సంతోష్ముగల త్లిాగాను
చేయను. యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
ఐగుపు
త లోనుండి ఇశారయేలు అన్ాభాష్గల జనులలోనుండి యాకోబు బయలు
వెళ్లాన్పుపడు
యూదా ఆయన్కు పరిశుదిసథలమ్యయెను ఇశారయేలు ఆయన్కు
రాజామ్యయెను.
సముదరము దానిని చూచి ప్రరిపోయెను యొరా
ద ను న్ది వెనుకకు మ్ళ్లాను.
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కొండలు పటేుళావలను గుటులు గొఱ్ఱపలాలవలను గంతులు వేసెను.
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సముదరమ్య, నీవు ప్రరిపోవుటకు నీకేమి త్టసిథంచి న్ది? యొరా
ద నూ, నీవు
వెనుకకు మ్ళ్ల
ా టకు నీకేమి త్టసిథంచి న్ది?
కొండల్లరా, మీరు పటేాళావలను గుటుల్లరా, మీరు గొఱ్ఱపలాలవలను గంతులు
వేయ టకు మీకేమి సంభ్వించిన్ది?
భూమీ, పరభువు సనినధిని యాకోబు దేవుని సనిన ధిని వణకుము

What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? Thou Jordan, that thou
wast driven back?
Ye mountains, that ye skipped like rams, and ye little hills, like lambs?
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మ్య దేవుడు ఆకాశమ్ందునానడు త్న్ కిచఛవచిచన్ట్ట
ా గా సమ్సతమును ఆయన్ Their idols are silver and gold, the work of men's hands.
చేయ చనానడు
వారి విగరహములు వెండి బంగారువి అవి మ్నుషుాల చేత్రపనులు
They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not.
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వాటికి నోరుండియ పలుకవు కనునలుండియ చూడవు

They have ears, but they hear not; noses have they, but they smell not.
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చెవులుండియ విన్వు ముకుకలుండియ వాసన్చూడవు
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చేతులుండియ ముట్ట
ు కొన్వు ప్రదములుండియ న్డువవు గొంతుకతో
మ్యటల్లడవు.
వాటిని చేయవారును వాటియందు న్మిికయంచ వారందరును
వాటివంటివారై యనానరు.
ఇశారయేలీయల్లరా, యెహోవాను న్ముికొనుడి. ఆయన్ వారికి సహాయము
వారికి కేడెము

They have hands, but they handle not; feet have they, but they walk not;
neither speak they through their throat.
They that make them are like unto them; so is everyone that trusteth in
them.
O Israel, trust thou in the LORD: He is their help and their shield.

He raiseth up the poor out of the dust and lifteth the needy out of the
dunghill,
that He may set him with princes, even with the princes of His people.

The sea saw it, and fled; Jordan was driven back.
The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.

Tremble, thou earth, at the presence of the LORD, at the presence of the
God of Jacob,
who turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of
waters.
ఆయన్ బండను నీటిమ్డుగుగాను చెకుముకి రాత్రబండను నీటి ఊటలుగాను Not unto us, O LORD, not unto us, but unto Thy name give glory, for Thy
చేయ వాడు.
mercy and for Thy truth's sake.
మ్యకు కాదు, యెహోవా మ్యకు కాదు నీ కృప్రసత్ాములనుబటిు నీ
Why should the heathen say, "Where now is their God?"
నామ్మున్కే మ్హిమ్ కలగునుగాక
వారి దేవుడడి అని అన్ాజనులందుకు చెపుపకొందురు?
But our God is in the heavens; He hath done whatsoever He hath pleased.

O house of Aaron, trust in the LORD: He is their help and their shield.
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అహరోను వంశసు
థ ల్లరా, యెహోవాను న్ముికొనుడి. ఆయన్ వారికి
సహాయము వారికి కేడెము
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారల్లరా యెహోవాయందు న్మిిక
యంచడి ఆయన్ వారికి సహాయము వారికి కేడెము.
యెహోవా మ్ముిను మ్రచిపోలేదు ఆయన్ మ్ముి నాశీరవదించను ఆయన్
ఇశారయేలీయల నాశీరవదించను అహరోను వంశసు
థ లనాశీరవదించను
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Ye that fear the LORD, trust in the LORD: He is their help and their shield.
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పన్నలనేమి పదదలనేమి త్న్యందు భ్యభ్కు
ి లు గల వారిని యెహోవా
The LORD shall increase you more and more, you and your children.
ఆశీరవదించను.
యెహోవా మిముిను మీ పలాలను వృదిిపందించను.
Ye are blessed by the LORD who made heaven and earth.
భూమ్యాకాశములను సృజంచిన్ యెహోవాచేత్ మీరు ఆశీరవదింపబడిన్వారు. The heaven, even the heavens, are the LORD's; but the earth hath He given
to the children of men.
ఆకాశములు యెహోవావశము భూమిని ఆయన్ న్రుల కిచిచయనానడు.
The dead praise not the LORD, neither do any that go down into silence.
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మ్ృతులును మౌన్సిథత్రలోనికి దిగిపోవువారును యెహోవాను సు
త త్రంపరు

Psalm

115

18

Psalm

116

1

Psalm

116

2

Psalm

116

3

Psalm

116

4

Psalm

116

5

Psalm

116

6

Psalm

116

7

Psalm

116

8

Psalm

116

9

Psalm

116

10

Psalm

116

11

నేను ఆల్లగు మ్యటల్లడి న్మిిక యంచిత్రని. నేను మిగుల
I said in my haste, "All men are liars."
బాధపడిన్వాడను.
నేను తొందరపడిన్వాడనై ఏ మ్నుషుాడును న్మ్ిదగిన్వాడు కాడను కొంటిని. What shall I render unto the LORD for all His benefits toward me?
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యెహోవా నాకు చేసిన్ ఉపకారములనినటికి నేనాయన్కేమి చెలిాంచదును?

The LORD hath been mindful of us; He will bless us; He will bless the house
of Israel; He will bless the house of Aaron.
He will bless them that fear the LORD, both small and great.

But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the
LORD!
మేమైతే ఇది మొదలుకొని నిత్ాము యెహోవాను సు
త త్రంచెదము యెహోవాను I love the LORD, because He hath heard my voice and my supplications.
సు
త త్రంచడి.
యెహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి యనానడు. కాగా
Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as
నేనాయన్ను పేరమించచనానను.
long as I live.
ఆయన్ నాకు చెవియొగెును కావున్ నా జీవిత్కాలమ్ంత్య నేనాయన్కు
The sorrows of death encompassed me, and the pains of hell got hold upon
మొఱ్ఱ పట్ట
ు దును
me; I found trouble and sorrow.
మ్రణబంధములు న్నున చట్ట
ు కొని యండెను ప్రతాళపు వేదన్లు న్నున
Then I called upon the name of the LORD: "O LORD, I beseech Thee, deliver
పట్ట
ు కొనియండెను శర మ్య దుుఃఖమును నాకు కలిగెను.
my soul!"
అపుపడుయెహోవా, దయచేసి నా ప్ర
ర ణమును విడిపంపుమ్ని యెహోవా
Gracious is the LORD and righteous; yea, our God is merciful.
నామ్మునుబటిు నేను మొఱ్ఱపటిుత్రని.
యెహోవా దయాళ్లడు నీత్రమ్ంతుడు మ్న్ దేవుడు వాత్సలాత్గలవాడు.
The LORD preserveth the simple; I was brought low, and He helped me.
యెహోవా సాధువులను కాప్రడువాడు. నేను కు
ర ంగియండగా ఆయన్ న్నున
రకిుంచెను.
నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవా నీకు కేుమ్ము విసతరింప జేసియనానడు. త్రరిగి నీ
విశారంత్రలో పరవేశింపుము.
మ్రణమునుండి నా ప్ర
ర ణమును కనీనళ్ల
ా విడువకుండ నా కనునలను
జారిపడకుండ నాప్రదములను నీవు త్పపంచియనానవు.
సజీవులున్న దేశములలో యెహోవా సనినధిని నేను కాలము గడుపుదును.

Return unto thy rest, O my soul, for the LORD hath dealt bountifully with
thee.
For Thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my
feet from falling.
I will walk before the LORD in the land of the living.
I believed, therefore have I spoken: "I was greatly afflicted."

I will take the cup of salvation and call upon the name of the LORD.
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రక్షణప్రత్ిను చేత్ పుచచకొని యెహోవా నామ్మున్ ప్ర
ర రథన్ చేసెదను.

I will pay my vows unto the LORD now, in the presence of all His people.
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Precious in the sight of the LORD is the death of His saints.
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యెహోవాకు నా మొ
ా కుకబళ్ల
ా చెలిాంచెదను. ఆయన్ పరజలందరి యెదుటనే
చెలిాంచెదను
యెహోవా భ్కు
ి ల మ్రణము ఆయన్ దృష్ుకి విలువ గలది
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O LORD, truly I am Thy servant; I am Thy servant and the son of Thine
handmaid; Thou hast loosed my bonds.
యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి
I will offer to Thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name
కుమ్యరుడనైయనానను నీవు నాకట్ట
ా విపపయనానవు.
of the LORD.
నేను నీకు కృత్జాతారపణ న్రిపంచెదను, యెహోవా నామ్మున్ ప్ర
ర రథన్చేసెదను I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all His people,
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ఆయన్ పరజలందరియెదుటను యెహోవా మ్ందిరపు ఆవరణములలోను
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యెరూష్లేమ్య, నీ మ్ధాను నేను యెహోవాకు నా మొ
ా కుకబళ్ల
ా చెలిాంచెదను.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
యెహోవా కృప మ్న్యెడల హెచచగానున్నది....... ఆయన్ విశావసాత్
నిరంత్రము నిలుచను.
కాబటిు సమ్సత అన్ాజనుల్లరా, యెహోవాను సు
త త్రం చడి సరవజన్ముల్లరా,
ఆయన్ను కొనియాడుడి యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్ కృప నిరంత్రము...... నిలుచను ఆయన్కు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి
ఆయన్ కృప నిరంత్రము నిలుచన్ని ఇశారయేలీయలు అందురు గాక.

in the courts of the LORD's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise
ye the LORD!
O praise the LORD, all ye nations! Praise Him, all ye people!
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ఆయన్ కృప నిరంత్రము నిలుచన్ని అహరోను వంశ సు
థ లు అందురు గాక.

Let them that fear the LORD now say that His mercy endureth for ever.
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I called upon the LORD in distress; the LORD answered me, and set me in an
ample place.
The LORD is on my side; I will not fear. What can man do unto me?
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ఆయన్ కృప నిరంత్రము నిలుచన్ని యెహోవా యందు
భ్యభ్కు
ి లుగలవారు అందురు గాక.
ఇరుకున్ందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిుత్రని విశాలసథలమ్ందు యెహోవా
నాకు ఉత్తరమిచెచను
యెహోవా నా పక్షమున్ నునానడు నేను భ్య పడను న్రులు నాకేమి
చేయగలరు?
యెహోవా నా పక్షము వహించి నాకు సహకారియె
ై యనానడు నా శతు
ి వుల
విష్యమైన్ నా కోరిక నరవేరుట చూచెదను.
మ్నుషుాలను న్ముికొనుటకంట్ట యెహోవాను ఆశర యించట మేలు.
రాజులను న్ముికొనుటకంట్ట యెహోవాను ఆశర యించట మేలు.
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అన్ాజనులందరు న్నున చట్ట
ు కొనియనానరు యెహోవా నామ్మునుబటిు
నేను వారిని నిరూిలము చేసెదను.
న్లుదిశలను వారు న్నున చట్ట
ు కొనియనానరు యెహోవా నామ్మునుబటిు
నేను వారిని నిరూిలము చేసెదను.
కందిరీగలవల నామీద ముసిరి యనానరు ముండు
ా కాలిచన్ మ్ంట
ఆరిపోవున్ట్ట
ా వారు న్శించి పోయిరి యెహోవా నామ్మును బటిు నేను వారిని
నిరూిలము చేసెదను.

For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the LORD
endureth for ever. Praise ye the LORD!
O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for
ever!
Let Israel now say that His mercy endureth for ever.
Let the house of Aaron now say that His mercy endureth for ever.

The LORD taketh my part among them that help me; therefore shall I see
what I desire upon them that hate me.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
All the nations compassed me about, but in the name of the LORD will I
destroy them.
They compassed me about, yea, they compassed me about; but in the name
of the LORD I will destroy them.
They compassed me about like bees, they are quenched as the fire of
thorns; for in the name of the LORD I will destroy them.
Thou hast thrust sorely at me that I might fall, but the LORD helped me.
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నేను పడున్ట్ట
ా నీవు న్నున గటిుగా తోసిత్రవి యెహోవా నాకు సహాయము
చేసెను.
యెహోవా నా దురుము నా గాన్ము ఆయన్ నాకు రక్షణాధారమ్యయెను.
నీత్రమ్ంతుల గుడారములలోరక్షణనుగూరిచన్ ఉతాసహ సునాదము
విన్బడును యెహోవా దకిుణహసతము సాహస కారాములను చేయను.
యెహోవా దకిుణహసతము మ్హోన్నత్ మ్యయెను యెహోవా దకిుణహసతము
సాహసకారాములను చేయను.
నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా కిరయలు వివ రించెదను.
యెహోవా న్నున కఠిన్ముగా శికిుంచెను గాని ఆయన్ న్నున మ్రణమున్కు
అపపగింపలేదు.
నేను వచచన్ట్ట
ా నీత్ర గుమ్ిములు తీయడి నేను వాటిలో పరవేశించి
యెహోవాకు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచెదను.
ఇది యెహోవా గుమ్ిము నీత్రమ్ంతులు దీనిలో పరవేశించెదరు.

The LORD is my strength and song, and has become my salvation.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous;
the right hand of the LORD doeth valiantly.
The right hand of the LORD is exalted; the right hand of the LORD doeth
valiantly.
I shall not die, but live and declare the works of the LORD.
The LORD hath chastened me sorely, but He hath not given me over unto
death.
Open to me the gates of righteousness; I will go into them, and I will praise
the LORD"
this gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
I will praise Thee, for Thou hast heard me and art become my salvation.

నీవు నాకు రక్షణాధారుడవెై నాకు ఉత్తరమిచిచ యనానవు నేను నీకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదను.
ఇలు
ా కట్ట
ు వారు నిషేధించిన్ రాయి మూలకు త్లరాయి ఆయెను.
అది యెహోవావలన్ కలిగిన్ది అది మ్న్ కనునలకు ఆశచరాము

The stone which the builders refused has become the head stone of the
corner.
This is the LORD'S doing; it is marvelous in our eyes.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.

ఇది యెహోవా ఏరాపట్ట చేసిన్ దిన్ము దీనియందు మ్న్ము ఉత్సహించి
సంతోష్ంచెదము.
యెహోవా, దయచేసి న్నున రకిుంచము యెహోవా, దయచేసి అభివృదిి
కలిగించము.
యెహోవాపేరట వచచవాడు ఆశీరావద మొందును గాక యెహోవా
మ్ందిరములోనుండి మిముి దీవించ చనానము.
యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన్ మ్న్కు వెలుగు న్ను గరహించియనానడు
ఉత్సవ బలిపశువును తా
ి ళాతో బలిపీఠపు కొముిలకు కట్ట
ు డి.

Save now, I beseech Thee, O LORD; O LORD, I beseech Thee, send now
prosperity.
Blessed be he that cometh in the name of the LORD! We have blessed you
from the house of the LORD.
God is the LORD, who hath shown us light; bind the sacrifice with cords,
even unto the horns of the altar.
Thou art my God, and I will praise Thee; Thou art my God, I will exalt Thee.

O give thanks unto the LORD, for He is good; for His mercy endureth for
ever!
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

3
4

నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదను నీవు నా
దేవుడవు నినున ఘన్పరచెదను.
యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్ కృప నిరంత్రము నిలుచచన్నది ఆయన్కు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి.
(ఆలఫ్) యెహోవా ధరిశాసతీము న్నుసరించి నిరోదష్ముగా న్డుచకొనువారు
ధనుాలు
ఆయన్ శాసన్ములను గెైకొనుచ పూరణహృదయముతో ఆయన్ను
వెదకువారు ధనుాలు.
వారు ఆయన్ మ్యరుములలో న్డుచకొనుచ ఏ ప్రప మును చేయరు
నీ ఆజాలను జాగరత్తగా గెైకొన్వలన్ని నీవు మ్యకు ఆజా
ా పంచియనానవు.

5

ఆహా నీ కటుడలను గెైకొనున్ట్ట
ా నా పరవరిన్ సిథరపడి యండిన్ నంత్ మేలు.

Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the
whole heart.
They also do no iniquity; they walk in His ways.
Thou hast commanded us to keep Thy precepts diligently;
O that my ways were directed to keep Thy statutes!

Then shall I not be ashamed when I have respect unto all Thy
commandments.
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నీ ఆజాలనినటిని నేను లక్షాము చేయన్పుపడు నాకు అవమ్యన్ము
కలుగనేరదు.
నీత్రగల నీ నాాయవిధులను నేను నేరుచకొనున్పుపడు
యథారథహృదయముతో నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాం చెదను.
నీ కటుడలను నేను గెైకొందును న్నున బత్రతగా విడనాడకుము.
(బేత్) ¸యవన్సు
థ లు దేనిచేత్ త్మ్ న్డత్ శుదిిపరచ కొందురు? నీ
వాకామునుబటిు దానిని జాగరత్తగా చూచకొనుట చేత్నే గదా?
నా పూరణహృదయముతో నినున వెదకియనానను న్నున నీ ఆజాలను విడిచి
త్రరుగనియాకుము.
నీ యెదుట నేను ప్రపము చేయకుండున్ట్ట
ా నా హృదయములో నీ
వాకాము ఉంచకొని యనానను.
యెహోవా, నీవే సోతత్ిము నొందదగిన్వాడవు నీ కటుడలను నాకు బోధించము.

I will praise Thee with uprightness of heart when I shall have learned Thy
righteous judgments.
I will keep Thy statutes; O forsake me not utterly!
How shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according
to Thy word.
With my whole heart have I sought Thee; O let me not wander from Thy
commandments!
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against Thee.
Blessed art Thou, O LORD; teach me Thy statutes.
With my lips have I declared all the judgments of Thy mouth.

నీ నోట నీవు సెలవిచిచన్ నాాయవిధులనినటిని నా పదవులతో
వివరించదును.
సరవసంపదలు దొరికిన్ట్ట
ా నీ శాసన్ముల మ్యరుమునుబటిు నేను సంతోష్ంచ
చనానను.
నీ ఆజాలను నేను ధాానించెదను నీ తో
ి వలను మ్నినంచెదను.
నీ కటుడలనుబటిు నేను హరిుంచెదను. నీ వాకామును నేను మ్రువకయందును.

I have rejoiced in the way of Thy testimonies, as much as in all riches.

17

(గీమల్) నీ సేవకుడనైన్ నేను బరదుకున్ట్ట
ా నాయెడల నీ దయారసము
చూపుము నీ వాకామునుబటిు నేను న్డుచకొనుచందును.

Open Thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of Thy law.
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నేను నీ ధరిశాసతీమున్ందు ఆశచరామైన్ సంగతు లను చూచన్ట్ట
ా నా
I am a stranger on the earth; hide not Thy commandments from me.
కనునలు తెరువుము.
నేను భూమిమీద పరదేశినై యనానను నీ ఆజాలను నాకు మ్రుగుచేయకుము. My soul breaketh for the longing that it hath for Thy judgments at all times.
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I will meditate on Thy precepts and attend unto Thy ways.
I will delight myself in Thy statutes; I will not forget Thy word.
Deal bountifully with Thy servant, that I may live and keep Thy word.

నీ నాాయవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియన్నది దానిచేత్ నా
ప్ర
ర ణము కీుణంచచన్నది.
గరివషు
ఠ లను నీవు గదిదంచచనానవు. నీ ఆజాలను విడిచి త్రరుగువారు
శాపగరసు
త లు.
నేను నీ శాసన్ముల న్నుసరించచనానను. నామీదికి రాకుండ నిందను
త్రరసాకరమును తొల గింపుము.
అధికారులు నాకు విరోధముగా సభ్తీరిచ మ్యటల్లడు కొందురు నీ సేవకుడు
నీ కటుడలను ధాానించచండును.
నీ శాసన్ములు నాకు సంతోష్కరములు అవి నాకు ఆలోచన్కరిలైయన్నవి.

Thou hast rebuked the proud that are cursed, that err from Thy
commandments.
Remove from me reproach and contempt, for I have kept Thy testimonies.

(దాలత్) నా ప్ర
ర ణము మ్ంటిని హతు
త కొనుచన్నది నీ వాకాముచేత్ న్నున
బరదికింపుము.
నా చరా అంత్య నేను చెపుపకొన్గా నీవు నాకు ఉత్తరమిచిచత్రవి నీ
కటుడలను నాకు బోధింపుము

I have declared my ways, and Thou heardest me; teach me Thy statutes.

Princes also sat and spoke against me, but Thy servant meditated on Thy
statutes.
Thy testimonies also are my delight and my counselors.
My soul cleaveth unto the dust; quicken Thou me according to Thy word.

Make me to understand the way of Thy precepts; so shall I talk of Thy
wondrous works.
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నీ ఉపదేశమ్యరుమును నాకు బోధపరచము. నీ ఆశచరాకారాములను నేను
ధాానించెదను.
వాసన్మువలన్ నా ప్ర
ర ణము నీరైపోయెను నీ వాకాముచేత్ న్నున
సిథరపరచము.
కపటపు న్డత్ నాకు దూరము చేయము నీ ఉపదేశమును నాకు
దయచేయము
సత్ామ్యరుమును నేను కోరుకొనియనానను నీ నాాయవిధులను నేను
నాయెదుట పట్ట
ు కొని యనానను
యెహోవా, నేను నీ శాసన్ములను హతు
త కొని యనానను న్నున
సిగు
ు పడనియాకుము.
నా హృదయమును నీవు విశాలపరచన్పుపడు నేను నీ ఆజాలమ్యరుమున్
పరుగెతెతదను.
(హే) యెహోవా, నీ కటుడలను అనుసరించటకు నాకు నేరుపము. అపుపడు
నేను కడమ్ట్ట
ు కు వాటిని గెైకొందును.
నీ ధరిశాసతీము న్నుసరించటకు నాకు బుదిి దయ చేయము అపుపడు నా
పూరణహృదయముతో నేను దాని పరకా రము న్డుచకొందును.

My soul melteth from heaviness; strengthen Thou me according to Thy
word.
Remove from me the way of lying, and grant me Thy law graciously.

నీ ఆజాల జాడను చూచి నేను ఆన్ందించచనానను దానియందు న్నున
న్డువజేయము.
లోభ్ముత్ట్ట
ు కాక నీ శాసన్ములత్ట్ట
ు నా హృద యము త్రిపుపము.

Incline my heart unto Thy testimonies, and not to covetousness;
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Let Thy mercies come also unto me, O LORD, even Thy salvation according
to Thy word;
(వావ్) యెహోవా, నీ కనికరములు నా యొదదకు రానిముి నీ మ్యటచొపుపన్ నీ so shall I have the answer for him that reproacheth me, for I trust in Thy
రక్షణ రానిముి.
word.
అపుపడు న్నున నిందించవారికి నేను ఉత్తరమీయ గలను ఏలయన్గా
And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hoped in
నీమ్యట న్ముికొనియనానను.
Thy judgments.
నా నోటనుండి సత్ావాకామును ఏమ్యత్ిమును తీసి వేయకుము నీ
So shall I keep Thy law continually, for ever and ever.
నాాయవిధులమీద నా ఆశ నిలిపయనానను.
నిరంత్రము నీ ధరిశాసతీము న్నుసరించదును నేను నిత్ాము దాని
And I will walk in liberty, for I seek Thy precepts.
న్నుసరించదును
నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబంధములేక న్డుచకొందును
I will speak of Thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
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సిగు
ు పడక రాజులయెదుట నీ శాసన్ములనుగూరిచ నేను మ్యటల్లడెదను.
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నీ ఆజాలనుబటిు నేను హరిుంచెదను అవి నాకు పరయములు.

వారథమైన్వాటిని చూడకుండ నా కనునలు త్రిపప వేయము నీ మ్యరుములలో
న్డుచకొనుటకు న్నున బరదికిం పుము.
నీ విచిచన్ వాకాము మ్నుషుాలలో నీ భ్యమును పుటిుంచచన్నది నీ
సేవకునికి దాని సిథరపరచము.
నీ నాాయవిధులు ఉత్తములు నాకు భ్యము పుటిుంచచన్న నా
అవమ్యన్మును కొటిువేయము.
నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పరయములు నీత్రనిబటిు న్నున బరదికింపుము.

I have chosen the way of truth; Thy judgments have I laid before me.
I have held fast unto Thy testimonies; O LORD, put me not to shame.
I will run in the way of Thy commandments, when Thou shalt enlarge my
heart.
Teach me, O LORD, the way of Thy statutes, and I shall keep it unto the end.
Give me understanding and I shall keep Thy law; yea, I shall observe it with
my whole heart.
Make me to go in the path of Thy commandments, for therein do I delight.

turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken Thou me in Thy
way.
Establish Thy word unto Thy servant, who is devoted to the fear of Thee.
Turn away my reproach which I fear, for Thy judgments are good.
Behold, I have longed after Thy precepts; quicken me in Thy righteousness.

And I will delight myself in Thy commandments which I have loved.

My hands also will I lift up unto Thy commandments, which I have loved;
and I will meditate on Thy statutes.
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నాకు పరయముగానున్న నీ ఆజాలత్ట్ట
ు నా చేతు లతెతదను నీ కటుడలను నేను
ధాానించదును. జాయిన్.
(జాయిన్) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన్ మ్యట జా
ా పకము చేసి కొనుము
దానివలన్ నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిుంచియనానవు.
నీ వాకాము న్నున బరదికించి యన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నమ్ిది
కలిగించచన్నది.
గరివషు
ఠ లు న్నున మిగుల అపహసించిరి అయిన్ను నీ ధరిశాసతీమునుండి
నేను తొలగక యనానను.
యెహోవా, పూరవకాలమునుండి యండిన్ నీ నాాయ విధులను జా
ా పకము
చేసికొని నేను ఓదారుప నొందిత్రని.
నీ ధరిశాసతీమును విడిచి న్డుచచన్న భ్కిిహీనులను చూడగా నాకు అధిక
రోష్ము పుట్ట
ు చన్నది
యాత్రికుడనైన్ నేను నా బసలో ప్రటలు ప్రడుటకు నీ కటుడలు
హేతువుల్లయెను.
యెహోవా, రాత్రివేళ నీ నామ్మును సిరణ చేయ చనానను నీ
ధరిశాసతీము న్నుసరించి న్డుచకొనుచనానను
నీ ఉపదేశము న్నుసరించి న్డుచకొనుచనానను ఇదే నాకు వరముగా
దయచేయబడియన్నది.
(హేత్)యెహోవా, నీవే నా భాగము నీ వాకాముల న్నుసరించి
న్డుచకొందున్ని నేను నిశచయించకొని యనానను.
కటాక్షముంచమ్ని నా పూరణహృదయముతో నినున
బత్రమ్యలుకొనుచనానను నీవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ న్నున కరుణంపుము.
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నా మ్యరుములు నేను పరిశీలన్చేసికొంటిని నీ శాసన్ములత్ట్ట
ు మ్రలుకొంటిని. I made haste, and delayed not to keep Thy commandments.
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నీ ఆజాలను అనుసరించటకు నేను జాగుచేయక త్వరపడిత్రని.

The cords of the wicked have robbed me, but I have not forgotten Thy law.
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At midnight I will rise to give thanks unto Thee, because of Thy righteous
judgments.
I am a companion of all them that fear Thee, and of them that keep Thy
precepts.
The earth, O LORD, is full of Thy mercy; teach me Thy statutes.
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భ్కిిహీనులప్రశములు న్నున చట్ట
ు కొని యన్నను నీ ధరిశాసతీమును నేను
మ్రువలేదు
నాాయమైన్ నీ విధులనుబటిు నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచటకు
అరిరాత్రివేళ నేను మేలొకనువాడను.
నీయందు భ్యభ్కు
ి లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను
అనుసరించవారికిని నేను చెలి కాడను.
(తే-త్) యహోవా, భూమి నీ కృపతో నిండియన్నది నీ కటుడలను నాకు
బోధింపుము.
యహోవా, నీ మ్యట చొపుపన్ నీ సేవకునికి నీవు మేలు చేసియనానవు.
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నేను నీ ఆజాలయందు న్మిిక యంచియనానను మ్ంచి వివేచన్ మ్ంచి
జా
ా న్ము నాకు నేరుపము.
శర మ్కలుగక మునుపు నేను తో
ి వ విడిచిత్రని ఇపుపడు నీ వాకాము
న్నుసరించి న్డుచకొను చనానను.
నీవు దయాళ్లడవెై మేలు చేయచనానవు నీ కటుడలను నాకు బోధింపుము.

Remember the word unto Thy servant, upon which Thou hast caused me to
hope.
This is my comfort in my affliction, for Thy word hath quickened me.
The proud have held me greatly in derision, yet have I not departed from
Thy law.
I remembered Thy judgments of old, O LORD, and have comforted myself.
Horror hath taken hold upon me, because of the wicked that forsake Thy
law.
Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
I have remembered Thy name, O LORD, in the night and have kept Thy law.
This I had, because I kept Thy precepts.
Thou art my portion, O LORD; I have said that I would keep Thy words.
I entreated Thy favor with my whole heart; be merciful unto me according
to Thy word.
I thought on my ways, and turned my feet unto Thy testimonies.

Thou hast dealt well with Thy servant, O LORD, according to Thy word.
Teach me good judgment and knowledge, for I have believed Thy
commandments.
Before I was afflicted I went astray, but now have I kept Thy word.
Thou art good, and doest good; teach me Thy statutes.

The proud have forged a lie against me, but I will keep Thy precepts with my
whole heart.
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గరివషు
ఠ లు నా మీద అబదిము కలిపంచదురు అయితే పూరణహృదయముతో
నేను నీ ఉపదేశ ములను అనుసరింతును.
వారి హృదయము కొరవువవల మ్ందముగా ఉన్నది నేను నీ
ధరిశాసతీమునుబటిు ఆన్ందించచనానను.
నేను నీ కటుడలను నేరుచకొనున్ట్ట
ా శర మ్నొంది యండుట నాకు మేల్లయెను.

Their heart is as fat as grease, but I delight in Thy law.

వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంట్ట నీ విచిచన్ ధరిశాసతీము నాకు
మేలు.
(యోద్) నీ చేతులు న్నున నిరిించి నాకు రూపు ఏరపరచెను నేను నీ
ఆజాలను నేరుచకొనున్ట్ట
ా నాకు బుదిి దయ చేయము.
నీ వాకాముమీద నేను ఆశపట్ట
ు కొని యనానను నీయందు
భ్యభ్కు
ి లుగలవారు న్నున చూచి సంతో ష్ంతురు
యెహోవా, నీ తీరుపలు నాాయమైన్వనియ విశావసాత్గలవాడవెై నీవు న్నున
శర మ్పరచిత్రవనియ నేనరుగుదును.
నీ సేవకునికి నీవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ నీ కృప న్నున ఆదరించను గాక.

Thy hands have made me and fashioned me; give me understanding, that I
may learn Thy commandments.
They that fear Thee will be glad when they see me, because I have hoped in
Thy word.
I know, O LORD, that Thy judgments are right, and that Thou in faithfulness
hast afflicted me.
Let, I pray Thee, Thy merciful kindness be for my comfort, according to Thy
word unto Thy servant.
Let Thy tender mercies come unto me, that I may live; for Thy law is my
delight.
Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without cause;
but I will meditate on Thy precepts.
Let those that fear Thee turn unto me, and those that have known Thy
testimonies.
Let my heart be sound in Thy statutes, that I not be ashamed.

నీ ధరిశాసతీము నాకు సంతోష్కరము. నేను బరదుకున్ట్ట
ా నీ
కరుణాకటాక్షములు నాకు కలుగును గాక.
నేను నీ ఉపదేశములను ధాానించచనానను. గరివషు
ఠ లు నామీద
అబదిముల్లడిన్ందుకు వారు సిగు
ు పడుదురు గాక.
నీయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారును నీ శాసన్ములను తెలిసికొనువారును నా
పక్షమున్ నుందురు గాక.
నేను సిగు
ు పడకుండున్ట్ట
ా నా హృదయము నీ కటుడలవిష్యమై
నిరోదష్మ్గును గాక.
(కఫ్) నీ రక్షణకొరకు నా ప్ర
ర ణము సొమ్ిసిలు
ా చన్నది. నేను నీ వాకాముమీద
ఆశపట్ట
ు కొని యనానను
న్నున ఎపుపడు ఆదరించెదవో అని నా కనునలు నీవిచిచన్ మ్యటకొరకు
కనిపటిు కీుణంచ చన్నవి
నేను పగ త్గులుచన్న సిదదవలనైత్రని అయిన్ను నీ కటుడలను నేను
మ్రచట లేదు.
నీ సేవకుని దిన్ములు ఎంత్ కొదిదవాయెను? న్నున త్రుమువారికి నీవు తీరుప
తీరుచట యెపుపడు?
నీ ధరిశాసతీము న్నుసరింపని గరివషు
ఠ లు న్నున చికికంచకొనుటకెై గుంటలు
త్ివివరి.
నీ ఆజాలనినయ న్మ్ిదగిన్వి పగవారు నిరినమిత్తముగా న్నున
త్రుముచనానరు నాకు సహాయముచేయము.
భూమిమీద నుండకుండ వారు న్నున నాశన్ము చేయటకు కొంచెమే త్పపను
అయితే నీ ఉపదేశములను నేను విడువకయనానను.
నీవు నియమించిన్ శాసన్మును నేను అనుసరించ న్ట్ట
ా నీ కృపచేత్ న్నున
బరదికింపుము. ల్లమద్.
(ల్లమద్) యెహోవా, నీ వాకాము ఆకాశమ్ందు నిత్ాము నిలకడగా నున్నది.

It is good for me that I have been afflicted, that I might learn Thy statutes.
The law of Thy mouth is better for me than thousands of gold and silver.

My soul fainteth for Thy salvation, but I hope in Thy word.
Mine eyes fail from seeking Thy word, saying, "When wilt Thou comfort
me?"
For I have become like a wineskin in the smoke, yet do I not forget Thy
statutes.
How many are the days of Thy servant? When wilt Thou execute judgment
on them that persecute me?
The proud have dug pits for me, which is not according to Thy law.
All Thy commandments are faithful; they persecute me wrongfully; help
Thou me!
They had almost consumed me from the earth, but I forsook not Thy
precepts.
Quicken me according to Thy lovingkindness; so shall I keep the testimony
of Thy mouth.
Forever, O LORD, Thy word is settled in heaven.
Thy faithfulness is unto all generations; Thou hast established the earth, and
it abideth.
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They continue this day according to Thine ordinances, for all are Thy
servants.
Had not Thy law been my delight, I should have perished in mine affliction.
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నీ విశావసాత్ త్రత్రములుండును. నీవు భూమిని సాథపంచిత్రవి అది
సిథరముగానున్నది
సమ్సతము నీకు సేవచేయచన్నవి కావున్ నీ నిరణయముచొపుపన్ అవి నేటికిని
సిథరపడి యన్నవి
నీ ధరిశాసతీము నాకు సంతోష్మియానియెడల నా శర మ్యందు నేను
న్శించియందును.
నీ ఉపదేశమువలన్ నీవు న్నున బరదికించిత్రవి నేనన్నడును వాటిని మ్రువను.
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నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచనానను నేను నీవాడనే న్నున రకిుంచము.
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న్నున సంహరింపవలన్ని భ్కిిహీనులు నా కొరకు పంచియనానరు అయితే
నేను నీ శాసన్ములను త్లపోయచనానను.
సకల సంపూరణత్కు పరిమిత్ర కలదని నేను గరహించి యనానను నీ
ధరోిపదేశము అపరిమిత్మైన్ది.
(మేమ్) నీ ధరిశాసతీము నాకెంతో పరయముగానున్నది దిన్మలా నేను దానిని
ధాానించచనానను.
నీ ఆజాలు నిత్ాము నాకు తోడుగా నున్నవి. నా శతు
ి వులను మించిన్ జా
ా న్ము
అవి నాకు కలుగ జేయచన్నవి.
నీ శాసన్ములను నేను ధాానించచనానను కావున్ నా బోధకులందరికంట్ట
నాకు విశ్రష్జా
ా న్ము కలదు.
నీ ఉపదేశములను నేను లక్షాము చేయచనానను కావున్ వృదు
ి లకంట్ట నాకు
విశ్రష్జా
ా న్ము కలదు.
నేను నీ వాకాము న్నుసరించన్ట్ట
ా దుష్ుమ్యరుములనినటిలోనుండి నా
ప్రదములు తొల గించకొనుచనానను
నీవు నాకు బోధించిత్రవి గనుక నీ నాాయవిధులనుండి నేను
తొలగకయనానను.
నీ వాకాములు నా జహవకు ఎంతో మ్ధురములు అవి నా నోటికి తేనకంట్ట
తీపగా నున్నవి.
నీ ఉపదేశమువలన్ నాకు వివేకము కలిగెను త్పుపమ్యరుములనినయ నా
కసహాముల్లయెను.
(నూన్) నీ వాకాము నా ప్రదములకు దీపమును నా తో
ి వకు వెలుగునై
యన్నది.
నీ నాాయవిధులను నేన్నుసరించెదన్ని నేను పరమ్యణము చేసియనానను నా
మ్యట నర వేరుచదును.
యెహోవా, నేను మికికలి శర మ్పడుచనానను నీ మ్యటచొపుపన్ న్నున
బరదికింపుము.
యెహోవా, నా నోటి సేవచాఛరపణలను అంగీక రించము. నీ నాాయవిధులను
నాకు బోధింపుము
నా ప్ర
ర ణము ఎలాపుపడు నా అరచేత్రలో ఉన్నది. అయిన్ను నీ
ధరిశాసతీమును నేను మ్రువను.
న్నున పట్ట
ు కొనుటకెై భ్కిిహీనులు ఉరియొడిిరి అయిన్ను నీ
ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి త్రరుగుట లేదు.

The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider Thy
testimonies.
I have seen an end of all perfection, but Thy commandment is exceeding
broad.
O how I love Thy law! It is my meditation all the day.

Psalm

119

90

Psalm

119

91

Psalm

119

92

Psalm

119

Psalm

I will never forget Thy precepts, for with them Thou hast quickened me.
I am Thine, save me; for I have sought Thy precepts.

Thou, through Thy commandments, hast made me wiser than mine
enemies; for Thy commands are ever with me.
I have more understanding than all my teachers, for Thy testimonies are my
meditation.
I understand more than the ancients, because I keep Thy precepts.
I have restrained my feet from every evil way, that I might keep Thy word.
I have not departed from Thy judgments, for Thou hast taught me.
How sweet are Thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my
mouth!
Through Thy precepts I get understanding; therefore I hate every false way.
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
I have sworn an oath, and I will perform it, that I will keep Thy righteous
judgments.
I am afflicted very much; quicken me, O LORD, according unto Thy word.
Accept, I beseech Thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and
teach me Thy judgments.
My soul is continually in my hand, yet I do not forget Thy law.
The wicked have laid a snare for me, yet I erred not from Thy precepts.
Thy testimonies have I taken as a heritage for ever, for they are the rejoicing
of my heart.
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111 నీ శాసన్ములు నాకు హృదయాన్ందకరములు అవి నాకు నిత్ాసావసథామ్ని
భావించచనానను.
112 నీ కటుడలను గెైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచకొనియనానను
ఇది తుదవరకు నిలుచ నిత్ానిరణయము.
113 (సామహ్) దివమ్న్సుకలను నేను దేవష్ంచచనానను నీ ధరిశాసతీము నాకు
పీరత్రకరము.
114 నాకు మ్రుగుచోట్ట నా కేడెము నీవే నేను నీ వాకాముమీద
ఆశపట్ట
ు కొనియనానను.
115 నేను నా దేవుని ఆజాలను అనుసరించెదను దుష్కిరయలు చేయవారల్లరా,
నాయొదదనుండి తొలగుడి.
116 నేను బరదుకున్ట్ట
ా నీ మ్యటచొపుపన్ న్నున ఆదు కొనుము నా ఆశ భ్ంగమై
నేను సిగు
ు నొందక యందును గాక.
117 నాకు రక్షణకలుగున్ట్ట
ా నీవు న్నున ఉదిరింపుము అపుపడు నీ కటుడలను
నిత్ాము లక్షాము చేసెదను.
118 నీ కటుడలను మీరిన్ వారిన్ందరిని నీవు నిరాకరించ దువు వారి కపటాలోచన్
మోసమే.
119 భూమిమీదనున్న భ్కిిహీనులన్ందరిని నీవు మ్షు
ు వల లయపరచదువు
కావున్ నీ శాసన్ములు నాకు ఇష్ుమైయన్నవి
120 నీ భ్యమువలన్ నా శరీరము వణకుచన్నది నీ నాాయవిధులకు నేను
భ్యపడుచనానను.
121 (అయిన్) నేను నీత్రనాాయముల న్నుసరించచనానను. న్నున
బాధించవారివశమున్ న్నున విడిచిపటుకుము.
122 మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గరివషు
ఠ లు న్నున బాధింపక
యందురు గాక.
123 నీ రక్షణకొరకు నీత్రగల నీ మ్యటకొరకు కనిపట్ట
ు చ నా కనునలు
కీుణంచచన్నవి.
124 నీ కృపచొపుపన్ నీ సేవకునికి మేలుచేయము నీ కటుడలను నాకు బోధింపుము

I have inclined mine heart to perform Thy statutes alway, even unto the end.

125 నేను నీ సేవకుడను నీ శాసన్ములను గరహించన్ట్ట
ా నాకు జా
ా న్ము కలుగ
జేయము
126 జనులు నీ ధరిశాసతీమును నిరరథకము చేసియనానరు యెహోవా త్న్ కిరయ
జరిగించటకు ఇదే సమ్యము.
127 బంగారుకంట్టను అపరంజకంట్టను నీ ఆజాలు నాకు పరయముగానున్నవి.

It is time for Thee, LORD, to work, for they have made void Thy law.

128 నీ ఉపదేశములనినయ యథారథములని నేను వాటిని మ్నినంచచనానను
అబదిమ్యరుములనినయ నా కసహాములు.
129 (పే) నీ శాసన్ములు ఆశచరాములు కావున్నే నేను వాటిని గెైకొనుచనానను.
130 నీ వాకాములు వెలాడి అగుటతోడనే వెలుగుకలుగును అవి తెలివిలేనివారికి
తెలివి కలిగించను
131 నీ ఆజాలయందైన్ యధిక వాంఛచేత్ నేను నోరు తెరచి ఒగరుచచనానను.

I hate vain thoughts, but Thy law do I love.
Thou art my hiding place and my shield; I hope in Thy word.
Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God.
Uphold me according to Thy word, that I may live, and let me not be
ashamed of my hope.
Hold Thou me up, and I shall be safe, and I will have regard unto Thy
statutes continually.
Thou hast trodden down all them that err from Thy statutes, for their deceit
is falsehood.
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross; therefore I love Thy
testimonies.
My flesh trembleth for fear of Thee, and I am afraid of Thy judgments.
I have done judgment and justice; leave me not to mine oppressors.
Be surety for Thy servant for good; let not the proud oppress me.
Mine eyes fail, seeking for Thy salvation and for the word of Thy
righteousness.
Deal with Thy servant according unto Thy mercy, and teach me Thy statutes.
I am Thy servant; give me understanding, that I may know Thy testimonies.

Therefore I love Thy commandments above gold, yea, above fine gold.
Therefore I esteem all Thy precepts concerning all things to be right, and I
hate every false way.
Thy testimonies are wonderful; therefore doth my soul keep them.
The entering of Thy words giveth light; it giveth understanding unto the
simple.
I opened my mouth and panted, for I longed for Thy commandments.
Look Thou upon me and be merciful unto me, as Thou used to do unto
those that love Thy name.
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132 నీ నామ్మును పేరమించవారికి నీవు చేయదగున్ట్ట
ా నాత్ట్ట
ు త్రరిగి న్నున
కరుణంపుము.
133 నీ వాకామునుబటిు నా యడుగులు సిథరపరచము ఏ ప్రపమును న్నున
ఏలనియాకుము.
134 నీ ఉపదేశములను నేను అనుసరించన్ట్ట
ా మ్నుషుాల బల్లతాకరమునుండి
న్నున విమోచిం పుము.
135 నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంత్ర పరకాశింపజేయము నీ కటుడలను నాకు
బోధింపుము.
136 జనులు నీ ధరిశాసతీము న్నుసరింపకపోయిన్ందుకు నా కనీనరు ఏరులై
ప్రరుచన్నది.
137 (సాద) యెహోవా, నీవు నీత్రమ్ంతుడవు నీ నాాయవిధులు యథారథములు

Order my steps in Thy word, and let not any iniquity have dominion over me.

138 నీత్రనిబటిుయ పూరణ విశావసాత్నుబటిుయ నీ శాసన్ములను నీవు
నియమించిత్రవి.
139 నా విరోధులు నీ వాకాములు మ్రచిపోవుదురు కావున్ నా ఆసకిి న్నున
భ్కిుంచచన్నది.
140 నీ మ్యట మికికలి సవచఛమైన్ది అది నీ సేవకునికి పరయమైన్ది.
141 నేను అలుపడను నిరాకరింపబడిన్వాడను అయిన్ను నీ ఉపదేశములను నేను
మ్రువను.
142 నీ నీత్ర శాశవత్మైన్ది నీ ధరిశాసతీము కేవలము సత్ాము.

My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten Thy
words.
Thy word is very pure; therefore Thy servant loveth it.

143 శర మ్య వేదన్య న్నున పటిుయన్నవి అయిన్ను నీ ఆజాలు నాకు
సంతోష్ము కలుగజేయ చన్నవి
144 నీ శాసన్ములు శాశవత్మైన్ నీత్రగలవి నేను బరదుకున్ట్ట
ా నాకు తెలివి
దయచేయము.
145 (ఖొఫ్) యెహోవా, హృదయపూరవకముగా నేను మొఱ్ఱ పట్ట
ు చనానను నీ
కటుడలను నేను గెైకొనున్ట్ట
ా నాకు ఉత్తరమిముి.
146 నేను నీకు మొఱ్ఱ పట్ట
ు చనానను నీ శాసన్ములచొపుపన్ నేను
న్డుచకొనున్ట్ట
ా న్నున రకిుంపుము.
147 తెలావారకమునుపే మొఱ్ఱపటిుత్రని నీ మ్యటలమీద నేను ఆశపట్ట
ు కొని
యనానను
148 నీవిచిచన్ వాకామును నేను ధాానించటకెై నాకనునలు రాత్రిజాములు
కాకమునుపే తెరచ కొందును.
149 నీ కృపనుబటిు నా మొఱ్ఱ ఆలకింపుము యెహోవా, నీ వాకావిధులనుబటిు
న్నున బరదికింపుము.
150 దుషాకరాములు చేయవారును నీ ధరిశాసతీమును తో
ి సివేయవారును నా
యొదదకు సమీపంచచనానరు
151 యెహోవా, నీవు సమీపముగా ఉనానవు. నీ ఆజాలనినయ సత్ామైన్వి.

Deliver me from the oppression of man; so will I keep Thy precepts.
Make Thy face to shine upon Thy servant, and teach me Thy statutes.
Rivers of water run down mine eyes, because men keep not Thy law.
Righteous art Thou, O LORD, and upright are Thy judgments.
Thy testimonies that Thou hast commanded are righteous and very faithful.

I am small and despised, yet I do not forget Thy precepts.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy law is the truth.
Trouble and anguish have taken hold on me, yet Thy commandments are
my delights.
The righteousness of Thy testimonies is everlasting; give me understanding,
and I shall live.
I cried with my whole heart: hear me, O LORD; I will keep Thy statutes.
I cried unto Thee: save me, and I shall keep Thy testimonies.
I awaited the dawning of the morning and cried; I hoped in Thy word.
Mine eyes awaited the night watches, that I might meditate on Thy word.
Hear my voice according unto Thy lovingkindness; O LORD, quicken me
according to Thy judgment.
They draw nigh that follow after mischief; they are far from Thy law.
Thou art near, O LORD, and all Thy commandments are truth.
Concerning Thy testimonies, I have known of old that Thou hast founded
them for ever.
Consider mine affliction and deliver me, for I do not forget Thy law.

152 నీ శాసన్ములను నీవు నిత్ాములుగా సిథరపరచిత్రవని నేను పూరవమునుండి
వాటివలన్నే తెలిసికొని యనానను.
153 (రేష్) నేను నీ ధరిశాసతీమును మ్రచవాడను కాను నా శర మ్ను విచారించి
Plead my cause and deliver me; quicken me according to Thy word.
న్నున విడిపంపుము
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154 నా పక్షమున్ వాాజామ్యడి న్నున విమోచింపుము నీవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్
న్నున బరదికింపుము.
155 భ్కిిహీనులు నీ కటుడలను వెదకుట లేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా
నున్నది.
156 యెహోవా, నీ కనికరములు మిత్రలేనివి నీ నాాయవిధులనుబటిు న్నున
బరదికింపుము.
157 న్నున త్రుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయిన్ను నీ
నాాయశాసన్ములనుండి నేను తొలగక యనానను.
158 దోరహులను చూచి నేను అసహిాంచకొంటిని నీవిచిచన్ మ్యటను వారు
లక్షాపటురు.
159 యెహోవా, చిత్తగించము నీ ఉపదేశములు నాకెంతో పీరత్రకరములు నీ
కృపచొపుపన్ న్నున బరదికింపుము
160 నీ వాకా సారాంశము సత్ాము నీవు నియమించిన్ నాాయవిధులనినయ
నిత్ాము నిలుచను.
161 (షీన్) అధికారులు నిరినమిత్తముగా న్నున త్రుముదురు అయిన్ను నీ
వాకాభ్యము నా హృదయమ్ందు నిలుచచన్నది.
162 విసాతరమైన్ దోపుసొముి సంప్రదించిన్వానివల నీవిచిచన్ మ్యటనుబటిు నేను
సంతోష్ంచచనానను.
163 అబదిము నాకసహాము అది నాకు హేయము నీ ధరిశాసతీము నాకు
పీరత్రకరము.
164 నీ నాాయవిధులనుబటిు దిన్మున్కు ఏడు మ్యరులు నేను నినున సు
త త్రంచ
చనానను.
165 నీ ధరిశాసతీమును పేరమించవారికి ఎంతో నమ్ిది కలదు వారు తూలి
తొటిిలు
ా టకు కారణమేమియలేదు
166 యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను కనిపట్ట
ు చనానను నీ ఆజాలను అనుసరించి
న్డుచకొనుచనానను.
167 నేను నీ శాసన్ములనుబటిు పరవరిించచనానను అవి నాకు అత్ర పరయములు,
168 నా మ్యరుములనినయ నీయెదుట నున్నవి నీ ఉపదేశములను నీ
శాసన్ములను నేను అనుసరించ చనానను.
169 (తౌ) యెహోవా, నా మొఱ్ఱ నీ సనినధికి వచచనుగాక నీ మ్యటచొపుపన్ నాకు
వివేకము నిముి.
170 నా విన్నపము నీ సనినధిని చేరనిముి నీవిచిచన్ మ్యటచొపుపన్ న్నున
విడిపంపుము.
171 నీవు నీ కటుడలను నాకు బోధించచనానవు నా పదవులు నీ సోతత్ిము
నుచచరించను
172 నీ ఆజాలనినయ నాాయములు నీ వాకామునుగూరిచ నా నాలుక ప్రడును.

Salvation is far from the wicked, for they seek not Thy statutes.
Great are Thy tender mercies, O LORD; quicken me according to Thy
judgments.
Many are my persecutors and mine enemies, yet do I not depart from Thy
testimonies.
I beheld the transgressors and was grieved, because they kept not Thy word.
Consider how I love Thy precepts; quicken me, O LORD, according to Thy
lovingkindness.
Thy word is true from the beginning, and every one of Thy righteous
judgments endureth for ever.
Princes have persecuted me without cause, but my heart standeth in awe of
Thy word.
I rejoice at Thy word, as one that findeth great spoil.
I hate and abhor lying, but Thy law do I love.
Seven times a day do I praise Thee, because of Thy righteous judgments.
Great peace have they that love Thy law, and nothing shall cause them to
fall.
LORD, I have hoped for Thy salvation and have done Thy commandments.
My soul hath kept Thy testimonies, and I love them exceedingly.
I have kept Thy precepts and Thy testimonies, for all my ways are before
Thee.
Let my cry come near before Thee, O LORD; give me understanding
according to Thy word.
Let my supplication come before Thee; deliver me according to Thy word.
My lips shall utter praise when Thou hast taught me Thy statutes.
My tongue shall speak of Thy word, for all Thy commandments are
righteousness.
Let Thine hand help me, for I have chosen Thy precepts.

173 నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియనానను నీ చెయిా నాకు సహాయమ్గును I have longed for Thy salvation, O LORD, and Thy law is my delight.
గాక.
174 యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడు చనానను నీ ధరిశాసతీము Let my soul live, and it shall praise Thee; and let Thy judgments help me.
నాకు సంతోష్కరము.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

175 నీవు న్నున బరదికింపుము నేను నినున సు
త త్రంచెదను నీ నాాయవిధులు నాకు
సహాయములగును గాక
176 త్పపపోయిన్ గొఱ్ఱవల నేను తో
ి వవిడిచి త్రరిగిత్రని నీ సేవకుని వెదకి
పట్ట
ు కొనుము ఎందుకన్గా నేను నీ ఆజాలను మ్రచవాడను కాను.
1 నా శర మ్లో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపటిుత్రని ఆయన్ నాకు ఉత్తరమిచెచను.
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I have gone astray like a lost sheep; seek Thy servant, for I do not forget Thy
commandments.
In my distress I cried unto the LORD, and He heard me.
Deliver my soul, O LORD, from lying lips and from a deceitful tongue.

యెహోవా, అబదిమ్యడు పదవులనుండియ మోసకరమైన్ నాలుకనుండియ
నా ప్ర
ర ణమును విడిపంచము.
మోసకరమైన్ నాలుకా, ఆయన్ నీకేమి చేయను? ఇంత్కంట్ట అధికముగా నీకేమి
చేయను?
త్ంగడునిపుపలతో కూడిన్ బాణములను బల్లఢ్యాల వాడిగల బాణములను
నీమీద వేయను
అయోా, నేను మషెకులో పరదేశినై యనానను. కేదారు గుడారములయొదద
కాపురమునానను.
కలహపరయనియొదద నేను చిరకాలము నివసించిన్వాడను.
నేను కోరున్ది సమ్యధాన్మే అయిన్ను మ్యట నా నోట వచిచన్తోడనే
వారు యదిమున్కు సిదిమ్గుదురు.
కొండలత్ట్ట
ు నా కనున లతు
త చనానను నాకు సహాయము ఎకకడనుండి
వచచను?
యెహోవావలన్నే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన్ భూమ్యాకాశములను
సృజంచిన్వాడు.
ఆయన్ నీ ప్రదము తొటిిలానియాడు నినున కాప్రడువాడు కునుకడు.
ఇశారయేలును కాప్రడువాడు కునుకడు నిదరపోడు
యెహోవాయే నినున కాప్రడువాడు నీ కుడిపరకకను యెహోవా నీకు నీడగా
ఉండును.
పగలు ఎండ దబబయె
ై న్ను నీకు త్గులదు. రాత్రి వెననల దబబయె
ై న్ను నీకు
త్గులదు.
ఏ అప్రయమును రాకుండ యెహోవా నినున కాప్ర డును ఆయన్ నీ
ప్ర
ర ణమును కాప్రడును
ఇది మొదలుకొని నిరంత్రము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున కాప్రడును

What shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false
tongue?
Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper!

యెహోవా మ్ందిరమున్కు వెళ్ల
ా దమ్ని జనులు నాతో అనిన్పుపడు నేను
సంతోష్ంచిత్రని.
యెరూష్లేమ్య, మ్య ప్రదములు నీ గుమ్ిములలో నిలుచచన్నవి
యెరూష్లేమ్య, బాగుగా కటుబడిన్ పటుణమువల నీవు కటుబడియనానవు

Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.

Woe is me that I sojourn in Meshech, that I dwell in the tents of Kedar!
My soul hath long dwelt with him that hateth peace.
I am for peace; but when I speak, they are for war.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help!
My help cometh from the LORD, who made heaven and earth.
He will not permit thy foot to be moved; He that keepeth thee will not
slumber.
Behold, He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
The LORD is thy keeper; the LORD is thy shade upon thy right hand.
The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
The LORD shall preserve thee from all evil; He shall preserve thy soul.
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time
forth, and even for evermore.
I was glad when they said unto me, "Let us go into the house of the LORD."

Jerusalem is built as a city that is united together,
whither the tribes go up, the tribes of the LORD, according to the testimony
of Israel to give thanks unto the name of the LORD.
For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.

ఇశారయేలీయలకు నియమింపబడిన్ శాసన్మును బటిు యెహోవా
నామ్మున్కు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాం చటకెై వారి గోత్ిములు యెహోవా
గోత్ిములు అకకడికి ఎకిక వెళ్ల
ా ను.
అచచట నాాయము తీరుచటకెై సింహాసన్ములు దావీదు వంశీయల
Pray for the peace of Jerusalem: "They shall prosper that love thee.
సింహాసన్ములు సాథపంపబడి యన్నవి.
యెరూష్లేముయొకక కేుమ్ముకొరకు ప్ర
ర రథన్ చేయడి యెరూష్లేమ్య, నినున Peace be within thy walls and prosperity within thy palaces."
పేరమించవారు వరిిలు
ా దురు.
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నీ ప్ర
ర కారములలో నమ్ిది కలుగును గాక. నీ న్గరులలో కేుమ్ముండును గాక.
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నా సహోదరుల నిమిత్తమును నా సహవాసుల నిమి త్తమును నీకు కేుమ్ము
కలుగును గాక అని నేన్ందును.
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్ందిరము నిమిత్తము నీకు మేలుచేయ
పరయత్రనంచెదను.
ఆకాశమ్ందు ఆస్త్నుడవెైన్వాడా, నీ త్ట్ట
ు నా కనున లతు
త చనానను.
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దాసుల కనునలు త్మ్ యజమ్యనుని చేత్రత్ట్ట
ు ను దాసి కనునలు త్న్
యజమ్యనురాలి చేత్రత్ట్ట
ు ను చూచ న్ట్ట
ా మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్న్లను కరుణంచవరకు మ్న్ కనునలు ఆయన్త్ట్ట
ు చూచచన్నవి.

Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us, for we are exceedingly
filled with contempt.
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యెహోవా, మేము అధిక త్రరసాకరము ప్రలైత్రవిిు అహంకారుల నిందయ
గరివషు
ఠ ల త్రరసాకరమును మ్యమీదికి అధికముగా వచిచయన్నవి.

Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and
with the contempt of the proud.
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మ్ముిను కరుణంపుము మ్ముిను కరుణంపుము.

"If it had not been the LORD who was on our side"--now may Israel say--
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మ్నుషుాలు మ్న్మీదికి లేచిన్పుపడు యెహోవా మ్న్కు తోడెైయండనియెడల "if it had not been the LORD who was on our side when men rose up against
us,
వారి ఆగరహము మ్న్పైని రగులుకొనిన్పుపడు
then would they have swallowed us up alive when their wrath was kindled
against us;
యెహోవా మ్న్కు తోడెైయండనియెడల వారు మ్న్లను ప్ర
ర ణముతోనే
then would the waters have overwhelmed us, the stream would have gone
మింగివేసియందురు
over our soul;
జలములు మ్న్లను ముంచివేసి యండును పరవాహము మ్న్
then the proud waters would have gone over our soul."
ప్ర
ర ణములమీదుగా పరిాప్రరి యండును
పరవాహములై ఘోష్ంచ జలములు మ్న్ ప్ర
ర ణములమీదుగా పరిా
Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.
ప్రరియండును అని ఇశారయేలీయలు అందురు గాక.
వారి పండాకు మ్న్లను వేటగా అపపగింపని యెహోవా సు
త త్రనొందును గాక.
Our soul has escaped as a bird out of the snare of the fowlers; the snare is
broken, and we have escaped.
పకిు త్పపంచకొనిన్ట్ట
ా మ్న్ ప్ర
ర ణము వేటకాండర ఉరినుండి త్పపంచకొని
Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.
యన్నది ఉరి తెంపబడెను మ్న్ము త్పపంచకొని యనానము.
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భూమ్యాకాశములను సృజంచిన్ యెహోవా నామ్ము వలన్నే మ్న్కు
సహాయము కలుగుచన్నది.
యెహోవాయందు న్మిిక యంచవారు కదలక నిత్ాము నిలుచ స్త్యోను
కొండవలనుందురు.
యెరూష్లేముచట్ట
ు పరవత్ములున్నట్ట
ా యెహోవా ఇది మొదలుకొని
నిత్ాము త్న్ పరజల చట్ట
ు ఉండును.
నీత్రమ్ంతులు ప్రపము చేయటకు త్మ్ చేతులు చాప కుండున్ట్ట
ా
భ్కిిహీనుల రాజదండము నీత్రమ్ంతుల సావసథాము మీద నుండదు.

For my brethren and companions' sakes I will now say, "Peace be within
thee."
Because of the house of the LORD our God, I will seek thy good.
Unto Thee I lift up mine eyes, O Thou that dwellest in the heavens.
Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as
the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon
the LORD our God until He has mercy upon us.

They that trust in the LORD shall be as Mount Zion, which cannot be
removed, but abideth for ever.
As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round about
His people from henceforth, even for ever.
For the rod of the wicked shall not rest upon the allotment of the righteous,
lest the righteous put forth their hands to do iniquity.
Do good, O LORD, unto those that are good and to them that are upright in
their hearts.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవా, మ్ంచివారికి మేలు చేయము యథారథహృదయలకు మేలు
చేయము.

As for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them
away with the workers of iniquity; but peace shall be upon Israel.

Psalm

125

5

Psalm

126

1

త్మ్ వంకరతో
ి వలకు తొలగిపోవువారిని ప్రపముచేయవారితో కూడ
యెహోవాకొనిపోవును ఇశారయేలుమీద సమ్యధాన్ముండును గాక.
స్త్యోనుకు త్రరిగి వచిచన్వారిని యెహోవా చెరలో నుండి రపపంచిన్పుపడు

When the LORD returned the captives to Zion, we were like them that
dream.
Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then
said they among the heathen, "The LORD hath done great things for them."
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The LORD hath done great things for us, whereof we are glad.
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మ్న్ము కలకనిన్వారివల నుంటిమి మ్న్ నోటి నిండ న్వువండెను మ్న్ నాలుక
ఆన్ందగాన్ముతో నిండియండెను. అపుపడుయెహోవా వీరికొరకు
గొపపకారాములు చేసెన్ని అన్ాజనులు చెపుపకొనిరి.
యెహోవా మ్న్కొరకు గొపపకారాములు చేసి యనానడు మ్న్ము
సంతోష్భ్రితులమైత్రవిిు.
దకిుణదేశములో పరవాహములు ప్రరున్ట్ట
ా గా యెహోవా, చెరపటుబడిన్ మ్య
వారిని రపపంచము.
కనీనళ్ల
ా విడుచచ వితు
త వారు సంతోష్గాన్ముతో పంట కోసెదరు.
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పడికెడు విత్తన్ములు చేత్ పట్ట
ు కొని యేడుచచపోవు వితు
త వాడు
సంతోష్గాన్ము చేయచ పన్లు మోసికొనివచచను.
యెహోవా ఇలు
ా కటిుంచనియెడల దాని కట్ట
ు వారి పరయాసము వారథమే.
యెహోవా పటుణమును కాప్రడనియెడల దాని కావలికాయవారు మేలుకొని
యండుటవారథమే.
మీరువేకువనే లేచి చాలరాత్రియె
ై న్ త్రువాత్ పండు కొనుచ కషా
ు రిజత్మైన్
ఆహారము త్రనుచనుండుట వారథమే. త్న్ పరయలు నిదిరంచచండగా ఆయన్
వారి కిచచ చనానడు.
కుమ్యరులు యెహోవా అనుగరహించ సావసథాము గరభఫలము ఆయన్ యిచచ
బహుమ్యన్మే
¸యవన్కాలమ్ందు పుటిున్ కుమ్యరులు బలవంతుని చేత్రలోని
బాణములవంటివారు.
వారితో త్న్ అంబులపది నింపుకొనిన్వాడు ధనుాడు అటిువారు సిగు
ు పడక
గుమ్ిములో త్మ్ విరోధులతో వాదించదురు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి ఆయన్ తో
ి వలయందు
న్డుచవారందరు ధనుాలు.
నిశచయముగా నీవు నీ చేతుల కషా
ు రిజత్ము న్నుభ్వించె దవు నీవు ధనుాడవు
నీకు మేలు కలుగును.
నీ లోగిట నీ భారా ఫలించ దా
ర కాువలిావల నుండును నీ భోజన్పు బలాచట్ట
ు నీ
పలాలు ఒలీవ మొకకలవల నుందురు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవాడు ఈల్లగు ఆశీరవదింపబడును.

Turn back our captivity, O LORD, as the streams in the South.
They that sow in tears shall reap in joy.
He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless
come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
Except the LORD build the house, they labor in vain that build it. Except the
LORD keep the city, the watchman waketh but in vain.
It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows;
for so He giveth His beloved sleep.
Lo, children are a heritage of the LORD, and the fruit of the womb is His
reward.
As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth.
Happy is the man that hath his quiver full of them; they shall not be
ashamed, but they shall speak with the enemies at the gate.
Blessed is every one that feareth the LORD, that walketh in His ways.
For thou shalt eat the labor of thine hands; happy shalt thou be, and it shall
be well with thee.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children
like olive plants round about thy table.
Behold that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
The LORD shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of
Jerusalem all the days of thy life.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.

స్త్యోనులోనుండి యెహోవా నినున ఆశీరవదించను నీ జీవిత్కాలమ్ంత్య
యెరూష్లేమున్కు కేుమ్ము కలుగుట చూచెదవు
నీ పలాల పలాలను నీవు చూచెదవు. ఇశారయేలుమీద సమ్యధాన్ముండును గాక. "Many a time have they afflicted me from my youth"--may Israel now say-సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఇశారయేలు ఇటానును నా ¸యవన్కాలము మొదలుకొని పగవారు నాకు అధిక
బాధలు కలుగజేయచ వచిచరి
నా ¸యవన్కాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయచ
వచిచరి. అయిన్ను వారు న్నున జయింపలేకపోయిరి.
దునునవారు నా వీపుమీద దునినరి వారు చాళాను పడుగుగా చేసిరి.
యెహోవా నాాయవంతుడు భ్కిిహీనులు కటిున్ తా
ి ళ్ల
ా ఆయన్
తెంపయనానడు.
స్త్యోను పగవారందరు సిగు
ు పడి వెనుకకు త్రిపపబడుదురు గాక.

Psalm

129

1

Psalm

129

2

Psalm
Psalm

129
129

3
4

Psalm

129

5

Psalm

129

6

Psalm

129

7

Psalm

129

8

Psalm

130

1

యెహోవా, అగాధసథలములలోనుండి నేను నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను.
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పరభువా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము. నీ చెవి యొగిు నా ఆరిధవని వినుము.
యెహోవా, నీవు దోష్ములను కనిపటిు చూచిన్యెడల పరభువా, ఎవడు
నిలువగలడు?
అయిన్ను జనులు నీయందు భ్యభ్కు
ి లు నిలుపున్ట్ట
ా నీయొదద క్షమ్యపణ
దొరుకును.
యెహోవాకొరకు నేను కనిపట్ట
ు కొనుచనానను నా ప్ర
ర ణము ఆయన్కొరకు
కనిపట్ట
ు కొనుచన్నది ఆయన్ మ్యటమీద నేను ఆశపట్ట
ు కొనియనానను.
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కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపట్ట
ు టకంట్ట ఎకుక వగా నా ప్ర
ర ణము
పరభువుకొరకు కనిపట్ట
ు చన్నది కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపట్ట
ు టకంట్ట
ఎకుక వగా నా ప్ర
ర ణము కనిపట్ట
ు చన్నది.

Let Israel hope in the LORD, for with the LORD there is mercy, and with Him
is plenteous redemption.

Psalm

130

7

And He shall redeem Israel from all his iniquities.
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ఇశారయేలూ, యెహోవామీద ఆశపట్ట
ు కొనుము యెహోవాయొదద కృప
దొరుకును. ఆయన్యొదద సంపూరణ విమోచన్ దొరుకును.
ఇశారయేలీయల దోష్ములనినటినుండి ఆయన్ వారిని విమోచించను.
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వారు ఇంటిమీద పరుగు గడిివల నుందురు గాక ఎదుగక మునుపే అది
వాడిపోవును
కోయవాడు త్న్ గుపపలినైన్ను పన్లు కట్ట
ు వాడు త్న్ ఒడినైన్ను దానితో
నింపు కొన్డు.
దారిన్ పోవువారుయెహోవా ఆశీరావదము నీమీద నుండునుగాక యెహోవా
నామ్మున్ మేము మిముి దీవించ చనానము అని అన్కయందురు.

యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనునలు మీదు
చూచన్వి కావు నాకు అందనివాటియందైన్ను గొపపవాటియందైన్ను నేను
అభాాసము చేసికొనుట లేదు.
నేను నా ప్ర
ర ణమును నిమ్ిళ పరచకొనియనానను సముదాయించకొని
యనానను చనుప్రలు విడిచిన్ పలా త్న్ త్లిాయొదదనున్నట్ట
ా చనుప్రలు
విడిచిన్ పలాయన్నట్ట
ా నా ప్ర
ర ణము నాయొదద నున్నది.
ఇశారయేలూ, ఇదిమొదలుకొని నిత్ాము యెహోవా మీదనే ఆశపట్ట
ు కొనుము.

"many a time have they afflicted me from my youth, yet they have not
prevailed against me.
The plowers plowed upon my back; they made long their furrows."
The LORD is righteous; He hath cut asunder the cords of the wicked.
Let them all be confounded and turned back that hate Zion.
Let them be as the grass upon the housetops, which withereth before it
groweth up,
wherewith the mower filleth not his hand, nor he that bindeth sheaves, his
bosom.
Neither do those who go by say, "The blessing of the LORD be upon you; we
bless you in the name of the LORD."
Out of the depths have I cried unto Thee, O LORD;

LORD, hear my voice! Let Thine ears be attentive to the voice of my
supplications.
If Thou, LORD, shouldest mark iniquities, O LORD, who shall stand?
But there is forgiveness with Thee, that Thou mayest be feared.
I wait for the LORD, my soul doth wait, and in His word do I hope.
My soul waiteth for the LORD more than they that watch for the morning-- I
say, more than they that watch for the morning.

LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty; neither do I exercise
myself with great matters, or in things too high for me.
Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned from his
mother; my soul is even as a weaned child.
Let Israel hope in the LORD from henceforth and for ever.

LORD, remember David and all his afflictions--

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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యెహోవా, దావీదున్కు కలిగిన్ బాధలనినటిని అత్ని పక్షమున్ జా
ా పకము
చేసికొనుము.
అత్డు యెహోవాతో పరమ్యణపూరవకముగా మ్యట యిచిచ
యాకోబుయొకక బలిషు
ఠ నికి మొ
ా కుకబడిచేసెను.
ఎటాన్గా యెహోవాకు నేనొక సథలము చూచవరకు యాకోబుయొకక
బలిషు
ఠ నికి ఒక నివాససథలము నేను చూచవరకు
నా వాససాథన్మైన్ గుడారములో నేను బరవేశింపను నేను పరుండు
మ్ంచముమీది కెకకను నా కనునలకు నిదర రానియాను నా కనున రపపలకు
కునికిప్రట్ట రానియాన్నను.
అది ఎఫా
ర తాలోనున్నదని మేము వింటిమి యాయరు పలములలో అది
దొరికెను.
ఆయన్ నివాససథలములకు పోదము రండి ఆయన్ ప్రదపీఠము ఎదుట
సాగిలపడుదము రండి.
యెహోవా, లముి నీ బలసూచకమైన్ మ్ందసముతో కూడ రముి నీ విశారంత్ర
సథలములో పరవేశింపుము.
నీ యాజకులు నీత్రని వసతీమువల ధరించకొందురుగాక నీ భ్కు
ి లు
ఉతాసహగాన్ము చేయదురు గాక.
నీ సేవకుడెైన్ దావీదు నిమిత్తము నీ అభిష్కు
ి నికి విముఖుడవెై యండకుము.
నీ గరభఫలమును నీ రాజాముమీద నేను నియ మింతును. నీ కుమ్యరులు నా
నిబంధన్ను గెైకొనిన్యెడల నేను వారికి బోధించ నా శాసన్మును వారు
అనుస రించిన్యెడల వారి కుమ్యరులుకూడ నీ సింహాసన్ముమీద నిత్ాము
కూరుచందురని
యెహోవా సత్ాపరమ్యణము దావీదుతో చేసెను ఆయన్ మ్యట త్పపనివాడు.
యెహోవా స్త్యోనును ఏరపరచకొని యనానడు. త్న్కు నివాససథలముగా
దానిని కోరుకొని యనానడు.
ఇది నేను కోరిన్సాథన్ము, ఇది నిత్ాము నాకు విశర మ్ సాథన్ముగా నుండును
ఇకకడనే నేను నివసించెదను
దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను
ఆహారముతో త్ృపతపరచెదను
దాని యాజకులకు రక్షణను వసతీముగా ధరింప జేసెదను దానిలోని భ్కు
ి లు
బిగురగా ఆన్ందగాన్ము చేసెదరు.
అకకడ దావీదున్కు కొముి మొలవ జేసెదను నా అభిష్కు
ి నికొరకు నే న్చచట
ఒక దీపము సిదిపరచి యనానను.
అత్ని శతు
ి వులకు అవమ్యన్మును వసతీముగా ధరింప జేసెదను అత్ని
కిరీటము అత్నిమీదనే యండి తేజరిలు
ా ను అనను.
సహోదరులు ఐకాత్ కలిగి నివసించట ఎంత్ మేలు! ఎంత్ మ్నోహరము!

how he swore unto the LORD and vowed unto the Mighty God of Jacob:
"Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my
bed;
I will not give sleep to mine eyes or slumber to mine eyelids
until I find out a place for the LORD, a habitation for the Mighty God of
Jacob."
Lo, we heard of it at Ephrathah; we found it in the fields of the wood:

"We will go into His tabernacles; we will worship at His footstool."
Arise, O LORD, into Thy rest, Thou and the ark of Thy strength.
Let Thy priests be clothed with righteousness, and let Thy saints shout for
joy.
For Thy servant David's sake, turn not away the face of Thine anointed.
The LORD hath sworn in truth unto David; He will not turn from it: "Of the
fruit of thy body I will set upon thy throne.
If thy children will keep My covenant and My testimony that I shall teach
them, their children shall also sit upon thy throne for evermore."

For the LORD hath chosen Zion; He hath desired it for His habitation:
"This is My rest for ever; here will I dwell, for I have desired it.
I will abundantly bless her provision, I will satisfy her poor with bread.
I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud
for joy.
There will I make the horn of David to bud; I have ordained a lamp for Mine
anointed.
His enemies will I clothe with shame, but upon himself shall his crown
flourish."
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in
unity!
It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the
beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments.
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అది త్లమీద పోయబడి అహరోను గడిముమీదుగా కారి అత్ని అంగీల
అంచవరకు దిగజారిన్ పరిమ్ళ తెైలమువల నుండును
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స్త్యోను కొండలమీదికి దిగి వచచ హెరోిను మ్ంచ వల నుండును.
ఆశీరావదమును శాశవత్ జీవమును అచచట నుండవలన్ని యెహోవా
సెలవిచిచ యనానడు.
యెహోవా సేవకుల్లరా, యెహోవా మ్ందిరములో రాత్రి నిలుచండువార ల్లరా,
మీరందరు యెహోవాను సనునత్రంచడి.
పరిశుదిసథలమువెైపు మీ చేతులత్రత యెహోవాను సనున త్రంచడి.
భూమ్యాకాశములను సృజంచిన్ యెహోవా స్త్యో నులోనుండి నినున
ఆశీరవదించను గాక.
యెహోవాను సు
త త్రంచడి యెహోవా నామ్మును సు
త త్రంచడి యెహోవా
సేవకుల్లరా,
యెహోవా మ్ందిరములో మ్న్ దేవుని మ్ందిరపు ఆవరణములలో నిలుచండు
వారల్లరా, యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
యెహోవా దయాళ్లడు యెహోవాను సు
త త్రంచడి ఆయన్ నామ్మును
కీరిించడి అది మ్నోహరము.
యెహోవా త్న్కొరకు యాకోబును ఏరపరచకొనను త్న్కు సవకీయధన్ముగా
ఇశారయేలును ఏరపరచ కొనను.
యెహోవా గొపపవాడనియ మ్న్ పరభువు సమ్సత దేవత్లకంట్ట
గొపపవాడనియ నేనరుగుదును.
ఆకాశమ్ందును భూమియందును సముదరములయందును
మ్హాసముదరములనినటి యందును ఆయన్ త్న్కిష్ుమైన్దంత్య
జరిగించవాడు
భూదిగంత్ములనుండి ఆవిరి లేవజేయవాడు ఆయనే. వాన్ కురియన్ట్ట
ా
మరుపు పుటిుంచవాడు ఆయనే త్న్ నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన్
బయలువెళాజేయను.
ఐగుపు
త లో మ్నుషుాల తొలిచూలులను పశువుల తొలి చూలులను ఆయన్
హత్ముచేసెను.
ఐగుపూ
థ ల యెదుటను ఆయనే
త , నీ మ్ధాను ఫరోయెదుటను అత్ని ఉదోా గసు
సూచకకిరయలను మ్హతాకరాములను జరి గించెను.
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It is as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the
mountains of Zion; for there the LORD commanded the blessing, even life
for evermore.
Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, who by night stand
in the house of the LORD.
Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD!
The LORD who made heaven and earth bless thee out of Zion!
Praise ye the LORD, praise ye the name of the LORD! Praise Him, O ye
servants of the LORD!
Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our
God,
praise the LORD, for the LORD is good; sing praises unto His name, for it is
pleasant.
For the LORD hath chosen Jacob for Himself, and Israel for His peculiar
treasure.
For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.
Whatsoever the LORD pleased, that did He in heaven and on earth, in the
seas and in all deep places.
He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth; He maketh
lightnings for the rain; He bringeth the wind out of His treasuries.
He smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

He sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh
and upon all his servants.
He smote great nations, and slew mighty kings:

అనేకులైన్ అన్ాజనులను బలిషు
ఠ లైన్ రాజులను ఆయన్ హత్ము చేసిన్వాడు. Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of
Canaan;
అమోరీయల రాజైన్ ఓగును హత్ముచేసెను కనాను రాజాములనినటిని
and gave their land as a heritage, a heritage unto Israel His people.
ప్రడుచేసెను.
ఆయన్ వారి దేశమును సావసథాముగాను ఇశారయేలీయలైన్ త్న్ పరజలకు
Thy name, O LORD, endureth for ever, and Thy memorial, O LORD,
సావసథాముగాను అపపగించెను.
throughout all generations.
యెహోవా, నీ నామ్ము నిత్ాము నిలుచను యెహోవా, నీ జా
ా పకారథమైన్
For the LORD will judge His people, and He will repent Himself concerning
నామ్ము త్రత్రము లుండును.
His servants.
యెహోవా త్న్ పరజలకు నాాయము తీరుచను త్న్ సేవకులనుబటిు ఆయన్
The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.
సంతాపము నొందును.
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అన్ాజనుల విగరహములు వెండి బంగారువి అవి మ్నుషుాల చేత్రపనులు.

They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;
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వాటికి నోరుండియ పలుకవు కనునలుండియ చూడవు
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చెవులుండియ విన్వు వాటి నోళాలో ఊపరి లేశమైన్ లేదు.
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వాటినిచేయవారును వాటియందు న్మిికయంచ వారందరును వాటితో
సమ్యనులగుదురు.
ఇశారయేలు వంశీయల్లరా, యెహోవాను సనున త్రంచడి అహరోను
వంశీయల్లరా, యెహోవాను సనున త్రంచడి
లేవి వంశీయల్లరా, యెహోవాను సనునత్రంచడి యెహోవాయందు
భ్యభ్కు
ి లుగలవారల్లరా, యెహో వాను సనునత్రంచడి.
యెరూష్లేములో నివసించ యెహోవా స్త్యోనులోనుండి సనునత్రంపబడును
గాక యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
యెహోవా దయాళ్లడు ఆయన్కు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచడి ఆయన్
కృప నిరంత్రముండును.
దేవదేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును.

they have ears, but they hear not; neither is there any breath in their
mouths.
They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in
them.
Bless the LORD, O house of Israel! Bless the LORD, O house of Aaron!
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పరభువుల పరభువున్కు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఆయన్ ఒకకడ మ్హాశచరాకారాములు చేయవాడు ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
త్న్ జా
ా న్ముచేత్ ఆయన్ ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఆయన్ భూమిని నీళామీద పరచిన్వాడు ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును.
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ఆయన్ గొపప జ్యాతులను నిరిించిన్వాడు ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును. the sun to rule by day, for His mercy endureth for ever;
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పగటి నేలుటకు ఆయన్ సూరుాని చేసెను ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును.

the moon and stars to rule by night, for His mercy endureth for ever;
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to Him that smote Egypt in their firstborn, for His mercy endureth for ever;
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రాత్రి నేలుటకు ఆయన్ చందు
ర ని న్క్షత్ిములను చేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఐగుపు
త దేశపు తొలిచూలులను ఆయన్ హత్ము చేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
వారి మ్ధానుండి ఇశారయేలీయలను ఆయన్ రపపం చెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
చేయి చాచి త్న్ బాహుబలముచేత్ వారిని రపపంచెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఎఱ్ఱసముదరమును ఆయన్ ప్రయలుగా చీలచను. ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఆయన్ ఇశారయేలీయలను దాని న్డుమ్ దాటిపో జేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.

Bless the LORD, O house of Levi! Ye that fear the LORD, bless the LORD!
Blessed be the LORD out of Zion, who dwelleth in Jerusalem! Praise ye the
LORD!
O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for ever.
O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth for ever.
O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth for ever;
to Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth for ever;
to Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth for ever;
to Him that stretched out the earth above the waters, for His mercy
endureth for ever;
to Him that made great lights, for His mercy endureth for ever;

and brought out Israel from among them, for His mercy endureth for ever;
with a strong hand and with a stretched out arm, for His mercy endureth for
ever;
to Him who divided the Red Sea into parts, for His mercy endureth for ever;
and made Israel to pass through the midst of it, for His mercy endureth for
ever;
but overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for His mercy endureth
for ever;
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ఫరోను అత్ని సెైన్ామును ఎఱ్ఱసముదరములో ఆయన్ ముంచివేసెను ఆయన్
కృప నిరంత్రముండును.
అరణామ్యరుమున్ ఆయన్ త్న్ పరజలను తోడుకొని వచెచను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
గొపప రాజులను ఆయన్ హత్ముచేసెను ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును.

to Him who led His people through the wilderness, for His mercy endureth
for ever;
to Him who smote great kings, for His mercy endureth for ever;

పరసిదిినొందిన్ రాజులను ఆయన్ హత్ముచేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
అమోరీయల రాజైన్ స్త్హోనును ఆయన్ హత్ము చేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
బాషాను రాజైన్ ఓగును ఆయన్ హత్ము చేసెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఆయన్ వారి దేశమును మ్న్కు సావసథాముగా అపప గించెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
త్న్ సేవకుడెైన్ ఇశారయేలున్కు దానిని సావసథాముగా అపపగించెను ఆయన్
కృప నిరంత్రముండును.
మ్న్ము దీన్దశలోనున్నపుపడు ఆయన్ మ్న్లను జా
ా ప కము చేసికొనను
ఆయన్ కృప నిరంత్రముండును.
మ్న్ శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి మ్న్లను విడిపంచెను ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
సమ్సత జీవులకును ఆయన్ ఆహారమిచచచనానడు ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
ఆకాశమ్ందుండు దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాం చడి ఆయన్ కృప
నిరంత్రముండును.
బబులోను న్దులయొదద కూరుచండియన్నపుపడు మ్న్ము స్త్యోనును
జా
ా పకము చేసికొని యేడుచ చంటిమి.
వాటిమ్ధానున్న నిరవంజచెటాకు మ్న్ సితారాలు త్గి లించిత్రవిిు.

Sihon king of the Amorites, for His mercy endureth for ever;

అచచట మ్న్లను చెరగొన్నవారుఒక కీరిన్ప్రడుడి అనిరి మ్న్లను
బాధించిన్వారు స్త్యోను కీరిన్లలో ఒకదానిని మ్యకు వినిపంచడి అని
మ్న్వలన్ ఉల్ల
ా సము గోరిరి
అనుాల దేశములో యెహోవా కీరిన్లు మ్న్మట్ట
ా ప్రడుదుము?
యెరూష్లేమ్య, నేను నినున మ్రచిన్యెడల నా కుడిచేయి త్న్ నేరుప
మ్రచను గాక.
నేను నినున జా
ా పకము చేసికొన్నియెడల, నా ముఖా సంతోష్ముకంట్ట నేను
యెరూష్లేమును హెచచగా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి
అంట్టకొనును గాక.
యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసిన్ది జా
ా పకము చేసి కొనుము యెరూష్లేము
ప్రడెైన్ దిన్మును జా
ా పకమున్కు తెచచ కొనుము. దానిని నాశన్ముచేయడి
సమూలధవంసము చేయడి అని వారు చాటిరి గదా.

and slew famous kings, for His mercy endureth for ever;

and Og the king of Bashan, for His mercy endureth for ever;
and gave their land as a heritage, for His mercy endureth for ever;
even a heritage unto Israel His servant, for His mercy endureth for ever;
who remembered us in our low estate, for His mercy endureth for ever;
and hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth for ever;
who giveth food to all flesh, for His mercy endureth for ever:
O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth for ever!
By the rivers of Babylon, there we sat down; yea, we wept when we
remembered Zion.
We hung our harps upon the willows in the midst thereof.
For there they that carried us away captive required of us a song, and they
that wasted us required of us mirth, saying, "Sing us one of the songs of
Zion!"
How shall we sing the LORD's song in a strange land?

If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cleverness.
If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I
prefer not Jerusalem above my chief joy.
Remember, O LORD, the children of Edom in the day of Jerusalem's fall, who
said, "Raze it, raze it, even to the foundation thereof!"
O daughter of Babylon who art to be destroyed, happy shall he be, that
rewardeth thee as thou hast served us.
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ు కొని వారిని బండకువేసి కొట్ట
ు వాడు ధనుాడు.
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నేను నా పూరణహృదయముతో నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానను
దేవత్ల యెదుట నినున కీరిించెదను.
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నీ పరిశుదా
ి లయముత్ట్ట
ు నేను న్మ్సాకరము చేయ చనానను నీ
నామ్మ్ంత్టికంట్ట నీవిచిచన్ వాకామును నీవు గొపపచేసియనానవు. నీ
కృప్రసత్ాములనుబటిు నీ నామ్మున్కు కృత్జాతా సు
త తులు నేను
చెలిాంచెదను.
నేను మొఱ్ఱపటిున్ దిన్మున్ నీవు నాకు ఉత్తరమిచిచత్రవి. నా ప్ర
ర ణములో తా
ి ణ
పుటిుంచి న్నున ధైరాపరచి త్రవి.
యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచన్ మ్యటలు విని నీకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచెదరు.
యెహోవా మ్హా పరభావముగలవాడని వారు యెహోవా మ్యరుములనుగూరిచ
గాన్ము చేసె దరు.
యెహోవా మ్హోన్నతుడెైన్ను ఆయన్ దీనులను లక్షాపట్ట
ు ను ఆయన్
దూరమునుండి గరివషు
ఠ లను బాగుగా ఎరుగును.
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నేను ఆపదలలో చికుకబడి యన్నను నీవు న్నున బరదికించెదవు నా
శతు
ి వుల కోపమునుండి న్నున రకిుంచటకెై నీవు నీచేయి చాపదవు నీ
కుడిచేయి న్నున రకిుంచను.
యెహోవా నా పక్షమున్ కారాము సఫలముచేయను. యెహోవా, నీ కృప
నిరంత్రముండును నీ చేత్రకారాములను విడిచిపటుకుము.
యెహోవా, నీవు న్నున పరిశోధించి తెలిసికొని యనానవు
నేను కూరుచండుట నేను లేచట నీకు తెలియను నాకు త్లంపు
పుటుకమునుపే నీవు నా మ్న్సుస గరహించచనానవు.
నా న్డకను నా పడకను నీవు పరిశీలన్ చేసియనానవు, నా చరాలనినటిని
నీవు బాగుగా తెలిసికొనియనానవు.
యెహోవా, మ్యట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిిగా
తెలిసియన్నది.
వెనుకను ముందును నీవు న్నున ఆవరించియనానవు నీ చేయి నామీద
ఉంచియనానవు.
ఇటిు తెలివి నాకు మించిన్ది అది అగోచరము అది నాకందదు.
నీ ఆత్ియొదదనుండి నేనకకడికి పోవుదును? నీ సనినధినుండి నేనకకడికి
ప్రరిపోవుదును?
నేను ఆకాశమున్కెకికన్ను నీవు అకకడను ఉనానవు నేను ప్రతాళమ్ందు
పండుకొనిన్ను నీవు అకకడను ఉనానవు
నేను వేకువ రకకలు కట్ట
ు కొని సముదర దిగంత్ములలో నివసించిన్ను

Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones.
I will praise Thee with my whole heart; before the gods will I sing praise
unto Thee.
I will worship toward Thy holy temple, and praise Thy name for Thy
lovingkindness and for Thy truth, for Thou hast magnified Thy word above
all Thy name.
In the day when I cried, Thou answered me, and strengthened me with
strength in my soul.

All the kings of the earth shall praise Thee, O LORD, when they hear the
words of Thy mouth.
Yea, they shall sing of the ways of the LORD, for great is the glory of the
LORD.
Though the LORD be high, yet hath He respect unto the lowly, but the proud
He knoweth afar off.
Though I walk in the midst of trouble, Thou wilt revive me; Thou shalt
stretch forth Thine hand against the wrath of mine enemies, and Thy right
hand shall save me.
The LORD will perfect that which concerneth me; Thy mercy, O LORD,
endureth for ever; forsake not the works of Thine own hands.
O LORD, Thou hast searched me and known me.
Thou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my
thought afar off.
Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all
my ways.
For there is not a word on my tongue, but lo, O LORD, Thou knowest it
altogether.
Thou hast beset me behind and before, and laid Thine hand upon me.
Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.
Whither shall I go from Thy Spirit? Or whither shall I flee from Thy presence?
If I ascend up into heaven, Thou art there; if I make my bed in hell, behold,
Thou art there.
If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea,
even there shall Thy hand lead me, and Thy right hand shall hold me.
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అకకడను నీ చేయి న్నున న్డిపంచను నీ కుడిచేయి న్నున పట్ట
ు కొనును

If I say, "Surely the darkness shall cover me," even the night shall be light
about me.
అంధకారము న్నున మ్రుగుచేయను నాకు కలుగు వెలుగు రాత్రివల
Yea, the darkness hideth not from Thee, but the night shineth as the day;
ఉండును అని నేన్ను కొనిన్ యెడల
the darkness and the light are both alike to Thee.
చీకటియె
ై న్ను నీకు చీకటి కాకపోవును రాత్రి పగటివల నీకు వెలుగుగా ఉండును For Thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's
చీకటియ వెలుగును నీకు ఏకరీత్రగా ఉన్నవి
womb.
నా అంత్రిందిరయములను నీవే కలుగజేసిత్రవి నా త్లిా గరభమ్ందు న్నున
I will praise Thee, for I am fearfully and wonderfully made; marvelous are
నిరిించిన్వాడవు నీవే.
Thy works, and that my soul knoweth right well.
నీవు న్నున కలుగజేసిన్ విధము చూడగా భ్యమును ఆశచరామును నాకు My substance was not hid from Thee when I was made in secret, and
పుట్ట
ు చన్నవి అందునుబటిు నేను నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ
intricately wrought in the lowest parts of the earth.
చనానను నీ కారాములు ఆశచరాకరములు. ఆ సంగత్ర నాకు బాగుగా
తెలిసియన్నది.
నేను రహసామ్ందు పుటిున్నాడు భూమియొకక అగాధసథలములలో
Thine eyes did see my substance, yet being imperfect; and in Thy book all
విచిత్ిముగా నిరిింపబడిన్నాడు నాకు కలిగిన్యెముకలును నీకు మ్రుగెై
my members were written, which in continuity were fashioned, when as yet
యండలేదు
there were none of them.
నేను పండమునై యండగా నీ కనునలు న్నున చూచెను నియమింపబడిన్
How precious also are Thy thoughts unto me, O God! How great is the sum
దిన్ములలో ఒకట్టైన్ కాకమునుపే నా దిన్ములనినయ నీ గరంథములో
of them!
లిఖిత్ము ల్లయెను.
దేవా, నీ త్లంపులు నా కెంత్ పరయమైన్వి వాటి మొత్తమంత్ గొపపది.
If I should count them, they are more in number than the sand; when I
awake, I am still with Thee.
వాటిని లకికంచెద న్నుకొంటినా అవి యిసుక కంట్టను లకకకు ఎకుకవెై
Surely, Thou wilt slay the wicked, O God. Depart from me therefore, ye
యన్నవి నేను మేలొకంటినా యింకను నీయొదదనే యందును.
bloody men.
దేవా,నీవు భ్కిిహీనులను నిశచయముగా సంహరించెదవు న్రహంత్కుల్లరా,
నాయొదదనుండి తొలగిపోవుడి.
వారు దురాలోచన్తో నినునగూరిచ పలుకుదురు మోసపుచచటకెై నీ
నామ్మునుబటిు పరమ్యణము చేయదురు.
యెహోవా, నినున దేవష్ంచవారిని నేనును దేవష్ంచ చనానను గదా? నీ మీద
లేచవారిని నేను అసహిాంచకొనుచనానను గదా?
వారియందు నాకు పూరణదేవష్ము కలదు వారిని నాకు శతు
ి వులనుగా
భావించకొనుచనానను
దేవా, న్నున పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసి కొనుము న్నున పరీకిుంచి
నా ఆలోచన్లను తెలిసికొనుము
నీకాయాసకరమైన్ మ్యరుము నాయందున్న దేమో చూడుము నిత్ామ్యరుమున్
న్నున న్డిపంపుము.
యెహోవా, దుషు
ు ల చేత్రలోనుండి న్నున విడి పంపుము బల్లతాకరము
చేయవారి చేత్రలో పడకుండ న్నున కాప్రడుము.
వారు త్మ్ హృదయములలో అప్రయకరమైన్ యోచ న్లు చేయదురు
వారు నిత్ాము యదిము రేప జూచచందురు.
ప్రము నాలుకవల వారు త్మ్ నాలుకలు వాడి చేయదురు వారి
పదవులకిరంద సరపవిష్మున్నది. (సెల్ల.)

For they speak against Thee wickedly, and Thine enemies take Thy name in
vain.
Do I not hate them, O LORD, that hate Thee? And am I not grieved with
those that rise up against Thee?
I hate them with perfect hatred; I count them mine enemies.
Search me, O God, and know my heart; try me, and know my thoughts.
And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way
everlasting.
Deliver me, O LORD, from the evil man; preserve me from the violent man,
who imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together
for war.
They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under
their lips. Selah
Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the
violent man, who has purposed to overthrow my goings.
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యెహోవా, భ్కిిహీనుల చేత్రలోపడకుండ న్నున కాప్ర డుము. బల్లతాకరము
చేయవారి చేత్రలోనుండి న్నున రకిుం పుము. నేను అడుగు జారిపడున్ట్ట
ా
చేయటకు వారు ఉదేద శించచనానరు.
గరివషు
ఠ లు నాకొరకు ఉరిని తా
ి ళాను చాట్టగా ఒడిి యనానరు వారు
తో
ి వపరకకను వల పరచియనానరు. న్నున పట్ట
ు కొనుటకెై ఉచచల
నొగిుయనానరు. (సెల్ల.)
అయిన్ను నేను యెహోవాతో ఈల్లగు మ్న్విచేయ చనానను యెహోవా,
నీవే నా దేవుడవు నా విజా
ా పన్లకు చెవియొగు
ు ము.
పరభువెైన్ యెహోవా నా రక్షణదురుము యదిదిన్మున్ నీవు నా త్లను
కాయదువు.
యెహోవా, భ్కిిహీనుల కోరికలను తీరచకుము వారు అత్రశయించకుండున్ట్ట
ా
వారి ఆలోచన్ను కొన్ సాగింపకుము. (సెల్ల.)
న్నున చట్ట
ు కొనువారు త్లయెత్రతన్యెడల వారి పదవుల చేట్ట వారిని
ముంచను గాక
కణకణల్లడు నిపుపలు వారిమీద వేయబడును గాక వారు త్రరిగి
లేవకుండున్ట్ట
ా అగినగుండములో వారు కూలచబడుదురుగాక అగాధ
జలములలోనికి తో
ి యబడుదురు గాక
కొండెముల్లడువారు భూమిమీద సిథరపడకుందురుగాక ఆపతు
త
బల్లతాకరులను త్రిమి వారిని పడదోరయను గాక.
బాధింపబడువారి పక్షమున్ యెహోవా వాాజామ్యడు న్నియ దరిదు
ర లకు
ఆయన్ నాాయము తీరుచన్నియ నేనరుగు దును.
నిశచయముగా నీత్రమ్ంతులు నీ నామ్మున్కు కృత్జా తాసు
త తులు
చెలిాంచెదరు యథారథవంతులు నీ సనినధిని నివసించెదరు.
యెహోవా నేను నీకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను నాయొదదకు త్వరపడి రముి
నేను మొఱ్ఱపటుగా నా మ్యటకు చెవియొగు
ు ము
నా ప్ర
ర రథన్ ధూపమువలను నేను చేతులతు
త ట సాయంకాల నైవేదామువలను నీ
దృష్ుకి అంగీకారములగును గాక.
యెహోవా, నా నోటికి కావలియంచము నా పదవుల దావరమున్కు కాపు
పట్ట
ు ము.
ప్రపము చేయవారితో కూడ నేను దురీనత్రకారాములలో చొరబడకుండున్ట్ట
ా
నా మ్న్సుస దుషాకరామున్కు త్రరుగనియాకుము వారి రుచిగల
పదారథములు నేను త్రన్కయందును గాక.
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The proud have hid a snare for me, and with cords they have spread a net
by the wayside; they have set traps for me. Selah
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నీత్రమ్ంతులు న్నున కొట్ట
ు ట నాకు ఉపకారము వారు న్నున గదిదంచట నాకు When their judges are overthrown onto stony places, they shall hear my
తెైల్లభిషేకము నేను అటిు అభిషేకమును తో
ి సివేయకుందును గాక. వారి
words, for they are sweet.
దుష్ుకిరయలను చూచియ నేను త్పపక ప్ర
ర రథన్చేయచనానను.
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వారి నాాయాధిపతులు కొండ పేట్టమీదనుండి పడ దోరయబడుదురు. కావున్
జనులు నా మ్యటలు మ్ధురమైన్వని వాటిని అంగీకరించచనానరు.

Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and
cleaveth wood upon the earth.
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ఒకడు భూమిని దునునచ దానిని పగులగొట్ట
ు న్ట్ట
ా మ్యయెముకలు
ప్రతాళదావరమున్ చెదరియన్నవి.

But mine eyes are unto Thee, O GOD the Lord; in Thee is my trust; leave not
my soul destitute.

I said unto the LORD, "Thou art my God; hear the voice of my supplications,
O LORD.
O GOD the Lord, the strength of my salvation, Thou hast covered my head in
the day of battle.
Grant not, O LORD, the desires of the wicked; further not his wicked device,
lest they exalt themselves. Selah
"As for the head of those that compass me about, let the mischief of their
own lips cover them.
Let burning coals fall upon them; let them be cast into the fire, into deep
pits, that they rise not up again.
Let not an evil speaker be established on the earth; evil shall hunt the
violent man to overthrow him."
I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted and the right of
the poor.
Surely the righteous shall give thanks unto Thy name; the upright shall dwell
in Thy presence.
LORD, I cry unto Thee! Make haste unto me! Give ear unto my voice when I
cry unto Thee.
Let my prayer be set before Thee as incense, and the lifting up of my hands
as the evening sacrifice.
Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips.
Incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men
that work iniquity; and let me not eat of their dainties.
Let the righteous smite me: it shall be a kindness. And let him reprove me: it
shall be as an excellent oil, which shall not break my head; for yet my prayer
shall be with them in their calamities.
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యెహోవా, నా పరభువా, నా కనునలు నీత్ట్ట
ు చూచచన్నవి నీ
శరణుజొచిచయనానను నా ప్ర
ర ణము ధారపోయ కుము.
నా నిమిత్తము వారు ఒడిిన్ వలనుండి ప్రపము చేయవారి ఉచచలనుండి
న్నున త్పపంచి కాప్రడుము.
నేను త్పపంచకొని పోవుచండగా భ్కిిహీనులు త్మ్ వలలలో చికుకకొందురు
గాక.
నేను ఎలుగెత్రత యెహోవాకు మొరలిడుచనానను. ఎలుగెత్రత యెహోవాను
బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
బహు విన్యముగా ఆయన్ సనినధిని నేను మొఱ్ఱ పట్ట
ు చనానను నాకు
కలిగిన్ బాధ ఆయన్ సనినధిని తెలియజపుపకొను చనానను.

Keep me from the snares which they have laid for me, and the traps of the
workers of iniquity.
Let the wicked fall into their own nets, whilst I thereupon escape.

నాలో నా ప్ర
ర ణము కు
ర ంగియన్నపుపడు నా మ్యరుము నీకు తెలియను
న్నున పట్ట
ు కొనుటకెై నేను న్డువవలసిన్ తో
ి వలో చాట్టగా పగవారు
ఉరినొడు
ి చనానరు.
నా కుడిపరకకను నిదానించి చూడుము న్ననరిగిన్వాడు ఒకడును నాకు
లేకపోయెను ఆశర యమేదియ నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు
ఒకడును లేడు.
యెహోవా, నీకే నేను మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానను నా ఆశర యదురుము నీవే
సజీవులున్న భూమిమీద నా సావసథాము నీవే అని నేన్నుకొంటిని.
నేను చాల్ల కు
ు ము న్నున
ర ంగియనానను నా మొఱ్ఱకు చెవి యొగు
త్రుమువారు నాకంట్ట బలిషు
ఠ లు వారి చేత్రలో నుండి న్నున విడిపంపుము.

I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would
know me. Refuge failed me; no man cared for my soul.
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నేను నీ నామ్మున్కు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచన్ట్ట
ా చెరసాలలోనుండి నా Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications; in Thy faithfulness
ప్ర
ర ణమును త్పపంపుము అపుపడు నీవు నాకు మ్హోపకారము చేసియండుట answer me, and in Thy righteousness.
చూచి నీత్రమ్ంతులు న్నునబటిు అత్రశయపడుదురు.
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యెహోవా, నా ప్ర
ర రథన్ ఆలకింపుము నా విన్నపములకు చెవి యొగు
ు ము నీ
విశావసాత్నుబటిుయ నీ నీత్రనిబటిుయ నాకు ఉత్తరమిముి.

And enter not into judgment with Thy servant, for in Thy sight shall no man
living be justified.
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నీ సేవకునితో వాాజామ్యడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనినధిని
నీత్రమ్ంతుడుగా ఎంచ బడడు.
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శతు
ి వులు న్నున త్రుముచనానరు వారు నా ప్ర
ర ణమును నేల
పడగొట్ట
ు చనానరు చిరకాలముకిరందట చనిపోయిన్ వారితోప్రట్ట
గాఢంధకారములో న్నున నివసింపజేయచనానరు.
కావున్ నా ఆత్ి నాలో కు
ర ంగియన్నది నాలో నా హృదయము
విసియమొందను.
పూరవదిన్ములు జా
ా పకము చేసికొనుచనానను నీ కిరయలనినయ
ధాానించచనానను. నేను నీ చేతుల పని యోచించచనానను
నీ త్ట్ట
ు నా చేతులు చాపుచనానను ఎండిపోయిన్ భూమివల నా ప్ర
ర ణము
నీకొరకు ఆశ పడుచన్నది.

For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to
the ground. He hath made me to dwell in darkness, as those that have been
long dead.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is
desolate.

I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I
make my supplication.
I poured out my complaint before Him; I laid before Him my trouble.
When my spirit was overwhelmed within me, then Thou knewest my path.
In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.

I cried unto Thee, O LORD; I said, "Thou art my refuge and my portion in the
land of the living.
Attend unto my cry, for I am brought very low; deliver me from my
persecutors, for they are stronger than I.
Bring my soul out of prison, that I may praise Thy name; the righteous shall
compass me about, for Thou shalt deal bountifully with me."

I remember the days of old; I meditate on all Thy works; I muse on the work
of Thy hands.
I stretch forth my hands unto Thee; my soul thirsteth after Thee, as a thirsty
land. Selah
Hear me speedily, O LORD; my spirit faileth. Hide not Thy face from me, lest
I be like them that go down into the pit.
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యెహోవా, నా ఆత్ి కీుణంచచన్నది త్వరగా నాకు ఉత్తరమిముి నేను
సమ్యధిలోనికి దిగువారివల కాకుండున్ట్ట
ా నీ ముఖమును నాకు
మ్రుగుచేయకుము
నీయందు నేను న్మిిక యంచియనానను ఉదయమున్ నీ కృప్రవారిను
నాకు వినిపంపుము నీ వెైపు నా మ్న్సుస నే నత్రతకొనుచనానను. నేను
న్డువవలసిన్ మ్యరుము నాకు తెలియజేయము.

Cause me to hear Thy lovingkindness in the morning, for in Thee do I trust.
Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto
Thee.
Deliver me, O LORD, from mine enemies; I flee unto Thee to hide me.

యెహోవా, నేను నీ మ్రుగు జొచిచయనానను నా శతు
ి వుల చేత్రలోనుండి
న్నున విడిపంపుము
నీవే నా దేవుడవు నీ చితా
త నుసారముగా పరవరిించటకు నాకు నేరుపము
దయగల నీ ఆత్ి సమ్భూమిగల పరదేశమ్ందు న్నున న్డిపంచను గాక.

Teach me to do Thy will, for Thou art my God. Thy Spirit is good; lead me
into the land of uprightness.
Quicken me, O LORD, for Thy name's sake; for Thy righteousness' sake bring
my soul out of trouble.

యెహోవా, నీ నామ్మునుబటిు న్నున బరదికిం పుము నీ నీత్రనిబటిు నా
ప్ర
ర ణమును శర మ్లోనుండి త్పపంపుము.
నేను నీ సేవకుడను నీ కృపనుబటిు నా శతు
ి వులను సంహరింపుము నా
ప్ర
ర ణమును బాధపరచవారిన్ందరిని న్శింప జేయము.
నాకు ఆశర యదురుమ్గు యెహోవా సనునత్రంపబడును గాక ఆయన్ నా
చేతులకు యదిమును నా వేరళాకు పోరాటమును నేరుపవాడెైయనానడు.

And in Thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my
soul; for I am Thy servant.
Blessed be the LORD my strength, who teacheth my hands to war and my
fingers to fight;
my goodness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield
and He in whom I trust, who subdueth my people under me.

ఆయన్ నాకు కృప్రనిధి నా కోట నా దురుము న్నున త్పపంచవాడు నా
కేడెము నే నాశర యించవాడు ఆయన్ నా జనులను నాకు
లోబరచవాడెైయనానడు.
యెహోవా, నీవు న్రులను లక్షాపట్ట
ు టకు వారు ఏప్రటివారు? నీవు వారిని
ఎనినకచేయటకు మ్న్షుాలు ఏప్రటి వారు?
న్రులు వటిు ఊపరిని పోలియనానరు వారి దిన్ములు దాటిపోవు నీడవల
నున్నవి.
యెహోవా, నీ ఆకాశమును వంచి దిగి రముి పరవత్ములు పగ రాజున్ట్ట
ా
నీవు వాటిని ముట్ట
ు ము
మరుపులు మరిపంచి వారిని చెదరగొట్ట
ు ము నీ బాణములు వేసి వారిని
ఓడగొట్ట
ు ము.
పైనుండి నీ చెయిా చాచి న్నున త్పపంపుము మ్హా జలములలోనుండి
అనుాలచేత్రలోనుండి న్నున విడిపంపుము.
వారి నోరు వటిు మ్యటల్లడుచన్నది వారి కుడిచేయి అబదిముతో
కూడియన్నది.
దేవా, నినునగూరిచ నేనొక కొరత్త కీరిన్ ప్రడెదను పదిత్ంతుల సితారాతో నినున
కీరిించెదను.
నీవే రాజులకు విజయము దయచేయవాడవు దుషు
ు ల ఖడుమునుండి నీవు నీ
సేవకుడెైన్ దావీదును త్పపంచవాడవు

LORD, what is man that Thou takest notice of him? Or the son of man that
Thou makest account of him?

న్నున త్పపంపుము అనుాల చేత్రలోనుండి న్నునవిడి పంపుము వారి నోరు
వటిు మ్యటల్లడుచన్నది వారి కుడిచేయి అబదిముతో కూడియన్నది.

that our sons may be as plants full grown in their youth, that our daughters
may be as cornerstones, polished after the similitude of a palace;

Man is like vanity; his days are as a shadow that passeth away.
Bow Thy heavens, O LORD, and come down; touch the mountains, and they
shall smoke.
Cast forth lightning and scatter them; shoot out Thine arrows and destroy
them.
Send Thine hand from above; rescue me and deliver me out of great waters
from the hand of strangers,
whose mouth speaketh vanity and whose right hand is a right hand of
falsehood.
I will sing a new song unto Thee, O God; upon a psaltery and an instrument
of ten strings will I sing praises unto Thee.
It is He that giveth salvation unto kings, who delivereth David His servant
from the hurtful sword.
Rescue me and deliver me from the hand of strangers, whose mouth
speaketh vanity and whose right hand is a right hand of falsehood,
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మ్య కుమ్యరులు త్మ్ ¸యవన్ కాలమ్ందు ఎదిగిన్ మొకకలవల ఉనానరు
మ్య కుమ్యరిలు న్గరున్కెై చెకికన్ మూలకంబములవల ఉనానరు.

that our garners may be full, affording all manner of store, that our sheep
may bring forth thousands and ten thousands in our streets;
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that our oxen may be strong to labor, that there be no breaking in, nor
going out, that there be no complaining in our streets.
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మ్య కొట్ట
ా నింపబడి పలువిధములైన్ దరవాములకు నిధులుగా ఉన్నవి మ్య
గొఱ్ఱలు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మ్య గడిి బీళాలో పలాలు
వేయచన్నవి.
మ్య యెడు
ా గొపప బరువులు మోయగలవి మ్య వీధులలో చొరబడుటయె
ై న్ను
ఉరుకులతు
త ట యె
ై న్ను లేదు వాటిలో శర మ్గలవారి మొఱ్ఱ విన్బడుటయె
ై న్ను
లేదు
ఇటిు సిథత్రగలవారు ధనుాలు. యెహోవా త్మ్కు దేవుడుగాగల జనులు
ధనుాలు.
రాజవెైన్ నా దేవా, నినున ఘన్పరచెదను. నీ నామ్మును నిత్ాము
సనునత్రంచెదను
అనుదిన్ము నేను నినున సు
త త్రంచెదను నిత్ాము నీ నామ్మును సు
త త్రంచెదను.
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యెహోవా మ్హాత్ిాముగలవాడు ఆయన్ అధికసోతత్ిము నొందదగిన్వాడు
ఆయన్ మ్హాత్ిాము గరహింప శకాము కానిది
ఒక త్రమువారు మ్రియొక త్రమువారియెదుట నీ కిరయలను
కొనియాడుదురు నీ పరాకరమ్కిరయలను తెలియజేయదురు
మ్హోన్నత్మైన్ నీ పరభావమ్హిమ్ను నీ ఆశచరా కారాములను నేను
ధాానించెదను
నీ భీకరకారాముల వికరమ్మును మ్నుషుాలు వివరించె దరు నేను నీ
మ్హాత్ిామును వరిణంచెదను.
నీ మ్హా దయాళ్లత్వమును గూరిచన్ కీరిిని వారు పరకటించెదరు నీ
నీత్రనిగూరిచ వారు గాన్ము చేసెదరు
యెహోవా దయాదాకిుణాములు గలవాడు ఆయన్ దీరాశాంతుడు
కృప్రత్రశయముగలవాడు.
యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన్ కనికరములు ఆయన్ సమ్సత
కారాములమీద నున్నవి.
యెహోవా, నీ కిరయలనినయ నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచన్నవి నీ
భ్కు
ి లు నినున సనునత్రంచదురు.
ఆయన్ రాజా మ్హోన్నత్ పరభావమును ఆయన్ బలమును న్రులకు
తెలియజేయటకెై
నీ భ్కు
ి లు నీ రాజాపరభావమునుగూరిచ చెపుపకొందురు నీ శౌరామునుగూరిచ
పలుకుదురు
నీ రాజాము శాశవత్రాజాము నీ రాజాపరిప్రలన్ త్రత్రములు నిలుచను.
యెహోవా పడిపోవువారిన్ందరిని ఉదిరించవాడు కు
ర ంగిపోయిన్ వారిన్ందరిని
లేవనతు
త వాడు
సరవజీవుల కనునలు నీవెైపు చూచచన్నవి త్గిన్ కాలమ్ందు నీవు వారికి
ఆహారమిచచదువు.
నీవు నీ గుపపలిని విపప పరత్ర జీవి కోరికను త్ృపత పరచచనానవు.

Happy is that people for whom such is the case; yea, happy is that people
whose God is the LORD.
I will extol Thee, my God, O King; and I will bless Thy name for ever and ever.
Every day will I bless Thee, and I will praise Thy name for ever and ever.
Great is the LORD and greatly to be praised, and His greatness is
unsearchable.
One generation shall praise Thy works to another, and shall declare Thy
mighty acts.
I will speak of the glorious honor of Thy majesty, and of Thy wondrous
works.
And men shall speak of the might of Thy fearsome acts, and I will declare
Thy greatness.
They shall abundantly utter the memory of Thy great goodness, and shall
sing of Thy righteousness.
The LORD is gracious and full of compassion, slow to anger and of great
mercy.
The LORD is good to all, and His tender mercies are over all His works.
All Thy works shall praise Thee, O LORD, and Thy saints shall bless Thee.
They shall speak of the glory of Thy Kingdom and talk of Thy power,
to make known to the sons of men His mighty acts and the glorious majesty
of His Kingdom.
Thy Kingdom is an everlasting Kingdom, and Thy dominion endureth
throughout all generations.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that are bowed
down.
The eyes of all wait upon Thee, and Thou givest them their meat in due
season.
Thou openest Thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
The LORD is righteous in all His ways, and holy in all His works.
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The LORD is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him
in truth.
He will fulfill the desire of them that fear Him; He also will hear their cry and
will save them.
The LORD preserveth all them that love Him, but all the wicked will He
destroy.
My mouth shall speak the praise of the LORD, and let all flesh bless His holy
name for ever and ever.
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యెహోవా త్న్ మ్యరుములనినటిలో నీత్రగలవాడు త్న్ కిరయలనినటిలో
కృపచూపువాడు
త్న్కు మొఱ్ఱపట్ట
ు వారి కందరికి త్న్కు నిజముగా మొఱ్ఱపట్ట
ు వారి కందరికి
యెహోవా సమీపముగా ఉనానడు.
త్న్యందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారి కోరిక ఆయన్ నర వేరుచను వారి మొఱ్ఱ
ఆలకించి వారిని రకిుంచను.
యెహోవా త్నున పేరమించవారిన్ందరిని కాప్ర డును అయితే
భ్కిిహీనులన్ందరిని ఆయన్ నాశన్ము చేయను. నా నోరు యెహోవాను
సోతత్ిము చేయను
శరీరులందరు ఆయన్ పరిశుది నామ్మును నిత్ాము సనునత్రంచదురు గాక.
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యెహోవాను సు
త త్రంచడి. నా ప్ర
ర ణమ్య, యెహోవాను సు
త త్రంపుము
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నా జీవిత్కాలమ్ంత్య నేను యెహోవాను సు
త త్రంచె దను నేను
బరతుకుకాలమ్ంత్య నా దేవుని కీరిించెదను
రాజులచేత్నైన్ను న్రులచేత్నైన్ను రక్షణ కలుగదు వారిని న్ముికొన్కుడి

While I live will I praise the LORD; I will sing praises unto my God while I
have any being.
Put not your trust in princes, nor in a son of man in whom there is no help.
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యెహోవా గు
ర డిివారి కనునలు తెరవజేయవాడు యెహోవా కు
ర ంగిన్వారిని
లేవనతు
త వాడు యెహోవా నీత్రమ్ంతులను పేరమించవాడు
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యెహోవా పరదేశులను కాప్రడువాడు ఆయన్ త్ండిరలేనివారిని విధవరాండరను The LORD shall reign for ever, even Thy God, O Zion, unto all generations.
ఆదరించ వాడు భ్కిిహీనుల మ్యరుమును ఆయన్ వంకరమ్యరుముగా చేయను. Praise ye the LORD!
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యెహోవా నిరంత్రము ఏలును స్త్యోనూ, నీ దేవుడు త్రములనినటను
రాజాము చేయను
యెహోవాను సు
త త్రంచడి. యెహోవాను సు
త త్రంచడి మ్న్ దేవునికి సోతత్ిగాన్ము
చేయట మ్ంచిది అది మ్నోహరము సోతత్ిముచేయట ఒపపదము.
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Psalm

Praise ye the LORD! Praise the LORD, O my soul!

His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his
thoughts perish.
వారి ప్ర
ర ణము వెడలిపోవును వారు మ్ంటిప్రలగు దురు. వారి సంకలపములు
Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the
నాడ న్శించను.
LORD his God,
ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయడగునో ఎవడు త్న్ దేవుడెైన్
who made heaven and earth, the sea and all that therein is, who keepeth
యెహోవామీద ఆశపట్ట
ు కొనునో వాడు ధనుాడు
truth for ever;
ఆయన్ ఆకాశమును భూమిని సముదరమును దాని లోని సరవమును
who executeth judgment for the oppressed, who giveth food to the hungry;
సృజంచిన్వాడు ఆయన్ ఎన్నడును మ్యట త్పపనివాడు.
the LORD looseth the prisoners.
బాధపరచబడువారికి ఆయన్ నాాయము తీరుచను ఆకలిగొనిన్వారికి
The LORD openeth the eyes of the blind; the LORD raiseth them that are
ఆహారము దయచేయను యెహోవా బంధింపబడిన్వారిని విడుదలచేయను. bowed down; the LORD loveth the righteous.
The LORD preserveth the strangers, He relieveth the fatherless and the
widow; but the way of the wicked He turneth upside down.

Praise ye the LORD! For it is good to sing praises unto our God; for it is
pleasant, and praise is comely.
The LORD doth build up Jerusalem; He gathereth together the outcasts of
Israel.

యెహోవాయే యెరూష్లేమును కట్ట
ు వాడు చెదరిన్ ఇశారయేలీయలను
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
పోగుచేయవాడు
గుండె చెదరిన్వారిని ఆయన్ బాగుచేయవాడు వారి గాయములు కట్ట
ు వాడు. He telleth the number of the stars; He calleth them all by their names.
న్క్షత్ిముల సంఖాను ఆయన్ నియమించియనానడు వాటికనినటికి పేరులు Great is our Lord, and of great power; His understanding is infinite.
పట్ట
ు చనానడు.
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మ్న్ పరభువు గొపపవాడు ఆయన్ అధిక శకిిగలవాడు ఆయన్ జా
ా న్మున్కు
The LORD lifteth up the meek; He casteth the wicked down to the ground.
మిత్రలేదు.
యెహోవా దీనులను లేవనతు
త వాడు భ్కిిహీనులను ఆయన్ నేలను కూలుచను. Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our
God,
కృత్జాతాసు
త తులతో యెహోవాను కీరిించడి. సితారాతో మ్న్ దేవుని
who covereth the heavens with clouds, who prepareth rain for the earth,
కీరిించడి.
who maketh grass to grow upon the mountains.
ఆయన్ ఆకాశమును మేఘములతో కపుపవాడు భూమికొరకు వరుము
He giveth to the beast his food and to the young ravens which cry.
సిదిపరచవాడు పరవత్ములమీద గడిి మొలిపంచవాడు
పశువులకును అరచచండు పలా కాకులకును ఆయన్ ఆహారమిచచవాడు.
He delighteth not in the strength of the horse; He taketh not pleasure in the
legs of a man.
గుఱ్ఱముల బలమున్ందు ఆయన్ సంతోష్ంచడు న్రులకాలిసతు
త వయందు
The LORD taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His
ఆయన్ ఆన్ందించడు.
mercy.
త్న్యందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారియందు త్న్ కృపకొరకు
Praise the LORD, O Jerusalem! Praise thy God, O Zion!
కనిపట్ట
ు వారియందు యెహోవా ఆన్ందించవాడెైయనానడు.
యెరూష్లేమ్య, యెహోవాను కొనియాడుము స్త్యోనూ, నీ దేవుని
For He hath strengthened the bars of thy gates; He hath blessed thy children
కొనియాడుము.
within thee.
ఆయన్ నీ గుమ్ిముల గడియలు బలపరచి యనానడు నీ మ్ధాను నీ
He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the
పలాలను ఆశీరవదించి యనానడు.
wheat.
నీ సరిహదు
ద లలో సమ్యధాన్ము కలుగజేయవాడు ఆయనే మ్ంచి
He sendeth forth His commandment upon the earth; His word runneth very
గోధుమ్లతో నినున త్ృపతపరచవాడు ఆయనే
swiftly.
భూమికి ఆజానిచచవాడు ఆయనే ఆయన్ వాకాము బహు వేగముగా
He giveth snow like wool; He scattereth the hoarfrost like ashes;
పరుగెతు
త ను.
గొఱ్ఱబచచవంటి హిమ్ము కురిపంచవాడు ఆయనే బూడిదవంటి మ్ంచ
He casteth forth His ice like morsels; who can stand before His cold?
కణములు చలు
ా వాడు ఆయనే.
ముకకముకకలుగా వడగండు
ా విసరువాడు ఆయనే. ఆయన్ పుటిుంచ చలికి
He sendeth out His word, and melteth them; He causeth His wind to blow,
ఎవరు నిలువగలరు?
and the waters flow.
ఆయన్ ఆజా ఇయాగా అవనినయ కరిగిపోవును ఆయన్ త్న్గాలి
He showeth His word unto Jacob, His statutes and His judgments unto Israel.
విసరజేయగా నీళ్ల
ా పరవహించను,
ఆయన్ త్న్ వాకాము యాకోబున్కు తెలియజేసెను త్న్ కటుడలను త్న్
He hath not dealt so with any nation; and as for His judgments, they have
నాాయవిధులను ఇశారయేలున్కు తెలియజేసెను.
not known them. Praise ye the LORD!
ఏ జన్మున్కు ఆయన్ ఈల్లగు చేసియండలేదు ఆయన్ నాాయవిధులు
Praise ye the LORD! Praise ye the LORD from the heavens; praise Him in the
వారికి తెలియకయే యన్నవి. యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
heights!
యెహోవాను సు
త త్రంచడి. ఆకాశవాసుల్లరా, యెహోవాను సు
త త్రంచడి
ఉన్నత్సథలముల నివాసుల్లరా, ఆయన్ను సు
త త్రంచడి
ఆయన్ దూత్ల్లరా, మీరందరు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి ఆయన్ సెైన్ాముల్లరా,
మీరందరు ఆయన్ను సు
త త్రం చడి
సూరాచందు
ర ల్లరా, ఆయన్ను సు
త త్రంచడి కాంత్రగల న్క్షత్ిముల్లరా,
మీరందరు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
పరమ్యకాశముల్లరా, ఆకాశముపైనున్న జలముల్లరా, ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.

Praise ye Him, all His angels; praise ye Him, all His hosts!
Praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light!

Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the
heavens!
Let them praise the name of the LORD, for He commanded and they were
created.
యెహోవా ఆజా ఇయాగా అవి పుట్టును అవి యెహోవా నామ్మును
He hath also established them for ever and ever; He hath made a decree
సు
త త్రంచను గాక
which shall not pass.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Psalm

148

6

Psalm

148

7

Psalm

148

8

Psalm

148

9

Psalm

148

10

Psalm

148

11

Psalm

148

12

Psalm

148

13

Psalm

148

14

Psalm

149

1

Psalm

149

2

Psalm

149

3

Psalm

149

4

Psalm

149

5

Psalm

149

Psalm

ఆయన్ వాటిని నిత్ాసాథయవులుగా సిథరపరచి యనానడు ఆయన్ వాటికి
కటుడ నియమించెను ఏదియ దాని న్త్రకరమింపదు.
భూమిమీదనున్న మ్కరముల్లరా, అగాధజలముల్లరా, యెహోవాను
సు
త త్రంచడి
అగిన వడగండా
ా రా, హిమ్మ్య, ఆవిరీ, ఆయన్ ఆజాను నరవేరుచ తుప్రనూ,

Praise the LORD from the earth, ye dragons and all deeps,

పరవత్ముల్లరా, సమ్సతమైన్ గుటుల్లరా, ఫలవృక్షముల్లరా, సమ్సతమైన్
దేవదారు వృక్షము ల్లరా,
మ్ృగముల్లరా, పశువుల్లరా, నేలను ప్ర
ర కు జీవుల్లరా, రకకలతో ఎగురు పకు
ు
ల్లరా,
భూరాజుల్లరా, సమ్సత పరజల్లరా, భూమిమీద నున్న అధిపతుల్లరా, సమ్సత
నాాయాధి పతుల్లరా, యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
¸యవనులు కన్ాలు వృదు
ి లు బాలురు

beasts and all cattle, creeping things and flying fowl,

అందరును యెహోవా నామ్మును సు
త త్రంచదురు గాక ఆయన్ నామ్ము
మ్హోన్నత్మైన్ నామ్ము ఆయన్ పరభావము భూమ్యాకాశములకు పైగా
నున్నది.
ఆయన్ త్న్ పరజలకు ఒక శృంగమును హెచిచంచి యనానడు. అది ఆయన్
భ్కు
ి లకందరికిని ఆయన్ చెంత్జేరిన్ జనులగు ఇశారయేలీయలకును
పరఖాాత్రకరముగా నున్నది. యెహోవాను సు
త త్రంచడి.

fire and hail, snow and vapors, stormy wind fulfilling His word,
mountains and all hills, fruitful trees and all cedars,

kings of the earth and all people, princes and all judges of the earth,
both young men and maidens, old men and children.
Let them praise the name of the LORD, for His name alone is excellent; His
glory is above the earth and heaven.
He also exalteth the horn of His people, the praise of all His saints, even of
the children of Israel, a people near unto Him. Praise ye the LORD!
Praise ye the LORD! Sing unto the LORD a new song, and His praise in the
congregation of saints!

యెహోవాను సు
త త్రంచడి యెహోవాకు కొరత్త కీరిన్ ప్రడుడి భ్కు
ి లు కూడుకొను
సమ్యజములో ఆయన్కు సోతత్ి గీత్ము ప్రడుడి.
ఇశారయేలీయలు త్ముిను పుటిుంచిన్వానినిబటిు సంతో ష్ంచదురు గాక
స్త్యోను జనులు త్మ్ రాజునుబటిుఆన్ందించదురు గాక.
నాటాముతో వారు ఆయన్ నామ్మును సు
త త్రంచ దురు గాక త్ంబురతోను
సితారాతోను ఆయన్నుగూరిచ గాన్ము చేయదురు గాక.

Let Israel rejoice in Him that made him; let the children of Zion be joyful in
their King.
Let them praise His name in the dance; let them sing praises unto Him with
the timbrel and harp.
For the LORD taketh pleasure in His people; He will beautify the meek with
salvation.
Let the saints be joyful in glory; let them sing aloud upon their beds.

6

యెహోవా త్న్ పరజలందు పీరత్రగలవాడు. ఆయన్ దీనులను రక్షణతో
అలంకరించను.
భ్కు
ి లు ఘన్త్నొంది పరహరిుంచదురు గాక వారు సంతోష్భ్రితులై త్మ్
పడకలమీద ఉతాసహ గాన్ము చేయదురు గాక.
వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాసహసోతత్ిము లున్నవి.

149
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అన్ాజనులకు పరత్రదండన్ చేయటకును పరజలను శికిుంచటకును

to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;
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గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళాతో వారి ఘనులను
బంధించటకును
విధింపబడిన్ తీరుప వారిమీద న్డుపుటకును వారి చేత్రలో రండంచలుగల
ఖడుమున్నది. ఆయన్ భ్కు
ి లకందరికి ఘన్త్ యిదే యెహోవాను సు
త త్రంచడి.

to execute upon them the judgment written: this honor have all His saints.
Praise ye the LORD!
Praise ye the LORD! Praise God in His sanctuary; praise Him in the
firmament of His power!

Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in
their hand
to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;
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యెహోవాను సు
త త్రంచడి. ఆయన్ పరిశుదా
ి లయమున్ందు దేవుని సు
త త్రంచడి. Praise Him for His mighty acts; praise Him according to His excellent
ఆయన్ బలమును పరసిదిిచేయ ఆకాశవిశాలమ్ందు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
greatness!
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ఆయన్ను సు
త త్రంచడి. ఆయన్ పరాకరమ్ కారాములనుబటిు ఆయన్ను
సు
త త్రంచడి. ఆయన్ మ్హా పరభావమునుబటిు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.

Praise Him with the sound of the trumpet; praise Him with the psaltery and
harp!
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Praise Him with the timbrel and dance; praise Him with stringed
instruments and organs!
Praise Him upon the loud cymbals; praise Him upon the high sounding
cymbals!
Let everything that hath breath praise the LORD! Praise ye the LORD!
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బూరధవనితో ఆయన్ను సు
త త్రంచడి. సవరమ్ండలముతోను సితారాతోను
ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
త్ంబురతోను నాటాముతోను ఆయన్ను సు
త త్రంచడి. త్ంత్రవాదాములతోను
పలాన్గోరవితోను ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
మో
ా గు తాళములతో ఆయన్ను సు
త త్రంచడి. గంభీరధవనిగల తాళములతో
ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
సకలప్ర
ర ణులు యెహోవాను సు
త త్రంచదురు గాక యెహోవాను సు
త త్రంచడి.
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దావీదు కుమ్యరుడును ఇశారయేలు రాజునైన్ సొలొ మోను సామత్లు.

to know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;
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to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity;
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జా
ా న్మును ఉపదేశమును అభ్ాసించటకును వివేక సల్ల
ా పములను
గరహించటకును
నీత్రనాాయ యథారథత్ల న్నుసరించటయందు బుదిి కుశలత్ ఇచచ
ఉపదేశము నొందుటకును
జా
ా న్ములేనివారికి బుదిి కలిగించటకును ¸యవనులకు తెలివియ
వివేచన్య పుటిుంచటకును త్గిన్ సామత్లు.
జా
ా న్ముగలవాడు విని ప్రండిత్ాము వృదిిచేసికొనును వివేకముగలవాడు
ఆలకించి నీత్ర సూత్ిములను సంప్ర దించకొనును.
వీటిచేత్ సామత్లను భావసూచక విష్యములను జా
ా నుల మ్యటలను వారు
చెపపన్ గూఢవాకాములను జనులు గరహించదురు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట తెలి వికి మూలము
మూరు
ఖ లు జా
ా న్మును ఉపదేశమును త్రరసకరించదురు.
నా కుమ్యరుడా, నీ త్ండిర ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ త్లిా చెపుప బోధను
తో
ి సివేయకుము.
అవి నీ త్లకు సొగసెైన్ మ్యలికయ నీ కంఠమున్కు హారములునై యండును
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నా కుమ్యరుడా, ప్రపులు నినున పేరరేపంపగా ఒపపకుము.
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మ్యతోకూడ రముి మ్న్ము ప్ర
ర ణముతీయటకెై పంచియందము నిరోదష్యె
ై న్
యొకని పట్ట
ు కొనుటకు దాగియందము
ప్రతాళము మ్నుషుాలను మింగివేయన్ట్ట
ా వారిని జీవముతోనే
మింగివేయదము సమ్యధిలోనికి దిగువారు మింగబడున్ట్ట
ా వారు పూరణ
బలముతోనుండగా మ్న్ము వారిని మింగివేయ దము రముి అని వారు
చెపుపన్పుపడు ఒపపకుము.
పలువిధములైన్ మ్ంచి సొతు
త లు మ్న్కు దొరుకును మ్న్ యిండాను
దోపుడుసొముితో నింపుకొందము

If they say, "Come with us; let us lie in wait for blood, let us lurk privily for
the innocent without cause;
let us swallow them up alive as the grave, and whole, as those that go down
to the pit;
we shall find much precious substance, we shall fill our houses with spoil;

The Proverbs of Solomon the son of David, king of Israel:

to give subtlety to the simple, and to the young man knowledge and
discretion.
A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding
shall attain unto wise counsel
to understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and
their dark sayings.
The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise
wisdom and instruction.
My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy
mother;
for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy
neck.
My son, if sinners entice thee, consent thou not.

cast in thy lot among us, let us all have one purse""

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Proverbs

1

14

Proverbs

1

15

Proverbs

1

16

Proverbs

1

17

Proverbs

1

18

Proverbs

1

19

Proverbs

1

20

Proverbs

1

21

Proverbs

1

22

Proverbs

1

23

Proverbs

1

24

Proverbs

1

25

Proverbs

1

26

Proverbs

1

27

Proverbs

1

28

Proverbs

1

29

Proverbs

1

30

Proverbs

1

31

నీవు మ్యతో ప్రలివాడవెై యండుము మ్న్కందరికిని సంచి ఒకకటే యండును
అని వారు నీతో చెపుపదురు.
నా కుమ్యరుడా, నీవు వారి మ్యరుమున్ పోకుము వారి తో
ి వలయందు
న్డువకుండ నీ ప్రదము వెనుకకు తీసికొనుము.
కీడు చేయటకెై వారి ప్రదములు పరుగులతు
త ను న్రహత్ా చేయటకెై వారు
త్వరపడుచందురు.
పకిు చూచచండగా వల వేయట వారథము.

my son, walk not thou in the way with them; restrain thy foot from their
path;
for their feet run to evil and make haste to shed blood.
Surely in vain the net is spread in the sight of any bird!
And they lie in wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.

వారు సవనాశన్మున్కే పంచియందురు త్ముిను తామే పట్ట
ు కొనుటకెై
So are the ways of every one that is greedy for gain, which taketh away the
దాగియందురు.
life of the owners thereof.
ఆశాప్రత్కులందరి గత్ర అటిుదే దానిని స్త్వకరించవారి ప్ర
ర ణము అది తీయను. Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets.
జా
ా న్ము వీధులలో కేకలు వేయచన్నది సంత్వీధులలో బిగురగా
పలుకుచన్నది
గొపప సందడిగల సథలములలో పరకటన్ చేయ చన్నది పురదావరములలోను
పటుణములోను జా
ా న్ము పరచరించచ తెలియజేయచన్నది

She crieth in the chief places of concourse, in the openings of the gates; in
the city she uttereth her words, saying,
"How long, ye simple ones, will ye love to be simple, and the scorners
delight in their scorning, and fools hate knowledge?

ఎటాన్గా, జా
ా న్ములేనివారల్లరా, మీరనానళ్ల
ా జా
ా న్ములేనివారుగా
ఉండగోరుదురు? అపహాసకుల్లరా, మీరనానళ్ల
ా అపహాసాము చేయచ
ఆన్ందింతురు? బుదిిహీనుల్లరా, మీరనానళ్ల
ా జా
ా న్మును అసహిాంచ
కొందురు?
నా గదిదంపు విని త్రరుగుడి ఆలకించడి నా ఆత్ిను మీమీద కుమ్ిరించదును
నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపదను.
నేను పలువగా మీరు విన్కపోత్రరి. నా చేయిచాపగా ఎవరును లక్షాపటుకపోయిరి

Turn you at my reproof: Behold, I will pour out my spirit unto you; I will
make known my words unto you.

నేను చెపపన్ బోధ యేమియ మీరు విన్క తో
ి సి వేసిత్రరి నేను గదిదంపగా
లోబడకపోత్రరి.
కాబటిు మీకు అప్రయము కలుగున్పుపడు నేను న్వెవదను మీకు భ్యము
వచచన్పుపడు నేను అపహాసాము చేసెదను
భ్యము మీమీదికి తుప్రనువల వచచన్పుపడు సుడిగాలి వచచన్ట్ట
ా మీకు
అప్రయము కలుగు న్పుపడు మీకు కష్ుమును దుుఃఖమును ప్ర
ర పతంచన్పుపడు
నేను అపహాసాము చేసెదను.
అపుపడు వారు న్నునగూరిచ మొఱ్ఱపట్టుదరుగాని నేను
పరతుాత్తరమియాకుందును న్నున శర దిగా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కన్బడ
కుందును.
జా
ా న్ము వారికి అసహామ్యయెను యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
కలిగియండుట వారి కిష్ుము లేకపోయెను.
నా ఆలోచన్ విన్నొలాకపోయిరి నా గదిదంపును వారు కేవలము త్ృణీకరించిరి.
కాబటిు వారు త్మ్ పరవరిన్కు త్గిన్ ఫలము న్నుభ్ వించెదరు త్మ్కు
వెకకసమ్గువరకు త్మ్ ఆలోచన్లను అనుస రించెదరు

"Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no
man heeded,
but ye have set at nought all my counsel and would have none of my
reproof,
I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh,
when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a
whirlwind, when distress and anguish cometh upon you.
Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early,
but they shall not find me,
because they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD.

They would have none of my counsel, and they despised all my reproof:
therefore shall they eat of the fruit of their own ways, and be filled with
their own devices.
For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of
fools shall destroy them;
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జా
ా న్ములేనివారు దేవుని విసరిజంచి నాశన్మ్గుదురు. బుదిిహీనులు కేుమ్ము
కలిగిన్దని మైమ్రచి నిరూిల మ్గుదురు.
నా ఉపదేశము న్ంగీకరించవాడు సురకిుత్ముగా నివసించను వాడు కీడు
వచచన్న్న భ్యము లేక నమ్ిదిగా నుండును.
నా కుమ్యరుడా, నీవు నా మ్యటల న్ంగీకరించి నా ఆజాలను నీయొదద
దాచకొనిన్యెడల
జా
ా న్మున్కు నీ చెవియొగిు హృదయపూరవకముగా వివేచన్
న్భ్ాసించిన్యెడల
తెలివికెై మొఱ్ఱపటిున్యెడల వివేచన్కెై మ్న్వి చేసిన్యెడల

but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall have quiet from
fear of evil."
My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments within
thee,
so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to
understanding;
yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for
understanding;
if thou seekest her as silver and searchest for her as for hidden treasure,
then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of
God.
For the LORD giveth wisdom; out of His mouth cometh knowledge and
understanding.
He layeth up sound wisdom for the righteous; He is a buckler to them that
walk uprightly.
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of His saints.

10

వెండిని వెదకిన్ట్ట
ా దాని వెదకిన్ యెడల దాచబడిన్ ధన్మును వెదకిన్ట్ట
ా దాని
వెదకిన్యెడల
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట యెటిుదో నీవు గరహించెదవు
దేవునిగూరిచన్ విజా
ా న్ము నీకు లభించను.
యెహోవాయే జా
ా న్మిచచవాడు తెలివియ వివేచన్య ఆయన్ నోటనుండి
వచచను.
ఆయన్ యథారథవంతులను వరిిలాజేయను యకిమ్యరుము త్పపక
న్డుచకొనువారికి ఆయన్ కేడెముగా నునానడు.
నాాయము త్పపపోకుండ ఆయన్ కనిపట్ట
ు ను త్న్ భ్కు
ి ల పరవరిన్ను ఆయన్
కాచను.
అపుపడు నీత్ర నాాయములను యథారథత్ను పరత్ర సనాిరుమును నీవు
తెలిసికొందువు.
జా
ా న్ము నీ హృదయమున్ జొచచను తెలివి నీకు మ్నోహరముగా నుండును
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బుదిి నినున కాప్రడును వివేచన్ నీకు కావలి కాయను.
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అది దుషు
ు ల మ్యరుమునుండియ మూరఖముగా మ్యటల్లడువారి
చేత్రలోనుండియ నినున రకిుంచను.
అటిువారు చీకటి తో
ి వలలో న్డువవలన్ని యథారథ మ్యరుములను
విడిచిపట్టుదరు
కీడుచేయ సంతోష్ంచదురు అత్రమూరు
ఖ ల పరవరిన్యందు ఉలాసించదురు.

to deliver thee from the way of the evil man, from men that speaketh
froward things,
who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness,
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వారు న్డుచకొను తో
ి వలు వంకరవి వారు కుటిలవరినులు
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మ్రియ అది జారస్త్తీనుండి మ్ృదువుగా మ్యటల్లడు పరస్త్తీనుండి నినున
రకిుం చను.
అటిు స్త్తీ త్న్ ¸యవన్కాలపు పరయని విడుచన్ది త్న్ దేవుని నిబంధన్ను
మ్రచన్ది.
దాని యిలు
ా మ్ృతుావునొదదకు దారితీయను అది న్డచ తో
ి వలు
పేరత్లయొదదకు చేరును
దానియొదదకు పోవువారిలో ఎవరును త్రరిగి రారు జీవమ్యరుములు వారికి
దకకవు. నా మ్యటలు వినిన్యెడల
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Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea,
every good path.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto
thy soul,
discretion shall preserve thee, and understanding shall keep thee,

who rejoice to do evil and delight in the frowardness of the wicked,
whose ways are crooked and who are froward in their paths.
Wisdom will deliver thee from the strange woman, even from the stranger,
who flattereth with her words,
who forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her
God;
for her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of
life.
Thus thou mayest walk in the way of good men, and keep to the paths of
the righteous.
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నీవు సజజనుల మ్యరుమ్ందు న్డుచకొందువు నీత్రమ్ంతుల పరవరిన్ల
న్నుసరించదువు.
యథారథవంతులు దేశమ్ందు నివసించదురు లోపములేనివారు దానిలో
నిలిచియందురు.
భ్కిిహీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూిలమ్గుదురు. విశావసఘ్రత్కులు
దానిలోనుండి పరికివేయబడుదురు.
నా కుమ్యరుడా, నా ఉపదేశమును మ్రువకుము నా ఆజాలను
హృదయపూరవకముగా గెైకొనుము.
అవి దీరా
ా యవును సుఖజీవముతో గడచ సంవ త్సరములను శాంత్రని నీకు
కలుగజేయను.
దయను సత్ామును ఎన్నడును నినున విడిచి పోనియా కుము వాటిని
కంఠభూష్ణముగా ధరించకొనుము. నీ హృదయమ్ను పలకమీద వాటిని
వా
ర సికొనుము.
అపుపడు దేవుని దృష్ుయందును మ్యన్వుల దృష్ు యందును నీవు దయనొంది
మ్ంచివాడవని అనిపంచకొందువు.
నీ సవబుదిిని ఆధారము చేసికొన్క నీ పూరణహృదయముతో యెహోవాయందు
న్మ్ిక ముంచము
నీ పరవరిన్ అంత్టియందు ఆయన్ అధికారమున్కు ఒపుపకొనుము అపుపడు
ఆయన్ నీ తో
ి వలను సరాళము చేయను.
నేను జా
ా నిని గదా అని నీవనుకొన్వదు
ద యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలిగి
చెడుత్న్ము విడిచి పట్ట
ు ము
అపుపడు నీ దేహమున్కు ఆరోగామును నీ యెముకలకు సతు
త వయ
కలుగును.
నీ రాబడి అంత్టిలో పరథమ్ఫలమును నీ ఆసితలో భాగమును ఇచిచ
యెహోవాను ఘన్ పరచము.
అపుపడు నీ కొటాలో ధాన్ాము సమ్ృదిిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొరత్త
దా
ర కాురసము పైకి పరలి ప్రరును.
నా కుమ్యరుడా, యెహోవా శిక్షను త్ృణీకరింపవదు
ద ఆయన్ గదిదంపున్కు
విసుకవదు
ద .
త్ండిర త్న్కు ఇషు
ు డెైన్ కుమ్యరుని గదిదంచ రీత్రగా యెహోవా తాను
పేరమించవారిని గదిదంచను.
జా
ా న్ము సంప్రదించిన్వాడు ధనుాడు వివేచన్ కలిగిన్ న్రుడు ధనుాడు.
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For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it;
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వెండి సంప్రదించటకంట్ట జా
ా న్ము సంప్రదించట మేలు అపరంజ
సంప్రదించటకంట్ట జా
ా న్ల్లభ్ము నొందుట మేలు.
పగడములకంట్ట అది పరయమైన్ది నీ యిష్ువసు
త వులనినయ దానితో
సమ్యన్ములు కావు.
దాని కుడిచేత్రలో దీరా
ా యవును దాని యెడమ్చేత్రలో ధన్ఘన్త్లును ఉన్నవి. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
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దాని మ్యరుములు రమ్ామ్యరుములు దాని తో
ి వలనినయ కేుమ్కరములు.
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but the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be
rooted out of it.
My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments;
for length of days and long life and peace shall they add to thee.
Let not mercy and truth forsake thee; bind them about thy neck, write them
upon the tablet of thine heart.
So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and
man.
Trust in the LORD with all thine heart, and lean not unto thine own
understanding;
in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.
Be not wise in thine own eyes; fear the LORD and depart from evil.
It shall be health to thy flesh and marrow to thy bones.
Honor the LORD with thy substance and with the firstfruits of all thine
increase:
so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with
new wine.
My son, despise not the chastening of the LORD, neither be weary of His
correction;
for whom the LORD loveth, He correcteth, even as a father the son in whom
he delighteth.
Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth
understanding;
for the merchandising of it is better than the merchandising of silver, and
the gain thereof than fine gold.
She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are
not to be compared to her.
Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor.

She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone
that retaineth her.
దాని న్వలంబించవారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్ట
ు కొనువారందరు
The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath He
ధనుాలు.
established the heavens;
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జా
ా న్మువలన్ యెహోవా భూమిని సాథపంచెను వివేచన్వలన్ ఆయన్
ఆకాశవిశాలమును సిథరపరచెను.
ఆయన్ తెలివివలన్ అగాధజలములు పరవహించ చన్నవి మేఘములనుండి
మ్ంచబిందువులు కురియచన్నవి.
నా కుమ్యరుడా, లససయె
ై న్ జా
ా న్మును వివేచన్ను భ్దరము చేసికొనుము
వాటిని నీ కనునల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియాకుము
అవి నీకు జీవముగాను నీ మడకు అలంకారముగాను ఉండును

by His knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the
dew.
My son, let not these depart from thine eyes: keep sound wisdom and
discretion;
so shall they be life unto thy soul, and grace around thy neck.
Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble;

అపుపడు నీ మ్యరుమున్ నీవు సురకిుత్ముగా న్డిచెదవు నీ ప్రదము
ఎపుపడును తొటిిలాదు.
పండుకొనున్పుపడు నీవు భ్యపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిరంచెదవు.

when thou liest down, thou shalt not be afraid; yea, thou shalt lie down,
and thy sleep shall be sweet.
Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it
cometh;
ఆకసిికముగా భ్యము కలుగున్పుపడు దురాిరు
ు లకు నాశన్ము
for the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being
వచచన్పుపడు నీవు భ్యపడవదు
ద
snared.
యెహోవా నీకు ఆధారమ్గును నీ కాలు చికుకబడకుండున్ట్ట
ా ఆయన్ నినున Withhold not good from them to whom it is due when it is in the power of
కాప్ర డును.
thine hand to do it.
మేలుచేయట నీ చేత్నైన్పుపడు దాని పందదగిన్వారికి చేయకుండ
Say not unto thy neighbor, "Go, and come again, and tomorrow I will give,"
వెనుకత్రయాకుము.
when thou hast it with thee.
దరవాము నీయొదద నుండగా రేపు ఇచెచదను పోయి రమ్ిని నీ పరుగువానితో Devise not evil against thy neighbor, seeing he dwelleth securely beside
అన్వదు
ద .
thee.
నీ పరుగువాడు నీయొదద నిరభయముగా నివసించ న్పుడు వానికి అపకారము Strive not with a man without cause if he has done thee no harm.
కలిపంపవదు
ద .
నీకు హాని చేయనివానితో నిరినమిత్తముగా జగడ మ్యడవదు
ద .
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways;
బల్లతాకరము చేయవాని చూచి మ్త్సరపడకుము వాడు చేయ కిరయలను for the froward is an abomination to the LORD, but His secret is with the
ఏమ్యత్ిమును చేయ గోర వదు
ద
righteous.
కుటిలవరినుడు యెహోవాకు అసహుాడు యథారథవంతులకు ఆయన్ తోడుగా The curse of the LORD is on the house of the wicked, but He blesseth the
నుండును.
habitation of the just.
భ్కిిహీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచచను నీత్రమ్ంతుల
Surely He scorneth the scorners, but He giveth grace unto the lowly.
నివాససథలమును ఆయన్ ఆశీరవదించను.
అపహాసకులను ఆయన్ అపహసించను దీనునియెడల ఆయన్ దయ
The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools.
చూపును.
జా
ా నులు ఘన్త్ను సవత్ంత్రించకొందురు. బుదిిహీనులు
Hear, ye children, the instruction of a father, and be attentive to know
అవమ్యన్భ్రితులగుదురు.
understanding.
కుమ్యరుల్లరా, త్ండిర యపదేశము వినుడి మీరు వివేకమునొందున్ట్ట
ా
For I give you good doctrine; forsake ye not my law.
ఆలకించడి
నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తో
ి సివేయకుడి.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
నా త్ండిరకి నేను కుమ్యరుడుగా నుంటిని నా త్లిా దృష్ుకి నేను
సుకుమ్యరుడనైన్ యేక కుమ్య రుడనైయంటిని.
ఆయన్ నాకు బోధించచ నాతో ఇటానను నీ హృదయము పట్ట
ు దలతో నా
మ్యటలను పట్ట
ు కొన్నిముి నా ఆజాలను గెైకొనిన్యెడల నీవు బరతుకుదువు.

He taught me also and said unto me, "Let thine heart retain my words: keep
my commandments and live.
Get wisdom, get understanding; forget it not, neither decline from the
words of my mouth.
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జా
ా న్ము సంప్రదించకొనుము బుదిి సంప్రదించ కొనుము నా నోటిమ్యటలను
మ్రువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము.
జా
ా న్మును విడువక యండిన్యెడల అది నినున కాప్రడును దాని
పేరమించిన్యెడల అది నినున రకిుంచను.
జా
ా న్ము సంప్రదించకొనుటయే జా
ా న్మున్కు ముఖాాం శము. నీ సంప్రదన్
అంత్య ఇచిచ బుదిి సంప్రదించ కొనుము.
దాని గొపప చేసిన్యెడల అది నినున హెచిచంచను. దాని కౌగిలించిన్యెడల
అది నీకు ఘన్త్ను తెచచను.
అది నీ త్లకు అందమైన్ మ్యలిక కట్ట
ు ను పరకాశమ్యన్మైన్ కిరీటమును నీకు
దయచేయను.
నా కుమ్యరుడా, నీవు ఆలకించి నా మ్యటల న్ంగీక రించిన్యెడల నీవు
దీరా
ా యష్ింతుడవగుదువు.
జా
ా న్మ్యరుమును నేను నీకు బోధించియనానను యథారథమ్యరుములో నినున
న్డిపంచియనానను.
నీవు న్డచన్పుపడు నీ అడుగు ఇరుకున్ పడదు. నీవు పరుగెతు
త న్పుపడు నీ
ప్రదము తొటిిలాదు.
ఉపదేశమును విడిచిపటుక దాని గటిుగా పట్ట
ు కొనుము అది నీకు జీవము గనుక
దాని పందియండుము
భ్కిిహీనుల తో
ి వను చేరకుము దుషు
ు ల మ్యరుమున్ న్డువకుము.
దానియందు పరవేశింపక త్పపంచకొని త్రరుగుము. దానినుండి తొలగి
సాగిపముి.
అటిువారు కీడుచేయనిది నిదిరంపరు ఎదుటివారిని పడదోరయనిది వారికి
నిదరరాదు.
కీడుచేత్ దొరికిన్దానిని వారు భుజంతురు బల్లతాకరముచేత్ దొరికిన్
దా
ర కాురసమును తా
ి గు దురు
పటుపగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలు
ా న్ట్ట
ా నీత్రమ్ంతుల మ్యరుము
అంత్కంత్కు తేజరిలు
ా ను,
భ్కిిహీనుల మ్యరుము గాఢంధకారమ్యము తాము దేనిమీద పడున్ది వారికి
తెలియదు.
నా కుమ్యరుడా, నా మ్యటలను ఆలకింపుము నా వాకాములకు నీ చెవి
యొగు
ు ము.
నీ కనునల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియా కుము నీ హృదయమ్ందు
వాటిని భ్దరముచేసికొనుము.
దొరికిన్వారికి అవి జీవమును వారి సరవశరీరమున్కు ఆరోగామును ఇచచను.

Forsake her not, and she shall preserve thee; love her, and she shall keep
thee.
Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom; and with all thy
getting, get understanding.
Exalt her, and she shall promote thee; she shall bring thee honor when thou
dost embrace her.
She shall give to thine head an ornament of grace; a crown of glory shall she
deliver to thee."
Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be
many.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
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నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిు అనినటికంట్ట
ముఖాముగా నీ హృదయమును భ్దరముగా కాప్రడుకొనుము

Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
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మూరఖపు మ్యటలు నోటికి రానియాకుము పదవులనుండి కుటిలమైన్ మ్యటలు Let thine eyes look right ahead, and let thine eyelids look straight before
రానియాకుము.
thee.
నీ కనునలు ఇట్ట అట్ట చూడక సరిగాను నీ కనురపపలు నీ ముందర
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
సూటిగాను చూడవలను.
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When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest,
thou shalt not stumble.
Hold fast to instruction, let her not go; keep her, for she is thy life.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men;
avoid it, pass not by it; turn from it and pass away.
For they sleep not unless they have done mischief, and their sleep is taken
away unless they cause some to fall.
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more
unto the perfect day.
The way of the wicked is as darkness; they know not at what they stumble.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart;
for they are life unto those that find them and health to all their flesh.
Keep thy heart with all diligence, for out of it are the outflowings of life.
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Turn not to the right hand nor to the left; remove thy foot from evil.

10

నీవు న్డచ మ్యరుమును సరాళము చేయము అపుపడు నీ
మ్యరుములనినయ సిథరములగును.
నీవు కుడిత్ట్ట
ు కెైన్ను ఎడమ్త్ట్ట
ు కెైన్ను త్రరుగకుము నీ ప్రదమును కీడున్కు
దూరముగా తొలగించ కొనుము.
నా కుమ్యరుడా, నా జా
ా నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి
యొగు
ు ము
అపుపడు నీవు బుదిికలిగి న్డచకొందువు తెలివినిబటిు నీ పదవులు
మ్యటల్లడును.
జారస్త్తీ పదవులనుండి తేన కారును దాని నోటి మ్యటలు నూనకంట్టను
నునుపైన్వి
దానివలన్ కలుగు ఫలము ముసిణపండంత్ చేదు అది రండంచలుగల
కత్రతయంత్ పదునుగలది,
దాని న్డత్లు మ్రణమున్కు దిగుటకు దారితీయను దాని అడుగులు
ప్రతాళమున్కు చకకగా చేరును
అది జీవమ్యరుమును ఏమ్యత్ిమును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని
ప్రదములు ఇట్ట అట్ట త్రరుగును.
కుమ్యరుల్లరా, నా మ్యట ఆలకింపుడి నేను చెపుప ఉపదేశమునుండి
తొలగకుడి.
జారస్త్తీయండు ఛాయకు పోక నీ మ్యరుము దానికి దూరముగా చేసికొనుము
దాని యింటివాకిటి దగురకు వెళాకుము.
వెళ్లాన్యెడల పరులకు నీ ¸యవన్బలమును కూ
ర రులకు నీ జీవిత్కాలమును
ఇచిచవేతువు
నీ ఆసితవలన్ పరులు త్ృపతపందుదురు నీ కషా
ు రిజత్ము అనుాల యిలు
ా చేరును.
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తుదకు నీ మ్యంసమును నీ శరీరమును కీుణంచిన్పుపడు
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అయోా, ఉపదేశము నేనట్ట
ా తో
ి సివేసిత్రని? నా హృదయము గదిదంపు నట్ట
ా
త్ృణీకరించెను?
నా బోధకుల మ్యట నేను విన్కపోత్రని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగులేదు

and thou sayest, "How have I hated instruction and my heart despised
reproof;
and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to
them that instructed me!
I was almost in total evil in the midst of the congregation and assembly."
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My son, attend unto my wisdom and bow thine ear to my understanding,
that thou mayest have regard for discretion, and that thy lips may keep
knowledge.
For the lips of a strange woman drip as a honeycomb, and her mouth is
smoother than oil;
but her end is as bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are wandering, that
thou canst not know them.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my
mouth.
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house,
lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel,
lest strangers be filled with thy wealth and thy labors be in the house of a
stranger,
and thou mourn at the last when thy flesh and thy body are consumed,

Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own
well.

17

నేను సమ్యజ సంఘముల మ్ధానుండిన్ను పరత్రవిధమైన్ దౌష్ుామున్కు
లోబడుటకు కొంచెమే యెడమ్యయెను అని నీవు చెపుపకొనుచ మూలు గుచ
నుందువు.
నీ సొంత్ కుండలోని నీళ్ల
ా ప్రన్ము చేయము నీ సొంత్ బావిలో ఉబుకు జలము
తా
ి గుము.
నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా
ప్రరదగునా?
అనుాలు నీతోకూడ వాటి న్నుభ్వింపకుండ అవి నీకే యండవలను గదా.

18

నీ ఊట దీవెన్ నొందును. నీ ¸యవన్కాలపు భారాయందు సంతోష్ంపుము.

Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at
all times, and be thou ravished always with her love.

Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Let them be only thine own, and not for strangers with thee.
Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Proverbs

5

19

Proverbs

5

20

Proverbs

5

21

Proverbs

5

22

Proverbs

5

23

Proverbs

6

1

Proverbs

6

2

Proverbs

6

3

Proverbs

6

4

Proverbs

6

5

Proverbs

6

6

Proverbs

6

7

Proverbs

6

8

Proverbs

6

9

Proverbs

6

10

Proverbs

6

11

Proverbs

6

12

Proverbs

6

13

Proverbs

6

14

Proverbs

6

15

ఆమ అత్రపరయమైన్ లేడి, అందమైన్ దుపప ఆమ ర్కముిలవలన్ నీవు
ఎలాపుపడు త్ృపతనొందు చండుము. ఆమ పేరమ్చేత్ నిత్ాము బదు
ి డవెై
యండుము.
నా కుమ్యరుడా, జార స్త్తీయందు నీవేల బదు
ి డవెై యందువు? పరస్త్తీ ర్కముి
నీవేల కౌగలించకొందువు?
న్రుని మ్యరుములను యెహోవా యెరుగును వాని న్డత్లనినటిని ఆయన్
గురిించను.
దుషు
ు ని దోష్ములు వానిని చికుకలబెట్ట
ు ను వాడు త్న్ ప్రపప్రశములవలన్
బంధింపబడును.
శిక్షలేకయే అటిువాడు నాశన్మ్గును అత్రమూరు
ఖ డెై వాడు తో
ి వత్పప పోవును.
నా కుమ్యరుడా, నీ చెలికానికొరకు పూటపడిన్ యెడల పరునిచేత్రలో నీవు నీ
చేయి వేసిన్యెడల
నీ నోటి మ్యటలవలన్ నీవు చికుకబడియనానవు నీ నోటి మ్యటలవలన్
పటుబడియనానవు

And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace
the bosom of a stranger?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and He pondereth all
his doings.
His own iniquities shall entrap the wicked himself, and he shall be held by
the cords of his sins.
He shall die without instruction, and in the greatness of his folly shall he go
astray.
My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast struck thy hand with a
stranger,
thou art snared with the words of thy mouth; thou art taken with the words
of thy mouth.
Do this now, my son, and deliver thyself when thou hast come into the hand
of thy friend: Go, humble thyself, so that thou shalt prevail with thy friend.

నా కుమ్యరుడా, నీ చెలికానిచేత్ చికుకబడిత్రవి. నీవు త్వరపడి వెళ్లా
విడిచిపట్ట
ు మ్ని నీ చెలికానిని బలవంత్ము చేయము.
ఈల్లగు చేసి త్పపంచకొనుము నీ కనునలకు నిదరయె
ై న్ను నీ కనురపపలకు
కునుకుప్రట్టైన్ను రానియాకుము.
వేటకాని చేత్రనుండి లేడి త్పపంచకొనున్ట్ట
ా ను ఎరుకువాని చేత్రనుండి పకిు
త్పపంచకొనున్ట్ట
ా ను త్పపంచకొనుము.
సోమ్రీ, చీమ్లయొదదకు వెళ్ల
ా ము వాటి న్డత్లు కనిపటిు జా
ా న్ము
తెచచకొనుము.
వాటికి నాాయాధిపత్ర లేకున్నను పై విచారణకరి లేకున్నను అధిపత్ర
లేకున్నను
అవి వేసవికాలమ్ందు ఆహారము సిదిపరచకొనును కోత్కాలమ్ందు ధాన్ాము
కూరుచకొనును.
సోమ్రీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియందువు? ఎపుపడు నిదరలేచెదవు?

Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.

ఇక కొంచెము నిదిరంచెదన్ని కొంచెము కునికెదన్ని కొంచెముసేపు చేతులు
ముడుచకొని పరుండెదన్ని నీవనుచందువు
అందుచేత్ దోపడిగాడు వచచన్ట్ట
ా దారిదరాము నీయొదదకు వచచను.
ఆయధధారుడు వచచన్ట్ట
ా లేమి నీయొదదకు వచచను.
కుటిలమైన్ మ్యటలు పలుకువాడు పనికిమ్యలిన్వాడును దుషు
ు డునై
యనానడు
వాడు కనున గీట్టచ కాళాతో సెైగచేయను వేరళాతో గురుతులు చూపును.

so shall thy poverty come as a marauder, and thy want as an armed man.

వాని హృదయము అత్రమూరఖ సవభావముగలది వాడెలాపుపడు కీడు
కలిపంచచ జగడములు పుటిుంచను.
కాబటిు ఆపద వానిమీదికి హఠాతు
త గా వచచను వాడు త్రరుగలేకుండ ఆ
క్షణమ్ందే న్లుగగొటుబడును.

Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the
hand of the fowler.
Look to the ant, thou sluggard! Consider her ways and be wise,
which, having no guide, overseer or ruler,
provideth her meat in the summer and gathereth her food in the harvest.
How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep"

A vile person, a wicked man walketh with a froward mouth;
he winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his
fingers;
frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually, he soweth
discord.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken
without remedy.
These six things doth the LORD hate, yea, seven are an abomination unto
Him:
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యెహోవాకు అసహాములైన్వి ఆరు గలవు ఏడును ఆయన్కు హేయములు

a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood,
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a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to
mischief,
a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among
brethren.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy
mother.
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
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అవేవన్గా, అహంకారదృష్ుయ కలాల్లడు నాలుకయ నిరపరాధులను చంపు
చేతులును
దురోాచన్లు యోచించ హృదయమును కీడు చేయటకు త్వరపడి
పరుగులతు
త ప్రదములును
లేనివాటిని పలుకు అబదిసాకిుయ అన్నదముిలలో జగడములు
పుటిుంచవాడును.
నా కుమ్యరుడా, నీ త్ండిర ఆజాను గెైకొనుము నీ త్లిా ఉపదేశమును
తో
ి సివేయకుము.
వాటిని ఎలాపుపడు నీ హృదయమున్ందు ధరించ కొనుము నీ మడచట్ట
ు
వాటిని కట్ట
ు కొనుము.
నీవు తో
ి వను వెళ్ల
ా న్పుపడు అది నినున న్డిపంచను నీవు పండుకొనున్పుపడు
అది నినున కాప్రడును. నీవు మేలుకొనున్పుపడు అది నీతో ముచచటించను.
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ఆజా దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాురథమైన్ గదిదంపులు
జీవమ్యరుములు.
చెడు స్త్తీయొదదకు పోకుండను పరస్త్తీ పలుకు ఇచచకపు మ్యటలకు
లోబడకుండను అవి నినున కాప్రడును.
దాని చకకదన్మున్ందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది త్న్
కనురపపలను చికిలించి నినున లోపరచకొన్ నియాకుము.
వేశాాసాంగత్ాము చేయవానికి ర్కట్టుతున్క మ్యత్ిము మిగిలియండును.
మ్గనాలు మికికలి విలువగల ప్ర
ర ణమును వేటాడును.

to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a
strange woman.
Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her
eyelids.
For by means of a whorish woman a man is brought down to a piece of
bread, and the adulteress will hunt for the precious life.
Can a man take fire to his bosom, and his clothes not be burned?
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ఒకడు త్న్ ఒడిలో అగిన నుంచకొనిన్యెడల వాని వసతీములు కాలకుండునా? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?

Proverbs

6

28

ఒకడు నిపుపలమీద న్డిచిన్యెడల వాని ప్రదములు కమ్లకుండునా?
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త్న్ పరుగువాని భారాను కూడువాడు ఆ పరకారమే నాశన్మ్గును ఆమను
ముట్ట
ు వాడు శిక్ష త్పపంచకొన్డు.
దొంగ ఆకలిగొని ప్ర
ర ణరక్షణకొరకు దొంగిలిన్ యెడల యెవరును వాని
త్రరసకరింపరు గదా.
వాడు దొరికిన్యెడల ఏడంత్లు చెలిాంపవలను త్న్ యింటి ఆసిత అంత్య
అపపగింపవలను.
జారత్వము జరిగించవాడు కేవలము బుదిిశూనుాడు ఆ కారాము
చేయవాడు సవనాశన్మును కోరువాడ
వాడు దబబలకును అవమ్యన్మున్కును ప్రతు
ి డగును వానికి కలుగు అపకీరిి
యెన్నటికిని తొలగిపోదు.
భ్రికు పుట్ట
ు రోష్ము మ్హా రౌదరముగలది పరత్రకారము చేయ కాలమ్ందు
అటిువాడు కనికర పడడు.
ప్ర
ర యశిచత్తమేమైన్ నీవు చేసిన్ను వాడు లక్షా పటుడు ఎంత్ గొపప
బహుమ్యన్ములు నీవిచిచన్ను వాడు ఒపుప కొన్డు.

When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee;
when thou awakest, it shall talk with thee.
For the commandment is a lamp, and the law is light; and reproofs of
instruction are the way of life

So he that goeth in to his neighbor's wife; whosoever toucheth her shall not
be innocent.
Men do not despise a thief if he steal to satisfy his soul when he is hungry.
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance
of his house.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding; he
that doeth it destroyeth his own soul.
A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped
away.
For jealousy is the rage of a man; therefore he will not spare in the day of
vengeance;
he will not consider any ransom; neither will he rest content, though thou
givest many gifts.
My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.
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నా కుమ్యరుడా, నా మ్యటలను మ్న్సుసన్ నుంచ కొనుము నా ఆజాలను నీ
యొదద దాచిపట్ట
ు కొనుము.
నా ఆజాలను నీవు మ్న్సుసన్ నుంచకొనిన్యెడల నీ కనుప్రపవల నా
ఉపదేశమును కాప్రడిన్యెడల నీవు బరదుకుదువు.
నీ వేరళాకు వాటిని కట్ట
ు కొనుము నీ హృదయమ్ను పలకమీద వాటిని
వా
ర సికొనుము
జా
ా న్ముతోనీవు నాకు అకకవనియ తెలివితోనీవు నాకు చెలికతెతవనియ
చెపుపము.
అవి నీవు జారస్త్తీయొదదకు పోకుండను ఇచచకముల్లడు పరస్త్తీకి
లోబడకుండను నినున కాప్రడును.
నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిాక కిటికీలోనుండి నేను ప్రరజూడగా
జా
ా న్ములేనివారి మ్ధాను
¸యవనుల మ్ధాను బుదిిలేని పడుచవాడొకడు నాకు కన్బడెను.
సందవేళ పరదు
ద గు
ర ంకిన్త్రువాత్ చిమ్ిచీకటిగల రాత్రివేళ
వాడు జారస్త్తీ సందుదగురనున్న వీధిలో త్రరుగు చండెను దాని
యింటిమ్యరుమున్ న్డుచచండెను.
అంత్ట వేశాావేష్ము వేసికొనిన్ కపటముగల స్త్తీ ఒకతె వానిని ఎదుర్కకన్
వచెచను.
అది బబబలు పట్ట
ు న్ది, సేవచఛగా త్రరుగున్ది, దాని ప్రదములు దాని యింట
నిలువవు.
ఒకపుపడు ఇంటియెదుటను ఒకపుపడు సంత్వీధులలోను అది యండును.
పరత్ర సందుదగురను అది పంచియండును.
అది వానిని పట్ట
ు కొని ముదు
ద పట్ట
ు కొనను సిగు
ు మ్యలిన్ ముఖము పట్ట
ు కొని
యిటానను
సమ్యధాన్బలులను నేను అరిపంపవలసియంటిని నేడు నా మొ
ా కుకబళ్ల
ా
చెలిాంచియనానను
కాబటిు నేను నినున కలిసికొన్వలన్ని రాగా నినున ఎదుర్కకన్వలన్ని
బయలుదేరగా నీవేకన్బడిత్రవి
నా మ్ంచముమీద రత్నకంబళాను ఐగుపు
త నుండి వచచ విచిత్ిపుపనిగల
నారదుపపటాను నేను పరచియనానను.
నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక చలిా యనానను.

Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye.
Bind them upon thy fingers; write them upon the tablet of thine heart.
Say unto wisdom, "Thou art my sister," and call understanding thy
kinswoman,
that they may keep thee from the strange woman, from the harlot who
flattereth with her words.
For at the window of my house I looked through my casement,
and I beheld among the simple ones, I discerned among the youth, a young
man void of understanding,
passing through the street near her corner; and he went the way to her
house,
in the twilight, in the evening, in the black and dark night.
And behold, there met him a woman with the attire of a harlot and subtle of
heart.
(She is loud and stubborn, her feet abide not in her house;
now is she outside, now in the streets and lieth in wait at every corner.)
So she caught him and kissed him, and with an impudent face said unto him:
"I have peace offerings with me; this day have I paid my vows.
Therefore came I forth to meet thee, diligently seeking thy face, and I have
found thee.
I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with
fine linen of Egypt.
I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.

Come, let us take our fill of love until the morning; let us solace ourselves
with love.
ఉదయము వరకు వలపుదీర త్ృపతపందుదము రముి పరసపరమోహముచేత్ For the master is not at home; he is gone on a long journey.
చాల్ల సంతుష్ు నొందుదము రముి.
పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపరయాణము వెళ్లాయనానడు
He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day
appointed."
అత్డు సొముిసంచి చేత్ పట్ట
ు కొని పోయెను. పున్నమ్నాటివరకు ఇంటికి
With her much fair speech she caused him to yield; with the flattering of her
త్రరిగి రాడు అనను
lips she forced him.
అది త్న్ అధికమైన్ ల్లలన్మ్యటలచేత్ వానిని లోపరచ కొనను తాను
He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool
పలికిన్ యిచచకపుమ్యటలచేత్ వాని నీడుచకొని పోయెను.
to the correction of the stocks,
వెంటనే పశువు వధకు పోవున్ట్ట
ా ను పరులచే జకికన్వాడు సంకెళాలోనికి
until a dart strike through his liver, as a bird hasteneth to the snare and
పోవున్ట్ట
ా ను
knoweth not that it is for his life.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Proverbs

7

23

త్న్కు ప్ర
ర ణహానికరమైన్దని యెరుగక ఉరియొదదకు పకిు త్వరపడున్ట్ట
ా ను
వాని గుండెను అంబు చీలుచవరకు వాడు దానివెంట పోయెను.

Hearken unto me now, therefore, O ye children, and attend to the words of
my mouth.
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Let not thine heart decline to her ways; go not astray in her paths.
For she hath cast down many wounded; yea, many strong men have been
slain by her.
Her house is the way to hell, leading down to the chambers of death.

Proverbs

7

27

Proverbs

8

1

నా కుమ్యరుల్లరా, చెవియొగు
ు డి నా నోటి మ్యటల నాలకింపుడి
జారస్త్తీ మ్యరుములత్ట్ట
ు నీ మ్న్సుస తొలగనియాకుము దారి త్పప అది
న్డచ తో
ి వలలోనికి పోకుము.
అది గాయపరచి పడదోరసిన్వారు అనేకులు అది చంపన్వారు
లకకలేన్ంత్మ్ంది
దాని యిలు
ా ప్రతాళమున్కుపోవు మ్యరుము ఆ మ్యరుము మ్రణశాలలకు
దిగిపోవును.
జా
ా న్ము ఘోష్ంచచన్నది వివేచన్ త్న్ సవరమును వినిపంచచన్నది
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తో
ి వపరకకను రాజవీధుల మొగలలోను న్డిమ్యరుములలోను అది
నిలుచచన్నది
గుమ్ిములయొదదను పురదావరమునొదదను పటుణపు గవునులయొదదను
నిలువబడి అది ఈల్లగు గటిుగా పరకటన్ చేయచన్నది
మ్యన్వుల్లరా, మీకే నేను పరకటించచనానను న్రులగు మీకే నా కంఠసవరము
వినిపంచచనానను.
జా
ా న్ములేనివారల్లరా, జా
ా న్ము ఎటిుదైన్ది తెలిసి కొనుడి
బుదిిహీనుల్లరా,బుదిియెటిుదైన్ది యోచించి చూడుడి.
నేను శ్రరష్ఠమైన్ సంగతులను చెపపదను వినుడి నా పదవులు యథారథమైన్
మ్యటలు పలుకును
నా నోరు సత్ామైన్ మ్యటలు పలుకును దుష్ుత్వము నా పదవులకు
అసహాము
నా నోటి మ్యటలనినయ నీత్రగలవి వాటిలో మూరఖత్యె
ై న్ను
కుటిలత్యె
ై న్ను లేదు
అవియనినయ వివేకికి తేటగాను తెలివినొందిన్వారికి యథారథముగాను
ఉన్నవి.
వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించడి మేలిమి బంగారు నాశింపక
తెలివినొందుడి.
జా
ా న్ము ముత్ాములకన్న శ్రరష్ఠమైన్ది విలువగల సొతు
త లేవియ దానితో సాటి
కావు.
జా
ా న్మ్ను నేను చాతురామును నాకు నివాసముగా చేసికొనియనానను
సదుప్రయములు తెలిసికొనుట నాచేత్న్గును.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలిగియండుట చెడుత్న్ము
న్సహిాంచకొనుటయే. గరవము అహంకారము దురాిరుత్ కుటిలమైన్
మ్యటలు నాకు అసహాములు.
ఆలోచన్ చెపుపటయ లసెైసన్ జా
ా న్ము నిచచటయ నా వశము
జా
ా నాధారము నేనే, పరాకరమ్ము నాదే.
నావలన్ రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాాయమునుబటిు
ప్రలన్చేయదురు.

Doth not wisdom cry out, and understanding put forth her voice?
She standeth at the top of high places, by the wayside where the paths
meet.
She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors:
"Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of man.

O ye simple, understand wisdom; and ye fools, be ye of an understanding
heart.
Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be
of right things;
for my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my
lips.
All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing froward or
perverse in them.
They are all plain to him that understandeth, and right to them that find
knowledge.
Receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice
gold;
for wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are
not to be compared to it.
"I, wisdom, dwell with prudence, and disclose knowledge of learned
thoughts.
The fear of the LORD is to hate evil; pride and arrogance and the evil way
and the froward mouth do I hate.
Counsel is mine and sound wisdom; I am understanding, I have strength.

By me kings reign, and princes decree justice.
By me princes rule and nobles, even all the judges of the earth.
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నావలన్ అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన్ నాాయాధిపతులందరును
పరభుత్వము చేయదురు.
న్నున పేరమించవారిని నేను పేరమించచనానను న్నున జాగరత్తగా వెదకువారు
న్నున కనుగొందురు
ఐశవరా ఘన్త్లును సిథరమైన్ కలిమియ నీత్రయ నాయొదద నున్నవి.
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మేలిమి బంగారముకంట్టను అపరంజకంట్టను నావలన్ కలుగు ఫలము
మ్ంచిది పరశసతమైన్ వెండికంట్ట నావలన్ కలుగు వచచబడి దొడిది.
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నీత్రమ్యరుమున్ందును నాాయమ్యరుములయందును నేను న్డచచనానను.
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న్నున పేరమించవారిని ఆసితకరిలుగా చేయదును వారి నిధులను నింపుదును.
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పూరవకాలమ్ందు త్న్ సృషా
ు ారంభ్మున్ త్న్ కారా ములలో
పరథమ్మైన్దానిగా యెహోవా న్నున కలుగజేసెను.
అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉత్పత్రతయె
ై న్ కాలమున్కు
పూరవము నేను నియమింపబడిత్రని.
పరవాహజలములు లేన్పుపడు నీళాతో నిండిన్ ఊటలు లేన్పుపడు నేను
పుటిుత్రని.
పరవత్ములు సాథపంపబడకమునుపు కొండలు పుటుకమునుపు
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జలములు త్మ్ సరిహదు
ద లు మీరకుండున్ట్ట
ా ఆయన్ సముదరమున్కు
then I was by Him, as one brought up with Him, and I was daily His delight,
పలిమేరను ఏరపరచిన్పుపడు భూమియొకక పునాదులను నిరణయించిన్పుపడు rejoicing always before Him,
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నేను ఆయన్యొదద పరధాన్శిలిపనై అనుదిన్ము సంతో ష్ంచచ నిత్ాము
ఆయన్ సనినధిని ఆన్ందించచనుంటిని.
ఆయన్ కలుగజేసిన్ పరలోకమునుబటిు సంతోష్ంచచ న్రులను చూచి
ఆన్ందించచనుంటిని.
కావున్ పలాల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి నా మ్యరుముల న్నుసరించవారు
ధనుాలు
ఉపదేశమును నిరాకరింపక దాని న్వలంబించి జా
ా నులై యండుడి.
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భూమిని దాని మైదాన్ములను ఆయన్ చేయక మునుపు నేల మ్టిుని
రవంత్య సృష్ుంపకమునుపు నేను పుటిుత్రని.
ఆయన్ ఆకాశవిశాలమును సిథరపరచిన్పుపడు మ్హాజలములమీద
మ్ండలమును నిరణయించిన్పుపడు నేన్కకడ నుంటిని.
ఆయన్ పైన్ ఆకాశమును సిథరపరచిన్పుపడు జలధారలను ఆయన్
బిగించిన్పుపడు

I love them that love me, and those that seek me early shall find me.
Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness.
My fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice
silver.
I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment,

that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their
treasuries.
"The LORD possessed me at the beginning of His way, before His works of
old.
I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.
When there were no depths I was brought forth, when there were no
fountains abounding with water.
Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth,
while as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the first parts of
dust of the world.
When He prepared the heavens, I was there; when He set a compass upon
the face of the deep,
when He established the clouds above, when He strengthened the fountains
of the deep,
when He gave to the sea His decree that the waters should not pass His
commandment, when He appointed the foundations of the earth"

rejoicing in the habitable part of His earth; and my delights were with the
sons of men.
"Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that
keep my ways.
Hear instruction and be wise, and refuse it not.
Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at
the posts of my doors.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain the favor of the LORD.

అనుదిన్ము నా గడపయొదద కనిపట్ట
ు కొని నా దావరబంధములయొదద
కాచకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధనుాలు.
న్నున కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి
But he that sinneth against me wrongeth his own soul; all they that hate me
కలుగును.
love death."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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న్నున కనుగొన్నివాడు త్న్కే హాని చేసికొనును నాయందు
అసహాపడువారందరు మ్రణమును సేనహించదురు.
జా
ా న్ము నివాసమును కట్ట
ు కొని దానికి ఏడు సతంభ్ములు చెకుక కొనిన్ది
పశువులను వధించి దా
ర కాురసమును కలిపయన్నది భోజన్పదారథములను
సిదిపరచియన్నది
త్న్ పనికతెతలచేత్ జనులను పలువన్ంపన్ది పటుణమ్ందలి మటులమీద అది
నిలిచి
జా
ా న్ము లేనివాడా, ఇకకడికి రమ్ిని పరకటించ చన్నది. తెలివిలేనివారితో
అది ఇటానుచన్నది
వచిచ నేను సిదిపరచిన్ ఆహారమును భుజంచడి నేను కలిపన్ దా
ర కాురసమును
ప్రన్ముచేయడి
ఇక జా
ా న్ము లేనివారై యండక బరదుకుడి తెలివి కలుగజేయ మ్యరుములో
చకకగా న్డువుడి.
అపహాసకులకు బుదిిచెపుపవాడు త్న్కే నింద తెచచ కొనును. భ్కిిహీనులను
గదిదంచవానికి అవమ్యన్మే కలుగును.
అపహాసకుని గదిదంపకుము గదిదంచిన్యెడల వాడు నినున దేవష్ంచను.
జా
ా న్ముగలవానిని గదిదంపగా వాడు నినున పేరమిం చను.
జా
ా న్ముగలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మ్రింత్ జా
ా న్ము నొందును
నీత్రగలవానికి బోధచేయగా వాడు జా
ా నాభివృదిి నొందును.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు గలిగి యండుటయే జా
ా న్మున్కు మూలము
పరిశుది దేవునిగూరిచన్ తెలివియే వివేచన్కు ఆధా రము.
నావలన్ నీకు దీరా
ా యవు కలుగును నీవు జీవించ సంవత్సరములు
అధికములగును.
నీవు జా
ా నివెైన్యెడల నీ జా
ా న్ము నీకే ల్లభ్కరమ్గును నీవు
అపహసించిన్యెడల దానిని నీవే భ్రింపవలను.
బుదిిహీన్త్ అనున్ది బబబలు పట్ట
ు న్ది అది కాముకురాలు దానికేమియ
తెలివిలేదు.
అది త్న్ ఇంటివాకిట కూరుచండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద
కూరుచండును.
ఆ దారిని పోవువారిని చూచి త్మ్ తో
ి వను చకకగా వెళ్ల
ా వారిని చూచి
జా
ా న్ములేనివాడా, ఇకకడికి రమ్ిని వారిని పలు చను.
అది తెలివిలేనివాడొకడు వచచట చూచిదొంగి లించిన్ నీళ్ల
ా తీప చాట్టన్
త్రనిన్ భోజన్ము రుచి అని చెపుపను.
అయితే అచచట పేరత్లునానరనియ దాని ఇంటికి వెళ్ల
ా వారు
ప్రతాళకూపములో ఉనాన రనియ వారికి ఎంత్మ్యత్ిమును తెలియలేదు.

Wisdom hath built her house; she hath hewn out her seven pillars.
She hath killed her beasts, she hath mingled her wine, she hath also
furnished her table.
She hath sent forth her maidens, she crieth from the highest places of the
city:
"Whoso is simple, let him turn in hither!" As for him that wanteth
understanding, she saith to him:
"Come, eat of my bread and drink of the wine which I have mixed.
Forsake the foolish and live, and go in the way of understanding."
He that reproveth a scorner getteth for himself shame, and he that rebuketh
a wicked man getteth himself a reproach.
Reprove not a scorner, lest he hate thee; rebuke a wise man, and he will
love thee.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser; teach a just man,
and he will increase in learning.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and the knowledge of the
holy is understanding.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be
increased.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself; but if thou be a scorner, thou
alone shall bear it.
A foolish woman is clamorous; she is simple and knoweth nothing.
For she sitteth at the door of her house on a seat in the high places of the
city,
to call passers by who go rightly on their ways:
"Whoso is simple, let him turn in hither." And as for him that lacketh
understanding, she saith to him,
"Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant."
But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the
depths of hell. The proverbs of Solomon:
A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his
mother.

జా
ా న్ముగల కుమ్యరుడు త్ండిరని సంతోష్పరచను బుదిిలేని కుమ్యరుడు త్న్ Treasures from wickedness profit nothing, but righteousness delivereth
త్లిాకి దుుఃఖము పుటిుంచను.
from death.
భ్కిిహీనుల ధన్ము వారికి ల్లభ్కరము కాదు నీత్ర మ్రణమునుండి రకిుంచను. The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish, but He casteth
away the substance of the wicked.
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యెహోవా నీత్రమ్ంతుని ఆకలిగొన్నియాడు భ్కిిహీనుని ఆశను
He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the
భ్ంగముచేయను.
diligent maketh rich.
బదికముగా పనిచేయవాడు దరిదు
ర డగును శర దిగలవాడు ఐశవరావంతుడగును. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is
a son that causeth shame.
వేసవికాలమున్ కూరుచవాడు బుదిిగల కుమ్యరుడు కోత్కాలమ్ందు
Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of
నిదిరంచవాడు సిగు
ు పరచ కుమ్య రుడు.
the wicked.
నీత్రమ్ంతుని త్లమీదికి ఆశీరావదములు వచచను బల్లతాకరము భ్కిిహీనుని The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot.
నోరు మూసివేయను.
నీత్రమ్ంతుని జా
ా పకముచేసికొనుట ఆశీరావదకర మ్గును భ్కిిహీనుల పేరు
The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall.
అసహాత్ పుటిుంచను
జా
ా న్చితు
త డు ఉపదేశము న్ంగీకరించను పనికిమ్యలిన్ వదరుబోతు న్శించను. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways
shall be made known.
యథారథముగా పరవరిించవాడు నిరభయముగా పరవ రిించను. కుటిలవరినుడు He that winketh with the eye causeth sorrow, but a prating fool shall fall.
బయలుపడును.
కనుసెైగ చేయవాడు వాధ పుటిుంచను పనికిమ్యలిన్ వదరుబోతు న్శించను. The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the
mouth of the wicked.
నీత్రమ్ంతుని నోరు జీవపు ఊట భ్కిిహీనుల నోరు బల్లతాకరము
Hatred stirreth up strifes, but love covereth all sins.
మ్రుగుపరచను.
పగ కలహమును రేపును పేరమ్ దోష్ములనినటిని కపుపను.
On the lips of him that hath understanding wisdom is found, but a rod is for
the back of him that is void of understanding.
వివేకుని పదవులయందు జా
ా న్ము కన్బడును బుదిిహీనుని వీపున్కు బెత్తమే Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near
త్గును.
destruction.
జా
ా నులు జా
ా న్ము సమ్కూరుచకొందురు మూఢ్యల నోరు అపుపడ
The rich man's wealth is his strong city; the destruction of the poor is their
నాశన్ముచేయను.
poverty.
ధన్వంతుని ఆసిత వానికి ఆశర యపటుణము దరిదు
ర ని పేదరికము వానికి
The labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin.
నాశన్కరము.
నీత్రమ్ంతుని కషా
ు రిజత్ము జీవదాయకము భ్కిిహీనునికి కలుగు వచచబడి
He that keepeth instruction is in the way of life, but he that refuseth reproof
ప్రపము పుటిుంచను.
erreth.
ఉపదేశము న్ంగీకరించవాడు జీవమ్యరుములో ఉనానడు గదిదంపున్కు
He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth slander, is a fool.
లోబడనివాడు తో
ి వ త్పుపను.
అంత్రంగమున్ పగ ఉంచకొనువాడు అబదిికుడు కొండెము పరచరము
In the multitude of words there lacketh not sin, but he that restraineth his
చేయవాడు బుదిిహీనుడు.
lips is wise.
విసాతరమైన్ మ్యటలలో దోష్ముండక మ్యన్దు త్న్ పదవులను మూసికొనువాడు The tongue of the just is as choice silver; the heart of the wicked is of little
బుదిిమ్ంతుడు.
worth.
నీత్రమ్ంతుని నాలుక పరశసతమైన్ వెండివంటిది భ్కిిహీనుల ఆలోచన్
The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom.
పనికిమ్యలిన్ది.
నీత్రమ్ంతుని పదవులు అనేకులకు ఉపదేశించను బుదిి లేకపోవుట చేత్
The blessings of the LORD maketh rich, and He addeth no sorrow with it.
మూఢ్యలు చనిపోవుదురు.
యెహోవా ఆశీరావదము ఐశవరామిచచను న్రుల కష్ుముచేత్ ఆ
It is as sport to a fool to do mischief, but a man of understanding hath
యాశీరావదము ఎకుకవ కాదు.
wisdom.
చెడుపనులు చేయట బుదిిహీనునికి ఆటగా నున్నది వివేకికి జా
ా న్పరిశర మ్
The fear of the wicked, it shall come upon him; but the desire of the
చేయట అటిుదే.
righteous shall be granted.
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భ్కిిహీనుడు దేనికి భ్యపడునో అదే వానిమీదికి వచచను నీత్రమ్ంతులు
ఆశించన్ది వారికి దొరుకును.
సుడిగాలి వీచగా భ్కిిహీనుడు లేకపోవును. నీత్రమ్ంతుడు నిత్ాము నిలుచ
కటుడమువల ఉనానడు.
సోమ్రి త్న్ను పని పట్ట
ు వారికి పండాకు పులుసువంటివాడు కండాకు
పగవంటివాడు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట దీరా
ా యవున్కు కారణము
భ్కిిహీనుల ఆయసుస త్కుకవెై పోవును.
నీత్రమ్ంతుల ఆశ సంతోష్ము పుటిుంచను. భ్కిిహీనుల ఆశ భ్ంగమై పోవును.

As the whirlwind passeth, so is the wicked no more; but the righteous is as
an everlasting foundation.
As vinegar to the teeth and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them
that send him.
The fear of the LORD prolongeth days, but the years of the wicked shall be
shortened.
The hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the
wicked shall perish.
The way of the LORD is strength to the upright, but destruction shall come
to the workers of iniquity.
యథారథవంతునికి యెహోవా యేరాపట్ట ఆశర యదురుము ప్రపముచేయవారికి The righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the
అది నాశన్కరము.
earth.
నీత్రమ్ంతుడు ఎన్నడును కదలింపబడడు భ్కిిహీనులు దేశములో నివసింపరు. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall
be cut out.
నీత్రమ్ంతుని నోరు జా
ా నోపదేశమును పలుకును మూరఖపు మ్యటలు పలుకు
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the
నాలుక పరికివేయబడును.
wicked speaketh frowardness.
నీత్రమ్ంతుని పదవులు ఉపయకిములైన్ సంగతులు పలుకును భ్కిిహీనుల A false balance is an abomination to the LORD, but a just weight is His
నోట మూరఖపు మ్యటలు వచచను.
delight.
దొంగతా
ి సు యెహోవాకు హేయము సరియె
ై న్ గుండు ఆయన్కిష్ుము.
When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom.
అహంకారము వెంబడి అవమ్యన్ము వచచను విన్యముగలవారియొదద
జా
ా న్మున్నది.
యథారథవంతుల యథారథత్ వారికి తో
ి వ చూపం చను దోరహుల
మూరఖసవభావము వారిని ప్రడుచేయను.
ఉగరత్దిన్మ్ందు ఆసిత అకకరకు రాదు నీత్ర మ్రణమునుండి రకిుంచను.

The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of
transgressors shall destroy them.
Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from
death.
The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall
fall by his own wickedness.
యథారథవంతుల నీత్ర వారి మ్యరుమును సరాళము చేయను భ్కిిహీనుడు త్న్ The righteousness of the upright shall deliver them, but the transgressors
భ్కిిహీన్త్చేత్నే పడిపోవును.
shall be taken in their own wickedness.
యథారథవంతుల నీత్ర వారిని విమోచించను విశావసఘ్రత్కులు త్మ్
When a wicked man dieth, his expectation shall perish; and the hope of
దురాశవలన్నే పటుబడుదురు.
unjust men perisheth.
భ్కిిహీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూిలమ్గును బల్లఢ్యాలైన్వారి ఆశ
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his
భ్ంగమైపోవును.
stead.
నీత్రమ్ంతుడు బాధనుండి త్పపంపబడును భ్కిిహీనుడు బాధప్రలగును
A hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge
shall the just be delivered.
భ్కిిహీనుడు త్న్ నోటి మ్యటచేత్ త్న్ పరుగువారికి నాశన్ము తెపపంచను
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth; and when the
తెలివిచేత్ నీత్రమ్ంతులు త్పపంచకొందురు.
wicked perish, there is shouting.
నీత్రమ్ంతులు వరిథలు
ా ట పటుణమున్కు సంతోష్కరము భ్కిిహీనులు
By the blessing of the upright the city is exalted, but it is overthrown by the
న్శించన్పుపడు ఉతాసహధవని పుట్ట
ు ను.
mouth of the wicked.
యథారథవంతుల దీవెన్వలన్ పటుణమున్కు కీరిి కలుగును భ్కిిహీనుల
He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of
మ్యటలు దానిని బోరాదోరయను.
understanding holdeth his peace.
త్న్ పరుగువానిని త్ృణీకరించవాడు బుదిిలేనివాడు. వివేకియె
ై న్వాడు
A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth
మౌన్ముగా నుండును.
the matter.
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కొండెగాడెై త్రరుగుల్లడువాడు పరుల గుట్ట
ు బయట పట్ట
ు ను న్మ్ికమైన్
సవభావముగలవాడు సంగత్ర దాచను.
నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచన్కరిలు అనేకులుండుట
రక్షణకరము.
ఎదుటివానికొరకు పూటబడిన్వాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపపనివాడు
నిరభయముగా నుండును.
నన్రుగల స్త్తీ ఘన్త్నొందును. బలిషు
ఠ లు ఐశవరాము చేపట్ట
ు దురు.
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దయగలవాడు త్న్కే మేలు చేసికొనును కూ
ర రుడు త్న్ శరీరమున్కు బాధ
తెచచకొనును
భ్కిిహీనుని సంప్రదన్ వానిని మోసము చేయను నీత్రని వితు
త వాడు
శాశవత్మైన్ బహుమ్యన్ము నొందును.
యథారథమైన్ నీత్ర జీవదాయకము దుష్ుకిరయలు విడువక చేయవాడు త్న్
మ్రణమున్కే చేయను
మూరఖచితు
త లు యెహోవాకు హేయలు యథారథముగా పరవరిించవారు
ఆయన్కిషు
ు లు.
నిశచయముగా భ్కిిహీనునికి శిక్ష త్పపదు. నీత్రమ్ంతుల సంతాన్ము
విడిపంపబడును.
వివేకములేని సుందరస్త్తీ పంది ముకుకన్నున్న బంగారు కమిివంటిది.
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నీత్రమ్ంతుల కోరిక ఉత్తమ్మైన్ది భ్కిిహీనుల ఆశ అహంకారయకిమైన్ది.
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వెదజలిా అభివృదిిపందువారు కలరు త్గిన్దానికన్న త్కుకవ ఇచిచ లేమికి
వచచవారు కలరు.
ఔదారాముగలవారు పుష్ునొందుదురు. నీళ్ల
ా పోయవారికి నీళ్ల
ా పోయబడును
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Where no counsel is, the people fall; but in the multitude of counselors
there is safety.
He that is surety for a stranger shall smart for it, and he that hateth
suretyship is sure.
A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches.
The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth
his own flesh.
The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness
shall be a sure reward.
As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his
own death.
They that are of a froward heart are an abomination to the LORD, but such
as are upright in their ways are His delight.
Though they join hand in hand, the wicked shall not go unpunished; but the
seed of the righteous shall be delivered.
As is a jewel of gold in a swine's snout, so also is a fair woman who is
without discretion.
The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is
wrath.
There is one that scattereth and yet prospereth; and there is another that
withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
The liberal soul shall prosper, and he that watereth shall be watered also
himself.
He that withholdeth corn, the people shall curse him; but blessings shall be
upon the head of him that selleth it.
He that diligently seeketh good procureth favor; but he that seeketh
mischief, it shall come unto him.
He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a
branch.
He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be
servant to the wise of heart.
The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise.

ధాన్ాము బిగబట్ట
ు వానిని జనులు శపంచెదరు దానిని అముివాని త్లమీదికి
దీవెన్ వచచను.
మేలు చేయగోరువాడు ఉపయకిమైన్ కిరయ చేయను కీడుచేయ గోరువానికి
కీడ మూడును.
ధన్మును న్ముికొనువాడు ప్రడెైపోవును నీత్రమ్ంతులు చిగురాకువల
వృదిినొందుదురు
త్న్ ఇంటివారిని బాధపట్ట
ు వాడు గాలిని సవత్ం త్రించకొనును మూఢ్యడు
జా
ా న్హృదయలకు దాసుడగును.
నీత్రమ్ంతులు ఇచచ ఫలము జీవవృక్షము జా
ా న్ముగలవారు ఇత్రులను
Behold, the righteous shall be recompensed on earth; much more shall the
రకిుంచదురు
wicked and the sinner!
నీత్రమ్ంతులు భూమిమీద పరత్రఫలము పందుదురు భ్కిిహీనులును ప్రపులును Whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is
మ్రి నిశచయముగా పరత్ర ఫలము పందుదురు గదా?
brutish.
శిక్షను పేరమించవాడు జా
ా న్మును పేరమించ వాడు గదిదంపును
A good man obtaineth favor of the LORD, but a man of wicked devices will
అసహిాంచకొనువాడు పశుప్ర
ర యడు
He condemn.
సతుపరుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచన్లుగలవాడు
A man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous
నేరసు
థ డని ఆయన్ తీరుప తీరుచను.
shall not be moved.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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భ్కిిహీన్త్వలన్ ఎవరును సిథరపరచబడరు నీత్రమ్ంతుల వేరు కదలదు

A virtuous woman is a crown to her husband, but she that causeth shame is
rottenness in his bones.
యోగుారాలు త్న్ పనిమిటికి కిరీటము సిగు
ు తెచచన్ది వాని యెముకలకు
The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are
కుళ్ల
ా .
deceit.
నీత్రమ్ంతుల త్లంపులు నాాయయకిములు భ్కిిహీనులు చెపుప ఆలోచన్లు The counsels of the wicked are to lie in wait for blood, but the mouths of
మోసకరములు.
the upright shall deliver them.
భ్కిిహీనుల మ్యటలు న్రహత్ా చేయ పంచవారి వంటివి యథారథవంతుల
The wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous
నోరు వారిని విడిపంచను.
shall stand.
భ్కిిహీనులు ప్రడెై లేకపోవుదురు నీత్రమ్ంతుల యిలు
ా నిలుచను.
A man shall be commended according to his wisdom, but he that is of a
perverse heart shall be despised.
ఒకొకకక మ్నుషుాడు త్న్ వివేకముకొలది పగడ బడును కుటిలచితు
త డు
He that is lowly and hath a servant is better off than he that honoreth
త్ృణీకరింపబడును.
himself and lacketh bread.
ఆహారము లేకయన్నను త్న్ను తాను పగడుకొను వానికంట్ట దాసుడుగల
A righteous man hath regard for the life of his beast, but the tender mercies
అలుపడు గొపపవాడు.
of the wicked are cruel.
నీత్రమ్ంతుడు త్న్ పశువుల ప్ర
ర ణమును దయతో చూచను భ్కిిహీనుల
He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth
వాత్సలాము కూ
vain persons is void of understanding.
ర రత్వమే.
త్న్ భూమిని సేదాపరచకొనువానికి ఆహారము సమ్ృ దిిగా కలుగును
The wicked desireth the net of evil men, but the root of the righteous
వారథమైన్వాటిని అనుసరించవాడు బుదిిలేనివాడు.
yieldeth fruit.
భ్కిిహీనులు చెడివారికి దొరుకు దోపుడుసొముిను అపే కిుంచదురు
The wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come
నీత్రమ్ంతుల వేరు చిగురుచను.
out of trouble.
పదవులవలని దోష్ము అప్రయకరమైన్ ఉరి నీత్రమ్ంతుడు ఆపదను
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the
త్పపంచకొనును.
recompense of a man's hands shall be rendered unto him.
ఒకడు త్న్ నోటి ఫలము చేత్ త్ృపతగా మేలుపందును ఎవని కిరయల ఫలము The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto
వానికి వచచను.
counsel is wise.
మూఢ్యని మ్యరుము వాని దృష్ుకి సరియె
ై న్ది జా
ా న్ముగలవాడు ఆలోచన్
A fool's wrath is known at once, but a prudent man covereth shame.
న్ంగీకరించను.
మూఢ్యడు కోపపడున్ది నిమిష్ములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను
He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness,
వెలాడిపరచక యూరకుండును.
deceit.
సత్ావాద పరయడు నీత్రగల మ్యటలు పలుకును కూటసాకిు మోసపు మ్యటలు There is he that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the
చెపుపను.
wise is healing.
కత్రతపోట్టవంటి మ్యటలు పలుకువారు కలరు జా
ా నుల నాలుక
The lips of truth shall be established for ever, but a lying tongue is but for a
ఆరోగాదాయకము.
moment.
నిజమ్యడు పదవులు నిత్ాము సిథరమై యండును అబదిమ్యడు నాలుక
Deceit is in the heart of them that imagine evil, but to the counselors of
క్షణమ్యత్ిమే యండును.
peace there is joy.
కీడు కలిపంచవారి హృదయములో మోసముకలదు సమ్యధాన్పరచటకెై
There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with
ఆలోచన్ చెపుపవారు సంతోష్ భ్రితులగుదురు.
troubles.
నీత్రమ్ంతునికి ఏ ఆపదయ సంభ్వింపదు. భ్కిిహీనులు కీడుతో
Lying lips are an abomination to the LORD, but they that deal truly are His
నిండియందురు.
delight.
అబదదమ్యడు పదవులు యెహోవాకు హేయములు సత్ావరినులు
A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth
ఆయన్కిషు
ు లు.
foolishness.
వివేకియె
ై న్వాడు త్న్ విదాను దాచి పట్ట
ు ను అవివేక హృదయలు త్మ్
The hand of the diligent shall exercise rule, but the slothful shall be under
మూఢత్వము వెలాడి చేయదురు.
tribute.
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Proverbs

12

24

Proverbs

12

25

Proverbs

12

26

Proverbs

12

27

శర దిగా పని చేయవారు ఏలుబడి చేయదురు సోమ్రులు వెటిు పనులు
చేయవలసి వచచను.
ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కు
ర ంగ జేయను దయగల మ్యట దాని
సంతోష్పట్ట
ు ను.
నీత్రమ్ంతుడు త్న్ పరుగువానికి దారి చూపును భ్కిిహీనుల పరవరిన్ వారిని
దారి త్పపంచను.
సోమ్రి వేటాడిన్ను పట్ట
ు కొన్డు చరుకుగా నుండుట గొపప భాగాము.
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నీత్రమ్యరుమున్ందు జీవము కలదు దాని తో
ి వలో మ్రణమే లేదు.
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త్ండిర శికిుంచిన్ కుమ్యరుడు జా
ా న్ముగలవాడగును. అపహాసకుడు గదిదంపున్కు
లోబడడు.
నోటి ఫలముచేత్ మ్నుషుాడు మేలు న్నుభ్వించను విశావసఘ్రత్కులు
బల్లతాకరముచేత్ న్శించదురు.
త్న్ నోరు కాచకొనువాడు త్నున కాప్రడుకొనును ఊరకొన్క మ్యటల్లడువాడు
త్న్కు నాశన్ము తెచచ కొనును.
సోమ్రి ఆశపడును గాని వాని ప్ర
ర ణమున్ కేమియ దొరకదు శర దిగలవారి
ప్ర
ర ణము పుష్ుగా నుండును.
నీత్రమ్ంతునికి కలా మ్యట అసహాము భ్కిిహీనుడు నిందించచ
అవమ్యన్పరచను.
యథారథవరినునికి నీత్రయే రక్షకము భ్కిిహీన్త్ ప్రపులను చెరిపవేయను.
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ధన్వంతులమ్ని చెపుపకొనుచ లేమిడి గలవారు కలరు దరిదు
ర లమ్ని
చెపుపకొనుచ బహు ధన్ముగలవారు కలరు.
ఒకని ప్ర
ర ణమున్కు వాని ఐశవరాముప్ర
ర యశిచత్తము చేయను దరిదు
ర డు
బెదరింపు మ్యటలు విన్డు.
నీత్రమ్ంతుల వెలుగు తేజరిలు
ా ను భ్కిిహీనుల దీపము ఆరిపోవును.
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గరవమువలన్ జగడమే పుట్ట
ు ను ఆలోచన్ వినువానికి జా
ా న్ము కలుగును.
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Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor
shall increase.
మోసముచేత్ సంప్రదించిన్ ధన్ము కీుణంచిపోవును కష్ుము చేసి
Hope deferred maketh the heart sick, but when a desire is fulfilled, it is a
కూరుచకొనువాడు త్న్ ఆసితని వృదిిచేసి కొనును.
tree of life.
కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత్ హృదయము నొచచను సిదిించిన్ మ్నోవాంఛ Whoso despiseth the Word shall be destroyed, but he that feareth the
జీవవృక్షము.
commandment shall be rewarded.
ఆజాను త్రరసకరించవాడు అందువలన్ శిక్షనొందును ఆజావిష్యమై
The law of the wise is a fountain of life, to turn him from the snares of death.
భ్యభ్కు
ి లుగలవాడు ల్లభ్ముపందును.
జా
ా నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మ్రణప్రశములలోనుండి విడిపంచను. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard.
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సుబుదిి దయను సంప్రదించను విశావసఘ్రత్కుల మ్యరుము కష్ుము.

Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly.
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13

16

వివేకులందరు తెలివి గలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిిహీనుడు మూరఖత్ను
వెలాడిపరచను.

A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is
health.

Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it
glad.
The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked
seduceth them.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting, but the
substance of a diligent man is precious.
In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no
death.
A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke.
A man shall eat good by the fruit of his mouth, but the soul of the
transgressor shall eat violence.
He that guardeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his
lips shall meet destruction.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing, but the soul of the
diligent shall be made fat.
A righteous man hateth lying, but a wicked man is loathsome, and cometh
to shame.
Righteousness keepeth him that is upright in the way, but wickedness
overthroweth the sinner.
There is one that maketh himself rich, yet hath nothing; there is one that
maketh himself poor, yet hath great riches.
The ransom of a man's life is his riches, but the poor heareth not rebuke.
The light of the righteous rejoiceth, but the lamp of the wicked shall be put
out.
Only by pride cometh contention, but with the welladvised is wisdom.
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దుషు
ు డెైన్ దూత్ కీడున్కు లోబడును. న్మ్ికమైన్ రాయబారి
ఔష్ధమువంటివాడు.
శిక్షను ఉపేకిుంచవానికి అవమ్యన్ దారిదరాత్లు ప్ర
ర పతంచను గదిదంపును
లక్షాపట్ట
ు వాడు ఘన్త్నొందును.
ఆశ తీరుట ప్ర
ర ణమున్కు తీప చెడుత్న్మును విడుచట మూరు
ఖ లకు
అసహాము.
జా
ా నుల సహవాసము చేయవాడు జా
ా న్ముగలవా డగును. మూరు
ఖ ల
సహవాసము చేయవాడు చెడిపోవును.
కీడు ప్రపులను త్రుమును నీత్రమ్ంతులకు మేలు పరత్రఫలముగా వచచను.

Poverty and shame shall be with him that refuseth instruction, but he that
hath regard for reproof shall be honored.
The desire accomplished is sweet to the soul, but it is an abomination to
fools to depart from evil.
He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall
be destroyed.
Evil pursueth sinners, but to the righteous, good shall be repaid.

A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth
of the sinner is laid up for the just.
మ్ంచివాడు త్న్ పలాల పలాలను ఆసితకరిలనుగా చేయను ప్రప్రతుిల ఆసిత
Much food is in the tillage of the poor, but there is that which is destroyed
నీత్రమ్ంతులకు ఉంచబడును.
for want of judgment.
బీదలు సేదాపరచ కొరత్త భూమి విసాతరముగా పండును అనాాయమువలన్
He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth
న్శించవారు కలరు.
him in good season.
బెత్తము వాడనివాడు త్న్ కుమ్యరునికి విరోధి కుమ్యరుని పేరమించవాడు
The righteous eateth to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked
వానిని శికిుంచను.
shall want.
నీత్రమ్ంతుడు ఆకలితీర భోజన్ముచేయను భ్కిిహీనుల కడుపున్కు లేమి
Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with
కలుగును.
her hands.
జా
ా న్వంతురాలు త్న్ యిలు
ా కట్ట
ు ను మూఢ్యరాలు త్న్ చేతులతో త్న్ యిలు
ా He that walketh in his uprightness feareth the LORD, but he that is perverse
ఊడ... బెరుకును.
in his ways despiseth Him.
యథారథముగా పరవరిించవాడు యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లుగలవాడు
The mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall
కుటిలచితు
త డు ఆయన్ను త్రరసకరించవాడు,
preserve him.
మూఢ్యల నోట బెత్తమువంటి గరవమున్నది. జా
ా నుల పదవులు వారిని
Where no oxen are, the crib is clean, but much increase comes by the
కాప్రడును.
strength of the ox.
ఎదు
ద లు లేని చోట గాదయందు ధాన్ాముండదు ఎదు
ద ల బలముచేత్ విసాతరము A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies.
వచచబడి కలుగును
న్మ్ిక మైన్ సాకిు అబదిమ్యడడు కూటసాకిుకి అబదిములు పరయములు.
A scorner seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto
him that understandeth.
అపహాసకుడు జా
ా న్ము వెదకుట వారథము. తెలివిగలవానికి జా
ా న్ము
Go from the presence of a foolish man when thou perceivest not in him the
సులభ్ము.
lips of knowledge.
బుదిిహీనుని యెదుటనుండి వెళ్లాపముి జా
ా న్వచన్ములు వానియందు
The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is
కన్బడవు గదా?
to be deceived.
త్మ్ పరవరిన్ను కనిపటిు యండుట వివేకుల జా
ా న్ము న్కు లక్షణము
Fools mock at sin, but among the righteous there is favor.
మోసకృత్ాములే బుదిిహీనులు కనుపరచ మూఢత్.
మూఢ్యలు చేయ అపరాధపరిహారారథబలి వారిని అపహాసాము చేయను
The heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle
యథారథవంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయ చూపుదురు.
with his joy.
ఎవని దుుఃఖము వాని హృదయమున్కే తెలియను ఒకని సంతోష్ములో
The house of the wicked shall be overthrown, but the tabernacle of the
అనుాడు ప్రలివాడు కానే రడు.
upright shall flourish.
భ్కిిహీనుల యిలు
ా నిరూిలమ్గును యథారథవంతుల గుడారము వరిథలు
ా ను. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the
ways of death.
ఒకని యెదుట సరియె
ై న్దిగా కన్బడు మ్యరుము కలదు అయితే తుదకు అది Even in laughter the heart is sorrowful, and the end of that mirth is
మ్రణమున్కు తో
ి వతీయను.
heaviness.
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ఒకడు న్వువచండిన్ను హృదయమున్ దుుఃఖముండ వచచను. సంతోష్ము
తుదకు వాసన్మ్గును.
భ్కిి విడిచిన్వాని మ్యరుములు వానికే వెకకసమ్గును మ్ంచివాని సవభావము
వానికే సంతోష్మిచచను.
జా
ా న్ము లేనివాడు పరత్ర మ్యట న్ముిను వివేకియె
ై న్వాడు త్న్ న్డత్లను
బాగుగా కనిపట్ట
ు ను.
జా
ా న్ముగలవాడు భ్యపడి కీడునుండి తొలగును బుదిిహీనుడు విఱ్ఱవీగి
నిరభయముగా త్రరుగును.
త్వరగా కోపపడువాడు మూఢత్వము చూపును. దురోాచన్లుగలవాడు
దేవష్ంపబడును.
జా
ా న్ము లేనివారికి మూఢత్వమే సావసథాము వివేకులు జా
ా న్మును కిరీటముగా
ధరించకొందురు.
చెడివారు మ్ంచివారి యెదుటను భ్కిిహీనులు నీత్రమ్ంతుల త్లుపునొదదను
వంగుదురు.
దరిదు
ర డు త్న్ పరుగువారికి అసహుాడు ఐశవరావంతుని పేరమించవారు
అనేకులు.
త్న్ పరుగువాని త్రరసకరించవాడు ప్రపము చేయ వాడు బీదలను
కటాకిుంచవాడు ధనుాడు.
కీడు కలిపంచవారు త్పపపోవుదురు మేలు కలిపంచవారు కృప్రసత్ాముల
నొందుదురు.
ఏ కష్ుము చేసిన్ను ల్లభ్మే కలుగును వటిు మ్యటలు లేమిడికి కారణములు.

The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man
shall be satisfied from himself.
The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his
going.
A wise man feareth, and departeth from evil, but the fool rageth and is
confident.
He that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is
hated.
The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge.

జా
ా నుల ఐశవరాము వారికి భూష్ణము బుదిిహీనుల మూఢత్వము
మూఢత్వమే.
నిజము పలుకు సాకిు మ్నుషుాలను రకిుంచను అబదిముల్లడువాడు వటిు
మోసగాడు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట బహు ధైరాము పుటిుంచను

A truthful witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies.
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అటిువారి పలాలకు ఆశర యసాథన్ము కలదు. యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
కలిగియండుట జీవపు ఊట అది మ్రణప్రశములలోనుండి విడిపంచను

In a multitude of people is the honor of the king, but the lack of people is
the destruction of the prince.
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He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of
spirit exalteth folly.
A sound heart is the life of the flesh, but envy is the rottenness of the bones.
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జన్సమ్ృదిి కలుగుటచేత్ రాజులకు ఘన్త్ వచచను జన్క్షయము రాజులకు
వినాశకరము.
దీరాశాంత్ముగలవాడు మ్హా వివేకి ముంగోప మూఢత్వమును
బహుమ్యన్ముగా పం దును.
సాత్రవకమైన్ మ్న్సుస శరీరమున్కు జీవము మ్త్సరము ఎముకలకు కుళ్ల
ా .
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The evil bow before the good, the wicked at the gates of the righteous.
The poor is hated even by his own neighbor, but the rich hath many friends.
He that despiseth his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor,
happy is he.
Do they not err that devise evil? But mercy and truth shall be to them that
devise good.
In all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury.
The crown of the wise is their riches, but the foolishness of fools is folly.

In the fear of the LORD is strong confidence, and His children shall have a
place of refuge.
The fear of the LORD is a fountain of life to depart from the snares of death.

He that oppresseth the poor reproacheth his Maker, but he that honoreth
Him hath mercy on the poor.
The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in
his death.
Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding, but that which
is innermost in fools is made known.
Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people.

దరిదు
ర ని బాధించవాడు వాని సృష్ుకరిను నిందించ వాడు బీదను
కనికరించవాడు ఆయన్ను ఘన్పరచవాడు.
అప్రయము రాగా భ్కిిహీనుడు న్శించను మ్రణకాలమ్ందు నీత్రమ్ంతునికి
ఆశర యము కలదు.
తెలివిగలవాని హృదయమ్ందు జా
ా న్ము సుఖనివా సము చేయను
బుదిిహీనుల అంత్రంగములోనున్నది బయలుపడును
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నీత్ర జన్ములు ఘన్త్కెకుకటకు కారణము ప్రపము పరజలకు అవమ్యన్ము
తెచచను.
బుదిిగల సేవకుడు రాజుల కిషు
ు డు అవమ్యన్కరముగా న్డచవానిమీద రాజు
కోపంచను
మ్ృదువెైన్ మ్యట కోరధమును చల్ల
ా రుచను. నొపపంచ మ్యట కోపమును
రేపును.
జా
ా నుల నాలుక మ్నోహరమైన్ జా
ా నాంశములు పలు కును బుదిిహీనుల నోరు
మూఢవాకాములు కుమ్ిరించను.
యెహోవా కనునలు పరత్ర సథలముమీద నుండును చెడివారిని మ్ంచివారిని అవి
చూచచండును.
సాత్రవకమైన్ నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత్ యండిన్యెడల ఆత్ికు
భ్ంగము కలుగును.
మూఢ్యడు త్న్ త్ండిరచేయ శిక్షను త్రరసకరించను గదిదంపున్కు లోబడువాడు
బుదిిమ్ంతుడగును.
నీత్రమ్ంతుని యిలు
ా గొపప ధన్నిధి భ్కిిహీనునికి కలుగు వచచబడి శర మ్కు
కారణము.
జా
ా నుల పదవులు తెలివిని వెదజలు
ా ను బుదిిహీనుల మ్న్సుస సిథరమైన్ది కాదు

The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him that
causeth shame.
A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger.
The tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools
poureth out foolishness.
The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good.

A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in
the spirit.
A fool despiseth his father's instruction, but he that heedeth reproof is
prudent.
In the house of the righteous is much treasure, but the revenues of the
wicked bring trouble.
The lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish doeth
not so.
The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD, but the prayer of
the upright is His delight.
భ్కిిహీనులు అరిపంచ బలులు యెహోవాకు హేయ ములు యథారథవంతుల The way of the wicked is an abomination unto the LORD, but He loveth him
ప్ర
ర రథన్ ఆయన్కు ఆన్ందకరము.
that followeth after righteousness.
భ్కిిహీనుల మ్యరుము యెహోవాకు హేయము నీత్ర న్నుసరించవానిని ఆయన్ Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth
పేరమించను.
reproof shall die.
మ్యరుము విడిచిన్వానికి కఠిన్శిక్ష కలుగును గదిదంపును దేవష్ంచవారు
Hell and destruction are the concern of the LORD; how much more then, the
మ్రణము నొందుదురు.
hearts of the children of men?
ప్రతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కన్ బడుచన్నవి న్రుల
A scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the
హృదయములు మ్రి తేటగా ఆయన్కు కన్ బడును గదా?
wise.
అపహాసకుడు త్నున గదిదంచవారిని పేరమించడు వాడు జా
ా నులయొదదకు
A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart
వెళాడు.
the spirit is broken.
సంతోష్హృదయము ముఖమున్కు తేటనిచచను. మ్నోదుుఃఖమువలన్ ఆత్ి The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the
న్లిగిపోవును.
mouth of fools feedeth on foolishness.
బుదిిమ్ంతుని మ్న్సుస జా
ా న్ము వెదకును బుదిిహీనులు మూఢత్వము
All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a
భుజంచెదరు.
continual feast.
బాధపడువాని దిన్ములనినయ శర మ్కరములు సంతోష్హృదయనికి
Better is little with the fear of the LORD, than great treasure and trouble
నిత్ాము విందు కలుగును.
therewith.
నమ్ిదిలేకుండ విసాతరమైన్ ధన్ముండుటకంట్ట యెహోవాయందలి
Better is a dinner of herbs where love is, than a fattened ox and hatred
భ్యభ్కు
ి లతో కూడ కొంచెము కలిగియండుట మేలు.
therewith.
పగవాని యింట కొరవివన్యెదు
ద మ్యంసము త్రనుట కంట్ట పేరమ్గలచోట
A wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth
ఆకుకూరల భోజన్ము త్రనుట మేలు.
strife.
కోపోదేరకియగువాడు కలహము రేపును దీరాశాంతుడు వివాదము న్ణచివేయను. The way of a slothful man is as a hedge of thorns, but the path of the
righteous is made a plain.
సోమ్రి మ్యరుము ముళాకంచె యథారథవంతుల తో
ి వ రాజమ్యరుము.
A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother.
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జా
ా న్ముగల కుమ్యరుడు త్ండిరని సంతోష్పట్ట
ు ను బుదిిహీనుడు త్న్ త్లిాని
త్రరసకరించను.
బుదిిలేనివానికి మూఢత్ సంతోష్కరము వివేకముగలవాడు చకకగా
పరవరిించను.
ఆలోచన్ చెపుపవారు లేని చోట ఉదేదశములు వారథ మ్గును ఆలోచన్
చెపుపవారు బహుమ్ంది యన్నయెడల ఉదేదశములు దృఢపడును.
సరిగా పరతుాత్తరమిచిచన్వానికి దానివలన్ సంతో ష్ము పుట్ట
ు ను
సమ్యోచిత్మైన్ మ్యట యెంత్ మ్నోహరము!
కిరందనున్న ప్రతాళమును త్పపంచకొన్వలన్ని బుదిిమ్ంతుడు పరమున్కు
పోవు జీవమ్యరుమున్ న్డచ కొనును
గరివషు
ఠ ల యిలు
ా యెహోవా పరికివేయను విధవరాలి పలిమేరను ఆయన్
సాథపంచను.
దురాలోచన్లు యెహోవాకు హేయములు దయగల మ్యటలు ఆయన్ దృష్ుకి
పవిత్ిములు.
లోభి త్న్ యింటివారిని బాధపట్ట
ు ను లంచము న్సహిాంచకొనువాడు
బరదుకును.
నీత్రమ్ంతుని మ్న్సుస యకిమైన్ పరతుాత్తర మిచచ టకు పరయత్రనంచను
భ్కిిహీనుల నోరు చెడిమ్యటలు కుమ్ిరించను
భ్కిిహీనులకు యెహోవా దూరసు
థ డు నీత్రమ్ంతుల ప్ర
ర రథన్ ఆయన్
అంగీకరించను.
కనునల పరకాశము చూచట హృదయమున్కు సంతోష్కరము మ్ంచి
సమ్యచారము ఎముకలకు పుష్ు ఇచచను.
జీవారథమైన్ ఉపదేశమును అంగీకరించవానికి జా
ా నుల సహవాసము లభించను.

Folly is joy to him that is destitute of wisdom, but the man of understanding
walketh uprightly.
Without counsel purposes are disappointed, but in the multitude of
counselors they are established.
A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due
season -- how good it is!
The path of life is upward for the wise, that he may depart from hell
beneath.
The LORD will destroy the house of the proud, but He will establish the
border of the widow.
The thoughts of the wicked are an abomination to the LORD, but the words
of the pure are pleasant words.
He that is greedy for gain troubleth his own house, but he that hateth bribes
shall live.
The heart of the righteous studieth how to answer, but the mouth of the
wicked poureth out evil things.
The LORD is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous.
The light of the eyes maketh the heart rejoice, and a good report maketh
the bones fat.
The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.
He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth
reproof getteth understanding.
The fear of the LORD is the instruction of wisdom, and before honor is
humility.
The preparation of the heart in man, and the answer of the tongue, is from
the LORD.
All the ways of a man are clean in his own eyes, but the LORD weigheth his
spirit.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.

శిక్షనొంద నొలానివాడు త్న్ ప్ర
ర ణమును త్ృణీక రించను గదిదంపును వినువాడు
వివేకియగును.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట జా
ా నాభాాసమున్కు
సాధన్ము ఘన్త్కు ముందు విన్యముండును.
హృదయాలోచన్లు మ్నుషుాని వశము, చకకని పరతుాత్తరమిచచటకు
యెహోవావలన్ కలు గును.
ఒకని న్డత్లనినయ వాని దృష్ుకి నిరోదష్ములుగా కన్బడును యెహోవా
ఆత్ిలను పరిశోధించను.
నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచము అపుపడు నీ ఉదేదశములు
The LORD hath made all things for Himself, yea, even the wicked for the day
సఫలమ్గును.
of evil.
యెహోవా పరత్ర వసు
త వును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసెను నాశన్
Everyone that is proud in heart is an abomination to the LORD; though they
దిన్మున్కు ఆయన్ భ్కిిహీనులను కలుగజేసెను.
join hands, they shall not go unpunished.
గరవహృదయలందరు యెహోవాకు హేయలు నిశచయముగా వారు శిక్ష
By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the LORD men
నొందుదురు.
depart from evil.
కృప్రసత్ాములవలన్ దోష్మున్కు ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగును
When man's ways please the LORD, He maketh even his enemies to be at
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుటవలన్ మ్నుషుాలు
peace with him.
చెడుత్న్మునుండి తొలగిపోవుదురు.
ఒకని పరవరిన్ యెహోవాకు పీరత్రకరమ్గున్పుపడు ఆయన్ వాని శతు
ి వులను
Better is a little with righteousness, than great revenues without
సహా వానికి మితు
ి లుగా చేయను.
righteousness.
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అనాాయము చేత్ కలిగిన్ గొపప వచచబడికంట్ట నీత్రతోకూడిన్ కొంచెమే
శ్రరష్ఠము.
ఒకడు తాను చేయబోవున్ది హృదయములో యోచించకొనును యెహోవా
వాని న్డత్ను సిథరపరచను
దేవోకిి పలుకుట రాజువశము నాాయము విధించటయందు అత్ని మ్యట
నాాయము త్పపదు.
నాాయమైన్ తా
ి సును తూనికరాళ్ల
ా ను యెహోవా యొకక యేరాపట్టలు
సంచిలోని గుండానినయ ఆయన్ నియమించెను.
రాజులు దుష్ుకిరయలు చేయట హేయమైన్ది నీత్రవలన్ సింహాసన్ము
సిథరపరచబడును.
నీత్రగల పదవులు రాజులకు సంతోష్కరములు యథారథవాదులు వారికి
పరయలు.
రాజు కోరధము మ్రణదూత్ జా
ా నియె
ై న్వాడు ఆ కోరధమును శాంత్రపరచను.
రాజుల ముఖపరకాశమువలన్ జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి
వాన్మ్బుబ.
అపరంజని సంప్రదించటకంట్ట జా
ా న్మును సంప్ర దించట ఎంతో శ్రరష్ఠము
వెండిని సంప్రదించటకంట్ట తెలివిని సంప్రదించట ఎంతో మేలు.

A man's heart deviseth his way, but the LORD directeth his steps.
A divine sentence is in the lips of the king; his mouth transgresseth not in
judgment.
A just weight and balance are the LORD'S; all the weights of the bag are His
work.
It is an abomination for kings to commit wickedness, for the throne is
established by righteousness.
Righteous lips are the delight of kings, and they love him that speaketh right.
The wrath of a king is as a messenger of death, but a wise man will pacify it.
In the light of the king's countenance there is life, and his favor is as a cloud
of latter rain.
How much better it is to get wisdom than gold! And to get understanding is
rather to be chosen than silver!
The highway of the upright is to depart from evil; he that keepeth his way
preserveth his soul.

చెడుత్న్ము విడిచి న్డచటయే యథారథవంతులకు రాజమ్యరుము త్న్
పరవరిన్ కనిపట్ట
ు వాడు త్న్ ప్ర
ర ణమును కాప్రడుకొనును.
నాశన్మున్కు ముందు గరవము న్డచను. పడిపోవుటకు ముందు
అహంకారమైన్ మ్న్సుస న్డచను
గరివషు
ఠ లతో దోపుడుసొముి పంచకొనుటకంట్ట దీన్మ్న్సుస కలిగి దీనులతో
పతు
త చేయట మేలు.
ఉపదేశమున్కు చెవి యొగు
ు వాడు మేలునొందును యెహోవాను
ఆశర యించవాడు ధనుాడు.
జా
ా న్హృదయడు వివేకి యన్బడును రుచిగల మ్యటలు పలుకుటవలన్
విదాయెకుకవగును.
తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢ్యలకు వారి మూఢత్వమే శిక్ష

Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall.

జా
ా నుని హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించను వాని పదవులకు విదా
విసతరింపజేయను.
ఇంపైన్ మ్యటలు తేనపట్ట
ు వంటివి అవి ప్ర
ర ణమున్కు మ్ధురమైన్వి
యెముకలకు ఆరోగా కరమైన్వి.
ఒకని మ్యరుము వాని దృష్ుకి యథారథముగా కన్బడును అయిన్ను తుదకు
అది మ్రణమున్కు చేరును.
కష్ుము చేయవాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత్ కష్ుము చేయించను వాని
కడుపు వానిని తొందరపట్ట
ు ను.
పనికిమ్యలిన్వాడు కీడును త్ివివ పైకెతు
త ను వాని పదవులమీద అగిన
మ్ండుచన్నట్ట
ు న్నది.
మూరు
ఖ డు కలహము పుటిుంచను కొండెగాడు మిత్ిభేదము చేయను.

Pleasant words are as a honeycomb: sweet to the soul and health to the
bones.
There are ways which seemeth right unto a man, but the end thereof are
the ways of death.
He that laboreth, laboreth for himself, for his mouth craveth it of him.

Better it is to be of a humble spirit with the lowly, than to divide the spoil
with the proud.
He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the
LORD, happy is he.
The wise in heart shall be called prudent, and sweetness of the lips
increaseth learning.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the
instruction of fools is folly.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.

A froward man diggeth up evil, and on his lips there is a burning fire.
A froward man soweth strife, and a whisperer separateth closest friends.

A violent man enticeth his neighbor and leadeth him into the way that is not
good.
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బల్లతాకరి త్న్ పరుగువానిని ల్లలన్చేయను కానిమ్యరుములో వాని
న్డిపంచను.
కృత్రిమ్ములు కలిపంపవలన్ని కనునలు మూసికొని త్న్ పదవులు
బిగబట్ట
ు వాడ కీడు పుటిుంచవాడు.
నరసిన్ వెండు
ర కలు సొగసెైన్ కిరీటము అవి నీత్రపరవరిన్ గలవానికి కలిగి
యండును.
పరాకరమ్శాలికంట్ట దీరాశాంత్ముగలవాడు శ్రరషు
ఠ డు పటుణము
పట్ట
ు కొనువానికంట్ట త్న్ మ్న్సుసను సావధీన్ పరచకొనువాడు శ్రరషు
ఠ డు

He shutteth his eyes to devise froward things; moving his lips he bringeth
evil to pass.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
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చీట్ట
ా ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప యెహోవా వశము.
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1

రుచియె
ై న్ భోజన్ పదారథములున్నను కలహముతో కూడియండిన్
ఇంటనుండుటకంట్ట నమ్ిది కలిగియండి వటిు ర్కట్టుముకక త్రనుట మేలు.

Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of feasting
with strife.
A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have
part of the inheritance among the brethren.
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బుదిిగల దాసుడు సిగు
ు తెచచ కుమ్యరునిమీద ఏలుబడి చేయను
అన్నదముిలతోప్రట్ట వాడు పతా
ి రిజత్ము పంచ కొనును.
వెండికి మూస త్గిన్ది, బంగారున్కు కొలిమి త్గిన్ది హృదయ పరిశోధకుడు
యెహోవాయే.
చెడున్డవడి గలవాడు దోష్పు మ్యటలు వినును నాలుక హానికరమైన్
మ్యటలు పలుకుచండగా అబదిి కుడు చెవియొగు
ు ను.
బీదలను వెకికరించవాడు వారి సృష్ుకరిను నిందించ వాడు. ఆపదను చూచి
సంతోష్ంచవాడు నిరోదష్గా ఎంచ బడడు.
కుమ్యరుల కుమ్యరులు వృదు
ి లకు కిరీటము త్ండు
ర లే కుమ్యరులకు
అలంకారము.
అహంకారముగా మ్యటల్లడుట బుదిిలేనివానికి త్గదు అబదిమ్యడుట
అధిపత్రకి బత్రతగా త్గదు.
లంచము దృష్ుకి మ్యణకామువల నుండును అటిువాడు ఏమి చేసిన్ను దానిలో
యకిిగా పరవ రిించను.
పేరమ్ను వృదిిచేయగోరువాడు త్పపత్ములు దాచి పట్ట
ు ను. జరిగిన్ సంగత్ర
మ్యటిమ్యటికి ఎతు
త వాడు మిత్ిభేదము చేయను.
బుదిిహీనునికి నూరుదబబలు నాట్టన్ంత్కంట్ట బుదిిమ్ంతునికి ఒక
గదిదంపుమ్యట లోతుగా నాట్టను.
త్రరుగుబాట్ట చేయవాడు కీడుచేయటకే కోరును అటిువానివెంట కూ
ర రదూత్
పంపబడును.
పలాలను పోగొట్ట
ు కొనిన్ యెలుగుబంటిని ఎదుర్కకన్ వచచను గాని
మూరఖపుపనులు చేయచన్న మూరు
ఖ ని ఎదుర్కకన్ రాదు
మేలుకు పరత్రగా కీడు చేయవాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు.
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కలహారంభ్ము నీటిగట్ట
ు న్ పుట్ట
ు ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే దాని
విడిచిపట్ట
ు ము. దుషు
ు లు నిరోదషులని తీరుప తీరుచవాడు
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నీత్రమ్ంతులు దోషులని తీరుప తీరుచవాడు వీరిదదరును యెహోవాకు
Why should there be in the hands of a fool the price to purchase wisdom,
హేయలు.
seeing he hath no heart to acquire it?
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He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his
spirit than he that taketh a city.
The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the LORD.

The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the LORD trieth
the hearts.
A wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a wicked
tongue.
Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker, and he that is glad at
calamities shall not go unpunished.
Children's children are the crown of old men, and the glory of children are
their fathers.
Excellent speech becometh not a fool, much less do lying lips a prince.
A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it; whithersoever it
turneth, it prospereth.
He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a
matter separateth good friends.
A reproof entereth deeper into a wise man than a hundred stripes into a
fool.
An evil man seeketh only rebellion; therefore a cruel messenger shall be
sent against him.
Let a man meet a bear robbed of her whelps, rather than a fool in his folly.
Whoso returneth evil for good, evil shall not depart from his house.
The beginning of strife is like the letting out of water: therefore break off
contention before it is meddled with.
He that justifieth the wicked and he that condemneth the just, both alike
are an abomination to the LORD.

బుదిిహీనుని చేత్రలో జా
ా న్ము సంప్రదించటకు సొముిండ నేల? వానికి బుదిి
లేదు గదా?
నిజమైన్ సేనహితుడు విడువక పేరమించను దురదశలో అటిువాడు
సహోదరుడుగా నుండును.
త్న్ పరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమ్యలిన్వాడు.

A friend is loving at all times, and a brother is born for adversity.

1

వేరుండగోరువాడు సేవచాఛనుసారముగా న్డచవాడు అటిువాడు లసెైసన్
జా
ా న్మున్కు విరోధి. బుదిిహీనుడు వివేచన్యందు సంతోష్ంపక

A fool hath no delight in understanding, unless his heart may discover itself.
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త్న్ అభిప్ర
ర యములను బయలుపరచటయందు సంతో ష్ంచను.
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భ్కిిహీనుడు రాగానే త్రరసాకరము వచచను అవమ్యన్ము రాగానే నింద
వచచను.
మ్నుషుాని నోటి మ్యటలు లోతు నీటివంటివి అవి న్దీపరవాహమువంటివి
జా
ా న్పు ఊటవంటివి.
తీరుప తీరుచటలో భ్కిిహీనులయెడల పక్షప్రత్ము చూపుటయ
నీత్రమ్ంతులకు నాాయము త్పపంచటయ కరమ్ము కాదు.
బుదిిహీనుని పదవులు కలహమున్కు సిదిముగా నున్నవి. దబబలు కావలన్ని
వాడు కేకలువేయను.
బుదిిహీనుని నోరు వానికి నాశన్ము తెచచను వాని పదవులు వాని
ప్ర
ర ణమున్కు ఉరి తెచచను.

When the wicked cometh, then cometh also contempt; and with ignominy,
reproach.
The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of
wisdom as a flowing brook.
It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the
righteous in judgment.
A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for blows.
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A man void of understanding shaketh hands in pledge, and becometh surety
in the presence of his friend.
He loveth transgression that loveth strife, and he that exalteth his gate
seeketh destruction.
కలహపరయడు దురాిరుపరయడు త్న్ వాకిండు
ా ఎతు
త చేయవాడు నాశన్ము He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse
వెదకువాడు.
tongue falleth into iniquity.
కుటిలవరినుడు మేలుపందడు మూరఖముగా మ్యటల్లడువాడు కీడులో పడును. He that begetteth a fool doeth so to his sorrow, and the father of a fool hath
no joy.
బుదిిహీనుని కనిన్వానికి వాసన్ము కలుగును తెలివిలేనివాని త్ండిరకి
A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the
సంతోష్ము లేదు.
bones.
సంతోష్ముగల మ్న్సుస ఆరోగాకారణము. న్లిగిన్ మ్న్సుస ఎముకలను
A wicked man taketh a bribe out of the bosom to pervert the ways of
ఎండిపోజేయను.
judgment.
నాాయవిధులను చెరుపుటకెై దుషు
ు డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచచకొనును. Wisdom is before him that hath understanding, but the eyes of a fool are on
the ends of the earth.
జా
ా న్ము వివేకముగలవాని యెదుటనే యన్నది బుదిిహీనువి కనునలు
A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bore him.
భూదిగంత్ములలో ఉండును.
బుదిిహీనుడగు కుమ్యరుడు త్న్ త్ండిరకి దుుఃఖము తెచచను త్నున
Also to punish the just is not good, nor to strike princes for their equity.
కనిన్దానికి అటిువాడు బాధ కలుగజేయను
నీత్రమ్ంతులను దండించట నాాయము కాదు అది వారి యథారథత్నుబటిు
He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of
మ్ంచివారిని హత్ము చేయటే.
excelling spirit.
మిత్ముగా మ్యటల్లడువాడు తెలివిగలవాడు శాంత్గుణముగలవాడు
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that
వివేకముగలవాడు.
shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
ఒకడు మూఢ్యడెైన్ను మౌన్ముగా నుండిన్యెడల జా
ా ని అని యెంచబడును
Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth
అటిువాడు పదవులు మూసికొన్గా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.
with all wisdom.

A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the
innermost parts of the belly.
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కొండెగాని మ్యటలు రుచిగల భోజాములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును.

He that is slothful in his work is a brother to him that is a great waster.
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పనిలో జాగుచేయవాడు న్ష్ుము చేయవానికి సోదరుడు.
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యెహోవా నామ్ము బలమైన్ దురుము. నీత్రమ్ంతుడు అందులోనికి పరుగెత్రత
సురకిుత్ముగా నుండును.
ధన్వంతునికి వాని ఆసిత ఆశర యపటుణము వాని దృష్ుకి అది యెత్తయిన్
ప్ర
ర కారము.
ఆపతు
త రాకమునుపు న్రుని హృదయము అత్రశయ పడును ఘన్త్కు
ముందు విన్యముండును.
సంగత్ర విన్కముందు పరతుాత్తరమిచచవాడు త్న్ మూఢత్ను బయలుపరచి
సిగు
ు నొందును.
న్రుని ఆత్ి వాని వాాధి నోరుచను న్లిగిన్ హృదయమును ఎవడు
సహింపగలడు?
జా
ా నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మ్న్సుస తెలివిని సంప్రదించను.

The name of the LORD is a strong tower; the righteous runneth into it and is
safe.
The rich man's wealth is his stronghold, and as a high wall in his own conceit.
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Before destruction the heart of a man is haughty, and before honor is
humility.
He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto
him.
The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit, who can
bear?
The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise
seeketh knowledge.
A man's gift maketh room for him and bringeth him before great men.

ఒకడు ఇచచ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయను అది గొపపవారియెదుటికి
వానిని రపపంచను
వాాజామ్ందు వాది పక్షము నాాయముగా కన్బడును అయితే ఎదుటివాడు
వచిచన్మీదట వాని సంగత్ర తేటపడును.
చీట్ట
ా వేయటచేత్ వివాదములు మ్యనును అది పరాకరమ్శాలులను
సమ్యధాన్పరచను.
బలమైన్ పటుణమును వశపరచకొనుటకంట్ట ఒకనిచేత్ అనాాయమునొందిన్
సహోదరుని వశ పరచ కొనుట కష్ుత్రము. వివాదములు న్గరు త్లుపుల
అడిగడియలంత్ సిథర ములు.
ఒకని నోటి ఫలముచేత్ వాని కడుపు నిండును త్న్ పదవుల ఆదాయముచేత్
వాడు త్ృపతపందును.
జీవమ్రణములు నాలుక వశము దానియందు పీరత్రపడువారు దాని ఫలము
త్రందురు
భారా దొరికిన్వానికి మేలు దొరికెను అటిువాడు యెహోవావలన్ అనుగరహము
పందిన్ వాడు.
దరిదు
ర డు బత్రమ్యలి మ్న్వి చేసికొనును ధన్వంతుడు దురుసుగా
పరతుాత్తరమిచచను.
బహుమ్ంది చెలికాండు
ర గలవాడు న్ష్ుపడును సహోదరునికంట్టను ఎకుకవగా
హత్రతయండు సేనహి తుడు కలడు.
బుదిిహీనుడెై త్న్ పదవులతో మూరఖముగా మ్యటల్లడు వానికంట్ట
యథారథముగా పరవరిించ దరిదు
ర డ శ్రరషు
ఠ డు.
ఒకడు తెలివి లేకుండుట మ్ంచిది కాదు తొందరపడి న్డచవాడు దారి
త్పపపోవును. ఒకని మూరఖత్ వాని పరవరిన్ను తారుమ్యరు చేయను

He that first states his own cause seemeth just, but then his neighbor
cometh and searcheth him.
Casting lots causeth contentions to cease, and parteth the strife of the
mighty.
An offended brother is harder to be won back than a stronghold city, and his
contentions are like the bars of a castle.
A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the
harvest of his lips shall he be filled.

అటిువాడు హృదయమున్ యెహోవామీద కోపం చను.

Wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor.

Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat
the fruit thereof.
Whosoever findeth a wife findeth a good thing and obtaineth the favor of
the LORD.
The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly.
A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend
that sticketh closer than a brother.
Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his
lips and is a fool.
Even as a soul without knowledge is not good, so he that maketh haste with
his feet sinneth.
The foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against
the LORD.
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ధన్ముగలవానికి సేనహితులు అధికముగానుందురు, దరిదు
ర డు త్న్
సేనహితులను పోగొట్ట
ు కొనును.
కూటసాకిు శిక్ష నొందకపోడు అబదిముల్లడువాడు త్పపంచకొన్డు.
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అనేకులు గొపపవారి కటాక్షము వెదకుదురు దాత్కు అందరు సేనహితులే.
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బీదవాడు త్న్ చటుములందరికి అసహుాడు అటిువానికి సేనహితులు మ్రి
దూరసు
థ లగుదురు వాడు నిరరథకమైన్ మ్యటలు వెంటాడువాడు.
బుదిి సంప్రదించకొనువాడు త్న్ ప్ర
ర ణమున్కు ఉప కారి వివేచన్ను లక్షాము
చేయవాడు మేలు పందును.
కూటసాకిు శిక్షనొందకపోడు అబదిముల్లడువాడు న్శించను.
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భోగముల న్నుభ్వించట బుదిిహీనునికి త్గదు రాజులనేలుట దాసునికి
బత్రతగా త్గదు.
ఒకని సుబుదిి వానికి దీరాశాంత్ము నిచచను త్పుపలు క్షమించట అటిువానికి
ఘన్త్నిచచను.
రాజు కోపము సింహగరజన్వంటిది అత్ని కటాక్షము గడిిమీద కురియ మ్ంచ
వంటిది.
బుదిిహీనుడగు కుమ్యరుడు త్న్ త్ండిరకి చేట్టతెచచను భారాతోడి పోరు
ఎడతెగక పడుచండు బిందువు లతో సమ్యన్ము.
గృహమును విత్తమును పత్రులిచిచన్ సావసథాము సుబుదిిగల భారా
యెహోవాయొకక దాన్ము.
సోమ్రిత్న్ము గాఢనిదరలో పడవేయను సోమ్రివాడు పసు
త పడియండును.

A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not
escape.
Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him
that giveth gifts.
All the brethren of the poor hate him--how much more do his friends go far
from him! He pursueth them with words, yet they are not forthcoming to
him.
He that getteth wisdom loveth his own soul; he that keepeth understanding
shall find good.
A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall
perish.
Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule over
princes.
The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a
transgression.
The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as dew upon the
grass.
A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are
a continual dripping.
House and riches are the inheritance from fathers, and a prudent wife is
from the LORD.
Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger.

He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that
despiseth His ways shall die.
ఆజాను గెైకొనువాడు త్నున కాప్రడుకొనువాడు త్న్ పరవరిన్ విష్యమై
He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD, and that which he
అజాగరత్గా నుండువాడు చచచను.
hath given, He will repay him again.
బీదలను కనికరించవాడు యెహోవాకు అపపచచ వాడు వాని ఉపకారమున్కు Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare him for his
ఆయన్ పరతుాపకారము చేయను.
crying.
బుదిి వచచన్ని నీ కుమ్యరుని శికిుంపుము అయితే వాడు చావవలన్ని కోరవదు
ద . A man of great wrath shall suffer punishment; for if thou rescue him, yet
thou must do it again.
మ్హా కోపయగువాడు దండన్ త్పపంచకొన్డు వాని త్పపంచిన్ను వాడు
Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter
మ్రల కోపంచచనే యండును.
end.
నీవు ముందుకు జా
ా నివగుటకెై ఆలోచన్ విని ఉపదేశము అంగీకరించము.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the
LORD, that shall stand.
న్రుని హృదయములో ఆలోచన్లు అనేకములుగా పుట్ట
ు ను యెహోవాయొకక What is desired of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar.
తీరాిన్మే సిథరము.
కృప చూపుట న్రుని పరులకు పరయనిగా చేయను అబదిికునికంట్ట దరిదు
ర డ The fear of the LORD tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied;
మేలు.
he shall not be visited with evil.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట జీవ సాధన్ము అది
A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it
కలిగిన్వాడు త్ృపు
to his mouth again.
త డెై అప్రయము లేకుండ బరదుకును.
సోమ్రి ప్రత్ిలో చెయిా ముంచనేగాని త్న్ నోటికి దాని త్రరిగి ఎత్తనైన్ ఎత్తడు. Smite a scorner, and the simple will beware; reprove one that hath
understanding, and he will gain knowledge.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జా
ా న్ము లేని వారు జా
ా న్ము నొందుదురు He that afflicteth his father and chaseth away his mother is a son that
వివేకులను గదిదంచిన్యెడల వారు జా
ా న్వృదిి నొందు దురు.
causeth shame and bringeth reproach.
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త్ండిరకి కీడుచేసి త్లిాని త్రిమివేయవాడు అవమ్యన్మును అపకీరిిని
కలుగజేయవాడు.
నా కుమ్యరుడా, తెలివి పుటిుంచ మ్యటలు నీవు మీరగోరిత్రవా? ఉపదేశము
వినుట ఇక మ్యనుకొనుము.
వారు
థ డెైన్ సాకిు నాాయము న్పహసించను భ్కిిహీనుల నోరు దోష్మును
జురు
ర కొనును.
అపహాసకులకు తీరుపలును బుదిిహీనుల వీపులకు దబబలును
నియమింపబడిన్వి.
దా
ర కాురసము వెకికరింత్ల ప్రలుచేయను మ్దాము అలారి పుటిుంచను దాని
వశమైన్వారందరు జా
ా న్ములేనివారు.
రాజువలని భ్యము సింహగరజన్వంటిది రాజున్కు కోరధము పుటిుంచవారు
త్మ్కు ప్ర
ర ణ మోసము తెచచకొందురు
కలహమున్కు దూరముగా నుండుట న్రులకు ఘన్త్ మూరు
ఖ డెైన్ పరత్రవాడును
పోరునే కోరును.
వితు
త లు వేయ కాలమున్ సోమ్రి దున్నడు కోత్కాలమున్ పంటనుగూరిచ
వాడు విచారించ న్పుపడు వానికేమియ లేకపోవును.
న్రుని హృదయములోని ఆలోచన్ లోతు నీళా వంటిది వివేకముగలవాడు
దానిని పైకి చేదుకొనును.
దయ చూపువానిని కలిసికొనుట అనేకులకు త్ట సిథంచను
న్ముికొన్దగిన్వాడు ఎవరికి కన్బడును?
యథారథవరినుడగు నీత్రమ్ంతుని పలాలు వాని త్దన్ంత్రము ధనుాలగుదురు.
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నాాయసింహాసనాస్త్నుడెైన్ రాజు త్న్ కనునలతో చెడుత్న్మ్ంత్య
చెదరగొట్ట
ు ను.
నా హృదయమును శుదిపరచకొని యనానను ప్రపము పోగొట్ట
ు కొని
పవితు
ి డనైత్రన్నుకొన్దగిన్ వాడెవడు?
వేరువేరు తూనికె రాళ్ల
ా వేరువేరు కుంచములు ఈ రండును యెహోవాకు
హేయములు.
బాలుడు సహిత్ము త్న్ న్డవడి శుదిమైన్దో కాదో యథారథమైన్దో కాదో త్న్
చేష్ులవలన్ తెలియజేయను.
విన్గల చెవి చూడగల కనున ఈ రండును యెహోవా కలుగచేసిన్వే.

Cease, my son, to hear the instruction that causeth thee to err from the
words of knowledge.
An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked
devoureth iniquity.
Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.
Wine is a mocker, strong drink is enraging; and whosoever is deceived
thereby is not wise.
The wrath of a king is as the roaring of a lion; whoso provoketh him to anger
sinneth against his own soul.
It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling.
The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in
harvest and have nothing.
Counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding
will draw it out.
Most men will proclaim every one his own goodness; but a faithful man,
who can find?
The just man walketh in his integrity; his children are blessed after him.
A king that sitteth on the throne of judgment scattereth away all evil with
his eyes.
Who can say, "I have made my heart clean, I am pure from my sin"?
Differing weights and differing measures--both of them alike are an
abomination to the LORD.
Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether
it be right.
The hearing ear and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.

Love not sleep lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt
be satisfied with bread.
లేమికి భ్యపడి నిదరయందు ఆసకిి విడువుము నీవు మేలొకనియండిన్యెడల "It is nought, it is worthless!" saith the buyer; but when he has gone his way,
ఆహారము త్రని త్ృపత పందుదువు.
then he boasteth.
కొనువాడుజబుబది జబుబది అనును అవత్లికి వెళ్లా దాని మచచకొనును.
There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a
precious jewel.
బంగారును విసాతరమైన్ ముత్ాములును కలవు. తెలివి నుచచరించ పదవులు Take his garment that is surety for a stranger; and take a pledge of him for a
అమూలామైన్ సొతు
త .
strange woman.
అనుానికొరకు పూటబడిన్వాని వసతీమును పుచచ కొనుము పరులకొరకు
The bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be
వానినే కుదువపటిుంచము
filled with gravel.
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మోసము చేసి తెచచకొన్న ఆహారము మ్నుషుాలకు బహు ఇంపుగా ఉండును
పమ్ిట వాని నోరు మ్ంటితో నింపబడును.
ఉదేదశములు ఆలోచన్చేత్ సిథరపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవెై
యదిము చేయము.
కొండెగాడెై త్రరుగుల్లడువాడు పరుల గుట్ట
ు బయట పట్ట
ు ను కావున్
వదరుబోతుల జ్యలికి పోకుము.
త్న్ త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను దూష్ంచవాని దీపము కారుచీకటిలో ఆరిపోవును.

Every purpose is established by counsel, but only with good advice make
war.
He that goeth about as a talebearer revealeth secrets; therefore meddle not
with him that flattereth with his lips.
Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure
darkness.
An inheritance may be gotten hastily in the beginning, but the end thereof
shall not be blessed.
మొదట బహు త్వరిత్ముగా దొరికిన్ సావసథాము తుదకు దీవెన్ నొందకపోవును. Say thou not, "I will recompense evil"; but wait on the LORD, and He shall
save thee.
కీడుకు పరత్రకీడు చేసెదన్నుకొన్వదు
ద యెహోవాకొరకు కనిపట్ట
ు కొనుము ఆయన్ Differing weights are an abomination unto the LORD, and a false balance is
నినున రకిుంచను.
not good.
వేరువేరు తూనికె రాళ్ల
ా యెహోవాకు హేయములు దొంగతా
ి సు అనుకూలము Man's goings are of the LORD; how then can a man understand his own
కాదు.
way?
ఒకని న్డత్లు యెహోవా వశము త్న్కు సంభ్వింపబోవున్ది యొకడెట్ట
ా
It is a snare for a man to devour that which is holy, and after vows to make
తెలిసికొన్ గలడు?
inquiry.
వివేచింపక పరత్రష్ఠత్మ్ని చెపుపటయ మొ
ా కుకకొనిన్ త్రువాత్ దానిగూరిచ
A wise king scattereth the wicked, and driveth the wheel over them.
విచారించ టయ ఒకనికి ఉరియగును.
జా
ా న్ముగల రాజు భ్కిిహీనులను చెదరగొట్ట
ు ను వారిమీద చకరము దొరిాంచను. The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of
his being.
న్రుని ఆత్ి యెహోవా పటిున్ దీపము అది అంత్రంగములనినయ
Mercy and truth preserve the king, and his throne is upheld by mercy.
శోధించను.
కృప్రసత్ాములు రాజును కాప్రడును కృపవలన్ అత్డు త్న్ సింహాసన్మును The glory of young men is their strength, and the beauty of old men is the
సిథరపరచ కొనును.
gray head.
¸యవన్సు
థ ల బలము వారికి అలంకారము త్లనరపు వృదు
ి లకు సందరాము The bruising of a wound cleanseth away evil--so also do stripes the inward
parts of the being.
గాయములు చేయ దబబలు అంత్రంగములలో చొచిచ చెడుత్న్మును
The king's heart is in the hand of the LORD; as the rivers of water, He
తొలగిం చను.
turneth it whithersoever He will.
యెహోవా చేత్రలో రాజు హృదయము నీటికాలువల వలనున్నది. ఆయన్ త్న్ Every way of a man is right in his own eyes, but the LORD pondereth the
చిత్తవృత్రతచొపుపన్ దాని త్రిపుపను.
hearts.
ఒకడు త్న్కేరపరచకొనిన్ మ్యరుము ఎటిుదైన్ను త్న్ దృష్ుకది
To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice.
నాాయముగానే అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన్ చేయ
వాడు.
నీత్రనాాయముల న్నుసరించి న్డచకొనుట బలుల న్రిపంచటకంట్ట
A haughty look and a proud heart, and the plowing of the wicked, are sin.
యెహోవాకు ఇష్ుము.
అహంకార దృష్ుయ గరవ హృదయమును భ్కిిహీనుల కేుమ్మును
The thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone
ప్రపయకిములు.
that is hasty, only to want.
శర దిగలవారి యోచన్లు ల్లభ్కరములు తాలిమిలేక పనిచేయవానికి న్ష్ుమే
The getting of treasures by a lying tongue is a vanity which is tossed to and
ప్ర
ర పతంచను
fro by them that seek death.
అబదిముల్లడి ధన్ము సంప్రదించకొనుట ఊపరితో సాటి, దానిని కోరువారు The robberies of the wicked shall destroy them, because they refuse to do
మ్రణమును కోరుకొందురు.
judgment.
భ్కిిహీనులు నాాయము చేయనొలారు వారు చేయ బల్లతాకరము వారిని
The way of man is froward and strange, but as for the pure, his work is right.
కొట్ట
ు కొని పోవును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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దోష్భ్రితుని మ్యరుము మికికలి వంకరమ్యరుము పవితు
ి ల కారాము
యథారథము.
గయాాళ్లతో పదదయింట నుండుటకంట్ట మిదదమీద నొక మూలను నివసించట
మేలు.
భ్కిిహీనుని మ్న్సుస కీడుచేయ గోరును వాడు త్న్ పరుగువానికెైన్ను దయ
త్లచడు.
అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జా
ా న్ము లేని వాడు జా
ా న్ము పందును
జా
ా న్ముగలవాడు ఉపదేశమువలన్ తెలివినొందును.
నీత్రమ్ంతుడెైన్ వాడు భ్కిిహీనుని యిలు
ా ఏమైన్ది కని పట్ట
ు ను భ్కిిహీనులను
ఆయన్ నాశన్ములో కూలుచను.
దరిదు
ర ల మొఱ్ఱ విన్క చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు
అంగీకరింపబడడు.
చాట్టన్ ఇచిచన్ బహుమ్యన్ము కోపమును చల్ల
ా రుచను ఒడిలోనుంచబడిన్
కానుక మ్హా కోరధమును శాంత్ర పరచను.
నాాయమైన్ కిరయలు చేయట నీత్రమ్ంతునికి సంతోష్కరము ప్రపము
చేయవారికి అది భ్యంకరము.
వివేకమ్యరుము విడిచి త్రరుగువాడు పేరత్ల గుంపులో కాపురముండును.
సుఖభోగములయందు వాంఛగలవానికి లేమి కలుగును దా
ర కాురసమును
నూనయ వాంఛించవానికి ఐశవ రాము కలుగదు.
నీత్రమ్ంతునికొరకు భ్కిిహీనులు ప్ర
ర యశిచత్తమ్గుదురు యథారథవంతులకు
పరత్రగా విశావసఘ్రత్కులు కూలు దురు
ప్ర
ర ణము విసికించ జగడగొండిదానితో కాపురము చేయటకంట్ట
అరణాభూమిలో నివసించట మేలు.
విలువగల ధన్మును నూనయ జా
ా నుల యింటనుండును బుదిిహీనుడు దాని
వాయపరచను.
నీత్రని కృపను అనుసరించవాడు జీవమును నీత్రని ఘన్త్ను పందును.

It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman
in a large house.
The soul of the wicked desireth evil; his neighbor findeth no favor in his
eyes.
When the scorner is punished, the simple is made wise; and when the wise
is instructed, he receiveth knowledge.
The righteous man wisely considereth the house of the wicked, how God
overthroweth the wicked for their wickedness.
Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall himself cry, but
shall not be heard.
A gift in secret pacifieth anger, and a bribe in the bosom, strong wrath.
It is a joy to the just to do judgment, but destruction shall come to the
workers of iniquity.
The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in
the congregation of the dead.
He that loveth pleasure shall be a poor man; he that loveth wine and oil
shall not be rich.
The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the
upright.
It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry
woman.
There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a
foolish man spendeth it up.
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness
and honor.
A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of
their confidence.
Whoso guardeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles.

జా
ా నియె
ై న్ యొకడు పరాకరమ్శాలుల పటుణ ప్ర
ర కార మకుకను అటిువాడు
దానికి ఆశర యమైన్ కోటను పడగొట్ట
ు ను.
నోటిని నాలుకను భ్దరము చేసికొనువాడు శర మ్లనుండి త్న్ ప్ర
ర ణమును
Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath.
కాప్రడుకొనును.
అహంకారియె
ై న్ గరివషు
ఠ నికి అపహాసకుడని పేరు అటిువాడు అమిత్గరవముతో The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor;
పరవరిించను.
సోమ్రివాని చేతులు పనిచేయనొలావు వాని యిచఛ వాని చంపును.
he coveteth greedily all the day long, but the righteous giveth and spareth
not.
దిన్మలా ఆశలు పుట్ట
ు చండును నీత్రమ్ంతుడు వెనుకతీయక ఇచచచండును. The sacrifice of the wicked is an abomination; how much more so when he
bringeth it with a wicked mind!
భ్కిిహీనులు అరిపంచ బలులు హేయములు దురాలోచన్తో
A false witness shall perish, but the man that heareth speaketh constantly.
అరిపంచిన్యెడల అవి మ్రి హేయ ములు.
కూటసాకిు న్శించను విని మ్యటల్లడువాడు సత్ాము పలుకును.
A wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he considereth his
ways.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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భ్కిిహీనుడు త్న్ ముఖమును మ్యడుచకొనును యథారథవంతుడు త్న్
పరవరిన్ను చకక పరచకొనును.
యెహోవాకు విరోధమైన్ జా
ా న్మైన్ను వివేచన్యె
ై న్ను ఆలోచన్యె
ై న్ను
నిలువదు.
యదిదిన్మున్కు గుఱ్ఱములను ఆయత్తపరచటకదు
ద గాని రక్షణ యెహోవా
అధీన్ము.
గొపప ఐశవరాముకంట్ట మ్ంచి పేరును వెండి బంగారములకంట్ట దయయ
కోరదగిన్వి.
ఐశవరావంతులును దరిదు
ర లును కలిసియందురు వారందరిని
కలుగజేసిన్వాడు యెహోవాయే.
బుదిిమ్ంతుడు అప్రయము వచచట చూచి దాగును జా
ా న్ములేనివారు
యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుట విన్య మున్కు పరత్రఫలము
ఐశవరామును ఘన్త్య జీవమును దానివలన్ కలుగును.

There is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the LORD.

ముండు
ా ను ఉరులును మూరు
ఖ ల మ్యరుములో ఉన్నవి త్నున కాప్రడుకొనువాడు
వాటికి దూరముగా ఉండును.
బాలుడు న్డువవలసిన్ తో
ి వను వానికి నేరుపము వాడు పదదవాడెైన్పుపడు
దానినుండి తొలగిపోడు.
ఐశవరావంతుడు బీదలమీద పరభుత్వము చేయను అపుపచేయవాడు
అపపచిచన్వానికి దాసుడు.
దౌష్ుామును వితు
త వాడు కీడును కోయను వాని కోరధమ్ను దండము
కాలిపోవును.
దయాదృష్ుగలవాడు త్న్ ఆహారములో కొంత్ దరిదు
ర ని కిచచను అటిువాడు
దీవెన్నొందును.
త్రరసాకరబుదిిగలవాని తోలివేసిన్యెడల కలహములు మ్యనును పోరు తీరి
అవమ్యన్ము మ్యనిపోవును.
హృదయశుదిిని పేరమించచ దయగల మ్యటలు పలుకువానికి రాజు
సేనహితుడగును.
యెహోవా చూపులు జా
ా న్ముగలవానిని కాప్రడును. విశావసఘ్రత్కుల
మ్యటలు ఆయన్ వారథము చేయను.
సోమ్రిబయట సింహమున్నది వీధులలో నేను చంపబడుదున్నును.

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not
depart from it.
The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.

The horse is prepared for the day of battle, but safety is from the LORD.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor
rather than silver and gold.
The rich and poor meet together; the LORD is the maker of them all.
A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass by
and are punished.
With humility and the fear of the LORD come riches and honor and life.
Thorns and snares are in the path of the froward; he that doth keep his soul
shall stay far from them.

He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail.

He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to
the poor.
Cast out the scorner, and contention shall go away; yea, strife and reproach
shall cease.
He that loveth pureness of heart: for the grace of his lips the king shall be
his friend.
The eyes of the LORD preserve knowledge, and He overthroweth the words
of the transgressor.
The slothful man saith, "There is a lion without! I shall be slain in the
streets!"
The mouth of a strange woman is a deep pit; he that is abhorred by the
LORD shall fall therein.
వేశా నోరు లోతెైన్గొయిా యెహోవా శాపము నొందిన్వాడు దానిలో పడును.
Foolishness is bound into the heart of a child, but the rod of correction shall
drive it far from him.
బాలుని హృదయములో మూఢత్వము సావభావికముగా పుట్ట
ు ను
He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the
శికాుదండము దానిని వానిలోనుండి తోలివేయను.
rich, shall surely come to want.
ల్లభ్మునొందవలన్ని దరిదు
ర లకు అనాాయము చేయ వానికిని ధన్వంతుల Bow down thine ear and hear the words of the wise, and apply thine heart
కిచచవానికిని న్ష్ుమే కలుగును.
unto my knowledge.
చెవి యొగిు జా
ా నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయ తెలివిని
For it is a pleasant thing if thou keep them within thee, that they may
పందుటకు మ్న్సుస నిముి.
indeed be ready upon thy lips.
నీ అంత్రంగమ్ందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మ్ంచిది పోకుండ అవి నీ
That thy trust may be in the LORD, I have made it known to thee this day,
పదవులమీద ఉండనిముి.
even to thee!
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నీవు యెహోవాను ఆశర యించన్ట్ట
ా నీకు నీకే గదా నేను ఈ దిన్మున్ వీటిని
ఉపదేశించి యనానను?
నినున పంపువారికి నీవు సత్ావాకాములతో పరతుాత్తర మిచచన్ట్ట
ా
సత్ాపరమ్యణము నీకు తెలియజేయటకెై

Have I not written to thee excellent things of counsel and knowledge,
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ఆలోచన్య తెలివియగల శ్రరష్ఠమైన్ సామత్లు నేను నీకొరకు రచించిత్రని.
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దరిదు
ర డని దరిదు
ర ని దోచకొన్వదు
ద గుమ్ిమునొదద దీనులను బాధపరచవదు
ద .
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యెహోవా వారి పక్షమున్ వాాజామ్యడును ఆయన్ వారిని దోచకొనువారి
ప్ర
ర ణమును దోచ కొనును.
కోపచితు
త నితో సహవాసము చేయకుము కోరధముగలవానితో పరిచయము
కలిగి యండకుము
నీవు వాని మ్యరుములను అనుసరించి నీ ప్ర
ర ణమున్కు ఉరి తెచచకొందువేమో.

Rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted at the
gate;
for the LORD will plead their cause, and despoil the soul of those that
despoiled them.
Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt
not go,
lest thou learn his ways and get a snare for thy soul.
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చేత్రలో చెయిా వేయవారితోను అపుపలకు పూటబడువారితోను చేరకుము.
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చెలిాంచటకు నీయొదద ఏమియ లేకపోగా వాడు నీ కిరందనుండి నీ పరుపు
తీసికొనిపో నేల?
నీ పత్రులు వేసిన్ పురాత్న్మైన్ పలిమేర రాత్రని నీవు తీసివేయకూడదు.
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ఐశవరాము పంద పరయాసపడకుము నీకు అటిు అభిప్ర
ర యము కలిగిన్ను దాని
విడిచిపట్ట
ు ము.
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నీవు దానిమీద దృష్ు నిలిపన్తోడనే అది లేకపోవును నిశచయముగా అది
Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his
రకకలు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిురాజు ఆకాశమున్కు ఎగిరిపోవున్ట్ట
ా అది
dainty meats;
ఎగిరి పోవును.
ఎదుటివాని మేలు ఓరచలేనివానితో కలిసి భోజన్ము చేయకుము వాని
for as he thinketh in his heart, so is he. "Eat and drink," saith he to thee, but
రుచిగల పదారథముల నాశింపకుము.
his heart is not with thee.
అటిువాడు త్న్ ఆంత్రాములో లకకలు చూచకొను వాడు త్రనుము తా
ి గుము The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet
అని అత్డు నీతో చెపుపనే గాని అది హృదయములోనుండి వచచ మ్యట
words.
కాదు.
నీవు త్రనిన్ను త్రనిన్దానిని కకిక వేయదువు నీవు పలికిన్ యింపైన్ మ్యటలు Speak not to the ears of a fool, for he will despise the wisdom of thy words.
వారథములగును.
బుదిిహీనుడు విన్గా మ్యటల్లడకుము అటిువాడు నీ మ్యటలలోని జా
ా న్మును Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless;
త్ృణీకరించను.
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త్న్ పనిలో నిపుణత్గలవానిని చూచిత్రవా? అలుపలైన్వారి యెదుట కాదు
వాడు రాజుల యెదు టనే నిలుచను.
నీవు ఏలికతో భోజన్ము చేయ కూరుచండిన్యెడల నీవెవరి సమ్క్షమున్
నునానవో బాగుగా యోచిం చము.
నీవు త్రండిపోతువెైన్యెడల నీ గొంతుకకు కత్రత పట్ట
ు కొనుము.
అత్ని రుచిగల పదారథములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచచ ఆహారములు.

that I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou
mightest answer the words of truth to them that send unto thee?

Be not thou one of them that strike hands or of them that are sureties for
debts;
if thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under
thee?
Remove not the ancient landmark which thy fathers have set.
Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings; he
shall not stand before men of low estate.
When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee;
and put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite.
Be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat.
Labor not to be rich; cease from thine own wisdom.
Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly build
themselves wings; they fly away as an eagle toward the heavens.
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పురాత్న్మైన్ పలిమేర రాత్రని తీసివేయకుము త్లిదండు
ర లు లేనివారి
పలములోనికి నీవు చొరబడ కూడదు
వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన్ వారిపక్షమున్ నీతో
వాాజామ్యడును.
ఉపదేశముమీద మ్న్సుస నుంచము తెలివిగల మ్యటలకు చెవి యొగు
ు ము.

for their Redeemer is mighty; He shall plead their cause against thee.

దా
ర కాురసము తా
ి గువారితోనైన్ను మ్యంసము హెచచగాత్రనువారితోనైన్ను సహ
వాసము చేయకుము.
తా
ి గుబోతులును త్రండిపోతులును దరిదు
ర లగుదురు. నిదరమ్తు
త చింపగుడిలు
ధరించటకు కారణమ్గును.
నినున కనిన్ నీ త్ండిర ఉపదేశము అంగీకరించము నీ త్లిా ముదిమియందు
ఆమను నిరాక్షాము చేయకుము.
సత్ామును అమిివేయక దాని కొనియంచ కొనుము జా
ా న్మును
ఉపదేశమును వివేకమును కొనియంచ కొనుము.
నీత్రమ్ంతుని త్ండిరకి అధిక సంతోష్ము కలుగును జా
ా న్ముగలవానిని
కనిన్వాడు వానివలన్ ఆన్ందము నొందును.
నీ త్లిదండు
ర లను నీవు సంతోష్పటువలను నినున కనిన్ త్లిాని
ఆన్ందపరచవలను.
నా కుమ్యరుడా, నీ హృదయమును నాకిముి నా మ్యరుములు నీ కనునలకు
ఇంపుగా నుండనిముి,
వేశా లోతెైన్ గొయిా పరస్త్తీ యిరుకెైన్ గుంట.

for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness
shall clothe a man with rags.
Hearken unto thy father that begot thee, and despise not thy mother when
she is old.
Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding.

Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of
knowledge.
Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod,
he shall not die.
నీ బాలురను శికిుంచట మ్యనుకొన్కుము బెత్తముతో వాని కొటిున్యెడల వాడు Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.
చావకుండును
బెత్తముతో వాని కొటిున్యెడల ప్రతాళమున్కు పోకుండ వాని ఆత్ిను నీవు
My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine;
త్పపంచె దవు.
నా కుమ్యరుడా, నీ హృదయమున్కు జా
ా న్ము లభించిన్ యెడల నా
yea, my reins shall rejoice when thy lips speak right things.
హృదయముకూడ సంతోష్ంచను.
నీ పదవులు యథారథమైన్ మ్యటలు పలుకుట విని నా అంత్రిందిరయములు Let not thine heart envy sinners, but be thou in fear of the LORD all the day
ఆన్ందించను.
long.
ప్రపులను చూచి నీ హృదయమున్ందు మ్త్సరపడకుము నిత్ాము
For surely there is a reward, and thine expectation shall not be cut off.
యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యండుము.
నిశచయముగా ముందు గత్ర రానే వచచను నీ ఆశ భ్ంగము కానేరదు.
Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way.
నా కుమ్యరుడా, నీవు విని జా
ా న్ము తెచచకొనుము నీ హృదయమును
Be not among winebibbers, among riotous eaters of flesh;
యథారథమైన్ తో
ి వలయందు చకకగా న్డిపంచకొనుము.

The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a
wise child shall have joy in him.
Thy father and thy mother shall be glad, and she that bore thee shall rejoice.
My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways;
for a whore is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit.

She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among
men.
దోచకొనువాడు పంచియండున్ట్ట
ా అది పంచి యండును అది బహుమ్ందిని Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath
విశావసఘ్రత్కులనుగా చేయను.
babbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes?
ఎవరికి శర మ్? ఎవరికి దుుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత్? ఎవరికి They that tarry long at wine, they that go to seek mixed wine.
హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మ్ంద దృష్ు?
దా
ర కాురసముతో పరదు
ద పుచచవారికే గదా కలిపన్ దా
ర కాురసము రుచిచూడ
Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the
చేరువారికే గదా.
cup, when it moveth itself aright.
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దా
ర కాురసము మికికలి ఎఱ్ఱబడగను గిననలో త్ళత్ళల్లడుచండగను
తా
ి గుటకు రుచిగా నుండగను దానివెైపు చూడకుము.
పమ్ిట అది సరపమువల కరచను కటాప్రమువల కాట్టవేయను.
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విపరీత్మైన్వి నీ కనునలకు కన్బడును నీవు వెఱ్ఱఱమ్యటలు పలుకుదువు
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నీవు న్డిసముదరమున్ పండుకొనువానివల నుందువు ఓడకొయా చివరను
పండుకొనువానివల నుందువు.
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Be thou not envious of evil men, neither desire to be with them;
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న్నున కొటిున్ను నాకు నొపప కలుగలేదు నామీద దబబలు పడిన్ను నాకు
తెలియలేదు నేనపుపడు నిదర మేలొకందును? మ్రల దాని వెదకుదును అని
నీవనుకొందువు.
దురజనులను చూచి మ్త్సరపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము
వారి హృదయము బల్లతాకరము చేయ యోచించను వారి పదవులు
కీడునుగూరిచ మ్యటల్లడును.
జా
ా న్మువలన్ ఇలు
ా కటుబడును వివేచన్వలన్ అది సిథరపరచబడును.
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For by wise counsel thou shalt wage thy war, and in the multitude of
counselors there is safety.
Wisdom is too high for a fool; he openeth not his mouth in the gate.
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జా
ా న్ముగలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివిగలవాడు శకిిమ్ంతుడుగా
నుండును.
వివేకముగల నాయకుడవెై యదిముచేయము. ఆలోచన్ చెపుపవారు
అనేకులుండుట రక్షణకరము
మూరు
ఖ నికి జా
ా న్ము అందదు గుమ్ిమునొదద అటిువారు మౌనులై యందురు.
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కీడుచేయ పనానగములు పనునవానికి త్ంటాలమ్యరి అని పేరు పటుబడును.

The thinking of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men.
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మూరు
ఖ ని యోచన్ ప్రపము అపహాసకులు న్రులకు హేయలు.
శర మ్దిన్మున్ నీవు కు
ర ంగిన్యెడల నీవు చేత్కాని వాడవగుదువు.
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చావున్కెై పటుబడిన్వారిని నీవు త్పపంచము నాశమున్ందు పడుటకు
జ్యగుచన్న వారిని నీవు రకిుంపవా?

If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that
are ready to be slain-if thou sayest, "Behold, we knew it not"--doth not He that pondereth the
heart consider it? And He that keepeth thy soul, doth He not know it? And
shall not He render to every man according to his works?
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ఈ సంగత్ర మ్యకు తెలియదని నీవనుకొనిన్యెడల హృదయములను
శోధించవాడు నీ మ్యటను గరహిం చను గదా. నినున కనిపట్ట
ు వాడు దాని
నరుగును గదా న్రులకు వారి వారి పనులనుబటిు ఆయన్ పరత్రకారము
చేయను గదా.
నా కుమ్యరుడా, తేన తా
ి గుము అది రుచిగలది గదా తేనపట్ట
ు త్రనుము అది
నీ నాలుకకు తీపయే గదా.

At the last it biteth like a serpent and stingeth like an adder:
Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse
things.
Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that
lieth upon the top of a mast.
"They have struck me," shalt thou say, "and I was not sick! They have beaten
me, and I felt it not! When shall I awake? I will seek it yet again!"

for their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief.
Through wisdom a house is built, and by understanding it is established;

and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and
pleasant riches.
తెలివిచేత్ దాని గదులు విలువగల రమ్ామైన్ సరవ సంపదలతో నింపబడును. A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength.

He that deviseth to do evil shall be called a wicked person.

My son, eat thou honey because it is good, and the honeycomb which is
sweet to thy taste.

So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul when thou hast found it;
then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
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నీ ఆత్ికు జా
ా న్ము అటిుదని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికిన్యెడల
ముందుకు నీకు మ్ంచిగత్ర కలుగును నీ ఆశ భ్ంగము కానేరదు.

Lie not in wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil
not his resting place;
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for a just man falleth seven times and riseth up again, but the wicked shall
fall into trouble.
Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when
he stumbleth,
lest the LORD see it and it displease Him, and He turn away His wrath from
him.
Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious of the wicked;
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భ్కిిహీనుడా, నీత్రమ్ంతుని నివాసమునొదద పంచి యండకుము వాని
విశర మ్సథలమును ప్రడుచేయకుము.
నీత్రమ్ంతుడు ఏడుమ్యరులు పడిన్ను త్రరిగి లేచను ఆపతాకలమున్ందు
భ్కిిహీనులు కూలుదురు.
నీ శతు
ి వు పడిన్పుపడు సంతోష్ంపకుము వాడు తొటిిలిాన్పుపడు నీవు
మ్న్సుసన్ నులాసింపకుము.
యెహోవా అది చూచి అసహిాంచకొని వానిమీదనుండి త్న్ కోపము
త్రిపుపకొనునేమో.
దురాిరు
ు లను చూచి నీవు వాసన్పడకుము భ్కిిహీనులయెడల
మ్త్సరపడకుము.
దురజనునికి ముందు గత్ర లేదు భ్కిిహీనుల దీపము ఆరి పోవును
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నేను దాని చూచి యోచన్ చేసికొంటిని దాని కనిపటిు బుదిి తెచచకొంటిని.

Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep--
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ఇంక కొంచెము నిదర యింక కొంచెము కునుకుప్రట్ట పరుండుటకెై యింక
కొంచెము చేతులు ముడుచ కొనుట

so shall thy poverty come as one that wandereth, and thy want as an armed
man.

నా కుమ్యరుడా, యెహోవాను ఘన్పరచము రాజును ఘన్పరచము
ఆల్లగు చేయనివారి జ్యలికి పోకుము.
అటిువారికి ఆపద హఠాతు
త గా త్టసిథంచను వారి కాలము ఎపుపడు
ముగియనో యెవరికి తెలియను?
ఇవియ జా
ా నులు చెపపన్ సామత్లే నాాయము తీరుచటలో పక్షప్రత్ము
చూపుట ధరిము కాదు
నీయందు దోష్ములేదని దుషు
ు నితో చెపుపవానిని పరజలు శపంచదురు
జనులు అటిువానియందు అసహాపడుదురు.
నాాయముగా తీరుప తీరుచవారికి మేలు కలుగును కేుమ్కరమైన్ దీవెన్
అటిువారిమీదికి వచచను.
సరియె
ై న్ మ్యటలతో పరతుాత్తరమిచచట పదవులతో
ముదు
ద పట్ట
ు కొనిన్ట్ట
ా ండును.
బయట నీ పని చకక పట్ట
ు కొనుము ముందుగా పల ములో దాని
సిదిపరచము త్రువాత్ ఇలు
ా కట్ట
ు కొన్వచచను.
నిరినమిత్తముగా నీ పరుగువానిమీద సాక్షాము పలుక కుము నీ పదవులతో
మోసపు మ్యటలు చెపపవచచనా?
వాడు నాకు చేసిన్ట్ట
ా వానికి చేసెదను వాని కిరయచొపుపన్ వానికి
పరత్రఫలమిచెచద న్ను కొన్కుము.
సోమ్రివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దా
ర క్షతోట నేను దాటి రాగా

for there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall
be put out.
My son, fear thou the LORD and the king, and mingle not with them that are
given to change;
for their calamity shall rise suddenly, and who knoweth the ruin of them
both?
These sayings also belong to the wise: It is not good to have respect of
persons in judgment.
He that saith unto the wicked, "Thou art righteous": him shall the people
curse; nations shall abhor him.
But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come
upon them.
Every man that answereth right words, giveth a kiss on the lips.

Prepare thy work outside, and make ready the field for thyself; and
afterwards build thine house.
Be not a witness against thy neighbor without cause, and deceive not with
thy lips.
Say not: "I will do so to him as he hath done to me; I will render to the man
according to his work."
I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of
understanding;
and lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face
thereof, and the stone wall thereof was broken down.
ఇదిగో దానియందంత్ట ముండా తుపపలు బలిసి యండెను.దూలగొండు
ా దాని Then I saw and considered it well; I looked upon it, and received instruction:
కపపయండెను దాని రాత్ర గోడ పడియండెను.
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వీటివలన్ నీకు దరిదరత్ పరుగెత్రత వచచను ఆయధసు
థ డు వచిచన్ట్ట
ా లేమి
నీమీదికి వచచను.
ఇవియను సొలొమోను సామత్లే యూదారాజైన్ హిజకయా సేవకులు వీటిని
ఎత్రత వా
ర సిరి.
సంగత్ర మ్రుగుచేయట దేవునికి ఘన్త్ సంగత్ర శోధించట రాజులకు ఘన్త్.
ఆకాశముల యెతు
త ను భూమి లోతును రాజుల అభిప్ర
ర యమును
అగోచరములు.
వెండిలోని మ్షు
ు తీసివేసిన్యెడల పుటము వేయవాడు ప్రత్ియొకటి
సిదిపరచను.
రాజు ఎదుటనుండి దుషు
ు లను తొలగించిన్యెడల అత్ని సింహాసన్ము
నీత్రవలన్ సిథరపరచబడును.
రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపపవారున్న చోట నిలువకుము.

నీ కనునలు చూచిన్ పరధానియెదుట ఒకడు నినున త్గిుంచటకంట్ట ఇకకడికి
ఎకిక రమ్ిని అత్డు నీతో చెపుపట నీకు మేలు గదా.
ఆలోచన్ లేక వాాజామ్యడుటకు పోకుము నీ పరుగువాడు నినున
అవమ్యన్పరచిదాని అంత్ మున్ ఇక నీవేమి చేయదువని నీతో అనునేమో.

These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah, king of
Judah, copied out:
It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search
out a matter.
As the heaven for height and the earth for depth, so the heart of kings is
unsearchable.
Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for
the refiner.
Take away the wicked from the presence of the king, and his throne shall be
established in righteousness.
Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place
of great men;
for better it is that it be said unto thee, "Come up hither," than that thou
shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have
seen.
Go not forth hastily to contend, lest thou know not what to do in the end
thereof when thy neighbor hath put thee to shame.
Debate thy cause with thy neighbor himself, and disclose not a secret to
another,

నీ పరుగువానితో నీవు వాాజామ్యడవచచను గాని పరునిగుట్ట
ు
బయటపటుకుము.
బయటపటిున్యెడల వినువాడు నినున అవమ్యన్పరచ నేమో అందువలన్
నీకు కలిగిన్ అపకీరిి యెన్నటికిని పోకుం డును.
సమ్యోచిత్ముగా పలుకబడిన్ మ్యట చిత్ిమైన్ వెండి పళ్లాములలో
నుంచబడిన్ బంగారు పండావంటిది.
బంగారు కరణభూష్ణమటిుదో అపరంజ ఆభ్రణ మటిుదో వినువాని చెవికి
జా
ా న్ముగల ఉపదేశకుడు అటిువాడు.

lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away.

న్మ్ికమైన్ దూత్ త్న్ను పంపువారికి కోత్కాలపు మ్ంచ
చలాదన్మువంటివాడు వాడు త్న్ యజమ్యనుల హృదయమును తెపపరిలా
జేయను.
కపటమ్న్సుసతో దాన్మిచిచ డంబము చేయవాడు వరుములేని మ్బుబను
గాలిని పోలియనానడు.
దీరాశాంత్ముచేత్ నాాయాధిపత్రని ఒపపంచ వచచను సాత్రవకమైన్ నాలుక
యెముకలను న్లుగగొట్ట
ు ను.
తేన కనుగొంటివా? త్గిన్ంత్మ్ట్ట
ు కే తా
ి గుము అధికముగా తా
ి గిన్యెడల కకిక
వేయదువేమో
మ్యటిమ్యటికి నీ పరుగువాని యింటికి వెళాకుము అత్డు నీవలన్ విసికి నినున
దేవష్ంచనేమో.
త్న్ పరుగువానిమీద కూటసాక్షాము పలుకువాడు సమిటను ఖడుమును
వాడిగల అంబును పోలిన్వాడు.

Whoso boasteth himself of his gifts falsely is like clouds and wind without
rain.

A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver.
As an earring of gold and an ornament of fine gold, so is a wise reprover
upon an obedient ear.
As the cold of snow at the time of harvest, so is a faithful messenger to
them that send him, for he refresheth the soul of his masters.

By much forbearance is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the
bone.
Hast thou found honey? Eat only so much as is sufficient for thee, lest thou
be filled therewith and vomit it.
Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee and
so come to hate thee.
A man that beareth false witness against his neighbor is a maul and a sword
and a sharp arrow.
Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth,
and a foot out of joint.
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శర మ్కాలములో విశావసఘ్రత్కుని ఆశర యించట విరిగిన్ పళాతోను కీలు
వసిలిన్ కాలుతోను సమ్యన్ము.
దుుఃఖచితు
త నికి ప్రటలు వినుపంచవాడు చలిదిన్మున్ పైబటు
తీసివేయవానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయవానితోను సమ్యనుడు.

As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon
soda, so is he that singeth songs to a heavy heart.
If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give
him water to drink;

నీ పగవాడు ఆకలిగొనిన్యెడల వానికి భోజన్ము పట్ట
ు ము
దపపగొనిన్యెడల వానికి దాహమిముి
అట్ట
ా చేయటచేత్ వాని త్లమీద నిపుపలు కుపపగా పోయదువు యెహోవా
అందుకు నీకు పరత్రఫలమిచచను.
ఉత్తరపు గాలి వాన్ పుటిుంచను కొండెగాని నాలుక కోపదృష్ు కలిగించను.

for thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward
thee.
The north wind driveth away rain; so doth an angry countenance a
backbiting tongue.
It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling
woman in a large house.
As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.

గయాాళ్లతో పదద యింట నుండుటకంట్ట మిదదమీద నొక మూలను నివసించట
మేలు
దపపగొనిన్వానికి చలాని నీరు ఎట్ట
ా ండునో దూరదేశమునుండి వచిచన్
శుభ్సమ్యచారము అట్ట
ా ం డును.
కలకలు చేయబడిన్ ఊటయ చెడిపోయిన్ బుగుయ నీత్రమ్ంతుడు దుషు
ు నికి
లోబడుటయ సమ్యన్ములు.
తేన న్ధికముగా తా
ి గుట మ్ంచిది కాదు. దురాభ్మైన్ సంగత్ర పరిశీలన్
చేయట ఘన్త్కు కార ణము.
ప్ర
ర కారము లేక ప్రడెైన్ పురము ఎంతో త్న్ మ్న్సుసను అణచకొన్లేనివాడును
అంతే.
ఎండకాలమున్కు మ్ంచ గిటుదు కోత్కాలమున్కు వరుము గిటుదు అట్టవల
బుదిిహీనునికి ఘన్త్ గిటుదు.
రకకలు కొట్ట
ు కొనుచ తారాడుచన్న పచచకయ దాట్టచండు
వాన్కోవెలయ దిగకుండున్ట్ట
ా హేతువులేని శాపము త్గులకపోవును.
గుఱ్ఱమున్కు చబుకు గాడిదకు కళ్లాము మూరు
ఖ ల వీపున్కు బెత్తము.

A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain
and a corrupt spring.
It is not good to eat much honey; so also for men to search after their own
glory is not glory.
He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and
without walls.
As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool.
As the bird by wandering, as a swallow by flying, so a curse without cause
shall not alight.
A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back.
Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.

వాని మూఢత్చొపుపన్ మూరు
ఖ నికి పరతుాత్తర మియా కుము ఇచిచన్యెడల
నీవును వాని పోలియందువు.
వాని మూఢత్చొపుపన్ మూరు
ఖ నికి పరతుాత్తర మిముి ఆల్లగు చేయనియెడల
వాడు త్న్ దృష్ుకి తాను జా
ా నిన్నుకొనును.
మూరు
ఖ నిచేత్ వరిమ్యన్ము పంపువాడు కాళ్ల
ా తెగగొట్ట
ు కొని విష్ము
తా
ి గిన్వానితో సమ్య నుడు.
కుంటివాని కాళ్ల
ా పట్ట
ు లేక యన్నట్ట
ా మూరు
ఖ ల నోట సామత్ ప్రటి లేకుండును

Answer a fool according to his folly, lest he think himself wise in his own
conceit.
He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet and
drinketh violence.
The legs of the lame are not equal; so is a parable in the mouth of fools.

బుదిిహీనుని ఘన్పరచవాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కట్ట
ు వానితో
సమ్యనుడు.
మూరు
ఖ ల నోట సామత్ మ్తు
త నుగొనువాని చేత్రలో ములు
ా గుచచకొన్న
ట్ట
ా ండును.
అధికముగా నొందిన్వాడు సమ్సతము చేయవచచను మూరు
ఖ నివలన్ కలుగు
ల్లభ్ము నిలువదు కూలికి వానిని పలిచిన్వాడును చెడిపోవును.

As a thorn pierceth into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth
of fools.
The great God who formed all things both rewardeth the fool and
rewardeth transgressors.
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool.
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Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope for a fool
than for him.
The slothful man saith, "There is a lion in the way; a lion is in the streets!"
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త్న్ మూఢత్ను మ్రల కనుపరచ మూరు
ఖ డు కకికన్దానికి త్రరుగు కుకకతో
సమ్యనుడు.
త్న్ దృష్ుకి జా
ా నిన్నుకొనువానిని చూచిత్రవా? వానిని గుణపరచటకంట్ట
మూరు
ఖ ని గుణపరచట సుళ్లవు.
సోమ్రిదారిలో సింహమున్నదనును వీధిలో సింహ మున్నదనును.
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ఉత్కమీద త్లుపు త్రరుగును త్న్ పడకమీద సోమ్రి త్రరుగును.
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సోమ్రి ప్రత్ిలో త్న్ చెయిా ముంచను నోటియొదదకు దాని త్రరిగి యెతు
త ట
కష్ుమ్నుకొనును.
హేతువులు చూపగల యేడుగురికంట్ట సోమ్రి త్న్ దృష్ుకి తానే
జా
ా నిన్నుకొనును
త్న్కు పటుని జగడమునుబటిు రేగువాడు దాటిపోవుచన్న కుకక చెవులు
పట్ట
ు కొనువానితో సమ్యనుడు.
తెగులు అముిలు కొరవులు విసరు వెఱ్ఱఱవాడు

The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to
his mouth.
The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render an
answer.
He that passeth by and meddleth in strife belonging not to him, is like one
that taketh a dog by the ears.
As a mad man who casteth firebrands, arrows and death,
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వాడు దయగా మ్యటల్లడిన్పుపడు వాని మ్యట న్మ్ి కుము వాని
హృదయములో ఏడు హేయవిష్యములు కలవు.
వాడు త్న్దేవష్మును కపటవేష్ముచేత్ దాచకొనును సమ్యజములో వాని
చెడుత్న్ము బయలుపరచబడును.
గుంటను త్ివువవాడ దానిలో పడును రాత్రని పరిాంచవానిమీదికి అది త్రరిగి
వచచను.
అబదిముల్లడువాడు తాను న్లుగగొటిున్వారిని దేవష్ం చను ఇచచకపు
మ్యటల్లడు నోరు న్ష్ుము కలుగజేయను.
రేపటి దిన్మునుగూరిచ అత్రశయపడకుము ఏ దిన్మున్ ఏది సంభ్వించనో
అది నీకు తెలియదు.
నీ నోరు కాదు అనుాడ, నీ పదవులు కాదు పరులే నినున పగడదగును.
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రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢ్యని కోపము ఆ రంటికంట్ట బరువు.
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త్న్ పరుగువాని మోసపుచిచ నేను న్వువల్లటకు చేసిత్రన్ని పలుకువానితో
సమ్యనుడు.
కట్టులు లేనియెడల అగిన ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము
చల్ల
ా రును.
వేడిబూడిదకు బగు
ు లు అగినకి కట్టులు కలహములు పుటిుంచటకు
కలహపరయడు.
కొండెగాని మ్యటలు రుచిగల పదారథములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి
దిగిపోవును.
చెడు హృదయమును పేరమ్గల మ్యటల్లడు పద వులును కలిగియండుట
మ్ంటి పంకుమీది వెండి పూత్తో సమ్యన్ము.
పగవాడు పదవులతో మ్యయలు చేసి అంత్రంగములో కపటము దాచకొనును.

As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.

so is the man that deceiveth his neighbor and saith, "Am I not in jest?"
Where no wood is, there the fire goeth out; so, where there is no
talebearer, the strife ceaseth.
As coals are to burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to
kindle strife.
The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the
innermost parts of the belly.
Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross.
He that hateth dissembleth with his lips and layeth up deceit within him;
when he speaketh fair believe him not, for there are seven abominations in
his heart.
Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shown before
the whole congregation.
Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will
return upon him.
A lying tongue hateth those that are afflicted by it, and a flattering mouth
worketh ruin.
Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring
forth.
Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not
thine own lips.
A stone is heavy and the sand weighty, but a fool's wrath is heavier than
them both.
Wrath is cruel and anger is outraging, but who is able to stand before envy?
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కోరధము కూ
ా న్ది. రోష్ము ఎదుట ఎవడు
ర రమైన్ది కోపము వరదవల పరు
నిలువగలడు?
లోలోపల పేరమించటకంట్ట బహిరంగముగా గదిదంచట మేలు
మేలును కోరి సేనహితుడు గాయములు చేయను పగవాడు లకకలేని
ముదు
ద లుపట్ట
ు ను.
కడుపు నిండిన్వాడు తేనపట్ట
ు నైన్ను తొ
ి కిక వేయను. ఆకలిగొనిన్వానికి
చేదువసు
త వెైన్ను త్రయాగా నుండును.
త్న్ యిలు
ా విడిచి త్రరుగువాడు గూడు విడిచి త్రరుగు పకిుతో సమ్యనుడు.

Open rebuke is better than secret love.
Faithful are the wounds from a friend, but the kisses of an enemy are
deceitful.
The full soul loathes a honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing
is sweet.
As a bird that wandereth from her nest, so is a man who wandereth from his
place.
Ointment and perfume make the heart rejoice; so doth the sweetness of a
man's friend by counsel from the heart.
Thine own friend and thy father's friend, forsake not; neither go to thy
brother's house in the day of thy calamity; for better is a neighbor that is
near than a brother far off.
My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him that
reproacheth me.

తెైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోష్పరచ న్ట్ట
ా చెలికాని
హృదయములోనుండి వచచ మ్ధురమైన్ మ్యటలు హృదయమును
సంతోష్పరచను.
నీ సేనహితునినైన్ను నీ త్ండిర సేనహితునైన్ను విడిచి పటుకుము నీకు అపద
కలిగిన్ దిన్మ్ందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళాకుము దూరములోనున్న
సహోదరునికంట్ట దగురనున్న పరుగువాడు వాసి,
నా కుమ్యరుడా, జా
ా న్మును సంప్రదించి నా హృద యమును
A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on
సంతోష్పరచము. అపుపడు న్నున నిందించవారితో నేను ధైరాముగా
and are punished.
మ్యటల్లడుదును.
బుదిిమ్ంతుడు అప్రయము వచచట చూచి దాగును జా
ా న్ములేనివారు
Take his garment that is surety for a stranger, but take a pledge from him
యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.
for a strange woman.
ఎదుటివానికొరకు పూటబడిన్వాని వసతీము పుచచ కొనుము పరులకొరకు
He that, rising early in the morning, blesseth his friend with a loud voice: it
పూటబడిన్వానివలన్ కుదువపటిుంచము.
shall be counted as a curse to him.
వేకువనే లేచి గొపప శబదముతో త్న్ సేనహితుని దీవించవాని దీవెన్ వానికి
A continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike.
శాపముగా ఎంచ బడును.
ముసురు దిన్మున్ ఎడతెగక కారు నీళ్ల
ా ను గయాాళ్లయె
ై న్ భారాయ
Whosoever would hide her would hide the wind, and the ointment of his
సమ్యన్ము
right hand which betrayeth itself.
దానిని ఆపజూచవాడు గాలిని అపజూచవాని తోను త్న్ కుడిచేత్ నూన
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
పట్ట
ు కొనువానితోను సమ్య నుడు.
ఇనుముచేత్ ఇనుము పదున్గును అట్ట
ా ఒకడు త్న్ చెలికానికి వివేకము
Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof; so he that waiteth on
పుటిుంచను.
his master shall be honored.
అంజూరపు చెట్ట
ు ను పంచవాడు దాని ఫలము త్రనును త్న్ యజమ్యనుని
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
మ్నినంచవాడు ఘన్త్నొందును.
నీటిలో ముఖమున్కు ముఖము కన్బడున్ట్ట
ా ఒకని మ్న్సుసన్కు మ్రియొకని Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied.
మ్న్సుస కన్బడును.
ప్రతాళమున్కును అగాధ కూపమున్కును త్ృపత కానే రదు ఆల్లగున్ న్రుల As the refining pot for silver and the furnace for gold, so is a man tried by
దృష్ు త్ృపతకానేరదు.
praise.
మూసచేత్ వెండిని కొలిమి చేత్ బంగారును తాను పందిన్ కీరిిచేత్ న్రుని
Though thou shouldest grind a fool in a mortar among wheat with a pestle,
పరిశోధింపవచచను.
yet will not his foolishness depart from him.
మూఢ్యని రోటిలోని గోధుమ్లలో వేసి రోకట దంచిన్ను వాని మూఢత్ వాని
Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds,
వదలిపోదు.
నీ పశువుల సిథత్ర జాగరత్తగా తెలిసికొనుము నీ మ్ందలయందు మ్న్సుస
for riches are not for ever; and doth the crown endure to every generation?
ఉంచము.
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ధన్ము శాశవత్ము కాదు కిరీటము త్రత్రములు ఉండునా?
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ఎండిన్ గడిి వామివేయబడెను పచిచక కన్బడు చన్నది కొండగడిి
యేరబడియన్నది
నీ వసతీములకొరకు గొఱ్ఱపలాలున్నవి ఒక చేని కరయధన్మున్కు పటేుళ్ల
ా
సరిపోవును
నీ ఆహారమున్కు నీ యింటివారి ఆహారమున్కు నీ పనికతెతల జీవన్మున్కు
మేకప్రలు సమ్ృదిియగును.
ఎవడును త్రుమ్కుండనే దుషు
ు డు ప్రరిపోవును నీత్రమ్ంతులు సింహమువల
ధైరాముగా నుందురు.
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The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and herbs of the
mountains are gathered;
the lambs are for thy clothing, and the goats pay the price of the field;
and thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food for thy
household, and for the maintenance of thy maidens.
The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion.
For the transgression of a land, many are the princes thereof; but by a man
of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.

దేశసు
థ ల దోష్మువలన్ దాని అధికారులు అనేకు లగుదురు బుదిిజా
ా న్ములు
గలవారిచేత్ దాని అధికారము సిథర పరచబడును.
బీదలను బాధించ దరిదు
ర డు ఆహారవసు
త వులను ఉండనియాక కొట్ట
ు కొనిపోవు
వాన్తో సమ్యనుడు.
ధరిశాసతీమును తో
ి సివేయవారు దుషు
ు లను పగడు చందురు ధరిశాసతీము
న్నుసరించవారు వారితో పోరాడు దురు.
దుషు
ు లు నాాయమటిుదైన్ది గరహింపరు యెహోవాను ఆశర యించవారు
సమ్సతమును గరహిం చదురు.
వంచకుడెై ధన్ము సంప్రదించిన్వానికంట్ట యథారథముగా పరవరిించ దరిదు
ర డు
వాసి.
ఉపదేశము న్ంగీకరించ కుమ్యరుడు బుదిిగలవాడు తుంటరుల సహవాసము
చేయవాడు త్న్ త్ండిరకి అపకీరిి తెచచను.
వడిిచేత్ను దురా
ా భ్ముచేత్ను ఆసిత పంచకొనువాడు దరిదు
ర లను
కరుణంచవానికొరకు దాని కూడబెట్ట
ు ను.
ధరిశాసతీమువిన్బడకుండ చెవిని తొలగించకొనువాని ప్ర
ర రథన్ హేయము.

A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth
no food.
They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law
contend with them.
Evil men understand not judgment, but they that seek the LORD understand
all things.
Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in
his ways, though he be rich.
Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of riotous
men shameth his father.
He that by usury and unjust gain increaseth his substance, shall gather it for
him that will pity the poor.
He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be
abomination.
Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way shall himself fall
into his own pit, but the upright shall possess good things.

10

యథారథవంతులను దురాిరుమ్ందు చొపపంచవాడు తాను త్ివివన్ గోత్రలో
తానే పడును యథారథవంతులు మేలైన్దానిని సవత్ంత్రించకొం దురు.

The rich man is wise in his own conceit, but the poor man that hath
understanding searcheth him out.
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ఐశవరావంతుడు త్న్ దృష్ుకి తానే జా
ా ని వివేకముగల దరిదు
ర డు వానిని
When righteous men rejoice, there is great glory; but when the wicked rise,
పరిశోధించను.
men hide themselves.
నీత్రమ్ంతులకు జయము కలుగుట మ్హాఘన్త్కు కార ణము దుషు
ు లు
He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and
గొపపవారగున్పుపడు జనులు దాగియం దురు.
forsaketh them shall have mercy.
అత్రకరమ్ములను దాచిపట్ట
ు వాడు వరిిలాడు వాటిని ఒపుపకొని విడిచిపట్ట
ు వాడు Happy is the man that feareth God always, but he that hardeneth his heart
కనికరము పందును.
shall fall into evil.
నిత్ాము భ్యముగలిగి పరవరిించవాడు ధనుాడు హృదయమును
As a roaring lion and a ranging bear, so is a wicked ruler over the poor
కఠిన్పరచకొనువాడు కీడులో పడును.
people.
బబబరించ సింహమును త్రరుగుల్లడు ఎలుగుబంటియ దరిదు
ర లైన్ జనుల The prince that lacketh understanding is also a great oppressor, but he that
నేలు దుషు
ు డును సమ్యన్ములు.
hateth covetousness shall prolong his days.
వివేకములేనివాడవెై జనులను అధికముగా బాధపట్ట
ు అధికారీ,
A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit;
దురా
ా భ్మును దేవష్ంచవాడు దీరా
ా యష్ింతుడగును.
let no man stay him.
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ప్ర
ర ణము తీసి దోష్ము కట్ట
ు కొనిన్వాడు గోత్రకి పరుగెతు
త చనానడు ఎవరును
అటిువానిని ఆపకూడదు.
యథారథముగా పరవరిించవాడు రకిుంపబడును మూరఖపరవరిన్ గలవాడు
హఠాతు
త గా పడిపోవును.
త్న్ పలము సేదాము చేసికొనువానికి కడుపునిండ న్నము దొరకును
వారథమైన్వాటిని అనుసరించవారికి కలుగు పేదరికము ఇంత్ంత్కాదు.
న్మ్ికమైన్వానికి దీవెన్లు మండుగా కలుగును. ధన్వంతుడగుటకు
ఆతురపడువాడు శిక్షనొందక పోడు.
పక్షప్రత్ము చూపుట మ్ంచిది కాదు ర్కట్టుముకకకొరకు ఒకడు
దోష్ముచేయను.
చెడు దృష్ుగలవాడు ఆసిత సంప్రదింప ఆతురపడును త్న్కు దరిదరత్ వచచన్ని
వానికి తెలియదు.
నాలుకతో ఇచచకముల్లడు వానికంట్ట న్రులను గదిదంచవాడు తుదకు
ఎకుకవ దయపం దును.
త్న్ త్లిదండు
ర ల సొముి దోచకొని అది దోరహముకాదనుకొనువాడు
న్శింపజేయవానికి జత్కాడు.
పేరాసగలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు న్మ్ికముంచవాడు
వరిిలు
ా ను.
త్న్ మ్న్సుసను న్ముికొనువాడు బుదిిహీనుడు జా
ా న్ముగా పరవరిించవాడు
త్పపంచకొనును.
బీదలకిచచవానికి లేమి కలుగదు కనునలు మూసికొనువానికి బహు శాపములు
కలు గును.
దుషు
ు లు గొపపవారగున్పుపడు జనులు దాగుకొందురు వారు న్శించన్పుపడు
నీత్రమ్ంతులు ఎకుకవగుదురు.
ఎనినసారులు గదిదంచిన్ను లోబడనివాడు మ్రి త్రరుగులేకుండ హఠాతు
త గా
నాశన్మ్గును.
నీత్రమ్ంతులు పరబలిన్పుపడు పరజలు సంతోష్ంతురు దుషు
ు డు ఏలున్పుపడు
పరజలు నిట్ట
ు రుపలు విడుతురు.
జా
ా న్మును పేరమించవాడు త్న్ త్ండిరని సంతోష్ పరచను వేశాలతో
సాంగత్ాము చేయవాడు అత్ని ఆసితని ప్రడుచేయను.
నాాయము జరిగించటవలన్ రాజు దేశమున్కు కేుమ్ము కలుగజేయను
లంచములు పుచచకొనువాడు దేశమును ప్రడుచేయను.

Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways
shall fall at once!
He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after
vain persons shall have poverty enough.
A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be
rich shall not be innocent.
To have respect of persons is not good, for that man will transgress for a
piece of bread.
He that hasteneth to be rich hath an evil eye and considereth not that
poverty shall come upon him.
He that rebuketh a man shall afterwards find more favor than he that
flattereth with his tongue.
Whoso robbeth his father or his mother and saith, "It is no transgression,"
the same is the companion of a destroyer.
He that is of a proud heart stirreth up strife, but he that putteth his trust in
the LORD shall prosper.
He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he
shall be delivered.
He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall
have many a curse.
When the wicked rise, men hide themselves; but when they perish, the
righteous increase.
He that, being often reproved, stiffeneth his neck shall suddenly be
destroyed, and that without remedy.
When the righteous are in authority, the people rejoice; but when the
wicked rule, the people mourn.
Whoso loveth wisdom maketh his father rejoice, but he that keepeth
company with harlots spendeth his substance.
The king by judgment establisheth the land, but he that receiveth bribes
overthroweth it.
A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet.

In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous doth
sing and rejoice.
The righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regardeth
not to know it.
Scornful men bring a city into a snare, but wise men turn away wrath.

8

త్న్ పరుగువానితో ఇచచకముల్లడువాడు వాని పట్ట
ు కొనుటకు
వలవేయవాడు.
దుషు
ు ని మ్యరుమున్ బోనులు ఉంచబడును నీత్రమ్ంతుడు సంతోష్గాన్ములు
చేయను.
నీత్రమ్ంతుడు బీదలకొరకు నాాయము విచారించను దుషు
ు డు జా
ా న్ము
వివేచింపడు.
అపహాసకులు పటుణము త్లాడిలాజేయదురు జా
ా నులు కోపము చల్ల
ా రచదరు.

9

జా
ా ని మూఢ్యనితో వాదించన్పుపడు వాడు ఊరకుండక రేగుచండును.
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If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh,
there is no rest.
The bloodthirsty hate the upright, but the just seek his soul.
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న్రహంత్కులు నిరోదషులను దేవష్ంచదురు అటిువారు యథారథవంతుల
ప్ర
ర ణము తీయ జూతురు.
బుదిిహీనుడు త్న్ కోపమ్ంత్ కనుపరచను జా
ా న్ముగలవాడు కోపము
అణచకొని దానిని చూప కుండును.
అబదిముల నాలకించ రాజున్కు ఉదోాగసు
థ లందరు దుషు
ు లుగా నుందురు

A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in until afterwards.

నిశచయముగా మ్నుషుాలలో నావంటి పశుప్ర
ర యడు లేడు న్రులకున్న
వివేచన్ నాకు లేదు.

I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.

If a ruler hearken to lies, all his servants will be wicked.

The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth their
eyes.
బీదలును వడిికిచచవారును కలిసికొందురు ఉభ్యలకు వెలుగునిచచవాడు The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for
యెహోవాయే.
ever.
ఏ రాజు దరిదు
ర లకు సత్ాముగా నాాయము తీరుచనో ఆ రాజు సింహాసన్ము
The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his
నిత్ాముగా సిథరపరచబడును.
mother to shame.
బెత్తమును గదిదంపును జా
ా న్ము కలుగజేయను అదుపులేని బాలుడు త్న్
When the wicked are multiplied, transgression increaseth; but the righteous
త్లిాకి అవమ్యన్ము తెచచను.
shall see their fall.
దుషు
ు లు పరబలిన్పుపడు చెడుత్న్ము పరబలును వారు పడిపోవుటను
Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto
నీత్రమ్ంతులు కనునల్లర చూచె దరు.
thy soul.
నీ కుమ్యరుని శికిుంచిన్యెడల అత్డు నినున సంతోష్ పరచను నీ మ్న్సుసకు Where there is no vision, the people perish; but he that keepeth the law,
ఆన్ందము కలుగజేయను
happy is he.
దేవోకిి లేనియెడల జనులు కట్ట
ు లేక త్రరుగుదురు ధరిశాసతీము
A servant will not be corrected by words; for though he understand, he will
న్నుసరించవాడు ధనుాడు.
not give heed.
దాసుడు వాగదండన్చేత్ గుణపడడు తాత్పరాము తెలిసికొన్నను వాడు
Seest thou a man that is hasty in his words? There is more hope for a fool
లోబడడు
than for him.
ఆతురపడి మ్యటల్లడువాని చూచిత్రవా? వానికంట్ట మూరు
ఖ డు సుళ్లవుగా
He that delicately bringeth up his servant from childhood shall have him
గుణపడును.
become his son in the end.
ఒకడు త్న్ దాసుని చిన్నపపటినుండి గారాబముగా పంచిన్యెడల తుదిని
An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in
వాడు కుమ్య రుడుగా ఎంచబడును.
transgression.
కోపషు
ఠ డు కలహము రేపును ముంగోప అధికమైన్ దుష్కీయలు చేయను.
A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in
spirit.
ఎవని గరవము వానిని త్గిుంచను విన్యమ్న్సుకడు ఘన్త్నొందును
Whoso is partner with a thief hateth his own soul; he heareth cursings, but
revealeth it not.
దొంగతో ప్రలుకూడువాడు త్న్కుతానే పగవాడు అటిువాడు ఒట్ట
ు పటిున్ను
The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the LORD
సంగత్ర చెపపడు.
shall be safe.
భ్యపడుటవలన్ మ్నుషుాలకు ఉరి వచచను యెహోవాయందు న్మిిక
Many seek the ruler's favor, but every man's judgment cometh from the
యంచవాడు సురకిుత్ ముగా నుండును.
LORD.
అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచందురు మ్నుషుాలను తీరుప తీరుచట
An unjust man is an abomination to the just, and he that is upright in the
యెహోవా వశము.
way is an abomination to the wicked.
దురాిరు
ు డు నీత్రమ్ంతులకు హేయడు యథారథవరినుడు భ్కిిహీనునికి
The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spoke unto
హేయడు.
Ithiel, even unto Ithiel and Ucal:
దేవోకిి, అన్గా యాకె కుమ్యరుడెైన్ ఆగూరు పలికిన్ మ్యటలు.ఆ మ్నుషుాడు Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a
ఈతీయేలున్కును, ఈతీయేలున్కును ఉకాకలున్కును చెపపన్మ్యట.
man.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Proverbs

30

3

నేను జా
ా నాభాాసము చేసికొన్నవాడను కాను పరిశుది దేవునిగూరిచన్ జా
ా న్ము
పందలేదు.
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ఆకాశమున్కెకిక మ్రల దిగిన్వాడెవడు? త్న్ పడికిళాతో గాలిని
పట్ట
ు కొన్నవాడెవడు? బటులో నీళ్ల
ా మూటకటిున్వాడెవడు? భూమియొకక
దికుకలనినటిని సాథపంచిన్ వాడెవడు? ఆయన్ పేరేమో ఆయన్ కుమ్యరుని
పేరేమో నీకు తెలిసియన్నదా?
దేవుని మ్యటలనినయ పుటము పటుబడిన్వే ఆయన్ను ఆశర యించవారికి
ఆయన్ కేడెము.
ఆయన్ మ్యటలతో ఏమియ చేరచకుము ఆయన్ నినున గదిదంచనేమో
అపుపడు నీవు అబదిికుడవగుదువు.
దేవా, నేను నీతో రండు మ్న్వులు చేసికొను చనానను నేను చనిపోకముందు
వాటిని నాకనుగరహింపుము;
వారథమైన్వాటిని ఆబదిములను నాకు దూరముగా నుంచము
పేదరికమునైన్ను ఐశవరామునైన్ను నాకు దయ చేయకుము త్గిన్ంత్
ఆహారము నాకు అనుగరహింపుము.
ఎకుకవెైన్యెడల నేను కడుపు నిండిన్వాడనై నినున విసరిజంచి యెహోవా
యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామ్మును దూష్ంతు
నేమో.
దాసునిగూరిచ వాని యజమ్యనునితో కొండెములు చెపపకుము వాడు నినున
శపంచను ఒకవేళ నీవు శికాురు
ా డ వగుదువు.
త్మ్ త్ండిరని శపంచచ త్లిాని దీవించని త్రము కలదు.
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దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదు
ర లను మింగు న్ట్ట
ా ను మ్నుషుాలలో
ఉండకుండ బీదలను న్శింపజేయ న్ట్ట
ా ను ఖడుమువంటి పళ్ల
ా ను కతు
త లవంటి
దవడపళ్ల
ా ను గల వారి త్రము కలదు.
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జలగకు ఇముి ఇముి అను కూతురులిదదరు కలరు త్ృపతపడనివి మూడు
కలవుచాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు.
అవేవన్గా ప్రతాళము, కన్ని గరభము, నీరు చాలును అన్ని భూమి, చాలును
అన్ని అగిన.

the grave, the barren womb, the earth that is not filled with water, and the
fire that saith not, "It is enough."
The eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the
ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
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త్ండిరని అపహసించి త్లిా మ్యట విన్నొలాని వాని కనున లోయ కాకులు పీకును
పకిురాజు పలాలు దానిని త్రనును.
నా బుదిికి మించిన్వి మూడు కలవు నేను గరహింపలేనివి నాలుగు కలవు.
అవేవన్గా, అంత్రిక్షమున్ పకిురాజు జాడ,

There are three things which are too wonderful for me, yea, four which I
know not:
the way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, the way of a
ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid.

త్మ్ దృష్ుకి తాము శుదు
ి లై త్మ్ మ్యలిన్ామునుండి కడుగబడని వారి
త్రము కలదు.
కనునలు నత్రతకి వచిచన్వారి త్రము కలదు. వారి కనురపపలు ఎంత్
పైకెత్తబడియన్నవి!

Who hath ascended up into heaven or hath descended? Who hath gathered
the wind in His fists? Who hath bound the waters in a garment? Who hath
established all the ends of the earth? What is His name, and what is His
Son's name, if thou canst tell?
Every word of God is pure; He is a shield unto them that put their trust in
Him.

Add thou not unto His words, lest He reprove thee and thou be found a liar.
Two things have I required of Thee; deny me them not before I die:
Remove far from me vanity and lies; give me neither poverty nor riches;
feed me only food sufficient for me,
lest I be full, and deny Thee, and say, "Who is the LORD?"-- or lest I be poor
and steal, and take the name of my God in vain.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee and thou be found
guilty.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their
mother.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed
from their filthiness.
There is a generation -- O how lofty are their eyes, and their eyelids are
lifted up!
There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as
knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among
men.
The horseleech hath two daughters, crying, "Give, give!" There are three
things that are never satisfied, yea, four things that say not, "It is enough":
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బండమీద సరపము జాడ, న్డిసముదరమున్ ఓడ న్డచజాడ, కన్ాకతో
పురుషుని జాడ.
జారిణయొకక చరాయను అటిుదే; అది త్రని నోరు తుడుచకొని నేను ఏ
దోష్ము ఎరుగన్నును.
భూమిని వణకించన్వి మూడు కలవు, అది మోయ లేనివి నాలుగు కలవు.

Such is the way of an adulterous woman: she eateth, and wipeth her mouth,
and saith, "I have done no wickedness."
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:

అవేవన్గా, రాజరికమున్కు వచిచన్ దాసుడు, కడుపు నిండ అన్నము కలిగిన్
మూరు
ఖ డు,
కంటకురాలై యండి పండిాయె
ై న్ స్త్తీ, యజమ్యను రాలికి హకుక దారురాలైన్
దాసి.
భూమిమీద చిన్నవి నాలుగు కలవు అయిన్ను అవి మికికలి జా
ా న్ముగలవి.

for an odious woman when she is married, and a handmaid who is heir to
her mistress.
There are four things which are little upon the earth, but they are exceeding
wise:
the ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;

చీమ్లు బలములేని జీవులు అయిన్ను అవి వేసవిలో త్మ్ ఆహారమును
సిదిపరచకొనును.
చిన్న కుందేళ్ల
ా బలములేని జీవులు అయిన్ను అవి పేట్ట సందులలో
నివాసములు కలిపంచకొనును.
మిడుత్లకు రాజు లేడు అయిన్ను అవనినయ పంకు
ి లు తీరి సాగిపోవును.

the conies are but a feeble folk, yet they make their houses in the rocks;

బలిాని చేత్రతో నీవు పట్ట
ు కొన్గలవు అయిన్ను రాజుల గృహములలో అది
యండును.
డంబముగా న్డుచన్వి మూడు కలవు ఠీవితో న్డుచన్వి నాలుగు కలవు

There are three things which go well, yea, four which are comely in their
goings:
a lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;

అవేవన్గా ఎలామ్ృగములలో పరాకరమ్ముగలదై ఎవనికెైన్ భ్యపడి వెనుకకు
త్రరుగని సింహము
శోణంగి కుకక, మేకపోతు, త్న్ సెైన్ామున్కు ముందు న్డుచచన్న రాజు.

a greyhound, a hegoat also, and a king against whom there is no rising up.
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నీవు బుదిిహీనుడవెై అత్రశయపడి యండిన్యెడల కీడు యోచించి
యండిన్యెడల నీ చేత్రతో నోరు మూసికొనుము.
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31

1

ప్రలు త్రచగా వెన్న పుట్ట
ు ను, ముకుక పండగా రకిము వచచను, కోపము
రేపగా కలహము పుట్ట
ు ను
రాజైన్ లమూయేలు మ్యటలు, అత్ని త్లిా అత్ని కుపదేశించిన్ దేవోకిి,

Proverbs

31

2

నా కుమ్యరుడా, నేనేమ్ందును? నేను కన్న కుమ్య రుడా, నేనేమ్ందును? నా
మొ
ా కుకలు మొ
ా కిక కనిన్ కుమ్యరుడా, నేనే మ్ందును?

What, my son? And what, the son of my womb? And what, the son of my
vows?
Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth
kings.
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31
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31

5

నీ బలమును స్త్తీలకియాకుము రాజులను న్శింపజేయ స్త్తీలతో సహవాసము
చేయ కుము
దా
ర కాురసము తా
ి గుట రాజులకు త్గదు లమూయేలూ, అది రాజులకు త్గదు
మ్దాప్రనాసకిి అధికారులకు త్గదు.
తా
ి గిన్యెడల వారు కటుడలను మ్రతురు దీనులకందరికి అనాాయము
చేయదురు

It is not for kings, O Lemuel -- it is not for kings to drink wine, nor for princes
strong drink,
lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the
afflicted.
Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that
be of heavy hearts.

for a servant when he reigneth, and a fool when he is filled with meat,

the locusts have no king, yet they go forth, all of them in ranks;
the spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.

If thou hast done foolishly in exalting thyself, or if thou hast thought evil, lay
thine hand upon thy mouth.
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the
nose bringeth forth blood: so the stirring of wrath bringeth forth strife.
The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him:
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ర ణము పోవుచన్నవానికి మ్దాము నియాడి మ్నోవాాకులముగలవారికి
దా
ర కాురసము నియాడి.
వారు తా
ి గి త్మ్ పేదరికము మ్రతురు త్మ్ శర మ్ను ఇక త్లంచకుందురు.
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త్న్ వాాప్రరల్లభ్ము అనుభ్వముచే తెలిసికొనును రాత్రివేళ ఆమ దీపము
ఆరిపోదు.
ఆమ పంట్టను చేత్ పట్ట
ు కొనును త్న్ వేరళాతో కదురు పట్ట
ు కొని వడుకును.
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దీనులకు త్న్ చెయిా చాపును దరిదు
ర లకు త్న్ చేతులు చాపును
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త్న్ యింటివారికి చలి త్గులున్ని భ్యపడదు ఆమ యింటివారందరు
రకివరణ వసతీములు ధరించిన్ వారు.
ఆమ పరుపులను సిదిపరచకొనును ఆమ బటులు సన్నని నారబటులు
రకివరణపు వసతీములు.
ఆమ పనిమిటి దేశపు పదదలతోకూడ కూరుచం డును గవినియొదద
పేరుగొనిన్వాడెై యండును.
ఆమ నారబటులు నేయించి అముినున్డికటాను వరికులకు అముిను.
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మూగవారికిని దికుకలేనివారికందరికిని నాాయము జరుగున్ట్ట
ా నీ నోరు
తెరువుము.
నీ నోరు తెరచి నాాయముగా తీరుప తీరుచము దీనులకును శర మ్పడువారికిని
దరిదు
ర లకును నాాయము జరిగింపుము.
గుణవత్రయె
ై న్ భారా దొరుకుట అరుదు అటిుది ముత్ాముకంట్ట
అమూలామైన్ది.
ఆమ పనిమిటి ఆమయందు న్మిికయంచను అత్ని ల్లభ్ప్ర
ర పతకి వెలిత్ర
కలుగదు.
ఆమ తాను బరదుకు దిన్ములనినయ అత్నికి మేలు చేయను గాని
కీడమియ చేయదు.
ఆమ గొఱ్ఱబచచను అవిసెనారను వెదకును త్న్ చేతుల్లర వాటితో
పనిచేయను.
వరికపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచచన్ట్ట
ా ఆమ దూరమునుండి
ఆహారము తెచచకొనును.
ఆమ చీకటితోనే లేచి, త్న్ యింటివారికి భోజన్ము సిదిపరచను త్న్
పనికతెతలకు బతెతము ఏరపరచను.
ఆమ పలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిున్ దరవాము పటిు
దా
ర క్షతోట యొకటి నాటించను.
ఆమ న్డికట్ట
ు చేత్ న్డుము బలపరచకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయను

బలమును ఘన్త్య ఆమకు వసతీములు ఆమ రాబోవు కాలము విష్యమై
నిరభయముగా ఉండును.
జా
ా న్ము కలిగి త్న్ నోరు తెరచను కృపగల ఉపదేశము ఆమ బోధించను.

Let them drink and forget their poverty, and remember their misery no
more.
Open thy mouth for the dumb, in the cause of all such as are appointed to
destruction.
Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and
needy.
Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies.
The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no
need of spoil.
She will do him good and not evil all the days of her life.
She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands.
She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.
She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a
portion to her maidens.
She considereth a field and buyeth it; with the fruit of her hands she
planteth a vineyard.
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.
She perceiveth that her merchandise is good; her candle goeth not out by
night.
She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.
She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands
to the needy.
She is not afraid of the snow for her household, for all her household are
clothed with scarlet.
She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.
Her husband is known at the gates, when he sitteth among the elders of the
land.
She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the
merchant.
Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come.
She openeth her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of
kindness.
She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of
idleness.
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ఆమ త్న్ యింటివారి న్డత్లను బాగుగా కని పట్ట
ు ను పనిచేయకుండ ఆమ
భోజన్ము చేయదు.
ఆమ కుమ్యరులు లేచి ఆమను ధనుారాలందరు చాలమ్ంది కుమ్యరిలు
పత్రవరతాధరిము న్నుసరించి
యనానరు గాని వారందరిని నీవు మించిన్దాన్వు అని ఆమ పనిమిటి ఆమను
పగడును.
అందము మోసకరము, సందరాము వారథము యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
కలిగిన్ స్త్తీ కొని యాడబడును
చేసిన్ పనినిబటిు అటిుదానికి పరత్రఫలమియాదగును గవునులయొదద ఆమ
పనులు ఆమను కొనియాడును.
దావీదు కుమ్యరుడును యెరూష్లేములో రాజునై యండిన్ పరసంగి పలికిన్
మ్యటలు.
వారథము వారథమ్ని పరసంగి చెపుపచనానడు, వారథము వారథము సమ్సతము
వారథమే.
సూరుానికిరంద న్రులు పడుచండు ప్రట్ట అంత్టివలన్ వారికి కలుగుచన్న
ల్లభ్ మేమి?
త్రము వెంబడి త్రము గత్రంచి పోవుచన్నది; భూమియొకటే యెలాపుపడును
నిలుచన్ది.
సూరుాడుద యించను, సూరుాడు అసతమించను, తానుదయించ సథలము
మ్రల చేరుటకు త్వరపడును.
గాలి దకిుణమున్కు పోయి ఉత్తరమున్కు త్రరుగును; ఇట్ట
ా మ్రల మ్రల
త్రరుగుచ త్న్ సంచారమ్యరుమున్ త్రరిగి వచచను.
న్దులనినయ సముదరములో పడును, అయితే సముదరము నిండుట లేదు;
న్దులు ఎకకడనుండి ప్రరివచచనో అకకడికే అవి ఎపుపడును మ్రలిపోవును
ఎడతెరిప లేకుండ సమ్సతము జరుగుచన్నది; మ్నుషుాలు దాని వివరింప
జాలరు; చూచటచేత్ కనున త్ృపతపందకున్నది, వినుటచేత్ చెవికి
త్ృపతకలుగుట లేదు.
మునుపు ఉండిన్దే ఇక ఉండబోవు న్ది; మునుపు జరిగిన్దే ఇక
జరుగబోవున్ది; సూరుాని కిరంద నూత్న్మైన్ దేదియ లేదు.
ఇది నూత్న్మైన్దని యొకదానిగూరిచ యొకడు చెపుపను; అదియను మ్న్కు
ముందుండిన్ త్రములలో ఉండిన్దే.

Her children arise up and call her blessed; her husband also, and he praiseth
her:
"Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all."
Favor is deceitful, and beauty is vain; but a woman who feareth the LORD,
she shall be praised!
Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her at the
gates.
The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.
"Vanity of vanities," saith the Preacher. "Vanity of vanities, all is vanity."
What profit hath a man from all his labor which he doeth under the sun?
One generation passeth away, and another generation cometh; but the
earth abideth for ever.
The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteneth to his place
where he arose.
The wind goeth toward the south and turneth about unto the north; it
whirleth about continually, and the wind returneth again according to his
circuits.
All the rivers run into the sea, yet the sea is not full; unto the place from
whence the rivers come, thither they return again.
All things are full of labor; man cannot utter it. The eye is not satisfied with
seeing, nor the ear filled with hearing.
The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done, is
that which shall be done; and there is no new thing under the sun.
Is there any thing whereof it may be said, "See, this is new"? It hath been
already in olden times which were before us.
There is no remembrance of former things, neither shall there be any
remembrance of things that are to come by those that shall come after.

పూరువలు జా
ా పక మున్కు రారు; పుటుబోవువారి జా
ా పకము ఆ త్రువాత్
I, the Preacher, was king over Israel in Jerusalem.
నుండ బోవువారికి కలుగదు.
పరసంగినైన్ నేను యెరూష్లేమున్ందు ఇశారయేలీ యలమీద రాజునై యంటిని. And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things
that are done under heaven. This sore travail hath God given to the sons of
man to be exercised therewith.
ఆకాశముకిరంద జరుగు న్ది అంత్టిని జా
ా న్ముచేత్ విచారించి గరహించటకెై నా I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is
మ్న్సుస నిలిపత్రని; వారు దీనిచేత్ అభాాసము నొందవల న్ని దేవుడు
vanity and vexation of spirit.
మ్యన్వులకు ఏరాపట్టచేసిన్ పరయాసము బహు కఠిన్మైన్ది.
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సూరుానికిరంద జరుగుచన్న కిరయల న్నినటిని నేను చూచిత్రని; అవి
That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting
అనినయ వారథములే, అవి యొకడు గాలికెై పరయాస పడిన్ట్ట
ు న్నవి.
cannot be numbered.
వంకరగానున్న దానిని చకకపరచ శకాముకాదు, లోపముగలది లకకకు రాదు. I communed with mine own heart, saying, "Lo, I have come to great estate,
and have gotten more wisdom than all they that have been before me in
Jerusalem; yea, my heart had great experience in wisdom and knowledge."
యెరూష్లేమున్ందు నాకు ముందున్న వారందరి కంట్టను నేను చాల
ఎకుకవగా జా
ా న్ము సంప్రదించిత్ర న్నియ, జా
ా న్మును విదాను నేను
పూరణముగా అభ్ాసించిత్ర న్నియ నా మ్న్సుసలో నేన్నుకొంటిని.
నా మ్న్సుస నిలిప, జా
ా నాభాాసమును వెఱ్ఱఱత్న్మును మ్త్రహీన్త్ను
తెలిసికొనుటకు పరయత్రనంచిత్రని; అయితే ఇదియ గాలికెై పరయాసపడుటయే
అని తెలిసికొంటిని.
విసాతర మైన్ జా
ా నాభాాసముచేత్ విసాతరమైన్ దుుఃఖము కలుగును; అధిక విదా
సంప్రదించిన్వానికి అధిక శోకము కలుగును.
కానీ నినున సంతోష్ముచేత్ శోధించి చూతును; నీవు మేలు న్నుభ్వించి
చూడుమ్ని నేను నా హృదయ ముతో చెపుపకొంటిని; అయితే అదియ
వారథపరయత్న మ్యయెను.
న్వువతోనీవు వెఱ్ఱఱదాన్వనియ, సంతోష్ ముతోనీచేత్ కలుగున్దేమియనియ
నేవంటిని.

నా మ్న్సుస ఇంకను జా
ా న్ము అనుసరించచండగా ఆకాశము కిరంద తాము
బరదుకుకాలమ్ంత్య మ్నుషుాలు ఏమిచేసి మేలు అనుభ్వింతురో
చూడవలన్ని త్లచి, నా దేహమును దా
ర కాురసముచేత్
సంతోష్పరచకొందున్నియ, మ్త్ర హీన్త్యొకక సంగత్ర అంత్య
గరహింతున్నియ నా మ్న్సుసలో నేను యోచన్ చేసికొంటిని.
నేను గొపప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండు
ా కటిుంచ కొంటిని,
దా
ర క్షతోటలు నాటించకొంటిని.
నాకొరకు తోటలను శృంగారవన్ములను వేయించకొని వాటిలో
సకలవిధములైన్ ఫలవృక్షములను నాటించిత్రని.
వృక్షముల నారుమ్ళాకు నీరుప్రరుటకెై నేను చెరువులు త్ివివంచ కొంటిని.

పనివారిని పని కతెతలను సంప్రదించకొంటిని; నా యింట పుటిున్ దాసులు
నాకుండిరి; యెరూష్లేము న్ందు నాకు ముందుండిన్ వారందరికంట్ట
ఎకుకవగా పసుల మ్ందలును గొఱ్ఱ మేకల మ్ందలును బహు విసాతరముగా
సంప్రదించకొంటిని.
నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంప్రదించ సంపదను, ఆ
యా దేశ ములలో దొరుకు సంపతు
త ను కూరుచకొంటిని; నేను గాయ కులను
గాయకురాండరను మ్నుషుాలిచఛయించ సంపదలను సంప్రదించకొని
బహుమ్ంది ఉపపతునలను ఉంచ కొంటిని.

And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly. But I
perceived that this also is vexation of spirit.
For in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge
increaseth sorrow.
I said in mine heart, "Go now, I will test thee with mirth; therefore enjoy
pleasure." And behold, this also is vanity.
I said of laughter: "It is madness"; and of mirth: "What good doeth it?"

I sought in mine heart to give myself unto wine (yet acquainting mine heart
with wisdom), and to lay hold on folly, until I might see what was good for
the sons of men, which they should do under heaven all the days of their
life.
I made me great work, I builded me houses, I planted me vineyards.

I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds of
fruit.
I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth
trees.
I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I
had great possessions of great and small cattle, above all that were in
Jerusalem before me.
I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of
the provinces. I got me men singers and women singers, and the delights of
the sons of men, and musical instruments, and those of all sorts.
So I was great and increased more than all that were before me in
Jerusalem. Also my wisdom remained with me.
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నాకు ముందు యెరూష్లేమున్ందున్న వారందరి కంట్టను నేను ఘనుడనై
అభివృదిి నొందిత్రని; నా జా
ా న్ము న్నున విడిచి పోలేదు.
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నా కనునలు ఆశించిన్ వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్ాంత్రము
చేయలేదు; మ్రియ నా హృదయము నా పనులనినటినిబటిు సంతో ష్ంపగా
సంతోష్కరమైన్దేదియ అనుభ్వించకుండ నేను నా హృదయమును
నిరబంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనినటి వలన్ నాకు దొరికిన్ భాగాము.

Ecclesiastes

2

11

Then I turned myself to behold wisdom and madness and folly; for what can
the man do that cometh after the king? Even that which hath been already
done.
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అపుపడు నేను చేసిన్ పనులనినయ, వాటికొరకెై నేను పడిన్
పరయాసమ్ంత్య నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనినయ వారథమైన్విగాను
ఒకడు గాలికి పరయాసపడిన్ట్ట
ు గాను అగుపడెను, సూరుాని కిరంద
ల్లభ్కరమైన్దేదియ లేన్ట్ట
ు నాకు కన్బడెను.
రాజు త్రువాత్ రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన్ దాని విష్యము
సయిత్ము ఏమి చేయనో అనుకొని, నేను జా
ా న్మును వెఱ్ఱఱత్న్మును
మ్త్రహీన్త్ను పరిశీలించ టకెై పూనుకొంటిని.
అంత్ట చీకటికంట్ట వెలుగు ఎంత్ పరయోజన్కరమో బుదిిహీన్త్కంట్ట జా
ా న్ము
అంత్ పరయో జన్కరమ్ని నేను తెలిసికొంటిని.
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Then I said in my heart, "As it happeneth to the fool, so it happeneth even
to me, and why was I then more wise?" Then I said in my heart, "This also is
vanity."
For there is no more remembrance of the wise for ever than of the fool,
since all that now is shall be forgotten in the days to come. And how dieth
the wise man? As the fool!
Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is
grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit.
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జా
ా నికి కనునలు త్లలో నున్నవి, బుదిిహీనుడు చీకటియందు
న్డుచచనానడు; అయిన్ను అందరికిని ఒకకటే గత్ర సంభ్వించన్ని నేను
గరహించిత్రని.
కావున్ బుదిి హీనునికి సంభ్వించన్టేా నాకును సంభ్వించను గనుక నేను
అధిక జా
ా న్ము ఏల సంప్రదించిత్రన్ని నా హృదయమ్ందనుకొంటిని. ఇదియ
వారథమే.
బుదిిహీనులను గూరిచన్ట్ట
ా గానే జా
ా నులను గూరిచయ జా
ా పకము ఎన్నటికిని
యంచబడదు; రాబోవు దిన్ ములలో వారందరును మ్రువబడిన్వారై
యందురు; జా
ా నులు మ్ృత్రనొందు విధమటిుదో బుదిిహీనులు మ్ృత్రనొందు
విధమ్టిుదే.
ఇది చూడగా సూరుాని కిరంద జరుగున్ది నాకు వాసన్ము పుటిుంచెను
అంత్య వారథము గాను ఒకడు గాలికెై పరయాసపడిన్ట్ట
ు గాను కన్బడెను
గనుక బరదుకుట నా కసహామ్యయెను.
సూరుాని కిరంద నేను పరయాసపడి చేసిన్ పనులనినటిని నా త్రువాత్
వచచవానికి నేను విడిచిపటువలన్ని తెలిసి కొని నేను వాటియందు
అసహాపడిత్రని.
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Therefore I went about to cause my heart to despair of all the labor which I
had done under the sun.
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వాడు జా
ా న్ము గలవాడెై యండునో బుదిిహీనుడెై యండునో అది ఎవ నికి
తెలియను? అయితే సూరుాని కిరంద నేను పరయాస పడి జా
ా న్ముచేత్
సంప్రదించకొన్న నా కష్ుఫలమ్ంత్టి మీదను వాడు అధికారియె
ై యండును;
ఇదియను వారథమే.
కావున్ సూరుాని కిరంద నేను పడిన్ పరయాస మ్ంత్టి విష్యమై నేను ఆశ
విడిచిన్ వాడనైత్రని.

And whatsoever mine eyes desired I kept not from them; I withheld not my
heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my
portion from all my labor.
Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor
that I had labored to do; and behold, all was vanity and vexation of spirit,
and there was no profit under the sun.

Then I saw that wisdom excelleth folly as far as light excelleth darkness.

The wise man's eyes are in his head, but the fool walketh in darkness. And I
myself perceived also that one event happeneth to them all.

Yea, I hated all my labor which I had done under the sun, because I must
leave it unto the man who shall be after me.
And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Yet shall he
have rule over all my labor wherein I have labored, and wherein I have
shown myself wise under the sun. This is also vanity.

For a man may labor in wisdom and in knowledge and in equity; yet to a
man who hath not labored therein shall he leave it for his portion. This also
is vanity and a great evil.
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ఒకడు జా
ా న్ముతోను తెలివితోను యకిితోను పరయాసపడి ఏదో ఒక పని
చేయను; అయితే దానికొరకు పరయాస పడని వానికి అత్డు దానిని
సావసథాముగా ఇచిచవేయ వలసి వచచను; ఇదియ వారథమును గొపప
చెడుగునై యన్నది.
సూరుాని కిరంద న్రునికి త్టసిథంచ పరయాస మ్ంత్టి చేత్ను, వాడు త్లపట్ట
ు
కారాము లనినటిచేత్ను, వానికేమి దొరుకుచన్నది?
వాని దిన్ములనినయ శర మ్కరములు, వాని ప్రట్ట
ా వాసన్కరములు, రాత్రియం
దైన్ను వాని మ్న్సుసన్కు నమ్ిది దొరకదు; ఇదియవారథమే.
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2
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ఏలయన్గా దైవదృష్ుకి మ్ంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జా
ా న్మును
తెలివిని ఆన్ందమును అనుగరహించను; అయితే దైవదృష్ుకి ఇషు
ు డగువాని
కిచచటకెై పరయాసపడి పోగుచేయ పనిని ఆయన్ ప్రప్రతుినికి నిరణయించను.
ఇదియ వారథము గాను ఒకడు గాలికెై పరయాసపడిన్ట్ట
ు గాను ఉన్నది.
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3

1
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3

2

పరత్రదానికి సమ్యము కలదు. ఆకాశము కిరంద పరత్ర పరయత్నమున్కు
సమ్యము కలదు.
పుట్ట
ు టకు, చచచటకు; నాట్టటకు నాటబడిన్దాని పరికివేయటకు,
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3

3

చంపుటకు బాగుచేయటకు; పడగొట్ట
ు టకు కట్ట
ు టకు;
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3
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ఏడుచటకు న్వువటకు; దుుఃఖించటకు నాటామ్యడుటకు;

Ecclesiastes

3

5

Ecclesiastes

3
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రాళాను ప్రరవేయటకు రాళాను కుపపవేయటకు; కౌగ లించటకు
కౌగలించట మ్యనుటకు;
వెదకుటకు పోగొట్ట
ు కొనుటకు, దాచ కొనుటకు ప్రరవేయటకు;

Ecclesiastes

3
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చింపుటకు కుట్ట
ు టకు; మౌన్ముగా నుండుటకు మ్యటల్లడుటకు;

a time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to
speak;
a time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.
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3
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పేరమించటకు దేవష్ంచటకు; యదిము చేయటకు సమ్యధాన్పడుటకు.

What profit hath he that worketh in that for which he laboreth?
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3
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కష్ుపడిన్వారికి త్మ్ కష్ుమువలన్ వచిచన్ ల్లభ్మేమి?

Ecclesiastes

3
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న్రులు అభాాసము పందవలన్ని దేవుడు వారికి పటిుయన్న
కషా
ు నుభ్వమును నేను చూచి త్రని.

I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be
exercised in it.
He hath made every thing beautiful in his time. Also He hath set the world in
their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the
beginning to the end.

అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుటకంట్టను, త్న్ కషా
ు రిజ త్ముచేత్
సుఖపడుటకంట్టను న్రునికి మేలుకర మైన్దేదియ లేదు. ఇదియను
దేవునివలన్ కలుగున్ని నేను తెలిసి కొంటిని.
ఆయన్ సెలవులేక భోజన్ముచేసి సంతో ష్ంచట ఎవరికి సాధాము?

For what hath man for all his labor and for the vexation of his heart
wherewith he hath labored under the sun?

For all his days are sorrows and his travail grief. Yea, his heart taketh not
rest in the night. This is also vanity.
There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and
that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw, that it
was from the hand of God.
For who can eat, or who else can hasten hereunto more than I?

For God giveth to a man what is good in His sight: wisdom and knowledge
and joy; but to the sinner He giveth travail to gather and to heap up, that he
may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of
spirit.
To every thing there is a season, and a time for every purpose under the
heaven:

a time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up
that which is planted;
a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build
up;
a time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
a time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to
embrace, and a time to refrain from embracing;
a time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

దేనికాలమున్ందు అది చకకగా నుండున్ట్ట
ా సమ్సతమును ఆయన్
నియమించియనానడు; ఆయన్ శాశవత్కాల జా
ా న్మును న్రుల
హృదయమ్ందుంచి యనానడుగాని దేవుడు చేయకిరయలను పరిశీలన్గా
తెలిసికొనుటకు అది చాలదు.
కావున్ సంతోష్ముగా నుండుటకంట్టను త్మ్ బరదుకును సుఖముగా
వెళాబుచచట కంట్టను, శ్రరష్ఠమైన్దేదియ న్రులకు లేదని నేను తెలిసి కొంటిని.

I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do
good in his life,

13

మ్రియ పరత్రవాడు అన్నప్రన్ములు పుచచ కొనుచ త్న్ కషా
ు రిజత్మువలన్
సుఖమ్నుభ్వించట దేవు డిచచ బహుమ్యన్మే అని తెలిసికొంటిని.

3

14

I know that whatsoever God doeth, it shall be for ever; nothing can be
added to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should
fear before Him.
That which hath been is now, and that which is to be hath already been; and
God requireth that which is past.

Ecclesiastes

3
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దేవుడు చేయ పనులనినయ శాశవత్ములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని
కేదియ చేరచబడదు దానినుండి ఏదియ తీయబడదు; మ్నుషుాలు
త్న్యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండున్ట్ట
ా దేవుడిటిు నియమ్ము
చేసియనానడు.
ముందు జరిగిన్దే ఇపుపడును జరుగును; జరుగబోవున్ది పూరవమ్ందు జరిగి And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness
న్దే; జరిగిపోయిన్దానిని దేవుడు మ్రల రపపంచను.
was there; and the place of righteousness, that iniquity was there.

Ecclesiastes

3
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మ్రియ లోకమున్ందు విమ్రశసాథన్మున్ దురాిరుత్ జరుగుటయ,
నాాయముండవలసిన్ సాథన్మున్ దురాిరుత్ జరుగుటయ నాకు కన్బడెను.

I said in mine heart, "God shall judge the righteous and the wicked, for there
is a time there for every purpose and for every work."

Ecclesiastes
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పరత్ర పరయత్నమున్కును పరత్ర కిరయకును త్గిన్ సమ్య మున్నదనియ,
నీత్రమ్ంతుల కును దురాిరు
ు లకును దేవుడ తీరుప తీరుచన్నియ నా
హృదయములో నేన్నుకొంటిని.
కాగా తాము మ్ృగములవంటివారని న్రులు తెలిసికొనున్ట్ట
ా ను, దేవుడు
వారిని విమ్రిశంచన్ట్ట
ా ను ఈల్లగు జరుగుచన్నదని అను కొంటిని.

I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God
might manifest them, and that they might see that they themselves are
beasts.
For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing
befalleth them: as the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one
breath, so that man hath no preeminence above a beast, for all is vanity.

Ecclesiastes

3
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న్రులకు సంభ్వించన్ది యేదో అదే, మ్ృగ ములకు సంభ్వించను; వారికిని
వాటికిని కలుగు గత్ర ఒకకటే; న్రులు చచచన్ట్ట
ా మ్ృగములును చచచను;
సకల జీవులకు ఒకకటే ప్ర
ర ణము; మ్ృగములకంట్ట న్రుల కేమియ
ఎకుకవలేదు; సమ్సతమును వారథము.

All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again.
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సమ్సతము ఒకక సథలమున్కే పోవును; సమ్సతము మ్ంటిలోనుండి పుట్టును,
సమ్సతము మ్ంటికే త్రరిగిపోవును.
న్రుల ఆత్ి పరమున్ కెకికపోవునో లేదో, మ్ృగముల ప్ర
ర ణము భూమికి
దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియను?
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3
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Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the
beast that goeth downward to the earth?
Therefore I perceived that there is nothing better than that a man should
rejoice in his own works, for that is his portion; for who shall bring him to
see what shall be after him?
So I returned and considered all the oppressions that are done under the
sun: And behold, the tears of those who were oppressed, and they had no
comforter; and on the side of their oppressors there was power, but they
had no comforter.
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Ecclesiastes

3
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కాగా త్మ్కు త్రువాత్ జరుగుదానిని చూచటకెై న్రుని త్రరిగి
లేపకొనిపోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు త్మ్ కిరయలయందు
సంతోష్ంచటకంట్ట వారికి మ్రి ఏ మేలును లేదను సంగత్ర నేను
తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము.

and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his
labor: it is the gift of God.
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పమ్ిట సూరుానికిరంద జరుగు వివిధమైన్ అనాాయ కిరయలను గురించి నేను
యోచించిత్రని. బాధింపబడు వారు ఆదరించ దికుకలేక కనీనళ్ల
ా
విడుచదురు; వారిని బాధపట్ట
ు వారు బలవంతులు గనుక
ఆదరించవాడెవడును లేకపోయెను.
కాబటిు యింకను బరదుకుచన్నవారి కంట్ట ఇంత్కుముందు కాలము చేసిన్వారే
ధనుాలను కొంటిని.
ఇంకను పుటుని వారు సూరుానికిరంద జరుగు అనాాయపు పనులు
చూచియండని హేతువుచేత్ ఈ ఉభ్యలకంట్టను వారే ధనుాలనుకొంటిని.

Therefore I praised the dead who are already dead more than the living who
are yet alive;

మ్రియ కష్ుమ్ంత్య నేరుపతో కూడిన్ పను లనినయ న్రులకు
రోష్కారణములని నాకు కన్బడెను; ఇదియ వారథముగా నొకడు గాలిని
పట్ట
ు కొనుటకెై చేయ పరయత్నమువలనున్నది.
బుదిిహీనుడు చేతులు ముడుచ కొని త్న్ మ్యంసము భ్కిుంచను.

The fool foldeth his hands together and eateth his own flesh.

శర మ్యను గాలి కెైన్ యత్నములును రండు చేతులనిండ నుండుటకంట్ట ఒక
చేత్రనిండ నమ్ిదికలిగి యండుట మేలు.
నేనాలోచింపగా వారథమైన్ది మ్రియొకటి సూరుాని కిరంద నాకు కన్బడెను.

yea, better than both of them is he who hath not yet been, who hath not
seen the evil work that is done under the sun.
Again, I considered all travail and every right work for which a man is envied
by his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit.

Better is a handful with quietness, than both the hands full with travail and
vexation of the spirit.
Again I returned, and I saw vanity under the sun:
There is one who is alone, and there is not a second; yea, he hath neither
child nor brother, yet there is no end to all his labor. Neither is his eye
satisfied with riches; nor saith he, "For whom do I labor and bereave my
soul of good?" This is also vanity; yea, it is a sore travail.

ఒంటరిగా నున్న ఒకడు కలడు, అత్నికి జత్గాడు లేడు కుమ్యరుడు లేడు
సహోదరుడు లేడు; అయిన్ను అత్డు ఎడతెగక కష్ుపడును; అత్ని కనున
ఐశవరాముచేత్ త్ృపతపందదు, అత్డుసుఖమ్నున్ది నేనరుగక
ఎవరినిమిత్తము కష్ుపడుచనానన్ని అను కొన్డు; ఇదియ వారథమైన్దై బహు
చింత్ కలిగించను.
ఇదదరి కష్ుముచేత్ ఉభ్యలకు మ్ంచిఫలముకలుగును గనుక ఒంటిగాడెై
యండుటకంట్ట ఇదదరు కూడి యండుట మేలు.
వారు పడిపోయిన్ను ఒకడు త్న్తోడివానిని లేవనతు
త ను; అయితే ఒంటరిగాడు
పడిపోయిన్యెడల వానికి శర మ్యే కలుగును, వాని లేవనతు
త వాడు లేక పోవును.

Two are better than one, because they have a good reward for their labor.

ఇదదరు కలిసి పండుకొనిన్యెడల వారికి వెటు కలుగును; ఒంటరిగానికి వెటు
ఏల్లగు పుట్ట
ు ను?
ఒంటరి యగు నొకనిమీద మ్రియొకడు పడిన్యెడల ఇదదరు కూడి వాని
నదిరింప గలరు, మూడు పేటల తా
ి డు త్వరగా తెగిపోదు గదా?
మూఢత్వముచేత్ బుదిి మ్యటలకిక చెవియొగులేని ముసలి రాజుకంట్ట
బీదవాడెైన్ జా
ా న్వంతుడగు చిన్న వాడ శ్రరషు
ఠ డు.
అటిువాడు త్న్ దేశమ్ందు బీదవాడుగా పుటిున్ను పటా
ు భిషేకము నొందుటకు
చెరసాలలోనుండి బయలువెళ్ల
ా ను.
సూరుానికిరంద సంచరించ సజీవు లందరు గత్రంచిన్ రాజున్కు బదులుగా
రాజైన్ ఆ చిన్న వాని పక్షమున్ నుందురని నేను తెలిసికొంటిని.

And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threestrand
cord is not quickly broken.
Better is a poor and wise child, than an old and foolish king who will no
more be admonished.
For out of prison he cometh to reign; whereas also he that is born in his
kingdom becometh poor.
I considered all the living who walk under the sun, with the second child
who shall stand up in his stead.
There is no end of all the people, even of all that have been before them;
they also who came after shall not rejoice in him. Surely this also is vanity
and vexation of spirit.

For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone
when he falleth, for he hath not another to help him up.
Again, if two lie down together, then they have heat, but how can one be
warm alone?
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అత్ని ఆధిపత్ాము కిరంది జనులకు లకకయే లేదు, అయిన్ను త్రువాత్
రాబోవువారు వీనియందు ఇష్ుపడరు. నిజముగా ఇదియ వారథమే, ఒకడు
గాలికెై పరయాసపడిన్టేు.
నీవు దేవుని మ్ందిరమున్కు పోవున్పుపడు నీ పరవరిన్ జాగరత్తగా
చూచకొనుము; బుదిిహీనులు అరిపంచ న్ట్ట
ా గా బలి అరిపంచటకంట్ట
సమీపంచి ఆలకించట శ్రరష్ఠము; వారు తెలియకయే దురాిరుపు పనులు
చేయ దురు.
నీవు దేవుని సనినధిని అనాలోచన్గా పలుకుటకు నీ హృదయమును
త్వరపడనియాక నీ నోటిని కాచ కొముి; దేవుడు ఆకాశమ్ందునానడు నీవు
భూమిమీద ఉనానవు, కావున్ నీ మ్యటలు కొదిదగా ఉండవలను.

Guard thy feet when thou goest into the house of God; and be more ready
to hear than to make the sacrifice of fools, for they consider not that they
do evil.
Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter
anything before God. For God is in heaven and thou upon earth: therefore
let thy words be few.

విసాతరమైన్ పనిప్రట్టలవలన్ సవపనము పుట్ట
ు ను, పకుక మ్యటలు
పలుకువాడు బుదిిహీనుడగును.
నీవు దేవునికి మొ
ా కుకబడి చేసికొనిన్యెడల దానిని చెలిాంచటకు ఆలసాము
చేయకుము;బుదిిహీనులయందు ఆయన్ కిష్ుము లేదు.
నీవు మొ
ా కుకకొనిన్దాని చెలిాంచము, నీవు మొ
ా కుకకొని చెలిాంపకుండుటకంట్ట
మొ
ా కుకకొన్ కుండుటయే మేలు.

When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for He hath no
pleasure in fools; pay that which thou hast vowed.
Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and
not pay.
Let not thy mouth cause thy flesh to sin, neither say thou before God's angel
that the vow was an error. Why should God be angry at thy voice, and
destroy the work of thine hands?
For in the multitude of dreams and many words there are also divers
vanities. But fear thou God.
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నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచ న్ంత్ పని నీ నోటివలన్ జరుగనియాకుము;
అది పర ప్రట్టచేత్ జరిగెన్ని దూత్ యెదుట చెపపకుము; నీ మ్యటలవలన్
దేవునికి కోపము పుటిుంచి నీవేల నీ కష్ుమును వారథపరచకొనదవు?

Ecclesiastes

5

7

అధికమైన్ సవపనములును మ్యట లును నిష్పరయోజన్ములు; నీమ్ట్ట
ు కు నీవు If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment
దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండుము.
and justice in a province, marvel not at the matter; for he that is higher than
the highest regardeth, and there are higher than they.
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Moreover the profit of the earth is for all; the king himself is served by the
field.
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ఒక రాజామ్ందు బీదలను బాధించటయ, ధరిమును నాాయమును
బల్లతాకరముచేత్ మీరుటయ నీకు కన్ బడిన్యెడల దానికి
ఆశచరాపడకుము; అధికారము నొందిన్వారిమీద మ్రి ఎకుకవ అధికారము
నొందిన్వా రునానరు; మ్రియ మ్రి ఎకుకవెైన్ అధికారము నొందిన్ వాడు
వారికి పైగా నునానడు.
ఏ దేశములో రాజు భూమివిష్యమై శర ది పుచచకొనునో ఆ దేశమున్కు
సరవవిష్యములయందు మేలు కలుగును.
దరవాము న్పేకిుంచవాడు దరవాముచేత్ త్ృపత నొందడు, ధన్సమ్ృదిి
న్పేకిుంచవాడు దానిచేత్ త్ృపత నొందడు; ఇదియ వారథమే.
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ఆసిత యెకుకవెైన్ యెడల దాని భ్కిుంచవారును ఎకుకవ అగుదురు;
కనునల్లర చూచటయేగాక ఆసితపరునికి త్న్ ఆసితవలని పరయోజన్ మేమి?

The sleep of the laboring man is sweet whether he eat little or much, but
the abundance of the rich will not permit him to sleep.
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కష్ుజీవులు కొదిదగా త్రనిన్ను ఎకుకవగా త్రనిన్ను సుఖనిదర నొందుదురు;
అయితే ఐశవరావంతులకు త్మ్ ధన్సమ్ృధిథచేత్ నిదరపటుదు.

There is a sore evil which I have seen under the sun, namely: riches kept for
the owners thereof to their hurt.

For a dream cometh through a multitude of business, and a fool's voice is
known by a multitude of words.

He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth
abundance with increase. This is also vanity.
When goods increase, they are increased who eat them; and what good is
there to the owners thereof, except the beholding of them with their eyes?
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సూరుాని కిరంద మ్న్సుసన్కు ఆయాసకరమైన్దొకటి జరుగుట నేను చూచిత్రని.
అదేదన్గా ఆసితగలవాడు త్న్ ఆసితని దాచిపట్ట
ు కొని త్న్కు నాశన్ము
తెపపంచ కొనును.
అయితే ఆ ఆసిత దురదృష్ుమువలన్ న్శించి పోవును; అత్డు
పుతు
ి లుగలవాడెైన్ను అత్నిచేత్రలో ఏమియ లేకపోవును.
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But those riches perish by evil travail; and when he begetteth a son, there is
nothing in his hand.
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మ్రియ కోరదగిన్దిగాను చూడ ముచచటయె
ై న్దిగాను నాకు కన్బడిన్ది
Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given
ఏదన్గా, దేవుడు త్న్కు నియమించిన్ ఆయషాకల దిన్ములనినయ ఒకడు power to eat thereof and to take his portion and to rejoice in his labor, this
అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచ త్న్ కషా
ు రిజత్మ్ంత్టివలన్ కేుమ్ముగా
is the gift of God.
బరదుకుచండుటయే, ఇదియే వానికి భాగాము.
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Ecclesiastes
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మ్రియ దేవుడు ఒకనికి ధన్ధాన్ాసమ్ృదిి ఇచిచ దాని యందు త్న్ భాగము
అనుభ్వించటకును, అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుటకును, త్న్
కషా
ు రిజత్మ్ందు సంతోష్ంచటకును వీలు కలుగజేసిన్యెడల అత్నికి ఆ సిథత్ర
దేవుని ఆశీరావదమువలన్ కలిగిన్దను కొన్వలను.
అటిువానికి దేవుడు హృదయాన్ందము దయచేసియనానడు గనుక అత్డు
త్న్ ఆయషాకల దిన్ములను జా
ా పకము చేసికొన్డు.
సూరుాని కిరంద దురవసథ యొకటి నాకు కన్బడెను, అది మ్నుషుాలకు బహు
విశ్రష్ముగా కలుగుచన్నది
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ఏమ్న్గా, దేవుడు ఒకనికి ధన్ధాన్ా సమ్ృదిిని ఘన్త్ను అనుగరహించను.
అత్డమేమి కోరిన్ను అది అత్నికి త్కుకవకాకుండును; అయిన్ను దాని
న్నుభ్వించటకు దేవుడు వానికి శకిి న్నుగరహింపడు, అనుాడు దాని
న్నుభ్వించను; ఇది వారథముగాను గొపప దురవసథగాను కన్బడుచన్నది.
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ఒకడు నూరుమ్ంది పలాలను కని దీరా
ా యష్ింతుడెై చిరకాలము జీవించిన్ను, for he cometh in with vanity and departeth in darkness, and his name shall
అత్డు సుఖాను భ్వము నరుగకయ త్గిన్ రీత్రని సమ్యధి చేయబడకయ
be covered with darkness;
నుండిన్యెడల వాని గత్రకంట్ట పడిపోయిన్ పండము యొకక గత్ర మేలని
నేన్నుకొనుచనానను
అది లేమిడితో వచిచ చీకటిలోనికి పోవును, దాని పేరు చీకటిచేత్ కమ్ిబడెను. moreover he hath not seen the sun, nor known any thing. This one hath
more rest than the other:
అది సూరుాని చూచిన్ది కాదు, ఏ సంగత్రయ దానికి తెలియదు, అత్ని
yea, though he live a thousand years twicetold, yet he hath seen no good.
గత్రకంట్ట దాని గత్ర నమ్ిదిగలది.
Do not all go to one place?
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As he came forth from his mother's womb, naked shall he return to go as he
came, and shall take nothing of his labor which he may carry away in his
hand.
వాడు ఏ పరకారముగా త్లిా గరభమునుండి వచెచనో ఆ పరకారముగానే తాను
And this also is a sore evil: that in all ways as he came, so shall he go. And
వచిచ న్టేా దిగంబరిగానే మ్రల పోవును, తాను పరయాస పడి చేసికొనిన్దానిలో what profit hath he that hath labored for the wind?
ఏదైన్ను చేత్పట్ట
ు కొనిపోడు;
అత్డు వచిచన్ పరకారముగానే మ్రల పోవును; గాలికి పరయాసపడి
All his days also he eateth in darkness, and hath much sorrow and wrath
సంప్రదించిన్దానివలన్ వానికి ల్లభ్మేమి?
with his sickness.
ఇదియ మ్న్సుసన్కు ఆయాసకరమైన్దే, త్న్ దిన్ము లనినయ అత్డు
Behold that which I have seen: It is good and comely for one to eat and to
చీకటిలో భోజన్ము చేయను, అత్నికి వాాకులమును, రోగమును,
drink, and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all
అసహామును కలుగును.
the days of his life, which God giveth him; for it is his portion.

For he shall not much remember the days of his life, because God
answereth him in the joy of his heart.

There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among
men:
a man to whom God hath given riches, wealth and honor, so that he
wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not
the power to eat thereof, but a stranger eateth it. This is vanity, and it is an
evil disease.
If a man beget a hundred children and live many years, so that the days of
his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he
have no burial, I say that an untimely birth is better than he,
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అటిువాడు రండువేల సంవత్సరములు బరదికియ మేలు కాన్కయన్న యెడల
వానిగత్ర అంతే; అందరును ఒక సథలమున్కే వెళ్ల
ా దురు గదా.
మ్నుషుాల పరయాసమ్ంత్య వారి నోటికే గదా; అయిన్ను వారి మ్న్సుస
సంతుష్ునొందదు.
బుదిిహీనులకంట్ట జా
ా నుల విశ్రష్మేమి? సజీవులయెదుట బరదుకనేరిచన్
బీదవారికి కలిగిన్ విశ్రష్మేమి?
మ్న్సుస అడియాశలు కలిగి త్రరుగు ల్లడుటకన్న ఎదుట నున్నదానిని
అనుభ్వించట మేలు; ఇదియ వారథమే, గాలికెై పరయాసపడిన్టేు.

All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled.

ముందుండిన్ది బహుకాలముకిరందనే తెలియబడెను; ఆయా మ్నుషుాలు
ఎటిువారగుదురో అది నిరణయ మ్యయెను; త్మ్కంట్ట బలవంతుడెైన్వానితో
వారు వాాజామ్యడజాలరు.
పలుకబడిన్ మ్యటలలో నిరరథకమైన్ మ్యటలు చాల ఉండును; వాటివలన్
న్రులకేమి ల్లభ్ము?

Seeing there are many things that increase vanity, how is man the better?

నీడవల త్మ్ దిన్ములనినయ వారథముగా గడుపుకొను మ్నుషుాల
బరదుకున్ందు ఏది వారికి కేుమ్కరమైన్దొ యవరికి తెలియను? వారు పోయిన్
త్రువాత్ ఏమి సంభ్ వించనో వారితో ఎవరు చెపపగలరు?
సుగంధతెైలముకంట్ట మ్ంచి పేరు మేలు; ఒకని జన్ి దిన్ముకంట్ట
మ్రణదిన్మే మేలు.
విందు జరుగుచన్న యింటికి పోవుటకంట్ట పరల్లపంచచన్నవారి యింటికి
పోవుట మేలు; ఏలయన్గా మ్రణము అందరికినివచచను గనుక బరదుకువారు
దానిని మ్న్సుసన్ పట్ట
ు దురు.
న్వువటకంట్ట దుుఃఖపడుట మేలు; ఏలయన్గా ఖిన్నమైన్ ముఖము
హృదయమును గుణపరచను.
జా
ా నుల మ్న్సుస పరల్లపంచవారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుదిి
హీనుల త్లంపు సంతోష్ంచవారి మ్ధానుండును.
బుదిిహీనుల ప్రటలు వినుటకంట్ట జా
ా నుల గదిదంపు వినుట మేలు.

For what hath the wise more than the fool? What hath the poor, who
knoweth how to walk before the living?
Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also
vanity and vexation of spirit.
That which hath been is named already, and it is known what man is;
neither may he contend with Him that is mightier than he.

For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life
being spent as a shadow? For who can tell a man what shall be after him
under the sun?
A good name is better than precious ointment, and the day of death than
the day of one's birth.
It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of
feasting; for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart.
Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the
heart is made better.

The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in
the house of mirth.
It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of
fools.
For as is the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool.
This also is vanity.
ఏలయన్గా బాన్కిరంద చిటపటయను చితుకుల మ్ంట ఎటిుదో బుదిిహీనుల Surely oppression maketh a wise man mad, and a bribe destroyeth the
న్వువ అటిుదే; ఇదియ వారథము.
heart.
అనాాయము చేయటవలన్ జా
ా నులు త్మ్ బుదిిని కోలుపోవుదురు; లంచము Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in
పుచచకొనుటచేత్ మ్న్సుస చెడును.
spirit is better than the proud in spirit.
కారాారంభ్ముకంట్ట కారాాంత్ము మేలు; అహంకారము గలవానికంట్ట
Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools.
శాంత్ముగలవాడు శ్రరషు
ఠ డు
ఆత్ిపడి కోపపడవదు
ద ; బుదిిహీనుల అంత్ రిందిరయములందు కోపము
Say not thou, "Why were the former days better than these?" For thou dost
సుఖనివాసము చేయను.
not inquire wisely concerning this.
ఈ దిన్ములకంట్ట మునుపటి దిన్ములు ఏల కేుమ్కరములు అని
Wisdom is good with an inheritance, and by it there is profit to them that
యడుగవదు
ద ; ఈ పరశనవేయట జా
ా న్యకిము కాదు
see the sun.
జా
ా న్ము సావసథామ్ంత్ యపయోగము; సూరుాని కిరంద బరదుకువారికి అది
For wisdom is a safeguard, as money is a safeguard, but the excellency of
ల్లభ్కరము.
knowledge is that wisdom giveth life to them that have it.
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జా
ా న్ము ఆశర యాసపదము, దరవాము ఆశర యాసపదము; అయితే జా
ా న్ము
Consider the work of God; for who can make straight that which He hath
దాని పందిన్ వారి ప్ర
ర ణమును రకిుంచను; ఇదే జా
ా న్మువలన్ కలుగు ల్లభ్ము. made crooked?
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దేవుని కిరయలను ధాానించము; ఆయన్ వంకరగా చేసిన్దానిని ఎవడు
చకకపరచను?
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సుఖదిన్మున్ందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిదన్మున్ందు యోచించము;
తాము చనిపోయిన్ త్రువాత్ జరుగుదానిని న్రులు తెలిసికొన్కుండున్ట్ట
ా
దేవుడు సుఖదుుఃఖములను జత్పరచియనానడు.
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నా వారథసంచారముల కాలములో నేను వీటిన్నినటిని చూచిత్రని; నీత్ర
న్నుసరించి న్శించిన్ నీత్రమ్ంతులు కలరు. దురాిరు
ు లై యండియ
చిరాయవులైన్ దుషు
ు లును కలరు.
అధికముగా నీత్రమ్ంతుడవెై యండకుము; అధిక ముగా జా
ా నివికాకుము;
నినున నీవేల నాశన్ము చేసి కొందువు?
అధికముగా దురాిరుపు పనులు చేయకుము, బుదిిహీన్ముగా త్రరుగవదు
ద ;నీ
కాలమున్కు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు?
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నీవు దీని పట్ట
ు కొనియండుటయ దానిని చేయివిడువకుండుటయ మేలు;
దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు గలవాడు వాటిన్నినటిని కొన్సాగించను.
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పటుణమ్ందుండు పదిమ్ంది అధికారులకంట్ట జా
ా న్ము గలవానికి జా
ా న్మే
యెకుకవెైన్ ఆధారము.
ప్రపము చేయక మేలు చేయచండు నీత్రమ్ంతుడు భూమిమీద ఒకడెైన్ను
లేడు.
నీ పనివాడు నినున శపంచట నీకు విన్బడకుండున్ట్ట
ా చెపుపడు మ్యటలు
లక్షాపటుకుము.
నీవును అనేకమ్యరులు ఇత్రులను శపంచిత్రవని నీకే తెలిసి యన్నది గదా.
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ఇది అంత్య జా
ా న్ముచేత్ నేను శోధించి చూచిత్రని, జా
ా నాభాాసము
చేసికొందున్ని నేన్నుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమ్యయెను.
సత్ామైన్ది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉన్నది, దాని పరిశీలన్
చేయగలవాడెవడు
వివేచించటకును పరిశోధించటకును, జా
ా నాభాాసము చేయటకెై
సంగతులయొకక హేతువులను తెలిసికొనుట కును, భ్కిిహీన్త్ బుదిిహీన్త్
అనియ బుదిిహీన్త్ వెఱ్ఱఱత్న్ మ్నియ గరహించటకును, రూఢి చేసికొని నా
మ్న్సుస నిలిపత్రని.
మ్రణముకంట్ట ఎకుకవ దుుఃఖము కలిగించన్ది ఒకటి నాకు కన్బడెను; అది
వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మ్న్సుసను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన్
స్త్తీ; దేవుని దృష్ుకి మ్ంచివారైన్వారు దానిని త్పపంచకొందురు గాని
ప్రప్రతుిలు దానివలన్ పటుబడుదురు.

In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider this:
God also hath set the one over against the other, to the end that man
should find nothing after him.
All things have I seen in the days of my vanity: There is a just man who
perisheth in his righteousness, and there is a wicked man who prolongeth
his life in his wickedness.
Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise: why shouldest
thou destroy thyself?
Be not overmuch wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die
before thy time?
It is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from the other
withdraw not thine hand. For he that feareth God shall come forth from
them all.
Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men who are in the
city.
For there is not a just man upon earth who doeth good and sinneth not.
Also take no heed unto all words that are spoken, lest thou hear thy servant
curse thee.
For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast
cursed others.
All this have I tested by wisdom: I said, "I will be wise," but it was far from
me.
That which is far off and exceedingly deep" who can find it out?
I applied mine heart to know and to search and to seek out wisdom and the
reason for things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness
and madness.
And I find more bitter than death the woman whose heart is snares and
nets, and whose hands are as bonds. Whoso pleaseth God shall escape from
her, but the sinner shall be taken by her.
"Behold, this have I found," saith the Preacher, "counting one by one to find
out the account,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Ecclesiastes

7

27

సంగతుల హేతువు ఏమైన్ది కనుగొనుటకెై నేను ఆయా కారాములను త్రచి
చూడగా ఇది నాకు కన్బడెన్ని పరసంగినైన్ నేను చెపుప చనానను; అయితే
నేను త్రచి చూచిన్ను నాకు కన్బడ నిది ఒకటి యన్నది.

which yet my soul seeketh, but I find not: One man among a thousand have
I found, but a woman among all those have I not found.

Ecclesiastes
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Ecclesiastes
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Ecclesiastes
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Lo, this only have I found: that God hath made man upright, but they have
sought out many inventions."
Who is as the wise man? And who knoweth the interpretation of a thing? A
man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be
changed.
I counsel thee to keep the king's commandment, and that because of thy
oath to God.
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అదేదన్గా వెయిామ్ంది పురుషు లలో నేనొకని చూచిత్రని గాని అంత్మ్ంది
స్త్తీలలో ఒకతెను చూడలేదు.
ఇది యొకటిమ్యత్ిము నేను కను గొంటిని, ఏమ్న్గా దేవుడు న్రులను
యథారథవంతులనుగా పుటిుంచెను గాని వారు వివిధమైన్ త్ంత్ిములు కలిపంచ
కొని యనానరు.
జా
ా నులతో సములైన్వారవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగిన్వారవరు?
మ్నుషుాల జా
ా న్ము వారి ముఖమున్కు తేజసుస నిచచను, దానివలన్ వారి
మోట్టత్న్ము మ్యరచ బడును.
నీవు దేవునికి ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొంటివని జా
ా పకము చేసికొని రాజుల కటుడకు
లోబడుమ్ని నేను చెపుప చనానను.
రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచన్గా వెళాకుము; వారు తాము కోరిన్దలా
నరవేరుచదురు గనుక దుషాకరాములో ప్రలుపుచచకొన్కుము.
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Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's
heart discerneth both time and judgment.
Because for every purpose there is a time and a judgment, therefore the
misery of man is great upon him.
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రాజుల ఆజా అధికారము గలది, నీవు చేయ పని ఏమ్ని రాజుతో చెపపగల
వాడెవడు?
ధరిము నాచరించవారికి కీడమియ సంభ్వింపదు; సమ్యము
వచచన్నియ నాాయము జరుగు న్నియ జా
ా నులు మ్న్సుసన్
తెలిసికొందురు.
పరత్ర సంగ త్రని విమ్రిశంచ సమ్యమును ఏరపడియన్నది; లేనియెడల
మ్నుషుాలుచేయ కీడు బహు భారమ్గును.
సంభ్వింప బోవున్ది న్రులకు తెలియదు; అది ఏల్లగు సంభ్వించనో వారికి
తెలియజేయవారవరు?
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All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done
under the sun: there is a time wherein a man ruleth over another to his own
hurt.
And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of
the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is
also vanity.
Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore
the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.
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గాలి విసరకుండ చేయ టకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు;
మ్రణదిన్ము ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యదిమ్ందు విడుదల దొర కదు;
దౌష్ుాము దాని న్నుసరించవారిని త్పపంపదు.
సూరుాని కిరంద జరుగు పరత్ర పనినిగూరిచ నేను మ్న్సిసచిచ యోచన్
చేయచండగా ఇదంత్య నాకు తెలిసెను. మ్రియ ఒకడు మ్రియొకనిపైన్
అధికారియె
ై త్న్కు హాని తెచచకొనుట కలదు.
మ్రియ దుషు
ు లు కరమ్ముగా ప్రత్రపటుబడి విశారంత్ర నొందుటయ,
నాాయముగా న్డుచకొన్నవారు పరిశుది సథలమున్కు దూరముగా కొనిపోబడి
పటుణసు
థ లవలన్ మ్రువ బడియండుటయ నేను చూచిత్రని; ఇదియ
వారథమే.
దుష్కిరయకు త్గిన్ శిక్ష శీఘాముగా కలుగకపోవుటచూచి మ్నుషుాలు
భ్యమువిడిచి హృదయపూరవకముగా దుష్కిరయలు చేయదురు.

Be not hasty to go out of his sight. Stand not for an evil cause, for he doeth
whatsoever pleaseth him.
Where the word of a king is, there is power; and who may say unto him,
"What doest thou?"

For he knoweth not that which shall be; for who can tell him when it shall
be?
There is no man who hath power over the spirit to retain the spirit, neither
hath he power in the day of death. And there is no discharge in that war,
neither shall wickedness deliver those who are given to it.

Though a sinner does evil a hundred times and his days be prolonged, yet
surely I know that it shall be well with those who fear God, who fear before
Him.
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ప్రప్రతుిలు నూరు మ్యరులు దుషాకరాముచేసి దీరా
ా యష్ింతులైన్ను
దేవునియందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి ఆయన్ సనినధికి భ్యపడువారు కేుమ్
ముగా నుందురనియ,
భ్కిిహీనులు దేవుని సనినధిని భ్య పడరు గనుక వారికి కేుమ్ము
కలుగదనియ, వారు నీడ వంటి దీరా
ా యవును పందకపోవుదురనియ
నేనరుగు దును.

But it shall not be well with the wicked; neither shall he prolong his days,
which are as a shadow, because he feareth not before God.

వారథమైన్ది మ్రియొకటి సూరుానికిరంద జరుగు చన్నది, అదేమ్న్గా
భ్కిిహీనులకు జరిగిన్ట్ట
ా గా నీత్రమ్ంతు లలో కొందరికి జరుగుచన్నది;
నీత్రమ్ంతులకు జరిగిన్ట్ట
ా గా భ్కిిహీనులలో కొందరికి జరుగుచన్నది;
ఇదియను వారథమే అని నేన్నుకొంటిని.
అన్నప్రన్ములు పుచచకొని సంతో ష్ంచటకంట్ట మ్నుషుాలకు
ల్లభ్కరమైన్దొకటియ లేదు గనుక నేను సంతోష్మును పగడిత్రని; బరదికి
కష్ుపడ వలన్ని దేవుడు వారికి నియమించిన్ కాలమ్ంత్య ఇదియే వారికి
తోడుగానున్నది.
జా
ా నాభాాసము చేయ టకును దివారాతు
ి లు కనునలు నిదరకాన్కుండ మ్ను
షుాలు జరిగించ వాాప్రరములను చూచటకును నా మ్న్సుస నేను నిలుపగా

Then I commended mirth, because a man hath no better thing under the
sun than to eat and to drink and to be merry, for that shall abide with him
from his labor the days of his life, which God giveth him under the sun.

1

నీత్రమ్ంతులును జా
ా నులును వారి కిరయలును దేవుని వశమ్ను సంగత్రని,
సేనహము చేయటయె
ై న్ను దేవష్ంచ టయె
ై న్ను మ్నుషుాల వశమున్
లేదను సంగత్రని, అది యంత్య వారివలన్ కాదను సంగత్రని పూరిిగా
పరిశీలన్ చేయటకెై నా మ్న్సుస నిలిప నిదానింప బూనుకొంటిని.

All things come alike to all: there is one event that happeneth to the
righteous and to the wicked; to the good and to the clean, and to the
unclean; to him that sacrificeth, and to him that doth not sacrifice: As is the
good, so is the sinner, and he that taketh an oath, as he that feareth an oath.

9

2

This is an evil among all things that are done under the sun: that there is
one event that happeneth unto all. Yea, also the hearts of the sons of men
are full of evil, and madness is in their hearts while they live; and after that
they go to the dead.

9
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సంభ్వించన్వి అనినయ అందరికిని ఏకరీత్రగానే సంభ్ వించను;
నీత్రమ్ంతులకును దుషు
ు లకును, మ్ంచివారికిని పవితు
ి లకును
అపవితు
ి లకును బలులరిపంచవారికిని బలుల న్రిపంపని వారికిని
గత్రయొకకటే; మ్ంచివారికేల్లగున్నో ప్రప్రతుిలకును ఆల్లగున్నే
త్టసిథంచను; ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొను వారికేల్లగున్నో ఒట్ట
ు కు భ్యపడువారికిని
ఆల్లగున్నే జరుగును.
అందరికిని ఒకకటే గత్ర సంభ్వించను, సూరుానికిరంద జరుగువాటనినటిలో ఇది
బహు దుుఃఖ కరము, మ్రియ న్రుల హృదయము చెడుత్న్ముతో
నిండియన్నది, వారు బరదుకుకాలమ్ంత్య వారి హృదయమ్ందు
వెఱ్ఱఱత్న్ముండును, త్రువాత్ వారు మ్ృతుల యొదదకు పోవుదురు
ఇదియను దుుఃఖకరము.
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Ecclesiastes

8

17

Ecclesiastes

9

Ecclesiastes

Ecclesiastes

There is a vanity which is done upon the earth: that there be just men, unto
whom it happeneth according to the works of the wicked; again, there be
wicked men, to whom it happeneth according to the works of the righteous.
I said that this also is vanity.

When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is
done upon the earth (for also is there that neither day nor night seeth sleep
with his eyes),

then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that
is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet shall
he not find it; yea further, though even a wise man think to know it, yet
shall he not be able to find it.
దేవుడు జరిగించన్దంత్య నేను కనుగొంటిని; మ్రియ సూరుాని కిరంద
For all this I considered in my heart, even that I might declare all this: that
జరుగు కిరయలు మ్నుషుాలు కనుగొన్లేరనియ, కనుగొన్వలన్ని మ్నుషుాలు the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man
ఎంత్ పరయత్రనంచిన్ను వారు కనుగొనుట లేదనియ, దాని తెలిసికొన్వలన్ని knoweth either love or hatred by all that is before him.
జా
ా నులు పూను కొనిన్ను వారైన్ కనుగొన్జాలరనియ నేను తెలిసి కొంటిని.

For him that is joined to all the living there is hope, for a living dog is better
than a dead lion.
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Ecclesiastes

9
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బరదికి యండువారితో కలిసి మలిసియన్నవారికి ఆశ కలదు; చచిచన్
సింహముకంట్ట బరదికియన్న కుకక మేలు గదా.

For the living know that they shall die; but the dead know not anything,
neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.

Ecclesiastes
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Also their love and their hatred and their envy is now perished; neither have
they any more a portion forever in anything that is done under the sun.
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బరదికి యండువారు తాము చతు
త రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచన్వారు
ఏమియ ఎరుగరు; వారిపేరు మ్రువబడి యన్నది, వారికిక ఏ ల్లభ్మును
కలుగదు.
వారిక పేరమింపరు, పగపట్ట
ు కొన్రు, అసూయపడరు, సూరుాని కిరంద జరుగు
వాటిలో దేనియందును వారికిక నపపటికిని వంతు లేదు.
నీవు పోయి సంతోష్ముగా నీ అన్నము త్రనుము, ఉల్ల
ా సపు మ్న్సుసతో నీ
దా
ర కాురసము తా
ి గుము; ఇది వరకే దేవుడు నీ కిరయలను అంగీకరించెను.
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మ్రియ నేను జరుగు దీనిని చూచి యిది జా
ా న్మ్ని త్లంచిత్రని, యిది నా
దృష్ుకి గొపపదిగా కన్బడెను.

There was a little city and few men within it. And there came a great king
against it, and besieged it and built great bulwarks against it.
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Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered
the city; yet no man remembered that same poor man.
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ఏమ్న్గా ఒక చిన్న పటుణముండెను, దానియందు కొదిద మ్ంది కాపురముండిరి;
దానిమీదికి గొపపరాజు వచిచ దాని ముటుడివేసి దానియెదుట గొపప బురుజులు
కటిుంచెను;
అయితే అందులో జా
ా న్ముగల యొక బీదవాడుండి త్న్ జా
ా న్ముచేత్ ఆ
పటుణమును రకిుంచెను, అయిన్ను ఎవరును ఆ బీదవానిని
జా
ా పకముంచకొన్లేదు.

Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart;
for God now accepteth thy works.
Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment.

ఎలాపుపడు తెలాని వసతీములు ధరించకొనుము, నీ త్లకు నూన
త్కుకవచేయకుము.

Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy
vanity, which He hath given thee under the sun, all the days of thy vanity;
for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou hast done
under the sun.
దేవుడు నీకు దయచేసిన్ వారథమైన్ నీ ఆయషాకలమ్ంత్య నీవు పేరమించ Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no
నీ భారాతో సుఖించము, నీ వారథమైన్ ఆయషాకలమ్ంత్య సుఖిం చము, work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou
ఈ బరదుకున్ందు నీవు కష్ుపడి చేసికొనిన్ దాని యంత్టికి అదే నీకు కలుగు
goest.
భాగము.
చేయటకు నీ చేత్రకి వచిచన్ యే పనినైన్ను నీ శకిిలోపము లేకుండ చేయము; I returned and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the
నీవు పోవు ప్రతాళమున్ందు పనియె
ై న్ను ఉప్రయమైన్ను తెలివియె
ై న్ను
battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of
జా
ా న్మైన్ను లేదు.
understanding, nor yet favor to men of skill; but time and chance happeneth
to them all.
మ్రియ నేను ఆలోచింపగా సూరుానికిరంద జరుగు చన్నది నాకు
For man also knoweth not his time: As the fishes that are taken in an evil
తెలియబడెను. వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలముగలవారు
net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men
యదిమున్ందు విజయ మొందరు; జా
ా న్ముగలవారికి అన్నము దొరకదు;
snared in an evil time when it falleth suddenly upon them.
బుదిిమ్ంతులగుట వలన్ ఐశవరాము కలుగదు; తెలివిగలవారికి అనుగరహము
దొరకదు; ఇవియనినయ అదృష్ువశముచేత్నే కాలవశము చేత్నే అందరికి
కలుగుచన్నవి.
త్మ్కాలము ఎపుపడు వచచనో న్రులరుగరు; చేపలు బాధకరమైన్
This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:
వలయందు చికుకబడున్ట్ట
ా , పటులు వలలో పట్ట
ు బడున్ట్ట
ా , అశుభ్ కాలమున్
హఠాతు
త గా త్మ్కు చేట్ట కలుగున్పుపడు వారును చికుకపడుదురు.

Then said I, "Wisdom is better than strength"; nevertheless the poor man's
wisdom is despised, and his words are not heard.
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కాగా నేనిటాను కొంటిని-బలముకంట్ట జా
ా న్ము శ్రరష్ఠమేగాని బీదవారి జా
ా న్ము
త్ృణీకరింపబడును, వారి మ్యటలు ఎవరును లక్షాము చేయరు.

The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that
ruleth among fools.
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బుదిిహీనులలో ఏలువాని కేకలకంట్ట మలాగా విన్బడిన్ జా
ా నుల మ్యటలు
శ్రరష్ఠములు.
యదా
ి యధములకంట్ట జా
ా న్ము శ్రరష్ఠము; ఒక ప్రప్రతుిడు అనేకమైన్ మ్ంచి
పనులను చెరుపును.
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Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much
good.
Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking
savor; so doth a little folly in him that hath a reputation for wisdom and
honor.
A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left.
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బుకాక వాని తెైలములో చచిచన్ యీగలు పడుట చేత్ అది చెడువాసన్
కొట్ట
ు ను; కొంచెము బుదిిహీన్త్ తా
ి సులో ఉంచిన్యెడల జా
ా న్మును ఘన్త్ను
తేల గొట్ట
ు ను.
జా
ా నియొకక హృదయము అత్ని కుడిచేత్రని ఆడించను,బుదిిహీనుని
Yea also, when he that is a fool walketh along the way, his wisdom faileth
హృదయము అత్ని ఎడమ్ చేత్రని ఆడించను.
him, and he saith to everyone that he is a fool.
బుదిిహీనుడు త్న్ పరవరిన్నుగూరిచ అధైరా పడితాను బుదిిహీనుడని అందరికి
తెలియజేయను.
ఏలువాడు నీమీద కోపపడిన్యెడల నీ ఉదోాగమునుండి నీవు తొలగిపోకుము;
ఓరుప గొపప దోరహకారాములు జరుగకుండ చేయను.
పరప్రట్టన్ అధిపత్ర చేత్ జరుగు దుషాకరామొకటి నేను చూచిత్రని
ఏమ్న్గా బుదిిహీనులు గొపప ఉదోాగములలో ఉంచబడుటయ ఘనులు కిరంద
కూరుచండుటయ
పనివారు గుఱ్ఱముల మీద కూరుచండుటయ అధిపతులు సేవకులవల నేలను
న్డుచటయ నాకగపడెను.
గొయిా త్ివువవాడు దానిలో పడును; కంచె కొట్ట
ు వానిని ప్రము కరుచను.
రాళ్ల
ా దొరిాంచవాడు వాటిచేత్ గాయమునొందును; చెట్ట
ా న్రుకువాడు
దానివలన్ అప్రయము తెచచకొనును.
ఇనుప ఆయధము మొదు
ద గా ఉన్నపుపడు దానిని పదును చేయనియెడల
పనిలో ఎకుకవ బలము వినియోగింప వలను; అయితే కారాసిదిికి జా
ా న్మే
పరధాన్ము.
మ్ంత్ిపు కట్ట
ు లేక ప్రము కరిచిన్యెడల మ్ంత్ిగానిచేత్ ఏమియ కాదు.
జా
ా నునినోటిమ్యటలు ఇంపుగా ఉన్నవి, అయితే బుదిిహీనుని నోరు వానినే
మింగివేయను.
వాని నోటిమ్యటల ప్ర
ర రంభ్ము బుదిిహీన్త్, వాని పలు కుల ముగింపు
వెఱ్ఱఱత్న్ము.
కలుగబోవున్ది ఏదో మ్ను షుాలు ఎరుగక యండిన్ను బుదిిహీనులు
విసాతరముగా మ్యటల్లడుదురు; న్రుడు చనిపోయిన్ త్రువాత్ ఏమి జరు
గునో యెవరు తెలియజేతురు?
ఊరికి పోవు తో
ి వ యెరుగనివారై బుదిిహీనులు త్మ్ పరయాసచేత్ ఆయాస
పడుదురు.

If the ire of the ruler rise up against thee, leave not thy station; for yielding
pacifieth great offenses.
There is an evil which I have seen under the sun as an error which
proceedeth from the ruler:
folly is set in great dignity, and the rich sit in lowly places.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the
earth.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh through a hedge,
a serpent shall bite him.
Whoso removeth out stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth
wood shall be endangered thereby.
If the ax be blunt and one does not whet the edge, then must he put to it
more strength; but wisdom is profitable to direct him.
Surely the serpent will bite if not charmed, and a babbler is no better.

The words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will
swallow himself up;
the beginning of the words of his mouth is foolishness, and the end of his
talk is mischievous madness.
A fool also is full of words: A man cannot tell what shall be; and what shall
be after him -- who can tell him?
The labor of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth
not how to go to the city.
Woe to thee, O land, when thy king is a child and thy princes feast in the
morning!
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దేశమ్య, దాసుడు నీకు రాజై యండు టయ, ఉదయమున్నే భోజన్మున్కు
కూరుచండువారు నీకు అధిపతులై యండుటయ నీకు అశుభ్ము.

Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes
eat in due season, for strength and not for drunkenness!
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By much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the
hands the house leaks.
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దేశమ్య, నీ రాజు గొపపయింటి వాడెైయండుటయ నీ అధిపతులు
మ్తు
త లగుటకు కాక బలము నొందుటకెై అనుకూల సమ్య మున్
భోజన్మున్కు కూరుచండువారై యండుటకు నీకు శుభ్ము.
సోమ్రిత్న్ముచేత్ ఇంటికపుప దిగబడిపోవును, చేతుల బదికముచేత్ ఇలు
ా
కురియను.
న్వువల్లటలు పుటిుంచటకెై వారు విందుచేయదురు, దా
ర కాురసప్రన్ము వారి
ప్ర
ర ణమున్కు సంతోష్కరము; దరవాము అనినటికి అకకరకు వచచను.
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ఒకడు చాల్ల సంవత్సరములు బరదికిన్యెడల చీకటిగల దిన్ములు
అనేకములు వచచన్ని యెరిగియండి తాను బరదుకుదిన్ములనినయ
సంతోష్ ముగా ఉండవలను, రాబోవున్దంత్య వారథము.
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¸యవనుడా, నీ ¸యవన్మ్ందు సంతోష్పడుము, నీ ¸యవన్కాలమ్ందు నీ
హృదయము సంతుష్ుగా ఉండ నిముి, నీ కోరికచొపుపన్ను నీ దృష్ుయొకక
యిష్ుము చొపుపన్ను పరవరిింపుము; అయితే వీటనినటి నిబటిు దేవుడు నినున
తీరుపలోనికి తెచచన్ని జా
ా పక ముంచకొనుము;

నీ మ్న్సుసన్ందైన్ను రాజును శపంపవదు
ద , నీ పడక గదిలోనైన్ను
ఐశవరావంతులను శపంపవదు
ద ; ఏలయన్గా ఆకాశపకు
ు లు సమ్యచారము
కొనిపోవును, రకకలుగలది సంగత్ర తెలుపును.
నీ ఆహారమును నీళామీద వేయము,చాల్ల దిన్ము... లైన్ త్రువాత్ అది నీకు
కన్బడును.
ఏడుగురికిని ఎన్మ్ండు గురికిని భాగము పంచిపట్ట
ు ము, భూమిమీద ఏమి
కీడు జరుగునో నీవెరుగవు.
మేఘములు వరుముతో నిండి యండగా అవి భూమిమీద దాని పోయను;
మ్య
ా ను దకిుణముగా పడిన్ను ఉత్తరముగా పడిన్ను అది పడిన్ చోటనే
యండును.
గాలిని గురుతు పట్ట
ు వాడు విత్తడు, మేఘములను కనిపట్ట
ు వాడు కోయడు.

చూల్లలి గరబ éమ్ందు ఎముకలు ఏరీత్రగా ఎదుగున్ది నీకు తెలియదు,
గాలి యే తో
ి వను వచచనో నీవెరుగవు, ఆల్లగునే సమ్సతమును జరిగించ
దేవుని కిరయలను నీవెరుగవు.
ఉదయమ్ందు విత్తన్మును వితు
త ము, అసతమ్యమ్ందును నీ చేయి వెనుక
త్రయాక వితు
త ము, అది ఫలించనో యిది ఫలించనో లేక రండును
సరిసమ్యన్ముగా ఎదుగునో నీ వెరుగవు.
వెలుగు మ్నోహరమైన్ది, సూరుాని చూచట కనునల కింపుగా నున్నది.

A feast is made for laughter, and wine maketh merry; but money answereth
all things.
Curse not the king, no, not even in thy thoughts, and curse not the rich in
thy bedchamber; for a bird of the air shall carry thy voice, and that which
hath wings shall tell the matter.
Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days.

Give a portion to seven and also to eight, for thou knowest not what evil
shall be upon the earth.
If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth; and if
the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the
tree falleth, there it shall be.
He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds
shall not reap.
As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones grow
in the womb of her that is with child, even so thou knowest not the works of
God who maketh all.
In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand;
for thou knowest not whether either this or that shall prosper, or whether
they both shall be alike good.
Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the
sun;
but if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember
the days of darkness, for they shall be many. All that cometh is vanity.
Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days
of thy youth. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine
eyes; but know thou that for all these things, God will bring thee into
judgment.
Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh,
for childhood and youth are vanity.
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లేత్వయసుసను న్డిప్ర
ర యమును గత్రంచిపోవున్వి గనుక
నీహృదయములోనుండి వాాకులమును తొలగించకొనుము, నీ దేహమును
చెరుపుదాని తొలగించకొనుము.
దురిదన్ములు రాకముందేఇపుపడు వీటియందు నాకు సంతోష్ము లేదని నీవు
చెపుప సంవత్సరములు రాకముందే,
తేజసుసన్కును సూరా చందర న్క్షత్ిములకును చీకటి కమ్ికముందే, వాన్
వెలిసిన్ త్రువాత్ మేఘములు మ్రల రాకముందే, నీ బాలాదిన్ములందే నీ
సృష్ుకరిను సిరణకు తెచచకొనుము.

Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days
come not, nor the years draw nigh when thou shalt say, "I have no pleasure
in them";
while neither the sun nor the light, nor the moon nor the stars be darkened,
nor the clouds return after the rain;
in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men
shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and the
eyes that look out of the windows be darkened;

ఆ దిన్మున్ ఇంటి కావలివారు వణకు దురు బలిషు
ఠ లు వంగుదురు,
విసరువారు కొదిదమ్ంది యగుటచేత్ పని చాలించకొందురు, కిటికీలలోగుండ
చూచవారు కాన్లేకయందురు.
త్రరుగటిరాళా ధవని త్గిుపోవును, వీధి త్లుపులు మూయబడును, పటుయొకక
కూత్కు ఒకడు లేచను; సంగీత్మును చేయ స్త్తీలు, నాదము
చేయవారందరును నిశచబదముగా ఉంచబడుదురు.

and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is
low; and he shall rise up at the voice of a bird, and all the daughters of
music shall be brought low;
also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the
way; and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a
burden, and desire shall fail; because man goeth to his long home, and the
mourners go about the streets;
or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the
pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern--
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ఎతు
త చోట్టలకు భ్యపడుదురు. మ్యరుములయందు భ్యంకరమైన్వి
కన్బడును, బాదము వృక్షము పువువలు పూయను, మిడుత్ బరువుగా
ఉండును, బుడిబుడుసర కాయ పగులును, ఏలయన్గా ఒకడు త్న్ నిత్ామైన్
ఉనికిపట్ట
ు న్కు పోవుచనానడు. వాని నిమిత్తము పరల్ల పంచవారు వీధులలో
త్రరుగుదురు.
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వెండి తా
ి డు విడి పోవును, బంగారు గినన పగిలిపోవును, ధారయొదద కుండ
పగిలిపోవును, బావియొదద చకరము పడిపోవును.
మ్న్నయి న్ది వెనుకటివలనే మ్రల భూమికి చేరును, ఆత్ి దాని దయచేసిన్
దేవుని యొదదకు మ్రల పోవును.
సమ్సతము వారథమ్ని పరసంగి చెపుపచనానడు సమ్సతము వవరథము.
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12
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పరసంగి జా
ా నియె
ై యండెను అత్డు జనులకు జా
ా న్ము బోధించెను; అత్డు
ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామత్లను అనుకరమ్పరచెను.

And moreover because the Preacher was wise, he still taught the people
knowledge; yea, he gave good heed and sought out and set in order many
proverbs.
The Preacher sought to find out acceptable words: and that which was
written was upright, even words of truth!

Ecclesiastes

12
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పరసంగి యింపైన్ మ్యటలు చెపుపటకు పూనుకొనను, సత్ామునుగూరిచన్
మ్యటలు యథారథభావముతో వా
ర యటకు పూనుకొనను.

The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the master
builders, which are given from one Shepherd.

Ecclesiastes

12
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And further, my son, by these words be admonished: of making many books
there is no end, and much study is a weariness to the flesh.
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జా
ా నులు చెపుప మ్యటలు ములుకోలలవలను చకకగా కూరచబడి
బిగగొటుబడిన్ మేకులవలను ఉన్నవి; అవి ఒకక కాపరివలన్
అంగీకరింపబడిన్ట్ట
ు న్నవి.
ఇదియ గాక నా కుమ్యరుడా, హితోపదేశములు వినుము; పుసతక ములు
అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంత్ము లేదు; విసాతరముగా
విదాాభాాసము చేయట దేహమున్కు ఆయాసకరము.

then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return
unto God who gave it.
"Vanity of vanities," saith the Preacher. "All is vanity."

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His
commandments, for this is the whole duty of man.
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ఇదంత్య వినిన్ త్రువాత్ తేలిన్ ఫలితారథమిదే; దేవునియందు
For God shall bring every work into judgment, including every secret thing,
భ్యభ్కు
ి లు కలిగియండి ఆయన్ కటుడల న్నుసరించి న్డుచచండవలను, whether it be good or whether it be evil.
మ్యన్వకోటికి ఇదియే విధి.
గూఢమైన్ పరత్ర యంశమునుగూరిచ దేవుడు విమ్రశచేయన్పుపడు ఆయన్
The song of songs, which is Solomon's.
పరత్రకిరయను అది మ్ంచిదే గాని చెడిదే గాని, తీరుపలోనికి తెచచను.
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Song of Solomon

1
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సొలొమోను రచించిన్ పరమ్గీత్ము.

Song of Solomon

1

2

Song of Solomon

1

3

నోటిముదు
ద లతో అత్డు న్నున ముదు
ద పట్ట
ు కొనును గాక నీ పేరమ్
దా
ర కాురసముకన్న మ్ధురము.
నీవు పూసికొను పరిమ్ళతెైలము సువాసన్గలది నీ పేరు పోయబడిన్
పరిమ్ళతెైలముతో సమ్యన్ము కన్ాకలు నినున పేరమించదురు.

Song of Solomon

1

4

న్నున ఆకరిుంచము మేము నీయొదదకు పరుగెత్రత వచెచదము రాజు త్న్
అంత్ుఃపురములోనికి న్నున చేరుచకొనను నినునబటిు మేము సంతోష్ంచి
ఉత్సహించెదము దా
ర కాురసముకన్న నీ పేరమ్ను ఎకుకవగా సిరించె దము
యథారథమైన్ మ్న్సుసతో వారు నినున పేరమించ చనానరు.

Song of Solomon

1

5

యెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, నేను న్లానిదాన్నైన్ను సందరావంతురాలను
కేదారువారి గుడారములవలను సొలొమోను న్గరు తెరలవలను నేను
సందరావంతురాలను

Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon
me. My mother's children were angry with me; they made me the keeper of
the vineyards, but mine own vineyard have I not kept.

Song of Solomon

1
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Song of Solomon
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న్లానిదాన్న్ని న్నున చిన్న చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ త్గిలిన్దాన్ను
నా సహోదరులు నామీద కోపంచి న్నున దా
ర క్షతోటకు కావలికతెతగా నుంచిరి
అయితే నా సొంత్ తోటను నేను కాయకపోత్రని.
నా ప్ర
ర ణ పరయడా, నీ మ్ందను నీవెచచట మేపుదువో మ్ధాాహనమున్ నచచట
నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుపము ముసుకువేసికొనిన్దాన్నై నీ
జత్కాండా మ్ందలయొదద నేనందుకుండవలను?

Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou
makest thy flock to rest at noon; for why should I be as one that turneth
aside by the flocks of thy companions?"
"If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the
footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds' tents.

Song of Solomon
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I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's
chariots.

Song of Solomon

1
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నారీమ్ణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మ్ందల
యడుగుజాడలనుబటిు నీవు పముి మ్ందకాపరుల గుడారములయొదద నీ
మేకపలాలను మేపుము.
నా పరయరాల్ల, ఫరోయొకక రథాశవములతో నినున పోలచదను.

Song of Solomon

1

10

ఆభ్రణములచేత్ నీ చెకికళ్ల
ా ను హారములచేత్ నీ కంఠమును శోభిలు
ా చన్నవి. "We will make thee borders of gold with studs of silver."

Song of Solomon

1
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వెండి పువువలుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము

Song of Solomon

1
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Song of Solomon

1
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"Let him kiss me with the kisses of his mouth, for thy love is better than
wine.
Because of the savor of thy good ointments, thy name is as ointment
poured forth; therefore do the virgins love thee.
Draw me, we will run after thee. The king hath brought me into his
chambers." "We will be glad and rejoice in thee; we will remember thy love
more than wine; the upright love thee."
"I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar,
as the curtains of Solomon.

Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold."

"While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell
thereof.
రాజు విందుకు కూరుచండియండగా నా పరిమ్ళతెైలపు సువాసన్ వాాపంచెను. A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night between
my breasts.
నా పరయడు నా ర్కముిన్నుండు గోపరసమ్ంత్ సువాసన్గలవాడు
My beloved is unto me as a cluster of henna in the vineyards of Engedi."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Song of Solomon

1

14

Song of Solomon

1

15

Song of Solomon

1

16

Song of Solomon

1

17

Song of Solomon

2

1

Song of Solomon

2

2

Song of Solomon

2

3

Song of Solomon

2

4

Song of Solomon

2

5

Song of Solomon

2

6

Song of Solomon

2

7

Song of Solomon

2

8

Song of Solomon

2

9

Song of Solomon
Song of Solomon

2
2

10
11

Song of Solomon

2

12

Song of Solomon

2

13

నాకు నా పరయడు ఏనుదీ దా
ర కాువన్ములోని కరూపరపు పూగుతు
త లతో
సమ్యనుడు.
నా పరయరాల్ల, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనునలు గువవ కండు
ా .

"Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes."

నా పరయడా, నీవు సుందరుడవు అత్రమ్నోహరుడవు మ్న్ శయన్సాథన్ము
పచచనిచోట్ట
మ్న్ మ్ందిరముల దూలములు దేవదారు మ్య
ా నులు మ్న్ వాసములు
సరళపు మ్య
ా నులు.
నేను షారోను పలములో పూయ పుష్పము వంటి దాన్ను లోయలలో పుట్ట
ు
పదిమువంటిదాన్ను.
బలురకకసి చెటాలో వలిాపదిము కన్బడున్ట్ట
ా స్త్తీలలో నా పరయరాలు
కన్బడుచన్నది.

The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.

అడవి వృక్షములలో జలదరు వృక్షమట్ట
ా న్నదో పురుషులలో నా పరయడు
అట్ట
ా నానడు ఆన్ందభ్రిత్నై నేన్త్ని నీడను కూరుచంటిని అత్ని ఫలము నా
జహవకు మ్ధురము.
అత్డు న్నున విందుశాలకు తోడుకొనిపోయెను నామీద పేరమ్ను ధవజముగా
ఎతెతను.
పేరమ్యత్రశయముచేత్ నేను మూరిఛలు
ా చనానను దా
ర క్షపండా యడలు పటిు
న్నున బలపరచడి జలదరు పండు
ా పటిు న్నానదరించడి
అత్ని యెడమ్చెయిా నా త్లకిరందనున్నది కుడిచేత్ అత్డు న్నున
కౌగిలించచనానడు.

"Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant. Also our bed is green.

"I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys."
"As the lily among thorns, so is my love among the daughters."
"As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among
the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was
sweet to my taste.
He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love.

Stay me with flagons, comfort me with apples; for I am sick with love.
His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.
I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of
the field, that ye stir not up nor awake my love till he please.

యెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, పలములోని యిఱ్ఱ
ఱ లనుబటిుయ
లేళానుబటిుయ మీచేత్ పరమ్యణము చేయించకొని పేరమ్కు ఇష్ుమ్గువరకు
మీరు లేపకయ కలత్పరచకయ నుండుడని మిముిను
బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
ఆలకించడి; నా పరయని సవరము విన్బడుచన్నది ఇదిగో అత్డు
వచచచనానడు గంతులువేయచ కొండలమీదను ఎగసిదాట్టచ
మటులమీదను అత్డు వచచచనానడు.
నా పరయడు ఇఱ్ఱఱవల నునానడు లేడిపలావల నునానడు అదిగో మ్న్ గోడకు
వెలిగా న్త్డు నిలుచచనానడు కిటికీగుండ చూచచనానడు
కిటికీకంత్గుండ తొంగి చూచచనానడు
ఇపుపడు నా పరయడు నాతో మ్యటల్లడు చనానడు
నా పరయరాల్ల, సుందరవతీ, లముి రముి చలికాలము గడిచిపోయెను
వరుకాలము తీరిపోయెను వరుమిక రాదు.
దేశమ్ంత్ట పువువలు పూసియన్నవి పటులు కోల్లహలము చేయ కాలము
వచెచను ప్రవుర సవరము మ్న్ దేశములో విన్బడుచన్నది.

The voice of my beloved! Behold, he cometh leaping upon the mountains,
skipping upon the hills.

అంజూరపుకాయలు పకవమ్గుచన్నవి దా
ర క్షచెట్ట
ా పూత్పటిు సువాసన్
నిచచచన్నవి నా పరయరాల్ల, సుందరవతీ, లముి రముి

"O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the
stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy
voice, and thy countenance is comely."

My beloved is like a roe or a young hart. Behold, he standeth behind our
wall; he looketh forth at the windows, showing himself through the lattice.
My beloved spoke and said unto me, `Rise up, my love, my fair one, and
come away.
For lo, the winter is past, the rain is over and gone.
The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come,
and the voice of the turtledove is heard in our land.
The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape
give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away.'"
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బండసందులలో ఎగురు నా ప్రవురమ్య, పేట్టబీటల నాశర యించ నా
ప్రవురమ్య, నీ సవరము మ్ధురము నీ ముఖము మ్నోహరము నీ ముఖము
నాకు కన్బడనిముి నీ సవరము నాకు విన్బడనిముి.
మ్న్ దా
ర క్షతోటలు పూత్పటిుయన్నవి దా
ర క్షతోటలను చెరుపు న్కకలను
పట్ట
ు కొనుడి సహాయము చేసి గుంటన్కకలను పట్ట
ు కొనుడి.
నా పరయడు నా వాడు నేను అత్నిదాన్ను పదిములున్నచోట అత్డు
మ్ందను మేపుచనానడు

"Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines; for our vines have
tender grapes."

చలానిగాలి వీచవరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱ్ఱఱవలను లేడిపలావలను
కొండబాటలమీద త్వరపడి రముి.
రాత్రివేళ పరుండియండి నేను నా ప్ర
ర ణపరయని వెదకిత్రని వెదకిన్ను అత్డు
కన్బడక యండెను.

"By night on my bed I sought him whom my soul loveth; I sought him, but I
found him not.
I will rise now and go about the city in the streets, and in the broad ways I
will seek him whom my soul loveth. I sought him, but I found him not.

నేనిపుపడ లేచెదను పటుణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంత్వీధులలోను
రాజవీధులలోను త్రరుగుదును నా ప్ర
ర ణపరయని వెదకుదును అని
నేన్నుకొంటిని. నేను వెదకిన్ను అత్డు కన్బడలేదు.
పటుణమున్ందు సంచరించ కావలివారు నాకెదురు పడగా మీరు నా
ప్ర
ర ణపరయని చూచిత్రరా? అని నేన్డిగి త్రని

The watchmen that go about the city found me, to whom I said, `Saw ye him
whom my soul loveth?'
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నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా ప్ర
ర ణపరయడు నాకెదురుపడెను I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of
వదలిపటుక నేన్త్ని పట్ట
ు కొంటిని నా త్లిా యింటికత్ని తోడుకొని వచిచత్రని
the field, that ye stir not up nor awake my love, till he please."
న్నున కనిన్దాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచత్రని.
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యెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, పలములోని యిఱ్ఱ
ఱ లనుబటిుయ
లేళానుబటిుయ మీచేత్ పరమ్యణము చేయించకొని లేచటకు పేరమ్కు
ఇష్ుమ్గువరకు మీరు లేపకయ కలత్పరచకయ నుండుడని నేను మిముిను
బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
ధూమ్ సతంభ్ములవల అరణామ్యరుముగా వచచ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను
సాంబా
ర ణతోను వరికులముి వివిధ మైన్ సుగంధ చూరణములతోను
పరిమ్ళ్లంచచ వచచ ఇది ఏమి?
ఇదిగో సొలొమోను పలాకి వచచచన్నది అరువదిమ్ంది శూరులు దానికి
పరివారము వారు ఇశారయేలీయలలో పరాకరమ్శాలులు వారందరును
ఖడుధారులు యదివీరులు
రాత్రి భ్యముచేత్ వారు ఖడుము ధరించి వచచ చనానరు.
లబానోను మ్య
ా నుతో మ్ంచమొకటి సొలొమోనురాజు త్న్కు చేయించకొని
యనానడు.
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"My beloved is mine, and I am his; he feedeth among the lilies.
Until the day break and the shadows flee away, turn, my beloved, and be
thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.

It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul
loveth. I held him and would not let him go, until I had brought him into my
mother's house, and into the chamber of her that conceived me.

"Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke,
perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant?

Behold his bed, which is Solomon's; threescore valiant men are about it, of
the valiant of Israel.
They all hold swords, being expert in war; every man hath his sword upon
his thigh, because of fear in the night.

King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon;
he made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the
covering of it of purple, the midst thereof being paved with love for the
daughters of Jerusalem.
దాని సతంభ్ములు వెండిమ్యములు దాని ప్రదములు సవరణమ్యములు దాని Go forth, O ye daughters of Zion, and behold King Solomon with the crown
మత్తలు ధూమ్ావరణవసతీముతో చేయబడెను పేరమ్ను సూచించ విచిత్ిమైన్
wherewith his mother crowned him on the day of his espousals, and in the
కుట్ట
ు పనితో యెరూష్లేము కుమ్యరిలు దాని లోపలిభాగము న్లంక రించిరి. day of the gladness of his heart."
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స్త్యోను కుమ్యరిల్లరా, వేంచేయడి కిరీటము ధరించిన్ సొలొమోనురాజును
చూడుడి వివాహదిన్మున్ అత్ని త్లిా అత్నికి పటిున్ కిరీటము చూడుడి ఆ
దిన్ము అత్నికి బహు సంతోష్కరము.
నా పరయరాల్ల, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కనునలు
గువవకనునలవల కన్బడు చన్నవి నీ త్లవెండు
ర కలు గిల్లదు
పరవత్ముమీది మేకల మ్ందను పోలియన్నవి.
నీ పలువరుస కతెతరవేయబడిన్వియ కడుగబడి అపుపడ పైకి వచిచన్వియనై
జ్యడుజ్యడు పలాలు కలిగి ఒకదానినైన్ పోగొట్ట
ు కొన్క సుఖముగానున్న గొఱ్ఱల
కదుపులను పోలియన్నది.
నీ పదవులు ఎరుపునూలును పోలియన్నవి. నీ నోరు సుందరము నీ
ముసుకుగుండ నీ కణత్లు విచిచన్ దాడిమ్ ఫలము వల న్గపడుచన్నవి.

"Behold, thou art fail, my love; behold, thou art fair. Thou hast doves' eyes
within thy locks; thy hair is as a flock of goats that appear from Mount
Gilead.
Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn which came up from
the washing, whereof every one bear twins, and none is barren among them.

జయసూచకముల నుంచటకెై దావీదు కటిుంచిన్ గోపురముతోను వేయి
డాలులును, శూరుల కవచములనినయను వేరల్లడు ఆ గోపురముతోను నీ
కంధరము సమ్యన్ము.
నీ యిరు కుచములు ఒక జంకపలాలయి తామ్రలో మేయ కవలను
పోలియన్నవి.
ఎండ చల్ల
ా రి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవత్ములకు సాంబా
ర ణ
పరవత్ములకు నేను వెళ్ల
ా దును.
నా పరయరాల్ల, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియ లేదు.

Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among
the lilies.
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ప్ర
ర ణేశవరీ, లబానోను విడిచి నాతోకూడ రముి లబానోను విడిచి నాతో కూడ
రముి అమ్యన్పరవత్పు శిఖరమునుండి శెనీరు హెరోినుల శిఖరమునుండి
సింహవాాఘాములుండు గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు కిరందికి చూచెదవు.
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నా సహోదరీ, ప్ర
ర ణేశవరీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచకొంటివి ఒక
చూపుతో నా హృదయమును వశపరచకొంటివి. నీ హారములలో ఒకదానిచేత్
న్నున వశపరచకొంటివి.
సహోదరీ, ప్ర
ర ణేశవరీ, నీ పేరమ్ ఎంత్ మ్ధురము! దా
ర కాురసముకన్న నీ పేరమ్
ఎంత్ సంతోష్కరము నీవు పూసికొను పరిమ్ళ తెైలముల వాసన్ సకల
గంధవరుములకన్న సంతోష్కరము.
ప్ర
ర ణేశవరీ, నీ పదవులు తేనియలొలుకుచన్న ట్ట
ు న్నవి నీ జహవకిరంద
మ్ధుకీురములు కలవు నీ వసతీముల సువాసన్ లబానోను సువాసన్వల
నున్నది.
నా సహోదరి నా ప్ర
ర ణేశవరి మూయబడిన్ ఉదాాన్ము మూత్వేయబడిన్
జలకూపము.
నీ చిగురులు దాడిమ్వన్ము వింతెైన్ శ్రరష్ఠ ఫలవృక్షములు కరూపరవృక్షములు
జటామ్యంసి వృక్షములు
జటామ్యంసియ కుంకుమ్య నిమ్ిగడిియ లవంగపటుయ వివిధమైన్
పరిమ్ళతెైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శ్రరష్ఠ
పరిమ్ళదరవాములు.

Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely; thy temples
are like a piece of a pomegranate within thy locks.
Thy neck is like the tower of David builded for an armory, whereon there
hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.

Until the day break and the shadows flee away, I will get me to the
mountain of myrrh and to the hill of frankincense.
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.
Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon; look from
the top of Amana, from the top of Senir and Hermon, from the lions' dens,
from the mountains of the leopards.
Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse; thou hast ravished my
heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck.

How fair is thy love, my sister, my spouse! How much better is thy love than
wine, and the smell of thine ointments than all spices!
Thy lips, O my spouse, drip as the honeycomb; honey and milk are under thy
tongue, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.
A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain
sealed.
Thy plants are an orchard of pomegranates with pleasant fruits, henna with
spikenard,
spikenard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of
frankincense, myrrh and aloes, with all the chief spices"
a fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon."
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నా సహోదరీ, నా ప్ర
ర ణేశవరీ, నీవు ఉదాాన్జల్లశయము పరవాహజలకూపము
లబానోను పరవత్పరవాహము.
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ఉత్తరవాయవ్ద, ఏతెంచము దకిుణవాయవ్ద, వేంచేయము నా
ఉదాాన్వన్ముమీద విసరుడి దాని పరిమ్ళములు వాాపంపజేయడి నా
పరయడు త్న్ ఉదాాన్వన్మున్కు వేంచేయను గాక త్న్కిష్ుమైన్ ఫలముల
న్త్డు భుజంచనుగాక.
నా సహోదరీ, ప్ర
ర ణేశవరీ, నా ఉదాాన్వన్మున్కు నేను ఏతెంచిత్రని నా
జటామ్యంసిని నా గంధవరుములను కూరుచకొను చనానను తేనయ
తేనపట్ట
ు ను భుజంచచనానను కీురసహిత్దా
ర కాురసము ప్రన్ము
చేయచనానను. నా సఖుల్లరా, భుజంచడి లససగా ప్రన్ము చేయడి
సేనహితుల్లరా, ప్రన్ము చేయడి.
నేను నిదిరంచిత్రనే గాని నా మ్న్సుస మేలుకొని యన్నది నా సహోదరీ, నా
పరయరాల్ల, నా ప్రవురమ్య, నిష్కళంకురాల్ల, ఆలంకిపుము నా త్ల
మ్ంచకు త్డిసిన్ది నా వెండు
ర కలు రాత్రి కురియ చినుకులకు త్డిసిన్వి.
నాకు త్లుపుతీయమ్నుచ నాపరయడు వాకిలి త్ట్ట
ు చనానడు.
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పటుణములో త్రరుగు కావలివారు నా కెదురుపడి న్నున కొటిు గాయపరచిరి
ప్ర
ర కారముమీది కావలివారు నా పైవసతీమును దొంగిలించిరి.

I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell
him that I am sick with love."
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"What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among
women? What is thy beloved more than another beloved, that thou dost so
charge us?"
"My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.
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యెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, నా పరయడు మీకు కన్బడిన్యెడల
పేరమ్యత్రశయముచేత్ నీ పరయరాలు మూరిఛలాన్ని మీరత్నికి
తెలియజేయన్ట్ట
ా నేను మీచేత్ పరమ్యణము చేయించకొందును.
స్త్తీలలో అధిక సుందరివగుదానా, వేరు పరయనికన్న నీ పరయని విశ్రష్మేమి?
నీవు మ్యచేత్ పరమ్యణము చేయించకొనుటకు వేరు పరయనికన్న నీ పరయని
విశ్రష్మేమి?
నా పరయడు ధవళవరు
ణ డు రత్నవరు
ణ డు పదివేలమ్ంది పురుషులలో అత్ని
గురిింపవచచను
అత్ని శిరసుస అపరంజవంటిది అత్ని త్లవెండు
ర కలు కాకపక్షములవల కృష్ణ
వరణ ములు అవి నొకుకలు నొకుకలుగా కన్బడుచన్నవి.

నేను వసతీము తీసివేసిత్రని నేను మ్రల దాని ధరింపనేల? నా ప్రదములు
కడుగుకొంటిని నేను మ్రల వాటిని మురికిచేయనేల?
త్లుపుసందులో నా పరయడు చెయిాయంచగా నా అంత్రంగము
అత్నియెడల జాలిగొనను.

"Awake, O north wind, and come, thou south! Blow upon my garden, that
the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and
eat his pleasant fruits."
"I am come into my garden, my sister, my spouse; I have gathered my myrrh
with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my
wine with my milk." "Eat, O friends; drink, yea, drink abundantly, O
beloved."
"I sleep, but my heart waketh; it is the voice of my beloved that knocketh,
saying, `Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled; for my
head is filled with dew and my locks with the drops of the night.'

I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet; how
shall I defile them?

My beloved put in his hand by the hole of the door, and my heart was
moved for him.
I rose up to open to my beloved, and my hands dripped with myrrh, and my
fingers with sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.

నా పరయనికి త్లుపు తీయ లేచిత్రని నా చేతులనుండియ నా వేరళానుండియ I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself and was
జటామ్యంసి గడియలమీద సరవించెను
gone. My soul failed when he spoke; I sought him, but I could not find him; I
called him, but he gave me no answer.
నా పరయనికి నేను త్లుపు తీయన్ంత్లో అత్డు వెళ్లాపోయెను అత్నిమ్యట The watchmen that went about the city found me. They smote me, they
వినుటతోనే నా ప్ర
ర ణము సొమ్ిసిలాను నేన్త్ని వెదకిన్ను అత్డు
wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.
కన్బడకపోయెను నేను పలిచిన్ను అత్డు పలుకలేదు.

His head is as the most fine gold; his locks are bushy, and black as a raven.
His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk,
and fitly set.
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అత్ని నేత్ిములు న్దీతీరములందుండు గువవలవల కన్బడుచన్నవి అవి
ప్రలతో కడుగబడిన్ట్ట
ు న్నవి అవి చకకగా తాచిన్ రత్నములవల ఉన్నవి.

His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers; his lips like lilies,
dropping sweetsmelling myrrh.
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His hands are as gold rings set with the beryl; his belly is as bright ivory
overlaid with sapphires.
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అత్ని చెకికళ్ల
ా పరిమ్ళ పుష్పసాథన్ములు సుగంధవృక్షములచేత్ శోభిలు
ా
ఉన్నత్ భూభాగ ములు అత్ని పదవులు పదిములవంటివి దరవరూపక
జటామ్యంసివల అవి పరిమ్ళ్లంచను.
అత్ని కరములు తారీుషు రత్నభూష్త్మైన్ సవరణగోళమువల ఉన్నవి అత్ని
కాయము నీలరత్నఖచిత్మైన్ విచిత్ిమ్గు దంత్పుపనిగా కన్బడుచన్నది.
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His mouth is most sweet; yea, he is altogether lovely. This is my beloved,
and this is my friend, O daughters of Jerusalem."
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అత్ని కాళ్ల
ా మేలిమిబంగారు మ్టాయందు నిలిపన్ చలువరాత్ర
సతంభ్ములవల ఉన్నవి. అత్ని వెైఖరి లబానోను పరవత్తులాము అది
దేవదారు వృక్షములంత్ పరసిదిము
అత్ని నోరు అత్రమ్ధురము. అత్డు అత్రకాంక్షణీయడు యెరూష్లేము
కూమ్యరిల్లరా, ఇత్డ నా పరయడు ఇత్డ నా సేనహితుడు.
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"My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in
the gardens and to gather lilies.
I am my beloved's, and my beloved is mine; he feedeth among the lilies."
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స్త్తీలలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ పరయడు ఎకకడికి పోయెను?
అత్డదికుకన్కు త్రరిగెను?
ఉదాాన్వన్మున్ందు మేపుటకును పదిములను ఏరుకొనుటకును. నా
పరయడు త్న్ ఉదాాన్వన్మున్కు పోయెను పరిమ్ళ పుష్పసాథన్మున్కు
పోయెను.
నేను పదిములలో మేపుచన్న నా పరయనిదాన్ను అత్డును నావాడు.
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అరువదిమ్ంది రాణులును ఎనుబదిమ్ంది ఉపపతున లును లకకకు మించిన్
కన్ాకలును కలరు.
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నా ప్రవురము నా నిష్కళంకురాలు ఒకతే ఆమ త్న్ త్లిాకి ఒకతే కుమ్యరి
`Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the
కన్నత్లిాకి ముదు
ద బిడి స్త్తీలు దాని చూచి ధనుారాలందురు రాణులును
sun, and fearsome as an army with banners?'"
ఉపపతునలును దాని పగడుదురు.
సంధాారాగము చూపట్ట
ు చ చందరబింబమ్ంత్ అందముగలదై సూరుాని అంత్ "I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to
సవచఛమును కళలునుగలదై వ్దాహిత్సెైన్ా సమ్భీకర రూపణయన్గు ఈమ see whether the vine flourished and the pomegranates budded.
ఎవరు?
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నా సఖ్ర, నీవు త్రరాసపటుణమువల సుందరమైన్ దాన్వు. యెరూష్లేమ్ంత్
సందరావంతురాలవు ట్టకెకముల నత్రతన్ సెైన్ామువల భ్యము పుటిుంచ
దాన్వు
నీ కనుదృష్ు నామీద ఉంచకుము అది న్నున వశపరచకొనును నీ
త్లవెండు
ర కలు గిల్లదు పరవత్ముమీది మేకలమ్ందను పోలియన్నవి.
నీ పలువరుస కతెతర వేయబడిన్వియ కడుగబడి యపుపడ పైకి
వచిచన్వియనై జ్యడుజ్యడు పలాలు కలిగి ఒకదానినైన్ పోగొట్ట
ు కొన్క
సుఖముగానున్న గొఱ్ఱల కదుపులను పోలియన్నవి.
నీ ముసుకుగుండ నీ కణత్లు విచిచన్ దాడిమ్ ఫలమువల అగపడుచన్నవి.

His legs are as pillars of marble set upon sockets of fine gold; his
countenance is as Lebanon, excellent as the cedars.

"Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? Whither is thy
beloved turned aside, that we may seek him with thee?"

"Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, fearsome as
an army with banners.
Turn away thine eyes from me, for they have overcome me. Thy hair is as a
flock of goats that appear from Gilead.
Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof
every one beareth twins, and there is not one barren among them.
As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks.

There are threescore queens and fourscore concubines and virgins without
number.
My dove, my undefiled is but one; she is the only one of her mother; she is
the choice one of her that bore her." "The daughters saw her and blessed
her; yea, the queens and the concubines, and they praised her:

లోయలోని చెట్ట
ా ఎట్ట
ా న్నవో చూచటకు దా
ర కాువలు
ా లు చిగిరచనో లేదో
దాడిమ్వృక్షములు పూత్పట్టునో లేదో చూచటకు నేను అకోుట
వృకోుదాాన్మున్కు వెళ్లాత్రని.
తెలియకయే నా జనులలో ఘనులగువారి రథములను నేను కలిసికొంటిని.

Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Amminadib."

ష్షలమీి్మ్తీ, రముి రముి మేము నినున ఆశతీర చూచటకెై త్రరిగిరముి,
త్రరిగి రముి. ష్షలమీి్మ్తీయందు మీకు ముచచట పుటిుంచన్దేది? అమ
మ్హన్యీము నాటకమ్ంత్ వింత్యె
ై న్దా?
రాజకుమ్యర పుత్రికా, నీ ప్రదరక్షలతో నీవెంత్ అందముగా న్డుచ చనానవు!
నీ ఊరువులు శిలపకారి చేసిన్ ఆభ్రణ సూత్ిములవల ఆడుచన్నవి.

"How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter! The joints of
thy thighs are like jewels, the work of the hands of a skillful workman.

2

నీ నాభీదేశము మ్ండల్లకార కలశము సమిిళ్లత్ దా
ర కాురసము దానియందు
వెలిత్రపడకుండును గాక నీ గాత్ిము పదాిలంకృత్ గోధుమ్రాశి

Thy two breasts are like two young roes that are twins;

7
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నీ యిరు కుచములు జంకపలాలయి తామ్రలో మేయ ఒక కవలను పోలి
యన్నవి.
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నీ కంధరము దంత్గోపుర రూపము నీ నేత్ిములు జన్పూరణమైన్ హెషోబను
పటుణమున్ నున్న రండు త్టాకములతో సమ్యన్ములు నీ నాసిక దమ్సుక
దికుకన్కు చూచ లబానోను శిఖరముతో సమ్యన్ము.

thy neck is as a tower of ivory. Thine eyes like the fishpools in Heshbon by
the gate of Bathrabbim; thy nose is as the tower of Lebanon which looketh
toward Damascus.
Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple;
the king is held in its galleries.
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నీ శిరసుస కరిలు పరవత్రూపము నీ త్లవెండు
ర కలు ధూమ్ావరణముగలవి.
రాజు వాటి యంగరములచేత్ బదు
ి డగుచనానడు.

How fair and how pleasant art thou, O love, for delights!

Song of Solomon

7

6

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.
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నా పరయరాల్ల, ఆన్ందకరమైన్వాటిలో నీవు అత్రసుందరమైన్దాన్వు అత్ర
మ్నోహరమైన్దాన్వు.
నీవు తాళవృక్షమ్ంత్ త్రన్ననిదాన్వు నీ కుచములు గెలలవల నున్నవి.

Song of Solomon

7

8

Song of Solomon

7

9

Song of Solomon

7

10

Song of Solomon

7

11

నా పరయడా, లముి రముి మ్న్ము పలాలకు పోదము గా
ర మ్స్త్మ్లో
నివసింత్ము.
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పందలకడ లేచి దా
ర క్షవన్ములకు పోదము దా
ర కాువలు
ా లు చిగిరించెనో లేదో వాటి
పువువలు వికసించెనో లేదో దాడిమ్చెట్ట
ా పూత్పట్టునో లేదో చూత్ము రముి
అచచటనే నా పేరమ్సూచన్లు నీకు చూపదను
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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Song of Solomon

"Return, return, O Shulamite; return, return, that we may look upon thee."
"What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies."

Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor; thy belly is like a
heap of wheat set about with lilies.

I said, `I will go up to the palm tree; I will take hold of the boughs thereof.'
Now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy
nose like apples.
And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth
down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak."

తాళవృక్షము నకుకదున్నుకొంటిని దాని శాఖలను పట్ట
ు కొందున్నుకొంటిని నీ
కుచములు దా
ర క్షగెలలవల నున్నవి. నీ శావసవాసన్ జలదరుఫల సువాసన్వల
నున్నది.
నీ నోరు శ్రరష్ుదా
ర కాురసమువల నున్నది ఆ శ్రరష్ఠదా
ర కాురసము నా పరయనికి మ్ధుర "I am my beloved's, and his desire is toward me.
ప్రనీయము అది నిదిరతుల యధరములు ఆడజేయను.
నేను నా పరయనిదాన్ను అత్డు నాయందు ఆశాబదు
ి డు.
Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages.
Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether
the tender grape appear, and the pomegranates bud forth; there will I give
thee my loves.
The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant
fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved."
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పుత్ిదాత్ వృక్షము సువాసన్ నిచచచన్నది నా పరయడా, నేను నీకొరకు
దాచియంచిన్ నానావిధ శ్రరష్ఠఫలములు పచిచవియ పండువియ మ్య
దావరబంధములమీద వేరల్లడుచన్నవి.
నా త్లిాయొదద సతన్ాప్రన్ము చేసిన్ యొక సహోదరుని వల నీవు
నాయెడలనుండిన్ నంత్మేలు! అపుపడు నేను బయట నీకు ఎదురై
ముదు
ద లిడుదును ఎవరును న్నున నిందింపరు.
నేను నీకు మ్యరుదరిశనౌదును నా త్లిాయింట చేరుచదును నీవు నాకు
ఉపదేశము చెపుపదువు సంభార సమిిళ్లత్ దా
ర కాురసమును నా
దాడిమ్ఫలరసమును నేను నీకితు
త ను.
అత్ని యెడమ్చెయిా నా త్లకిరంద నున్నది అత్ని కుడిచెయిా న్నున
కౌగిలించచన్నది
యెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, లేచటకు పేరమ్కు ఇచఛపుట్ట
ు వరకు లేపకయ
కలత్పరచకయ నుందుమ్ని నేను మీచేత్ పరమ్యణము చేయించకొందును.
త్న్ పరయనిమీద ఆనుకొని అరణామ్యరుమున్ వచచన్ది ఎవతె?
జలదరువృక్షము కిరంద నేను నినున లేపత్రని అచచట నీ త్లిాకి నీవలన్
పరసవవేదన్ కలిగెను నినున కనిన్ త్లిా యిచచటనే పరసవవేదన్ పడెను.
పేరమ్ మ్రణమ్ంత్ బలవంత్మైన్ది ఈరుా ప్రతాళమ్ంత్ కఠోరమైన్ది దాని
జావలలు అగినజావల్ల సమ్ములు అది యెహోవా పుటిుంచ జావల నీ
హృదయముమీద న్నున నామ్యక్షరముగా ఉంచము నీ భుజమున్కు
నామ్యక్షరముగా న్నునంచము.
అగాధసముదర జలము పేరమ్ను ఆరపజాలదు న్దీ పరవాహములు దాని
ముంచివేయజాలవు పేరమ్కెై యొకడు త్న్ సావసథామ్ంత్ ఇచిచన్ను
త్రరసాకరముతో అత్డు తో
ి సివేయబడును.
మ్యకొక చిన్న చెలాలు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస రాలేదు వివాహకాలము
వచిచన్పుపడు మేము దానివిష్యమై యేమి చేయదుము?

"O, that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother!
When I should find thee outside, I would kiss thee; yea, I should not be
despised.
I would lead thee, and bring thee into my mother's house, who would
instruct me; I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my
pomegranate.
His left hand should be under my head, and his right hand should embrace
me.
I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up nor awake my
love, until he please."
"Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved?
I raised thee up under the apple tree; there thy mother brought thee forth;
there she brought thee forth that bore thee."
"Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm; for love is
strong as death; jealousy is cruel as the grave; the coals thereof are coals of
fire, which hath a most vehement flame."
"Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it; if a man
would give all the substance of his house for love, it would utterly be
contemned."
"We have a little sister, and she hath no breasts; what shall we do for our
sister in the day when she shall be spoken for?
If she be a wall, we will build upon her a palace of silver; and if she be a
door, we will enclose her with boards of cedar."

అది ప్ర
ర కారమువంటిదాయెనా? మేము దానిపైన్ వెండి గోపురమొకటి
కట్ట
ు దుము. అది కవాటమువంటిదాయెనా? దేవదారు మ్య
ా నుతో దానికి
అడు
ి లను కట్ట
ు దుము
నేను ప్ర
ర కారమువంటిదాన్నైత్రని నా కుచములు దురుముల్లయెను అందువలన్
అత్నిదృష్ుకి నేను కేుమ్ము నొందదగిన్దాన్నైత్రని.

"I am a wall, and my breasts like towers; then was I in his eyes as one that
found favor.

ఉదాాన్వన్ములలో పంచబడిన్దానా, నీ చెలికతెతలు నీ సవరము
విన్గోరుదురు న్నునను దాని విన్నిముి.

"Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon
the mountains of spices."

Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto
keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of
silver.
బయలు హామోనున్ందు సాలొమోను కొక దా
ర కాువన్ము కలదు అత్డు దానిని My vineyard, which is mine, is before me; thou, O Solomon, must have a
కాపులకిచెచను దాని ఫలములకు వచచబడిగా ఒకొకకకడు వేయి రూప్రయిలు thousand, and those that keep the fruit thereof two hundred."
తేవలను.
నా దా
ర కాువన్ము నా వశమున్ ఉన్నది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూప్రయిలు నీకే "Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice;
చెలు
ా ను. దానిని కాపుచేయవారికి రండువందలు వచచను.
cause me to hear it."
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నా పరయడా, త్వరపడుము లఘువెైన్ యిఱ్ఱఱవల ఉండుము గంధవరువృక్ష
పరవత్ములమీద గంతులువేయ లేడిపలావల ఉండుము.

The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and
Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.
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1

1

Hear, O heavens, and give ear, O earth! For the LORD hath spoken: "I have
nourished and brought up children, and they have rebelled against Me.

Isaiah
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ఉజజయా యోతాము ఆహాజు హిజకయాయను యూదారాజుల దిన్ములలో
యూదాను గూరిచయ యెరూష్లేమును గూరిచయ ఆమోజు కుమ్యరుడగు
యెష్ యాకు కలిగిన్ దరశన్ము.
యెహోవా మ్యటల్లడుచనానడు ఆకాశమ్య, ఆలకించము; భూమీ,
చెవియొగు
ు ము. నేను పలాలను పంచి గొపపవారినిగా చేసిత్రని వారు నామీద
త్రరుగబడియనానరు.
ఎదు
ద త్న్ కామ్ందు నరుగును గాడిద సొంత్వాని దొడిి తెలిసికొనును
ఇశారయేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు
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Why should ye be stricken anymore? Ye will revolt more and more. The
whole head is sick, and the whole heart faint.
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ప్రపష్ఠ జన్మ్య, దోష్భ్రిత్మైన్ పరజల్లరా, దుష్ుసంతాన్మ్య, చెరుపుచేయ
పలాల్లరా, మీకుశర మ్. వారు యెహోవాను విసరిజంచి యనానరు
ఇశారయేలుయొకక పరిశుదిదేవుని దూష్ంతురు ఆయన్ను విడిచి తొలగిపోయి
యనానరు.
నిత్ాము త్రరుగుబాట్ట చేయచ మీరేల ఇంకను కొటుబడుదురు? పరత్రవాడు
న్డినత్రతని వాాధి గలిగి యనానడు పరత్రవాని గుండె బలహీన్మ్యెాను.

Isaiah

1

6

Isaiah

1

7

Your country is desolate, your cities are burned with fire; your land,
strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by
strangers.
And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a shed in a
garden of cucumbers, as a besieged city.
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అరకాలు మొదలుకొని త్లవరకు సవసథత్ కొంచెమైన్ను లేదు ఎకకడ
చూచిన్ను గాయములు దబబలు పచిచ పుండు
ా అవి పండబడలేదు
కటుబడలేదు తెైలముతో మత్తన్ చేయబడలేదు.
మీ దేశము ప్రడెైపోయెను మీ పటుణములు అగినచేత్ కాలిపోయెను మీ
యెదుటనే అనుాలు మీ భూమిని త్రనివేయ చనానరు అనుాలకు
త్టసిథంచ నాశన్మువల అది ప్రడెైపోయెను.
దా
ర క్షతోటలోని గుడిసెవలను దోసప్రదులలోని ప్రకవలను ముటుడి వేయబడిన్
పటుణమువలను స్త్యోను కుమ్యరి విడువబడియన్నది.

Isaiah

1
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Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our
God, ye people of Gomorrah:

Isaiah
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా బహు కొదిదప్రటి శ్రష్ము మ్న్కు నిలుపని
యెడల మ్న్ము సొదొమ్వల నుందుము గొమొఱ్ఱ
ఱ తో సమ్యన్ ముగా
ఉందుము.
సొదొమ్ నాాయాధిపతుల్లరా, యెహోవామ్యట ఆల కించడి. గొమొఱ్ఱ
ఱ
జనుల్లరా, మ్న్ దేవుని ఉపదేశమున్కు చెవి యొగు
ు డి.
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యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట ఇదే విసాతరమైన్ మీ బలులు నాకేల?
దహన్బలులగు ప్రటేుళ్ల
ా ను బాగుగా మేపన్ దూడల కొరవువను నాకు వెకకస
మ్యయెను కోడెల రకిమ్ందైన్ను గొఱ్ఱపలాల రకిమ్ందైన్ను మేక పోతుల
రకిమ్ందైన్ను నాకిష్ుములేదు.

When you come to appear before Me, who hath required this from your
hand, to tread My courts?

The ox knoweth his owner and the ass his master's crib; but Israel doth not
know, My people doth not consider."
Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children
that are corrupters! They have forsaken the LORD, they have provoked the
Holy One of Israel unto anger, they have gone away backward.

From the sole of the foot even unto the head, there is no soundness in it,
but wounds and bruises and putrefying sores; they have not been closed,
neither bound up, neither mollified with ointment.

Unless the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should
have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.

"To what purpose is the multitude of your sacrifices unto Me?" saith the
LORD. "I am full of the burnt offerings of rams and the fat of fed beasts; and
I delight not in the blood of bullocks, or of lambs or of hegoats.
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నా సనినధిని కన్బడవలన్ని మీరు వచచచనానరే నా ఆవరణములను
తొ
ి కుకటకు మిముిను రమ్ిన్న వాడెవడు?

Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto Me. The new
moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot endure. It is
iniquity, even the solemn meeting.
మీ నైవేదాము వారథము అది నాకు అసహాము పుటిుంచ ధూప్రరపణము దాని Your new moons and your appointed feasts My soul hateth; they are a
నికను తేకుడి అమ్యవాసాయ విశారంత్రదిన్మును సమ్యజకూట పరక
trouble unto Me, I am weary of bearing them.
టన్మును జరుగుచన్నవి ప్రపులగుంపుకూడిన్ ఉత్సవసమ్యజమును నే
నోరచ జాలను.
మీ అమ్యవాసా ఉత్సవములును నియామ్క కాలము లును నాకు
And when ye spread forth your hands, I will hide Mine eyes from you; yea,
హేయములు అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియనానను. when ye make many prayers, I will not hear; your hands are full of blood.
మీరు మీ చేతులు చాపున్పుపడు మిముిను చూడక నా కనునలు
కపుపకొందును మీరు బహుగా ప్ర
ర రథన్చేసిన్ను నేను విన్ను మీ చేతులు
రకిముతో నిండియన్నవి.
మిముిను కడుగుకొనుడి శుదిి చేసికొనుడి. మీ దుష్కీయలు నాకు
కన్బడకుండ వాటిని తొల గింపుడి.
కీడుచేయట మ్యనుడి మేలుచేయ నేరుచకొనుడి నాాయము జాగరత్తగా
విచారించడి, హింసించబడు వానిని విడిపంచడి త్ండిరలేనివానికి నాాయము
తీరుచడి విధవరాలి పక్ష ముగా వాదించడి.

Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before
Mine eyes. Cease to do evil,
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యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడు రండి మ్న్ వివాదము
తీరుచకొందము మీ ప్రపములు రకిమువల ఎఱ్ఱనివెైన్ను అవి హిమ్ము వల
తెలాబడును కెంపువల ఎఱ్ఱనివెైన్ను అవి గొఱ్ఱబచచవల తెలాని వగును.

If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land;
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but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword"; for the
mouth of the LORD hath spoken it.
How the faithful city has become a harlot! It was full of judgment;
righteousness lodged in it, but now murderers.
Thy silver has become dross, thy wine mixed with water.
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మీరు సమ్ిత్రంచి నా మ్యట వినిన్యెడల మీరు భూమి యొకక
మ్ంచిపదారథములను అనుభ్వింతురు.
సమ్ిత్రంపక త్రరుగబడిన్యెడల నిశచయముగా మీరు ఖడుము ప్రలగుదురు
యెహోవా యీల్లగున్నే సెలవిచిచయనానడు.
అయోా, న్మ్ికమైన్ న్గరము వేశా ఆయెనే! అది నాాయముతో
నిండియండెను నీత్ర దానిలో నివసించెను ఇపుపడెైతే న్రహంత్కులు దానిలో
కాపురమునానరు.
నీ వెండి మ్షా
ు యెను, నీ దా
ర కాురసము నీళాతో కలిసి చెడిపోయెను.
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కావున్ పరభువును ఇశారయేలుయొకక బలిషు
ఠ డును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు
యెహోవా ఈల్లగున్ అనుకొనుచనానడు ఆహా, నా శతు
ి వులనుగూరిచ
నేనికను ఆయాసపడను నా విరోధులమీద నేను పగ తీరుచకొందును.

And I will turn My hand against thee, and wholly purge away thy dross, and
take away all thy tin.

learn to do well. Seek judgment, relieve the oppressed; judge the fatherless,
plead for the widow.
"Come now, and let us reason together," saith the LORD. "Though your sins
be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like
crimson, they shall be as wool.

Thy princes are rebellious, and companions of thieves; every one loveth
bribes, and followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither
doth the cause of the widow come unto them.
నీ అధికారులు దోరహులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the Mighty One of Israel: "Ah, I
బహుమ్యన్ములకొరకు కనిపట్ట
ు దురు త్ండిరలేనివారిపక్షమున్ నాాయము
will ease Me of Mine adversaries, and avenge Me of Mine enemies.
తీరచరు, విధవ రాండర వాాజాము విచారించరు.
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నా హసతము నీమీద పటిు కాురము వేసి నీ మ్షు
ు ను నిరిలము చేసి నీలో కలిపన్ I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the
త్గరమ్ంత్య తీసి వేసెదను.
beginning. Afterward thou shalt be called the City of Righteousness, the
Faithful City."
మొదటనుండిన్ట్ట
ా నీకు నాాయాధిపతులను మ్రల ఇచెచదను
Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.
ఆదిలోనుండిన్ట్ట
ా నీకు ఆలోచన్కరిలను మ్రల నియ మించెదను అపుపడు
నీత్రగల పటుణమ్నియ న్మ్ికమైన్ న్గరమ్నియ నీకు పేరు పటుబడును.
స్త్యోనుకు నాాయము చేత్ను త్రరిగి వచిచన్ దాని నివాసులకు నీత్రచేత్ను
విమోచన్ము కలుగును.
అత్రకరమ్ము చేయవారును ప్రపులును నిశ్రశష్ముగా నాశన్మ్గుదురు
యెహోవాను విసరిజంచవారు లయమ్గుదురు.
మీరు ఇచఛయించిన్ మ్సతకివృక్షమునుగూరిచ వారు సిగు
ు పడుదురు మీకు
సంతోష్కరములైన్ తోటలనుగూరిచ మీ ముఖ ములు ఎఱ్ఱబారును

And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be
together, and they that forsake the LORD shall be consumed.
For ye shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be
confounded for the gardens that ye have chosen.
For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no
water.
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మీరు ఆకులు వాడు మ్సతకివృక్షమువలను నీరులేని తోటవలను అగుదురు.
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బలవంతులు నారపీచవల నుందురు, వారి పని అగిన కణమువల నుండును
ఆరుపవాడెవడును లేక వారును వారి పనియ బత్రతగా కాలిపోవును.

And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark; and they shall
both burn together, and none shall quench them.
The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem:
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యూదాను గూరిచయ యెరూష్లేమును గూరిచయ ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్
యెష్యాకు దరశన్మువలన్ కలిగిన్ దేవోకిి

And it shall come to pass in the last days that the mountain of the LORD'S
house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted
above the hills, and all nations shall flow unto it.
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అంత్ాదిన్ములలో పరవత్ములపైన్ యెహోవా మ్ందిర పరవత్ము పరవత్
శిఖరమున్ సిథరపరచబడి కొండల కంట్ట ఎతు
త గా ఎత్తబడును పరవాహము
వచిచన్ట్ట
ా సమ్సత అన్ాజనులు దానిలోనికి వచెచదరు

And many people shall go and say, "Come ye, and let us go up to the
mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and He will teach
us of His ways, and we will walk in His paths." For out of Zion shall go forth
the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
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ఆ కాలమున్ స్త్యోనులోనుండి ధరిశాసతీము యెరూష్లేములోనుండి
యెహోవా వాకుక బయలు వెళ్ల
ా ను. జన్ములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ
యాకోబు దేవుని మ్ందిరమున్కు యెహోవా పరవత్ మున్కు మ్న్ము
వెళ్ల
ా దము రండి ఆయన్ త్న్ మ్యరుముల విష్యమై మ్న్కు బోధించను
మ్న్ము ఆయన్ తో
ి వలలో న్డుత్ము అని చెపుపకొందురు.

And He shall judge among the nations, and shall rebuke many people; and
they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning
hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn
war anymore.
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ఆయన్ మ్ధావరిియె
ై అన్ాజనులకు నాాయము తీరుచను అనేక జన్ములకు O house of Jacob, come ye and let us walk in the light of the LORD.
తీరుపతీరుచను వారు త్మ్ ఖడుములను నాగటి న్కుకలుగాను త్మ్
యీట్టలను మ్చచకతు
త లుగాను సాగగొట్ట
ు దురు జన్ముమీదికి జన్ము
ఖడుమత్తక యండును యదిముచేయ నేరుచకొనుట ఇక మ్యనివేయను.
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యాకోబు వంశసు
థ ల్లరా, రండి మ్న్ము యెహోవా వెలుగులో న్డుచకొందము. For Thou hast forsaken Thy people, the house of Jacob, because they are
replenished from the East, and are soothsayers like the Philistines; and they
please themselves with the children of strangers.
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యాకోబు వంశమ్గు ఈ జన్ము తూరుపన్ నుండిన్ జనుల
సంపరదాయములతో నిండుకొనియనానరు వారు ఫిలిషీతయలవలమ్ంత్ి
పరయోగము చేయదురు అనుాలతో సహవాసము చేయదురు గనుక నీవు
వారిని విసరిజంచి యనానవు.
వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియన్నది వారి ఆసిత సంప్రదామున్కు
మిత్రలేదు వారి దేశము గుఱ్ఱములతో నిండియన్నది వారి రథ ములకు
మిత్రలేదు.
వారి దేశము విగరహములతో నిండియన్నది వారు త్మ్ చేత్రపనికి తాము
వేరళాతో చేసిన్ దానికి న్మ్సాకరము చేయదురు
అలుపలు అణగదొరకకబడుదురు ఘనులు త్గిుంప బడు దురు కాబటిు వారిని
క్షమింపకుము.
యెహోవా భీకరసనినధినుండియ ఆయన్ పరభావ మ్హాత్ిామునుండియ
బండ బీటలోనికి దూరుము మ్ంటిలో దాగి యండుము.

Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their
treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their
chariots.
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న్రుల అహంకారదృష్ు త్గిుంపబడును మ్నుషుాల గరవము
అణగదొరకకబడును ఆ దిన్మున్ యెహోవా మ్యత్ిమే ఘన్త్ వహించను.

For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and
lofty, and upon every one that is lifted up--and he shall be brought low"
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and upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all
the oaks of Bashan;
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అహంకారాత్రశయముగల పరత్రదానికిని ఔన్నత్ాము గల పరత్రదానికిని
విమ్రిశంచ దిన్మొకటి సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా
నియమించియనానడు అవి అణగదొరకకబడును.
ఔన్నత్ాము కలిగి అత్రశయించ లబానోను దేవదారు వృక్షములకనినటికిని
బాషాను సిందూర వృక్షములకనినటికిని
ఉన్నత్పరవత్ములకనినటికిని ఎత్తయిన్ మటాకనినటికిని
ఉన్నత్మైన్ పరత్రగోపురమున్కును బురుజులుగల పరత్ర కోటకును
త్రీుషు ఓడలకనినటికిని రమ్ామైన్ విచిత్ి వసు
త వుల కనినటికిని ఆ దిన్ము
నియమింపబడియన్నది.
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అపుపడు న్రుల అహంకారము అణగదొరకకబడును మ్నుషుాల గరవము
త్గిుంపబడును ఆ దిన్మున్ యెహోవామ్యత్ిమే ఘన్త్ వహించను.

and the idols He shall utterly abolish.
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విగరహములు బత్రతగా న్శించిపోవును.
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యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచన్పుపడు ఆయన్ భీకర
సనినధినుండియ ఆయన్ పరభావ మ్యహాత్ిామునుండియ మ్నుషుాలు
కొండల గుహలలో దూరుదురు నేల బరియలలో దూరుదురు.

And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth,
for fear of the LORD and for the glory of His majesty, when He ariseth to
shake terribly the earth.
In that day a man shall cast away his idols of silver and his idols of gold
(which he made each one for himself to worship) to the moles and to the
bats,
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచన్పుపడు ఆయన్ భీకర to go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for
సనినధినుండియ ఆయన్ పరభావ మ్యహాత్ిామునుండియ కొండల
fear of the LORD and for the glory of His majesty, when He ariseth to shake
గుహలలోను బండబీటలలోను
terribly the earth.
దూరవలన్న్న ఆశతో న్రులు తాము పూజంచటకెై చేయించకొనిన్ వెండి
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils; for of what account is
విగరహములను సువరణ విగరహ ములను ఎలుకలకును గబిబలములకును
he?
ప్రరవేయదురు.
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Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands,
that which their own fingers have made.
And the lowly man boweth down, and the great man humbleth himself;
therefore forgive them not.
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD and for
the glory of His majesty.
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall
be bowed down; and the LORD alone shall be exalted in that day.

and upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up;
and upon every high tower, and upon every fortified wall;
and upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant sights.
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men
shall be made low; and the LORD alone shall be exalted in that day,
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త్న్ నాసికారంధరములలో ప్ర
ర ణముకలిగిన్ న్రుని లక్షాపటుకుము; వానిని
ఏవిష్యములో ఎనినక చేయవచచను?
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ఆలకించడి పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా పోష్ణమును
పోష్ణాధారమును అనోనదకముల ఆధారమ్ంత్య పోష్ణమ్ంత్య
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శూరులను యోధులను నాాయాధిపతులను పరవకిలను
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సోదకాండరను పదదలను పంచాదశాధిపతులను ఘన్త్ వహించిన్వారిని
మ్ంతు
ి లను శిలపశాసతీములను ఎరిగిన్వారిని మ్యంత్రికులను
యెరూష్లేములోనుండియ యూదాదేశములో నుండియ తీసివేయను.
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బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేష్ులుచేసి
జనులను ఏలదరు.
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For behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and
from Judah the stay and the staff, the whole store of bread and the whole
store of water,
the mighty man and the man of war, the judge and the prophet, and the
prudent and the ancient,
the captain of fifty and the honorable man, and the counselor and the
skilled artificer and the eloquent orator.
"And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.

And the people shall be oppressed, every one by another and every one by
his neighbor; the child shall behave himself proudly against the elder, and
the base against the honorable."
పరజలలో ఒకడిట్ట
ా ను మ్రియొకడట్ట
ా ను పరత్రవాడు త్న్ పరుగువానిని ఒతు
త డు When a man shall take hold of his brother in the house of his father, saying,
చేయను. పదదవానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచడును గరివంచి
"Thou hast clothing; be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand,"
త్రరసాకరముగా న్డుచను.
ఒకడు త్న్ త్ండిరయింట త్న్ సహోదరుని పట్ట
ు కొని నీకు వసతీము కలదు నీవు in that day he shall swear, saying, "I will not be a healer, for in my house is
మ్యమీద అధిపత్రవెై యందువు ఈ ప్రడుసథలము నీ వశముండనిమ్ినును
neither bread nor clothing: Make me not a ruler of the people!"
అత్డు ఆ దిన్మున్ కేకవేసినేను సంరక్షణ కరినుగా ఉండనొలాను నాయింట
ఆహారమేమియ లేదు వసతీమేమియ లేదు న్నున జనాధిపత్రగా
నియమింపరాదనును.
యెరూష్లేము ప్రడెైపోయెను యూదా నాశన్ మ్యయెను యెహోవా మ్హిమ్గల
దృష్ుకి త్రరుగుబాట్ట చేయ న్ంత్గా వారి మ్యటలును కిరయలును ఆయన్కు
పరత్రకూలముగా ఉన్నవి.
వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షామిచచను. త్మ్ ప్రపమును
మ్రుగుచేయక సొదొమ్వారివల దాని బయలుపరచదురు. త్మ్కు తామే
వారు కీడుచేసికొని యనానరు వారికి శర మ్
మీకు మేలు కలుగున్ని నీత్రమ్ంతులతో చెపుపము వారు త్మ్ కిరయల
ఫలము అనుభ్వింతురు.
దుషు
ు లకు శర మ్, వారి కిరయల ఫలము వారికి కలుగును.

నా పరజలవిష్యమై నేనేమ్ందును? బాలురు వారిని బాధపట్ట
ు చనానరు
స్త్తీలు వారిని ఏలుచనానరు. నా పరజల్లరా, మీ నాయకులు తో
ి వను
త్పపంచ వారు
వారు నీ తో
ి వల జాడను చెరిపవేయదురు. యెహోవా వాదించటకు
నిలువబడియనానడు జన్ములను విమ్రిశంచటకు లేచియనానడు

For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen, because their tongue and their
doings are against the LORD, to provoke the eyes of His glory.
The show of their countenance doth witness against them, and they declare
their sin as Sodom; they hide it not. Woe unto their soul! For they have
rewarded evil unto themselves.
Say ye to the righteous that it shall be well with them, for they shall eat the
fruits of their doings.
Woe unto the wicked! It shall be ill with him, for the reward of his hands
shall be given him.
As for My people, children are their oppressors, and women rule over them!
O My people, they that lead thee cause thee to err, and destroy the way of
thy paths.
The LORD standeth up to plead and standeth to judge the people.

The LORD will enter into judgment with the elders of His people and the
princes thereof: "For ye have eaten up the vineyard, and the spoil of the
poor is in your houses.
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యెహోవా త్న్ జనుల పదదలను వారి యధిపతులను విమ్రిశంప
వచచచనానడు. మీరే దా
ర క్షలతోటను త్రనివేసిత్రరి మీరు దోచకొనిన్ దరిదు
ర ల
సొముి మీ యిండాలోనే యన్నది
నా పరజలను న్లుగగొటిు మీరేమి చేయదురు? బీదల ముఖములను నూరి
మీరేమి చేయదురు? అని పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా
సెలవిచచచనానడు.

What mean ye that ye beat My people to pieces and grind the faces of the
poor?" saith the Lord GOD of hosts.

మ్రియ యెహోవా సెలవిచిచన్దేదన్గా స్త్యోను కుమ్యరిలు గరివషు
ఠ రాండెైీ
మడచాచి న్డచచ ఓర చూపులు చూచచ కులుకుతో న్డచచ, త్మ్
కాళాగజజలను మో
ా గించ చనానరు;
కాబటిు పరభువు స్త్యోను కుమ్యరిల న్డినత్రత బోడి చేయను యెహోవా వారి
మ్యన్మును బయలుపరచను.

therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the
daughters of Zion, and the LORD will uncover their secret parts."

20

In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments
about their feet, and their hair nets and their round ornaments like the
moon,
ఆ దిన్మున్ యెహోవా గలు
ా గలు
ా మ్ను వారి ప్రద భూష్ణములను సూరాబింబ the chains and the bracelets and the spangled ornaments,
భూష్ణములను చందరవంకలను భూష్ణములను
కరణభూష్ణములను కడియములను నాణమైన్ ముసుకు లను
the bonnets and the ornaments of the legs, and the headbands and the
tablets and the earrings,
కుల్ల
ా యీలను కాళా గొలుసులను ఒడా
ి ణములను పరిమ్ళ దరవాపు బరిణలను the rings and nose jewels,
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రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక కముిలను
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ఉత్సవ వసతీములను ఉత్తరీయములను పైటలను సంచలను
చేత్ర అదదములను సన్నపునారతో చేసిన్ ముసుకులను ప్రగాలను
శాలువులను తీసివేయను.

the changeable suits of apparel and the mantles and the shawls and the
crisping pins,
the mirrors and the fine linen, and the hoods and the veils.
And it shall come to pass that instead of sweet smell there shall be stench;
and instead of a girdle, a rent; and instead of wellset hair, baldness; and
instead of a sash, a girding of sackcloth; and branding instead of beauty.
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అపుపడు పరిమ్ళ దరవామున్కు పరత్రగా మురుగుడును న్డికట్ట
ు కు పరత్రగా
తా
ి డును అలిాన్ జడకు పరత్రగా బోడిత్లయ పరశసతమైన్ పైవసతీమున్కు పరత్రగా
గోనపటుయ అందమున్కు పరత్రగా వాత్యను ఉండును.
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ఖడుముచేత్ మ్నుషుాలు కూలుదురు యదిమున్ నీ బల్లఢ్యాలు పడుదురు And her gates shall lament and mourn; and she, being desolate, shall sit
upon the ground.
పటుణపు గుమ్ిములు బాధపడి దుుఃఖించను ఆమ ఏమియ లేనిదై నేల
And in that day seven women shall take hold of one man, saying, "We will
కూరుచండును.
eat our own bread and wear our own apparel; only let us be called by thy
name to take away our reproach."
ఆ దిన్మున్ ఏడుగురు స్త్తీలు ఒకక పురుషుని పట్ట
ు కొని మేము మ్య
In that day shall the Branch of the LORD be beautiful and glorious; and the
అన్నమే త్రందుము మ్య వసతీములే కట్ట
ు కొందుము, నీ పేరుమ్యత్ిము మ్యకు fruit of the earth shall be excellent and comely for those who have escaped
పటిు మ్య నింద తీసివేయ మ్ని చెపుపదురు.
of Israel.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా చిగురు మ్హిమ్య భూష్ ణమున్గును.
And it shall come to pass that he that is left in Zion and he that remaineth in
ఇశారయేలులో త్పపంచకొనిన్వారికి భూమిపంట అత్రశయాసపదముగాను
Jerusalem shall be called holy -- even every one who is written among the
శుభ్లక్షణము గాను ఉండును.
living in Jerusalem --
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Moreover the LORD saith: "Because the daughters of Zion are haughty, and
walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as
they go, and making a tinkling with their feet,

Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.
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స్త్యోనులో శ్రష్ంచిన్వారికి యెరూష్లేములో నిలువబడిన్వానికి అన్గా
జీవముపందుటకెై యెరూష్లేములో దాఖ లైన్ పరత్రవానికి పరిశుదు
ి డని పేరు
పట్ట
ు దురు.
తీరుపతీరుచ ఆత్ివలన్ను దహించ ఆత్ివలన్ను పరభువు స్త్యోను
కూమ్యరిలకున్న కలిష్మును కడిగివేయ న్పుపడు యెరూష్లేమున్కు
త్గిలిన్ రకిమును దాని మ్ధానుండి తీసివేసి దాని శుదిిచేయన్పుపడు

when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion,
and shall have purged the blood of Jerusalem from her midst by the spirit of
judgment and by the spirit of burning.
And the LORD will create upon every dwelling place of Mount Zion, and
upon her assemblies, a cloud and smoke by day and the shining of a flaming
fire by night; for upon all the glory shall be a defense.

స్త్యోనుకొండలోని పరత్ర నివాససథలముమీదను దాని ఉత్సవ
సంఘములమీదను పగలు మేఘధూమ్ములను రాత్రి అగినజావల్ల
పరకాశమును యెహోవా కలుగజేయను.
మ్హిమ్ అంత్టిమీద వితాన్ముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివాన్కు
ఆశర యముగాను చాట్టగాను పరణశాల యొకటి యండును.

And there shall be a tabernacle for shade in the daytime from the heat, and
for a place of refuge and for a covert from storm and from rain.
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నా పరయనిగూరిచ ప్రడెదను వినుడి అత్ని దా
ర క్షతోటనుబటిు
నాకిషు
ు డెైన్వానిగూరిచ ప్రడెదను వినుడి. సతు
త వ భూమిగల కొండమీద నా
పరయని కొకదా
ర క్షతోట యండెను
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ఆయన్ దానిని బాగుగా త్ివివ రాళాను ఏరి అందులో శ్రష్ఠమైన్ దా
ర క్షతీగెలను
నాటించెను దాని మ్ధాను బురుజు ఒకటి వేయించి దా
ర క్ష తొటిుని
తొలిపంచెను.దా
ర క్షపండు
ా ఫలింపవలన్ని యెదురు చూచచండెను గాని అది
కారుదా
ర క్షలు కాచెను
కావున్ యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, యూదావార ల్లరా, నా దా
ర క్షతోట
విష్యము నాకు నాాయము తీరచ వలన్ని మిముి వేడుకొనుచనానను.

And He fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with
the choicest vine; and built a tower in the midst of it, and also made a wine
press therein. And He looked for it to bring forth grapes, and it brought
forth wild grapes.
"And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I pray you,
between Me and My vineyard.
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Now will I sing to my Well-beloved a song of my Beloved concerning His
vineyard: my Well-beloved hath a vineyard on a very fruitful hill.

What could have been done more to My vineyard than I have not done in it?
Why, when I looked for it to bring forth good grapes, brought it forth wild
grapes?
నేను నా దా
ర క్షతోటకు చేసిన్దానికంట్ట మ్రేమి దానికి చేయగలను? అది
"And now, I will tell you what I will do to My vineyard: I will take away the
దా
ర క్షపండు
ా కాయన్ని నేను కనిపటిున్పుడు అది కారుదా
ర క్షలు కాయటకు
hedge thereof, and it shall be eaten up; and break down the wall thereof,
కారణమేమి?
and it shall be trodden down.
ఆలోచించడి, నేను నా దా
ర క్షతోటకు చేయబోవు కారామును మీకు
And I will lay it waste; it shall not be pruned nor dug, but there shall come
తెలియజపపదను నేను అది మేసివేయబడున్ట్ట
ా దాని కంచెను కొటిు వేసెదను. up briers and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain
అది తొ
ి కకబడున్ట్ట
ా దాని గోడను పడగొటిు దాని ప్రడుచేసెదను
upon it."
అది శుదిిచేయబడదు ప్రరతో త్ివవబడదు దానిలో గచచపదలును
బలురకకసి చెట్ట
ా ను బలిసి యండును దానిమీద వరిుంపవలదని
మేఘములకు ఆజా నిచెచదను.
ఇశారయేలు వంశము సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా దా
ర క్షతోట యూదా
మ్నుషుాలు ఆయన్ కిష్ుమైన్ వన్ము. ఆయన్ నాాయము కావలన్ని చూడగా
బల్ల తాకరము కన్బడెను నీత్ర కావలన్ని చూడగా రోదన్ము విన్బడెను.

For the vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel, and the men of
Judah, His pleasant plant. And He looked for judgment, but behold,
oppression; for righteousness, but behold, a cry.
Woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be
no place, that they may be placed alone in the midst of the earth!

సథలము మిగులకుండ మీరు మ్యత్ిమే దేశములో నివసించన్ట్ట
ా ఇంటికి ఇలు
ా
In mine ears said the LORD of hosts: "In truth many houses shall be
కలుపుకొని పలమున్కు పలము చేరుచ కొను మీకు శర మ్.
desolate, even the great and fair, without inhabitant.
నేను చెవుల్లర వినున్ట్ట
ా సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా సపష్ుముగా ఈ Yea, ten acres of vineyard shall yield but one bath, and a homer of seed shall
మ్యట నాతో సెల విచెచను. నిజముగా గొపపవియ దివామైన్వియనైన్
yield but an ephah."
యిండు
ా అనేకములు నివాసులులేక ప్రడెైపోవును.
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పది ఎకరముల దా
ర క్షతోట ఒక కుంచెడు రస మిచచను తూమడుగింజల
పంట ఒక పడి యగును.

Woe unto them that rise up early in the morning, that they may pursue
strong drink; that continue until night, till wine inflame them!
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మ్దాము తా
ి గుదమ్ని వేకువనే లేచి దా
ర కాురసము త్మ్కు మ్ంట పుటిుంచ
వరకు చాల రాత్రివరకు ప్రన్ముచేయవారికి శర మ్.
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వారు సితారా సవరమ్ండల త్ంబుర సనానయిలను వాయించచ
దా
ర కాురసము తా
ి గుచ విందు చేయదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు
ఆయన్ హసతకృత్ాములను లక్షాపటురు.
కావున్ నా పరజలు జా
ా న్ము లేకయే చెరపటుబడి పోవుచనానరు వారిలో
ఘనులైన్వారు నిరాహారులుగా నునానరు సామ్యనుాలు దపపచేత్
జవరపీడితులగుదురు.
అందుచేత్నే ప్రతాళము గొపప ఆశ పట్ట
ు కొని అపరి మిత్ముగా త్న్ నోరు
తెరచచన్నది వారిలో ఘనులును సామ్యనుాలును ఘోష్చేయవారును
హరిుంచవారును పడిపోవుదురు.
అలుపలు అణగదొరకక బడుదురు ఘనులు త్గిుంపబడుదురు గరివషు
ఠ ల చూపు
త్గు
ు ను
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాయే తీరుప తీరిచ మ్హిమ్పరచబడును
పరిశుదు
ి డెైన్ దేవుడు నీత్రనిబటిు త్నున పరిశుది పరచ కొనును.

And the harp and the viol, and the taboret and pipe, and wine are in their
feasts; but they regard not the work of the LORD, neither consider the
operation of His hands.
Therefore my people are gone into captivity, because they have no
knowledge; and their honorable men are famished, and their multitude
dried up with thirst.
Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth beyond
measure; and their glory and their multitude and their pomp, and he that
rejoiceth, shall descend into it.
And the lowly man shall be brought down, and the mighty man shall be
humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled.
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అది మేత్బీడుగా నుండును గొఱ్ఱపలాలు అచచట మేయను గరివంచిన్వారి
బీడు భూమిని విదేశీయలైన్ కాపరులు అనుభ్వింతురు.
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భ్కిిహీన్త్యను తా
ి ళాతో దోష్మును ల్లగుకొను వారికి శర మ్. బండిమోకులచేత్ who say, "Let Him make speed and hasten His work, that we may see it; and
ప్రపమును ల్లగుకొనువారికి శర మ్ వారు ఇటానుకొనుచనానరు
let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may
know it."
ఆయన్ను త్వరపడనిముి మేము ఆయన్ కారామును చూచన్ట్ట
ా
Woe unto them that call evil good, and good evil; that count darkness as
ఆయన్ను దానిని వెంటనే చేయనిముి ఇశారయేలుయొకక పరిశుదిదేవుని
light, and light as darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!
ఆలోచన్ మ్యకు తెలియబడున్ట్ట
ా అది మ్య యెదుట కన్బడనిముి
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కీడు మేలనియ మేలు కీడనియ చెపుపకొని చీకటి వెలుగనియ వెలుగు
చీకటనియ ఎంచకొను వారికి శర మ్. చేదు తీప అనియ తీప చేదనియ
ఎంచకొనువారికి శర మ్.
త్మ్ దృష్ుకి తాము జా
ా నులనియ త్మ్ యెనినకలో తాము
బుదిిమ్ంతులనియ త్లంచ కొనువారికి శర మ్.
దా
ర కాురసము తా
ి గుటలో పరఖాాత్రనొందిన్ వారికిని మ్దాము కలుపుటలో
తెగువగలవారికిని శర మ్.
వారు లంచము పుచచకొని దుషు
ు డు నీత్రమ్ంతుడని తీరుప తీరుచదురు
నీత్రమ్ంతుల నీత్రని దురీనత్రగా కన్బడచేయదురు.

But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God who is holy
shall be sanctified in righteousness.
Then shall the lambs feed according to their manner, and the waste places
of the fat ones shall strangers eat.
Woe unto them that draw along iniquity with cords of vanity, and sin as it
were with a cart rope;

Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own
sight!
Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to
mingle strong drink,
who justify the wicked for a reward, and take away the righteousness of the
righteous from him!
Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the
chaff, so their root shall be rottenness, and their blossom shall go up as
dust; because they have cast away the law of the LORD of hosts, and
despised the word of the Holy One of Israel.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాయొకక ధరి శాసతీమును నిరాక్షాపట్ట
ు దురు
ఇశారయేలుయొకక పరిశుదిదేవుని వాకుకను త్ృణీక రించదురు. కాబటిు
అగినజావల కొయాకాలును కాలిచవేయ న్ట్ట
ా ఎండిన్ గడిి మ్ంటలో
భ్సిమ్గున్ట్ట
ా వారి వేరు కుళ్లా పోవును వారి పువువ ధూళ్లవల పైకి
ఎగిరిపోవును.
దానినిబటిు యెహోవా కోపము ఆయన్ పరజలమీద మ్ండుచన్నది. ఆయన్
వారిమీదికి త్న్ బాహువు చాచి వారిని కొటుగా పరవత్ములు వణకుచన్నవి.
వీధులమ్ధాను వారి కళేబరములు పంటవల పడి యన్నవి. ఇంత్గా
జరిగిన్ను ఆయన్ కోపము చల్ల
ా రలేదు ఆయన్ బాహువు ఇంకను
చాపబడియన్నది.
ఆయన్ దూరముగానున్న జన్ములను పలుచటకు ధవజము నతు
త ను
భూమ్ాంత్మునుండి వారిని రపపంచటకు ఈల గొట్ట
ు ను అదిగో వారు
త్వరపడి వేగముగా వచచచనానరు.
వారిలో అలసిన్వాడెైన్ను తొటిిలు
ా వాడెైన్ను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదరపోడు
కునుకడు వారి న్డికట్ట
ు విడిపోదు వారి ప్రదరక్షలవారు తెగిపోదు.

Therefore is the anger of the LORD kindled against His people, and He hath
stretched forth His hand against them, and hath smitten them; and the hills
did tremble, and their carcasses were torn in the midst of the streets. For all
this, His anger is not turned away, but His hand is stretched out still.

వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండానినయ ఎకుక పటుబడియన్నవి వారి
గుఱ్ఱముల డెకకలు చెకుముకిరాళాతో సమ్యన్ ములు వారి రథచకరములు
సుడిగాలి త్రరిగిన్ట్ట
ా త్రరుగును
ఆడుసింహము గరిజంచిన్ట్ట
ా వారు గరిజంచదురు కొదమ్సింహము గరిజంచిన్ట్ట
ా
గరజన్చేయచ వేటను పట్ట
ు కొని అడిమేమియ లేకుండ దానిని ఎతు
త కొని
పోవుదురు విడిపంపగలవాడెవడును ఉండడు.
వారు ఆ దిన్మున్ సముదరఘోష్వల జన్ముమీద గరజన్చేయదురు ఒకడు
భూమివెైపు చూడగా అంధకారమును బాధయ కన్బడును అంత్ట ఆ
దేశముమీది వెలుగు మేఘములచేత్ చీకటి యగును.
రాజైన్ ఉజజయా మ్ృత్రనొందిన్ సంవత్సరమున్ అతుా న్నత్మైన్
సింహాసన్మ్ందు పరభువు ఆస్త్నుడెైయండగా నేను చూచిత్రని; ఆయన్
చొకాకయి అంచలు దేవాలయమును నిండుకొనను.
ఆయన్కు పైగా సెరా పులు నిలిచియండిరి; ఒకొకకకరికి ఆరేసి రకక లుండెను.
పరత్రవాడు రండు రకకలతో త్న్ ముఖ మును రంటితో త్న్ కాళాను
కపుపకొనుచ రంటితో ఎగురు చండెను.
వారుసెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా, పరిశుదు
ి డు పరిశుదు
ి డు
పరిశుదు
ి డు; సరవలోకము ఆయన్ మ్హిమ్తో నిండియన్నది అని గొపప
సవరముతో గాన్ పరత్రగాన్ములు చేయచండిరి.
వారి కంఠసవరమువలన్ గడప కముిల పునాదులు కదలుచ మ్ందిరము
ధూమ్ము చేత్ నిండగా

Their roaring shall be like a lion; they shall roar like young lions; yea, they
shall roar and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none
shall deliver it.
And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea; and
if one look unto the land, behold darkness and sorrow; and the light is
darkened in the heavens thereof.
In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne,
high and lifted up, and His train filled the temple.

నేను అయోా, నేను అపవిత్ిమైన్ పద వులు గలవాడను; అపవిత్ిమైన్
పదవులుగల జనుల మ్ధాను నివసించ వాడను; నేను న్శించిత్రని; రాజును
సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవాను నేను కనునల్లర చూచిత్రన్నుకొంటిని.

And He will lift up an ensign to the nations from afar, and will hiss unto
them from the end of the earth; and behold, they shall come with speed
swiftly.

None shall be weary nor stumble among them; none shall slumber nor
sleep; neither shall the girdle of their loins be loosed, nor the latchet of their
shoes be broken;
whose arrows are sharp, and all their bows bent, their horses' hoofs shall be
counted like flint, and their wheels like a whirlwind.

Above it stood the seraphims; each one had six wings: with two he covered
his face, and with two he covered his feet, and with two he flew.
And one cried unto another and said, "Holy, holy, holy is the LORD of hosts;
the whole earth is full of His glory."
And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the
house was filled with smoke.
Then said I, "Woe is me! For I am undone, because I am a man of unclean
lips and I dwell in the midst of a people of unclean lips; for mine eyes have
seen the King, the LORD of hosts."
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand,
which he had taken with the tongs from off the altar.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Isaiah
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అపుపడు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన్
నిపుపను చేత్ పట్ట
ు కొని నాయొదదకు ఎగిరి వచిచ నా నోటికి దాని త్గిలించి

And he laid it upon my mouth and said, "Lo, this hath touched thy lips; and
thine iniquity is taken away, and thy sin purged."
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Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will
go for Us?" Then said I, "Here am I. Send me!"
And He said, "Go, and tell this people: "`Hear ye indeed, but understand not;
and see ye indeed, but perceive not.'
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ఇది నీ పదవులకు త్గిలను గనుక నీ ప్రప మున్కు ప్ర
ర యశిచత్తమ్యయెను, నీ
దోష్ము తొలగి పోయెను అనను.
అపుపడునేను ఎవని పంపదను? మ్య నిమిత్తము ఎవడు పోవున్ని పరభువు
సెలవియాగా వింటిని. అంత్ట నేనుచిత్తగించము నేనునానను న్నున పంపు
మ్న్గా
ఆయన్నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటానుము మీరు నిత్ాము వినుచందురు
గాని గరహింపకుందురు; నిత్ాము చూచచందురు గాని తెలిసికొన్కుందురు.
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పరభువా, ఎనానళా వరకని నేన్డుగగా ఆయన్నివాసులు లేక పటుణములును,
మ్నుషుాలు లేక యిండు
ా ను ప్రడగు వరకును దేశము బత్రతగా బీడగువరకును

and the LORD have removed men far away, and there be a great forsaking in
the midst of the land.
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యెహోవా మ్నుషుాలను దూరముగా తీసికొని పోయిన్ందున్ దేశములో
నిరజన్మైన్ సథలములు విసాతరమ్గువరకును ఆల్లగున్ జరుగును.
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అపుపడు యెహోవా యెష్యాతో ఈల్లగు సెల విచెచనుఆహాజు
నదుర్కకనుటకు నీవును నీ కుమ్యరుడెైన్ షెయారాాష్షబును చాకిరేవు
మ్యరుమున్ పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి అత్నితో ఈల్లగు చెపుపము

and say unto him: `Take heed, and be quiet. Fear not, neither be
fainthearted at the two tails of these smoking firebrands -- at the fierce
anger of Rezin and Syria, and of the son of Remaliah.
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Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have taken evil counsel
against thee, saying,
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భ్దరముసుమీ, నిమ్ిళ్లంచము; పగ రాజుచన్న యీ రండు కొరకంచ
కొన్లకు, అన్గా రజీనును, సిరియనులు, రమ్ల్లా కుమ్యరుడును అనువారి
కోప్రగినకి జడియకుము, నీ గుండె అవియ నీయకుము.
సిరియాయ, ఎఫా
ర యి మును, రమ్ల్లా కుమ్యరుడును నీకు కీడుచేయవలన్ని
ఆలోచించచ

Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their
eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand
with their heart, and convert and be healed."
వారు కనునలతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గరహించి, మ్న్సుస
Then said I, "Lord, how long?" And He answered, "Until the cities be wasted
మ్యరుచకొని సవసథత్ పందక పోవున్ట్ట
ా ఈ జనుల హృదయము కొరవవచేసి వారి without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly
చెవులు మ్ంద పరచి వారి కనునలు మూయించమ్ని చెపపను.
desolate,

"But yet in it shall be a tenth, and it shall return and shall be eaten, as a teil
tree and as an oak whose substance is in them when they cast their leaves:
so the holy seed shall be the substance thereof."
దానిలో పదియవ భాగము మ్యత్ిము విడువ బడిన్ను అదియను
And it came to pass in the days of Ahaz the son of Jotham, the son of Uzziah,
నాశన్మ్గును. సిందూర మ్సతకి వృక్షములు న్రకబడిన్ త్రువాత్ అది
king of Judah, that Rezin the king of Syria and Pekah the son of Remaliah,
మిగిలియండు మొదు
ద వల నుండును; అటిు మొదు
ద నుండి పరిశుదిమైన్ చిగురు king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not
పుట్ట
ు ను.
prevail against it.
యూదా రాజైన్ ఉజజయా మ్నుమ్డును యోతాము కుమ్యరుడునైన్ ఆహాజు
And it was told the house of David, saying, "Syria is confederate with
దిన్ములలో సిరియా రాజైన్ రజీనును ఇశారయేలు రాజును రమ్ల్లా
Ephraim." And his heart was moved, and the heart of his people, as the
కుమ్యరుడునైన్ పకహును యదిము చేయవలన్ని యెరూష్లేముమీదికి
trees of the wood are moved with the wind.
వచిచరి గాని అది వారివలన్ కాకపోయెను
అపుపడుసిరియనులు ఎఫా
ర యిమీయలను తోడు చేసికొనిరని దావీదు
Then said the LORD unto Isaiah, "Go forth now to meet Ahaz, thou and
వంశసు
థ లకు తెలుపబడగా, గాలికి అడవి చెట్ట
ా కదలిన్ట్ట
ా వారి
Shearjashub [that is, The remnant shall return], thy son, at the end of the
హృదయమును వారి జనుల హృదయమును కదిలను.
conduit of the upper pool in the highway of the Fuller's Field,

"Let us go up against Judah and vex it, and let us make a breach therein for
us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabeel,"
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మ్న్ము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భ్యపటిు దాని
thus saith the Lord GOD: It shall not stand, neither shall it come to pass.
ప్ర
ర కారములను పడగొటిు టాబెయేలను వాని కుమ్యరుని దానికి రాజుగా
నియమించె దము రండని చెపుపకొనిరి.
అయితే పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఆ మ్యట నిలువదు, For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin; and
జరు గదు.
within threescore and five years shall Ephraim be broken, that it be not a
people.
దమ్సుక సిరియాకు రాజధాని; దమ్సుకన్కు రజీనురాజు; అరువదియయిదు And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's
సంవత్సరములు కాకమునుపు ఎఫా
ర యిము జన్ము కాకుండ నాశన్మ్గును.
son. If ye will not believe, surely ye shall not be established.'"
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కాబటిు పరభువు తానే యొక సూచన్ మీకు చూపును. ఆలకించడి, కన్ాక
గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కని అత్నికి ఇమ్యినుయేలను పేరు పట్ట
ు ను.

Butter and honey shall He eat, that He may know to refuse the evil and
choose the good.
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కీడును విసరిజంచటకును మేలును కోరు కొనుటకును అత్నికి తెలివి
వచచన్పుపడు అత్డు పరుగు, తేనను త్రనును.

For before the Child shall know to refuse the evil and choose the good, the
land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings.
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కీడును విసరిజంచటకును మేలును కోరు కొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక
మునుపు నినున భ్యపట్ట
ు ఆ యిదదరు రాజుల దేశము ప్రడుచేయ బడును.
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ఆ దిన్మున్ ఐగుపు
ు రుదేశములోని
త న్దుల అంత్మ్ందున్న జ్యరీగలను, అష్ష
కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొటిు పలుచను.

And they shall come, and shall rest all of them in the desolate valleys and in
the holes of the rocks, and upon all thorns and upon all bushes.
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అవి అనినయ వచిచ మటుల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండా
పదలనినటిలోను గడిి బీళానినటిలోను దిగి నిలుచను.

In the same day shall the Lord shave with a hired razor (namely, by those
beyond the river, by the king of Assyria) the head and the hair of the feet,
and it shall also consume the beard.

షోమో
ా ను ఎఫా
ర యిమున్కు రాజధాని; షోమో
ా నున్కు రమ్ల్లా కుమ్యరుడు రాజు; Moreover the LORD spoke again unto Ahaz, saying,
మీరు న్మ్ికుండిన్యెడల సిథరపడక యందురు.
యెహోవా ఇంకను ఆహాజున్కు ఈల్లగు సెలవిచెచను
"Ask thee a sign of the LORD thy God; ask it either in the depth or in the
height above."
నీ దేవుడెైన్ యెహోవావలన్ సూచన్ న్డుగుము. అది ప్రతాళమ్ంత్ లోతెైన్ను But Ahaz said, "I will not ask, neither will I tempt the LORD."
సరే ఊరథవలోకమ్ంత్ ఎత్తయిన్ను సరే.
ఆహాజునేను అడుగను యెహోవాను శోధింప న్ని చెపపగా
And Isaiah said, "Hear ye now, O house of David! Is it a small thing for you to
weary men, but will ye weary my God also?
అత్డుఈల్లగు చెపపను, దావీదు వంశసు
థ ల్లరా, వినుడి; మ్నుషుాలను
Therefore the Lord Himself shall give you a sign: Behold, a virgin shall
విసికించట చాలదను కొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా?
conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel.

The LORD shall bring upon thee and upon thy people and upon thy father's
house days that have not come since the day that Ephraim departed from
Judah: even the king of Assyria."
యెహోవా నీ మీదికిని నీ జన్ము మీదికిని నీ పత్రుల కుట్టంబపువారి మీదికిని And it shall come to pass in that day that the LORD shall hiss for the fly that
శర మ్ దిన్ములను, ఎఫా
ర యిము యూదానుండి తొలగిన్ దిన్ము మొదలుకొని is in the uttermost part of the rivers of Egypt and for the bee that is in the
నేటి వరకు రాని దిన్ములను రపపంచను; ఆయన్ అష్ష
ు రు రాజును నీమీదికి land of Assyria.
రపపంచను.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా న్ది (యూపరటీసు) అదదరి నుండి కూలికి వచచ
మ్ంగలకత్రతచేత్ను, అన్గా అష్ష
ు రు రాజు చేత్ను త్లవెండు
ర కలను
కాళావెండు
ర కలను కౌురము చేయించను, అది గడిముకూడను గీచివేయను.

And it shall come to pass in that day that a man shall nourish a young cow
and two sheep;
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ఆ దిన్మున్ ఒకడు ఒక చిన్న ఆవును రండు గొఱ్ఱ లను పంచకొన్గా
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అవి సమ్ృదిిగా ప్రలిచిచన్ందున్ అత్డు పరుగు త్రనును; ఏలయన్గా ఈ
దేశములో విడువ బడిన్ వారందరును పరుగు తేనలను త్రందురు.
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ఆ దిన్మున్ వెయిా వెండి నాణముల విలువగల వెయిా దా
ర క్షచెట్ట
ా ండు పరత్ర
సథలమున్ గచచపదలును బలు రకకసి చెట్ట
ా ను పరుగును.

and it shall come to pass, for the abundance of milk that they shall give, that
he shall eat butter, for butter and honey shall every one eat that is left in
the land.
And it shall come to pass in that day in every place where there were a
thousand vines worth a thousand silverlings, that it shall be even for briers
and thorns.
With arrows and with bows shall men come thither, because all the land
shall become briers and thorns.
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ఈ దేశమ్ంత్య గచచ పదలతోను బలురకకసి చెటాతోను నిండియండును
గనుక బాణములను విండాను చేత్ పట్ట
ు కొని జనులు అకక డికి పోవుదురు.
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ప్రరచేత్ త్ివవబడుచండిన్ కొండ లనినటిలోనున్న బలురకకసి చెటా
భ్యముచేత్ను గచచ పదల భ్యముచేత్ను జనులు అకకడికి పోరు; అది
యెడాను తోలుటకును గొఱ్ఱలు తొ
ి కుకటకును ఉప యోగమ్గును.
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మ్రియ యెహోవా నీవు గొపపపలక తీసికొని మ్హేరు షాల్లల్, హాష్బజ్1,
అను మ్యటలు సామ్యన్ా మైన్ అక్షరములతో దానిమీద వా
ర యము.
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నా నిమిత్తము న్మ్ికమైన్ సాక్షాము పలుకుటకు యాజకుడెైన్ ఊరియాను
And I went unto the prophetess, and she conceived and bore a son. Then
యెబెరకాాయ కుమ్యరుడెైన్ జకరాాను సాకు
ు లనుగా పట్టుదన్ని నాతో చెపపగా said the LORD to me, "Call his name Mahershalalhashbaz.
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నేను పరవకిిీ యొదదకు పోత్రని; ఆమ గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కన్గా యెహోవా
అత్నికి మ్హేరు షాల్లల్ హాష్బజ్2 అను పేరు పట్ట
ు ము.
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And on all hills that shall be dug with the mattock, there shall not be a
coming thither for fear of briers and thorns, but it shall be for the sending
forth of oxen and for the treading of lesser cattle.
Moreover the LORD said unto me, "Take thee a great scroll, and write in it
with a man's pen concerning Mahershalalhashbaz."

And I took unto me faithful witnesses to attest: Uriah the priest and
Zechariah the son of Jeberechiah.

For before the child shall have knowledge to cry `My father,' and `My
mother,' the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken
away to the king of Assyria."
ఈ బాలుడునాయనా అమ్యి అని అన్నేరక మునుపు అష్ష
ు రురాజును అత్ని The LORD spoke also unto me again, saying,
వారును దమ్సుక యొకక ఐశవరామును షోమో
ా ను దోపుడు సొముిను
ఎత్రతకొని పోవుదురనను.
మ్రియ యెహోవా ఇంకను నాతో ఈల్లగు సెల విచెచను
"Inasmuch as this people refuseth the waters of Shiloah that flow softly, and
rejoice in Rezin and Remaliah's son,
ఈ జనులు మలాగా ప్రరు ష్లోహు నీళ్ల
ా వదదని చెపప రజీనునుబటిుయ
now therefore, behold, the Lord bringeth up upon them the waters of the
రమ్ల్లా కుమ్యరునిబటిుయ సంతోష్ంచచనానరు.
river, strong and many, even the king of Assyria and all his glory; and he
shall come up over all his channels and go over all his banks.
కాగా పరభువు బలమైన్ యూఫరటీసున్ది విసాతర జలములను, అన్గా అష్ష
ు రు
రాజును అత్ని దండంత్టిని వారిమీదికి రపపంచను; అవి దాని
కాలువలనినటిపైగా పంగి ఒడు
ి లనినటిమీదను పరిా ప్రరును.

And he shall pass through Judah; he shall overflow and go over, he shall
reach even to the neck. And the stretching out of his wings shall fill the
breadth of thy land, O Immanuel."
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అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ పరిా పరవహించను; అవి కుత్రకల లోత్గును. Associate yourselves, O ye people, yet ye shall be broken in pieces! And give
ఇమ్యినుయేలూ, పకిు త్న్ రకకలు విపుపన్పపటివల దాని రకకల వాాప కము ear, all ye of far countries. Gird yourselves, and ye shall be broken in pieces;
నీ దేశ వెైశాలా మ్ంత్టను వాాపంచను.
gird yourselves, and ye shall be broken in pieces!
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Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it
shall not stand, for God is with us.
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జనుల్లరా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసు
థ ల్లరా, మీరందరు
ఆలకించడి మీరు న్డుము కట్ట
ు కొనిన్ను ఓడిపోవుదురు న్డుము
కట్ట
ు కొనిన్ను ఓడిపోవుదురు.
ఆలోచన్ చేసికొనిన్ను అది వారథమ్గును మ్యట పలికిన్ను అది నిలువదు.
దేవుడు మ్యతోనునానడు.
ఈ జనులమ్యరుమున్ న్డువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో
చెపపయనానడు; న్నున గదిదంచి యీ మ్యట సెలవిచెచను
ఈ పరజలు బందుకట్ట
ు అని చెపుపన్దంత్య బందుకట్ట
ు అనుకొన్కుడి వారు
భ్యపడుదానికి భ్యపడకుడి దానివలన్ దిగులు పడకుడి.
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And He shall be for you a sanctuary, but for a stone of stumbling and for a
rock of offense to both the houses of Israel, for a trap and for a snare to the
inhabitants of Jerusalem.
And many among them shall stumble and fall and be broken, and be snared
and be taken."
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాయే పరిశుదు
ి డను కొనుడి మీరు
భ్యపడవలసిన్వాడు ఆయనే, ఆయన్ కోసరమే దిగులుపడవలను
అపుపడాయన్ మీకు పరిశుదిసథలముగా నుండును.
అయితే ఆయన్ ఇశారయేలుయొకక రండు కుట్టంబ ములకు త్గులు
రాయిగాను అభ్ాంత్రము కలిగించ బండగాను ఉండును యెరూష్లేము
నివాసులకు బోనుగాను చికుకవలగాను ఉండును
అనేకులు వాటికి త్గిలి తొటిిలు
ా చ పడి కాళ్ల
ా చేతులు విరిగి చికుకబడి
పటుబడుదురు.
ఈ పరమ్యణవాకామును కట్ట
ు ము, ఈ బోధను ముదిరంచి నా శిషుాల
కపపగింపుము.
యాకోబు వంశమున్కు త్న్ ముఖమును మ్రుగుచేసి కొను యెహోవాను
న్ముికొను నేను ఎదురుచూచ చనానను ఆయన్కొరకు నేను
కనిపట్ట
ు చనానను.
ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచన్ పలాలును, స్త్యోను కొండమీద
నివసించ సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవావలని సూచన్లుగాను,
మ్హతాకరాములు గాను ఇశారయేలీయల మ్ధా ఉనానము.
వారు మిముిను చూచికరణపశాచిగలవారియొదదకును కిచకిచల్లడి గొణుగు
మ్ంత్ిజుాలయొదదకును వెళ్లా విచారించ డని చెపుపన్పుపడు జనులు త్మ్
దేవునియొదదనే విచారింప వదా
ద ? సజీవులపక్షముగా చచిచన్ వారియొదదకు వెళా
దగునా?
ధరిశాసతీమును పరమ్యణ వాకామును విచా రించడి; ఈ వాకాపరకారము వారు
బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు.
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అటిువారు ఇబబంది పడుచ ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయదురు. ఆకలి
గొనుచ వారు కోపపడి త్మ్ రాజు పేరను త్మ్ దేవుని పేరను శాపములు
పలుకుచ మీద చూతురు;

For the LORD spoke thus to me with a strong hand, and instructed me that I
should not walk in the way of this people, saying,
"Say ye not, `A confederacy,' to all those to whom this people shall say, `A
confederacy'; neither fear ye their fear, nor be afraid.
Sanctify the LORD of hosts Himself; and let Him be your fear, and let Him be
your dread.

Bind up the testimony, seal the law among my disciples.
And I will wait upon the LORD, who hideth His face from the house of Jacob,
and I will look for Him.
Behold, I and the children whom the LORD hath given me are for signs and
for wonders in Israel from the LORD of hosts, who dwelleth in Mount Zion.
And when they shall say unto you, "Seek unto those who have familiar
spirits and wizards, who peep and who mutter," should not a people seek
unto their God? For the living, to the dead?
To the law and to the testimony! If they speak not according to this word, it
is because there is no light in them.

And they shall pass through it sorely beset and hungry; and it shall come to
pass that, when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse
their king and their God, and look upward;
and they shall look unto the earth and behold trouble and darkness,
dimness of anguish, and they shall be driven to darkness.
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భూమి త్ట్ట
ు తేరి చూడగా బాధలును అంధకారమును దుససహ మైన్
వేదన్య కలుగును; వారు గాఢంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు.
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అయిన్ను వేదన్పందిన్ దేశముమీద మ్బుబ నిలువ లేదు పూరవకాలమున్
ఆయన్ జబూలూను దేశమును న్ఫా
త లి దేశమును అవమ్యన్పరచెను
అంత్ాకాలమున్ ఆయన్ సముదరప్ర
ర ంత్మును, అన్గా యొరా
ద ను అదదరిని
అన్ాజనుల గలిలయ పరదేశమును మ్హిమ్గలదానిగా చేయచనానడు.
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చీకటిలో న్డుచ జనులు గొపప వెలుగును చూచ చనానరు
మ్రణచాఛయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు పరకా శించను.
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నీవు జన్మును విసతరింపజేయచనానవు వారి సంతోష్మును
వృదిిపరచచనానవు కోత్కాలమున్ మ్నుషుాలు సంతోష్ంచన్ట్ట
ా
దోపుడుసొముి పంచకొనువారు సంతోష్ంచన్ట్ట
ా వారు నీ సనినధిని
సంతోష్ంచచనానరు.
మిదాాను దిన్మున్ జరిగిన్ట్ట
ా వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచియనానవు
వాని మడను కట్ట
ు కఱ్ఱను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియనానవు.
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యదిపుసందడిచేయ యోధులందరి జ్యళ్ల
ా ను రకిములో పరలింపబడిన్
వసతీములును అగినలో వేయబడి దహింపబడును.

For unto us a Child is born, unto us a Son is given; and the government shall
be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful, Counselor,
The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.
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Of the increase of His government and peace there shall be no end, upon
the throne of David and upon His Kingdom, to order it and to establish it
with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of
the LORD of hosts will perform this.
The Lord sent a word into Jacob, and it hath lighted upon Israel.
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ఏలయన్గా మ్న్కు శిశువు పుట్టును మ్న్కు కుమ్యరుడు అనుగరహింపబడెను
ఆయన్ భుజముమీద రాజాభారముండును. ఆశచరాకరుడు ఆలోచన్కరి
బలవంతుడెైన్ దేవుడు నితుాడగు త్ండిర సమ్యధాన్కరియగు అధిపత్ర అని
అత్నికి పేరు పటుబడును.
ఇది మొదలుకొని మిత్రలేకుండ దానికి వృదిియ కేుమ్ మును కలుగున్ట్ట
ా
సరవకాలము దావీదు సింహాసన్మును రాజామును నియమించను
నాాయమువలన్ను నీత్రవలన్ను రాజామును సిథరపరచ టకు అత్డు
సింహాసనాస్త్నుడెై రాజాపరిప్రలన్ చేయను. సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా ఆసకిికలిగి దీనిని నరవేరుచను.
పరభువు యాకోబు విష్యమై వరిమ్యన్ము పంపగా అది ఇశారయేలువరకు
దిగివచిచయన్నది.
అది ఎఫా
ర యిముకును షోమో
ా ను నివాసులకును పరజల కందరికి
తెలియవలసియన్నది.
వారుఇటికలతో కటిున్ది పడిపోయెను చెకికన్ రాళాతో కట్ట
ు దము రండి;
రావికఱ్ణతో కటిున్ది న్రకబడెను, వాటికి మ్యరుగా దేవదారు కఱ్ఱను
వేయదము రండని అత్రశయపడి గరవముతో చెపుపకొనుచనానరు.
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యెహోవా వానిమీదికి రజీనున్కు విరోధులైన్ వారిని హెచిచంచచ వాని
శతు
ి వులను రేపుచనానడు.

Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation, when at
the first He lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and
afterward more grievously afflicted her by the way of the sea, beyond the
Jordan, in Galilee of the nations.
The people that walked in darkness have seen a great light; they that dwell
in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

Thou hast multiplied the nation and not increased the joy; they joy before
Thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide
the spoil.
For Thou hast broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder,
the rod of his oppressor, as in the day of Midian.

For every battle of the warrior is with confused noise and garments rolled in
blood, but this shall be with burning and fuel of fire.

And all the people shall know--even Ephraim and the inhabitant of Samaria"
that say in the pride and stoutness of heart:
"The bricks are fallen down, but we will build with hewn stones; the
sycamores are cut down, but we will change them into cedars."
Therefore the LORD shall set up the adversaries of Rezin against him and
join his enemies together,

the Syrians before and the Philistines behind; and they shall devour Israel
with open mouth. For all this His anger is not turned away, but His hand is
stretched out still.
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తూరుపన్ సిరియాయ పడమ్ట ఫిలిషీతయలును నోరు తెరచి ఇశారయేలును
మింగివేయవలన్ని యనానరు ఈల్లగు జరిగిన్ను ఆయన్ కోపము
చల్ల
ా రలేదు.ఆయన్ బాహువు ఇంకను చాపబడియన్నది.

For the people turneth not unto Him that smiteth them, neither do they
seek the LORD of hosts.
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అయిన్ను జనులు త్ముి కొటిున్వానిత్ట్ట
ు త్రరుగుట లేదు
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాను వెదకరు.
కావున్ యెహోవా ఇశారయేలులోనుండి త్లను తోకను తాటికమ్ిను రలు
ా ను
ఒకక దిన్మున్ కొటిువేయను.
పదదలును ఘనులును త్ల; కలాల్లడు పరవకిలు తోక.
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ఈ జనుల నాయకులు తో
ి వ త్పపంచవారు వారిని వెంబడించవారు
వారిచేత్ మింగివేయబడు దురు.
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వారందరును భ్కిిహీనులును దురాిరు
ు లునై యనానరు పరత్ర నోరు
దురాభష్ల్లడును కాబటిు పరభువు వారి ¸యవన్సు
థ లను చూచి సంతో ష్ంపడు
వారిలో త్లిదండు
ర లు లేనివారియందైన్ను వారి విధవరాండరయందైన్ను
జాలిపడడు. ఈల్లగు జరిగిన్ను ఆయన్ కోపము చల్ల
ా రలేదు ఆయన్
బాహువు ఇంకను చాపబడియన్నది.
భ్కిిహీన్త్ అగినవల మ్ండుచన్నది అది గచచపదలను బలురకకసి చెటాను
కాలిచ అడవి పదలలో రాజును అవి దటుమైన్ పగవల చట్ట
ు కొనుచ పైకి
ఎగయను.
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా ఉగరత్వలన్ దేశము కాలిపోయెను.
జనులును అగినకి కట్టులవల నునానరు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణంపడు.

Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, branch and rush, in
one day.
The ancient and honorable, he is the head; and the prophet that teacheth
lies, he is the tail.
For the leaders of this people cause them to err, and they that are led by
them are destroyed.
Therefore the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have
mercy on their fatherless and widows; for every one is a hypocrite and an
evildoer, and every mouth speaketh folly. For all this His anger is not turned
away, but His hand is stretched out still.
For wickedness burneth as the fire; it shall devour the briers and thorns, and
shall kindle in the thickets of the forest, and they shall mount up like the
lifting up of smoke.
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కుడిపరకకన్ ఉన్నదాని పట్ట
ు కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యందురు;
ఎడమ్పరకకన్ ఉన్నదాని భ్కిుంచదురు గాని ఇంకను త్ృపతపందక యందురు
వారిలో పరత్రవాడు త్న్ బాహువును భ్కిుంచను
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మ్న్షేు ఎఫా
ర యిమును ఎఫా
ర యిము మ్న్షేును భ్కిుంచను వీరిదదరు ఏకీభ్వించి
యూదామీద పడుదురు. ఈల్లగు జరిగిన్ను ఆయన్ కోపము చల్ల
ా రలేదు
ఆయన్ బాహువు ఇంకను చాపబడియన్నది.
విధవరాండు
ర త్మ్కు దోపుడుసొముిగా ఉండవల న్నియ
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త్లిదండు
ర లులేనివారిని కొలా పట్ట
ు కొన్వలన్నియ కోరి నాాయవిమ్రశ
జరిగింపకుండ దరిదు
ర లను తొలగించ టకును నా పరజలలోని బీదల
నాాయమును త్పపంచటకును అనాాయపు విధులను విధించవారికిని
బాధకరమైన్ శాసన్ములను వా
ర యించవారికిని శర మ్.
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దరశన్దిన్మున్ దూరమునుండి వచచ పరళయదిన్మున్ మీరేమి
Without Me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall
చేయదురు? సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదదకు ప్రరిపోవుదురు?మీ
under the slain." For all this His anger is not turned away, but His hand is
ఐశవరామును ఎకకడ దాచకొందురు?
stretched out still.
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Through the wrath of the LORD of hosts is the land darkened, and the
people shall be as the fuel of the fire; no man shall spare his brother.
And he shall snatch on the right hand and be hungry; and he shall eat on the
left hand, and they shall not be satisfied; they shall eat every man the flesh
of his own arm.
Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh; and they together shall be
against Judah. For all this His anger is not turned away, but His hand is
stretched out still.
"Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write
grievousness which they have prescribed
to turn aside the needy from judgment and to take away the right from the
poor of My people, that widows may be their prey, and that they may rob
the fatherless!
And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which
shall come from far? To whom will ye flee for help? And where will ye leave
your glory?

వారు చెరపటుబడిన్వారి కిరంద దాగుకొనుచనానరు హతులైన్వారి కిరంద
కూలుచనానరు ఈల్లగు జరిగిన్ను యెహోవా కోపము చల్ల
ా రలేదు ఆయన్
బాహువు ఇంకను చాపబడియన్నది.
అష్ష
ు రీయలకు శర మ్ వారు నా కోపమున్కు సాధన్మైన్ దండము నా
దుడు
ి కఱ్ఱ నా ఉగరత్ వారిచేత్రలో ఉన్నది.
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షోమో
ా నున్కును దాని విగరహములకును నేను చేసి న్ట్ట
ా యెరూష్లేమున్కును Therefore it shall come to pass when the Lord hath performed His whole
దాని విగరహములకును చేయక పోదునా అనను.
work upon Mount Zion and on Jerusalem: "I will punish the fruit of the stout
heart of the king of Assyria and the glory of his high looks.
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కావున్ స్త్యోను కొండమీదను యెరూష్లేము మీదను పరభువు త్న్
కారామ్ంత్య నరవేరిచన్ త్రువాత్ నేను అష్ష
ు రురాజుయొకక
హృదయగరవమువలని ఫలమునుబటిుయ అత్ని కనునల అహంకారపు
చూపులనుబటిుయ అత్ని శికిుంతును.
అత్డునేను వివేకిని నా బాహుబలముచేత్ను నాబుదిిచేత్ను ఆల్లగుచేసిత్రని
నేను జన్ముల సరిహదు
ద లను మ్యరిచ వారి ఖజానాలను దోచకొంటిని మ్హా
బలిషు
ఠ డనై సింహాసనాస్త్నులను తో
ి సివేసిత్రని

For he saith, "`By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom,
for I am prudent; and I have removed the bounds of the people and have
robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant
man.
And my hand hath found as a nest the riches of the people, and as one
gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth; and there was
none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.'"
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పకిుగూటిలో ఒకడు చెయిావేసిన్ట్ట
ు జన్ముల ఆసిత నా చేత్ చికెకను. ఒకడు
విడువబడిన్ గుడాను ఏరుకొనున్పుపడు రకకను ఆడించన్దియె
ై న్ను నోరు
తెరచన్దియె
ై న్ను కిచకిచల్లడున్దియె
ై న్ను లేకపోవున్ట్ట
ా నిరభ్ాంత్రముగా
నేను సరవలోకమును ఏరుకొను చనానన్ని అనుకొనును.

Shall the ax boast itself against him that heweth therewith? Or shall the saw
magnify itself against him that shaketh it? As if the rod should shake itself
against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were
no wood!

Isaiah

10

15

Isaiah

10

16

గొడిలి త్న్తో న్రుకువాని చూచి అత్రశయపడునా? రంపము త్న్తో
కోయవానిమీద పగడుకొనునా? కోల త్ననతు
త వానిని ఆడించిన్ట్ట
ా ను
దండము కఱ్ఱకానివానిని ఎత్రతన్ట్ట
ా ను ఉండును గదా?
పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా బలిసిన్ అష్ష
ు రీయలమీదికి
క్షయరోగము పంపును వారికిరంద అగినజావలలుగల కొరవికట్టు రాజును.

Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among His fat ones
leanness; and under His glory He shall kindle a burning like the burning of a
fire.
And the Light of Israel shall be for a fire and his Holy One for a flame; and it
shall burn and devour his thorns and his briers in one day,

భ్కిిహీనులగు జన్ములమీదికి నేను వారిని పంపదను దోపుడుసొముి
దోచకొనుటకును కొలాపట్ట
ు టకును వీధులను తొ
ి కికంచటకును నా ఉగరత్కు
ప్రతు
ి లగు జనులనుగూరిచ వారి కాజా
ా పంచెదను.
అయితే అత్డు ఆల్లగనుకొన్డు అది అత్ని ఆలోచన్కాదు; నాశన్ము
చేయవలన్నియ చాల జన్ములను నిరూిలము చేయవలన్నియ అత్ని
ఆలోచన్.
అత్డిటానుకొనుచనానడు నా యధిపతులందరు మ్హారాజులు కారా?
కలోన కరకమీషువల నుండలేదా? హమ్యతు అరాపదువల నుండలేదా?
షోమో
ా ను దమ్సుకవల నుండలేదా?
విగరహములను పూజంచ రాజాములు నా చేత్రకి చికికన్వి గదా? వాటి
విగరహములు యెరూష్లేము షోమో
ా నుల విగరహములకంట్ట ఎకుకవెైన్వి గదా?

"Woe to the Assyrian, the rod of Mine anger, and the staff in their hand is
Mine indignation!
I will send him against a hypocritical nation, and against the people of My
wrath will I give him a charge, to take the spoil and to take the prey, and to
tread them down like the mire of the streets.
Yet he meaneth not so, neither doth his heart think so; but it is in his heart
to destroy and cut off nations not a few.
For he saith, `Are not my princes altogether kings?

Is not Calno as Carchemish? Is not Hamath as Arpad? Is not Samaria as
Damascus?
As my hand hath found the kingdoms of the idols and whose graven images
excelled them of Jerusalem and of Samaria,
shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem
and her idols?'"
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ఇశారయేలుయొకక వెలుగు అగినయను అత్ని పరిశుది దేవుడు
జావలయన్గును; అది అష్ష
ు రుయొకక బలురకకసిచెటాకును గచచ
పదలకును అంట్టకొని ఒకకదిన్మున్ వాటిని మింగివేయను.
ఒకడు వాాధిగరసు
త డెై కీుణంచిపోవున్ట్ట
ా గా శరీర ప్ర
ర ణములతోకూడ అత్ని
అడవికిని అత్ని ఫలభ్రిత్మైన్ పలములకును కలిగిన్ మ్హిమ్ను అది
నాశన్ము చేయను.
అత్ని అడవిచెటా శ్రష్ము కొంచెమ్గును బాలుడు వాటిని లకక పటువచచను.
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నీ జనులైన్ ఇశారయేలు సముదరపు ఇసుకవల ఉండి న్ను దానిలో శ్రష్మే
For the Lord GOD of hosts shall cause a consuming, even determined, in the
త్రరుగును, సమూలనాశన్ము నిరణ యింపబడెను. నీత్ర పరవాహమువల వచచను midst of all the land.
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ఏలయన్గా తాను నిరణయించిన్ సమూలనాశన్ము పరభువును
సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా సరవలోకమున్ కలుగజేయను.

Therefore thus saith the Lord GOD of hosts: "O My people that dwellest in
Zion, be not afraid of the Assyrian. He shall smite thee with a rod and shall
lift up his staff against thee, after the manner of Egypt.
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For yet a very little while and the indignation shall cease, and Mine anger in
their destruction."
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పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు స్త్యోనులో నివసించచన్న నా జనుల్లరా,
ఐగుపీతయలు చేసిన్ట్ట
ు అష్ష
ు రు కఱ్ఱతో నినున కొటిు నీమీద త్న్ దండము
ఎత్రతన్ను వానికి భ్యపడకుము. ఇకను కొదిద కాలమైన్ త్రువాత్ నా కోపము
చల్ల
ా రును
వారిని నాశన్ము చేయటకు నా ఉగరత్ త్రరుగును.
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ఆ దిన్మున్ ఇశారయేలు శ్రష్మును యాకోబు కుట్టంబికులలో
త్పపంచకొనిన్వారును త్ముిను హత్ము చేసిన్వానిని ఇకను ఆశర యింపక
సత్ామునుబటిు ఇశారయేలీయల పరిశుదిదేవుడెైన్ యెహోవాను నిజముగా
ఆశర యించెదరు.
శ్రష్ము త్రరుగును, యాకోబు శ్రష్ము బలవంతుడగు దేవునివెైపు త్రరుగును.

ఓరేబు బండయొదద మిదాానును హత్ము చేసిన్ట్ట
ా సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా త్న్ కొరడాలను వానిమీద ఆడించను. ఆయన్ దండము
సముదరమువరకు వచచను ఐగుపీతయలు దండమత్రతన్ట్ట
ా ఆయన్ దాని
నతు
త ను.
ఆ దిన్మున్ నీ భుజముమీదనుండి అత్ని బరువు తీసి వేయబడును. నీ
మడమీదనుండి అత్ని కాడి కొటిువేయబడును నీవు బలిసిన్ందున్ ఆ కాడి
విరుగగొటుబడును.
అష్ష
ు రీయలు ఆయాతుమీద పడుచనానరు మిగోరను మ్యరుముగా
పోవుచనానరు మికిషులో త్మ్ సామ్గిర ఉంచచనానరు

and shall consume the glory of his forest and of his fruitful field, both soul
and body; and they shall be as when a standardbearer fainteth.
And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write
them.
And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel, and such as
have escaped of the house of Jacob, shall no more again depend upon him
that smote them, but shall stand upon the LORD, the Holy One of Israel, in
truth.
The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God.

For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of
them shall return; the consuming decreed shall overflow with righteousness.

And the LORD of hosts shall stir up a scourge for him according to the
slaughter of Midian at the rock of Oreb; and as His rod was upon the sea, so
shall He lift it up after the manner of Egypt.
And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away
from off thy shoulder and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be
destroyed because of the anointing.
He is come to Aiath, he is passed to Migron; at Michmash he hath laid up his
baggage.
They are gone over the passage; they have taken up their lodging at Geba.
Ramah is afraid; Gibeah of Saul is fled.
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వారు కొండసందు దాటి వచచచనానరు రామ్య వణకుచన్నది గెబలో
బసచేత్ము రండని అను చనానరు సలుగిబాా నివాసులు ప్రరిపోవుదురు.

Lift up thy voice, O daughter of Gallim; cause it to be heard unto Laish, O
poor Anathoth.
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Madmenah is removed; the inhabitants of Gebim gather themselves to flee.
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గలీాముల్లరా, బిగురగా కేకలువేయడి ల్లయిషా, ఆలకింపుము అయాయోా,
అనాతోతు
మ్దేినా జనులు ప్రరిపోవుదురు గిబానివాసులు ప్రరిపోదురు
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ఈ దిన్మే దండు నోబులో దిగును ఈ దిన్మే స్త్యోను కుమ్యరి పరవత్మ్ను
యెరూష్ లేము కొండమీద వారు త్మ్ చెయిా ఆడించదురు
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And He shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall
fall by a mighty one.
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చూడుడి పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా భీకరముగా
కొమ్ిలను తెగగొటుగా మికికలి యెతు
త గల చెట్ట
ా న్రకబడును ఉన్నత్మైన్వి
పడిపోవును.
ఆయన్ అడవి పదలను ఇనుపకత్రతతో కొటిువేయను లబానోను బలవంతుడెైన్
యొకనిచేత్ కూలిపోవును.
యెష్ుయి మొదు
ద నుండి చిగురు పుట్ట
ు ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి
ఫలించను
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And righteousness shall be the girdle of His loins, and faithfulness the girdle
of His reins.
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కంటి చూపునుబటిు అత్డు తీరుపతీరచడు తాను వినుదానినిబటిు
విమ్రశచేయడు నీత్రనిబటిు బీదలకు తీరుపతీరుచను భూనివాసులలో
దీనులైన్వారికి యథారథముగావిమ్రశ చేయను త్న్ వాగదండము చేత్
లోకమును కొట్ట
ు ను త్న్ పదవుల ఊపరిచేత్ దుషు
ు లను చంపును
అత్ని న్డుమున్కు నీత్రయ అత్ని తుంటాకు సత్ామును న్డికట్ట
ు గా
ఉండును.
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As yet shall he remain at Nob that day; he shall shake his hand against the
mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.
Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror; and the
high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled.

And there shall come forth a Rod out of the stem of Jesse, and a Branch
shall grow out of his roots.
And the Spirit of the LORD shall rest upon Him--the Spirit of wisdom and
understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and
of the fear of the LORD"
యెహోవా ఆత్ి జా
ా న్వివేకములకు ఆధారమ్గు ఆత్ి ఆలోచన్ బలములకు and shall make Him of quick understanding in the fear of the LORD; and He
ఆధారమ్గు ఆత్ి తెలివిని యెహోవాయెడల భ్యభ్కు
ి లను పుటిుంచ ఆత్ి shall not judge after the sight of His eyes, neither reprove after the hearing
అత్నిమీద నిలుచను
of His ears.
యెహోవా భ్యము అత్నికి ఇంపైన్ సువాసన్గా ఉండును.
But with righteousness shall He judge the poor, and reprove with equity for
the meek of the earth; and He shall smite the earth with the rod of His
mouth, and with the breath of His lips shall He slay the wicked.

తోడలు గొఱ్ఱపలాయొదద వాసముచేయను చిఱ్ఱత్పులి మేకపలాయొదద
పండుకొనును దూడయ కొదమ్సింహమును పంచబడిన్ కోడెయ
కూడుకొన్గా బాలుడు వాటిని తోలును.
ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయను వాటి పలాలు ఒకక చోటనే పండుకొనును
ఎదు
ద మేయన్ట్ట
ా సింహము గడిి మేయను.
ప్రలుకుడుచపలా నాగుప్రము పుటుయొదద ఆటా
ా డును మిడినాగు పుటుమీద
ప్రలువిడిచిన్ పలా త్న్ చెయిా చాచను

"The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with
the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little
child shall lead them.
And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down
together; and the lion shall eat straw like the ox.
And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child
shall put his hand on the adder's den.
They shall not hurt nor destroy in all My holy mountain; for the earth shall
be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.

నా పరిశుది పరవత్మ్ందంత్టను ఏ మ్ృగమును హాని చేయదు
"And in that day there shall be a Root of Jesse, who shall stand for an ensign
నాశముచేయదు సముదరము జలముతో నిండియన్నట్ట
ు లోకము
of the people; to It shall the Gentiles seek, and His rest shall be glorious."
యెహోవానుగూరిచన్ జా
ా న్ముతో నిండి యండును.
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ఆ దిన్మున్ పరజలకు ధవజముగా నిలుచచండు యెష్ుయి వేరు చిగురునొదద
జన్ములు విచారణ చేయను ఆయన్ విశర మ్సథలము పరభావము గలదగును.

And it shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again
the second time to recover the remnant of His people who shall be left,
from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from
Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.
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And He shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the
outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four
corners of the earth.
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ఆ దిన్మున్ శ్రష్ంచ త్న్ పరజల శ్రష్మును అష్ష
ు రులోనుండియ
ఐగుపు
ి సులోనుండియ కూషులోనుండియ
త లోనుండియ పతో
ఏల్లములోనుండియ షీనారులోనుండియ హమ్యతులో నుండియ
సముదరదీవపములలోనుండియ విడిపంచి రపపంచటకు యెహోవా
రండవమ్యరు త్న్ చెయిా చాచను
జన్ములను పలుచటకు ఆయన్ యొక ధవజము నిలువ బెట్ట
ు ను
భ్రషు
ు లైపోయిన్ ఇశారయేలీయలను పోగుచేయను భూమియొకక నాలుగు
దిగంత్ములనుండి చెదరి పోయిన్ యూదా వారిని సమ్కూరుచను.
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ఎఫా
ర యిమున్కున్న మ్త్సరము పోవును యూదా విరోధులు
నిరూిలమ్గుదురు ఎఫా
ర యిము యూదాయందు మ్త్సరపడడు యూదా
ఎఫా
ర యిమును బాధింపడు

But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they
shall despoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom
and Moab, and the children of Ammon shall obey them.
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వారు ఫిలిషీతయల భుజముమీద ఎకుకదురు పడమ్టివెైపుకు
పరుగెత్రతపోవుదురు ఏకీభ్వించి తూరుపవారిని దోచకొందురు ఎదోమును
మోయాబును ఆకరమించకొందురు అమోినీయలు వారికి లోబడుదురు

And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian Sea; and with
His mighty wind shall He shake His hand over the river, and shall smite it in
the seven streams and make men go over dryshod.
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మ్రియ యెహోవా ఐగుపు
త సముదరముయొకక అఖాత్మును నిరూిలము
చేయను వేడిమిగల త్న్ ఊపరిని ఊదును యూఫరటీసు న్ది మీద త్న్
చెయిా ఆడించను ఏడు కాలువలుగా దాని చీలగొట్ట
ు ను ప్రదరక్షలు
త్డువకుండ మ్నుషుాలు దాట్టన్ట్ట
ా దాని చేయను.

And there shall be a highway for the remnant of His people who shall be left
from Assyria, as it was to Israel in the day that he came up out of the land of
Egypt.
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And in that day thou shalt say: "O LORD, I will praise Thee; though Thou
wast angry with me, Thine anger is turned away, and Thou comforted me.
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కావున్ ఐగుపు
త దేశమునుండి ఇశారయేలు వచిచన్ దిన్మున్ వారికి దారి
కలిగిన్ట్ట
ా అష్ష
ు రునుండి వచచ ఆయన్ పరజల శ్రష్మున్కు
రాజమ్యరుముండును
ఆ దిన్మున్ మీరీల్లగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడిత్రవి నీ కోపము
చల్ల
ా రను నినున సు
త త్రంచచనానను నీవు న్నున ఆదరించి యనానవు.
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2

ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భ్యపడక ఆయన్ను
న్ముికొనుచనానను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా
కీరిన్కాసపదము ఆయన్ నాకు రక్షణాధారమ్యయెను

Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation;

Isaiah

12

3

కావున్ మీరు ఆన్ందపడి రక్షణాధారములైన్ బావు లలోనుండి నీళ్ల
ా
చేదుకొందురు ఆ దిన్మున్ మీరీల్లగందురు

and in that day shall ye say: "Praise the LORD! Call upon His name! Declare
His doings among the people; make mention that His name is exalted.
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యెహోవాను సు
త త్రంచడి ఆయన్ నామ్మును పరకటించడి జన్ములలో
Sing unto the LORD, for He hath done excellent things; this is known in all
ఆయన్ కిరయలను పరచరము చేయడి ఆయన్ నామ్ము ఘన్మైన్దని
the earth.
జా
ా పకమున్కు తెచచ కొనుడి.
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The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be
cut off; Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

Behold, God is my salvation; I will trust and not be afraid; for the LORD
JEHOVAH is my strength and my song; He also has become my salvation."

యెహోవానుగూరిచ కీరిన్ ప్రడుడి ఆయన్ త్న్ మ్హాత్ిామును వెలాడిపరచెను
భూమియందంత్టను ఇది తెలియబడును.
స్త్యోను నివాస్త్, ఉతాసహధవని బిగురగా చేయము నీ మ్ధానున్న
ఇశారయేలుయొకక పరిశుది దేవుడు ఘనుడెై యనానడు.
ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్ యెష్యాకు బబులోనుగూరిచ పరత్ాక్షమైన్ దేవోకిి
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Cry out and shout, thou inhabitant of Zion! For great is the Holy One of
Israel in the midst of thee."
The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz saw:
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జనులు పరధానుల దావరములలో పరవేశించటకు చెట్ట
ా లేని కొండమీద ధవజము I have commanded My sanctified ones; I have also called My mighty ones
నిలువబెట్ట
ు డి ఎలుగెత్రత వారిని పలువుడి సంజా చేయడి.
for Mine anger, even them that rejoice in My highness."
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నాకు పరత్రష్ఠతులైన్వారికి నేను ఆజా ఇచిచయనానను నా కోపము
తీరుచకొన్వలన్ని నా పరాకరమ్శాలు రను పలిపంచియనానను నా
పరభావమునుబటిు హరిుంచవారిని పలిపంచి యనానను.
బహుజనులఘోష్వల కొండలలోని జన్సమూహము వలన్ కలుగు శబదము
వినుడి కూడుకొను రాజాముల జన్ములు చేయ అలారి శబదము వినుడి
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా యదిమున్కెై త్న్ సేన్ను
వ్దాహకరమ్ముగా ఏరపరచచనానడు
సరవలోకమును ప్రడుచేయటకెై ఆయన్ దూరదేశమునుండి ఆకాశ
దిగంత్ముల నుండి యెహోవాయను ఆయన్ కోరధము తీరుచ ఆయధ
ములును వచచచనానరు.
యెహోవా దిన్ము వచచచన్నది ఘోష్ంచడి అది పరళయమువల
సరవశకు
ి డగు దేవుని యొదదనుండి వచచను.
అందుచేత్ బాహువులనినయ దురబలములగును పరత్రవాని గుండె
కరగిపోవును
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"Lift ye up a banner upon the high mountain; exalt the voice unto them,
shake the hand, that they may go into the gates of the nobles.

The noise of a multitude in the mountains, as of a great people! A
tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together! The LORD
of hosts mustereth the host of the battle.
They come from a far country, from the end of heaven, even the LORD and
the weapons of His indignation, to destroy the whole land.

Howl ye, for the day of the LORD is at hand! It shall come as a destruction
from the Almighty.
Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt.

And they shall be afraid; pangs and sorrows shall take hold of them. They
shall be in pain as a woman that travaileth; they shall be amazed one at
another; their faces shall be as flames.
జనులు విభా
ర ంత్రనొందుదురు వేదన్లు దుుఃఖములు వారికి కలుగును
Behold, the day of the LORD cometh, cruel, both with wrath and fierce
పరసవవేదన్ పడుదానివల వారు వేదన్పడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి anger, to lay the land desolate; and He shall destroy the sinners thereof out
ముఖములు జావలలవల ఎఱ్ఱబారును.
of it.
యెహోవా దిన్ము వచచచన్నది. దేశమును ప్రడుచేయటకును ప్రపులను
For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their
బత్రతగా దానిలోనుండకుండ న్శింపజేయట కును కూ
light; the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not
ర రమైన్ ఉగరత్తోను
పరచండమైన్ కోపము తోను అది వచచను.
cause her light to shine.
ఆకాశ న్క్షత్ిములును న్క్షత్ిరాసులును త్మ్ వెలుగు పరకాశింపనియావు
"And I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity;
ఉదయకాలమున్ సూరుాని చీకటి కముిను చందు
ర డు పరకాశింపడు.
and I will cause the arrogance of the proud to cease, and will lay low the
haughtiness of the terrible.
లోకుల చెడుత్న్మునుబటిుయ దుషు
ు ల దోష్మునుబటిుయ నేను వారిని
I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden
శికిుంపబోవు చనానను అహంకారుల అత్రశయమును మ్యనిపంచెదను
wedge of Ophir.
బల్లతాకరుల గరవమును అణచివేసెదను.
బంగారుకంట్ట మ్నుషుాలును ఓఫీరు దేశపు సువరణముకంట్ట న్రులును
Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her
అరుదుగా ఉండ జేసెదను.
place, in the wrath of the LORD of hosts and in the day of His fierce anger.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఉగరత్కును ఆయన్ కోప్రగిన
And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up;
దిన్మున్కును ఆకాశము వణకున్ట్ట
ా ను భూమి త్న్ సాథన్ము త్పుప న్ట్ట
ా ను they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own
నేను చేసెదను.
land.
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అపుపడు త్రుమ్బడుచన్న జంకవలను పోగుచేయని గొఱ్ఱలవలను జనులు
త్మ్ త్మ్ సవజనులత్ట్ట
ు త్రరుగుదురు త్మ్ త్మ్ సవదేశములకు
ప్రరిపోవుదురు.
పటుబడిన్ పరత్రవాడును కత్రతవాత్ కూలును త్రిమి పటుబడిన్ పరత్రవాడును
కత్రతవాత్ కూలును
వారు చూచచండగా వారి పసిపలాలు న్లుగ గొటుబడుదురు వారి యిండు
ా
దోచకొన్బడును వారి భారాలు చెరుపబడుదురు.
వారిమీద పడుటకు నేను మ్యదీయలను రేపదను వీరు వెండిని లక్షాము
చేయరు సువరణముకూడ వారికి రమ్ామైన్ది కాదు

Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined
unto them shall fall by the sword.

వారి విండు
ా ¸యవన్సు
థ లను న్లుగగొట్ట
ు ను గరభఫలమ్ందు వారు జాలిపడరు
పలాలను చూచి కరుణంపరు.
అపుపడు రాజాములకు భూష్ణమును కలీదయలకు అత్రశ యాసపదమును
మ్యహాత్ిామున్గు బబులోను దేవుడు ప్రడుచేసిన్ సొదొమ్
గొమొఱ్ఱ
ఱ లవలన్గును.
అది మ్రన్నడును నివాససథలముగా నుండదు త్రత్రములకు దానిలో
ఎవడును కాపురముండడు అరబీయలలో ఒకడెైన్ను అకకడ త్న్ గుడారము
వేయడు గొఱ్ఱలకాపరులు త్మ్ మ్ందలను అకకడ పరుండ నియారు

And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans'
excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.
It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to
generation; neither shall the Arabian pitch tent there, neither shall the
shepherds make their fold there.
But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of
doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.
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న్కకలు అకకడ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండాలో ఉండును
నిపుపకోళ్ల
ా అకకడ నివసించను కొండమేకలు అకకడ గంతులు వేయను
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వారి న్గరులలో న్కకలును వారి సుఖవిల్లస మ్ందిర ములలో
అడవికుకకలును మొరలిడును ఆ దేశమున్కు కాలము సమీపంచియన్నది
దాని దిన్ములు సంకుచిత్ములు.
ఏలయన్గా యెహోవా యాకోబున్ందు జాలిపడును ఇంకను ఇశారయేలును
ఏరపరచకొనును వారిని సవదేశములో నివసింపజేయను పరదేశులు వారిని
కలిసికొందురు వారు యాకోబు కుట్టంబమును హతు
త కొనియందురు

Isaiah

14

2

And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and
dragons in their pleasant palaces; and her time is near to come, and her
days shall not be prolonged."
For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel and set
them in their own land; and the strangers shall be joined with them, and
they shall cleave to the house of Jacob.
And the people shall take them and bring them to their place, and the house
of Israel shall possess them in the land of the LORD for servants and
handmaids; and they shall take them captive whose captives they were, and
they shall rule over their oppressors.
And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from
thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou wast
made to serve,
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Isaiah
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Isaiah

జన్ములు వారిని తీసికొనివచిచ వారి సవదేశమున్ వారిని పరవేశపట్ట
ు దురు
ఇశారయేలు వంశసు
థ లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను
పనికతెతలనుగాను సావధీన్పరచ కొందురు వారు త్ముిను చెరలో
పటిున్వారిని చెరలో పటిు
త్ముిను బాధించిన్వారిని ఏలుదురు.

Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses
shall be despoiled and their wives ravished.
"Behold, I will stir up the Medes against them, who shall not regard silver;
and as for gold, they shall not delight in it.
Their bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no
pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.

that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say:
"How hath the oppressor ceased! The golden city ceased!
నీ బాధను నీ పరయాసమును నీచేత్ చేయింపబడిన్ కఠిన్దాసామును కొటిువేసి The LORD hath broken the staff of the wicked and the scepter of the rulers.
యెహోవా నినున విశర మింపజేయ దిన్మున్ నీవు బబులోనురాజును గూరిచ
అపహాసాపు గీత్ము ఎత్రత యీల్లగున్ ప్రడుదువు బాధించిన్వారు ఎట్ట
ా
న్శించిపోయిరి? రేగుచండిన్ పటుణము ఎట్ట
ా నాశన్మ్యయెను?
దుషు
ు ల దుడు
ి కఱ్ఱను మ్యన్ని హత్ాచేత్ జన్ములను కూ
ర రముగా కొటిున్
ఏలికల రాజదండమును యెహోవా విరుగగొటిుయనానడు.

He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the
nations in anger, is persecuted, and none hindereth.
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వారు ఆగరహపడి మ్యన్ని బల్లతాకరముచేత్ జన్ము లను లోపరచిరి.
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భూలోకమ్ంత్య నిమ్ిళ్లంచి విశర మించచన్నది జన్ములు ప్రడసాగుదురు. Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, `Since
నీవు పండుకొనిన్పపటినుండి న్రుకువాడెవడును మ్య మీదికి రాలేదని
thou art laid down, no hewer has come up against us.'
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నినునగూరిచ త్మ్యలవృక్షములు లబానోను దేవదారువృక్షములు హరిుంచను Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming; it stirreth
up the dead for thee, even all the chief ones of the earth; it hath raised up
from their thrones all the kings of the nations.
నీవు పరవేశించచండగానే నినున ఎదుర్కకనుటకెై కిరంద ప్రతాళము నీ
All they shall speak and say unto thee: `Art thou also become weak as we?
విష్యమై కలవరపడుచన్నది. అది నినున చూచి పేరత్లను రేపుచన్నది
Art thou become like unto us?'
భూమిలో పుటిున్ సమ్సత శూరులను జన్ముల రాజుల న్ందరినివారి వారి
సింహాసన్ములమీదనుండి లేపుచన్నది
వారందరు నినున చూచినీవును మ్యవల బలహీనుడ వెైత్రవా? నీవును
Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols; the
మ్యబోటివాడవెైత్రవా? అందురు.
worm is spread under thee, and the worms cover thee.
నీ మ్హాత్ిామును నీ సవరమ్ండలముల సవరమును ప్రతాళమున్
"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art
పడవేయబడెను. నీ కిరంద పురుగులు వాాపంచను కీటకములు నినున కపుపను. thou cut down to the ground, who didst weaken the nations!
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తేజ్యన్క్షత్ిమ్య, వేకువచకాక, నీవెట్ట
ా ఆకాశమునుండి పడిత్రవి? జన్ములను
పడగొటిున్ నీవు నేలమ్టుమువరకు ఎట్ట
ా న్రకబడిత్రవి?
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నేను ఆకాశమున్ కెకికపోయెదను దేవుని న్క్షత్ిములకు పైగా నా
సింహాసన్మును హెచిచంతును ఉత్తరదికుకన్నున్న సభాపరవత్ముమీద
కూరుచందును
మేఘమ్ండలముమీది కెకుకదును మ్హోన్నతునితో న్నున సమ్యనునిగా
చేసికొందును అని నీవు మ్న్సుసలో అనుకొంటివిగదా?
నీవు ప్రతాళమున్కు న్రకములో ఒక మూలకు తో
ి యబడిత్రవే.
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నినున చూచవారు నినున నిదానించి చూచచ ఇట్ట
ా త్లపోయదురు
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భూమిని కంపంపజేసి రాజాములను వణకించిన్వాడు ఇత్డనా? లోకమును
అడవిగాచేసి దాని పటుణములను ప్రడు చేసిన్వాడు ఇత్డనా? తాను
చెరపటిున్వారిని త్మ్ నివాససథలమున్కు పో నియానివాడు ఇత్డనా?
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జన్ముల రాజులందరు ఘన్త్ వహించిన్వారై త్మ్ త్మ్ న్గరులయందు
నిదిరంచచనానరు.

But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the
raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down
to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet.
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నీవు సమ్యధి పందక ప్రరవేయబడిన్ కొమ్ివల నునానవు. ఖడుముచేత్
పడువబడి చచిచన్వారి శవములతో కపప బడిన్వాడవెైత్రవి తొ
ి కకబడిన్
పీనుగువలనైత్రవిబిలముయొకక రాళాయొదదకు దిగుచన్నవానివలనునానవు

Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed
thy land and slain thy people. The seed of evildoers shall never be
renowned.

The whole earth is at rest and is quiet; they break forth into singing.

For thou hast said in thine heart, `I will ascend into heaven, I will exalt my
throne above the stars of God; I will sit also upon the mount of the
congregation, in the sides of the north.
I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High.'

Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.
They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying,
`Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms,
that made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that
opened not the house of his prisoners?'
All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his
own house.
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నీవు నీ దేశమును ప్రడుచేసి నీ పరజలను హత్మ్యరిచత్రవి నీవు సమ్యధిలో
వారితోకూడ కలిసియండవు దుషు
ు ల సంతాన్ము ఎన్నడును జా
ా పకమున్కు
తేబడదు.
వారు పరిగి భూమిని సవత్ంత్రించకొని పటుణము లతో లోకమును
నింపకుండున్ట్ట
ా త్మ్ పత్రుల దోష్మునుబటిు అత్ని కుమ్యరులను వధిం
చటకు దొడిి సిదిపరచడి.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి
బబులోనునుండి నామ్మును శ్రష్మును కుమ్యరుని మ్నుమ్ని కొటిు వేసెదన్ని
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
నేను దానిని తుంబోడికి సావధీన్ముగాను నీటి మ్డు గులగాను చేయదును.
నాశన్మ్ను చీపురుకటుతో దాని తుడిచివేసెదను అని సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా పరమ్యణ పూరవ కముగా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు నేను ఉదేదశించిన్ట్ట
ా నిశచయముగా జరుగును నేను
యోచించిన్ట్ట
ా సిథరపడును.
నా దేశములో అష్ష
ు రును సంహరించెదను నా పరవత్ములమీద వాని
న్లుగదొరకెకదను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము
వారి భుజముమీదనుండి తొలగింప బడును.
సరవలోకమునుగూరిచ నేను చేసిన్ ఆలోచన్ ఇదే జన్ములందరిమీద
చాపబడిన్ బాహువు ఇదే.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా దాని నియమించి యనానడు
రదు
ద పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచిన్వాడు ఆయనే దాని
త్రిపపగలవాడెవడు?
రాజైన్ ఆహాజు మ్రణమైన్ సంవత్సరమున్ వచిచన్ దేవోకిి

ఫిలిష్తయా, నినున కొటిున్ దండము తుతు
త నియలుగా విరువబడెన్ని అంత్గా
సంతోష్ంపకుము సరపబీజమునుండి మిడునాగు పుట్ట
ు ను దాని ఫలము
ఎగురు సరపము.
అపుపడు అత్రబీదలైన్వారు భోజన్ము చేయదురు దరిదు
ర లు సురకిుత్ముగా
పండుకొందురు కరవుచేత్ నీ బీజమును చంపదను అది నీ శ్రష్మును హత్ము
చేయను.
గుమ్ిమ్య, పరల్లపంపుమీ, పటుణమ్య, అంగల్లరుపమీ. ఫిలిష్తయా, నీవు బత్రతగా
కరిగిపోయియనానవు ఉత్తరదికుకనుండి పగ లేచచన్నదివచచవారి
పటాలములలో వెనుకతీయవాడు ఒకడును లేడు.
జన్ముల దూత్ కియావలసిన్ పరతుాత్తరమేది? యెహోవా స్త్యోనును
సాథపంచియనానడు ఆయన్ జనులలో శర మ్నొందిన్వారు దాని ఆశర యింతురు
అని చెపపవలను.
మోయాబును గూరిచన్ దేవోకిి ఒక రాత్రిలో ఆరోియాబు ప్రడెై న్శించను ఒకక
రాత్రిలో కీరోియాబు ప్రడెై న్శించను

Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers, that they
do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities."
"For I will rise up against them," saith the LORD of hosts, "and cut off from
Babylon the name and remnant, and son and grandson," saith the LORD.
"I will also make it a possession for the bittern, and pools of water; and I will
sweep it with the besom of destruction," saith the LORD of hosts.
The LORD of hosts hath sworn, saying, "Surely as I have thought, so shall it
come to pass, and as I have purposed, so shall it stand;
that I will break the Assyrian in My land, and upon My mountains tread him
under foot. Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart
from off their shoulders."
This is the purpose that is purposed upon the whole earth, and this is the
hand that is stretched out upon all the nations.
For the LORD of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And His
hand is stretched out, and who shall turn it back?
In the year that King Ahaz died was this burden:

"Rejoice not thou, whole Philistia, because the rod of him that smote thee is
broken; for out of the serpent's root shall come forth an adder, and his fruit
shall be a fiery flying serpent.
And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in
safety; and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant.
Howl, O gate! Cry, O city! Thou, whole Philistia art dissolved! For there shall
come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed
times."
What shall one then answer the messengers of the nation? "That the LORD
hath founded Zion, and the poor of His people shall trust in it."

The burden of Moab: Because in the night Ar of Moab is laid waste and
brought to silence, because in the night Kir of Moab is laid waste and
brought to silence,
he is gone up to Bajith and to Dibon, the high places, to weep. Moab shall
howl over Nebo and over Medeba; on all their heads shall be baldness and
every beard cut off.
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ఏడుచటకు మోయాబీయలు గుడికిని మటుమీదనున్న దీబోనుకును
వెళ్ల
ా చనానరు నబోమీదను మేదబామీదను మోయాబీయలు
పరల్లపంచచనానరు వారందరి త్లలమీద బోడిత్న్మున్నది పరత్రవాని
గడిము గొరిగింపబడి యన్నది
త్మ్ సంత్ వీధులలో గోనపటు కట్ట
ు కొందురు వారి మేడలమీదను వారి
విశాలసథలములలోను వారందరు పరల్లపంచదురు కనీనరు ఒలకపోయ దురు.
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హెషోబనును ఏల్లలేయను మొఱ్ఱపట్ట
ు చన్నవి యాహసువరకు వారి
సవరము విన్బడుచన్నది మోయాబీయల యోధులు కేకలువేయదురు
మోయాబు ప్ర
ర ణము అత్నిలో వణకుచన్నది.
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మోయాబు నిమిత్తము నా హృదయము అరచచన్నది దాని పరధానులు
మూడండా త్రిప దూడవల సోయరు వరకు ప్రరిపోవుదురు లూహీతు
ఎకుకడు తో
ి వను ఏడుచచ ఎకుకదురు న్శించిత్రమేయని యెలుగెత్రత కేకలు
వేయచ హొర్క న్యీము తో
ి వను పోవుదురు.
ఏలయన్గా నిమీము నీటి తావులు ఎడారుల్లయెను అది ఇంకను అడవిగా
ఉండును. గడిి యెండిపోయెను, చెట్ట
ు చేమ్లు వాడబారుచన్నవి పచచనిది
ఎకకడను కన్బడదు
ఒకొకకడు సంప్రదించిన్ ఆసితని తాము కూరుచకొనిన్ పదారథములను నిరవంజ
చెట్ట
ా న్న న్ది అవత్లకు వారు మోసికొని పోవుదురు.
రోదన్ము మోయాబు సరిహదు
ద లలో వాాపంచెను అంగల్లరుప
ఎగాయీమువరకును బెయేరేలీమువరకును విన్బడెను.
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ఏలయన్గా దీమోను జలములు రకిముల్లయెను. మ్రియ నేను
దీమోనుమీదికి ఇంకొకబాధను రపపం చెదను. మోయాబీయలలోనుండి
త్పపంచకొనిన్వారి మీదికిని ఆ దేశములో శ్రష్ంచిన్వారి మీదికిని సింహమును
రపపంచెదను.
అరణాపు త్ట్ట
ు న్నున్న సెలనుండి దేశము నేలువానికి త్గిన్ గొఱ్ఱపలాలను
కపపముగా స్త్యోనుకుమ్యరి పరవత్మున్కు పంపుడి
గూటినుండి చెదరి ఇట్ట అట్ట ఎగురు పకు
ు లవల అరోనను రేవులయొదద
మోయాబు కుమ్యరిలు కన్ బడుదురు.
ఆలోచన్ చెపుపము విమ్రశచేయము. చీకటి కమిిన్ట్ట
ా మ్ధాాహనమున్ నీ
నీడ మ్య మీద ఉండనియాము. చెదరిన్వారిని దాచిపట్ట
ు ము
ప్రరిపోయిన్వారిని పటిుయాకుము
నేను వెలివేసిన్వారిని నీతో నివసింపనిముి దోచకొనువారు వారిమీదికి
రాకుండున్ట్ట
ా మోయా బీయలకు ఆశర యముగా ఉండుము బల్లతాకరులు
ఓడిపోయిరి సంహారము మ్యని పోయెను. అణగదొరకుకవారు దేశములో లేకుండ
న్శించిరి.
కృపవలన్ సింహాసన్ము సాథపంపబడును సత్ాసంపనునడెై దానిమీద
కూరుచండి తీరుపతీరుచ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అత్డాస్త్నుడెై
నాాయము విచారించచ నాాయము జరిగించటకెై తీవరించను.

In their streets they shall gird themselves with sackcloth; on the tops of
their houses and in their streets every one shall howl, weeping abundantly.

And Heshbon shall cry, and Elealeh; their voice shall be heard even unto
Jahaz; therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be
grievous unto him.
"My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, a heifer
of three years old; for by the mounting up of Luhith with weeping shall they
go up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction.
For the waters of Nimrim shall be desolate; for the hay is withered away,
the grass faileth, there is no green thing.

Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid
up shall they carry away to the Brook of the Willows.
For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof
unto Eglaim and the howling thereof unto Beerelim.
For the waters of Dimon shall be full of blood; for I will bring more upon
Dimon, lions upon him that escapeth from Moab and upon the remnant of
the land."
Send ye the lamb to the ruler of the land, from Sela to the wilderness, unto
the mount of the daughter of Zion.

For it shall be that as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters
of Moab shall be at the fords of Arnon.
"Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the
midst of the noonday; hide the outcasts, betray not him that wandereth.
Let Mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the
face of the despoiler; for the extortioner is at an end, the despoiler ceaseth,
the oppressors are consumed out of the land.
And in mercy shall the throne be established; and He shall sit upon it in
truth in the tabernacle of David, judging and seeking judgment and
hastening righteousness."
We have heard of the pride of Moab--he is very proud" even of his
haughtiness and his pride and his wrath; but his lies shall not be so.
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మోయాబీయలు బహు గరవముగలవారని మేము విని యనానము వారి
గరవమును గూరిచయ వారి అహంకార గరవకోరధములను గూరిచయ విని
యనానము. వారు వదరుట వారథము.
కావున్ మోయాబీయలు మోయాబునుగూరిచ అంగ ల్లరుచదురు అందరును
అంగల్లరుచదురు మోయాబీయల్లరా కేవలము ప్రడెైయన్న కీరారశెతు
దా
ర క్షపండా అడలు దొరకక మీరు మూలుగుదురు.

Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl; for the
foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely they are stricken.

ఏలయన్గా హెషోబను పలములు సిబాి దా
ర కాు వలు
ా లు వాడిపోయెను దాని
శ్రరష్ఠమైన్ దా
ర కాువలు
ా లను జన్ముల అధికారులు అణగదొరకికరి. అవి
యాజరువరకు వాాపంచెను అరణాములోనికిప్ర
ర కెను దాని తీగెలు విశాలముగా
వాాపంచి సముదరమును దాట్టను.
అందువలన్ యాజరు ఏడిచన్ట్ట
ు నేను సిబాి దా
ర కాు వలు
ా ల నిమిత్తము
ఏడెచదను హెషోబనూ, ఏల్లలే, నా కనీనళాచేత్ నినున త్డిప దను ఏలయన్గా
దా
ర క్షతొటిు తొ
ి కిక సంతోష్ంచన్ట్ట
ా నీ శతు
ి వులు నీ వేసవికాల
ఫలములమీదను నీ కోత్ మీదను పడి కేకలు వేయదురు.

Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah; I will
water thee with my tears, O Heshbon and Elealeh, for upon thy summer
fruits and upon thy harvest the shouting has fallen.

ఆన్ందసంతోష్ములు ఫలభ్రిత్మైన్ పలమునుండి మ్యనిపోయెను
దా
ర క్షలతోటలో సంగీత్ము విన్బడదు ఉతాసహ ధవని విన్బడదు గానుగులలో
దా
ర క్షగెలలను తొ
ి కుకవాడెవడును లేడు దా
ర క్షలతొటిు తొ
ి కుకవాని
సంతోష్పుకేకలు నేను మ్యనిపంచియనానను.
మోయాబు నిమిత్తము నా గుండె కొట్ట
ు కొనుచన్నది కీరారశు నిమిత్తము నా
ఆంత్ిములు సితారావల వాగుచన్నవి.

Therefore my heart shall sound like a harp for Moab, and mine inward parts
for Kirharesh.
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మోయాబీయలు ఉన్నత్ సథలమున్కు వచిచ ఆయాస పడి ప్ర
ర రథన్
చేయటకు త్మ్ గుడిలో పరవేశించన్పుపడు వారికేమియ దొరకకపోవును.

This is the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that
time.
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పూరవకాలమున్ యెహోవా మోయాబునుగూరిచ సెలవిచిచన్ వాకాము ఇదే;
అయితే యెహోవా ఇపుపడ్రల్లగున్ ఆజా ఇచచచనానడు

But now the LORD hath spoken, saying, "Within three years, as the years of
a hireling, and the glory of Moab shall be contemned with all that great
multitude; and the remnant shall be very small and feeble."

Isaiah
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కూలివాని లకకపరకారము మూడండాలోగా మోయాబీయలయొకక
The burden of Damascus: "Behold, Damascus is taken away from being a
పరభావమును వారిగొపప వారి సమూహమును అవమ్యన్పరచబడును శ్రష్ము city, and it shall be a ruinous heap.
బహు కొదిదగా మిగులును అది అత్ర సవలప ముగా నుండును.
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దమ్సుకను గూరిచన్ దేవోకిి

Isaiah

17

2

దమ్సుక పటుణము కాకపోవలసివచెచను అది ప్రడెై దిబబగాన్గును అరోయేరు
పటుణములు నిరాినుష్ాములగును అవి గొఱ్ఱల మ్ందలు మేయ
తావులగును ఎవడును వాటిని బెదరింపకుండ మ్ందలు అచచట
పండుకొనును.
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For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah; the lords of the
heathen have broken down the principal plants thereof. They are come
even unto Jazer; they wandered through the wilderness; her branches are
stretched out; they are gone over the sea.

And gladness is taken away and joy out of the plentiful field; and in the
vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting. The
treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage
shouting to cease.

And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high
place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail.

The cities of Aroer are forsaken; they shall be for flocks, which shall lie
down, and none shall make them afraid.
The fortress also shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus
and the remnant of Syria; they shall be as the glory of the children of Israel,"
saith the LORD of hosts.
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ఎఫా
ర యిమున్కు దురుము లేకపోవును దమ్సుకన్కు రాజాము లేకుండును
ఇశారయేలీయల పరభావమున్కు జరిగిన్ట్ట
ా సిరియాలో నుండి శ్రష్ంచిన్వారికి
జరుగును సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈ మ్యట సెల
విచచచనానడు.
ఆ దిన్మున్ యాకోబుయొకక పరభావము కీుణంచి పోవును వాని కొరవివన్
శరీరము కృశించిపోవును
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"And in that day it shall come to pass that the glory of Jacob shall be made
thin, and the fatness of his flesh shall wax lean.
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చేను కోయవాడు దంట్ట
ా పట్ట
ు కొన్గా వాని చెయిా వెనునలను
కోయన్ట్ట
ా ండును రఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరున్ట్ట
ా ం డును

Isaiah
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అయిన్ను ఒలీవచెట్ట
ా దులుపగా పైకొమ్ి చివరను రండు మూడు పండు
ా
మిగిలియండున్ట్ట
ా ఫలభ్రిత్మైన్ చెట్ట
ు న్ వాలు కొమ్ిలయందు మూడు
నాలుగు పండు
ా మిగిలియండున్ట్ట
ా దానిలో పరిగె పండు
ా ండున్ని
ఇశారయేలీయల దేవు డెైన్ యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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ఆ దిన్మున్ వారు త్మ్ చేతులు చేసిన్ బలిపీఠముల త్ట్ట
ు చూడరు
దేవతాసతంభ్మునైన్ను సూరా దేవతా పరత్రమ్లనైన్ను త్మ్ చేతులు చేసిన్
దేనినైన్ను లక్షాము చేయరు.
మ్యన్వులు త్ముిను సృష్ుంచిన్వానివెైపు చూతురు వారి కనునలు
ఇశారయేలుయొకక పరిశుది దేవుని లక్షాపట్ట
ు ను
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నీవు నాటిన్ దిన్మున్ దాని చట్ట
ు కంచె వేసిత్రవి పరదు
ద న్నే నీవు వేసిన్
విత్తన్ములను పుష్పంప జేసిత్రవి గొపప గాయములును మికుకటమైన్
బాధయ కలుగు దిన్మున్ పంట కుపపలుగా కూరచబడును.

Woe to the multitude of many people, who make a noise like the noise of
the seas, and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing
of mighty waters!
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ఓహో బహు జన్ములు సముదరముల ఆరాభటమువల
ఆరభటించను.జన్ములు పరవాహజలముల ఘోష్వల ఘోష్ంచను

The nations shall rush like the rushing of many waters; but God shall rebuke
them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the
mountains before the wind and like a rolling thing before the whirlwind.

Isaiah

17

13

జన్ములు విసాతరజలముల ఘోష్వల ఘోష్ంచను ఆయన్ వారిని
బెదరించను వారు దూరముగా ప్రరిపోవుదురు కొండమీది పట్ట
ు గాలికి
ఎగిరిపోవున్ట్ట
ా తుప్రను ఎదుట గిరగిర త్రరుగు కసువు ఎగిరిపోవున్ట్ట
ా
వారును త్రుమ్బడుదురు.

And behold, at eventide, trouble; and before the morning, he is no more.
This is the portion of them that despoil us, and the lot of them that rob us.

And it shall be as when the harvestman gathereth the corn and reapeth the
ears with his arm; and it shall be as he that gathereth ears in the Valley of
Rephaim.
Yet gleaning grapes shall be left in it, as the shaking of an olive tree, two or
three berries in the top of the uppermost bough, four or five in the outmost
fruitful branches thereof," saith the LORD God of Israel.
At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect for
the Holy One of Israel.

And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall
respect that which his fingers have made, either the Asherah poles or the
sun images.
In that day shall his strong cities be as a forsaken bough and an uppermost
branch, which they left because of the children of Israel; and there shall be
desolation.
ఆ దిన్మున్ ఎఫా
ర యిమీయల బలమైన్ పటుణములు ఇశారయేలీయల
Because thou hast forgotten the God of thy salvation and hast not been
భ్యముచేత్ అడవిలోను కొండ శిఖరముమీదను జనులు విడిచిపోయిన్
mindful of the Rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant
సథలముల వల న్గును. ఆ దేశము ప్రడగును
plants, and shalt set them with strange slips.
ఏలయన్గా నీవు నీ రక్షణకరియగు దేవుని మ్రచిపోత్రవి నీ ఆశర యదురుమైన్ నీ In that day shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou
శెైలమును జా
ా పకము చేసికొన్ లేదు అందుచేత్ నీవు రమ్ామైన్ వన్ములను
make thy seed to flourish; but the harvest shall be a heap in the day of grief
నాట్టచ వచిచ త్రవి వాటిలో అన్ామైన్ దా
ర కాువలు
ా లను నాటిత్రవి
and of desperate sorrow.
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సాయంకాలమున్ త్లాడిలు
ా దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of
మ్ముిను దోచకొనువారి భాగము, మ్య సొముి దొంగిలువారికి పట్ట
ు గత్ర
Ethiopia,
యిదే.
ఓహో కూషు న్దుల అవత్ల త్టత్ట కొట్ట
ు కొను చన్న రకకలుగల దేశమ్య! that sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the
waters, saying, "Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled,
to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and
trodden down, whose land the rivers have spoiled!"
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అది సముదరమ్యరుముగా జలములమీద జముి పడవ లలో రాయబారులను
పంపుచన్నది వేగిరపడు దూత్ల్లరా, యెత్తయిన్వారును నునుపైన్
చరిముగలవారున్గు జన్మునొదదకు దూరములోనున్న భీకరజన్మునొదదకు
పోవుడి. న్దులు ప్రరుచన్న దేశముగలవారును దౌష్ుకులై జన్ ములను
తొ
ి కుక చండువారున్గు జన్ము నొదదకు పోవుడి.

All ye inhabitants of the world and dwellers on the earth, see ye, when he
lifteth up an ensign on the mountains; and when He bloweth a trumpet,
hear ye.
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పరవత్ములమీద ఒకడు ధవజమతు
త న్పుపడు లోక నివాసులైన్ మీరు
భూమిమీద కాపురముండు మీరు చూడుడి బాకా ఊదున్పుపడు ఆలకించడి.
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యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచిచయనానడు ఎండ కాయచండగాను
వేసవికోత్కాలమున్ మేఘ ములు మ్ంచ కురియచండగాను నేను
నిమ్ిళ్లంచి నా నివాససథలమున్ కనిపట్ట
ు చందును.
కోత్కాలము రాకమునుపు పువువ వాడిపోయిన్ త్రు వాత్ దా
ర క్షకాయ
ఫలమ్గుచండగా ఆయన్ పోటకతు
త లచేత్ దా
ర క్షతీగెలను న్రికి వాాపంచ
లతాత్ంతులను కోసివేయను.
అవి కొండలలోని కూ
ు లకును భూమిమీదనున్న మ్ృగములకును
ర రపకు
విడువబడును వేసవికాలమున్ కూ
ు లును శీత్కాలమున్ భూమి
ర రపకు
మీదనున్న మ్ృగములును వాటిని త్రనును.

For so the LORD said unto me: "I will take My rest, and I will consider in My
dwelling place, like a clear heat upon herbs and like a cloud of dew in the
heat of harvest."
For before the harvest, when the bud is perfect and the sour grape is
ripening in the flower, He shall both cut off the sprigs with pruning hooks,
and take away and cut down the branches.
They shall be left together for the fowls of the mountains and to the beasts
of the earth; and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of
the earth shall winter upon them.
In that time shall a present be brought unto the LORD of hosts of a people
scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning
hitherto, a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers
have spoiled--to the place of the name of the LORD of hosts, the mount Zion.
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ఆ కాలమున్ ఎత్తయిన్వారును నునుపైన్చరిముగల వారును.
దూరములోనున్న భీకరమైన్వారును న్దులు ప్రరు దేశము గలవారునైయన్న
దౌష్ుకులగు ఆ జనులు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాకు అరపణముగా
ఆయన్ నామ్మున్కు నివాససథలముగానుండు స్త్యోను పరవత్మున్కు
తేబడుదురు.
ఐగుపు
త నుగూరిచన్ దేవోకిి యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక ఐగుపు
త న్కు
వచచచనానడు ఐగుపు
త విగరహములు ఆయన్ సనినధిని కలవరపడును
ఐగుపీతయల గుండె కరగుచన్నది
నేను ఐగుపీతయలమీదికి ఐగుపీతయలను రేపదను సహోదరులమీదికి
సహోదరులు పరుగువారిమీదికి పరుగువారు లేచదురు పటుణముతో
పటుణము యదిము చేయను రాజాముతో రాజాము యదిము చేయను

The burden of Egypt: Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall
come into Egypt; and the idols of Egypt shall be moved at His presence, and
the heart of Egypt shall melt in the midst of it.

"And I will set the Egyptians against the Egyptians; and they shall fight every
one against his brother and every one against his neighbor, city against city,
and kingdom against kingdom.
And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the
counsel thereof; and they shall seek the idols and the charmers, and them
that have familiar spirits and the wizards.
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ఐగుపీతయలయొకక శౌరాము న్శించను వారి ఆలోచన్శకిిని నేను
మ్యనిపవేసెదను కావున్ వారు విగరహములయొదదకును గొణుగువారి
యొదదకును కరణపశాచిగలవారియొదదకును సోదగాండరయొదదకును విచారింప
వెళ్ల
ా దురు.
నేను ఐగుపీతయలను కూ
ర రమైన్ అధికారికి అపపగించె దను బల్లతాకరుడెైన్
రాజు వారి నేలును అని పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా
సెలవిచచచనానడు.
సముదరజలములు ఇంకిపోవును న్దియను ఎండి పడినేల యగును

And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord, and a fierce
king shall rule over them," saith the Lord, the LORD of hosts.

7

నైలున్దీప్ర
ర ంత్మున్ దాని తీరమున్నున్న బీడులును దానియొదద విత్తబడిన్
పైరంత్య ఎండి కొట్ట
ు కొని పోయి కన్బడక పోవును.

The fishers also shall mourn, and all they that cast hook into the brooks shall
lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.
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జాలరులును దుుఃఖించెదరు నైలున్దిలో గాలములు వేయవారందరు
పరల్లపంచె దరు జలములమీద వలలు వేయవారు కృశించిపోవుదురు
దువెవన్తో దువవబడు జనుపనారపని చేయవారును తెలాని బటులు
నేయవారును సిగు
ు పడుదురు. రాజా సతంభ్ములు పడగొటుబడును
కూలిపని చేయవారందరు మ్నోవాాధి పందుదురు.
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ఫరోయొకక జా
ా నులైన్ ఆలోచన్కరిలు సోయను అధిపతులు కేవలము
అవివేకులైరి. ఆలోచన్శకిి పశుప్ర
ర యమ్యయెను నేను జా
ా ని కుమ్యరుడను
పూరవపురాజుల కుమ్యరుడన్ని ఫరోతో మీరట్ట
ా చెపుపదురు?

Moreover they that work in fine flax and they that weave network shall be
confounded.
And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and
ponds for fish.
Surely the princes of Zoan are fools; the counsel of the wise counselors of
Pharaoh has become brutish. How say ye unto Pharaoh, "I am the son of the
wise, the son of ancient kings"?
Where are they? Where are thy wise men? And let them tell thee now, and
let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.
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నీ జా
ా నులు ఏమైరి? సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఐగుపు
త నుగూరిచ
నిరణయించిన్దానిని వారు గరహించి నీతో చెపప వలను గదా?
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సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపు
త
గోత్ి నిరావహకులు అది మ్యరుము త్పుపన్ట్ట
ా చేసిరి
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యెహోవా ఐగుపు
త మీద మూరఖత్గల ఆత్ిను కుమ్ిరించి యనానడు
మ్తు
త డు త్న్ వాంత్రలో తూలిపడున్ట్ట
ా ఐగుపు
త ను త్న్ పని అంత్టి
విష్యమై వారు తూలచేసి యనానరు
త్లయె
ై న్ను తోకయె
ై న్ను కొమ్ియె
ై న్ను రలాయిన్ను ఐగుపు
త లో పని
సాగింపువారవరును లేరు

Isaiah

19

16

Isaiah

19

3

Isaiah

19

4

Isaiah

19

5

Isaiah

19

6

Isaiah

19

Isaiah

And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and
dried up.

And they shall turn the rivers far away, and the brooks of defense shall be
emptied and dried up; the reeds and flags shall wither.
ఏటి ప్రయలును కంపుకొట్ట
ు ను ఐగుపు
ా ను The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing
త కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రలు
తుంగలును వాడిపోవును.
sown by the brooks shall wither, be driven away, and be no more.

ఆ దిన్మున్ ఐగుపీతయలు స్త్తీలవంటివారగుదురు. సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా వారిపైన్ త్న్ చెయిా ఆడించను ఆడుచండు ఆయన్ చెయిా
చూచి వారు వణకి భ్య పడుదురు.

The princes of Zoan are become fools; the princes of Noph are deceived;
they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes
thereof.
The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof; and they have
caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in
his vomit.
Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or
rush, may do.
In that day shall Egypt be like unto women; and it shall be afraid and fear,
because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which He shaketh
over it.
And the land of Judah shall be a terror unto Egypt; every one that maketh
mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the
LORD of hosts, which He hath determined against it.
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యూదాదేశము ఐగుపు
త న్కు భ్యంకరమ్గును త్మ్కువిరోధముగా
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఉదేదశించిన్దానినిబటిు ఒకడు
పరసాతపంచిన్యెడల ఐగుపీతయలు వణకుదురు.
ఆ దిన్మున్ కనానుభాష్తో మ్యటల్లడుచ యెహోవా వారమ్ని
పరమ్యణముచేయ అయిదు పటుణములు ఐగుపు
త దేశములో ఉండును, వాటిలో
ఒకటి నాశన్పురము.
ఆ దిన్మున్ ఐగుపు
త దేశము మ్ధాను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని
సరిహదు
ద నొదద యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మైన్ యొక సతంభ్మును ఉండును.

In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan
and swear to the LORD of hosts; one shall be called the City of Destruction.

అది ఐగుపు
త దేశములో సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహో వాకు సూచన్గాను
సాకాుారథముగాను ఉండును. బాధకులనుగూరిచ వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపటుగా
ఆయన్ వారి నిమిత్తము శూరుడెైన్ యొక రక్షకుని పంపును అత్డు వారిని
విమోచించను.
ఐగుపీతయలు తెలిసికొనున్ట్ట
ా యెహోవా త్నున వెలాడిపరచకొనును ఆ
దిన్మున్ ఐగుపీతయలు యెహోవాను తెలిసి కొందురు వారు బలి నైవేదాముల
న్రిపంచి ఆయన్ను సేవించెదరు యెహోవాకు మొ
ా కుకకొనదరు తాము
చేసికొనిన్ మొ
ా కుకబడులను చెలిాంచెదరు.
యెహోవా వారిని కొట్ట
ు ను సవసథపరచవలన్ని ఐగుపీతయలను కొట్ట
ు ను వారు
యెహోవా వెైపు త్రరుగగా ఆయన్ వారి ప్ర
ర రథన్ న్ంగీకరించి వారిని
సవసథపరచను.
ఆ దిన్మున్ ఐగుపు
ు రుకు రాజమ్యరు మేరపడును అష్ష
ు రీయలు
త నుండి అష్ష
ఐగుపు
ు రున్ కును వచచచ పోవుచనుందురు
త న్కును ఐగుపీతయలు అష్ష
ఐగుపీతయలును అష్ష
ు రీయలును యెహోవాను సేవిం చెదరు.

And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the
LORD in that day and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a
vow unto the LORD and perform it.
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ఆ దిన్మున్ ఐగుపు
ు రీయలతోకూడ ఇశారయేలు మూడవ జన్మై
త అష్ష
భూమిమీద ఆశీరావద కారణముగ నుండును.

whom the LORD of hosts shall bless, saying, "Blessed be Egypt My people,
and Assyria the work of My hands, and Israel Mine inheritance."
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా నా జన్మైన్ ఐగుపీతయల్లరా, నా చేతుల
పనియె
ై న్ అష్ష
ు రీయల్లరా, నా సావసథామైన్ ఇశారయేలీయల్లరా,మీరు
ఆశీరవదింపబడుదురని చెపప వారిని ఆశీరవదించను.

In the year that Tartan came unto Ashdod (when Sargon the king of Assyria
sent him), and fought against Ashdod and took it,

Isaiah
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అష్ష
ు రు రాజైన్ సరోును త్రా
ి నును పంపగా అత్డు... అషోిదున్కు వచిచన్
సంవత్సరమున్ అషోిదీయలతో యదిముచేసి వారిని పట్ట
ు కొనను.

at the same time spoke the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, "Go,
and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy
foot." And he did so, walking naked and barefoot.
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ఆ కాలమున్ యెహోవా ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్ యెష్యా దావరా ఈల్లగు
And the LORD said, "As My servant Isaiah hath walked naked and barefoot
సెలవిచెచనునీవు పోయి నీ న్డుముమీది గోనపటు విపప నీ ప్రదములనుండి
three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia,
జ్యళ్ల
ా తీసివేయము. అత్డాల్లగు చేసి దిగంబరియె
ై జ్యళ్ల
ా లేకయే న్డచ
చండగా
యెహోవానా సేవకుడెైన్ యెష్యా ఐగుపు
త ను గూరిచయ కూషును గూరిచయ so shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners and the
సూచన్గాను సాదృశాముగాను మూడు సంవత్సరములు దిగంబరియె
ై జ్యడు
Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their
లేకయే న్డచచన్న పరకారము
buttocks uncovered, to the shame of Egypt.
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In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of
Egypt and a pillar at the border thereof to the LORD.
And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the
land of Egypt; for they shall cry unto the LORD because of the oppressors,
and He shall send them a savior and a great one, and He shall deliver them.

And the LORD shall smite Egypt; He shall smite and heal it; and they shall
return even to the LORD, and He shall be entreated by them and shall heal
them.
In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian
shall come into Egypt and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall
serve with the Assyrians.
In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a
blessing in the midst of the land,
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అష్ష
ు రు రాజు చెరపటుబడిన్ ఐగుపీతయలను, త్మ్ దేశమునుండి కొనిపోబడిన్ And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation and of
కూషీయలను, పన్నలను పదదలను, దిగంబరు లనుగాను చెపుపలు
Egypt their glory.
లేనివారినిగాను పట్ట
ు కొని పోవును. ఐగుపీతయలకు అవమ్యన్మ్గున్ట్ట
ా
పరుదులమీది వసతీ మును ఆయన్ తీసివేసి వారిని కొనిపోవును.
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వారు తాము న్ముికొనిన్ కూషీయలను గూరిచయ,తాము అత్ర
శయకారణముగా ఎంచకొనిన్ ఐగుపీతయలను గూరిచయ విసియమొంది
సిగు
ు పడుదురు.
ఆ దిన్మున్ సముదరతీర నివాసులు అష్ష
ు రు రాజు చేత్రలోనుండి విడిపంపబడ
వలన్ని సహాయముకొరకు మ్న్ము ప్రరిపోయి ఆశర యించిన్ వారికి ఈల్లగు
సంభ్వించిన్దే, మ్న్మట్ట
ా త్పపంచకొన్గలమ్ని చెపుపకొందురు.

Isaiah

21

1

Isaiah

21

2

Isaiah

21

3

Isaiah

21

4

Isaiah

21

5

Isaiah

21

6

Isaiah

21

7

Isaiah

21

8

Isaiah

21

9

And the inhabitants of this isle shall say in that day, `Behold, such is our
expectation wherever we flee for help to be delivered from the king of
Assyria! And how shall we escape?'"
The burden of the Desert of the Sea: As whirlwinds in the South pass
through, so it cometh from the desert, from a terrible land.

సముదరతీరమున్నున్న అడవిదేశమును గూరిచన్ దేవోకిి దకిుణదికుకన్
A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth
సుడిగాలి విసరున్ట్ట
ా అరణామునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచచచన్నది. treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam! Besiege, O Media!
All the sighing thereof have I made to cease.
కఠిన్మైన్వాటిని చూపుచన్న దరశన్ము నాకు అను గరహింపబడియన్నది. Therefore are my loins filled with pain; pangs have taken hold upon me, as
మోసముచేయవారు మోసము చేయదురు దోచకొనువారు దోచకొందురు
the pangs of a woman that travaileth. I was bowed down at the hearing of
ఏల్లమూ, బయలుదేరుము మ్యదాా, ముటుడివేయము వారి
it; I was dismayed at the seeing of it.
నిట్ట
ు రపంత్య మ్యనిపంచచనానను.
కావున్ నా న్డుము బహు నొపపగా నున్నది పరసవించ స్త్తీ వేదన్వంటి వేదన్ My heart panted, fearfulness affrighted me; the night of my pleasure hath
న్నున పటిు యన్నది బాధచేత్ నేను విన్లేకుండ నునానను విభా
ర ంత్రచేత్
He turned into fear unto me.
నేను చూడలేకుండ నునానను.
నా గుండె త్టత్ట కొట్ట
ు కొనుచన్నది మ్హా భ్యము న్నున
Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink; arise, ye princes and
కలవరపరచచన్నది నా కిష్ుమైన్ సంధావేళ నాకు భీకరమ్యయెను.
anoint the shield.
వారు భోజన్పు బలాను సిదిముచేయదురు త్రవాస్త్లు పరతురు
For thus hath the Lord said unto me: "Go, set a watchman, let him declare
అన్నప్రన్ములు పుచచకొందురు. అధిపతుల్లరా, లేచి కేడెములకు చమురు what he seeth."
రాయడి; పరభువు నాతో ఇటానను
నీవు వెళ్లా కావలివాని నియమింపుము అత్డు త్న్కు కన్బడుదానిని
And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses and a
తెలియజేయవలను.
chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed.
జత్జత్లుగా వచచ రౌతులును వరుసలుగా వచచ గాడిదలును
వరుసలుగావచచ ఒంట్టలును అత్నికి కన్బడగా అత్డు బహు జాగరత్తగా చెవి
యొగిు నిదానించి చూచను
సింహము గరిజంచన్ట్ట
ు కేకలు వేసి నా యేలిన్వాడా, పగటివేళ నేను
నిత్ామును కావలి బురుజుమీద నిలుచచనానను రాత్రి అంత్య కావలి
కాయచనానను

And he cried, "A lion! My lord, I stand continually upon the watchtower in
the daytime, and I am set at my post whole nights.

ఇదిగో జత్జత్లుగా రౌతుల దండు వచచచన్నది అని చెపపను.బబులోను
కూలను కూలనుదాని దేవత్ల విగరహములనినటిని ఆయన్
నేలనుపడవేసియనానడుముకకముకకలుగా విరుగగొటిుయనానడు
అనిచెపుపచ వచెచను.

O my threshing and the corn of my floor, that which I have heard of the
LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you.

And behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen!" And
he answered and said, "Babylon is fallen, is fallen! And all the graven images
of her gods He hath broken unto the ground!"
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నేను నూరిచన్ నా ధాన్ామ్య, నా కళాములో నూరచ బడిన్వాడా, ఇశారయేలు
దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవావలన్ నేను వినిన్ సంగత్ర నీకు
తెలియజపపయనానను.
దూమ్యనుగూరిచన్ దేవోకిి కావలివాడా, రాత్రి యెంత్ వేళ్లైన్ది? కావలివాడా,
రాత్రి యెంత్ వేళ్లైన్ది? అని యొకడు శ్రయీరులోనుండి కేకలు వేసి న్నున
అడుగుచనానడు
కావలివాడు ఉదయమున్గును రాత్రియన్గును మీరు విచారింపగోరిన్యెడల
విచారించడి మ్రల రండి అనుచనానడు.
అరేబియాను గూరిచన్ దేవోకిి దదానీయలైన్ సారథవాహుల్లరా,
సాయంకాలమున్ మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలను.
తేమ్యదేశనివాసుల్లరా, దపపగొన్నవారికి నీళ్ల
ా తెండి ప్రరిపోవుచన్నవారికి
ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి
ఖడు భ్యముచేత్ను దూసిన్ ఖడు భ్యము చేత్ను ఎకుక పటుబడిన్
ధనుసుసల భ్యముచేత్ను కూ
ర రయది భ్యముచేత్ను వారు ప్రరిపోవు
చనానరు
పరభువు నాకీల్లగు సెలవిచిచయనానడుకూలి వారు ఎంచన్ట్ట
ా గా ఒక
యేడాదిలోగానే కేదారు పరభావమ్ంత్య న్శించిపోవును.

The burden of Dumah: He calleth to me out of Seir, "Watchman, what of the
night? Watchman, what of the night?"
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కేదారీయల బల్లఢ్యాల విలుకాండాలో శ్రష్ంచ వారు కొదిదవారగుదురు.
ఈల్లగు జరుగున్ని ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచయనానడు.

The burden of the Valley of Vision: What aileth thee now, that thou art
wholly gone up to the housetops?
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దరశన్పులోయను గూరిచన్ దేవోకిి
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ఏమివచిచ నీలోనివారందరు మేడలమీది కెకిక యనానరు? అలారితో నిండి
కేకలువేయ పురమ్య, ఉల్ల
ా సముతో బబబలు పట్ట
ు దురుమ్య, నీలో
హతులైన్వారు ఖడుముచేత్ హత్ముకాలేదు యదిములో వధింపబడలేదు.

Thou that art full of stirrings, a tumultuous city, a joyous city; thy slain men
are not slain with the sword, nor dead in battle.
All thy rulers have fled together; they are bound by the archers. All that are
found in thee are bound together, who have fled from afar.
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నీ అధిపతులందరు కూడి ప్రరిపోగా విలుకాండాచేత్ కొటుబడకుండ
పటుబడిన్వారైరి. మీలో దొరికిన్వారందరు పటుబడి దూరమున్కు ప్రరిపోయిరి

Therefore said I, "Look away from me; I will be bitter in weeping. Labor not
to comfort me, because of the despoiling of the daughter of my people."
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4

నేను సంతాపము కలిగి యేడుచచనానను నాకు విముఖులై యండుడి నా
జన్మున్కు కలిగిన్ నాశన్మునుగూరిచ న్నున ఓదారుచటకు తీవరపడకుడి.
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దరశన్పు లోయలో సెైన్ాములకధిపత్రయ పరభువు న్గు యెహోవా
అలారిదిన్మొకటి నియమించి యనానడు ఓటమి తొ
ి కుకడు కలవరము
ఆయన్ కలుగజేయను ఆయన్ ప్ర
ర కారములను పడగొటుగా కొండవెైపు ధవని
విన్బడును.
ఏల్లము యోధులను రథములను రౌతులను సమ్కూరిచ అంబులపదిని
వహించియన్నది. కీరు డాలు పై గవిసెన్ తీసెను

For it is a day of trouble and of treading down, and of perplexity by the Lord
GOD of hosts in the Valley of Vision, breaking down the walls, and of crying
to the mountains.
And Elam bore the quiver with chariots of men and horsemen, and Kir
uncovered the shield.
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అందుచేత్ అందమైన్ నీ లోయలనిండ రథములున్నవి గుఱ్ఱపురౌతులు
గవినియొదద వ్దాహమేరపరచకొను చనానరు.

The watchman said, "The morning cometh, and also the night. If ye will
inquire, inquire ye; return, come."
The burden upon Arabia: In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye traveling
companies of Dedanites.
The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty;
they were ready with their bread for him that fled.
For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent
bow and from the grievousness of war.
For thus hath the Lord said unto me: "Within a year, according to the years
of a hireling, all the glory of Kedar shall fail.
And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of
Kedar, shall be diminished. For the LORD God of Israel hath spoken it."

And it shall come to pass that thy choicest valleys shall be full of chariots,
and the horsemen shall set themselves in array at the gate.
And He uncovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to
the armor of the House of the Forest.
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అపుపడు యూదానుండి ఆయన్ ముసుకు తీసివేసెను ఆ దిన్మున్ నీవు
అరణాగృహమ్ందున్న ఆయధము లను కనిపటిుత్రవి.
దావీదుపటుణపు ప్ర
ర కారము చాల్లమ్ట్ట
ు కు పడి పోయిన్దని తెలిసికొని
దిగువనున్న కోనేటి నీళాను మీరు సమ్కూరిచత్రరి.
యెరూష్లేము యిండాను లకకపటిు ప్ర
ర కారమును గటిుచేయటకు ఇండాను
పడగొటిుత్రరి
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ఇకకడ నీ కేమి పని? ఇకకడ నీ కెవరునానరు? నీవికకడ సమ్యధిని
Behold, the LORD will carry thee away with a mighty captivity, and will
తొలిపంచకొన్నేల? ఎత్తయిన్సథలమున్ సమ్యధిని తొలిపంచకొనుచనానడు surely cover thee.
శిలలో త్న్కు నివాసము తొలిపంచకొనుచనానడు
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ఇదిగో బల్లఢ్యాడొకని విసరివేయన్ట్ట
ా యెహోవా నినున వడిగా
విసరివేయను ఆయన్ నినున గటిుగా పట్ట
ు కొనును
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ఆయన్ నినున మ్డిచి యొకడు చెండు వేసిన్ట్ట
ు విశాలమైన్ దేశములోనికి
నినున విసరివేయను. నీ యజమ్యనుని ఇంటివారికి అవమ్యన్ము తెచిచన్
వాడా, అకకడనే నీవు మ్ృత్రబందదవు నీ ఘన్మైన్ రథములు అకకడనే
పడియండును
నీ సిథత్రనుండి యెహోవాన్గు నేను నినున తొలగించె దను నీ ఉదోాగమునుండి
ఆయన్ నినున తో
ి సివేయను.
ఆ దిన్మున్ నేను నా సేవకుడును హిలీకయా కుమ్య రుడున్గు ఎల్లాకీమును
పలిచి

ప్రత్ కోనేటినీళ్ల
ా నిలుచటకు ఆ రండు గోడల మ్ధాను చెరువు కటిుత్రరి
అయిన్ను దాని చేయించిన్ వానివెైపు మీరు చూచిన్ వారు కారు
పూరవకాలమున్ దాని నిరిించిన్వానిని మీరు లక్షా పటుకపోత్రరి.
ఆ దిన్మున్ ఏడుచటకును అంగల్లరుచటకును త్లబోడి చేసికొనుటకును
గోనపటు కట్ట
ు కొనుటకును సెైన్ాములకధిపత్రయ పరభువున్గు యెహోవా
మిముిను పలువగా
రేపు చచిచపోదుము గనుక త్రందము తా
ి గుదము అని చెపప, యెడాను
వధించచ గొఱ్ఱలను కోయచ మ్యంసము త్రనుచ దా
ర కాురసము తా
ి గుచ
మీరు
సంతోష్ంచి ఉత్సహించదురుఒ కాగా పరభువును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు
యెహోవా నాకు పరత్ాకు
ు డెై నాకు విన్బడున్ట్ట
ా ఇటానుచనానడుమీరు
మ్రణము కాకుండ ఈ మీ దోష్మున్కు ప్ర
ర యశిచత్తము కలుగదని పరభువును
సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా పరమ్యణ పూరవకముగా
సెలవిచచచనానడు.
పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుగృహ నిరావహకుడెైన్ షెబాన అను ఈ
విచారణకరియొదదకు పోయి అత్నితో ఇటానుము

Ye have seen also the breaches of the City of David, that they are many; and
ye gathered together the waters of the lower pool.
And ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye
broken down to fortify the wall.
Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool;
but ye have not looked unto the Maker thereof, neither had respect unto
Him that fashioned it long ago.
And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping and to mourning,
and to baldness and to girding with sackcloth.
But behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh
and drinking wine! "Let us eat and drink, for tomorrow we shall die!"
And it was revealed in mine ears by the LORD of hosts: "Surely this iniquity
shall not be purged from you till ye die," saith the Lord GOD of hosts.
Thus saith the Lord GOD of hosts: "Go, get thee unto this treasurer, even
unto Shebna, who is over the house, and say:

What hast thou here? And whom hast thou here, that thou hast hewed thee
out a sepulcher here, as he that heweth him out a sepulcher on high and
that carves out a habitation for himself in a rock?

He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country.
There shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame
of thy lord's house.
And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee
down.

"And it shall come to pass in that day that I will call My servant Eliakim the
son of Hilkiah.
And I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I
will commit thy government into his hand; and he shall be a father to the
inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah.
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అత్నికి నీ చొకాకయిని తొడిగించి నీ న్డికట్ట
ు చేత్ ఆత్ని బలపరచి నీ అధికార
మును అత్నికిచెచదను; అత్డు యెరూష్లేము నివాసుల కును యూదా
వంశసు
థ లకును త్ండిరయగును.
నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికారభారమును అత్ని భుజముమీద
ఉంచెదను అత్డు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అత్డు మూయగా
ఎవడును తీయజాలడు
దిటుమైన్చోట మేకు కొటిున్ట్ట
ు నేను అత్ని సిథర పరచెదను అత్డు త్న్
పత్రులకుట్టంబమున్కు మ్యన్ాత్గల సింహాసన్ముగా నుండును.

And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall
open and none shall shut, and he shall shut and none shall open.

సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడు ఆ
దిన్మున్ దిటుమైన్ చోట సిథరపరచబడిన్ ఆ మేకు ఊడదీయబడి
తెగవేయబడి పడును దానిమీదనున్న భారము నాశన్మ్గును ఈల్లగు
జరుగున్ని యెహోవా సెలవిచిచయనానడు.
తూరునుగూరిచన్ దేవోకిి త్రీుషు ఓడల్లరా, అంగల్లరుచడి తూరు ప్రడెైపోయెను
ఇలాయిన్ను లేదు పరవేశమ్యరుమైన్ను లేదు కితీతయల దేశమునుండి ఆ సంగత్ర
వారికి వెలాడి చేయబడెను.
సముదరతీరవాసుల్లరా, అంగల్లరుచడి సముదరము దాట్టచండు స్త్దోను
వరికులు త్మ్ సర కులతో నినున నింపరి.
షీహోరు న్ది ధాన్ాము నైలున్ది పంట సముదరముమీద నీలోనికి
తేబడుచండెను తూరువలన్ జన్ములకు ల్లభ్ము వచెచను.

The burden of Tyre: Howl, ye ships of Tarshish! For it is laid waste, so that
there is no house, no entering in; from the land of Cyprus it is revealed to
them.

5

ఆ వరిమ్యన్ము ఐగుపీతయలు విని తూరును గూరిచ మికికలి దుుఃఖింతురు.

Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle!
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త్రీుషున్కు వెళ్ల
ా డి సముదరతీరవాసుల్లరా, అంగ ల్లరుచడి.
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నీకు సంతోష్ము కలుగజేసిన్ పటుణమిదేనా? ప్ర
ర చీన్ కాలమున్నుండిన్
పటుణమిదేనా? పరదేశనివాసముచేయటకు దూరపరయాణముచేసిన్ దిదేనా?

Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? Her own feet
shall carry her afar off to sojourn.
Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose
merchants are princes, whose traffickers are the honorableof the earth?
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దాని వరికులు రాజసమ్యనులు దాని వాాప్రరులు భూనివాసులలో ఘనులు
కిరీటముల నిచచచండు తూరుకు ఈల్లగు చేయ నవడు ఉదేదశించెను?

The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to
bring into contempt all the honorable of the earth.
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సరవసందరా గరావత్రశయమును అపవిత్ిపరచట కును భూమిమీదనున్న
సరవఘనులను అవమ్యన్పరచటకును సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా
ఈల్లగు చేయ నుదేదశించెను.

Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish; there is no more
strength.
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And I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious
throne to his father's house.

And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the
offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups
even to all the vessels of flagons.
గిననలవంటి ప్రత్ిలను బుడావంటి సమ్సతమైన్ చిన్న చెంబులను అన్గా అత్ని In that day," saith the LORD of hosts, "shall the nail that is fastened in the
పత్రుల సంతాన్ సంబంధులగు పలాజలా లందరిని అత్నిమీద వేరల్లడించెదరు. sure place be removed and be cut down and fall, and the burden that was
upon it shall be cut off; for the LORD hath spoken it."

Be still, ye inhabitants of the isle, thou whom the merchants of Sidon that
pass over the sea have replenished.

And by great waters the seed of Shihor, the harvest of the river, is her
revenue; and she is a mart of nations.
Be thou ashamed, O Sidon; for the sea hath spoken, even the strength of
the sea, saying, "I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish
up young men nor bring up virgins."
స్త్దోనూ, సిగు
ు పడుము, సముదరము సముదరదురుము మ్యటల్లడుచన్నది నేను As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the
పరసవవేదన్పడనిదాన్ను పలాలు కన్నిదాన్ను ¸యవన్సు
థ లను
report of Tyre.
పోష్ంపనిదాన్ను కన్ాకలను పంచనిదాన్ను.
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త్రీుషుకుమ్యరీ, నీ దేశమున్కిక న్డికట్ట
ు లేకపోయెను నైలున్ది పరవహించన్ట్ట
ా
దానిమీద పరవహించము.
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ఆయన్ సముదరముమీద త్న్ చెయిా చాపను రాజాములను కంపంపజేసెను
కనానుకోటలను న్శింపజేయటకు యెహోవా దాని గూరిచ ఆజా
ా పంచెను.

Isaiah

23

12

మ్రియ ఆయన్ స్త్దోను కన్ాకా, చెరపబడిన్దానా, నీకికను సంతోష్ముండదు Behold the land of the Chaldeans. This people was not, till the Assyrian
నీవు లేచి కితీతముకు దాటి పముి అకకడనైన్ను నీకు నమ్ిది కలుగదు
founded it for those who dwell in the wilderness. They set up the towers
thereof, they raised up the palaces thereof, and he brought it to ruin.
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ఇదిగో కలీదయల దేశమును చూడుము వారికను జన్ ముగా ఉండరు
అష్ష
ు రీయలు దానిని అడవిమ్ృగములకు నివాసముగా చేసియనానరు.
వారు కోటలు కటిుంచి దాని న్గరులను పడగొటిు యనానరు.
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త్రీుషు ఓడల్లరా, అంగల్లరుచడి, మీ దురుము ప్రడెై పోయెను.
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డెబబది సంవత్సరముల అంత్మున్ యెహోవా తూరును దరిశంచను అది
వేశాజీత్మున్కు మ్రల భూమిమీదనున్న సమ్సత లోక రాజాములతో
వాభిచారము చేయను.
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వేశాజీత్ముగా ఉన్నదాని వరికల్లభ్ము యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్మ్గును అది
Behold, the LORD maketh the earth empty and maketh it waste, and turneth
కూరచబడదు ధన్నిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనినధిని నివసించవారికి
it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
సంతుష్ు ఇచచ భోజన్మున్కును పరశసత వసతీములకును ఆ పటుణపు ల్లభ్ము
ఆధారముగా నుండును.
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ఆలకించడి యెహోవా దేశమును వటిుదిగా చేయచనానడు ఆయన్ దాని
ప్రడుగాచేసి కలో
ా లపరచచనానడు దాని నివాసులను చెదరగొట్ట
ు చనానడు.

He stretched out His hand over the sea, He shook the kingdoms; the LORD
hath given a commandment against the merchant city, to destroy the
strongholds thereof.
And He said, "Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter
of Sidon. Arise, pass over to Cyprus; there also shalt thou have no rest."

Howl, ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste!

And it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten seventy
years, according to the days of one king; after the end of seventy years shall
Tyre sing as a harlot.
ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగిన్ట్ట
ా తూరు ఆ దిన్మున్ డెబబది సంవత్సరములు "Take a harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make
మ్రవబడును డెబబది సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ వేశాల కీరిన్లో ఉన్నట్ట
ా
sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered."
జరుగును, ఏమ్న్గా
మ్రవబడిన్ వేశాా, సితారాతీసికొని పటుణములో త్రరుగుల్లడుము నీవు
And it shall come to pass, after the end of seventy years, that the LORD will
జా
ా పకమున్కు వచచన్ట్ట
ా ఇంపుగా వాయిం చము అనేక కీరిన్లు ప్రడుము. visit Tyre; and she shall turn to her hire and shall commit fornication with all
the kingdoms of the world upon the face of the earth.
And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD. It shall not
be treasured nor laid up, for her merchandise shall be for them that dwell
before the LORD, to eat sufficiently and for durable clothing.

And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so
with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so
with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of
interest, so with the giver of interest to him.
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పరజలకు కలిగిన్ట్ట
ు యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగిన్ట్ట
ా
యజమ్యనులకు కలుగును దాస్త్లకు కలిగిన్ట్ట
ా వారి యజమ్యనురాండరకు
కలుగును కొనువారికి కలిగిన్ట్ట
ా అముివారికి కలుగును అపపచచవారికి
కలిగిన్ట్ట
ా అపుప పుచచకొను వారికి కలుగును వడిికిచచవారికి కలిగిన్ట్ట
ా
వడిికి తీసుకొనువారికి కలు గును.
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దేశము కేవలము వటిుదిగా చేయబడును అది కేవలము కొలాసొమ్ిగును.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచిచయనానడు
దేశము వాాకులముచేత్ వాడిపోవుచన్నది లోకము దుుఃఖముచేత్
కీుణంచిపోవుచన్నది భూజనులలో గొపపవారు కీుణంచిపోవుచనానరు.
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The land shall be utterly emptied and utterly despoiled; for the LORD hath
spoken this word.

The earth mourneth and fadeth away; the world languisheth and fadeth
away; the haughty people of the earth do languish.
The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have
transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting
covenant.
లోకనివాసులు ధరిశాసన్ములను అత్రకరమించి యనానరు కటుడను మ్యరిచ Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein
నిత్ానిబంధన్ను మీరియనానరు. దాని నివాసులచేత్ లోకము
are desolate; therefore the inhabitants of the earth are burned, and few
అపవిత్ిమ్యయెను.
men left.
శాపము దేశమును నాశన్ము చేయచన్నది దాని నివాసులు శిక్షకు ప్రతు
ి లైరి The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh.
దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శ్రష్ంచిన్ మ్నుషుాలు కొదిదగానే యనానరు.
కొరత్త దా
ర కాురసము అంగల్లరుచచన్నది దా
ర కాువలిా కీుణంచచన్నది
The mirth of taborets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy
సంతోష్హృదయలందరు నిట్ట
ు రుప విడుచ చనానరు. త్ంబురల
of the harp ceaseth.
సంతోష్నాదము నిలిచిపోయెను
ఉలాసించవారి ధవని మ్యనిపోయెను సితారాల యింపైన్ శబదము నిలిచిపోయెను. They shall not drink wine with a song; strong drink shall bebitter to them
that drink it.
ప్రటలు ప్రడుచ మ్నుషుాలు దా
ర కాురసము తా
ి గరు ప్రన్ము చేయవారికి
The city of confusion is broken down; every house is shut up, that no man
మ్దాము చేదాయెను
may come in.
నిరాకారమైన్పటుణము నిరూిలము చేయబడెను ఎవడును పరవేశింపకుండ
There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the
పరత్ర యిలు
ా మూయబడి యన్నది.
land is gone.
దా
ర కాురసము లేదని పలములలో జనులు కేకలు వేయచనానరు
In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction.
సంతోష్మ్ంత్య అసతమించెను దేశములో ఆన్ందము లేదు.
పటుణములో ప్రడు మ్యత్ిము శ్రష్ంచెను గుమ్ిములు విరుగగొటుబడెను.
When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall
be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning of grapes when the
vintage is done.
ఒలీవ చెట్ట
ు ను దులుపున్పుపడును దా
ర క్షఫలములకోత్ తీరిన్త్రువాత్ పరిగె They shall lift up their voice, they shall sing; for the majesty of the LORD,
పండాను ఏరు కొనున్పుపడును జరుగున్ట్ట
ా గా భూమిమ్ధా జన్ములలో
they shall cry aloud from the sea.
జరుగును.
శ్రష్ంచిన్వారు బిగురగా ఉతాసహధవని చేయదురు యెహోవా
Therefore glorify ye the LORD in the valleys, even the name of the LORD
మ్హాత్ిామునుబటిు సముదరతీరమున్ నున్న వారు కేకలువేయదురు.
God of Israel in the isles of the sea.
అందునుబటిు తూరుపదిశనున్నవారల్లరా, యెహో వాను ఘన్పరచడి
సముదర దీవపవాసుల్లరా, ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మును
ఘన్పరచడి.

From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the
righteous. But I said, "My leanness, my leanness, woe unto me! The
treacherous dealers have dealt treacherously, yea, the treacherous dealers
have dealt very treacherously."
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నీత్రమ్ంతునికి సోతత్ిమ్ని భూదిగంత్మునుండి సంగీత్ ములు మ్న్కు
విన్బడెను. అపుపడు నేను అయోా నాకు శర మ్ నేను చెడిపోత్రని చెడిపోత్రని.
మోసము చేయవారు మోసము చేయదురు మోసము చేయవారు బహుగా
మోసము చేయదురు.
భూనివాస్త్, నీమీదికి భ్యము వచెచను గుంటయ ఉరియ నీకు త్టసిథంచెను
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తూములు పైకి తీయబడియన్నవి భూమి పునాదులు కంపంచచన్నవి
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భూమి బత్రతగా బదదలై పోవుచన్నది భూమి కేవలము తున్కలై పోవుచన్నది
భూమి బహుగా దదదరిలు
ా చన్నది
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భూమి మ్తు
త నివల కేవలము తూలుచన్నది ప్రకవల ఇట్ట అట్ట
ఊగుచన్నది దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉన్నది అది పడి
యికను లేవదు. భ్యంకరమైన్ వరిమ్యన్ము విని ప్రరిపోవువాడు గుంటలో
పడును గుంటను త్పపంచకొనువాడు ఉరిలో చికుకను.
ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఉన్నత్ సథలమ్ందున్న ఉన్నత్ సథల సమూహమును
భూమిమీదనున్న భూరాజులను దండించను
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చెరపటుపడిన్వారు గోత్రలో చేరచబడున్ట్ట
ా గా వారు చేరచబడి చెరసాలలో
వేయబడుదురు బహుదిన్ములైన్ త్రువాత్ వారు దరిశంపబడుదురు.
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చందు
ర డు వెలవెలబోవును సూరుాని ముఖము మ్యరును
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా స్త్యోను కొండ మీదను
యెరూష్లేములోను రాజగును. పదదలయెదుట ఆయన్ పరభావము కన్బడును.
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యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున హెచిచంచెదను నీ నామ్మును
సు
త త్రంచె దను నీవు అదుభత్ములు చేసిత్రవి, సత్ాసవభావము న్నుస రించి
నీవు పూరవకాలమున్ చేసిన్ నీ ఆలోచన్లు నరవేరిచత్రవి

For Thou hast made of a city a heap, of a fortified city a ruin, a palace of
strangers to be no city; it shall never be rebuilt.
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Therefore shall the strong people glorify Thee; the city of the terrible
nations shall fear Thee.
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నీవు పటుణము దిబబగాను ప్ర
ర కారముగల పటుణము ప్రడుగాను అనుాల
న్గరి పటుణముగా మ్రల ఉండకుండ నీవు చేసిత్రవి అది మ్రల ఎన్నడును
కటుబడకుండ చేసిత్రవి.
భీకరుల ఊపరి గోడకు త్గిలిన్ గాలివాన్వల ఉండగా నీవు బీదలకు
శరణాముగా ఉంటివి దరిదు
ర లకు కలిగిన్ శర మ్లో వారికి శరణాముగాను
గాలివాన్ త్గులకుండ ఆశర యముగాను వెటు త్గుల కుండ నీడగాను ఉంటివి.

Isaiah

25

4

కాబటిు బలిషు
ఠ లైన్ జనులు నినున ఘన్పరచెదరు భీకరజన్ముల పటుణసు
థ లు
నీకు భ్యపడుదురు.

Thou shalt bring down the noise of strangers, as the heat in a dry place,
even the heat with the shadow of a cloud; the branch of the terrible ones
shall be brought low.

Fear and the pit and the snare are upon thee, O inhabitant of the earth.

And it shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall
fall into the pit, and he that cometh up out of the midst of the pit shall be
taken in the snare; for the windows from on high are open, and the
foundations of the earth do shake.
The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is
moved exceedingly.
The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a
cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall
fall, and not rise again.
And it shall come to pass in that day that the LORD shall punish the host of
the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.

And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit,
and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.
Then the moon shall be confounded and the sun ashamed, when the LORD
of hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem and before His elders
gloriously.
O LORD, Thou art my God. I will exalt Thee, I will praise Thy name, for Thou
hast done wonderful things; Thy counsels of old are faithfulness and truth.

For Thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his
distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of
the terrible ones is as a storm against the wall.
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ఎండిన్ దేశములో ఎండ వేడిమి అణగిపోవున్ట్ట
ా నీవు అనుాల ఘోష్ను
అణచివేసిత్రవి మేఘచాఛయవలన్ ఎండ అణచివేయబడున్ట్ట
ా బల్లతాకరుల
జయకీరిన్ అణచివేయబడును.
ఈ పరవత్ముమీద సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా సమ్సతజన్ముల
నిమిత్తము కొరవివన్వాటితో విందు చేయను మ్డిిమీదనున్న దా
ర కాురసముతో
విందుచేయను nమూలుగుగల కొరవివన్వాటితో విందుచేయను మ్డిిమీది
నిరిలమైన్ దా
ర కాురసముతో విందుచేయను.
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And in this mountain shall the LORD of hosts make unto all people a feast of
fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines
on the lees well refined.
And He will destroy in this mountain the face of the covering cast over all
people, and the veil that is spread over all nations.
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యెహోవా యెహోవాయే నితాాశర యదురుము యగయగములు యెహోవాను
న్ముికొనుడి.

Isaiah

26

5

Isaiah

26

6

ఆయన్ ఉన్నత్సథల నివాసులను ఎత్తయిన్ దురుమును దిగగొట్ట
ు వాడు
The foot shall tread it down, even the feet of the poor and the steps of the
ఆయన్ వాని పడగొట్టును నేలకు దాని పడగొట్టును ఆయన్ ధూళ్లలో దాని కలిప needy."
యనానడు
కాళ్ల
ా , బీదలకాళ్ల
ా , దీనులకాళ్ల
ా , దాని తొ
ి కుక చన్నవి.
The way of the just is uprightness; Thou, Most Upright, dost weigh the path
of the just.

సమ్సతజన్ముల ముఖములను కపుపచన్న ముసుకును సమ్సత
He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away tears
జన్ములమీద పరచబడిన్ తెరను ఈ పరవత్ము మీద ఆయన్ తీసివేయను from off all faces, and the rebuke of His people shall He take away from off
all the earth; for the LORD hath spoken it.
మ్రన్నడును ఉండకుండ మ్రణమును ఆయన్ మింగి వేయను. పరభువెైన్
And it shall be said in that day: "Lo, this is our God; we have waited for Him,
యెహోవా పరత్రవాని ముఖముమీది బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయను
and He will save us. This is the LORD; we have waited for Him; we will be
భూమిమీదనుండి త్న్ జనులనిందను తీసివేయను ఈల్లగున్
glad and rejoice in His salvation."
జరుగున్నియెహోవా సెలవిచిచయనానడు.
ఆ దిన్మున్ జనులీల్లగు న్ందురు ఇదిగో మ్న్లను రకిుంచన్ని మ్న్ము
For in this mountain shall the hand of the LORD rest, and Moab shall be
కనిపట్ట
ు కొని యన్న మ్న్ దేవుడు మ్న్ము కనిపట్ట
ు కొనిన్ యెహోవా ఈయనే trodden down under Him, even as straw is trodden down for the dunghill.
ఆయన్ రక్షణనుబటిు సంతోష్ంచి ఉత్సహింత్ము.
యెహోవా హసతము ఈ పరవత్ముమీద నిలుచను పంటకుపపలో వరిగడిి
And He shall spread forth His hands in the midst of them, as he that
తొ
ి కకబడున్ట్ట
ా మోయాబీయలు త్మ్ చోటనే తొ
ి కకబడుదురు.
swimmeth spreadeth forth his hands to swim; and He shall bring down their
pride together with the spoils of their hands.
ఈత్గాండు
ర ఈదుటకు త్మ్ చేతులను చాపున్ట్ట
ా వారు దాని మ్ధాను త్మ్ And the fortress of the high fort of thy walls shall He bring down, lay low,
చేతులను చాపుదురు వారనిన త్ంత్ిములు పనినన్ను యెహోవా వారి
and bring to the ground, even to the dust.
గరవమును అణచివేయను.
మోయాబూ, నీ ప్ర
ర కారముల పడవెైన్ కోటలను ఆయన్ కు
ు ను వాటిని In that day shall this song be sung in the land of Judah: "We have a strong
ర ంగగొట్ట
నేలకు అణగదొరకిక ధూళ్లప్రలుచేయను.
city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.
ఆ దిన్మున్ యూదాదేశములో జనులు ఈ కీరిన్ ప్రడుదురు బలమైన్
Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may
పటుణమొకటి మ్న్కున్నది రక్షణను దానికి ప్ర
ర కారములుగాను బురుజులుగాను enter in.
ఆయన్ నియమించియనానడు.
సత్ాము నాచరించ నీత్రగల జన్ము పరవేశించన్ట్ట
ా దావరములను తీయడి. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on Thee, because
he trusteth in Thee.
ఎవనిమ్న్సుస నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణశాంత్రగలవానిగా
Trust ye in the LORD for ever, for in the LORD JEHOVAH is everlasting
కాప్రడుదువు. ఏలయన్గా అత్డు నీయందు విశావసముంచి యనానడు.
strength.
For He bringeth down them that dwell on high; the lofty city, He layeth it
low; He layeth it low, even to the ground; He bringeth it even to the dust.
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నీత్రమ్ంతులు పోవుమ్యరుము సమ్ముగా ఉండును నీత్రమ్ంతుల తో
ి వను నీవు
సరాళము చేయచనానవు. యెహోవా, నీ తీరుపల మ్యరుమున్ నీవు
వచచచనానవని
మేము నీకొరకు కనిపట్ట
ు కొనుచనానము మ్య ప్ర
ర ణము నీ నామ్మును నీ
సిరణను ఆశించ చన్నది.

Yea, in the way of Thy judgments, O LORD, have we waited for Thee; the
desire of our soul is to Thy name and to the remembrance of Thee.

16

యెహోవా, శర మ్లో వారు నినున త్లంచకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడిన్ందున్
వారు విశ్రష్ముగా దీన్ ప్ర
ర రథన్లు చేసిరి

As a woman with child, that draweth near the time of her delivery, is in pain
and crieth out in her pangs, so have we been in Thy sight, O LORD.

26
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యెహోవా, పరసూత్రకాలము సమీపంపగా గరభవత్ర వేదన్పడి కలిగిన్
వేదన్లచేత్ మొఱ్ఱపట్ట
ు న్ట్ట
ా మేము నీ సనినధిలో నునానము.
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మేము గరభము ధరించి వేదన్పడిత్రవిిు గాలిని కన్నట్ట
ు ఉంటిమి మేము
లోకములో రక్షణ కలుగజేయకపోత్రవిిు లోకములో నివాసులు పుటులేదు.
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మ్ృతులైన్ నీవారు బరదుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును
మ్ంటిలో పడియన్నవారల్లరా, మేలొకని ఉత్స హించడి. నీ మ్ంచ
పరకాశమ్యన్మైన్ మ్ంచ భూమి త్న్లోని పేరత్లను సజీవులనుగా చేయను.

We have been with child, we have been in pain; we have, as it were,
brought forth wind; we have not wrought any deliverance in the earth,
neither have the inhabitants of the world fallen.
Thy dead men shall live; together with my dead body shall they arise. Awake
and sing, ye that dwell in dust; for thy dew is as the dew of herbs, and the
earth shall cast out the dead.
Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about
thee; hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be
past.
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నా జన్మ్య, ఇదిగో వారి దోష్మునుబటిు భూనివాసు లను శికిుంచటకు
For, behold, the LORD cometh out of His place to punish the inhabitants of
యెహోవా త్న్ నివాసములోనుండి వెడలి వచచ చనానడు భూమి త్న్మీద the earth for their iniquity; the earth also shall disclose her blood, and shall
చంపబడిన్వారిని ఇకను కపపకుండ తాను తా
ి గిన్ రకిమును బయలుపరచను. no more cover her slain.
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With my soul have I desired Thee in the night; yea, with my spirit within me
will I seek Thee early; for when Thy judgments are in the earth, the
inhabitants of the world will learn righteousness.
రాత్రివేళ నా ప్ర
ర ణము నినున ఆశించచన్నది నాలోనున్న ఆత్ి ఆసకిితో
Let favor be shown to the wicked, yet will he not learn righteousness; in the
నినున ఆశర యించ చన్నది. నీ తీరుపలు లోకమున్కు రాగా లోకనివాసులు
land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of
నీత్రని నేరుచకొందురు.
the LORD.
దుషు
ు లకు దయచూపన్ను వారు నీత్రని నేరుచకొన్రు వారు ధరికేుత్ిములో
LORD, when Thy hand is lifted up, they will not see; but they shall see and
నివసించిన్ను యెహోవా మ్యహాత్ిాము ఆలోచింపక అనాాయము
be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of Thine enemies shall
చేయదురు.
devour them.
యెహోవా, నీ హసతమత్తబడి యన్నదిగాని జనులు దాని చూడనొలారు
LORD, Thou wilt ordain peace for us; for Thou also hast wrought all our
జనులకొరకెైన్ నీ ఆసకిిని చూచి వారు సిగు
ు పడు దురు నిశచయముగా అగిన నీ works in us.
శతు
ి వులను మింగివేయను.
యెహోవా, నీవు మ్యకు సమ్యధాన్ము సిథరపరచదువు నిజముగా నీవు మ్య
O LORD our God, other lords besides Thee have had dominion over us; but
పక్షమున్నుండి మ్య పనులనినటిని సఫలపరచదువు.
by Thee only will we make mention of Thy name.
యెహోవా, మ్య దేవా, నీవు గాక వేరు పరభువులు మ్ముి నేలిరి ఇపుపడు
They are dead, they shall not live; they are deceased, they shall not rise;
నినున బటిుయే నీ నామ్మును సిరింతుము
therefore hast Thou visited and destroyed them, and made all their memory
to perish.
చచిచన్వారు మ్రల బరదుకరు పేరత్లు మ్రలలేవరు అందుచేత్ను నీవు వారిని Thou hast increased the nation, O LORD, Thou hast increased the nation.
దండించి న్శింపజేసిత్రవి వారికను సిరణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచి
Thou art glorified; Thou hadst removed it far unto all the ends of the earth.
వేసిత్రవి.
యెహోవా, నీవు జన్మును వృదిిచేసిత్రవి జన్మును వృదిిచేసిత్రవి.
LORD, in trouble have they visited Thee, they poured out a prayer when Thy
దేశముయొకక సరిహదు
ద లను విశాలపరచి నినున నీవు మ్హిమ్పరచకొంటివి. chastening was upon them.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Isaiah

26

21

నీవు వెళ్లా నీ అంత్ుఃపురములలో పరవేశించము నీవు వెళ్లా నీ త్లుపులు
వేసికొనుము ఉగరత్ తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియండుము.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా గటిుదై గొపపదై బలమైన్ త్న్ ఖడుము పట్ట
ు కొనును
తీవరసరపమైన్ మ్కరమును వంకరసరపమైన్ మ్కరమును ఆయన్ దండించను
సముదరముమీదనున్న మ్కరమును సంహరించను.
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ఆ దిన్మున్ మ్నోహరమ్గు ఒక దా
ర క్షవన్ముండును దానిగూరిచ ప్రడుడి.
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యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయచనానను పరత్రనిమిష్మున్ నేను
దానికి నీరు కట్ట
ు చనానను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండున్ట్ట
ా
దివారాత్ిము దాని కాప్రడుచనానను.
నాయందు కోరధము లేదు గచచపదలును బలురకకసి చెట్ట
ా ను ఒకవేళ నుండిన్
యెడల యదిము చేయవానివల నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ త్పపక
వాటిని కాలిచవేయదును.
ఈల్లగున్ జరుగకుండున్ట్ట
ా జనులు న్నున ఆశర యింప వలను నాతో
సమ్యధాన్పడవలను వారు నాతో సమ్యధాన్ పడవలను.
రాబోవు దిన్ములలోయాకోబు వేరుప్రరును ఇశార యేలు చిగిరిచ పూయను.
వారు భూలోకమును ఫలభ్రిత్ముగా చేయదురు.
అత్ని కొటిున్వారిని ఆయన్ కొటిున్ట్ట
ా ఆయన్ అత్ని కొట్టునా? అత్నివలన్
చంపబడిన్వారు చంపబడిన్ట్ట
ా అత్డు చంపబడెనా?
నీవు దాని వెళాగొటిున్పుపడు మిత్ముగా దానికి శిక్ష విధించిత్రవి. తూరుపగాలిని
తెపపంచి కఠిన్మైన్ తుప్రను చేత్ దాని తొలగించిత్రవి
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ప్ర
ర కారముగల పటుణము నిరజన్మై అడవివల విడువ బడును విసరిజంపబడిన్
నివాససథలముగా నుండును అకకడదూడలు మేసి పండుకొని దాని
చెటాకొమ్ిలను త్రనును.
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దానికొమ్ిలు ఎండిన్వెై విరిచివేయబడును స్త్తీలు వచిచ వాటిని
త్గలబెట్ట
ు దురు. వారు బుదిిగల జనులు కారు వారిని సృజంచిన్వాడు
వారియందు జాలిపడడు. వారిని పుటిుంచిన్వాడు వారికి దయచూపడు.
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ఆ దిన్మున్ యూఫరటీసు న్దీపరవాహము మొదలు కొని ఐగుపు
త న్దివరకు
యెహోవా త్న్ ధాన్ా మును తొ
ి కుకను. ఇశారయేలీయల్లరా, మీరు
ఒకరినొకరు కలిసికొని కూరచబడుదురు.

In that day the LORD with His sore and great and strong sword shall punish
Leviathan the piercing serpent, even Leviathan that crooked serpent; and He
shall slay the dragon that is in the sea.
In that day sing ye unto her, "A vineyard of red wine!

I, the LORD, do keep it; I will water it every moment. Lest any hurt it, I will
keep it night and day.
Fury is not in Me. Who would set the briers and thorns against Me in battle?
I would go through them; I would burn them together.
Or let him take hold of My strength, that he may make peace with Me; and
he shall make peace with Me."

He shall cause them that come of Jacob to take root; Israel shall blossom
and bud, and fill the face of the world with fruit.
Hath He smitten him, as He smote those that smote him? Or is he slain
according to the slaughter of them that are slain by him?
In measure, when it shooteth forth, Thou wilt debate with it; He stayeth His
rough wind in the day of the east wind.
By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit
to take away his sin: When he maketh all the stones of the altar as
chalkstones that are beaten asunder, the Asherah poles and sun images
shall not stand up.
కావున్ యాకోబు దోష్మున్కు ఈల్లగున్ ప్ర
ర య శిచత్తము చేయబడును
Yet the fortified city shall be desolate, and the habitation forsaken and left
ఇదంత్య అత్ని ప్రపపరిహారమున్కు కలుగు ఫలము. ఛినానభిన్నములుగా like a wilderness; there shall the calf feed, and there shall he lie down and
చేయబడు సున్నపురాళావల అత్డు బలిపీఠపు రాళానినటిని కొట్ట
ు న్పుపడు consume the branches thereof.
దేవతాసతంభ్ము సూరాదేవతా పరత్రమ్లు ఇకను మ్రల లేవవు.
When the boughs thereof are withered, they shall be broken off; the
women come and set them on fire, for it is a people of no understanding.
Therefore He that made them will not have mercy on them, and He that
formed them will show them no favor.
And it shall come to pass in that day that the LORD shall beat off from the
channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one
by one, O ye children of Israel.
And it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown;
and they shall come who were ready to perish in the land of Assyria, and the
outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount
at Jerusalem.
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ఆ దిన్మున్ పదద బూర ఊదబడును అష్ష
ు రుదేశములో న్శింప
సిదిమైన్వారును ఐగుపు
త దేశములో వెలివేయబడిన్వారును,వచెచదరు,
యెరూష్లేములోనున్న పరిశుదిపరవత్మున్ యెహో వాకు న్మ్సాకరము
చేయదురు.
తా
ి గుబోతులగు ఎఫా
ర యిమీయల అత్రశయ కిరీటమున్కు శర మ్
వాడిపోవుచన్న పుష్పమువంటివారి సుందర భూష్ణ మున్కు శర మ్
దా
ర కాురసమువలన్ కూలిపోయిన్వారి ఫలవంత్మైన్ లోయ త్లమీదనున్న
కిరీటమున్కు శర మ్.
ఆలకించడి, బలపరాకరమ్ములు గలవాడొకడు పరభువుకు ఉనానడు
పరచండమైన్ వడగండు
ా ను పరచండమైన్ జలముల పరవాహమును పరచండమైన్
వరదయ కొటిువేయన్ట్ట
ా ఆయన్ త్న్ బలముచేత్ పడదోరయవాడు.
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Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious
beauty is a fading flower, which is on the head of the fat valleys of them
that are overcome with wine!
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తా
ి గుబోతులగు ఎఫా
ర యిమీయల అత్రశయ కిరీటము కాళాతో తొ
ి కకబడును. and the glorious beauty, which is on the head of the fat valley, shall be a
fading flower and as the early fruit before the summer, which when he that
looketh upon it seeth; while it is yet in his hand he eateth it up.
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ఫలవంత్మైన్ లోయ త్లమీదనున్న వాడిపోవు పుష్పమువంటిదాని
సుందరభూష్ణము వసంత్కాలము రాకమున్పు పండిన్ మొదటి అంజూ రపు
పండువల అగును దాని కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వాని చేత్రలో
పడిన్వెంటనే అది మింగివేయబడును.
ఆ దిన్మున్ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా శ్రష్ం చిన్ త్న్ పరజలకు తానే
భూష్ణ కిరీటముగా నుండును సందరాముగల మ్కుటముగా నుండును.
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ఆయన్ నాాయపీఠముమీద కూరుచండువారికి తీరుప తీరచ నేరుప ఆత్ిగాను But they also have erred through wine, and through strong drink are out of
గుమ్ిమునొదద యదిమును ప్రరగొట్ట
ు వారికి పరాకరమ్ము పుటిుంచవాడుగాను the way. The priest and the prophet have erred through strong drink; they
ఉండును.
are swallowed up by wine, they are out of the way through strong drink;
they err in vision, they stumble in judgment.
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అయితే వీరును దా
ర కాురసమువలన్ సొకిక సోలుదురు మ్దామువలన్
For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.
త్త్తరపడుదురు యాజకులేమి పరవకిలేమి అందరును మ్దామువలన్ సొకిక
సోలుదురు దా
ర కాురసము వారిని మింగివేయచన్నది మ్దామువలన్
త్త్తరపడుచనానరు దరశన్ము కలుగున్పుపడు సోలుదురు
తీరుపతీరుచకాలమున్ త్త్తరపడుదురు.
వారి భోజన్పు బలాలనినయ వాంత్రతోను కలిష్ముల తోను నిండియన్నవి "Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand
అవి లేనిచోట్ట లేదు.
doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts.
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Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hail
and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast
down to the earth with the hand.
The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet;

In that day shall the LORD of hosts be for a crown of glory, and for a diadem
of beauty unto the residue of His people,

and for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength
to them that turn the battle to the gate.

వాడు ఎవరికి విదా నేరుపను? ఎవరికి వరిమ్యన్ము తెలియ జేయను?
For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line,
త్లిాప్రలు విడిచిన్వారికా? చనున విడిచిన్వారికా?
line upon line, here a little and there a little."
ఆజావెంబడి ఆజా ఆజావెంబడి ఆజా సూత్ిమువెంబడి సూత్ిము సూత్ిమువెంబడి For with stammering lips and another tongue will He speak to this people,
సూత్ిము కొంత్ ఇచచట కొంత్ అచచట nచెపుపచనానడని వారనుకొందురు.
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నిజమే అలసిన్వానికి నమ్ిది కలుగజేయడి ఇదే నమ్ిది ఇదే విశారంత్ర అని
చెపపన్వాడు న్త్రతవారి పదవుల చేత్ను అన్ాభాష్తోను ఈ జనులతో
మ్యటల్లడుచనానడు.
అయిన్ను వారు విన్నొలారైరి. కావున్ వారు వెళ్లా వెనుకకు మొగిు విరుగబడి
చికుక బడి పటుబడున్ట్ట
ా
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ఆజావెంబడి ఆజా ఆజావెంబడి ఆజా సూత్ిమువెంబడి సూత్ిము సూత్ిమువెంబడి Therefore hear the word of the LORD, ye scornful men, that rule this people
సూత్ిము కొంత్ ఇచచట కొంత్ అచచట యెహోవా వాకాము మీకు వచచను. which is in Jerusalem,
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కాబటిు యెరూష్లేములోనున్న యీ జనులను ఏలు అపహాసకుల్లరా,
యెహోవా వాకాము వినుడి
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మేము మ్రణముతో నిబంధన్ చేసికొంటిమి ప్రతాళముతో ఏకమైత్రవిిు
ఉపదరవము పరవాహమువల వడిగా దాట్టన్పుపడు అది మ్యయొదదకు రాదు
అబదిములను మ్యకు ఆశర యముగా చేసికొంటిమి మ్యయకిరంద
దాగియనానము అని మీరు చెపుపకొనుచనానరే.
పరభువగు యెహోవా ఈల్లగున్ సెలవిచచచనానడు స్త్యోనులో పునాదిగా
రాత్రని వేసిన్వాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన్ రాయి అమూలామైన్
త్లరాయి బహు సిథరమైన్ పునాదియె
ై న్ మూలరాయియె
ై యన్నది
విశవసించవాడు కలవరపడడు.
నేను నాాయము కొలనూలుగాను నీత్ర మ్టుపుగుండుగాను పట్టుదను వడగండు
ా
మీ మ్యయాశరణామును కొటిువేయను దాగియన్నచోట్ట నీళాచేత్
కొట్ట
ు కొనిపోవును.
మ్రణముతో మీరు చేసికొనిన్ నిబంధన్ కొటిువేయ బడును ప్రతాళముతో
మీరు చేసికొనిన్ ఒడంబడిక నిలు వదు పరవాహమువల ఉపదరవము మీ
మీదుగా దాట్ట న్పుపడు మీరు దానిచేత్ తొ
ి కకబడిన్ వారగుదురు
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వచచన్పుపడెలాను అది మిముిను ఈడుచకొనిపోవును పరత్ర ఉదయము పరత్ర
పగలు పరత్ర రాత్రి అది వచచను ఇటిు పరకటన్ గరహించటవలన్ మ్హా భ్యము
పుట్ట
ు ను.
పండుకొనుటకు మ్ంచము పడుగు చాలదు కపుపకొనుటకు దుపపటి వెడలుప
చాలదు.
నిజముగా త్న్ కారామును త్న్ ఆశచరామైన్ కారా మును చేయటకు
అపూరవమైన్ త్న్ కారాము నొన్రించటకు ఆయన్ పరాజీము అను
కొండమీద లేచిన్ట్ట
ా యెహోవా లేచను గిబియోనులోయలో ఆయన్ రేగిన్ట్ట
ా
రేగును.
మీ బంధకములు మ్రి బిగింపబడకుండున్ట్ట
ా పరిహాస కులై యండకుడి
భూమియందంత్ట నాశన్ము ఖండిత్ముగా నియమింప బడెను పరభువును
సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవావలన్ నేను దాని సమ్యచారము వింటిని

to whom He said, "This is the rest wherewith ye may cause the weary to
rest," and, "This is the refreshing" -- yet they would not hear.
But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept
upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little,
that they might go, and fall backward, and be broken and snared and taken.

because ye have said, "We have made a covenant with death, and with hell
are we in agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it
shall not come unto us; for we have made lies our refuge, and under
falsehood have we hid ourselves."
Therefore thus saith the Lord GOD: "Behold, I lay in Zion for a foundation a
stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation; he that
believeth shall not make haste.
Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet; and
the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow
the hiding place.
And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement
with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through,
then ye shall be trodden down by it.
From the time that it goeth forth it shall take you, for morning by morning
shall it pass over, by day and by night; and it shall be a vexation only to
understand the report."
For the bed is shorter than that a man can stretch himself on it, and the
covering narrower than that he can wrap himself in it.
For the LORD shall rise up as in Mount Perazim; He shall be wroth as in the
Valley of Gibeon, that He may do His work, His strange work, and bring to
pass His act, His strange act.
Now therefore be ye not mockers, lest your bonds be made strong; for I
have heard from the Lord GOD of hosts a consuming even determined upon
the whole earth.
Give ye ear and hear my voice; hearken and hear my speech.
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చెవియొగిు నా మ్యట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకున్ది వినుడి
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దునునవాడు వితు
త టకు నిత్ాము త్న్ పలముదునుననా? అత్డు దుకిక
పలాలు నిత్ాము బదదలగొట్ట
ు నా?
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అత్డు నేల సదునుచేసిన్ త్రువాత్ న్లా జీలకఱ్ఱ చలు
ా ను తెలా జీలకఱ్ఱ
చలు
ా ను గోధుమ్లు వరుసగా వితు
త ను యవలను తానేరపరచిన్ చేనిలో
చలు
ా ను దాని అంచన్ మిరపమొలకలు వేయను గదా?
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వాని దేవుడ త్గిన్ కరమ్ము వానికి నేరిపయనానడు ఆయన్ వానికి ఆ పని
బోధించచనానడు.
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సేదాగాడు న్లా జీలకఱ్ఱ పదునుగల యంత్ిముచేత్ నూరచడు
బండిచకరములను జీలకఱ్ఱమీద న్డిపంపడు గాని కఱ్ఱచేత్ న్లా జీలకఱ్ఱను
చవవచేత్ జీలకఱ్ఱను దుళా గొట్ట
ు ను గదా?
మ్నుషుాలు గోధుమ్లు గాలింపగా దాని న్లుచదురా? సేదాగాడును
ఎలాపుపడు దాని నూరుచచండడు ఎలాపుపడును అత్డు బండిచకరమును
గుఱ్ఱములను దాని మీద న్డిపంచచండడు, దాని న్లుపడు గదా!
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జనులు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాచేత్ దాని నేరుచకొందురు.
ఆశచరామైన్ ఆలోచన్శకిియ అధిక బుదిియ అనుగర హించవాడు ఆయనే

"Woe to Ariel, to Ariel, the city where David dwelt! Add ye year to year; let
them kill sacrifices.
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Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow; and it shall
be unto Me as Ariel.
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అరీయేలుకు శర మ్ దావీదు దండు దిగిన్ అరీయేలు పటుణమున్కు శర మ్
సంవత్సరము వెంబడి సంవత్సరము గడవనీయడి పండుగలను కరమ్ముగా
జరుగనీయడి.
నేను అరీయేలును బాధింపగా దుుఃఖమును విల్లపమును కలుగును
అందుచేత్ అది నిజముగా నాకు అగినగుండమ్గును.
నేను నీతో యదిముచేయచ నీచట్ట
ు శిబిరము వేయదును. నీకెదురుగా
కోట కటిు ముటుడి దిబబ వేయదును.
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అపుపడు నీవు అణపబడి నేలనుండి పలుకుచందువు నీ మ్యటలు నేలనుండి
యొకడు గుసగుసల్లడు న్ట్ట
ా ం డును కరణపశాచి సవరమువల నీ సవరము
నేలనుండి వచచను నీ పలుకు ధూళ్లలోనుండి గుసగుసలుగా విన్బడును.

And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee
with a mound, and I will raise forts against thee.
And thou shalt be brought down and shalt speak out of the ground, and thy
speech shall be low out of the dust; and thy voice shall be as of one that
hath a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out of
the dust."
Moreover the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the
multitude of the terrible ones shall be as chaff that passeth away; yea, it
shall be at an instant suddenly.
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నీ శతు
ి వుల సమూహము లకకకు ఇసుక రేణువులంత్ విసాతరముగా నుండును
బాధించవారి సమూహము ఎగిరిపోవు పట్ట
ు వల నుండును హఠాతు
త గా ఒకక
నిమిష్ములోనే యిది సంభ్ వించను.
ఉరుముతోను భూకంపముతోను మ్హా శబదముతోను సుడిగాలి
తుప్రనులతోను దహించ అగినజావలల తోను సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా దాని శికిుంచను.

Thou shalt be visited by the LORD of hosts with thunder and with
earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of
devouring fire.
And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that
fight against her and her fortifications, and that distress her, shall be as a
dream of a night vision.

Doth the plowman plow all day to sow? Doth he open and break the clods
of his ground?
When he hath made plain the face thereof, doth he not cast abroad the dill
and scatter the cummin, and cast in the principal wheat and the appointed
barley and the rye in their place?
For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him.

For the dill is not threshed with a threshing instrument, neither is a cart
wheel turned about upon the cummin; but the dill is beaten out with a staff
and the cummin with a rod.
Bread corn is beaten, because he will not ever be threshing it, nor break it
with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen.
This also cometh forth from the LORD of hosts, who is wonderful in counsel
and excellent in working.
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అరీయేలుతో యదిము చేయ సమ్సత జనుల సమూహ మును దానిమీదను
దాని కోటమీదను యదిము చేయవారును దాని బాధపరచవారందరును
రాత్రి కన్న సవపనము వల ఉందురు.
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ఆకలిగొన్న వాడు కలలో భోజన్ముచేసి మేలొకన్గా వాని ప్ర
ర ణము
త్ృపతపడకపోయిన్ట్ట
ా ను దపపగొనిన్వాడు కలలో ప్రన్ముచేసి మేలొకన్గా
సొమ్ిసిలిాన్వాని ప్ర
ర ణము ఇంకను ఆశగొని యన్నట్ట
ా ను స్త్యోను కొండమీద
యదిముచేయ జన్ముల సమూహమ్ంత్టికి సంభ్వించను.
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జనుల్లరా, తేరి చూడుడి విసియమొందుడి మీ కండాను చెడగొట్ట
ు కొనుడి
గు
ర కాురసము లేకయే వారు మ్తు
త లైయనానరు మ్దాప్రన్ము
ర డిివారగుడి దా
చేయకయే తూలుచనానరు.
యెహోవా మీమీద గాఢనిదా
ర త్ిను కుమ్ిరించి యనానడు మీకు
నేత్ిములుగా ఉన్న పరవకిలను చెడగొటిు యనానడు మీకు శిరసుసలుగా ఉన్న
దీరాదరుశలకు ముసుకు వేసి యనానడు.
దీనిన్ంత్టినిగూరిచన్ పరకటన్ గూఢమైన్ గరంథ వాకాములవల ఉన్నది
ఒకడునీవు దయచేసి దీని చదువుమ్ని చెపప అక్షర ములు తెలిసిన్వానికి
వానిని అపపగించను; అత్డు అది నావలన్ కాదు అది గూఢరథముగా
ఉన్నదని చెపుపను.
మ్రియనీవు దయచేసి దీని చదువుమ్ని చెపప అక్షర ములు
తెలియనివానికి దానిని అపపగించను అత్డు అక్షరములు నాకు
తెలియవనును.
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పరభువు ఈల్లగు సెలవిచిచయనానడు ఈ పరజలు నోటిమ్యటతో నాయొదదకు therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among this people,
వచచ చనానరు పదవులతో న్నున ఘన్పరచచనానరు గాని త్మ్
even a marvelous work and a wonder; for the wisdom of their wise men
హృదయమును నాకు దూరము చేసికొని యనానరు వారు నాయెడల చూపు shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid."
భ్యభ్కు
ి లు మ్యన్వుల విధు లనుబటిు వారు నేరుచకొనిన్వి.
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కాగా నేను మ్రల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచరా కారాము జరిగింతును బహు
ఆశచరాముగా జరిగింతును వారి జా
ా నుల జా
ా న్ము వారథమ్గును వారి
బుదిిమ్ంతుల బుదిి మ్రుగెైపోవును.
త్మ్ ఆలోచన్లు యెహోవాకు కన్బడకుండ లోలో పల వాటిని మ్రుగుచేయ
జూచవారికి శర మ్. మ్ముి నవరు చూచెదరు? మ్య పని యెవరికి తెలి
యను? అనుకొని చీకటిలో త్మ్ కిరయలు జరి గించవారికి శర మ్.

Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD and
their works are in the dark, and they say, "Who seeth us?" and, "Who
knoweth us?"
Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's
clay; for shall the work say of him that made it, "He made me not"? Or shall
the thing formed say of him that formed it, "He had no understanding"?
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Is it not yet a very little while and Lebanon shall be turned into a fruitful
field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?
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అయోా, మీరంత్ మూరు
ఖ లు? కుమ్ిరికిని మ్ంటికిని భేదములేదని
యెంచదగునా? చేయబడిన్ వసు
త వు దాని చేసిన్వారిగూరిచఇత్డు న్నున
చేయలేదన్వచచనా? రూపంపబడిన్ వసు
త వు రూపంచిన్వానిగూరిచఇత్నికి
బుదిిలేదన్వచచనా?
ఇకను కొదిద కాలమైన్ త్రువాత్నే గదా లబానోను పరదేశము ఫలవంత్మైన్
పలమ్గును ఫలవంత్మైన్ పలము వన్మ్ని యెంచబడును.

It shall even be as when a hungry man dreameth, and behold, he eateth; but
he awaketh, and his soul is empty. Or as when a thirsty man dreameth, and
behold, he drinketh; but he awaketh, and behold, he is faint and his soul
hath appetite. So shall the multitude of all the nations be that fight against
Mount Zion.
Stay yourselves, and wonder! Cry ye out, and cry! They are drunken, but not
with wine; they stagger, but not with strong drink.

For the LORD hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath
closed your eyes; the prophets and your rulers, the seers hath He covered.
And the vision of all has become unto you as the words of a book that is
sealed, which men deliver to one that is learned, saying, "Read this, I pray
thee"; and he saith, "I cannot, for it is sealed."
And the book is delivered to him that is not learned, saying, "Read this, I
pray thee"; and he saith, "I am not learned."

Therefore the Lord said: "Inasmuch as this people draw near Me with their
mouth and with their lips do honor Me, but have removed their heart far
from Me, and their fear toward Me is taught by the precept of men,

And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of
the blind shall see out of obscurity and out of darkness.
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ఆ దిన్మున్ చెవిటివారు గరంథవాకాములు విందురు అంధకారము కలిగిన్ను
గాఢంధకారము కలిగిన్ను గు
ర డిివారు కనునల్లర చూచెదరు.
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యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోష్ము అధిక మ్గును మ్నుషుాలలో For the terrible one is brought to nought, and the scorner is consumed, and
బీదలు ఇశారయేలుయొకక పరిశుది దేవునియందు అన్ందించెదరు.
all that watch for iniquity are cut off--
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బల్లతాకరులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు న్శించెదరు.
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కీడుచేయ యత్రనంచచ ఒకక వాాజామును బటిు యిత్రులను ప్రపులనుగా Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the
చేయచ గుమ్ిములో త్ముిను గదిదంచవానిని పట్ట
ు కొన్వలన్ని ఉరి
house of Jacob: "Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now
నొడు
ి చ మ్యయమ్యటలచేత్ నీత్రమ్ంతుని పడదోరయవారు న్రకబడుదురు. wax pale.
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అందుచేత్ను అబా
ర హామును విమోచించిన్ యెహోవా యాకోబు
కుట్టంబమునుగూరిచ యీల్లగు సెల విచచచనానడు ఇకమీదట యాకోబు
సిగు
ు పడడు ఇకమీదట అత్ని ముఖము తెలాబారదు.
అత్ని సంతాన్పువారు త్మ్ మ్ధా నేను చేయ కారామును చూచన్పుపడు
నా నామ్మును పరిశుదిపరచదురు యాకోబు పరిశుదిదేవుని
పరిశుదిపరచదురు ఇశారయేలు దేవునికి భ్యపడుదురు.

But when he seeth his children, the work of Mine hands, in the midst of him,
they shall sanctify My name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall
fear the God of Israel.
They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that
murmured shall learn doctrine."
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చంచల బుదిిగలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమున్కు
లోబడుదురు.
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యెహోవా వాకుక ఇదే లోబడని పలాలకు శర మ్ ప్రపమున్కు ప్రపము
కూరుచకొనున్ట్ట
ా గా వారు న్నున అడుగక ఆలోచన్చేయదురు నా ఆత్ి
నియమింపని సంధిచేసికొందురు
వారు నా నోటి మ్యట విచారణచేయక ఫరోబలముచేత్ త్ముిను తాము
బలపరచకొనుటకు ఐగుపు
త నీడను శరణుజొచచటకు ఐగుపు
త న్కు పరయా
ణము చేయదురు.
ఫరోవలన్ కలుగు బలము మీకు అవమ్యన్కరమ్గును ఐగుపు
త నీడను
శరణుజొచచటవలన్ సిగు
ు కలుగును.
యాకోబువారి అధిపతులు సోయనులో కన్బడున్పుపడు వారి రాయబారులు
హానేసులో పరవేశించన్పుపడు
వారందరును త్మ్కు అకకరకు రాక యే సహాయ మున్కెైన్ను ఏ
పరయోజన్మున్కెైన్ను పనికిరాక సిగు
ు ను నిందయ కలుగజేయ ఆ జనుల
విష్యమై సిగు
ు పడుదురు.

"Woe to the rebellious children," saith the LORD, "that take counsel, but not
of Me, and that cover with a covering, but not of My Spirit, that they may
add sin to sin;
that walk to go down into Egypt, and have not asked at My mouth, to
strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the
shadow of Egypt!
Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the
shadow of Egypt your confusion.

The meek also shall increase their joy in the LORD, and the poor among men
shall rejoice in the Holy One of Israel.

who make a man an offender for a word, and lay a snare for him that
reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought.

For his princes were at Zoan, and his ambassadors came to Hanes.
They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be a help
nor profit, but a shame and also a reproach."
The burden of the beasts of the South: Into the land of trouble and anguish,
from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying
serpent, they will carry their riches upon the shoulders of young asses, and
their treasures upon the humps of camels, to a people that shall not profit
them.
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దకిుణ దేశములోనున్న కూ
For the Egyptians shall help in vain and to no purpose; therefore have I cried
ర రమ్ృగములను గూరిచన్ దేవోకిి సింహీ
సింహములును ప్రములును తాపకరమైన్ మిడునాగులు నున్న మికికలి శర మ్ to her concerning this, "Their strength is to sit still."
బాధలుగల దేశముగుండ వారు గాడిదపలాల వీపులమీద త్మ్ ఆసితని ఒంట్టల
మూపులమీద త్మ్ దరవాములను ఎకికంచ కొని త్మ్కు సహాయము
చేయలేని జన్మునొదదకు వాటిని తీసికొని పోవుదురు.
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Now go, write it before them on a tablet and note it in a book, that it may
be for the time to come for ever and ever,
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ఐగుపు
త వలని సహాయము పనికిమ్యలిన్ది,నిష్పీయోజన్ మైన్ది
అందుచేత్నుఏమియ చేయక ఊరకుండు గప్రపల మ్యరి అని దానికి పేరు
పట్ట
ు చనానను.
రాబోవు దిన్ములలో చిరకాలమువరకు నిత్ాము సాకాుారథముగా నుండున్ట్ట
ా
నీవు వెళ్లా వారియెదుట పలకమీద దీని వా
ర సి గరంథ ములో లిఖింపుము
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వారు త్రరుగబడు జనులు అబదిమ్యడు పలాలు యెహోవా ధరిశాసతీము
విన్నొలాని పలాలు

who say to the seers, "See not," and to the prophets, "Prophesy not unto us
right things; speak unto us smooth things; prophesy deceits.
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Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of
Israel to cease from before us."
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దరశన్ము చూడవదదని దరశన్ము చూచవారితో చెపుప వారును యకి
వాకాములను మ్యతో పరవచింపకుడి మ్ృదువెైన్ మ్యటలనే మ్యతో పలుకుడి
మ్యయాదరశన్ములను కనుడి
అడిము రాకుండుడి తో
ి వనుండి తొలగుడి ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుని సంగత్ర
మ్య యెదుట ఎత్తకుడి అని భ్విష్ాద్ జా
ా నులతో పలుకువారునై యనానరు.
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అందుచేత్ను ఇశారయేలుయొకక పరిశుదిదేవుడు ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు మీరు ఈ వాకామువదదని తో
ి సివేసి బల్లతాకర మును
కృత్రిమ్మును న్ముికొని అటిు వాటిని ఆధారము చేసికొంటిరి గనుక

therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out
in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant.
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ఈ దోష్ము మీకు ఎత్తయిన్ గోడ నుండి జ్యగిపడబోవుచన్న గోడ అండవల
అగును అది ఒకక క్షణములోనే హఠాతు
త గా పడిపోవును.

And he shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in
pieces; he shall not spare, so that there shall not be found in the bursting of
it a shard to take fire from the hearth, or to take water threby out of the pit."
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కుమ్ిరి కుండ పగులగొటుబడున్ట్ట
ా ఆయన్ ఏమియ విడిచిపటుక దాని
పగులగొట్ట
ు ను పయిలోనుండి నిపుప తీయటకు గాని గుంటలోనుండి నీళ్ల
ా
తీయటకు గాని దానిలో ఒకక పంకెైన్ను దొరకదు.

For thus saith the Lord GOD, the Holy One of Israel: "In returning and rest
shall ye be saved, in quietness and in confidence shall be your strength; but
ye would not.
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పరభువును ఇశారయేలుయొకక పరిశుది దేవుడున్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు మీరు మ్రలి వచిచ ఊరకుండుటవలన్ రకిుంప బడెదరు
మీరు ఊరకుండి న్ముికొనుటవలన్ మీకు బలము కలుగును.

But ye said, `No, for we will flee upon horses'; therefore shall ye flee! And,
`We will ride upon the swift'; therefore shall they that pursue you be swift!
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అయిన్ను మీరు సమ్ిత్రంపక అట్ట
ా కాదు, మేము గుఱ్ఱములనకిక
ప్రరిపోవుదుమ్ంటిరి కాగా మీరు ప్రరిపోవలసి వచెచను. మేము వడిగల
గుఱ్ఱములను ఎకిక పోయెదమ్ంటిరే కాగా మిముిను త్రుమువారు
వడిగలవారుగా నుందురు.

One thousand shall flee at the rebuke of one; at the rebuke of five shall ye
flee, till ye be left as a beacon upon the top of a mountain and as an ensign
on a hill."

that this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the
law of the LORD,

Therefore thus saith the Holy One of Israel: "Because ye despise this word,
and trust in oppression and perverseness, and stand thereon,
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మీరు పరవత్ముమీదనుండు కొయావలను కొండమీదనుండు జండావలను
And therefore will the LORD wait, that He may be gracious unto you, and
అగువరకు ఒకని గదిదంపున్కు మీలో వెయిామ్ంది ప్రరిపోయెదరు అయిదుగురి therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you. For the
గదిదంపున్కు మీరు ప్రరిపోయెదరు.
LORD is a God of judgment; blessed are all they that wait for Him.
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కావున్ మీయందు దయచూపవలన్ని యెహోవా ఆలసాముచేయచనానడు For the people shall dwell in Zion at Jerusalem; thou shalt weep no more. He
మిముిను కరుణంపవలన్ని ఆయన్ నిలువబడి యనానడు యెహోవా
will be very gracious unto thee at the voice of thy cry; when He shall hear it,
నాాయముతీరుచ దేవుడుఆయన్ నిమిత్తము కనిపట్ట
ు కొనువారందరు ధనుాలు. He will answer thee.
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స్త్యోనులో యెరూష్లేములోనే యొక జన్ము కాపురముండును. జన్మ్య,
నీవిక నేమ్యత్ిము కనీనళ్ల
ా విడువవు ఆయన్ నీ మొఱ్ఱ విని నిశచయముగా
నినున కరు ణంచను ఆయన్ నీ మ్యట విన్గానే నీకు ఉత్తరమిచచను.

And though the Lord give you the bread of adversity and the water of
affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but
thine eyes shall see thy teachers.

Isaiah

30

20

పరభువు నీకు కేాషాన్నప్రన్ముల నిచచను ఇకమీదట నీ బోధకులు
దాగియండరు నీవు కనునల్లర నీ బోధకులను చూచెదవు

And thine ears shall hear a word behind thee, saying, "This is the way; walk
ye in it," when ye turn to the right hand and when ye turn to the left.
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మీరు కుడి త్టుయిన్ను ఎడమ్ త్టుయిన్ను త్రరిగిన్ను ఇదే తో
ి వ దీనిలో
న్డువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబదము నీ చెవులకు విన్బడును.

Ye shall defile also the covering of thy graven images of silver and the
ornament of thy molten images of gold. Thou shalt cast them away as a
menstruous cloth; thou shalt say unto it, "Get thee hence."
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చెకకబడిన్ మీ వెండి పరత్రమ్ల కపుపను పోత్పోసిన్ మీ బంగారు విగరహముల
బటులను మీరు అపవిత్ిపరతురు హేయములని వాటిని ప్రరవేయదురు.
లేచిపమ్ిని దానితో చెపుపదురు.

Then shall He give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground
therewith, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and
plenteous. In that day shall thy cattle feed in large pastures.
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నీవు నీ భూమిలో వితు
త టకు నీ గింజలకు కావలసిన్ వాన్ ఆయన్ కురిపంచను The oxen likewise and the young asses that till the ground shall eat clean
భూమి రాబడియె
ై న్ ఆహారదరవామిచచను అది విసాతర సార రసములు కలదై
provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan.
యండును ఆ దిన్మున్ నీ పశువులు విశాలమైన్ గడిిబీళాలో మేయను.
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భూమి సేదాముచేయ ఎడు
ా ను లేత్ గాడిదలును చేట తోను జలాడతోను
చెరిగి జలిాంచి ఉపుపతో కలిసిన్ మేత్ త్రనును.
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And there shall be upon every high mountain and upon every high hill,
rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the
towers fall.
గోపురములు పడు మ్హా హత్ాదిన్మున్ ఉన్నత్మైన్ పరత్ర పరవత్ముమీదను Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light
ఎత్తయిన్ పరత్ర కొండమీదను వాగులును న్దులును ప్రరును.
of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that the
LORD bindeth up the breach of His people and healeth the stroke of their
wound.
యెహోవా త్న్ జనుల గాయము కటిు వారి దబబను బాగుచేయ దిన్మున్
Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with His anger, and
చందు
ర ని వెననల సూరుాని పరకాశమువల ఉండును సూరుాని పరకాశము ఏడు the burden thereof is heavy; His lips are full of indignation and His tongue as
దిన్ముల వెలుగు ఒక దిన్మున్ పరకాశించిన్ట్ట
ా ండును.
a devouring fire.
ఇదిగో కోపముతో మ్ండుచ దటుముగా లేచ పగతో కూడిన్దై యెహోవా
నామ్ము దూరమునుండి వచచచన్నది ఆయన్ పదవులు ఉగరత్తో
నిండియన్నవి ఆయన్ నాలుక దహించ అగినజావలవల ఉన్నది.

And His breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the
neck to sift the nations with the sieve of vanity; and there shall be a bridle in
the jaws of the people, causing them to err.
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ఆయన్ ఊపరి కుత్రకలలోతు వచచ పరవాహమైన్ న్దివల ఉన్నది
వారథమైన్వాటిని చెదరగొట్ట
ు జలాడతో అది జన్ము లను గాలించను తో
ి వ
త్పపంచ కళ్లాము జనుల దవడలలో ఉండును.
రాత్రియందు పండుగ నాచరించన్ట్ట
ా గా మీరు సంగీత్ము ప్రడుదురు.
ఇశారయేలున్కు ఆశర యదురుమైన్ యెహోవాయొకక పరవత్మున్కు పలాన్గోరవి
నాదముతో పరయాణము చేయవారికి కలుగున్టిు హృదయసంతోష్ము
కలుగును.
యెహోవా త్న్ పరభావముగల సవరమును విని పంచను పరచండమైన్
కోపముతోను దహించ జావలతోను పళపళయను గాలివాన్ వడగండాతోను
త్న్ బాహువు వాలుట జనులకు చూపంచను.
యెహోవా దండముతో అష్ష
ు రును కొటుగా అది ఆయన్ సవరము విని
భీత్రనొందును.
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Ye shall have a song as in the night when a holy solemnity is kept, and
gladness of heart as when one goeth with a pipe to come into the mountain
of the LORD, to the Mighty One of Israel.
And the LORD shall cause His glorious voice to be heard, and shall show the
lighting down of His arm, with the indignation of His anger and with the
flame of a devouring fire, with scattering and tempest and hailstones.
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యెహోవా అష్ష
ు రుమీద పడవేయ నియామ్క దండమువలని పరత్ర దబబ
త్ంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన్ త్న్ బాహువును వానిమీద
ఆడించచ యదిము చేయను.

And in every place where the grounded staff shall pass, which the LORD
shall lay upon him, it shall be with taborets and harps; and in battles of
weapon shaking will He fight with it.
For Tophet is ordained of old; yea, for the king it is prepared. He hath made
it deep and large; the pile thereof is fire and much wood. The breath of the
LORD, like a stream of brimstone, doth kindle it.
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పూరవమునుండి తోపతు1 సిదిపరచబడియన్నది అది మొలకుదేవత్కు
సిదిపరచబడియన్నది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన్ దాని చేసి
యనానడు అది అగినయ విసాతరకాష్ఠములును కలిగియన్నది గంధక
పరవాహమువల యెహోవా ఊపరి దాని రగులబెట్ట
ు ను.

Woe to them that go down to Egypt for help, and depend upon horses and
trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are
very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the
LORD!
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Yet He also is wise, and will bring evil, and will not call back His words, but
will arise against the house of the evildoers and against the help of them
that work iniquity.
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ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుని లక్షాపటుకయ యెహోవాయొదద విచారింపకయ
సహాయము నిమిత్తము ఐగుపు
ా చ గుఱ్ఱములను ఆధారము చేసికొని
త న్కు వెళ్ల
వారి రథములు విసాతరములనియ రౌతులు బల్లఢ్యా లనియ వారిని
ఆశర యించవారికి శర మ్.
అయిన్ను ఆయన్య బుదిిమ్ంతుడుగా ఉనానడు. మ్యట త్పపక దుషు
ు ల
యింటివారిమీదను కీడుచేయవారికి తోడపడువారిమీదను ఆయన్ లేచను.
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ఐగుపీతయలు మ్నుషుాలేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీతయల గుఱ్ఱములు
మ్యంసమ్యములేగాని ఆత్ి కావు యెహోవా త్న్ చెయిాచాపగా
సహాయము చేయ వాడు జ్యగును సహాయము పందువాడు పడును
వారందరు కూడి నాశన్మ్గుదురు.
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యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచిచయనానడు త్పపంచటకెై గొఱ్ఱల కాపరుల
సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమ్ సింహము వారి శబదమున్కు
భ్యపడకయ వారి కేకలకు అధైరా పడకయ త్న్కు దొరికిన్దానిమీద
గరిజంచన్ట్ట
ా సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా యదిము చేయటకెై
స్త్యోను పరవత్ముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగి వచచను.

For thus hath the LORD spoken unto me: As the lion and the young lion
roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against
him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of
them; so shall the LORD of hosts come down to fight for Mount Zion and for
the hill thereof.
As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem; defending, also
He will deliver it; and passing over, He will preserve it.

For through the voice of the LORD shall the Assyrian be beaten down, who
smote with a rod.

Now the Egyptians are men, and not God; and their horses flesh, and not
spirit. When the LORD shall stretch out His hand, both he that helpeth shall
fall and he that is helped shall fall down, and they all shall fail together.
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పకు
ు లు ఎగురుచ త్మ్ పలాలను కాప్రడున్ట్ట
ా సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా యెరూష్లేమును కాప్రడును దాని కాప్రడుచ
విడిపంచచనుండును దానికి హానిచేయక త్పపంచచనుండును.

Turn ye unto Him from whom the children of Israel have deeply revolted.
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ఇశారయేలీయల్లరా, మీరు ఎవనిమీద విశ్రష్ముగా త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రరో
ఆయన్వెైపు త్రరుగుడి.
మీకు మీరు ప్రపము కలుగజేసికొని మీ చేతులతో మీరు నిరిించిన్ వెండి
విగరహములను సువరణ విగరహములను ఆ దిన్మున్ మీలో పరత్రవాడును
ప్రరవేయను.
న్రునిది కాని ఖడుమువలన్ అష్ష
ు రీయలు కూలు దురు మ్నుషుానిది కాని
కత్రతప్రలగుదురు. ఖడు మదుటనుండివారు ప్రరిపోవుదురు
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For in that day every man shall cast away his idols of silver and his idols of
gold, which your own hands have made unto you for a sin.
"Then shall the Assyrian fall by the sword, but not of a mighty man; and the
sword, not of a lowly man, shall devour him; but he shall flee from the
sword, and his young men shall be discomfited.
And he shall pass over to his stronghold for fear, and his princes shall be
afraid of the ensign," saith the LORD, whose fire is in Zion and His furnace in
Jerusalem.
Behold, a King shall reign in righteousness, and princes shall rule in
judgment.
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మూఢ్యలు మూఢవాకుకలు పలుకుదురు భ్కిిహీన్ముగా న్డుచకొందురు
యెహోవానుగూరిచ కానిమ్యటల్లడుచ ఆకలిగొనిన్వారి జీవనాధారము
తీసికొనుచ దపపగొనిన్వారికి ప్రనీయము లేకుండ చేయచ
హృదయపూరవకముగా ప్రపము చేయదురు.

The instruments also of the churl are evil; he deviseth wicked devices to
destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
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But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
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మోసకారి సాధన్ములును చెడివి నిరుపేదలు నాాయవాదన్ చేసిన్ను
కలామ్యటలతో దీనులను నాశన్ముచేయటకు వారు దురాలోచన్లు
చేయదురు.
ఘనులు ఘన్కారాములు కలిపంచదురు వారు ఘన్కారాములనుబటిు
నిలుచదురు.
సుఖాసకిిగల స్త్తీల్లరా, లేచి నా మ్యట వినుడి నిశిచంత్గానున్న కుమ్యరిల్లరా,
నా మ్యట వినుడి.

వారి పడుచవారు దాసులగుదురు భీత్రచేత్ వారి ఆశర యదురుము
సమ్సిపోవును వారి అధిపతులు ధవజమును చూచి భీత్రనొంది వెనుక
దీయదురని యెహోవా సెలవిచచచనానడు. స్త్యోనులో ఆయన్ అగినయ
యెరూష్లేములో ఆయన్ కొలిమియ ఉన్నవి.
ఆలకించడి, రాజు నీత్రనిబటిు రాజాపరిప్రలన్ చేయను అధికారులు
నాాయమునుబటిు యేలుదురు.
మ్నుషుాడు గాలికి మ్రుగెైన్చోట్టవలను గాలివాన్కు చాట్టైన్ చోట్టవలను
ఉండును ఎండిన్చోట నీళాకాలువలవలను అలసట పుటిుంచ దేశమున్
గొపపబండ నీడవలను ఉండును.
చూచవారి కనునలు మ్ందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించను.
చంచలుల మ్న్సుస జా
ా న్ము గరహించను న్త్రతవారి నాలుక సపష్ుముగా
మ్యటల్లడును.
మూఢ్యడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడన్బడడు.

And a man shall be as a hiding place from the wind and a covert from the
tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a
weary land.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that
hear shall hearken.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of
the stammerers shall be ready to speak plainly.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be
bountiful.
For the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity, to
practice hypocrisy and to utter error against the LORD, to make empty the
soul of the hungry; and he will cause the drink of the thirsty to fail.

Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters;
give ear unto my speech.
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women; for the
vintage shall fail, the gathering shall not come.
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నిశిచంత్గల స్త్తీల్లరా, యిక ఒక సంవత్సరమున్కు మీకు తొందర కలుగును
దా
ర క్షపంట పోవును పండు
ా ఏరుటకు రావు.

Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones. Strip you
and make you bare, and gird sackcloth upon your loins;
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they shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
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సుఖాసకిిగల కన్ాల్లరా, వణకుడి నిరివచారిణుల్లరా, తొందరపడుడి మీ
బటులు తీసివేసి దిగంబరులై మీ న్డుమున్ గోన పటు కట్ట
ు కొనుడి.
రమ్ామైన్ పలము విష్యమై ఫలభ్రిత్మైన్ దా
ర కాు వలు
ా ల విష్యమై వారు
ర్కముి కొట్ట
ు కొందురు.
నా జనుల భూమిలో ఆన్ందపురములోని ఆన్ందగృహములనినటిలో ముండా
తుపపలును బలురకకసి చెట్ట
ా ను పరుగును. పైనుండి మ్న్మీద ఆత్ి
కుమ్ిరింపబడువరకు
న్గరి విడువబడును జన్సమూహముగల పటుణము విడువబడును కొండయ
కాపరుల గోపురమును ఎలాకాలము గుహ లుగా ఉండును
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Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in
the fruitful field.
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అవి అడవిగాడిదలకు ఇష్ుమైన్చోట్ట
ా గాను మ్ందలు మేయ భూమిగాను
ఉండును అరణాము ఫలభ్రిత్మైన్ భూమిగాను ఫలభ్రిత్ మైన్ భూమి
వృక్షవన్ముగానుండును.
అపుపడు నాాయము అరణాములో నివసించను ఫల భ్రిత్మైన్ భూమిలో
నీత్ర దిగును
నీత్ర సమ్యధాన్ము కలుగజేయను నీత్రవలన్ నిత్ామును నిమ్ిళము
నిబబరము కలుగును. అపుపడు నా జనుల విశర మ్ సథలమున్ందును ఆశర య
సాథన్ములయందును సుఖకరమైన్ నివాసముల యందును నివసించెదరు
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అయిన్ను అరణాము ధవంసమ్గున్పుపడు వడగండు
ా పడును
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పటుణము నిశచయముగా కూలిపోవును.
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సమ్సత జలములయొదదను విత్తన్ములు చలు
ా చ ఎదు
ద లను గాడిదలను
త్రరుగనిచచ మీరు ధనుాలు.

when it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a
low place.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of
the ox and the ass.
Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest
treacherously, and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt
cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to
deal treacherously, they shall deal treacherously with thee.
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దోచకొన్బడకపోయిన్ను దోచకొనుచండు నీకు శర మ్ నిననవరు
వంచింపకపోయిన్ను వంచించచండు నీకు శర మ్ నీవు దోచకొనుట మ్యనిన్
త్రువాత్ నీవు దోచకొన్ బడెదవు నీవు వంచించట ముగించిన్ త్రువాత్
జనులు నినున వంచించెదరు.
యెహోవా, నీకొరకు కనిపట్ట
ు చనానము మ్యయందు కరుణంచమ్్ిు
ఉదయకాలమున్ వారికి బాహువుగానుఆపతాకలమున్ మ్యకు
రక్షణాధారముగానుఉండుము.
మ్హాఘోష్ణ విని జన్ములు ప్రరిపోవును నీవు లేచటతోనే అన్ాజనులు
చెదరిపోవుదురు.
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Upon the land of my people shall come up thorns and briers, yea, upon all
the houses of joy in the joyous city.
Because the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left;
the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture
of flocks,
until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a
fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.

And the work of righteousness shall be peace, and the effect of
righteousness, quietness and assurance for ever.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings
and in quiet resting places

O LORD, be gracious unto us; we have waited for Thee; be Thou their arm
every morning, our salvation also in the time of trouble.

At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of Thyself the
nations were scattered.
And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpillar; as the
running to and fro of locusts shall he run upon them.

చీడపురుగులు కొటిువేయన్ట్ట
ా మీ సొముి దోచ బడును మిడత్లు
The LORD is exalted, for He dwelleth on high; He hath filled Zion with
ఎగిరిపడున్ట్ట
ా శతు
ి వులు దానిమీద పడు దురు
judgment and righteousness.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవా మ్హా ఘన్త్ నొందియనానడు ఆయన్ ఉన్నత్సథలమున్
నివసించచ నాాయముతోను నీత్రతోను స్త్యోనును నింపను.
నీకాలములో నియమింపబడిన్ది సిథరముగా నుండును రక్షణ బాహుళామును
బుదిిజా
ా న్ముల సమ్ృదిియ కలుగును యెహోవా భ్యము వారికి ఐశవరాము.

Isaiah

33

5

And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times and strength
of salvation; the fear of the LORD is his treasure.
Behold, their valiant ones shall cry without; the ambassadors of peace shall
weep bitterly.
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వారి శూరులు బయట రోదన్ము చేయచనానరు సమ్యధాన్ రాయబారులు The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth; he hath broken the
ఘోరముగా ఏడుచ చనానరు.
covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man.

Isaiah

33

8

రాజమ్యరుములు ప్రడెైపోయెను తో
ి వను న్డచవారు లేకపోయిరి అష్ష
ు రు
The earth mourneth and languisheth; Lebanon is ashamed and hewn down.
నిబంధన్ మీరను పటుణములను అవమ్యన్ పరచెను న్రులను త్ృణీకరించెను. Sharon is like a wilderness, and Bashan and Carmel shake off their fruits.
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దేశము దుుఃఖించి కీుణంచచన్నది లబానోను సిగు
ు పడి వాడిపోవుచన్నది
షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కరిలును త్మ్ చెటా ఆకులను
రాలుచకొను చన్నవి.
యెహోవా ఇటానుకొనుచనానడు ఇపుపడ లేచెదను ఇపుపడ న్నున
గొపపచేసికొనదను. ఇపుపడ నాకు ఘన్త్ తెచచకొనదను.
మీరు పట్ట
ు ను గరభము ధరించి కొయాకాలును కందురు. మీ ఊపరియే
అగినయె
ై న్ట్ట
ు మిముిను దహించి వేయ చన్నది.
జన్ములు కాలుచన్న సున్నపుబటీులవలను న్రకబడి అగినలో కాలచబడిన్
ముళావలను అగును.
దూరసు
థ ల్లరా, ఆలకించడి నేను చేసిన్దాని చూడుడి సమీపసు
థ ల్లరా, నా
పరాకరమ్మును తెలిసికొనుడి.
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స్త్యోనులోనున్న ప్రపులు దిగులుపడుచనానరు వణకు భ్కిిహీనులను
పట్టును. మ్న్లో ఎవడు నిత్ాము దహించ అగినతో నివసింప గలడు?
మ్న్లో ఎవడు నిత్ాము కాలుచచన్నవాటితో నివ సించను?
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నీత్రని అనుసరించి న్డచచ యథారథముగా మ్యట ల్లడుచ నిరబంధన్వలన్
వచచ ల్లభ్మును ఉపేకిుంచచ లంచము పుచచకొన్కుండ త్న్ చేతులను
మ్లుపుకొని హత్ా యను మ్యట విన్కుండ చెవులు మూసికొని చెడుత్న్ము
చూడకుండ కనునలు మూసికొనువాడు ఉన్నత్సథలమున్ నివసించను.
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పరవత్ములలోని శిలలు అత్నికి కోటయగును త్పపక అత్నికి ఆహారము
దొరకును అత్ని నీళ్ల
ా అత్నికి శాశవత్ముగా ఉండును.
అలంకరింపబడిన్ రాజును నీవు కనునల్లర చూచె దవు బహు దూరమున్కు
వాాపంచచన్న దేశము నీకు కన్ బడును.
నీ హృదయము భ్యంకరమైన్వాటినిబటిు ధాానించను. జన్సంఖా
వా
ర యవాడెకకడ ఉనానడు? తూచవాడెకకడ ఉనానడు? బురుజులను
లకికంచవాడెకకడ ఉనానడు?
నాగరికములేని ఆ జన్మును గరహింపలేని గంభీరభాష్య నీకు తెలియని
అన్ా భాష్య పలుకు ఆ జన్మును నీవికను చూడవు.

"Now will I rise," saith the LORD; "now will I be exalted; now will I lift up
Myself.
Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble; your breath, as fire, shall
devour you.
And the people shall be as the burnings of lime; as thorns cut up shall they
be burned in the fire.
Hear, ye that are far off, what I have done, and ye that are near,
acknowledge My might."
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites:
"Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall
dwell with everlasting burnings?"
He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the
gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that
stoppeth his ears from hearing of blood and shutteth his eyes from seeing
evil-he shall dwell on high; his place of defense shall be the fortifications of
rocks; bread shall be given him; his waters shall be sure.

Thine eyes shall see the King in His beauty; they shall behold the land that is
very far off.
Thine heart shall meditate terror: "Where is the scribe? Where is the
receiver? Where is he that counted the towers?"
Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou
canst perceive, of a stammering tongue that thou canst not understand.

Look upon Zion, the city of our solemnities; thine eyes shall see Jerusalem a
quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the
stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof
be broken.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఉత్సవకాలములలో మ్న్ము కూడుకొనుచన్న స్త్యోను పటుణమును
But there the glorious LORD will be unto us a place of broad rivers and
చూడుము నిమ్ిళమైన్ కాపురముగాను త్రయాబడని గుడారముగాను నీ
streams, wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass
కనునలు యెరూష్ లేమును చూచను దాని మేకులన్నడును ఊడదీయబడవు thereby.
దాని తా
ి ళాలో ఒకకటియె
ై న్ను తెగదు.
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అచచట యెహోవా పరభావముగలవాడెై మ్న్ పక్షమున్నుండును, అది
విశాలమైన్ న్దులును కాలువలును ఉన్న సథలముగా ఉండును అందులో తెడా
ఓడ యేదియ న్డువదు గొపప ఓడ అకకడికి రాదు.
యెహోవా మ్న్కు నాాయాధిపత్ర యెహోవా మ్న్ శాసన్కరి యెహోవా మ్న్
రాజు ఆయన్ మ్న్లను రకిుంచను.
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For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; He
will save us.
Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they
could not spread the sail; then is the prey of a great spoil divided; the lame
take the prey.
And the inhabitant shall not say, "I am sick"; the people that dwell therein
shall be forgiven their iniquity.

నీ ఓడతా
ి ళ్ల
ా వదలిపోయెను ఓడవారు త్మ్ కొయా అడుగును దిటుపరచరు
చాపను విపప పటురు కాగా విసాతరమైన్ దోపుడు సొముి విభాగింపబడును
కుంటివారే దోపుడుసొముి పంచకొందురు.
నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించ వాడెవడును అన్డు దానిలో Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people! let the earth hear,
నివసించ జనుల దోష్ము పరిహరింపబడును.
and all that is therein, the world, and all things that come forth from it.
రాష్ుీముల్లరా, నాయొదదకు వచిచ వినుడి జన్ముల్లరా, చెవి యొగిు
ఆలకించడి భూమియ దాని సంపూరణత్య లోకమును దానిలో
పుటిున్దంత్య వినును గాక.
యెహోవా కోపము సమ్సత జన్ములమీదికి వచచ చన్నది వారి సరవ
సెైన్ాములమీద ఆయన్ కోరధము వచచ చన్నది ఆయన్ వారిని శపంచి
వధకు అపపగించెను.
వారిలో చంపబడిన్వారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొట్ట
ు ను
వారి రకిమువలన్ కొండలు కరగిపోవును.

For the indignation of the LORD is upon all nations, and His fury upon all
their armies; He hath utterly destroyed them; He hath delivered them to the
slaughter.
Their slain also shall be cast out, and their stench shall come up out of their
carcasses, and the mountains shall be melted with their blood.

4

ఆకాశ సెైన్ామ్ంత్య కీుణంచను కాగిత్పు చటువల ఆకాశవెైశాలాములు
చటుబడును. దా
ర కాువలిానుండి ఆకు వాడి రాలున్ట్ట
ా అంజూరపుచెట్ట
ు నుండి
వాడిన్ది రాలున్ట్ట
ా వాటి సెైన్ామ్ంత్య రాలిపోవును.

"For My sword shall be bathed in heaven; behold, it shall come down upon
Edom and upon the people of My curse in judgment."

34
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నిజముగా ఆకాశమ్ందు నా ఖడుము మ్త్రతలు
ా ను ఎదోముమీద
తీరుపతీరుచటకు నేను శపంచిన్ జన్ముమీద తీరుపతీరుచటకు అది దిగును
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The sword of the LORD is filled with blood; it is made fat with fatness and
with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams; for
the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of
Edom.
And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the
bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat
with fatness.
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యెహోవా ఖడుము రకిమ్యమ్గును అది కొరవువచేత్ కపపబడును
గొఱ్ఱపలాలయొకకయ మేకలయొకకయ రకిము చేత్ను పటేాళా
మూత్ిగరంథులమీది కొరవువచేత్ను కపప బడును ఏలయన్గా బసారలో
యెహోవా బలి జరిగించను ఎదోము దేశములో ఆయన్ మ్హా సంహారము
చేయను.
వాటితోకూడ గురుపోతులును వృష్భ్ములును కోడె లును దిగిపోవుచన్నవి For it is the day of the LORD's vengeance, and the year of recompenses for
ఎదోమీయల భూమి రకిముతో నానుచన్నది వారి మ్నున కొరవువతో
the controversy of Zion.
బలిసియన్నది.
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And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be
rolled together as a scroll; and all their host shall fall down, as the leaf
falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.
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అది యెహోవా పరత్రదండన్చేయ దిన్ము స్త్యోను వాాజామునుగూరిచన్
పరత్రకార సంవత్సరము.
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ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మ్నున గంధకముగా మ్యరచబడును దాని
భూమి దహించ గంధకముగా ఉండును.
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And the streams thereof shall be turned into pitch and the dust thereof into
brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.

It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for
ever. From generation to generation it shall lie waste; none shall pass
through it for ever and ever.
అది రేయింబగళ్ల
ా ఆరక యండును దాని పగ నిత్ాము లేచను అది
But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the
త్రత్రములు ప్రడుగా నుండును ఎన్నడును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు raven shall dwell in it; and He shall stretch out upon it the line of confusion
and the stones of emptiness.
గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకరమించ కొనును గుడాగూబయ
They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there,
కాకియ దానిలో నివసించను ఆయన్ తారుమ్యరు అను కొలనూలును
and all her princes shall be nothing.
చాచను శూన్ామ్ను గుండును పట్ట
ు ను.
రాజాము పరకటించటకు వారి పరధానులు అకకడ లేకపోవుదురు దాని
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the
అధిపతులందరు గత్మైపోయిరి.
fortresses thereof; and it shall be a habitation of dragons and a court for
owls.
ఎదోము న్గరులలో ముళాచెట్ట
ా పరుగును దాని దురుములలో దురదగొండు
ా ను The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the
గచచలును పుట్ట
ు ను అది అడవికుకకలకు నివాససథలముగాను నిపుపకోళాకు
island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest
సాలగాను ఉండును
there and find for herself a place of rest.
అడవిపలు
ా లును న్కకలును అచచట కలిసికొనును అచచట అడవిమేక
There shall the great owl make her nest, and lay and hatch and gather under
త్న్తోటి జంతువును కనుగొనును అచచట చవవపటు దిగి విశర మ్సథలము
her shadow; there shall the vultures also be gathered, every one with her
చూచకొనును
mate.
చిత్తగూబ గూడు కట్ట
ు కొనును అచచట గుడు
ా పటిు పదిగి నీడలో వాటిని
Seek ye out of the book of the LORD, and read: No one of these shall fail,
కూరుచను అచచటనే తెలాగదదలు త్మ్ జాత్రపకు
ు లతో కూడు కొనును.
none shall lack her mate; for My mouth, it hath commanded, and His Spirit,
it hath gathered them.
యెహోవా గరంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియ
And He hath cast the lot for them, and His hand hath divided it unto them
లేక యండదు దేని జత్పకిు దానియొదద ఉండక మ్యన్దు నా నోటనుండి
by line; they shall possess it for ever; from generation to generation shall
వచిచన్ ఆజా యిదే ఆయన్ నోటి ఊపరి వాటిని పోగుచేయను.
they dwell therein.
అవి రావలన్ని ఆయన్ చీట్ట
ా వేసెను ఆయన్ కొలనూలు చేత్ పట్ట
ు కొని వాటికి
ఆ దేశమును పంచిపట్ట
ు ను. అవి నిత్ాము దాని ఆకరమించకొనును
యగయగములు దానిలో నివసించను.
అరణామును ఎండిన్ భూమియ సంతోష్ంచను అడవి ఉలాసించి
కసూ
త రిపుష్పమువల పూయను

The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert
shall rejoice and blossom as the rose.

2

అది బహుగా పూయచ ఉలాసించను ఉలాసించి సంగీత్ములు ప్రడును
లబానోను సందరాము దానికి కలుగును కరిలు షారోనులకున్న సొగసు
దానికుండును అవి యెహోవా మ్హిమ్ను మ్న్ దేవుని తేజసుసను చూచను.

Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.

3

సడలిన్ చేతులను బలపరచడి తొటిిలు
ా మోకాళాను దృఢపరచడి.

Say to them that are of a fearful heart, "Be strong, fear not. Behold, your
God will come with vengeance, even God with a recompense; He will come
and save you."

It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing. The glory
of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon; they
shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.
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త్త్తరిలు
ా హృదయలతో ఇటానుడి భ్యపడక ధైరాముగా ఉండుడి
పరత్రదండన్ చేయటకెై మీ దేవుడు వచచచనానడు పరత్రదండన్ను దేవుడు
చేయదగిన్ పరత్రకారమును ఆయన్ చేయను ఆయన్ వచిచ తానే మిముిను
రకిుంచను.
గు
ర డిివారి కనునలు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపపబడును

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be
unstopped.

6

కుంటివాడు దుపపవల గంతులువేయను మూగవాని నాలుక ప్రడును
అరణాములో నీళ్ల
ా ఉబుకును అడవిలో కాలువలు ప్రరును
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ఎండమ్యవులు మ్డుగులగును ఎండిన్ భూమిలో నీటిబుగులు పుట్ట
ు ను
న్కకలు పండుకొనిన్వాటి ఉనికిపట్ట
ు లో జముిను తుంగగడిియ మేత్య
పుట్ట
ు ను.
అకకడ దారిగా నున్న రాజమ్యరుము ఏరపడును అది పరిశుది
మ్యరుమ్న్బడును అది అపవితు
ి లు పోకూడని మ్యరుము అది మ్యరుమున్
పోవువారికి ఏరపరచబడును మూఢ్యలైన్ను దానిలో న్డచచ తో
ి వను త్పపక
యందురు
అకకడ సింహముండదు కూ
ర రజంతువులు దాని ఎకకవు, అవి అకకడ
కన్బడవు విమోచింపబడిన్వారే అకకడ న్డచదురు యెహోవా
విమోచించిన్వారు ప్రటలుప్రడుచ త్రరిగి స్త్యోనున్కు వచెచదరు
వారి త్లలమీద నితాాన్ందముండును వారు ఆన్ందసంతోష్ములు గలవారై
వచెచదరు. దుుఃఖమును నిట్ట
ు రుపను ఎగిరిపోవును.

And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of
water; in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with
reeds and rushes.
And a highway shall be there, and a way, and it shall be called the Way of
Holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those; the
wayfaring men, though fools, shall not err therein.
No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon; it shall
not be found there, but the redeemed shall walk there.
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హిలీకయా కూమ్యరుడును రాజు గృహనిరావహ కుడును నైన్ ఎల్లాకీమును
శాసితీయగు షెబానయను, రాజాపు దసాతవేజులమీదనున్న ఆసాపు
కుమ్యరుడగు యోవాహును వారియొదదకు పోయిరి.
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అపుపడు రబా
ు కే వారితో ఇటాననుఈ మ్యట హిజకయాతో తెలియ
I say, thou sayest (but they are but vain words), "I have counsel and strength
జపుపడిమ్హారాజైన్ అష్ష
ు రురాజు సెలవిచిచన్దేమ్న్గా నీవీల్లగు చెపపవలను. for war." Now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?
నీవు న్ముికొను ఈ ఆశర యాసపదుడు ఏప్రటి పరయోజన్కారి?
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యదివిష్య ములో నీ యోచన్య నీ బలమును వటిుమ్యటలే. ఎవని
న్ముికొని నామీద త్రరుగుబాట్ట చేయచనానవు?
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Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb sing; for
in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.

And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs
and everlasting joy upon their heads; they shall obtain joy and gladness, and
sorrow and sighing shall flee away.
Now it came to pass in the fourteenth year of King Hezekiah that
Sennacherib king of Assyria came up against all the fortified cities of Judah
and took them.
హిజకయా రాజుయొకక పదునాలుగవ సంవత్సర మున్ అష్ష
ు రురాజైన్
And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto King
సనారీబు యూదా దేశములోని ప్ర
ర కారముగల పటుణములనినటిమీదికి వచిచ
Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool
వాటిని పట్ట
ు కొనను.
in the highway of the Fuller's Field.
అంత్ట అష్ష
ు రు రాజు రబా
ు కేను ల్లకీషు పటుణమునుండి
Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, who was over the house,
యెరూష్లేమున్ందున్న రాజైన్హిజకయా మీదికి బహు గొపప సేన్తో పంపను. and Shebna the scribe, and Joah, Asaph's son, the recorder.
వారు చాకి రేవు మ్యరుమ్ందున్న మరకకొలను కాలువయొదద పరవే శింపగా
And Rabshakeh said unto them, "Say ye now to Hezekiah, `Thus saith the
great king, the king of Assyria: What confidence is this wherein thou
trustest?

Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, in Egypt, whereon if a man
lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt to all
who trust in him.
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న్లిగిన్ రలు
ా వంటి యీ ఐగుపు
త ను నీవు న్ముికొనుచనానవు గదా; ఒకడు
దానిమీద ఆనుకొన్నయెడల అది వాని చేత్రకి గుచచకొని దూసిపోవును.
ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో అత్ని న్ముికొనువారికందరికి అటిువాడ.

But if thou say to me, "We trust in the LORD our God," is it not He whose
high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah
and to Jerusalem, "Ye shall worship before this altar"?
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Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria,
and I will give thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set
riders upon them.
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మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాను మేము న్ముికొనుచనానమ్ని మీరు నాతో
చెపపదరేమో సరే; యెరూష్లేమ్ందున్న యీ బలిపీఠము నొదద మ్యత్ిమే మీరు
న్మ్సాకరము చేయవలన్ని యూదావారికిని యెరూష్లేమువారికిని ఆజా
ఇచిచ, హిజకయా యెవని ఉన్నత్ సథలములను బలిపీఠములను పడగొట్టునో
ఆయనేగదా యెహోవా.
కావున్ చిత్త గించి అష్ష
ు రు రాజైన్ నా యేలిన్వానితో పందము వేయము;
రండు వేల గుఱ్ఱములమీద రౌతులను ఎకికంచ టకు నీకు శకిి యన్నయెడల
నేను వాటిని నీకిచెచదను.
లేనియెడల నా యజమ్యనుని సేవకులలో అత్ాలుపడెైన్ అధిపత్రయగు ఒకని
నీవేల్లగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపున్ని ఐగుపు
త రాజును
నీవు ఆశర యించ కొంటివే.
యెహోవా సెలవు నొందకయే యీ దేశమును ప్రడుచేయటకు నేను
వచిచత్రనా? లేదుఆ దేశముమీదికి పోయి దాని ప్రడుచేయమ్ని యెహోవా
నాకు ఆజా ఇచెచను అని చెపపను.

Isaiah

36

11

Isaiah

36

12

Isaiah

36

13

Isaiah

36

14

Isaiah

36

15

యెహోవాను బటిు మిముిను న్మిించియెహోవా మ్న్లను విడిపంచను; ఈ
పటుణము అష్ష
ు రు రాజు చేత్రలో చికకక పోవున్ని హిజకయా చెపుపచనానడ.
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హిజకయా చెపపన్ మ్యట మీరంగీకరింపవలదు; అష్ష
ు రురాజు సెలవిచచన్
దేమ్న్గా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదదకు మీరు బయటికి వచిచన్యెడల
మీలో పరత్ర మ్నిష్ త్న్ దా
ర క్ష చెట్ట
ు ఫలమును త్న్ అంజూరపు చెట్ట
ు ఫలమును
త్రనుచ త్న్ బావి నీళ్ల
ా తా
ి గుచ నుండును.

How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my
master's servants and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen?
And have I now come up without the LORD against this land to destroy it?
The LORD said unto me: "Go up against this land, and destroy it."'"
Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, "Speak, I pray thee,
unto thy servants in the Aramaic language, for we understand it; and speak
not to us in the Jews' language in the ears of the people who are on the
wall."
But Rabshakeh said, "Hath my master sent me to thy master and to thee to
speak these words? Hath he not sent me to the men who sit upon the wall,
that they may eat their own dung and drink their own urine with you?"

ఎల్లాకీము షెబాన యోవాహు అను వారుచిత్తగించము నీ దాసులమైన్
మ్యకు సిరియా భాష్ తెలియను గనుక దానితో మ్యట ల్లడుము,
ప్ర
ర కారముమీదనున్న పరజల వినికిడిలో యూదుల భాష్తో మ్యటల్లడకుమ్ని
రబా
ు కేతో అన్గా
రబా
ు కేఈ మ్యటలు చెపుపటకెై నా యజ మ్యనుడు నీ యజమ్యనునియొదదకును Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language,
నీయొదదకును న్నున పంపనా? త్మ్ మ్లమును త్రనున్ట్ట
ా ను త్మ్
and said, "Hear ye the words of the great king, the king of Assyria!
మూత్ిమును తా
ి గున్ట్ట
ా ను మీతోకూడ ప్ర
ర కారముమీద ఉన్న వారియొదదకును
న్నున పంపను గదా అని చెపప
గొపప శబదముతో యూదాభాష్తో ఇటాననుమ్హారాజైన్ అష్ష
ు రురాజు
సెలవిచిచన్ మ్యటలు వినుడి. రాజు సెల విచచన్దేమ్న్గా
హిజకయాచేత్ మోసపోకుడి; మిముిను విడిపంప శకిి వానికి చాలదు.

Thus saith the king: `Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able
to deliver you.
Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, "The LORD will
surely deliver us; this city shall not be delivered into the hand of the king of
Assyria."
Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria: Make an
agreement with me by a present, and come out to me; and eat ye every one
of his vine and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of
his own cistern,
until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn
and wine, a land of bread and vineyards.
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అట్టపమ్ిట మీరు చావక బరదుకున్ట్ట
ా గా నేను వచిచ మీ దేశమువంటి
దేశమున్కు, అన్గా గోధుమ్లును దా
ర కాురసమును గల దేశమున్కును
ఆహారమును దా
ర క్షచెట్ట
ా నుగల దేశమున్కును మిముిను తీసికొని పోదును;
యెహోవా మిముిను విడిపంచన్ని చెపప హిజకయా మిముిను మోసపుచచ
చనానడు.
ఆయా జన్ముల దేవత్లలో ఏదైన్ను త్న్ దేశమును అష్ష
ు రు రాజు
చేత్రలోనుండి విడిపంచెనా? హమ్యతు దేవత్లేమ్యయెను?
అరాపదు దేవత్లేమ్యయెను? సెపరవయీము దేవత్లేమ్యయెను? షోమో
ా ను
దేశపు దేవత్ నా చేత్రలోనుండి షోమో
ా నును విడిపంచెనా?
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గృహ నిరావహకుడగు ఎల్లాకీమును, శాసితీయగు షెబానను, యాజకులలో
పదదలను, ఆమోజు కుమ్యరుడును పరవకియ నైన్ యెష్యాయొదదకు పంపను.
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వీరు గోనపటు కట్ట
ు కొనిన్వారై అత్నియొదదకు వచిచ అత్నితో
ఇటానిరిహిజకయా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఈ దిన్ము శర మ్య శిక్షయ
దూష్ణయ గల దిన్ము, పలాలు పుటువచిచరి గాని కనుటకు శకిి చాలదు.
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జీవముగల దేవుని దూష్ంచ టకెై అష్ష
ు రురాజైన్ త్న్ యజమ్యనునిచేత్
Thus the servants of King Hezekiah came to Isaiah.
పంపబడిన్ రబా
ు కే పలికిన్ మ్యటలు నీ దేవుడెైన్ యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ
దేవుడెైన్ యెహోవాకు విన్బడియన్న ఆ మ్యటలనుబటిు ఆయన్
అష్ష
ు రురాజును గదిదంచనేమో. కాబటిు నిలిచిన్ శ్రష్ముకొరకు నీవు హెచచగా
ప్ర
ర రథన్ చేయము.
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రాజైన్ హిజకయా సేవకులు యెష్యా యొదదకు రాగా

యెహోవా నా చేత్రలో నుండి యెరూష్లేమును విడిపంచ న్నుటకు ఈ
దేశముల దేవత్లలో ఏదైన్ను త్న్ దేశమును నా చేత్రలోనుండి విడిపంచిన్ది
కలదా? అని చెపపను.
అయితే అత్నికి పరతుాత్తర మియావదదని రాజు సెలవిచిచ యండుటచేత్
వారంత్మ్యత్ిమును పరతుా త్తరమియాక ఊరకొనిరి.

గృహనిరావహకుడును హిలీకయా కుమ్య రుడునైన్ ఎల్లాకీమును,
శాసితీయగు షెబానయను, రాజాపు దసాతవేజులమీదనున్న ఆసాపు
కుమ్యరుడగు యోవాహును బటులు చింపుకొని హిజకయాయొదదకు వచిచ
రబా
ు కే పలికిన్ మ్యటలనినయ తెలియజపపరి.
హిజకయా విని త్న్ బటులు చింపుకొని గోనపటు కట్ట
ు కొని యెహోవా
మ్ందిరమున్కుపోయి

Beware lest Hezekiah persuade you, saying, "The LORD will deliver us." Hath
any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king
of Assyria?

Where are the gods of Hamath and Arphad? Where are the gods of
Sepharvaim? And have they delivered Samaria out of my hand?
Who are they among all the gods of these lands that have delivered their
land out of my hand, that the LORD should deliver Jerusalem out of my
hand?'"
But they held their peace and answered him not a word; for the king's
commandment was, saying, "Answer him not."
Then came Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and
Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah
with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh.
And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes
and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.

And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe,
and the elders of the priests, covered with sackcloth, unto Isaiah the
prophet the son of Amoz.
And they said unto him, "Thus saith Hezekiah: `This day is a day of trouble
and of rebuke and of blasphemy; for the children have come to birth, and
there is not strength to bring forth.
It may be the LORD thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the
king of Assyria his master hath sent to reproach the living God, and will
reprove the words which the LORD thy God hath heard. Therefore lift up thy
prayer for the remnant that is left.'"

And Isaiah said unto them, "Thus shall ye say unto your master, `Thus saith
the LORD: Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the
servants of the king of Assyria have blasphemed Me.
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యెష్యా వారితో ఇటాననుమీ యజమ్యనునికి ఈ మ్యట తెలియజేయడి;
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అష్ష
ు రురాజు సేవకులు న్నున దూష్ంపగా
నీవు వినిన్ మ్యటలకు భ్యపడవదు
ద .
అత్నిలో ఒక ఆత్ిను నేను పుటిుంతును; వదంత్ర విని త్న్ దేశమున్కు
వెళ్లాపోవును. అత్ని దేశమ్ందు ఖడుముచేత్ అత్నిని కూలజేయదును.

Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor and return to
his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land.'"
So Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against
Libnah, for he had heard that he had departed from Lachish.

అష్ష
ు రురాజు ల్లకీషు పటుణమును విడిచి వెళ్లా లిబాన మీద యదిము
చేయచండగా రబా
ు కే పోయి అత్ని కలిసికొనను.

And he heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, "He has come forth
to make war with thee." And when he heard it, he sent messengers to
Hezekiah, saying,
అంత్ట కూషురాజైన్ త్రరా
ా కా త్న్ మీద యదిము చేయటకు వచెచన్ని
"Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying: Let not thy God in
అష్ష
ు రు రాజున్కు విన్బడి న్పుపడు అత్డు హిజకయాయొదదకు దూత్లను whom thou trustest deceive thee, saying, `Jerusalem shall not be given into
పంప యీల్లగు ఆజా ఇచెచను.
the hand of the king of Assyria.'
యూదా రాజగు హిజక యాతో ఈల్లగు చెపుపడియెరూష్లేము అష్ష
ు రురాజు Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by
చేత్రకి అపపగింపబడదని చెపప నీవు న్ముికొనియన్న నీ దేవునిచేత్
destroying them utterly. And shalt thou be delivered?
మోసపోకుము.
అష్ష
ు రురాజులు సకలదేశము లను బత్రతగా న్శింపజేసిన్ సంగత్ర నీకు
Have the gods of the nations delivered those whom my fathers have
విన్బడిన్ది గదా; నీవుమ్యత్ిము త్పపంచకొందువా?
destroyed, as Gozan and Haran and Rezeph and the children of Eden who
were in Telassar?
నా పత్రులు నిరూి లముచేసిన్ గోజానువారు గాని హారానువారు గాని
Where is the king of Hamath, and the king of Arphad, and the king of the
రజపులు గాని తెలశాశరులోనుండిన్ ఏదనీయలు గాని త్మ్ దేవత్ల
city of Sepharvaim, Hena, and Ivah?"
సహాయమువలన్ త్పపంచకొనిరా?
హమ్యతు రాజు ఏమ్యయెను? అరాపదురాజును సెపరవయీము హేన్ ఇవావ
And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read
అను పటుణముల రాజులును ఏమైరి? అని వా
ర సిరి
it; and Hezekiah went up unto the house of the LORD and spread it before
the LORD.
హిజకయా దూత్లచేత్రలోనుండి ఆ ఉత్తరము తీసికొని చదివి యెహోవా
And Hezekiah prayed unto the LORD, saying,
మ్ందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనినధిని దాని విపప పరచి
యెహోవా సనినధిని ఇటాని ప్ర
ర రథన్చేసెను

"O LORD of hosts, God of Israel, who dwellest between the cherubims, Thou
art the God, even Thou alone, of all the kingdoms of the earth; Thou hast
made heaven and earth.
యెహోవా, కెరూ బుల మ్ధాను నివసించచన్న ఇశారయేలీయల దేవా,
Incline Thine ear, O LORD, and hear; open Thine eyes, O LORD, and see; and
భూమ్యాకాశములను కలుగజేసిన్ అదివతీయ దేవా, నీవు లోకమ్ందున్న సకల hear all the words of Sennacherib, who hath sent to reproach the living God.
రాజాములకు దేవుడవెై యనానవు.
సెైన్ాముల కధిపత్రవగు యెహోవా, చెవి యొగిు ఆలకిం చము; యెహోవా,
In truth, LORD, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their
కనునలు తెరచి దృష్ుంచము; జీవము గల దేవుడవెైన్ నినున దూష్ంచటకెై
countries,
సనారీబు పంపన్ వాని మ్యటలను చెవినిబెట్ట
ు ము.
యెహోవా, అష్ష
ు రు రాజులు ఆ జన్ములను వారి దేశములను ప్రడు చేసి
and have cast their gods into the fire; for they were no gods, but the work of
men's hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them.
వారి దేవత్లను అగినలో వేసిన్ది నిజమే. ఆ రాజాముల దేవత్లు నిజమైన్
దేవుడు కాక మ్నుషుాలచేత్ చేయబడిన్ కఱ్ఱలు రాళ్ల
ా గాని దేవత్లు కావు
గనుక వారు వారిని నిరూిలముచేసిరి.

Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the
kingdoms of the earth may know that Thou art the LORD, even Thou only."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవా, లోకమ్ందున్న నీవే నిజముగా నీవే అదివతీయ దేవుడవెైన్
యెహోవా వని సమ్సత జనులు తెలిసికొనున్ట్ట
ా అత్ని చేత్రలోనుండి మ్ముిను
రకిుంచము.
అంత్ట ఆమోజు కుమ్యరుడెైన్ యెష్యా హిజకయా యొదదకు ఈ
వరిమ్యన్ము పంపనుఇశారయేలీయల దేవు డగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గా అష్ష
ు రు రాజైన్ సనారీబు విష్యమ్ందు నీవు నా
యెదుట ప్ర
ర రథన్ చేసిత్రవే.
అత్నిగూరిచ యెహోవా సెలవిచచమ్యట ఏదన్గా స్త్యోను కుమ్యరియె
ై న్
కన్ాక నినున దూష్ణ చేయ చన్నది ఆమ నినున అపహాసాము
చేయచన్నది యెరూష్లేము కుమ్యరి నినున చూచి త్ల ఊచ చన్నది.

Isaiah

37

20

Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, "Thus saith the
LORD God of Israel: Whereas thou hast prayed to Me against Sennacherib
king of Assyria,
this is the word which the LORD hath spoken concerning him: `The virgin,
the daughter of Zion, hath despised thee and laughed thee to scorn; the
daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.
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నేను త్ివివ నీళ్ల
ా ప్రన్ముచేసియనానను నా అరకాలిచేత్ నేను దిటుమైన్
సథలముల న్దుల న్నినటిని ఎండిపోచేసియనానను
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నేనే పూరవమ్ందే దీని కలుగజేసిత్రన్నియ పురాత్న్ కాలమ్ందే దీని
నిరణయించిత్రన్నియ నీకు విన్బడలేదా? ప్ర
ర కారములుగల పటుణములను
నీవు ప్రడు దిబబ లుగా చేయట నా వలన్నే సంభ్వించిన్ది.
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కాబటిు వాటి కాపురసు
థ లు బలహీనులై జడిసిరి. విభా
ర ంత్రనొంది పలములోని
గడిివలను కాడవేయని చేలవలను అయిరి.
నీవు కూరుచండుటయ బయలువెళ్ల
ా టయ లోపలికి వచచటయ
నామీదవేయ రంకెలును నాకు తెలిసేయన్నవి.

"`But I know thy sitting down, and thy going out and thy coming in, and thy
rage against Me.
Because thy rage against Me and thy tumult have come up into Mine ears,
therefore will I put My hook in thy nose and My bridle in thy lips, and I will
turn thee back by the way by which thou camest.'
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నామీద నీవు వేయ రంకెలును నీవు చేసిన్ కలహమును నా చెవులలో
జొచెచను నా గాలము నీ ముకుకన్కు త్గిలించెదను నా కళ్లాము నీ నోటిలో
పటిు నినున మ్ళ్లాంచెదను నీవు వచిచన్ మ్యరుమున్నే నినున మ్ళ్లాంచెదను.

"And this shall be a sign unto thee: Ye shall eat this year such as groweth of
itself, and the second year that which springeth of the same; and in the
third year sow ye and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.

"`Whom hast thou reproached and blasphemed? And against whom hast
thou exalted thy voice and lifted up thine eyes on high? Even against the
Holy One of Israel.

నీవు ఎవరిని త్రరసకరించిత్రవి? ఎవరిని దూష్ంచిత్రవి? నీవు గరివంచి యెవరిని By thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, "By the
భ్యపటిుత్రవి? ఇశారయేలీయల పరిశుదిదేవునినే గదా?
multitude of my chariots have I come up to the height of the mountains, to
the sides of Lebanon; and I will cut down the tall cedars thereof, and the
choice fir trees thereof; and I will enter into the height of his border and the
forest of his Carmel.
నీ దూత్లచేత్ యెహోవాను త్రరసకరించి నీ వీల్లగు పలికిత్రవి నా రథముల I have dug and drunk water; and with the sole of my feet have I dried up all
సముదాయముతో నేను పరవత్ శిఖర ముల మీదికిని లబానోను
the rivers of the besieged places."
ప్రరశవములకును ఎకికయనానను ఎతు
త గల దాని దేవదారు వృక్షములను
శ్రరష్ఠమైన్ సరళవృక్షములను న్రికివేసియనానను వాని దూరపు
సరిహదు
ద లలోనున్న సత్ిములలోనికిని కరిలు ఫలవంత్ములగు కేుత్ిమైన్
అడవి లోనికిని పరవేశించియనానను.
"`Hast thou not heard long ago how I have made it, and of ancient times,
that I have formed it? Now have I brought it to pass that thou shouldest be
to lay waste fortified cities into ruinous heaps.
Therefore their inhabitants were of small power; they were dismayed and
confounded; they were as the grass of the field and as the green herb, as
the grass on the housetops and as corn blighted before it be grown up.
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మ్రియ యెష్యా చెపపన్దేమ్న్గాహిజకయా, నీకిదే సూచన్యగును. ఈ
And the remnant who have escaped of the house of Judah shall again take
సంవత్సరమ్ందు దాని అంత్ట అదే పండు ధాన్ామును, రండవ
root downward and bear fruit upward.
సంవత్సరమ్ందు దానినుండి కలుగు ధాన్ామును మీరు భుజంతురు. మూడవ
సంవత్సరమున్ మీరు విత్తన్ము విత్రత చేలు కోయదురు; దా
ర క్షతోటలు నాటి
వాటిఫలము న్నుభ్వించదురు.
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యూదా వంశములో త్పపంచ కొనిన్ శ్రష్ము ఇంకను కిరందికి వేరు త్నిన మీదికి
ఎదిగి ఫలించను.
శ్రష్ంచ వారు యెరూష్లేములో నుండి బయలుదేరుదురు, త్పపంచ
కొనిన్వారు స్త్యోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సెైన్ా
ములకధిపత్రయగు యెహోవా ఆసకిి దీని నర వేరుచను.
కాబటిు అష్ష
ు రురాజునుగూరిచ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గా అత్డు ఈ
పటుణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన్ పరయోగింపడు; ఒక కేడెము నైన్
దానికి కనుపరచడు; దానియెదుట ముటుడి దిబబ కటుడు.

For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of
Mount Zion. The zeal of the LORD of hosts shall do this.
"Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria: `He shall not
come into this city nor shoot an arrow there, nor come before it with
shields, nor cast a bank against it.
By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come
into this city,' saith the LORD.
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ఈ పటుణము లోపలికి రాక తాను వచిచన్ మ్యరుమున్నే అత్డు త్రరిగి పోవును;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
నా నిమిత్తమును నా సేవకుడెైన్ దావీదు నిమిత్తమును నేను ఈ పటుణమును
కాప్రడి రకిుంచదును.

`For I will defend this city to save it for Mine own sake and for My servant
David's sake.'"
Then the angel of the LORD went forth and smote in the camp of the
Assyrians a hundred and fourscore and five thousand; and when they arose
early in the morning, behold, they were all dead corpses.
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So Sennacherib king of Assyria departed and went, and returned and dwelt
at Nineveh.
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అంత్ట యెహోవా దూత్ బయలుదేరి అష్ష
ు రువారి దండు పేటలో లక్ష
యెనుబదియె
ై దువేలమ్ందిని మొతెతను; ఉదయమున్ జనులు లేవగా
వారందరును మ్ృత్కళేబర ములుగా ఉండిరి.
అష్ష
ు రురాజైన్ సనారీబు త్రరిగిపోయి నీనవె పటుణమున్కు వచిచ నివసించిన్
త్రువాత్
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And it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch his god,
that Adrammelech and Sharezer his sons smote him with the sword, and
they escaped into the land of Ararat; and Esarhaddon his son reigned in his
stead.
అత్డు నిసోరకు అను త్న్ దేవత్ మ్ందిరమ్ందు మొ
ా కుక చండగా అత్ని
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son
కుమ్యరులైన్ అదరమిలకును షెరజరును ఖడుముతో అత్ని చంప
of Amoz, came unto him and said unto him, "Thus saith the LORD: `Set thine
ఆరారాతుదేశములోనికి త్పపంచ కొనిపోయిరి. అపుపడు అత్ని కుమ్యరుడెైన్ house in order, for thou shalt die and not live.'"
ఎసరాదోదను అత్నికి మ్యరుగా రాజాయెను.
ఆ దిన్ములలో హిజకయాకు మ్రణకరమైన్ రోగము కలుగగా పరవకియ
Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the LORD
ఆమోజు కుమ్యరుడునైన్ యెష్యా అత్నియొదదకు వచిచనీవు
మ్రణమ్వుచనానవు, బరదుకవు గనుక నీవు నీ యిలు
ా చకకబెట్ట
ు కొనుమ్ని
యెహోవా సెలవిచచచనానడని చెపపగా
అత్డు త్న్ముఖమును గోడత్ట్ట
ు త్రిపుపకొని
and said, "Remember now, O LORD, I beseech Thee, how I have walked
before Thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is
good in Thy sight." And Hezekiah wept sorely.
యెహోవా, యథారథ హృద యడనై సత్ాముతో నీ సనినధిని నేనట్ట
ా న్డచ
Then came the word of the LORD to Isaiah, saying,
కొంటినో, నీ దృష్ుకి అనుకూలముగా సమ్సతమును నేనట్ట
ా జరిగించిత్రనో,
కృపతో జా
ా పకము చేసికొనుమ్ని హిజకయా కనీనళ్ల
ా విడుచచ యెహోవాను
ప్ర
ర రిథం పగా
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యెహోవా వాకుక యెష్యాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
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నీవు త్రరిగి హిజకయా యొదదకు పోయి అత్నితో ఇటానుమునీ పత్రుడెైన్
దావీదున్కు దేవుడెైన్ యెహోవా నీకు సెలవిచచన్ దేమ్న్గానీవు కనీనళ్ల
ా
విడుచట చూచిత్రని; నీ ప్ర
ర రథన్ నేన్ంగీకరించియనానను;
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ఇంక పదిహేను సంవత్సర ముల ఆయష్ాము నీకిచెచదను. మ్రియ ఈ
పటుణమును నేను కాప్రడుచ నినునను ఈ పటుణమును అష్ష
ు రురాజు చేత్రలో
పడకుండ విడిపంచెదను.
యెహోవా తాను పలికిన్ మ్యట నరవేరుచన్నుటకు ఇది యెహోవావలన్ నీకు
కలిగిన్ సూచన్;

Isaiah

38

8

Isaiah

38

9

Isaiah

38

10

Isaiah

38

11

యెహోవాను, సజీవుల దేశమున్ యెహోవాను చూడకపోవుదును. మ్ృతుల
లోకనివాసినై ఇకను మ్నుషుాలను కాన్క పోవుదున్ని నేన్నుకొంటిని.

Mine age is departed and is removed from me as a shepherd's tent; I have
cut off like a weaver my life. He will cut me off with pining sickness; from
day even to night wilt Thou make an end of me.
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నా నివాసము పరికివేయబడెను గొఱ్ఱలకాపరి గుడిసెవల అది నాయొదదనుండి
ఎత్రత కొని పోబడెను. నేయవాడు త్న్ పని చట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా నేను నా జీవము
ముగించచనానను ఆయన్ న్నున బదదనుండి కత్రతరించచనానడు ఒక
దిన్ములోగా నీవు న్నున సమ్యపతచేయచనానవు.

I reckoned till morning that, as a lion, so will He break all my bones; from
day even to night wilt Thou make an end of me."
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Like a crane or a swallow, so did I chatter; I did mourn as a dove; mine eyes
fail with looking upward. O LORD, I am oppressed; undertake for me!
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ఉదయమ్గువరకు ఓరుచకొంటిని సింహము ఎముకలను విరచన్ట్ట
ా
నొపపచేత్ నా యెముకలనినయ విరువబడెను ఒక దిన్ములోగానే నీవు న్నున
సమ్యపతచేయదువు
మ్ంగలకత్రత పటువలను ఓదకొరుకువలను నేను కిచకిచ ల్లడిత్రని గువవవల
మూలిుత్రని ఉన్నత్సథలముత్ట్ట
ు చూచి చూచి నాకనునలు కీుణం చెను నాకు
శర మ్ కలిగెను; యెహోవా, నాకొరకు పూట బడి యండుము.
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O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my
spirit; so wilt Thou recover me and make me to live.
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నేనేమ్ందును? ఆయన్ నాకు మ్యట ఇచెచను ఆయనే నరవేరచను. నాకు
కలిగిన్ వాాకులమునుబటిు నా సంవత్సరములనినయ నేను మలాగా న్డచ
కొందును.
పరభువా, వీటివలన్ మ్నుషుాలు జీవించదురు వీటివలన్నే నా ఆత్ి
జీవించచన్నది నీవు న్నున బాగుచేయదువు న్నున జీవింపజేయదువు

ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూరుాని కాంత్రచేత్ దిగిన్ నీడ మ్రల
పదిమట్ట
ా ఎకక జేసెదను. అపుపడు సూరాకాంత్ర దిగిన్ మటాలో అది పది
మట్ట
ా మ్రల ఎకెకను.
యూదారాజైన్ హిజకయా రోగియె
ై ఆరోగాము పందిన్ త్రువాత్ అత్డు
రచియించిన్ది.
నా దిన్ముల మ్ధాాహనకాలమ్ందు నేను ప్రతాళ దావరమున్ పోవలసి
వచెచను. నా ఆయశ్రశష్ము పోగొట్ట
ు కొని యనానను.

"Go, and say to Hezekiah, `Thus saith the LORD, the God of David thy father:
I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy
days fifteen years.
And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria,
and I will defend this city.

And this shall be a sign unto thee from the LORD that the LORD will do this
thing that He hath spoken:
Behold, I will bring again the shadow of the degrees, which has gone down
in the sundial of Ahaz, ten degrees backward.'" So the sun returned ten
degrees by which degrees it had gone down.
The writing of Hezekiah king of Judah when he had been sick and had
recovered from his sickness:
I said, "In the cutting off of my days I shall go to the gates of the grave; I am
deprived of the residue of my years."
I said, "I shall not see the LORD, even the LORD, in the land of the living; I
shall behold man no more with the inhabitants of the world.

What shall I say? He hath both spoken unto me, and Himself hath done it. I
shall go softly all my years in the bitterness of my soul.

Behold, for peace I had great bitterness; but Thou hast in love for my soul
delivered it from the pit of corruption, for Thou hast cast all my sins behind
Thy back.
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మికుకటమైన్ ఆయాసము నాకు నమ్ిది కలు గుటకు కారణమ్యయెను నీ
పేరమ్చేత్ నా ప్ర
ర ణమును నాశన్మ్ను గోత్ర నుండి విడిపంచిత్రవి. నీ వీపు
వెనుకత్ట్ట
ు నా ప్రపములనినయ నీవు ప్రర వేసిత్రవి.

For the grave cannot praise Thee, death can not celebrate Thee; they that
go down into the pit cannot hope for Thy truth.
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The living, the living, he shall praise Thee, as I do this day; the father to the
children shall make known Thy truth.
The LORD was ready to save me; therefore we will sing my songs with the
stringed instruments all the days of our life in the house of the LORD.
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ప్రతాళమున్ నీకు సు
త త్ర కలుగదు మ్ృత్ర నీకు కృత్జాతా సు
త త్ర చెలిాంపదు
సమ్యధిలోనికి దిగువారు నీ సత్ామును ఆశర యిం చరు.
సజీవులు, సజీవులే గదా నినున సు
త త్రంచదురు ఈ దిన్మున్ నేను సజీవుడనై
నినున సు
త త్రంచ చనానను. త్ండు
ర లు కుమ్యరులకు నీ సత్ామును
తెలియజేతురు యెహోవా న్నున రకిుంచవాడు
మ్న్ జీవిత్దిన్ములనినయ యెహోవా మ్ందిరములో త్ంత్రవాదాములు
వాయింతుము.
మ్రియ యెష్యా అంజూరపుపండా ముదద తీసికొని ఆ పుండుకు కటువలను,
అపుపడు అత్డు బాగుపడున్ని చెపపను.
మ్రియ హిజకయానేను యెహోవా మ్ందిరమున్కు పోయెదన్నుటకు
గురుతేమ్ని యడిగి యండెను.
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For Isaiah had said, "Let them take a lump of figs and lay it for a plaster
upon the boil, and he shall recover."
Hezekiah also had said, "What is the sign that I shall go up to the house of
the LORD?"
At that time Merodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent
letters and a present to Hezekiah; for he had heard that he had been sick
and had recovered.
ఆ కాలమ్ందు బబులోనురాజును బలదాను కుమ్య రుడునైన్ మరోదకబలదాను And Hezekiah was glad with them, and showed them the house of his
హిజకయా రోగియె
ై బాగు పడిన్ సంగత్ర విని పత్రికలను కానుకను అత్ని
precious things -- the silver and the gold, and the spices and the precious
యొదదకు పంపగా
ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his
treasures. There was nothing in his house nor in all his dominion that
Hezekiah showed them not.
హిజకయా దూత్లు వచిచన్ మ్యట విని వారిని లోపలికి రపపంచి, త్న్
Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, "What
యింటనేమి రాజామ్ందేమి కలిగిన్ సమ్సతవసు
త వులలో దేనిని మ్రుగు చేయక said these men? And from whence came they unto thee?" And Hezekiah
త్న్ పదారథములు గల కొట్ట
ు ను వెండి బంగారములను గంధవరుములను
said, "They have come from a far country unto me, even from Babylon."
పరిమ్ళ తెైలమును ఆయధశాలను త్న్ పదారథములలో నున్న సమ్సతమును
వారికి చూపంచెను.
పమ్ిట పరవకియె
ై న్ యెష్యా రాజైన్ హిజకయాయొదదకు వచిచఆ మ్ను
Then said he, "What have they seen in thine house?" And Hezekiah
షుాలు ఏమ్నిరి? నీయొదదకు ఎకకడనుండి వచిచరి? అని యడుగగా
answered, "All that is in mine house have they seen. There is nothing among
హిజకయాబబులోన్ను దూరదేశమునుండి వారు వచిచయనానరని చెపపను. my treasures that I have not shown them."
నీ యింట వారేమేమి చూచిరని అత్డడుగగా హిజకయానా పదారథములలో
Then said Isaiah to Hezekiah, "Hear the word of the LORD of hosts:
దేనిని మ్రుగుచేయక నా యింటనున్న సమ్సతమును నేను వారికి
చూపంచియనానన్నను.
అంత్ట యెష్యా హిజకయాతో నిటాననుయెహోవా సెలవిచచ మ్యట వినుము `Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy
fathers have laid up in store until this day, shall be carried to Babylon.
Nothing shall be left,' saith the LORD.
రాబోవు దిన్ములలో ఏమియ మిగులకుండ నీ యింటనున్న సమ్సతమును, `And of thy sons who shall issue from thee, whom thou shalt beget, they
నేటివరకు నీ పత్రులు సమ్ కూరిచ దాచిపటిున్ది అంత్యను బబులోను
shall take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of
పటుణమున్కు ఎత్రతకొని పోవుదురని సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా
Babylon.'"
సెలవిచచచనానడు.
మ్రియ నీ గరభమ్ందు పుటిున్ నీ పుత్ిసంతును బబులోను రాజు
Then said Hezekiah to Isaiah, "Good is the word of the LORD which thou
న్గరున్ందు న్పుంసకులగా చేయటకెై వారు తీసికొనిపోవుదురు.
hast spoken." He said moreover, "For there shall be peace and truth in my
days."
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అందుకు హిజకయానీవు తెలియజేసిన్ యెహోవాఆజా చొపుపన్ జరుగుట
"Comfort ye, comfort ye My people," saith your God.
మేలే; నా దిన్ములలో సమ్యధాన్ సత్ాములు కలుగునుగాక అని యెష్యాతో
అనను.
మీ దేవుడు సెలవిచిచన్ మ్యట ఏదన్గా,
"Speak ye comfortingly to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is
accomplished, that her iniquity is pardoned; for she hath received from the
LORD'S hand double for all her sins."
నా జనులను ఓదారుచడి ఓదారుచడి యెరూష్లేముతో పేరమ్గా మ్యటల్లడుడి The voice of him that crieth in the wilderness: "Prepare ye the way of the
ఆమ యదికాలము సమ్యపతమ్యెాను ఆమ దోష్రుణము తీరచబడెను
LORD; make straight in the desert a highway for our God.
యెహోవా చేత్రవలన్ ఆమ త్న్ సమ్సత ప్రపముల నిమిత్తము రండింత్లు
పందన్ను సమ్యచారము ఆమకు పరకటించడి.
ఆలకించడి, అడవిలో ఒకడు పరకటించచనానడు ఎటాన్గా అరణాములో
యెహోవాకు మ్యరుము సిది పరచడి ఎడారిలో మ్య దేవుని రాజమ్యరుము
సరాళము చేయడి.
పరత్ర లోయను ఎతు
త చేయవలను పరత్ర పరవత్మును పరత్ర కొండను
అణచవలను వంకరవి చకకగాను కరుకెైన్వి సమ్ముగాను ఉండ వలను.
యెహోవా మ్హిమ్ బయలుపరచబడును ఒకడును త్పపకుండ సరవశరీరులు
దాని చూచెదరు ఈల్లగున్ జరుగున్ని యెహోవా సెలవిచిచయనానడు.

Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low;
and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.

ఆలకించడి, పరకటించమ్ని యొకడు ఆజా ఇచచ చనానడు నేనేమి
పరకటింతున్ని మ్రి యొకడడుగుచనానడు. సరవశరీరులు గడిియె
ై
యనానరు వారి అందమ్ంత్య అడవిపువువవల ఉన్నది
యెహోవా త్న్ శావసము దానిమీద ఊదగా గడిి యెండును పువువ వాడును
నిశచయముగా జనులు గడిివంటివారే.
గడిి యెండిపోవును దాని పువువ వాడిపోవును మ్న్ దేవుని వాకాము నిత్ాము
నిలుచను.

The grass withereth, the flower fadeth, because the spirit of the LORD
bloweth upon it; surely the people is grass.

స్త్యోనూ, సువారి పరటించచన్నదానా, ఉన్నత్పరవత్ము ఎకుకము
యెరూష్లేమూ, సువారి పరకటించచన్నదానా, బలముగా పరకటించము
భ్యపడక పరకటింపుమి ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటుణములకు
పరకటించము.
ఇదిగో త్న్ బాహువే త్న్ పక్షమున్ ఏలుచండగా పరభువగు యెహోవా తానే
శకిిసంపనునడెై వచచను ఆయన్ ఇచచ బహుమ్యన్ము
ఆయన్యొదదనున్నది ఆయన్ చేయ పరత్రకారము ఆయన్కు
ముందుగాన్డచచన్నది.
గొఱ్ఱలకాపరివల ఆయన్ త్న్ మ్ందను మేపును త్న్ బాహువుతో
గొఱ్ఱపలాలను కూరిచ ర్కముిన్ ఆనించకొని మోయను ప్రలిచచవాటిని
ఆయన్ మలాగా న్డిపంచను.

Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and His arm shall rule for
Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him.

And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it
together; for the mouth of the LORD hath spoken it."
The voice said, "Cry!" And he said, "What shall I cry?" "All flesh is grass, and
all the goodliness thereof is as the flower of the field.

The grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand
for ever."
O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain; O
Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength. Lift it
up, be not afraid; say unto the cities of Judah, "Behold your God!"

He shall feed His flock like a shepherd; He shall gather the lambs with His
arm and carry them in His bosom, and shall gently lead those that are with
young.
Who hath measured the waters in the hollow of His hand, and meted out
heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a
measure, and weighed the mountains in scales and the hills in a balance?
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త్న్ పుడిసిటిలో జలములు కొలిచిన్వాడెవడు? జేన్తో ఆకాశముల కొల
చూచిన్వాడెవడు? భూమిలోని మ్నున కొలప్రత్ిలో ఉంచిన్వాడెవడు?
తా
ి సుతో పరవత్ములను తూచిన్వాడెవడు? తూనికచేత్ కొండలను
తూచిన్వాడెవడు?
యెహోవా ఆత్ికు నేరిపన్వాడెవడు? ఆయన్కు మ్ంత్రియె
ై ఆయన్కు
బోధపరచిన్వాడెవడు? ఎవనియొదద ఆయన్ ఆలోచన్ అడిగెను?

Who hath directed the Spirit of the LORD, or being His counselor hath
taught Him?

15

జన్ములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తా
ి సుమీది
ధూళ్లవంటివారు దీవపములు గాలికి ఎగురు సూక్షి రేణువులవల నున్నవి.

And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a
burnt offering.

40

16

సమిధలకు లబానోను చాలకపోవును దహన్బలికి దాని పశువులు చాలవు
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మీకు తెలియదా? మీరు విన్లేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో
చెపపలేదా? భూమిని సాథపంచటనుబటిు మీరుదాని గరహింపలేదా?
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Isaiah

40

23

ఆయన్ భూమ్ండలముమీద ఆస్త్నుడెై యనానడు దాని నివాసులు
మిడత్లవల కన్బడుచనానరు ఒకడు తెరను విపపన్ట్ట
ా ఆయన్
ఆకాశవెైశాలామును వాాపంపజేసెను ఒకడు గుడారము వేసిన్ట్ట
ా ఆయన్
దానిని నివాస సథలముగా ఏరపరచెను.
రాజులను ఆయన్ లేకుండచేయను భూమియొకక నాాయాధిపతులను
మ్యయాసవరూపు లుగా చేయను.
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Isaiah

With whom took He counsel, and who instructed Him, and taught Him in
the path of judgment, and taught Him knowledge, and showed to Him the
way of understanding?
ఆయన్కు వివేకము కలుగజేసిన్వాడెవడు? నాాయమ్యరుమును గూరిచ
Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small
ఆయన్కు నేరిపన్వాడెవడు? ఆయన్కు జా
ా న్మును ఆభ్ాసింపజేసిన్వాడెవడు? dust of the balance; behold, He taketh up the isles as a very little thing.
ఆయన్కు బుదిిమ్యరుము బోధించిన్వాడెవడు?

All nations before Him are as nothing, and they are counted to Him less than
nothing, and vanity.
ఆయన్ దృష్ుకి సమ్సత జన్ములు లేన్ట్ట
ు గానే యండును ఆయన్ దృష్ుకి అవి To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto
అభావముగాను శూన్ాముగాను ఎంచబడును.
Him?
కావున్ మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచదురు? ఏ రూపమును ఆయన్కు
The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over
సాటిచేయగలరు?
with gold and casteth silver chains.
విగరహమును చూడగా శిలిప దానిని పోత్పోయను కంసాలి దానిని బంగారు
He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will
రేకులతో పదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయను
not rot; he seeketh unto him a skillful workman to prepare a graven image
that shall not be moved.
విలువగలదానిని అరిపంపజాలని నీరసుడు పుచచని మ్య
ా ను ఏరపరచకొనును Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the
కదలని విగరహమును సాథపంచటకు నేరుపగల పని వాని వెదకి పలుచకొనును. beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth?

వారు నాటబడగనే విత్తబడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు త్న్నకమునుపే
ఆయన్ వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పట్ట
ు ను
ఎగరగొట్ట
ు న్ట్ట
ా ఆయన్ వారిని ఎగరగొట్ట
ు ను.

It is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof
are as grasshoppers, who stretcheth out the heavens as a curtain and
spreadeth them out as a tent to dwell in,
who bringeth the princes to nothing; He maketh the judges of the earth as
vanity.

Yea, they shall not be planted, yea, they shall not be sown; yea, their stock
shall not take root in the earth. And He shall also blow upon them, and they
shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble.
"To whom then will ye liken Me, or shall I be equal?" saith the Holy One.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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40
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నీవు ఇత్నితో సమ్యనుడవని మీరు న్ననవనికి సాటి చేయదురు? అని
పరిశుదు
ి డు అడుగుచనానడు.
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మీకనునలు పైకెత్రత చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజంచెను? వీటి లకకచొపుపన్
Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel: "My way is hid from the
వీటి సమూహములను బయలు దేరజేసి వీటనినటికిని పేరులు పటిు
LORD, and my judgment is passed over from my God"?
పలుచవాడ గదా. త్న్ అధికశకిిచేత్ను త్న్కు కలిగియన్న బల్లత్రశయము
చేత్ను ఆయన్ యొకకటియె
ై న్ను విడిచిపటుడు.

Isaiah

40

27

Isaiah

40

28

Isaiah

40

29

Isaiah

40

30

యాకోబూనా మ్యరుము యెహోవాకు మ్రుగెై యన్నది నా నాాయము నా
దేవుని దృష్ుకి కన్బడలేదు అని నీవేల అనుచనానవు? ఇశారయేలూ, నీవేల
ఈల్లగు చెపుపచనానవు?
నీకు తెలియలేదా? నీవు విన్లేదా? భూదిగంత్ములను సృజంచిన్ యెహోవా
నితుాడగు దేవుడు ఆయన్ సొమ్ిసిలాడు అలయడు ఆయన్ జా
ా న్మును
శోధించట అసాధాము.
సొమ్ిసిలిాన్వారికి బలమిచచవాడు ఆయనే శకిిహీనులకు బల్లభివృదిి
కలుగజేయవాడు ఆయనే.
బాలురు సొమ్ిసిలు
ా దురు అలయదురు ¸యవన్సు
థ లు త్పపక తొటిిలు
ా దురు
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యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచవారు నూత్న్ బలము పందుదురు వారు
పకిురాజులవల రకకలు చాప పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతు
త దురు
సొమ్ిసిలాక న్డిచిపోవుదురు.
దీవపముల్లరా, నాయెదుట మౌన్ముగా నుండుడి జన్ముల్లరా,
నూత్న్బలము పందుడి. వారు నా సనినధికి వచిచ మ్యటల్లడవలను
వాాజాము తీరుచకొనుటకు మ్న్ము కూడుకొందము రండి.
త్న్ పరవరిన్ అంత్టిలో నీత్రని జరిగించవానిని తూరుప నుండి రేప
పలిచిన్వాడెవడు? ఆయన్ అత్నికి జన్ములను అపపగించచనానడు
రాజులను లోపరచచనానడు ధూళ్లవలవారిని అత్ని ఖడుమున్కు
అపపగించచనానడు ఎగిరిపోవు పట్ట
ు వల అత్ని వింటికి వారిని అపపగించ
చనానడు.
అత్డు వారిని త్రుముచనానడు తాను ఇంత్కుముందు వెళునితో
ి వనే
సురకిుత్ముగ దాటిపోవుచనానడు.
ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మ్యన్వ వంశములను
పలిచిన్వాడనైన్ యెహోవాన్గు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను
ఉండువాడను.
దీవపములు చూచి దిగులుపడుచన్నవి భూదిగంత్ములు వణకుచన్నవి
జనులు వచిచ చేరుచనానరు
వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరాము వహించమ్ని
యొకనితో ఒకడు చెపుప కొందురు.

Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, who
bringeth out their host by number. He calleth them all by names by the
greatness of His might, for He is strong in power; not one faileth.

Hast thou not known? Hast thou not heard, that the everlasting God, the
LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary?
There is no searching of His understanding.
He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth
strength.
Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly
fall;
but they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall
mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they
shall walk and not faint.
"Keep silence before Me, O islands, and let the people renew their strength;
let them come near, then let them speak; let us come near together to
judgment.
"Who raised up the righteous man from the east, called him to His foot,
gave the nations before him, and made him rule over kings? He gave them
as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow.
He pursued them, and passed safely, even by the way that he had not gone
with his feet.

Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning?
I, the LORD, the first, and with the last; I am He."
The isles saw it, and feared; the ends of the earth were afraid, drew near,
and came.
They helped every one his neighbor, and every one said to his brother, "Be
of good courage."
So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the
hammer, him that smote the anvil, saying, "It is ready for the soldering";
and he fastened it with nails, that it should not be moved.
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అతుకుటనుగూరిచ అది బాగుగా ఉన్నదని చెపప శిలిప కంసాలిని
పోరతాసహపరచను సుతెతతో నునుపుచేయవాడు దాగలి మీద కొట్ట
ు వానిని
పోరతాసహపరచను విగరహము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని
బిగించను.
నా సేవకుడవెైన్ ఇశారయేలూ, నేనేరపరచకొనిన్ యాకోబూ,నా సేనహితుడెైన్
అబా
ర హాము సంతాన్మ్య,
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41
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"But thou, Israel, art My servant, Jacob whom I have chosen, the seed of
Abraham My friend.
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భూదిగంత్ములనుండి నేను పట్ట
ు కొని దాని కొన్ల నుండి పలుచకొనిన్వాడా,
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నీవు నా దాసుడవనియ నేను నినున ఉపేకిుంపక యేరపరచకొంటిన్నియ
నేను నీతో చెపపయనానను నీకు తోడెైయనానను భ్యపడకుము నేను నీ
దేవుడనై యనానను దిగులుపడకుము నేను నినున బలపరతును నీకు
సహాయము చేయవాడను నేనే నీత్రయను నా దకిుణహసతముతో నినున
ఆదుకొం దును.
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నీమీద కోపపడిన్వారందరు సిగు
ు పడి విసియ మొంద దరు నీతో
వాదించవారు మ్యయమై న్శించిపోవుదురు
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నీతో కలహించవారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొన్లేకపోవుదువు
నీతో యదిము చేయవారు మ్యయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.

Thou shalt seek them and shalt not find them, even them that contended
with thee. They that war against thee shall be as nothing, and as a thing of
nought.
For I, the LORD thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, `Fear not;
I will help thee.'
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నీ దేవుడనైన్ యెహోవాన్గు నేనుభ్యపడకుము నేను నీకు సహాయము
చేసెదన్ని చెపుపచ నీ కుడిచేత్రని పట్ట
ు కొనుచనానను.
పురుగువంటి యాకోబూ, సవలపజన్మ్గు ఇశారయేలూ, భ్యపడకుడి నేను
నీకు సహాయము చేయచనానను అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు నీ
విమోచకుడు ఇశారయేలు పరిశుది దేవుడ.

"Fear not, thou worm Jacob and ye men of Israel; I will help thee," saith the
LORD and thy Redeemer, the Holy One of Israel.
"Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth;
thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shalt make the
hills as chaff.
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Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from
the chief men thereof, and said unto thee, `Thou art My servant; I have
chosen thee and not cast thee away'-fear thou not, for I am with thee; be not dismayed, for I am thy God. I will
strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right
hand of My righteousness.
Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and
confounded; they shall be as nothing, and they that strive with thee shall
perish.

కకుకలు పటుబడి పదునుగల కొరత్తదైన్ నురిపడి మ్య
ా నుగా నినున
Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind
నియమించియనానను నీవు పరవత్ములను నూరుచదువు వాటిని పడి
shall scatter them; and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the
చేయ దువు కొండలను పట్ట
ు వల చేయదువు
Holy One of Israel.
నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొని పోవును సుడిగాలి వాటిని
"When the poor and needy seek water, and there is none and their tongue
చెదరగొట్ట
ు ను. నీవు యెహోవానుబటిు సంతోష్ంచదువు ఇశారయేలు
faileth for thirst, I, the LORD, will hear them; I, the God of Israel, will not
పరిశుదిదేవునిబటిు అత్రశయపడుదువు.
forsake them.
దీన్దరిదు
ర లు నీళ్ల
ా వెదకుచనానరు, నీళ్ల
ా దొరకక వారి నాలుక దపపచేత్
I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys; I
ఎండిపోవుచన్నది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉత్తరమిచెచదను ఇశారయేలు will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water.
దేవుడనైన్ నేను వారిని విడనాడను.
జనులు చూచి యెహోవా హసతము ఈ కారాము చేసెన్నియ ఇశారయేలు
I will plant in the wilderness the cedar, the acacia tree, and the myrtle and
పరిశుది దేవుడు దీని కలుగజేసెన్నియ తెలిసికొని మ్న్సకరించి సపష్ుముగా
the oil tree; I will set in the desert the fir tree, and the pine and the box tree
గరహించ న్ట్ట
ా
together,
చెట్ట
ా లేని మటులమీద నేను న్దులను ప్రరజేసెదను లోయలమ్ధాను
that they may see and know, and consider and understand together, that
ఊటలను ఉబుకజేసెదను అరణామును నీటిమ్డుగుగాను ఎండిన్ నేలను
the hand of the LORD hath done this, and the Holy One of Israel hath
నీటిబుగులుగాను చేసెదను.
created it.
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నేను అరణాములో దేవదారు వృక్షమును తుమ్ి చెటాను గొంజచెటాను
తెైలవృక్షమును నాటిం చెదను అడవిలో త్మ్యలవృక్షములను
సరళవృక్షములను నేరడి వృక్షములను నాట్టదను.

"Produce your cause," saith the LORD; "bring forth your strong reasons,"
saith the King of Jacob.
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వాాజామ్యడుడని యెహోవా అనుచనానడు మీ రుజువు చూపంచడని
యాకోబురాజు చెపుప చనానడు.

"Let them bring them forth and show us what shall happen; let them show
the former things, what they be, that we may consider them and know the
latter end of them; or declare us things to come.
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Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are
gods: yea, do good or do evil, that we may be dismayed and behold it
together.
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జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మ్యయెదుట తెలియ జపుపడి
పూరవమైన్వాటిని విశదపరచడి మేమ్యలోచించి వాటి ఫలమును
తెలిసికొనున్ట్ట
ా వాటిని మ్యకు తెలియజపుపడి లేనియెడల రాగలవాటిని
మ్యకు తెలియజపుపడి.
ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజపుపడి అపుపడు మీరు దేవత్లని
మేము ఒపుపకొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనున్ట్ట
ా
మేలైన్ను కీడెైన్ను చేయడి.
మీరు మ్యయాసంతాన్ము మీ కారాము శూన్ాము మిముిను కోరుకొనువారు
హేయలు.
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ఉత్తరదికుకనుండి నేనొకని రేపుచనానను నా నామ్మున్ ప్ర
ర రిథంచవాడొకడు
సూరోాదయ దికుకనుండి వచచచనానడు ఒకడు బురద తొ
ి కుకన్ట్ట
ా
కుమ్ిరి మ్నున తొ
ి కుక న్ట్ట
ా అత్డు సెైనాాధిపతులను న్లగదొరకుకను.
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మేము ఒపుపకొనున్ట్ట
ా జరిగిన్దానిని ఆదినుండియ
తెలియజపపన్వాడెవడు? ఆ వాదము నాాయమ్ని మేము అనున్ట్ట
ా పూరవ
కాలమున్ దానిని తెలియజపపన్వాడెవడు? దాని తెలియజపుపవాడెవడును
లేడు వినుపంచ వా డెవడును లేడుమీ మ్యటలు వినువాడెవడును లేడు.
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ఆలకించడి, అవియే అని మొదట స్త్యోనుతో చెపపన్ వాడను నేనే
యెరూష్లేమున్కు వరిమ్యన్ము పరకటింపు నొకని నేనే పంపత్రని.
నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పరశనవేయగా
పరతుాత్తరమియాగల ఆలోచన్కరి యెవడును లేకపోయెను.
వారందరు మ్యయాసవరూపులు వారి కిరయలు మ్యయ వారి పోత్విగరహములు
శూన్ాములు అవి వటిుగాలియె
ై యన్నవి.
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ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరపరచకొనిన్వాడు నా
ప్ర
ర ణమున్కు పరయడు అత్నియందు నా ఆత్ిను ఉంచియనానను అత్డు
అన్ాజనులకు నాాయము కనుపరచను.
అత్డు కేకలు వేయడు అరువడు త్న్ కంఠసవరము వీధిలో విన్బడనియాడు
న్లిగిన్ రలు
ా ను అత్డు విరువడు మ్కమ్కల్లడుచన్న జనుపనార వత్రతని
ఆరపడు అత్డు సత్ాము న్నుసరించి నాాయము కనుపరచను.

Behold, ye are of nothing, and your work of nought; an abomination is he
that chooseth you.
"I have raised up one from the north, and he shall come; from the rising of
the sun shall he call upon My name. And he shall come upon princes as
upon mortar, and as the potter treadeth clay.
Who hath declared from the beginning, that we may know? And
beforetime, that we may say, `He is righteous'? Yea, there is none that
showeth, yea, there is none that declareth, yea, there is none that heareth
your words.
The first shall say to Zion, `Behold, behold them!' And I will give to
Jerusalem one that bringeth good tidings.

For I beheld, and there was no man, even among them; and there was no
counselor that, when I asked of them, could answer a word.
Behold, they are all vanity! Their works are nothing; their molten images are
wind and confusion.
"Behold My Servant, whom I uphold, Mine Elect, in whom My soul
delighteth: I have put My Spirit upon Him; He shall bring forth judgment to
the Gentiles.
He shall not cry, nor lift up, nor cause His voice to be heard in the street.

A bruised reed shall He not break, and the smoking flax shall He not quench;
He shall bring forth judgment unto truth.
He shall not fail nor be discouraged, till He hath set judgment in the earth;
and the isles shall wait for His law."
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భూలోకమున్ నాాయము సాథపంచవరకు అత్డు మ్ందగిలడు
న్లుగుడుపడడు దీవపములు అత్ని బోధకొరకు కనిపట్ట
ు ను.

Thus saith God the LORD--He that created the heavens and stretched them
out, He that spread forth the earth and that which cometh out of it, He that
giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:
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"I, the LORD, have called Thee in righteousness, and will hold Thine hand,
and will keep Thee, and give Thee for a covenant of the people, for a light of
the Gentiles;
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ఆకాశములను సృజంచి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిున్
సమ్సతమును పరచి దానిమీదనున్న జనులకు ప్ర
ర ణమును దానిలో న్డచ
వారికి జీవాత్ిను ఇచచచన్న దేవుడెైన్ యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు.
గు
ర డిివారి కనునలు తెరచటకును బంధింపబడిన్వారిని చెరసాలలోనుండి
వెలుపలికి తెచచటకును చీకటిలో నివసించవారిని బందీగృహములోనుండి
వెలుపలికి తెచచటకును
యెహోవాన్గు నేనే నీత్రవిష్యములలో నినున పలిచి నీ చేయి
పట్ట
ు కొనియనానను నినున కాప్రడి పరజలకొరకు నిబంధన్గాను అన్ా
జనులకు వెలుగుగాను నినున నియమించి యనానను.
యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామ్ము మ్రి ఎవనికిని నా మ్హిమ్ను
నేనిచచవాడను కాను నాకు రావలసిన్ సోతత్ిమును విగరహములకు చెంద
నియాను.
మునుపటి సంగతులు సంభ్వించెను గదా కొరత్త సంగతులు
తెలియజేయచనానను పుటుకమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచనానను.
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సముదరపరయాణము చేయవారల్లరా, సముదరము లోని సమ్సతమ్య,
దీవపముల్లరా, దీవప నివాసుల్లరా, యెహోవాకు కొరత్త గీత్ము ప్రడుడి
భూదిగంత్ములనుండి ఆయన్ను సు
త త్రంచడి.
అరణామును దాని పురములును కేదారు నివాస గా
ర మ్ములును బిగురగా
ప్రడవలను సెల నివాసులు సంతోష్ంచదురు గాక పరవత్ముల
శిఖరములనుండి వారు కేకలు వేయదురు గాక.
పరభావముగలవాడని మ్నుషుాలు యెహోవాను కొని యాడుదురు గాక
దీవపములలో ఆయన్ సోతత్ిము పరచరము చేయ దురు గాక
యెహోవా శూరునివల బయలుదేరును యోధునివల ఆయన్ త్న్ ఆసకిి
రేపుకొనును ఆయన్ హుంకరించచ త్న్ శతు
ి వులను ఎదిరించను
వారియెదుట త్న్ పరాకరమ్ము కనుపరచకొనును.
చిరకాలమునుండి నేను మౌన్ముగా ఉంటిని ఊరకొని న్నున అణచకొంటిని
పరసవవేదన్పడు స్త్తీవల విడువకుండ నేను బలవంత్ ముగా ఊపరితీయచ
ఒగరుచచ రోజుచ నునానను.
పరవత్ములను కొండలను ప్రడుచేయదును వాటిమీది చెట్ట
ు చేమ్లనినటిని
ఎండిపోచేయదును న్దులను దీవపములుగా చేయదును మ్డుగులను
ఆరిపోచేయదును.
వారరుగనిమ్యరుమున్ గు
ి వలలో
ర డిివారిని తీసికొని వచెచదను వారరుగని తో
వారిని న్డిపంతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర తో
ి వలను
చకకగాను చేయదును నేను వారిని విడువక యీ కారాములు చేయదును

to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them
that sit in darkness out of the prison house.
I am the LORD; that is My name. And My glory will I not give to another,
neither My praise to graven images.
"Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare;
before they spring forth I tell you of them."
Sing unto the LORD a new song and His praise from the end of the earth, ye
that go down to the sea and all that is therein, the isles and the inhabitants
thereof.
Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that
Kedar doth inhabit. Let the inhabitants of the rock sing; let them shout from
the top of the mountains.
Let them give glory unto the LORD, and declare His praise in the islands.

The LORD shall go forth as a mighty man; He shall stir up jealousy like a man
of war. He shall cry, yea, roar; He shall prevail against His enemies.
"I have long time held My peace; I have been still and refrained Myself. Now
will I cry like a travailing woman; I will destroy and devour at once.
I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will
make the rivers islands, and I will dry up the pools.
And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in
paths that they have not known. I will make darkness light before them, and
crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake
them.
They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in
graven images, that say to the molten images, `Ye are our gods.'
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చెకికన్విగరహములను ఆశర యించి పోత్విగరహ ములను చూచి మీరే మ్యకు
దేవత్లని చెపుపవారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగు
ు పడుచనానరు.

"Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.

Isaiah

42

18

చెవిటివారల్లరా, వినుడి గు
ా ఆలో చించడి.
ర డిివారల్లరా, మీరు గరహించన్ట్ట

Who is blind, but My servant? Or deaf, as My messenger that I sent? Who is
blind as he that is perfect, and blind as the LORD's servant?"
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seeing many things, but thou observest not, opening the ears, but he
heareth not."
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నా సేవకుడు త్పప మ్రి ఎవడు గు
ర డిివాడు? నేను పంపు నా దూత్ త్పప మ్రి
ఎవడు చెవిటివాడు? నా భ్కు
ి డు త్పప మ్రి ఎవడు గు
ర డిివాడు? యెహోవా
సేవకుడు త్పప మ్రి ఎవడు గు
ర డిివాడు?
నీవు అనేక సంగతులను చూచచనానవు గాని గరహింపకునానవు వారు చెవి
యొగిురిగాని విన్కునానరు.
యెహోవా త్న్ నీత్రనిబటిు సంతోష్ముగలవాడెై ఉపదేశకరమ్మొకటి ఘన్పరచి
గొపపచేసెను.
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అయిన్ను ఈ జన్ము అపహరింపబడి దోపుడు సొమ్యియెను. ఎవరును
త్పపంచకొన్కుండ వారందరు గుహలలో చికుకపడియనానరు వారు
బందీగృహములలో దాచబడియనానరు దోపుడుప్రలైరి విడిపంచవాడెవడును
లేడు అపహరింపబడిరి త్రరిగి రపపంచమ్ని చెపుపవాడెవడును లేడు.

Isaiah

42

23

మీలో ఎవడు దానికి చెవి యొగు
ు ను? రాబోవుకాలమున్కెై ఎవడు ఆలకించి
వినును?
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యెహోవాకు విరోధముగా మ్న్ము ప్రపము చేసిత్రవిిు వారు ఆయన్
మ్యరుములలో న్డవనొలాకపోయిరి ఆయన్ ఉపదేశమును
వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును దోపుసొముిగా అపపగించిన్వాడు,
దోచకొనువారికి ఇశారయేలును అపపగించిన్వాడు యెహోవాయే గదా?
కావున్ ఆయన్ వానిమీద త్న్ కోప్రగినయ యది బలమును కుమ్ిరించెను
అది వానిచట్ట
ు అగిన రాజచేసెను అయిన్ను వాడు దాని గరహింపలేదు అది
వానికి అంట్టకొనను గాని వాడు మ్న్సుసన్ పటులేదు.
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అయితే యాకోబూ, నినున సృజంచిన్వాడగు యెహోవా ఇశారయేలూ, నినున
నిరిించిన్వాడు ఈల్లగు సెల విచచచనానడు నేను నినున
విమోచించియనానను భ్యపడకుము, పేరుపటిు నినున పలిచియనానను
నీవు నా సొతు
త .
నీవు జలములలో బడి దాట్టన్పుపడు నేను నీకు తోడెై యందును న్దులలో
బడి వెళ్ల
ా న్పుపడు అవి నీమీద పరిాప్రరవు. నీవు అగినమ్ధాను
న్డచన్పుపడు కాలిపోవు, జావలలు నినున కాలచవు
యెహోవాన్గు నేను నీకు దేవుడను, ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుడనైన్ నేనే నినున
రకిుంచవాడను నీప్ర
ర ణరక్షణ కరయముగా ఐగుపు
త ను ఇచిచ యనానను నీకు
బదులుగా కూషును సెబాను ఇచిచయనానను.

The LORD is well pleased for His righteousness' sake; He will magnify the law
and make it honorable.
But this is a people robbed and spoiled; they are all of them snared in holes,
and they are hid in prison houses. They are for a prey, and none delivereth;
for a spoil, and none saith, "Restore."
Who among you will give ear to this? Who will hearken and hear for the
time to come?

Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not the LORD, He
against whom we have sinned? For they would not walk in His ways, neither
were they obedient unto His law.
Therefore He hath poured upon him the fury of His anger and the strength
of battle; and it hath set him on fire round about, yet he knew not; and it
burned him, yet he laid it not to heart.
But now thus saith the LORD who created thee, O Jacob, and He that
formed thee, O Israel: "Fear not, for I have redeemed thee; I have called
thee by thy name; thou art Mine.
When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the
rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire,
thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee.
For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Savior; I gave Egypt
for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.
Since thou wast precious in My sight, thou hast been honorable, and I have
loved thee; therefore will I give men for thee and people for thy life.
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నీవు నా దృష్ుకి పరయడవెైన్ందున్ ఘనుడవెైత్రవి నేను నినున
Fear not, for I am with thee; I will bring thy seed from the east and gather
పేరమించచనానను గనుక నీకు పరత్రగా మ్నుషుాలను అపపగించచనానను నీ thee from the west;
ప్ర
ర ణమున్కు పరత్రగా జన్ములను అపపగించ చనానను.
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భ్యపడకుము, నేను నీకు తోడెైయనానను తూరుపనుండి నీ సంతాన్మును
తెపపంచెదను పడమ్టినుండి నినున సమ్కూరిచ రపపంచెదను.

I will say to the north,` Give up,' and to the south, `Keep not back.' Bring My
sons from far and My daughters from the ends of the earth,

Isaiah

43

6

even every one that is called by My name: For I have created him for My
glory; I have formed him; yea, I have made him."
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అపపగింపుమ్ని ఉత్తరదికుకన్కు ఆజా ఇచెచదను బిగబటువదదని
దకిుణదికుకన్కు ఆజా ఇచెచదను దూరమునుండి నా కుమ్యరులను
భూదిగంత్మునుండి నా కుమ్యరిలను తెపపంచము.
నా మ్హిమ్ నిమిత్తము నేను సృజంచిన్వారిని నా నామ్ము పటుబడిన్
వారిన్ందరిని తెపపంచము నేనే వారిని కలుగజేసిత్రని వారిని పుటిుంచిన్వాడను
నేనే.
కనునలుండి అంధులైన్వారిని చెవులుండి బధిరులైన్ వారిని తీసికొని రండి
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మీరు తెలిసికొని న్నున న్మిి నేనే ఆయన్న్ని గరహించన్ట్ట
ా మీరును నేను
I, even I, am the LORD, and besides Me there is no savior.
ఏరపరచకొనిన్ నా సేవకుడును నాకు సాకు
ు లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును
నిరిింపబడలేదు నా త్రువాత్ ఏ దేవుడు నుండడు.
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నేను నేనే యెహోవాను, నేను త్పప వేర్కక రక్ష కుడు లేడు.
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పరకటించిన్వాడను నేనే రకిుంచిన్వాడను నేనే దాని గరహింపజేసిన్వాడను నేనే;
యే అన్ాదేవ త్య మీలో నుండియండలేదు నేనే దేవుడను మీరే నాకు
సాకు
ు లు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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ఈ దిన్ము మొదలుకొని నేనే ఆయన్ను నా చేత్రలోనుండి
Thus saith the LORD, your Redeemer, the Holy One of Israel: "For your sake I
విడిపంచగలవాడెవడును లేడు నేను కారాము చేయగా త్రిపపవేయవాడెవడు? have sent to Babylon and have brought down all their nobles, and the
Chaldeans, whose cry is in the ships.
ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుడును మీ విమోచకుడునైన్ యెహోవా ఈల్లగు
I am the LORD, your Holy One, the Creator of Israel, your King."
సెలవిచచచనానడు మీ నిమిత్తము నేను బబులోను పంపత్రని నేను
వారిన్ందరిని ప్రరిపోవున్ట్ట
ా చేసెదను వారికి అత్రశయాసపదములగు ఓడలతో
కలీదయలను పడవేసెదను.
యెహోవాన్గు నేనే మీకు పరిశుది దేవుడను ఇశారయేలు సృష్ుకరిన్గు నేనే
Thus saith the LORD, who maketh a way in the sea and a path in the mighty
మీకు రాజును.
waters,

Bring forth the blind people that have eyes and the deaf that have ears.

Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled.
Who among them can declare this and show us former things? Let them
bring forth their witnesses, that they may be justified; or let them hear and
say, "It is truth."
సరవజనుల్లరా, గుంపుకూడి రండి జన్ములు కూరచబడవలను వారిలో ఎవరు "Ye are My witnesses," saith the LORD, "and My servant whom I have
ఇటిు సంగతులు తెలియజేయదురు? పూరవకాలమున్ జరిగిన్వాటిని ఎవరు chosen, that ye may know and believe Me, and understand that I am He.
మ్యకు వినిపంచ దురు? తాము నిరోదషులమ్ని తీరుపపందున్ట్ట
ా త్మ్ సాకు
ు
Before Me there was no God formed, neither shall there be after Me.
లను తేవలను లేదా, విని సత్ామే యని యొపుపకొన్వలను.

I have declared and have saved, and I have shown, when there was no
strange god among you; therefore ye are My witnesses," saith the LORD,
"that I am God.
Yea, before the day was, I am He, and there is none that can deliver out of
My hand; I will work, and who shall turn it back?"
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సముదరములో తో
ి వ కలుగజేయవాడును వడిగల జలములలో మ్యరుము
కలుగజేయవాడును
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రథమును గుఱ్ఱమును సేన్ను శూరులను న్డిపంచవాడు న్గు యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని
లేవకయందురు వారు లయమై జనుపనారవల ఆరిపోయిరి.
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మునుపటివాటిని జా
ా పకము చేసికొన్కుడి పూరవకాలపు సంగతులను
త్లంచకొన్కుడి.

Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it? I
will even make a way in the wilderness and rivers in the desert.
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ఇదిగో నేనొక నూత్న్కిరయ చేయచనానను ఇపుపడ అది మొలుచను మీరు
దాని నాలోచింపరా? నేను అరణాములో తో
ి వ కలుగజేయచనానను
ఎడారిలో న్దులు ప్రరజేయచనానను.
నేను ఏరపరచకొనిన్ పరజలు తా
ి గుటకు అరణా ములో నీళ్లు
పుటిుంచచనానను ఎడారిలో న్దులు కలుగజేయచనానను అడవి
జంతువులును అడవి కుకకలును నిపుపకోళ్ల
ా ను న్నున ఘన్పరచను

The beast of the field shall honor Me, the dragons and the owls, because I
give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to My
people, My chosen.
This people have I formed for Myself; they shall show forth My praise.
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నా నిమిత్తము నేను నిరిించిన్ జనులు నా సోతీత్ిమును పరచరము
చేయదురు.
యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు టలేదు ఇశారయేలూ, న్నునగూరిచ నీవు
విసికిత్రవి గదా.

"But thou hast not called upon Me, O Jacob; but thou hast been weary of
Me, O Israel.
Thou hast not brought Me the lambs or kids of thy burnt offerings, neither
hast thou honored Me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve
with an offering, nor wearied thee with incense.
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దహన్బలులుగా గొఱ్ఱమేకల పలాలను నాయొదదకు తేలేదు నీ బలులచేత్
న్నున ఘన్పరచలేదు నైవేదాములు చేయవలన్ని నేను నినున బలవంత్
పటులేదు ధూపము వేయవలన్ని నేను నినున విసికింపలేదు.

Thou hast bought Me no sweet cane with money, neither hast thou filled
Me with the fat of thy sacrifices. But thou hast made Me to serve with thy
sins; thou hast wearied Me with thine iniquities.
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నా నిమిత్తము సువాసన్గల లవంగపు చెకకను నీవు రూకలిచిచ కొన్లేదు నీ
బలి పశువుల కొరవువచేత్ న్నున త్ృపతపరచలేదు సరే గదా. నీ ప్రపములచేత్
నీవు న్నున విసికించిత్రవి నీ దోష్ములచేత్ న్నున ఆయాసపటిుత్రవి.

"I, even I, am He that blotteth out thy transgressions for Mine own sake, and
will not remember thy sins.
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Put Me in remembrance; let us plead together; declare thou, that thou
mayest be justified.
Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against Me.
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నేను నేనే నా చితా
త నుసారముగా నీ యత్రకరమ్ము లను
తుడిచివేయచనానను నేను నీ ప్రపములను జా
ా పకము చేసికొన్ను.
నాకు జా
ా పకము చేయము మ్న్ము కూడి వాదింత్ము నీవు
నీత్రమ్ంతుడవుగా తీరచబడున్ట్ట
ా నీ వాాజామును వివరించము.
నీ మూలపత్రుడు ప్రపముచేసిన్వాడ, నీ మ్ధావరు
ి లు నామీద
త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారే.
కావున్ నేను పరత్రష్ఠతులగు నీ పరధానులను అపవిత్ి పరచిత్రని యాకోబును
శపంచిత్రని ఇశారయేలును దూష్ణ ప్రలు చేసిత్రని.
అయిన్ను నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరపరచకొనిన్ ఇశారయేలూ,
వినుము

Who bringeth forth the chariot and horse, the army and the power (they
shall lie down together, they shall not rise; they are extinct, they are
quenched as tow):
"Remember ye not the former things, neither consider the things of old.

Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given
Jacob to the curse and Israel to reproaches.
"Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel, whom I have chosen.
Thus saith the LORD that made thee and formed thee from the womb, who
will help thee: Fear not, O Jacob, My servant, and thou, Jeshurun, whom I
have chosen.
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నినున సృష్ుంచి గరభములో నినున నిరిించి నీకు సహాయము చేయవాడెైన్
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను
ఏరపరచకొనిన్ యెష్షరూనూ, భ్యపడకుము.

For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry
ground; I will pour My Spirit upon thy seed, and My blessing upon thine
offspring.
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And they shall spring up as among the grass, as willows by the watercourses.
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నేను దపపగలవానిమీద నీళాను ఎండిన్ భూమిమీద పరవాహజలములను
కుమ్ిరించెదను నీ సంత్త్రమీద నా ఆత్ిను కుమ్ిరించెదను నీకు
పుటిున్వారిని నేనాశీరవదించెదను.
నీటికాలువలయొదద నాటబడిన్ నిరవంజచెట్ట
ా గడిిలో ఎదుగున్ట్ట
ా వారు
ఎదుగుదురు.
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మీరు వెరవకుడి భ్యపడకుడి పూరవకాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగత్ర
వినిపంచి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకు
ు లు, నేను త్పప వేర్కక దేవు
డునానడా? నేను త్పప ఆశర య దురుమేదియ లేదు, ఉన్నట్ట
ు నే నరుగను.

They that make a graven image are all of them vanity, and their delectable
things shall not profit. And they are their own witnesses; they see not nor
know, that they may be ashamed.
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Who hath formed a god, or molten a graven image that is profitable for
nothing?
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విగరహమును నిరిించవారందరు మ్యయవంటివారు వారికిష్ుమైన్ విగరహములు
నిష్పరయోజన్ములు తామే అందుకు సాకు
ు లు, వారు గరహించవారు కారు
ఎరుగువారు కారు గనుక వారు సిగు
ు పడరు.
ఎందుకును పనికిరాని విగరహమును పోత్పోసి దాని నొక దేవునిగా
నిరూపంచవాడెవడు?
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కమ్ిరి గొడిలి పదును చేయచ నిపుపలతో పని చేయను సుతెతతో దానిని
రూపంచి త్న్ బాహుబలముచేత్ దాని చేయను. అత్డు ఆకలిగొన్గా అత్ని
బలము కీుణంచిపోవును నీళ్ల
ా తా
ి గక సొమ్ిసిలు
ా ను
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The carpenter stretcheth out his rule; he marketh it out with a line. He
fitteth it with planes, and he marketh it out with the compass, and maketh it
after the figure of a man, according to the beauty of a man, that it may
remain in the house.
He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he
strengtheneth for himself among the trees of the forest. He planteth an ash,
and the rain doth nourish it.

వడావాడు నూలు వేసి చీరణముతో గీత్ గీచి చిత్రిక లతో దాని చకకచేయను
కరాకటకములతో గురుతుపటిు దాని రూపంచను మ్ందిరములో దాని
సాథపంపవలన్ని న్రరూపముగల దానిగాను న్రసందరాముగలదానిగాను
చేయను.
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ఒకడునేను యెహోవావాడన్నును, మ్రియొకడు యాకోబు పేరు
చెపుపకొనును, మ్రియొకడు యెహోవావాడన్ని త్న్ చేత్రతో వా
ర సి
ఇశారయేలను మ్యరుపేరు పట్ట
ు కొనును.
ఇశారయేలీయల రాజైన్ యెహోవా వారి విమోచకుడెైన్
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నేను
మొదటివాడను కడపటివాడను నేను త్పప ఏ దేవుడును లేడు.
ఆదిలోనున్న జన్మును నియమించిన్ది మొదలుకొని నేను తెలియజేయచ
వచిచన్ట్ట
ా తెలియజేయగల వాడెవడు? అటిువాడెకకడెైన్ నుండిన్యెడల నాకు
తెలియజపప వలను ఆ సంగత్ర నాకు పరచరింపవలను అటిువారు
భ్విష్ాదివష్యమును రాబోవు సంగతులను తెలియజపుపవారై యండవలను.

One shall say, `I am the LORD's'; and another shall call himself by the name
of Jacob; and another shall subscribe with his hand, `Unto the LORD,' and
surname himself by the name of Israel.
"Thus saith the LORD, the King of Israel, and his Redeemer, the LORD of
hosts: I am the First, and I am the Last, and besides Me there is no God.
And who, as I, shall call and shall declare it, and set it in order for Me, since I
appointed the ancient people? And the things that are coming and shall
come, let them show unto them.
Fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from that time and have
declared it? Ye are even My witnesses. Is there a God besides Me? Yea,
there is no God. I know not any."

Behold, all his fellows shall be ashamed; and the workmen, they are of men.
Let them all be gathered together; let them stand up; yet they shall fear,
and they shall be ashamed together.
ఇదిగో దాని పూజంచవారందరు సిగు
ు పడుదురు ఆ శిలపకారులు
The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with
న్రమ్యతు
ి లేగదా? వారందరు పోగు చేయబడి నిలువబడవలను నిశచయముగా hammers, and worketh it with the strength of his arms. Yea, he is hungry,
వారు భ్యపడి సిగు
ు పడుదురు.
and his strength faileth; he drinketh no water and is faint.
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ఒకడు దేవదారుచెటాను న్రుకవలన్ని పూనుకొనును శిశానావృక్షమును గాని
సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో
ఒకదానిని తీసికొనును ఒకడు చెట్ట
ు నాటగా వరుము దాని పంచను

Then shall it be for a man to burn, for he will take thereof and warm himself.
Yea, he kindleth it, and baketh bread; yea, he maketh a god, and worshipeth
it; he maketh it a graven image, and falleth down thereto.
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He burneth part thereof in the fire; with part thereof he eateth flesh; he
roasteth roast and is satisfied. Yea, he warmeth himself and saith, "Aha, I
am warm; I have seen the fire."
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ఒకడు పయిాకట్టులకు వాటి నుపయోగించను వాటిలో కొంత్తీసికొని చలి
కాచకొనును నిపుప రాజబెటిు ర్కట్టు కాలుచకొనును ఒక తుండు తీసికొని
దానితో ఒక దేవత్ను చేసికొనును దానికి న్మ్సాకరము చేయను దానితో ఒక
విగరహముచేసి దానికి సాగిలపడును.
అగినతో సగము కాలిచయనానడు, కొదువ సగ ముతో మ్యంసము వండి
భ్కిుంచియనానడు త్రని త్ృపతపందగా చలి కాచకొనుచ ఆహా,
చలికాచకొంటిని వెచచగా ఉన్నది అని అను కొనుచనానడు
దానిలో మిగిలిన్ భాగముతో త్న్కు దేవత్గానున్న విగరహమును
చేయించకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచ న్మ్సాకరము చేయచ నీవే
నా దేవుడవు న్నున రకిుంపుమ్ని ప్ర
ర రిథంచను.
వారు వివేచింపరు గరహింపరు చూడకుండున్ట్ట
ా వారి కనునలు కపపబడెను
గరహింపకుండున్ట్ట
ా వారి హృదయములు మూయ బడెను.
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ఎవడును ఆలోచన్చేయడు, నేను అగినలో సగము కాలిచత్రని నిపుపలమీద
వేసి ర్కట్టు కాలిచత్రని దానితో మ్యంసము వండుకొని భోజన్ము చేసిత్రని
మిగిలిన్దానిని తీసికొని దానితో హేయమైన్దాని చేయదునా? చెట్ట
ు
మొదు
ద కు సాషా
ు ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు యోచించటకు
ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచన్లేదు.
వాడు బూడిద త్రనుచనానడు, వాని మ్న్సుస మోసపోయిన్దై త్పుపదారిని
వాని తీసికొనిపోవు చన్నది వాడు త్న్ ఆత్ిను రకిుంచకొన్జాలడనియ నా
కుడిచేత్రలో అబదిమున్నది గదా అనియ అను కొనుటకు వానికి బుదిి
చాలదు.
యాకోబూ, ఇశారయేలూ; వీటిని జా
ా పకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు
నేను నినున నిరిించిత్రని ఇశారయేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవెై యనానవు నేను
నినున మ్రచిపోజాలను.
మ్ంచ విడిపోవున్ట్ట
ా గా నేను నీ యత్రకరమ్ములను మ్బుబ తొలగున్ట్ట
ా గా నీ
ప్రపములను తుడిచివేసి యనానను నేను నినున విమోచించియనానను,
నాయొదదకు మ్ళ్ల
ా కొనుము.
యెహోవా ఆ కారామును సమ్యపత చేసియనానడు ఆకాశముల్లరా,
ఉతాసహధవని చేయడి భూమి అగాధసథలముల్లరా, ఆరాభటము చేయడి
పరవత్ముల్లరా, అరణామ్య, అందులోని పరత్ర వృక్షమ్య, సంగీత్నాదము
చేయడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించనుఆయన్ ఇశారయేలులో
త్నునతాను మ్హిమోన్నతునిగా కనుపరచకొనును

And the residue thereof he maketh a god, even his graven image. He falleth
down unto it and worshipeth it, and prayeth unto it and saith, "Deliver me,
for thou art my god."
They have not known nor understood; for He hath shut their eyes, that they
cannot see, and their hearts, that they cannot understand.
And none considereth in his heart, neither is there knowledge nor
understanding to say, "I have burned part of it in the fire; yea, also I have
baked bread upon the coals thereof; I have roasted flesh and eaten it. And
shall I make the residue thereof an abomination? Shall I fall down to the
stock of a tree?"
He feedeth on ashes: a deceived heart hath turned him aside, that he
cannot deliver his soul nor say, "Is there not a lie in my right hand?"

"Remember these, O Jacob and Israel, for thou art My servant. I have
formed thee; thou art My servant. O Israel, thou shalt not be forgotten by
Me.
I have blotted out, as a thick cloud, thy transgressions, and as a cloud, thy
sins; return unto Me, for I have redeemed thee."
Sing, O ye heavens, for the LORD hath done it! Shout, ye lower parts of the
earth! Break forth into singing, ye mountains, O forest and every tree
therein; for the LORD hath redeemed Jacob, and glorified Himself in Israel.
"Thus saith the LORD, thy Redeemer, and He that formed thee from the
womb: I am the LORD that maketh all things, that stretcheth forth the
heavens alone, that spreadeth abroad the earth by Myself;

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Isaiah

44

24

గరభమునుండి నినున నిరిించిన్ నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు యెహోవాన్గు నేనే సమ్సతమును జరిగించవాడను
నేనొకడనే ఆకాశమును విశాలపరచిన్వాడను నేనే భూమిని పరచిన్వాడను
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నేనే పరగలుభల పరవచన్ములను వారథము చేయ వాడను సోదకాండరను
that confirmeth the word of His servant, and performeth the counsel of His
వెఱ్ఱఱవారినిగా చేయవాడను జా
ా నులను వెనుకకు త్రిపప వారి విదాను అవిదాగా messengers, that saith to Jerusalem, `Thou shalt be inhabited,' and to the
చేయవాడను నేనే.
cities of Judah, `Ye shall be built, and I will raise up the decayed places
thereof';
నేనే నా సేవకుని మ్యట రూఢిపరచవాడను నా దూత్ల ఆలోచన్
that saith to the deep, `Be dry, and I will dry up thy rivers';
నరవేరుచవాడను యెరూష్లేము నివాససథలమ్గున్నియ యూదా
న్గరులనుగూరిచ అవి కటుబడున్నియ నేను ఆజా ఇచిచయనానను, దాని
ప్రడెైన్ సథలములను బాగుచేయవాడను నేనే.
నేనే నీ న్దులను ఎండచేయచనానను ఎండిపమ్ిని పరవాహముతో నేనే
that saith of Cyrus, `He is My shepherd and shall perform all My pleasure,'
చెపుపచనానను
even saying to Jerusalem, `Thou shalt be built,' and to the temple, `Thy
foundation shall be laid.'
కోరషుతో నా మ్ందకాపరీ, నా చిత్తమ్ంత్య నరవేరుచవాడా, అని
"Thus saith the LORD to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have held
చెపుపవాడను నేనే. యెరూష్లేముతోనీవు కటుబడుదువనియ దేవాలయ
to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings to open
మున్కు పునాదివేయబడున్నియ నేను చెపుప చనానను.
before him the twoleaved gates; and the gates shall not be shut:
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that frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad, that
turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;

అత్ని పక్షమున్ జన్ములను జయించటకు నేను అత్ని కుడిచేత్రని
పట్ట
ు కొనియనానను నేను రాజుల న్డికటాను విపపదను, దావరములు అత్ని
యెదుట వేయబడకుండ త్లుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను
అభిషేకించిన్ కోరషును గురించి సెలవిచచచనానడు.
నేను నీకు ముందుగా పోవుచ మటుగానున్న సథల ములను
సరాళముచేసెదను. ఇత్తడి త్లుపులను పగులగొట్టుదను ఇనుపగడియలను
విడగొట్టుదను.
పేరుపటిు నినున పలిచిన్ ఇశారయేలు దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే యని నీవు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా అంధకారసథలములలో ఉంచబడిన్ నిధులను
రహసాసథలములలోని మ్రుగెైన్ ధన్మును నీ కిచెచదను.
నా సేవకుడెైన్ యాకోబు నిమిత్తము నేను ఏరపరచకొనిన్ ఇశారయేలు
నిమిత్తము నేను నీకు పేరుపటిు నినున పలిచిత్రని. నీవు న్నున
ఎరుగకుండిన్పపటికిని నీకు బిరుదులిచిచత్రని
నేను యెహోవాను, మ్రి ఏ దేవుడును లేడు నేను త్పప ఏ దేవుడును లేడు.

I will go before thee, and make the crooked places straight; I will break in
pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron.

6

తూరుపదికుకనుండి పడమ్టిదికుకవరకు నేను త్పప ఏ దేవుడును లేడని
జనులు తెలిసికొను న్ట్ట
ా నీవు న్నున ఎరుగకుండిన్పపటికిని నినున
సిదిపరచిత్రని యెహోవాను నేనే నేను త్పప మ్రి ఏ దేవుడును లేడు

I form the light, and create darkness; I make peace, and create evil; I, the
LORD, do all these things.

7

నేను వెలుగును సృజంచవాడను అంధకారమును కలుగజేయవాడను
సమ్యధాన్కరిను కీడును కలుగజేయవాడను నేనే యెహోవా అను నేనే
వీటిన్నినటిని కలుగజేయ వాడను.

"Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down
righteousness; let the earth open, and let them bring forth salvation, and let
righteousness spring up together. I, the LORD, have created it.

And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret
places, that thou mayest know that I, the LORD, who call thee by thy name,
am the God of Israel.
For Jacob My servant's sake, and Israel Mine elect, I have even called thee
by thy name; I have surnamed thee, though thou hast not known Me.
I am the LORD, and there is none else; there is no God besides Me. I girded
thee, though thou hast not known Me,
that they may know from the rising of the sun and from the west that there
is none besides Me. I am the LORD, and there is none else.
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ఆకాశమ్ండలము నీత్రని కురిపంచన్ట్ట
ా అంత్రిక్షమ్య, మ్హావరుము
వరిుంచము భూమి నరలువిడిచి రక్షణ ఫలించన్ట్ట
ా భూమి నీత్రని
మొలిపంచను గాక యెహోవాన్గు నేను దాని కలుగజేసియనానను.
మ్ంటికుండ పంకులలో ఒక పంకెై యండి త్నున సృజంచిన్వానితో
వాదించవానికి శర మ్. జగటమ్నున దాని రూపంచవానితో నీవేమి చేయ
చనానవని అన్దగునా? వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసిన్ది నీతో
చెపపదగునా?
నీవు ఏమి కనుచనానవని త్న్ త్ండిరతో చెపుపవానికి శర మ్ నీవు గరభము
ధరించిన్దేమి అని స్త్తీతో చెపుపవానికి శర మ్.

"Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the
potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, `What
makest thou?' or thy work, `He hath no hands'?
Woe unto him that saith unto his father, `What begettest thou?' or to the
woman, `What hast thou brought forth?'

భూమిని కలుగజేసిన్వాడను నేనే దానిమీదనున్న న్రులను నేనే సృజంచిత్రని
నా చేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సరవసమూహమున్కు నేను
ఆజా ఇచిచత్రని.
నీత్రనిబటిు కోరషును రేపత్రని అత్ని మ్యరుములనినయ సరాళముచేసెదను
అత్డు నా పటుణమును కటిుంచను కరయధన్ము తీసికొన్కయ లంచము
పుచచ కొన్కయ నేను వెలివేసిన్వారిని అత్డు విడిపంచను

I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways; he shall
build My city, and he shall let go My captives, not for price nor reward, saith
the LORD of hosts."
Thus saith the LORD: "The labor of Egypt and merchandise of Ethiopia and
of the Sabeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be
thine. They shall come after thee; in chains they shall come over, and they
shall fall down unto thee; they shall make supplication unto thee, saying,
`Surely God is in thee, and there is none else; there is no god.'"

14

యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడు ఐగుపీతయల కషా
ు రిజత్మును కూషు
వరిక ల్లభ్మును నీకు దొరుకును దీరాదేహులైన్ సెబాయీయలును
నీయొదదకు వచిచ నీవారగుదురు వారు నీవెంట వచెచదరు సంకెళ్ల
ా కట్ట
ు కొని
వచిచ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచయముగా నీ మ్ధా దేవుడునానడు
మ్రి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన్ త్పప ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుపచ
నీకు విన్నపము చేసెదరు.

Verily Thou art a God who hidest Thyself, O God of Israel, the Savior.

45

15

Isaiah

45

16

Isaiah

45

17

ఇశారయేలు దేవా, రక్షకా, నిశచయముగా నీవు నినున మ్రుగుపరచకొను
దేవుడవెైయనానవు.
విగరహములు చేయవారు సిగు
ు పడిన్వారైరి వారందరు విసియము
పందియనానరు. ఒకడును మిగులకుండ అందరు కలవరపడుదురు.
యెహోవావలన్ ఇశారయేలు నిత్ామైన్ రక్షణ పంది యన్నది మీరు
ఎన్నట్టన్నటికి సిగు
ు పడకయ విసియ మొంద కయ నుందురు.

They shall be ashamed and also confounded, all of them; they shall go to
confusion together that are makers of idols.
But Israel shall be saved in the LORD with an everlasting salvation; ye shall
not be ashamed nor confounded world without end.
For thus saith the LORD that created the heavens, God Himself that formed
the earth and made it--He hath established it, He created it not in vain, He
formed it to be inhabited: "I am the LORD, and there is none else.
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ఆకాశములకు సృష్ుకరియగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన్ భూమిని
కలుగజేసి దాని సిదిపరచి సిథర పరచెను నిరాకారముగానుండున్ట్ట
ా ఆయన్
దాని సృజంప లేదు నివాససథలమ్గున్ట్ట
ా గా దాని సృజంచెను ఆయన్
సెలవిచచన్దేమ్న్గా యెహోవాను నేనే మ్రి ఏ దేవుడును లేడు.

I have not spoken in secret, in a dark place of the earth; I said not unto the
seed of Jacob, `Seek ye Me in vain.' I, the LORD, speak righteousness; I
declare things that are right.
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"Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker: Ask Me of
things to come concerning My sons, and concerning the work of My hands
command ye Me.
ఇశారయేలు పరిశుది దేవుడగు సృష్ుకరియె
ై న్ యెహోవా ఈ మ్యట
I have made the earth and created man upon it; I, even My hands, have
సెలవిచచచనానడు రాగలవాటినిగూరిచ న్న్నడుగుదురా? నా కుమ్యరులను stretched out the heavens, and all their host have I commanded.
గూరిచయ నా హసతకారాములను గూరిచయ నాకే ఆజా
ా పంతురా?
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అంధకారదేశములోని మ్రుగెైన్చోట్టన్ నేను మ్యట ల్లడలేదు
మ్యయాసవరూపుడనైన్ట్ట
ు 3 న్నున వెదకుడని యాకోబు సంతాన్ముతో నేను
చెపపలేదు నేను నాాయమైన్ సంగతులు చెపుపవాడను యథారథమైన్
సంగతులు తెలియజేయవాడను అగు యెహోవాను నేనే.

"Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of
the nations. They have no knowledge, who set up the wood of their graven
image, and pray unto a god that cannot save.
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కూడి రండి జన్ములలో త్పపంచకొనిన్వారల్లరా, దగురకు వచిచ
కూడుకొనుడి త్మ్ కొయావిగరహమును మోయచ రకిుంపలేని దేవత్కు
మొఱ్ఱపట్ట
ు వారికి తెలివిలేదు.
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మీ పరమ్యణవాకాములు నా సనినధిని తెలియ జేయడి జనులు కూడుకొని
ఆలోచన్ చేసికొందురు గాక; పూరవకాలము మొదలుకొని ఆ కారామును
తెలియ జేసిన్వాడెవడు?చాలకాలముకిరందట దాని
పరకటించిన్వాడెవడు?యెహోవాన్గు నేనే గదా? నేను త్పప వేర్కక దేవుడు
లేడు.నేను నీత్రపరుడన్గు దేవుడను, రకిుంచవాడను నేనే నేను త్పప మ్రి ఏ
దేవుడును లేడు
భూదిగంత్ముల నివాసుల్లరా, నా వెైపు చూచి రక్షణ పందుడి దేవుడను నేనే
మ్రి ఏ దేవుడును లేడు.

Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together. Who hath
declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Have not
I, the LORD? And there is no God else besides Me, a just God and a Savior.
There is none besides Me.
"Look unto Me, and be ye saved, all the ends of the earth; for I am God, and
there is none else.
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నా యెదుట పరత్ర మోకాలు వంగున్నియ పరత్ర నాలుకయ నాతోడని
పరమ్యణము చేయన్నియ నేను నా పేరట పరమ్యణము చేసియనానను
నీత్రగల నా నోటి మ్యట బయలుదేరియన్నది అది వారథము కానేరదు.
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యెహోవాయందే నీత్ర బలములున్నవని జనులు న్నున గూరిచ చెపుపదురు
ఆయన్యొదదకే మ్నుషుాలు వచెచదరు ఆయన్మీద కోపపడిన్వారందరు
సిగు
ు పడుదురు
యెహోవాయందే ఇశారయేలు సంత్త్రవారందరు నీత్రమ్ంతులుగా
ఎంచబడిన్వారై యత్రశయపడుదురు.
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బేలు కూలుచన్నది నబో కు
ర ంగుచన్నది వాటి పరత్రమ్లు జంతువులమీదను
పశువులమీదను మోయబడుచన్నవి
మీ మోత్లు సొమ్ిసిలు
ా పశువులకు భారముగా నున్నవి అవి కు
ర ంగుచ
కూలుచ నుండి ఆ బరువులను విడి పంచకొన్లేక తామే చెరలోనికి
పోయియన్నవి.
యాకోబు ఇంటివారల్లరా, ఇశారయేలు ఇంటి వారిలో శ్రష్ంచిన్వారల్లరా,
గరభమున్ పుటిున్ది మొదలుకొని నా చేత్ భ్రింపబడిన్ వారల్లరా, త్లిా
ఒడిలో కూరుచండిన్ది మొదలుకొని నేను చంక పట్ట
ు కొనిన్వారల్లరా, నా మ్యట
ఆలకించడి.
ముదిమి వచచవరకు నినున ఎత్రతకొనువాడను నేనే త్ల వెండు
ర కలు
నరయవరకు నినున ఎత్రతకొనువాడను నేనే నేనే చేసియనానను
చంకపట్ట
ు కొనువాడను నేనే నినున ఎత్రతకొనుచ రకిుంచవాడను నేనే.
మేము సమ్యనులమ్ని న్నున ఎవనికి సాటిచేయదురు? మేము
సమ్యనులమ్ని యెవని నాకు పోటిగా చేయ దురు?

I have sworn by Myself; the word is gone out of My mouth in righteousness,
and shall not return, that unto Me every knee shall bow, every tongue shall
swear.
Surely, shall one say, `In the LORD have I righteousness and strength. Even
to Him shall men come, and all that are incensed against Him shall be
ashamed.
In the LORD shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.'"

Bel boweth down, Nebo stoopeth; their idols were upon the beasts and
upon the cattle. Your carriages were heavy laden; they are a burden to the
weary beast.
They stoop, they bow down together; they could not deliver the burden, but
themselves are gone into captivity.
"Hearken unto Me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of
Israel, who are borne by Me from the belly, who are carried from the womb:
And even to your old age I am He, and even to hoary hairs will I carry you. I
have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.

"To whom will ye liken Me and make Me equal, and compare Me, that we
may be like?
They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a
goldsmith, and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.
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దానికి సాగిలపడి న్మ్సాకరము చేయటకెై సంచినుండి బంగారము మండుగా
పోయవారును వెండి తూచవారును దాని దేవత్గా నిరూపంచవలన్ని
కంసాలిని కూలికి పలుతురు.
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వారు భుజముమీద దాని నకికంచకొందురు దాని మోసికొనిపోయి త్గిన్చోట "Remember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye
నిలువబెట్ట
ు దురు ఆ చోట్ట విడువకుండ అది అకకడనే నిలుచను ఒకడు
transgressors.
దానికి మొఱ్ఱపటిున్ను ఉత్తరము చెపపదు వాని శర మ్ పోగొటిు యెవనిని రకిుంపదు.
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దీని జా
ా పకము చేసికొని ధైరాముగా నుండుడి అత్రకరమ్ము చేయవారల్లరా,
దీని ఆలోచించడి
చాల పూరవమున్ జరిగిన్వాటిని జా
ా పకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మ్రి ఏ
దేవుడును లేడు నేను దేవుడను న్నున పోలిన్వాడెవడును లేడు.
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నా ఆలోచన్ నిలుచన్నియ నా చిత్తమ్ంత్య నర వేరుచకొనదన్నియ,
చెపుపకొనుచ ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయ చనానను.
పూరవకాలమునుండి నేనే యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయచనానను.
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తూరుపనుండి కూ
ర రపకిుని రపపంచచనానను దూరదేశమునుండి నేను
యోచించిన్ కారామును నర వేరుచవానిని పలుచచనానను నేను
చెపపయనానను దాని నరవేరచదను ఉదేదశించియనానను సఫలపరచెదను.

"Hearken unto Me, ye stouthearted, that are far from righteousness:
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కఠిన్హృదయలై నీత్రకి దూరముగా ఉన్నవారల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి

I bring near My righteousness; it shall not be far off, and My salvation shall
not tarry; and I will place salvation in Zion for Israel My glory.
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నా నీత్రని దగురకు రపపంచియనానను అది దూరమున్ లేదు నా రక్షణ
ఆలసాము చేయలేదు స్త్యోనులో రక్షణనుండ నియమించచనానను
ఇశారయేలున్కు నా మ్హిమ్ను అనుగరహించ చనానను.

"Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon; sit on the
ground. There is no throne, O daughter of the Chaldeans! For thou shalt no
more be called tender and delicate.
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కన్ాకయె
ై న్ బబులోనూ, కిరందికి దిగి మ్ంటిలో కూరుచండుము కలీదయల
కుమ్యరీ, సింహాసన్ము లేకయే నేలమీద కూరుచండుము నీవు
మ్ృదువువనియె
ై న్ను సుకుమ్యరివనియె
ై న్ను జనులు ఇకమీదట చెపపరు.

Take the millstones and grind meal; uncover thy locks, make bare the leg,
uncover the thigh, pass over the rivers.
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Thy nakedness shall be uncovered; yea, thy shame shall be seen; I will take
vengeance, and I will not meet thee as a man."
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త్రరుగటిదిమ్ిలు తీసికొని పండి విసరుము నీ ముసుకు ప్రరవేయము
కాలిమీద జీరాడు వసతీము తీసివేయము కాలిమీది బటు తీసి న్దులు
దాట్టము.
నీ కోకయ తీసివేయబడును నీకు కలిగిన్ యవమ్యన్ము వెలాడియగును నేను
పరత్రదండన్ చేయచ న్రులను మ్నినంపను.
సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలుయొకక పరిశుది దేవుడున్గు యెహోవా అని
మ్య విమోచకునికి పేరు.
కలీదయల కుమ్యరీ, మౌన్ముగా నుండి చీకటిలోనికి పముి రాజాములకు
దొరసానియని యికమీదట జనులు నినునగూరిచ చెపపరు.

They bear him upon the shoulder, they carry him and set him in his place,
and he standeth. From his place shall he not remove; yea, one shall cry unto
him, yet can he not answer nor save him out of his trouble.

Remember the former things of old; for I am God, and there is none other; I
am God, and there is none like Me,
declaring the end from the beginning, and from ancient times the things
that are not yet done, saying, `My counsel shall stand, and I will do all My
pleasure,'
calling a ravenous bird from the east, the man that executeth My counsel
from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have
purposed it, I will also do it.

As for our Redeemer, the LORD of hosts is His name, the Holy One of Israel.
"Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans; for
thou shalt no more be called the Lady of Kingdoms.
I was wroth with My people, I have polluted Mine inheritance and given
them into thine hand. Thou didst show them no mercy; upon the ancient
hast thou very heavily laid thy yoke.
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నా జనులమీద కోపపడి నా సావసథాము న్పవిత్ి పరచి వారిని నీ చేత్రకి
అపపగించిత్రని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదు
ద లమీద నీ కాడి మ్య
ా నును
మికికలి బరువుగా మోపత్రవి.
నేను సరవదా దొరసానినై యందున్ని నీవనుకొని వీటిని ఆలోచింపకపోత్రవి వాటి
ఫలమేమ్వునో మ్న్సుసన్కు తెచచకొన్కపోత్రవి.

And thou saidst, `I shall be a lady for ever,' so that thou didst not lay these
things to thy heart, neither didst remember the latter end of it.

8

కాబటిు సుఖాసకు
ి రాలవెై నిరభయముగా నివసించచ నేనే ఉనానను నేను
త్పప మ్రి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచండను పుత్ిశోకము నేను
చూడన్ని అనుకొనుచన్నదానా, ఈ మ్యటను వినుము
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ఒకక దిన్ములోగా ఒకక నిమిష్మున్నే పుత్ి శోకమును వెైధవామును ఈ
రండును నీకు సంభ్ వించను. నీవు అధికముగా శకున్ము చూచిన్ను
అత్ాధికమైన్ కరణపశాచ త్ంత్ిములను నీవు ఆధార ముగా చేసికొనిన్ను ఆ
యప్రయములు నీమీదికి సంపూరిిగా వచచను.
నీ చెడుత్న్మును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును న్నున చూడడని
అనుకొంటివి నేనునానను నేను త్పప మ్రి ఎవరును లేరని నీవను
కొనున్ట్ట
ా గా నీ విదాయ నీ జా
ా న్మును నినున చెరిపవేసెను.

But these two things shall come to thee in a moment in one day: the loss of
children, and widowhood. They shall come upon thee in their perfection for
the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thine
enchantments.
For thou hast trusted in thy wickedness; thou hast said, `None seeth me.'
Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said
in thine heart, `I am, and none else besides me.'
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"Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, who dwellest
carelessly, who sayest in thine heart, `I am, and none else besides me; I shall
not sit as a widow, neither shall I know the loss of children.'

Therefore shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it
riseth. And mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off.
And desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know.

కీడు నీమీదికివచచను నీవు మ్ంత్రించి దాని పోగొటు జాలవు ఆ కీడు నీమీద
పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశన్ము నీమీదికి
ఆకసిికముగా వచచను.
నీ బాలామునుండి నీవు పరయాసపడి అభ్ాసించిన్ నీ కరణపశాచ త్ంత్ిములను
నీ విసాతరమైన్ శకున్ములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు
పరయోజన్ములగునేమో ఒకవేళ నీవు మ్నుషుాలను బెదరింతువేమో

"Stand now with thine enchantments and with the multitude of thy
sorceries, wherein thou hast labored from thy youth; if so be thou shalt be
able to profit, if so be thou mayest prevail.
Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers,
the stargazers, the monthly prognosticators stand up and save thee from
these things that shall come upon thee.

నీ విసాతరమైన్ యోచన్లవలన్ నీవు అలసియనానవు జ్యాత్రషుకలు
న్క్షత్ిసూచకులు మ్యసచరా చెపుప వారు నిలువబడి నీమీదికి వచచన్వి
రాకుండ నినున త్పపంచి రకిుంచదు రేమో ఆలోచించము.
వారు కొయాకాలువలనైరి అగిన వారిని కాలిచవేయ చన్నది జావలయొకక
బలమునుండి త్ముితాము త్పపంచకొన్ లేక యనానరు అది
కాచకొనుటకు నిపుపకాదు ఎదుట కూరుచండి కాచకొన్దగిన్ది కాదు.

Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not
deliver themselves from the power of the flame; there shall not be a coal to
warm at, nor fire to sit before it.
Thus shall they be unto thee with whom thou hast labored, even thy
merchants, from thy youth; they shall wander every one to his quarter.
None shall save thee.

15

నీవు ఎవరికొరకు పరయాసపడి అలసిత్రవో వారికి ఆల్లగ జరుగుచన్నది నీ
బాలాము మొదలుకొని నీతో వాాప్రరము చేయ వారు త్మ్ త్మ్ చోటాకు
వెళ్లాపోవుచనానరు నినున రకిుంచవాడొకడెైన్ నుండడు.

1

యాకోబు వంశసు
థ లై ఇశారయేలు అను పేరు కలిగిన్వారల్లరా, యూదా
జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచన్వారై యెహోవా నామ్ముతోడని
పరమ్యణము చేయచ ఇశారయేలు దేవుని నామ్మును సిరించచ
నీత్రసత్ాములను అనుసరింపనివారల్లరా, ఈ మ్యట ఆలకించడి.

"Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel and
have come forth out of the waters of Judah, who swear by the name of the
LORD and make mention of the God of Israel, but not in truth nor in
righteousness;
for they call themselves of the holy city and stand themselves upon the God
of Israel--the LORD of Hosts is His name:
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వారుమేము పరిశుది పటుణసు
థ లమ్ను పేరు పట్ట
ు కొని ఇశారయేలు దేవుని
ఆశర యించదురు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు.
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I have declared the former things from the beginning; and they went forth
out of My mouth, and I showed them; I did them suddenly, and they came
to pass.
పూరవకాలమున్ జరిగిన్ సంగతులను నేను చాల కాలముకిరందట
Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew and
తెలియజేసిత్రని ఆ సమ్యచారము నా నోటనుండి బయలుదేరను నేను వాటిని thy brow brass,
పరకటించిత్రని నేను ఆకసిికముగా వాటిని చేయగా అవి సంభ్ వించెను.
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నీవు మూరు
ఖ డవనియ నీ మడ యినుప న్రమ్నియ నీ నుదురు
ఇత్తడిదనియ నేనరిగియండి

I have even from the beginning declared it to thee; before it came to pass I
showed it thee, lest thou shouldest say, `Mine idol hath done them, and my
graven image, and my molten image hath commanded them.'
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Thou hast heard; see all this, and will not ye declare it? I have shown thee
new things from this time, even hidden things, and thou didst not know
them.
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నా విగరహము ఈ కారాములను జరిగించెన్నియ నేను చెకికన్ పరత్రమ్ నేను
పోసిన్ పోత్ విగరహము దీని నియమించెన్నియ నీవు చెపపకుండున్ట్ట
ా
పూరవకాలమున్నే ఆ సమ్య చారము నీకు తెలియజేసిత్రని అది
జరుగకమునుపే దానిని నీకు పరకటించిత్రని
నీవు ఆ సంగత్ర వినియనానవు ఇదంత్య ఆలో చించము అది నిజమ్ని
మీరు ఒపుపకొన్వలను గదా? తెలియని మ్రుగెైన్ కొరత్తసంగతులు నేనికమీదట
నీకు తెలియజేయచనానను
అవి పూరవకాలమున్ సృజంపబడిన్వి కావు అవి ఇపుపడు కలుగున్వియే. అవి
నాకు తెలిసేయన్నవని నీవు చెపపకుండున్ట్ట
ా , ఈ దిన్మున్కు ముందు నీవు
వాటిని వినియండ లేదు.
అవి నీకు విన్బడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవమునుండి నీ చెవి
తెరువబడనేలేదు నీవు అపన్మ్ికసు
థ డవెై నీ త్లిా గరభమున్ పుటిున్ది
మొదలుకొని త్రరుగుబాట్ట చేయవాడవని అని పంచకొంటివని నాకు
తెలియను.
నేను నినున నిరూిలము చేయకుండున్ట్ట
ా నా నామ్ మునుబటిు నా కోపము
మ్యనుకొనుచనానను నా కీరిి నిమిత్తము నీ విష్యములో న్నున బిగబట్ట
ు
కొనుచనానను.
నేను నినున పుటమువేసిత్రని వెండిని వేసిన్ట్ట
ా కాదు ఇబబంది కొలిమిలో నినున
పరీకిుంచిత్రని
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నా నిమిత్తము నా నిమిత్తమే ఆల్లగు చేసెదను నా నామ్ము
అపవిత్ిపరచబడనేల? నా మ్హిమ్ను మ్రి ఎవరికిని నేనిచచవాడను కాను.

"Hearken unto Me, O Jacob and Israel, My called: I am He; I am the First, I
also am the Last.
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యాకోబూ, నేను పలిచిన్ ఇశారయేలూ, నాకు చెవి యొగిు వినుము. నేనే
ఆయన్ను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను

Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and My right hand
hath spanned the heavens; when I call unto them, they stand up together.
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నా హసతము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయిా ఆకాశవెైశాలాములను
వాాపంపజేసెను నేను వాటిని పలువగా ఒకటి త్పపకుండ అవనినయ
నిలుచను.

"All ye, assemble yourselves and hear. Who among them hath declared
these things? The LORD hath loved him; He will do His pleasure on Babylon,
and His arm shall be on the Chaldeans.

They are created now and not from the beginning, even before the day
when thou heardest them not, lest thou shouldest say, `Behold, I knew
them.'
Yea, thou heardest not; yea, thou knewest not, yea, from that time that
thine ear was not opened; for I knew that thou wouldest deal very
treacherously and wast called a transgressor from the womb.
"For My name's sake will I defer Mine anger, and for My praise will I refrain
for thee, that I cut thee not off.

Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the
furnace of affliction.
For Mine own sake, even for Mine own sake, will I do it; for how should My
name be polluted? And I will not give My glory unto another.
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మీరందరు కూడివచిచ ఆలకించడి వాటిలో ఏది యీ సంగత్ర
తెలియజేయను? యెహోవా పేరమించవాడు ఆయన్ చిత్తపరకా రము
బబులోనున్కు చేయను అత్ని బాహుబలము కలీదయలమీదికి వచచను.

I, even I, have spoken; yea, I have called him; I have brought him, and he
shall make his way prosperous.
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"Come ye near unto Me; hear ye this: I have not spoken in secret from the
beginning; from the time that it was, there am I; and now the Lord GOD and
His Spirit hath sent Me."
Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel: "I am the LORD
thy God who teacheth thee to profit, who leadeth thee by the way that thou
shouldest go.
O that thou hadst hearkened to My commandments! Then had thy peace
been as a river and thy righteousness as the waves of the sea.
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నేను, నేనే ఆజా ఇచిచన్వాడను, నేనే అత్ని పలిచిత్రని నేనే అత్నిని
రపపంచిత్రని అత్ని మ్యరుము తేజరిలు
ా ను. నాయొదదకు రండి యీ మ్యట
ఆలకించడి
ఆదినుండి నేను రహసాముగా మ్యటల్లడిన్వాడను కాను అది పుటిున్కాలము
మొదలుకొని నేను అకకడ నున్న వాడను ఇపుపడు పరభువగు యెహోవాయ
ఆయన్ ఆత్ియ న్నున పంపను
నీ విమోచకుడును ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుడునైన్ యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు నీకు పరయోజన్ము కలుగున్ట్ట
ా నీ దేవుడనైన్
యెహోవాన్గు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయదును నీవు న్డవవలసిన్ తో
ి వను
నినున న్డిపంచదును.
నీవు నా ఆజాలను ఆలకింపవలన్ని నేనంతో కోరు చనానను
ఆలకించిన్యెడల నీ కేుమ్ము న్దివలను నీ నీత్ర సముదరత్రంగములవలను
ఉండును.
నీ సంతాన్ము ఇసుకవల విసాతరమ్గును నీ గరభఫలము దాని రేణువులవల
విసతరించను వారి నామ్ము నా సనినధినుండి కొటిువేయబడదు మ్రువబడదు
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బబులోనునుండి బయలువెళ్ల
ా డి కలీదయల దేశములోనుండి ప్రరిపోవుడి
యెహోవా త్న్ సేవకుడెైన్ యాకోబును విమోచించె న్ను సంగత్ర
ఉతాసహధవనితో తెలియజేయడి భూదిగంత్ములవరకు అది విన్బడున్ట్ట
ా
దాని పరక టించడి.
ఎడారి సథలములలో ఆయన్ వారిని న్డిపంచెను వారు దపపగొన్లేదు
రాత్రకొండలోనుండి వారికొరకు ఆయన్ నీళ్ల
ా ఉబుక జేసెను ఆయన్ కొండను
చీలచగా నీళ్ల
ా పరవాహముగా బయలుదేరను.
దుషు
ు లకు నమ్ిదియండదని యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.

Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy loins like the
gravel thereof; his name should not have been cut off nor destroyed from
before Me."
Go ye forth from Babylon! Flee ye from the Chaldeans! With a voice of
singing declare ye; tell this, utter it even to the end of the earth; say ye, "The
LORD hath redeemed His servant Jacob."
And they thirsted not when He led them through the deserts; He caused the
waters to flow out of the rock for them; He cleaved the rock also, and the
waters gushed out.
"There is no peace," saith the LORD, "unto the wicked."

"Listen, O isles, unto Me, and hearken, ye people from afar! The LORD hath
called Me from the womb; from the bowels of My mother hath He made
mention of My name.
దీవపముల్లరా, నా మ్యట వినుడి, దూరమున్నున్న జన్ముల్లరా,
And He hath made My mouth like a sharp sword; in the shadow of His hand
ఆలకించడి, నేను గరభమున్ పుటుగానే యెహోవా న్నున పలిచెను త్లిా న్నున hath He hid Me, and made Me a polished shaft. In His quiver hath He hid Me,
ఒడిలో పట్ట
ు కొనిన్ది మొదలుకొని ఆయన్ నా నామ్ము జా
ా పకము చేసికొనను.
నా నోరు వాడిగల ఖడుముగా ఆయన్ చేసియనానడు త్న్ చేత్ర నీడలో న్నున and said unto Me, `Thou art My servant, O Israel, in whom I will be glorified.'
దాచియనానడు న్నున మరుగుపటిున్ అంబుగా చేసి త్న్ అంబులపదిలో
మూసిపటిుయనానడు.
ఇశారయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో న్నున మ్హిమ్పరచకొనదను అని
Then I said, `I have labored in vain; I have spent My strength for nought and
ఆయన్ నాతో చెపపను.
in vain; yet surely My judgment is with the LORD, and My work with My
God.'"
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అయిన్నువారథముగా నేను కష్ుపడిత్రని ఫలమేమియ లేకుండ నా బలమును "And now saith the LORD that formed Me from the womb to be His servant,
వృథాగా వాయ పరచి యనానన్నుకొంటిని నాకు నాాయకరి యెహోవాయే, to bring Jacob again to Him, though Israel be not gathered--yet shall I be
నా బహుమ్యన్ము నా దేవునియొదదనే యన్నది.
glorious in the eyes of the LORD, and My God shall be My strength"
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యెహోవా దృష్ుకి నేను ఘనుడనైత్రని నా దేవుడు నాకు బలమ్యయెను కాగా
త్న్కు సేవకుడనైయండి త్న్యొదదకు యాకో బును త్రరిగి రపపంచటకు
ఇశారయేలు ఆయన్యొదదకు సమ్కూరచబడుటకు న్నున గరభమున్ పుటిుంచిన్
యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడు

and He said: `It is a light thing that Thou shouldest be My servant to raise up
the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give
Thee for a light to the Gentiles, that Thou mayest be My salvation unto the
end of the earth.'"
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Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, and His Holy One, to Him
whom man despiseth, to Him whom the nation abhorreth, to a Servant of
rulers: "Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the
LORD who is faithful, and the Holy One of Israel; and He shall choose Thee."
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నీవు యాకోబు గోత్ిపువారిని ఉదిరించన్ట్ట
ా ను ఇశారయేలులో
త్పపంపబడిన్వారిని రపపంచన్ట్ట
ా ను నా సేవకుడవెై యండుట ఎంతో
సవలపవిష్యము; భూదిగంత్ములవరకు నీవు నేను కలుగజేయ రక్షణకు
సాధన్మ్గుటకెై అన్ాజనులకు వెలుగెై యండున్ట్ట
ా నినున నియమించి
యనానను.
ఇశారయేలు విమోచకుడును పరిశుది దేవుడున్గు యెహోవా మ్నుషుాలచేత్
నిరాకరింపబడిన్వాడును జనులకు అసహుాడును నిరదయాతుిల
సేవకుడున్గు వానితో ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు యెహోవా
న్మ్ికమైన్వాడనియ ఇశారయేలు పరిశుది దేవుడు నినున ఏరపరచకొన
న్నియ రాజులు గరహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు న్మ్సాకరము చేసెదరు.

Isaiah

49

8

that Thou mayest say to the prisoners, `Go forth,' to them that are in
darkness, `Show yourselves.' "They shall feed on the paths, and their
pastures shall be in all high places.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు అనుకూలసమ్యమ్ందు నేను నీ
మొర నాలకించి నీకు ఉత్తరమిచిచత్రని రక్షణదిన్మ్ందు నినున ఆదుకొంటిని.
బయలువెళ్ల
ా డి అని బంధింపబడిన్వారితోను బయటికి రండి అని
చీకటిలోనున్నవారితోనుచెపుపచ దేశమును చకకపరచి ప్రడెైన్
సావసథాములను పంచి పట్ట
ు టకెై నినున కాప్రడి పరజలకు నిబంధన్గా
నియమించిత్రని.
మ్యరుములలో వారు మేయదురు చెట్ట
ా లేని మిటులనినటిమీద వారికి మేపు
కలుగును
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వారియందు కరుణంచవాడు వారిని తోడుకొని పోవుచ నీటిబుగులయొదద
వారిని న్డిపంచను కాబటిు వారికి ఆకలియె
ై న్ను దపపయె
ై న్ను కలుగదు
ఎండమ్యవులైన్ను ఎండయె
ై న్ను వారికి త్గులదు.

Isaiah

49

11

Isaiah

49

12

Isaiah

49

13

నా పరవత్ములనినటిని తో
ి వగా చేసెదను నా రాజమ్యరుములు ఎతు
త గా
చేయబడును.
చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచచచనానరు వీరు ఉత్తర దికుకనుండియ
పడమ్టి దికుకనుండియ వచచచనానరు వీరు స్త్నీయల దేశమునుండి
వచచచనానరు.
శర మ్నొందిన్ త్న్ జనులయందు జాలిపడి యెహోవా త్న్ జనులను
ఓదారిచయనానడు ఆకాశమ్య, ఉతాసహధవని చేయము భూమీ,
సంతోష్ంచము పరవత్ముల్లరా, ఆన్ందధవని చేయడి.

Thus saith the LORD: "In an acceptable time have I heard Thee, and in a day
of salvation have I helped Thee; and I will preserve Thee and give Thee for a
covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the
desolate heritages,

They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them;
for He that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of
water shall He guide them.
And I will make all My mountains a way, and My highways shall be exalted.

Behold, these shall come from far--and lo, these from the north and from
the west, and these from the land of Sinim."
Sing, O heavens, and be joyful, O earth! And break forth into singing, O
mountains! For the LORD hath comforted His people, and will have mercy
upon His afflicted.
But Zion said, "The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me."
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అయితే స్త్యోనుయెహోవా న్నున విడిచిపటిు యనానడు పరభువు న్నున
మ్రచియనానడని అనుకొనుచన్నది.
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స్త్తీ త్న్ గరభమున్ పుటిున్ బిడిను కరుణంపకుండ త్న్ చంటిపలాను
మ్రచనా? వారైన్ మ్రచదురు గాని నేను నినున మ్రువను.
చూడుము నా యరచేతులమీదనే నినున చెకిక యనానను నీ ప్ర
ర కారములు
నిత్ాము నాయెదుట నున్నవి
నీ కుమ్యరులు త్వరపడుచనానరు నినున నాశన్ముచేసి నినున
ప్రడుచేసిన్వారు నీలో నుండి బయలు వెళ్ల
ా చనానరు.
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అపుపడు నీవునేను నా పలాలను పోగొట్ట
ు కొని, సంతాన్హీనురాలను, ఒంటరినై
ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుచన్న పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు
కనిన్వాడెవడు? వీరిని పంచిన్వా డెవడు? నేను ఒంటరికతెతనై విడువబడిత్రని,
వీరు ఎకకడ ఉండిరి? అని నీ మ్న్సుసలో నీవనుకొందువు.
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పరభువగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నేను జన్ములత్ట్ట
ు నా
చెయియెతు
త చనానను జన్ములత్ట్ట
ు నా ధవజము ఎతు
త చనానను వారు నీ
కుమ్యరులను ర్కముిన్నుంచకొని వచెచదరు నీ కుమ్యరిలు వారి
భుజములమీద మోయబడెదరు

And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing
mothers: They shall bow down to thee with their face toward the earth, and
lick up the dust of thy feet. And thou shalt know that I am the LORD, for
they shall not be ashamed that wait for Me."
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Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
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రాజులు నినున పోష్ంచ త్ండు
ర లుగాను వారి రాణులు నీకు ప్రలిచచ
దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు న్మ్సాకరము
చేసెదరు నీ ప్రదముల ధూళ్ల నాకెదరు. అపుపడు నేను యెహోవాన్నియ
నాకొరకు కని పట్ట
ు కొనువారు అవమ్యన్ము నొందరనియ నీవు
తెలిసికొందువు.
బల్లఢ్యాని చేత్రలోనుండి కొలాసొముి ఎవడు తీసికొన్ గలడు? భీకరులు
చెరపటిున్వారు విడిపంపబడుదురా?

కనునలత్రత న్లుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచ నీయొదదకు
వచచచనానరు నీవు వీరిన్ందరిని ఆభ్రణముగా ధరించకొందువు
పండిాకుమ్యరి ఒడా
ి ణము ధరించకొనున్ట్ట
ా నీవు వారిని అలంకారముగా
ధరించకొందువు నా జీవముతోడని పరమ్యణము చేయచనానన్ని యెహోవా
సెలవిచచచనానడు.
నివాసులు విసతరించిన్ందున్ ప్రడెైన్ నీ చోట్ట
ా ను బీటి సథలములును నాశన్ము
చేయబడిన్ నీ భూమియ వారికి ఇరుకుగా ఉండును నినున మింగివేసిన్వారు
దూరముగా ఉందురు.
నీవు సంతాన్హీనురాలవెైన్పుపడు నీకు పుటిున్ కుమ్య రులు ఈ సథలము
మ్యకు ఇరుకుగా ఉన్నది. ఇంక విశాలమైన్ సథలము మ్యకిమ్ిని నీ చెవులలో
చెపుపదురు.

"Can a woman forget her sucking child, that she should not have
compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not
forget thee.
Behold, I have graven thee upon the palms of My hands; thy walls are
continually before Me.
Thy children shall make haste; thy destroyers and they that made thee
waste shall go forth from thee.
Lift up thine eyes round about and behold; all these gather themselves
together and come to thee. As I live," saith the LORD, "thou shalt surely
clothe thee with them all as with an ornament, and bind them on thee as a
bride doeth.
For thy waste and thy desolate places and the land of thy destruction shall
even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that
swallowed thee up shall be far away.

The children whom thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say
again in thine ears, `The place is too narrow for me; give place to me that I
may dwell.'
Then shalt thou say in thine heart, `Who hath begotten me these, seeing I
have lost my children and am desolate, a captive and removing to and fro?
And who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where had
they been?'"
Thus saith the Lord GOD: "Behold, I will lift up Mine hand to the Gentiles,
and set up My standard to the people; and they shall bring thy sons in their
arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders.

But thus saith the LORD: "Even the captives of the mighty shall be taken
away, and the prey of the terrible shall be delivered; for I will contend with
him that contendeth with thee, and I will save thy children.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు బల్లఢ్యాలు చెరపటిున్వారు
సహిత్ము విడిపంప బడుదురు భీకరులు చెరపటిున్వారు విడిపంపబడుదురు
నీతో యదిము చేయవారితో నేనే యదిము చేసెదను నీ పలాలను నేనే
రకిుంచెదను.
యెహోవానైన్ నేనే నీ రక్షకుడన్నియ యాకోబు బలవంతుడు నీ
విమోచకుడనియ మ్నుషుా లందరు ఎరుగున్ట్ట
ా నినున బాధపరచవారికి
త్మ్ సవమ్యంసము త్రనిపంచె దను కొరత్త దా
ర కాురసముచేత్ మ్తు
త లైన్ట్ట
ు గా
త్మ్ రకిము చేత్ వారు మ్తు
త లగుదురు.

And I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall
be drunken with their own blood as with sweet wine. And all flesh shall
know that I, the LORD, am thy Savior and thy Redeemer, the Mighty One of
Jacob."
Thus saith the LORD: "Where is the bill of your mother's divorcement,
whom I have put away? Or which of My creditors is it to whom I have sold
you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your
transgressions is your mother put away.

1

యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నేను మీ త్లిాని విడనాడిన్ పరితాాగ
పత్రిక ఎకకడనున్నది? నా అపుపలవారిలో ఎవనికి మిముిను అమిివేసిత్రని?
మీ దోష్ములనుబటిు మీరు అమ్ిబడిత్రరి మీ అత్రకరమ్ములనుబటిు మీ త్లిా
పరితాాగము చేయబడెను.

Why, when I came, was there no man? When I called, was there none to
answer? Is My hand shortened at all, that it cannot redeem? Or have I no
power to deliver? Behold, at My rebuke I dry up the sea, I make the rivers a
wilderness; their fish stink because there is no water, and dieth for thirst.
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I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering.
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నేను వచిచన్పుపడు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పలిచిన్పుపడు ఎవడును
ఉత్తరమియాకుండనేల? నా చెయిా విమోచింపలేన్ంత్ కురచయె
ై
పోయెనా?విడిపంచటకు నాకు శకిిలేదా?నా గదిదంపుచేత్ సముదరమును
ఎండబెట్ట
ు దును న్దులను ఎడారిగా చేయదును నీళ్ల
ా లేన్ందున్ వాటి
చేపలు కంపుకొటిు దాహముచేత్ చచిచపోవును.
ఆకాశము చీకటి కమ్ిజేయచనానను అవి గోనపటు ధరింపజేయచనానను
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అలసిన్వానిని మ్యటలచేత్ ఊరడించ జా
ా న్ము నాకు కలుగున్ట్ట
ా శిషుానికి The Lord GOD hath opened Mine ear, and I was not rebellious, neither
త్గిన్ నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి యనానడు శిషుాలువినున్ట్ట
ా గా నేను turned away back.
వినుటకెై ఆయన్ పరత్ర యదయమున్ నాకు విను బుదిి పుటిుంచచనానడు.
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పరభువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిి పుటిుంపగా నేను ఆయన్మీద
త్రరుగుబాట్ట చేయలేదు విన్కుండ నేను తొలగిపోలేదు.
కొట్ట
ు వారికి నా వీపును అపపగించిత్రని వెండు
ర కలు పరికివేయవారికి నా
చెంపలను అపప గించిత్రని ఉమిివేయవారికిని అవమ్యన్పరచవారికిని నా
ముఖము దాచకొన్లేదు
పరభువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయవాడు గనుక నేను సిగు
ు పడలేదు
నేను సిగు
ు పడన్ని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాత్రవల చేసికొంటిని.

I gave My back to the smiters and My cheeks to them that plucked off the
hair; I hid not My face from shame and spitting.
For the Lord GOD will help Me, therefore shall I not be confounded;
therefore have I set My face like a flint, and I know that I shall not be
ashamed.
He is near that justifieth Me. Who will contend with Me? Let us stand
together. Who is Mine adversary? Let him come near to Me.
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Behold, the Lord GOD will help Me. Who is he that shall condemn Me? Lo,
they all shall wax old as a garment; the moth shall eat them up.
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న్నున నీత్రమ్ంతునిగా ఎంచవాడు ఆసనునడెై యనానడు నాతో
వాాజామ్యడువాడెవడు? మ్న్ము కూడుకొని వాాజామ్యడుదము నా పరత్రవాది
యెవడు? అత్ని నాయొదదకు రానిముి.
పరభువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయను నామీద
నేరసాథపన్చేయవాడెవడు? వారందరు వసతీమువల ప్రత్గిలిపోవుదురు
చిమిట వారిని త్రనివేయను.
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26

Isaiah
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Isaiah

"The Lord GOD hath given Me the tongue of the learned, that I should know
how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning
by morning; He wakeneth Mine ear to hear as the learned.

"Who is among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of His
Servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the
name of the LORD, and stay upon his God.
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మీలో యెహోవాకు భ్యపడి ఆయన్ సేవకునిమ్యట వినువాడెవడు?
వెలుగులేకయే చీకటిలో న్డచవాడు యెహోవా నామ్మును ఆశర యించి త్న్
దేవుని న్ముికొన్వలను.

Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks!
Walk in the light of your fire and in the sparks that ye have kindled. This
shall ye have from Mine hand: ye shall lie down in sorrow.
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ఇదిగో అగిన రాజబెటిు అగినకొరవులను మీచట్ట
ు పట్ట
ు కొనువారల్లరా, మీ
అగిన జావలలో న్డువుడి రాజబెటిున్ అగిన కొరవులలో న్డువుడి నా
చేత్రవలన్ ఇది మీకు కలుగుచన్నది మీరు వేదన్గలవారై పండుకొనదరు.

"Hearken to Me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD:
Look unto the rock from whence ye are hewn, and to the hole of the pit
from whence ye are dug.
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Look unto Abraham your father and unto Sarah that bore you; for I called
him alone, and blessed him and increased him.
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నీత్రని అనుసరించచ యెహోవాను వెదకుచ నుండు వారల్లరా, నా మ్యట
వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకకబడిత్రరో దాని ఆలో చించడి మీరు ఏ
గుంటనుండి త్వవబడిత్రరో దాని ఆలో చించడి
మీ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము సంగత్ర ఆలోచించడి మిముిను కనిన్ శారాను
ఆలోచించడి అత్డు ఒంటరియె
ై యండగా నేను అత్ని పలిచిత్రని అత్నిని
ఆశీరవదించి అత్నిని పకుకమ్ంది యగున్ట్ట
ా చేసిత్రని.
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నా పరజల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి నా జనుల్లరా, నాకు చెవియొగిు వినుడి.
ఉపదేశము నాయొదదనుండి బయలుదేరును జన్ములకు వెలుగు
కలుగున్ట్ట
ా గా నా విధిని నియ మింతును.
నేను ఏరపరచ నా నీత్ర సమీపముగా ఉన్నది నేను కలుగజేయ రక్షణ
బయలుదేరుచన్నది నా బాహువులు జన్ములకు తీరుపతీరుచను
దీవపవాసులు నా త్ట్ట
ు చూచి నిరీక్షణ గలవా రగుదురు వారు నా
బాహువును ఆశర యింతురు.

My righteousness is near; My salvation is gone forth, and Mine arms shall
judge the people. The isles shall wait upon Me, and on Mine arm shall they
trust.
Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath; for the
heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a
garment, and they that dwell therein shall die in like manner. But My
salvation shall be for ever, and My righteousness shall not be abolished.
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ఆకాశమువెైపు కనునలతు
త డి కిరంద భూమిని చూడుడి అంత్రిక్షము పగవల
అంత్రా
ి న్మ్గును భూమి వసతీమువల ప్రత్గిలిపోవును అందలి నివాసులు
అట్టవల చనిపోవుదురు నా రక్షణ నిత్ాముండును నా నీత్ర కొటిువేయబడదు.

"Hearken unto Me, ye that know righteousness, the people in whose heart
is My law; fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their
revilings.
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నీత్ర అనుసరించవారల్లరా, నా మ్యట వినుడి నా బోధను
For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them
హృదయమ్ందుంచకొన్న జనుల్లరా, ఆలకించడి మ్నుషుాలు పట్ట
ు నిందకు like wool; but My righteousness shall be for ever, and My salvation from
భ్యపడకుడి వారి దూష్ణ మ్యటలకు దిగులుపడకుడి.
generation to generation."
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వసతీమును కొరికివేయన్ట్ట
ా చిమ్ిట వారిని కొరికి వేయను బదీదక
Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient
గొఱ్ఱబచచను కొరికివేయన్ట్ట
ా వారిని కొరికివేయను అయితే నా నీత్ర
days, in the generations of old. Art Thou not It that hath cut Rahab and
నిత్ాము నిలుచను నా రక్షణ త్ర త్రములుండును.
wounded the dragon?
యెహోవా బాహువా, లముి లముి బలము తొడుగు కొముి
Art Thou not It which hath dried the sea, the waters of the great deep, that
పూరవపుకాలములలోను పురాత్న్ త్రములలోను లేచి న్ట్ట
ా లముి
hath made the depths of the sea a way for the ransomed to pass over?
రాహాబును తుతు
త నియలుగా న్రికివేసిన్వాడవు నీవే గదా? మ్కరమును
పడిచిన్వాడవు నీవే గదా?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

For the LORD shall comfort Zion; He will comfort all her waste places, and
He will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of the
LORD. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of
melody.
యెహోవా స్త్యోనును ఆదరించచనానడు దాని ప్రడెైన్ సథలములనినటిని
"Hearken unto Me, My people, and give ear unto Me, O My nation; for a law
ఆదరించి దాని అరణాసథలములను ఏదనువల చేయచనానడు దాని యెడారి shall proceed from Me, and I will make My judgment to rest as a light of the
భూములు యెహోవా తోటవల న్గు న్ట్ట
ా చేయచనానడు ఆన్ంద
people.
సంతోష్ములును కృత్జాతాసు
త త్రయ సంగీత్గాన్మును దానిలో విన్బడును
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అగాధ జలములుగల సముదరమును ఇంకిపోజేసిన్ వాడవు నీవే గదా?
విమోచింపబడిన్వారు దాటిపోవున్ట్ట
ా సముదా
ర గాధ సథలములను తో
ి వగా
చేసిన్వాడవు నీవే గదా?
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యెహోవా విమోచించిన్వారు సంగీత్నాదముతో స్త్యోనున్కు త్రరిగి
"I, even I, am He that comforteth you. Who art thou that thou shouldest be
వచెచదరు నిత్ాసంతోష్ము వారి త్లలమీద ఉండును వారు సంతోషాన్ందము afraid of a man that shall die, and of the son of man who shall be made as
గలవారగుదురు దుుఃఖమును నిట్ట
ు రుపను తొలగిపోవును.
grass,
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నేను నేనే మిముి నోదారుచవాడను చనిపోవు న్రునికి త్ృణమ్యతు
ి డగు
న్రునికి ఎందుకు భ్యపడుదువు?
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బాధపట్ట
ు వాడు నాశన్ము చేయటకుసిదిపడున్పుపడు వాని కోరధమునుబటిు
నిత్ాము భ్యపడుచ, ఆకాశములను వాాపంపజేసి భూమి
పునాదులనువేసిన్ యెహోవాను నీ సృష్ుకరియె
ై న్ యెహోవాను మ్రచదువా?
బాధపట్ట
ు వాని కోరధము ఏమ్యయెను?
కు
ర ంగబడిన్వాడు త్వరగా విడుదల పందును అత్డు గోత్రలోనికి పోడు
చనిపోడు అత్నికి ఆహారము త్పపదు.
నేను నీ దేవుడనైన్ యెహోవాను సముదరముయొకక కెరటములు
ఘోష్ంచన్ట్ట
ా దాని రేపువాడను నేనే. సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా
అని ఆయన్కు పేరు.
నేను ఆకాశములను సాథపంచన్ట్ట
ా ను భూమి పునాదులను వేయన్ట్ట
ా ను
నాజన్ము నీవేయని స్త్యోనుతో చెపుపన్ట్ట
ా ను నీ నోట నా మ్యటలు ఉంచి
నా చేత్రనీడలో నినున కపపయనానను.
యెరూష్లేమ్య, లముి లముి యెహోవా కోరధప్రత్ిను ఆయన్ చేత్రనుండి
పుచచ కొని తా
ి గిన్దానా, తూలిపడజేయ ప్రత్ిలోనిదంత్టిని తా
ి గిన్దానా,
నిలువుము.
ఆమ కనిన్ కుమ్యరులందరిలో ఆమకు దారి చూప గలవాడెవడును
లేకపోయెను. ఆమ పంచిన్ కుమ్యరులందరిలో ఆమను చెయిపట్ట
ు
కొనువాడెవడును లేకపోయెను.
ఈ రండు అప్రయములు నీకు సంభ్వించెను నినున ఓదారచగలవాడెకకడ
ఉనానడు? ప్రడు నాశన్ము కరవు ఖడుము నీకు ప్ర
ర పతంచెను, నేను నిననట్ట
ా
ఓదారుచదును? నీ కుమ్యరులు మూరిఛలిాయనానరు దుపప వలలో చికుక
పడిన్ట్ట
ా వీధులనినటి చివరలలో వారు పడియనానరు.
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యెహోవా కోరధముతోను నీ దేవుని గదిదంపుతోను వారు నిండియనానరు.

Therefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but not with wine.
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దా
ర కాురసములేకయే మ్తు
త రాలవెై శర మ్పడిన్దానా, ఈ మ్యట వినుము.

Thus saith thy Lord the LORD, and thy God that pleadeth the cause of His
people: "Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, even
the dregs of the cup of My fury; thou shalt no more drink it again.

Therefore the redeemed of the LORD shall return and come with singing
unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain
gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away.

and forgettest the LORD thy Maker, who hath stretched forth the heavens,
and laid the foundations of the earth, and hast feared continually every day
because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? And
where is the fury of the oppressor?
The captive exile hasteneth that he may be loosed, that he should not die in
the pit, nor that his bread should fail.

But I am the LORD thy God, who divided the sea whose waves roared; The
LORD of hosts is His name.
And I have put My words in thy mouth and I have covered thee in the
shadow of Mine hand, that I may plant the heavens and lay the foundations
of the earth, and say unto Zion, `Thou art My people.'"
Awake, awake! Stand up, O Jerusalem, who hast drunk at the hand of the
LORD the cup of His fury; thou hast drunk the dregs of the cup of trembling
and wrung them out.
There is none to guide her among all the sons whom she hath brought forth;
neither is there any that taketh her by the hand of all the sons that she hath
brought up.
These two things are come unto thee--who shall be sorry for thee?"
desolation and destruction, and the famine and the sword" by whom shall I
comfort thee?
Thy sons have fainted; they lie at the head of all the streets, as a wild bull in
a net; they are full of the fury of the LORD, the rebuke of thy God.
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నీ పరభువగు యెహోవా త్న్ జనులనిమిత్తము వాాజామ్యడు నీ దేవుడు
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు ఇదిగో తూలిపడజేయ ప్రత్ిను నా కోరధ
ప్రత్ిను నీ చేత్రలోనుండి తీసివేసియనానను నీవికను దానిలోనిది తా
ి గవు.

But I will put it into the hand of them that afflict thee, who have said to thy
soul, `Bow down, that we may go over.' And thou hast laid thy body as the
ground, and as the street to them that went over."
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నినున బాధపరచవారిచేత్రలో దాని పట్టుదను మేము దాటిపోవున్ట్ట
ా కిరందికి
వంగి సాగిలపడుమ్ని వారు నీతో చెపపగా నీవు నీ వీపును దాట్టవారికి
దారిగాచేసి నేలకు దానిని వంచిత్రవి గదా వారికే ఆ ప్రత్ిను తా
ి గనిచెచదను.

Awake, awake! Put on thy strength, O Zion! Put on thy beautiful garments,
O Jerusalem, the holy city! For henceforth there shall no more come into
thee the uncircumcised and the unclean.
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స్త్యోనూ, లముి లముి, నీ బలము ధరించకొనుము పరిశుది పటుణమైన్
యెరూష్లేమ్య, నీ సుందర వసతీ ములను ధరించకొనుము ఇకమీదట
సున్నత్రపందని వాడొకడెైన్ను అపవితు
ి డొకడెైన్ను నీ లోపలికి రాడు.

Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem. Loose thyself
from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
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ధూళ్ల దులుపుకొనుము యెరూష్లేమ్య, లేచి కూరుచండుము చెరపటుబడిన్
స్త్యోను కుమ్యరీ, నీ మడకట్ట
ా విపపవేసికొనుము.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు మీరు ఊరకయే అమ్ిబడిత్రరి గదా
రూకలియాకయే మీరు విమోచింపబడెదరు.

For thus saith the LORD: "Ye have sold yourselves for nought; and ye shall
be redeemed without money."
For thus saith the Lord GOD: "My people went down aforetime into Egypt to
sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause.
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దేవుడెైన్ యెహోవా అనుకొనుచన్న దేమ్న్గా తాతాకల నివాసము చేయటకెై Now therefore, what have I here," saith the LORD, "that My people are
పూరవకాలమున్ నా జనులు ఐగుపు
ు రు
taken away for nought? They that rule over them make them to howl," saith
త న్కు పోయిరి. మ్రియ అష్ష
నిరినమిత్తముగా వారిని బాధపరచెను.
the LORD, "and My name continually every day is blasphemed.
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Therefore My people shall know My name; therefore they shall know in that
day that I am He that doth speak. Behold, it is I."
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నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియనానరు వారిని బాధపరచవారు వారిని
చూచి గరిజంచ చనానరు ఇదే యెహోవా వాకుక దిన్మలా నా నామ్ము
దూష్ంపబడుచన్నది
కావున్ ఇచచట నేనేమి చేయవలను? ఇదే యెహోవా వాకుక. నా జనులు నా
నామ్ము తెలిసికొందురు నేనునానన్ని చెపుపవాడను నేనే అని వారు ఆ దిన్
మున్ తెలిసికొందురు.
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Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing:
for they shall see eye to eye, when the LORD shall bring again Zion.
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సువారి పరకటించచ సమ్యధాన్ము చాటించచ సువరిమ్యన్ము
పరకటించచ రక్షణ సమ్యచారము పరచరించవాని ప్రదములు, నీ దేవుడు
ఏలుచనానడని స్త్యోనుతో చెపుపచన్న వాని ప్రదములు పరవత్ములమీద
ఎంతో సుందరములై యన్నవి.
ఆలకించము నీ కావలివారు పలుకుచనానరు కూడుకొని బిగురగా
ప్రడుచనానరు యెహోవా స్త్యోనును మ్రల రపపంచగా వారు కనునల్లర
చూచచనానరు.
యెరూష్లేమున్ందు ప్రడెైయన్న సథలముల్లరా, ఉత్సహించి యేకముగా
సంగీత్గాన్ము చేయడి యెహోవా త్న్ జనులను ఆదరించెను యెరూష్
లేమును విమోచించెను.
సమ్సతజన్ముల కనునలయెదుట యెహోవా త్న్ పరిశుదిబాహువును
బయలుపరచి యనానడు. భూదిగంత్ నివాసులందరు మ్న్ దేవుని రక్షణ
చూచెదరు.

How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good
tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that
publisheth salvation; that saith unto Zion, "Thy God reigneth!"

Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the
LORD hath comforted His people, He hath redeemed Jerusalem.
The LORD hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations; and all
the ends of the earth shall see the salvation of our God.
Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing; go ye
out of the midst of her; be ye clean, that bear the vessels of the LORD.
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పోవుడి పోవుడి అచచటనుండి వెళ్ల
ా డి అపవిత్ిమైన్ దేనిని ముటుకుడి
దానియొదదనుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను
మోయవారల్లరా, మిముిను మీరు పవిత్ిపరచకొనుడి
మీరు త్వరపడి బయలుదేరరు, ప్రరిపోవురీత్రగా వెళారు. యెహోవా మీ
ముందర న్డచను ఇశారయేలు దేవుడు మీ సెైన్ాపు వెనుకటి భాగమును
కావలికాయను
ఆలకించడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పరవరిించను అత్డు హెచిచంపబడి
పరసిదు
ి డెై మ్హా ఘనుడుగా ఎంచబడును.

For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the LORD will go
before you; and the God of Israel will be your rearward.

ఆల్లగ అత్డు అనేక జన్ములను చిలకరించను రాజులు అత్ని చూచి నోరు
మూసికొనదరు త్మ్కు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు
తాము విన్నిదానిని గరహింతురు.
మేము తెలియజేసిన్ సమ్యచారము ఎవడు న్మిను? యెహోవా బాహువు
ఎవనికి బయలుపరచబడెను?

For He shall grow up before Him as a tender plant, and as a root out of a dry
ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see Him, there
is no beauty that we should desire Him.
He is despised and rejected of men, a Man of sorrows, and acquainted with
grief. And we hid as it were our faces from Him; He was despised, and we
esteemed Him not.
Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows; yet we did esteem
Him stricken, smitten of God, and afflicted.
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Isaiah
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లేత్మొకకవలను ఎండిన్ భూమిలో మొలిచిన్ మొకకవలను అత్డు
ఆయన్యెదుట పరిగెను. అత్నికి సురూపమైన్ను సొగసెైన్ను లేదు
మ్న్మ్త్ని చూచి, అపేకిుంచన్ట్ట
ా గా అత్నియందు సురూపము లేదు.
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అత్డు త్ృణీకరింపబడిన్వాడును ఆయెను మ్నుషుాలవలన్
విసరిజంపబడిన్వాడును వాసనాకారంతుడుగాను వాాధి న్నుభ్వించిన్వాడు
గాను మ్నుషుాలు చూడనొలానివాడుగాను ఉండెను. అత్డు
త్ృణీకరింపబడిన్వాడు గనుక మ్న్ము అత్నిని ఎనినకచేయకపోత్రవిిు.

But He was wounded for our transgressions; He was bruised for our
iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His
stripes we are healed.
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నిశచయముగా అత్డు మ్న్ రోగములను భ్రించెను మ్న్ వాసన్ములను
వహించెను అయిన్ను మొత్తబడిన్వానిగాను దేవునివలన్
బాధింపబడిన్వానిగాను శర మ్నొందిన్వానిగాను మ్న్మ్త్నిని ఎంచిత్రవిిు.

All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own
way; and the LORD hath laid on Him the iniquity of us all.
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మ్న్ యత్రకరమ్కిరయలనుబటిు అత్డు గాయపరచ బడెను మ్న్
దోష్ములనుబటిు న్లుగగొటుబడెను మ్న్ సమ్యధానారథమైన్ శిక్ష అత్నిమీద
పడెను అత్డు పందిన్ దబబలచేత్ మ్న్కు సవసథత్ కలుగు చన్నది.

He was oppressed, and He was afflicted, yet He opened not his mouth; He is
brought as a lamb to the slaughter; and as a sheep before her shearers is
dumb, so He openeth not His mouth.
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మ్న్మ్ందరము గొఱ్ఱలవల తో
ి వ త్పపపోత్రవిిు మ్న్లో పరత్రవాడును
He was taken from prison and from judgment; and who shall declare His
త్న్కిష్ుమైన్ తో
ి వకు తొలిగెను యెహోవా మ్న్ యందరి దోష్మును అత్నిమీద generation? For He was cut off out of the land of the living; for the
మోపను.
transgression of My people was He stricken.

"Behold, My Servant shall deal prudently, He shall be exalted and extolled,
and be very high.

As many as were astonished at thee--His visage was so marred more than
any man, and his form more than the sons of men" ISA 52:15 so shall He
sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at Him. For that
which had not been told them shall they see, and that which they had not
heard shall they consider."
నినున చూచి యే మ్నిష్రూపముకంట్ట అత్ని ముఖ మును, న్రరూపముకంట్ట Who hath believed our report? And to whom is the arm of the LORD
అత్ని రూపమును చాల వికారమ్ని చాలమ్ంది యేల్లగు విసియమొందిర్క revealed?
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అత్డు దౌరజన్ాము నొందను బాధింపబడిన్ను అత్డు నోరు తెరవలేదు వధకు And He made His grave with the wicked, and with the rich in His death,
తేబడు గొఱ్ఱపలాయ బచచ కత్రతరించవానియెదుట గొఱ్ఱయ మౌన్ముగా
because He had done no violence, neither was any deceit in His mouth.
నుండున్ట్ట
ా అత్డు నోరు తెరువలేదు.
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Yet it pleased the LORD to bruise Him; He hath put Him to grief. When thou
shalt make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall
prolong His days, and the pleasure of the LORD shall prosper in His hand.
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అనాాయపు తీరుపనొందిన్వాడెై అత్డు కొనిపోబడెను అత్డు నా జనుల
యత్రకరమ్మునుబటిు మొత్తబడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అత్డు
కొటిువేయబడెను అయిన్ను అత్ని త్రమువారిలో ఈ సంగత్ర ఆలో
చించిన్వారవరు?
అత్డు మ్రణమైన్పుపడు భ్కిిహీనులతో అత్నికి సమ్యధి నియమింపబడెను
ధన్వంతునియొదద అత్డు ఉంచబడెను నిశచయముగా అత్డు
అనాాయమేమియ చేయలేదు అత్ని నోట ఏ కపటమును లేదు.
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అత్ని న్లుగగొట్ట
ు టకు యెహోవాకు ఇష్ుమ్యయెను ఆయన్ అత్నికి వాాధి
కలుగజేసెను. అత్డు త్నునతానే అపరాధపరిహారారథబలిచేయగా అత్ని
సంతాన్ము చూచను. అత్డు దీరా
ా యష్ింతుడగును, యెహోవా ఉదేదశము
అత్నివలన్ సఫలమ్గును.

Therefore will I divide Him a portion with the great, and He shall divide the
spoil with the strong, because He hath poured out His soul unto death. And
He was numbered with the transgressors; and He bore the sin of many, and
made intercession for the transgressors.
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అత్డు త్న్కు కలిగిన్ వేదన్ను చూచి త్ృపతనొందును. నీత్రమ్ంతుడెైన్ నా
సేవకుడు జనుల దోష్ములను భ్రించి న్కున్న అనుభ్వజా
ా న్ము చేత్
అనేకులను నిరోదషులుగా చేయను.

"Sing, O barren, thou that didst not bear! Break forth into singing and cry
aloud, thou that didst not travail with child! For more are the children of the
desolate than the children of the married wife," saith the LORD.
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Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine
habitations; spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.

Isaiah

54

1

కావున్ గొపపవారితో నేన్త్నికి ప్రలు పంచిపట్టుదను ఘనులతో కలిసి అత్డు
కొలాసొముి విభాగించకొనును. ఏలయన్గా మ్రణము నొందున్ట్ట
ా అత్డు
త్న్ ప్ర
ర ణ మును ధారపోసెను అత్రకరమ్ము చేయవారిలో
ఎంచబడిన్వాడాయెను అనేకుల ప్రపమును భ్రించచ త్రరుగుబాట్ట
చేసిన్వారినిగూరిచ విజా
ా పన్ముచేసెను
గొడా
ర ల్ల, పలాలు కన్నిదానా, జయగీత్మతు
త ము పరసవవేదన్ పడనిదానా,
జయకీరిన్ నత్రత ఆన్ంద పడుము సంసారిపలాలకంట్ట విడువబడిన్దాని పలాలు
విసాతర మ్గుదురని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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నీ గుడారపు సథలమును విశాలపరచము నీ నివాససథలముల తెరలు
నిరాటంకముగ సాగనిముి, నీ తా
ి ళాను పడుగుచేయము నీ మేకులను
దిగగొట్ట
ు ము.

"Fear not; for thou shalt not be ashamed; neither be thou confounded, for
thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy
youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more.
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కుడివెైపున్కును ఎడమ్వెైపున్కును నీవు వాాపంచెదవు నీ సంతాన్ము
అన్ాజన్ముల దేశమును సావధీన్పరచ కొనును ప్రడెైన్ పటుణములను
నివాస సథలములుగా చేయను.
భ్యపడకుము నీవు సిగు
ు పడన్కకరలేదు అవమ్యన్మును త్లంచకుము నీవు
లజజపడన్కకరలేదు, నీవు నీ బాలాకాలపు సిగు
ు ను మ్రచదువు నీ వెైధవాపు
నిందను ఇకమీదట జా
ా పకము చేసికొన్వు.

For thy Maker is thine husband" the LORD of hosts is His name" and thy
Redeemer, the Holy One of Israel; the God of the whole earth shall He be
called.
For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit,
and a wife of youth, when thou wast refused," saith thy God.

He shall see of the travail of His soul, and shall be satisfied. By His
knowledge shall My righteous Servant justify many, for He shall bear their
iniquities.

For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed
shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
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నినున సృష్ుంచిన్వాడు నీకు భ్రియె
ై యనానడు సెైన్ాములకధిపత్రయగు
యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు. ఇశారయేలుయొకక పరిశుదిదేవుడు నీకు
విమోచకుడు సరవలోకమున్కు దేవుడని ఆయన్కు పేరు.
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నీ దేవుడు ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడు విడువబడి దుుఃఖాకారంతురాలైన్
In a little wrath I hid My face from thee for a moment, but with everlasting
భారాను పురు షుడు రపపంచిన్ట్ట
ా ను త్ృణీకరింపబడిన్ ¸యవన్పు భారాను kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer.
పురుషుడు రపపంచిన్ట్ట
ా ను యెహోవా నినున పలుచచనానడు.
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నిమిష్మ్యత్ిము నేను నినున విసరిజంచిత్రని గొపప వాత్సలాముతో నినున
సమ్కూరచదను
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మ్హోదేరకము కలిగి నిమిష్మ్యత్ిము నీకు విముఖుడ నైత్రని నిత్ామైన్
కృపతో నీకు వాత్సలాము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా
సెలవిచచ చనానడు.
నోవహు కాలమున్ జలపరళయమునుగూరిచ నేను చేసిన్ట్ట
ా చేయదును
జలములు భూమిమీదికి ఇకను పరు
ా చరావని నోవహుకాలమున్ నేను
ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిన్ట్ట
ా నీమీద కోపముగా నుండన్నియ నినున గదిదంపన్నియ
నేను ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనియనానను.
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పరవత్ములు తొలగిపోయిన్ను మటులు త్త్తరిలిాన్ను నా కృప నినున
విడిచిపోదు సమ్యధాన్విష్యమైన్ నా నిబంధన్ తొలగిపోదు అని నీయందు
జాలిపడు యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
పరయాసపడి గాలివాన్చేత్ కొటుబడి ఆదరణలేక యన్నదానా, నేను
నీల్లంజన్ములతో నీ కటుడమును కట్ట
ు దును నీలములతో నీ పునాదులను
వేయదును
మ్యణకామ్ణులతో నీ కోటకొముిలను సూరాకాంత్ములతో నీ గుమ్ిములను
కట్ట
ు దును పరశసతమైన్ రత్నములతో నీకు సరిహదు
ద లు ఏరపరచ దును.
నీ పలాలందరు యెహోవాచేత్ ఉపదేశము నొందుదురు నీ పలాలకు అధిక
విశారంత్ర కలుగును.
నీవు నీత్రగలదాన్వెై సాథపంపబడుదువు నీవు భ్యపడన్కకరలేదు,
బాధించవారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీత్ర నీకు దూరముగా ఉండును
అది నీ దగురకు రానేరాదు.
జనులు గుంపుకూడిన్ను వారు నావలన్ కూడరు నీకు విరోధముగా
గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగు దురు.

ఆలకించము, నిపుపలూది త్న్ వృత్రతకి త్గిన్ట్ట
ు గా పని ముట్ట
ు చేయ
కమ్ిరిని సృజంచవాడను నేనే నాశన్ము చేయటకెై ప్రడుచేయవాని
సృజంచ వాడను నేనే

"For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I
gather thee.

"For this is as the waters of Noah unto Me; for as I have sworn that the
waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I
would not be wroth with thee nor rebuke thee.
For the mountains shall depart and the hills be removed, but My kindness
shall not depart from thee, neither shall the covenant of My peace be
removed," saith the LORD that hath mercy on thee.
"O thou afflicted, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay
thy stones with fair colors and lay thy foundations with sapphires.

And I will make thy windows of agates and thy gates of rubies, and all thy
borders of pleasant stones.
And all thy children shall be taught of the LORD, and great shall be the
peace of thy children.
In righteousness shalt thou be established; thou shalt be far from
oppression, for thou shalt not fear; and from terror, for it shall not come
near thee.
Behold, they shall surely gather together, but not by Me; whosoever shall
gather together against thee shall fall for thy sake.
Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that
bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to
destroy.
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that
shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage
of the servants of the LORD, and their righteousness is of Me," saith the
LORD.
"Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters; and he that hath no
money, come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without
money and without price.
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నీకు విరోధముగా రూపంపబడిన్ యే ఆయధమును వరిిలాదు
నాాయవిమ్రశలో నీకు దోషారోపణచేయ పరత్ర వానికి నీవు నేరసాథపన్ చేసెదవు
యెహోవాయొకక సేవకుల నీత్ర నావలన్ కలుగు చన్నది; ఇది వారి
సావసథాము, ఇదే యెహోవా వాకుక.
దపపగొనిన్వారల్లరా, నీళాయొదదకు రండి రూకలులేనివారల్లరా, మీరు వచిచ
కొని భోజన్ము చేయడి. రండి, రూకలు లేకపోయిన్ను ఏమియ నియాకయే
దా
ర కాురసమును ప్రలను కొనుడి.
ఆహారము కానిదానికొరకు మీ రేల రూకలిచెచదరు? సంతుష్ు
కలుగజేయనిదానికొరకు మీ కషా
ు రిజత్మును ఎందుకు వాయపరచెదరు? నా
మ్యట జాగరత్తగా ఆలకించి మ్ంచి పదారథము భుజంచడి మీ
ప్ర
ర ణముసారమైన్దానియందు సుఖింపనియాడి.
చెవియొగిు నాయొదదకు రండి మీరు వినిన్యెడల మీరు బరదుకుదురు నేను
మీతో నిత్ానిబంధన్ చేసెదను దావీదున్కు చూపన్ శాశవత్కృపను మీకు
చూపుదును.
ఇదిగో జన్ములకు సాకిుగా అత్ని నియమించిత్రని జన్ములకు రాజుగాను
అధిపత్రగాను అత్ని నియమించి త్రని
నీవెరుగని జనులను నీవు పలిచెదవు నిననరుగని జనులు యెహోవా నినున
మ్హిమ్పరచగా చూచి నీ దేవుడెైన్ యెహోవానుబటిు ఇశారయేలు పరిశుది
దేవునిబటిు నీయొదదకు పరుగెత్రత వచెచదరు.
యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమున్ందు ఆయన్ను వెదకుడి ఆయన్
సమీపములో ఉండగా ఆయన్ను వేడు కొనుడి.
భ్కిిహీనులు త్మ్ మ్యరుమును విడువవలను దుషు
ు లు త్మ్ త్లంపులను
మ్యన్వలను వారు యెహోవావెైపు త్రరిగిన్యెడల ఆయన్ వారి యందు
జాలిపడును వారు మ్న్ దేవునివెైపు త్రరిగిన్యెడల ఆయన్ బహుగా
క్షమించను.
నా త్లంపులు మీ త్లంపులవంటిని కావు మీ తో
ి వలు నా తో
ి వలవంటిని కావు
ఇదే యెహోవా వాకుక

Why do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that
which satisfieth not? Hearken diligently unto Me, and eat ye that which is
good, and let your soul delight itself in fatness.

9

ఆకాశములు భూమికిపైన్ ఎంత్ యెతు
త గా ఉన్నవో మీ మ్యరుములకంట్ట నా
మ్యరుములు మీ త్లంపులకంట్ట నా త్లంపులు అంత్ యెతు
త గా ఉన్నవి.
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వరుమును హిమ్మును ఆకాశమునుండి వచిచ అకకడికి ఏల్లగు మ్రలక
భూమిని త్డిప వితు
త వానికి విత్తన్మును భుజంచవానికి ఆహారమును
కలుగుటకెై అది చిగిరిచ వరిిలు
ా న్ట్ట
ా చేయనో ఆల్లగ నా నోటనుండి
వచచవచన్మును ఉండును
నిష్ులముగా నాయొదదకు మ్రలక అది నాకు అనుకూలమైన్దాని
నరవేరుచను నేను పంపన్ కారామును సఫలముచేయను.

so shall My word be that goeth forth out of My mouth: It shall not return
unto Me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall
prosper in the thing whereto I sent it.
"For ye shall go out with joy, and be led forth with peace; the mountains
and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of
the field shall clap their hands.
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మీరు సంతోష్ముగా బయలువెళ్ల
ా దురు సమ్యధాన్ము పంది తోడుకొని
పోబడుదురు మీ యెదుట పరవత్ములును మటులును సంగీత్నాదము
చేయను పలములోని చెటానినయ చపపట్ట
ా కొట్ట
ు ను.

Incline your ear, and come unto Me; hear, and your soul shall live; and I will
make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and
commander to the people.

Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that
knew not thee shall run unto thee because of the LORD thy God, and for the
Holy One of Israel; for He hath glorified thee."
Seek ye the LORD while He may be found, call ye upon Him while He is near.
Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts; and
let him return unto the LORD, and He will have mercy upon him, and to our
God, for He will abundantly pardon.
"For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,"
saith the LORD.
"For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than
your ways and My thoughts than your thoughts.

For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not
thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it
may give seed to the sower and bread to the eater,

Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall
come up the myrtle tree; and it shall be to the LORD for a name, for an
everlasting sign that shall not be cut off."
Thus saith the LORD, "Keep ye judgment, and do justice; for My salvation is
near to come, and My righteousness to be revealed.
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ముండాచెటాకు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలు చను
దురదగొండిచెటాకు బదులుగా గొంజవృక్షములు ఎదు గును అది
యెహోవాకు ఖాాత్రగాను ఆయన్కు కొటిువేయబడని నిత్ామైన్ జా
ా పక సూచన్
గాను ఉండును.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నా రక్షణ వచచటకు సిదిముగా
ఉన్నది నా నీత్ర వెలాడియగుటకు సిదిముగా ఉన్నది. నాాయవిధిని
అనుసరించడి నీత్రని అనుసరించి న్డుచకొనుడి.
నేను నియమించిన్ విశారంత్రదిన్మును అపవిత్ిపరచ కుండ దానిని
అనుసరించచ ఏ కీడు చేయకుండ త్న్ చేత్రని బిగబట్ట
ు వాడు ధనుాడు ఆ
పరకారము చేసి దాని రూఢిగా గెైకొను న్రుడు ధనుాడు.
యెహోవాను హతు
త కొను అనుాడు నిశచయముగా యెహోవా త్న్
జనులలోనుండి న్నున వెలివేయన్ని అనుకొన్వదు
ద . ష్ండుడునేను ఎండిన్
చెటుని అనుకొన్వదు
ద .
నేను నియమించిన్ విశారంత్రదిన్ములను ఆచరించచ నాకిష్ుమైన్వాటిని
కోరుకొనుచ నా నిబంధన్ నాధారము చేసికొనుచన్న ష్ండులను గూరిచ
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
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Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on
it; who keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from
doing any evil."
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ఇశారయేలీయలలో వెలివేయబడిన్వారిని సమ్కూరుచ పరభువగు యెహోవా
His watchmen are blind; they are all ignorant; they are all dumb dogs, they
వాకుక ఇదే నేను సమ్కూరిచన్ ఇశారయేలు వారికిపైగా ఇత్రు లను కూరచదను. cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber.
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పలములోని సమ్సత జంతువుల్లరా, అడవిలోని సమ్సత మ్ృగముల్లరా,
భ్కిుంచటకు రండి.
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వారి కాపరులు గు
ర డిివారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు
మూగకుకకలు మొరుగలేరు కలవరించచ పండుకొనువారు నిదా
ర సకు
ి లు.
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కుకకలు త్రండికి ఆతురపడును, ఎంత్ త్రనిన్ను వాటికి త్ృపతలేదు. ఈ
కాపరులు అటిువారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు త్మ్కిష్ుమైన్
మ్యరుమున్ పోవుదురు ఒకడు త్పపకుండ అందరు సవపరయోజన్మే విచా
రించకొందురు.

Neither let the son of the stranger, that hath joined himself to the LORD,
speak, saying, "The LORD hath utterly separated me from His people";
neither let the eunuch say, "Behold, I am a dry tree."
For thus saith the LORD: "Unto the eunuchs that keep My Sabbaths, and
choose the things that please Me, and take hold of My covenant,
even unto them will I give in Mine house and within My walls a place and a
name better than of sons and of daughters; I will give them an everlasting
name that shall not be cut off.
Also the sons of the stranger that join themselves to the LORD to serve Him,
and to love the name of the LORD, to be His servants, every one that
keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of My covenant,

నా యింటను నా ప్ర
ర కారములలోను ఒక భాగ మును వారికిచెచదను కొడుకులు even them will I bring to My holy mountain, and make them joyful in My
కూతుళ్ల
ా అని యనిపంచకొనుటకంట్ట శ్రరష్ఠమైన్ పేరు వారికి పట్ట
ు చనానను
house of prayer; their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted
కొటిువేయబడని నిత్ామైన్ పేరు వారికి పట్ట
ు చనానను
upon Mine altar, for Mine house shall be called an house of prayer for all
people."
విశారంత్రదిన్మును అపవిత్ిపరచకుండ ఆచరించచ నా నిబంధన్ను
The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, "Yet will I gather
ఆధారము చేసికొనుచ యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామ్మును
others to him, beside those that are gathered unto him."
పేరమించచ ఆయన్కు పరిచరా చేయవలన్ని ఆయన్ పక్షమున్ చేరు
అనుాలను నా పరిశుది పరవత్మున్కు తోడుకొని వచెచదను
నా ప్ర
ర రథన్ మ్ందిరములో వారిని ఆన్ందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద
All ye beasts of the field, come to devour, yea, all ye beasts in the forest.
వారరిపంచ దహన్బలులును బలు లును నాకు అంగీకారములగును నా
మ్ందిరము సమ్సతజనులకు ప్ర
ర రథన్మ్ందిరమ్న్ బడును.

Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are
shepherds that cannot understand; they all look to their own way, every
one for his gain, from his quarter.
"Come ye," say they, "I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong
drink; and tomorrow shall be as this day, and much more abundant."
The righteous perisheth, and no man layeth it to heart; and merciful men
are taken away, none considering that the righteous is taken away from the
evil to come.
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వారిటాందురునేను దా
ర కాురసము తెపపంచెదను మ్న్ము మ్దాము
నిండారులగున్ట్ట
ా తా
ి గుదము రండి నేడు జరిగిన్ట్ట
ు రేపు మ్రి లక్షణముగా
జరుగును.
నీత్రమ్ంతులు న్శించట చూచి యెవరును దానిని మ్న్సుసన్ పటురు
భ్కు
ి లైన్వారు తీసికొనిపోబడుచనానరు కీడు చూడకుండ నీత్రమ్ంతులు
కొనిపోబడుచనానరని యెవనికిని తోచదు.
వారు విశారంత్రలో పరవేశించచనానరు త్మ్కు సూటిగానున్న మ్యరుమున్
న్డచవారు త్మ్ పడకలమీద పరుండి విశర మించచనానరు.
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మ్సతచావృక్షములను చూచి పచచని పరత్రచెట్ట
ు కిరందను కామ్ము
రేపుకొనువారల్లరా, లోయలలో రాత్రసందులకిరంద పలాలను చంపువార ల్లరా,
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నీ భాగాము లోయలోని రాళాలోనే యన్నది అవియే నీకు భాగాము, వాటికే
ప్రనీయారపణము చేయచనానవు వాటికే నైవేదాము
న్రిపంచచనానవు.ఇవనినయ జరుగగా నేను ఊరకుండదగునా?
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ఎవనికి జడిసి భ్యపడిన్ందున్ ఆ సంగత్ర మ్న్సకరింపకపోత్రవి? నీవు
కలాల్లడి న్నున జా
ా పకము చేసికొన్కపోత్రవి బహుకాలమునుండి నేను
మౌన్ముగానుండిన్ందు న్నే గదా నీవు నాకు భ్యపడుట లేదు?

When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry
them all away, vanity shall take them. But he that putteth his trust in Me
shall possess the land, and shall inherit My holy mountain,
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నీ నీత్ర యెంతో నేనే తెలియజేసెదను, నీ కిరయలు నీకు
నిష్పరయోజన్ములగును.

And shall say, `Cast ye up, cast ye up, prepare the way; take up the
stumbling block out of the way of My people.'"

మ్ంత్ిపరయోగపు కొడుకుల్లరా, వాభిచార సంతాన్మ్య, వేశాాసంతాన్మ్య,
మీరకకడికి రండి.
మీరవని ఎగతాళ్ల చేయచనానరు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక
చాచచనానరు? మీరు త్రరుగుబాట్ట చేయవారును అబదిికులును కారా?

He shall enter into peace; they shall rest in their beds, each one walking in
his uprightness.
"But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer
and the whore.
Against whom do ye sport yourselves? Against whom make ye a wide
mouth and draw out the tongue? Are ye not children of transgression, a
seed of falsehood,
inflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children
in the valleys under the clefts of the rocks?
Among the smooth stones of the stream is thy portion; they, they are thy
lot. Even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a
meat offering. Should I receive comfort in these?
Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed; even thither wentest
thou up to offer sacrifice.

Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance; for
thou hast uncovered thyself to another than Me, and art gone up; thou hast
enlarged thy bed and made thee a covenant with them; thou lovedst their
bed where thou sawest it.
ఉన్నత్మైన్ మ్హాపరవత్ముమీద నీ పరుపు వేసి కొంటివి బలి అరిపంచటకు And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy
అకకడికే యెకికత్రవి త్లుపువెనుకను దావరబంధము వెనుకను నీ
perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself
జా
ా పకచిహనము ఉంచిత్రవి
even unto hell.
నాకు మ్రుగెై బటులు తీసి మ్ంచమకికత్రవి నీ పరుపు వెడలుపచేసికొని నీ
Thou art wearied in the greatness of thy way; yet saidst thou not, `There is
పక్షముగా వారితో నిబంధన్ చేసిత్రవి నీవు వారి మ్ంచము కన్బడిన్ చోట దాని no hope.' Thou hast found the life of thine hand; therefore thou wast not
పేరమిం చిత్రవి.
grieved.
నీవు తెైలము తీసికొని రాజునొదదకు పోత్రవి పరిమ్ళ దరవాములను విసాతరముగా "And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied, and hast
తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమున్కు పంపత్రవి ప్రతాళమ్ంత్ లోతుగా
not remembered Me, nor laid it to thy heart? Have not I held My peace even
నీవు లొంగిత్రవి
of old, and thou fearest Me not?
నీ దూరపరయాణముచేత్ నీవు పరయాసపడిన్ను అది అసాధామ్ని
I will declare thy righteousness and thy works, for they shall not profit thee.
నీవనుకొన్లేదు నీవు బలము తెచచకొంటిని గనుక నీవు సొమ్ిసిలాలేదు.
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నీవు మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు నీ విగరహముల గుంపు నినున త్పపంచనేమో గాలి
వాటిన్నినటిని ఎగరగొట్ట
ు ను గదా? ఒకడు ఊపరి విడిచిన్మ్యత్ిమున్
అవియనినయ కొట్ట
ు కొనిపోవును న్నున న్ముికొనువారు దేశమును
సవత్ంత్రించ కొందురు నా పరిశుది పరవత్మును సావధీన్పరచకొందురు.

For thus saith the high and lofty One who inhabiteth eternity, whose name
is Holy: "I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite
and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart
of the contrite ones.
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ఎతు
త చేయడి ఎతు
త చేయడి తో
ి వను సిదిపరచడి, అడు
ి చేయదానిని నా
జనుల మ్యరుములోనుండి తీసివేయడి అని ఆయన్ ఆజా ఇచచచనానడు.

For I will not contend for ever, neither will I be always wroth; for the spirit
should fail before Me, and the souls which I have made.
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For the iniquity of his covetousness was I wroth and smote him; I hid Me
and was wroth, and he went on waywardly in the way of his heart.
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మ్హా ఘనుడును మ్హోన్నతుడును పరిశుదు
ి డును నిత్ానివాసియనైన్వాడు
ఈల్లగు సెల విచచచనానడు నేను మ్హోన్నత్మైన్ పరిశుదిసథలములో
నివసించ వాడను అయిన్ను విన్యముగలవారి ప్ర
ర ణమును ఉజీజవింప
జేయటకును న్లిగిన్వారి ప్ర
ర ణమును ఉజీజవింపజేయటకును
విన్యముగలవారియొదదను దీన్మ్న్సుసగలవారియొదదను
నివసించచనానను.
నేను నిత్ాము పోరాడువాడను కాను ఎలాపుపడును కోపంచవాడను కాను
ఆల్లగుండిన్యెడల నా మూలముగా జీవాత్ి కీుణం చను నేను పుటిుంచిన్
న్రులు కీుణంచిపోవుదురు.
వారి లోభ్మువలన్ కలిగిన్ దోష్మునుబటిు నేను ఆగరహపడి వారిని కొటిుత్రని
నేను నా ముఖము మ్రుగుచేసికొని కోపంచిత్రని వారు త్రరుగబడి త్మ్కిష్ుమైన్
మ్యరుమున్ న్డచచ వచిచరి.
నేను వారి పరవరిన్ను చూచిత్రని వారిని సవసథపరచదును వారిని న్డిపంతును
వారిలో దుుఃఖించవారిని ఓదారుచదును.
వారిలో కృత్జాతాబుదిి పుటిుంచచ దూరసు
థ లకును సమీపసు
థ లకును
సమ్యధాన్ము సమ్య ధాన్మ్ని చెపప నేనే వారిని సవసథపరచెదన్ని యెహోవా
సెలవిచచ చనానడు.
భ్కిిహీనులు కదలుచన్న సముదరమువంటివారు అది నిమ్ిళ్లంపనేరదు దాని
జలములు బురదను మైలను పైకివేయను.
దుషు
ు లకు నమ్ిదియండదని నా దేవుడు సెలవిచచ చనానడు.
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తాళక బూర ఊదిన్ట్ట
ా ఎలుగెత్రత బిగురగా కేకలు వేయము వారు చేసిన్
త్రరుగుబాట్టను నా జనులకు తెలియ జేయము యాకోబు ఇంటివారికి వారి
ప్రపములను తెలియ జేయము
త్మ్ దేవుని నాాయవిధిని విడువక నీత్రని అనుసరించవారైన్ట్ట
ు అనుదిన్ము
వారు నాయొదద విచారణ చేయచ నా మ్యరుములను తెలిసికొన్ నిచఛ
కనుపరచదురు త్మ్కు నాాయమైన్ తీరుపలు తీరచవలన్ని వారడు గుదురు
దేవుడు త్మ్కు పరత్ాకు
ు డు కావలన్ని యిచఛ యింతురు.

`Why have we fasted,' say they, `and Thou seest not? Why have we afflicted
our soul, and thou takest no note?' Behold, in the day of your fast ye find
pleasure, and exact all your labors.
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of
wickedness; ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be
heard on high.
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I have seen his ways and will heal him; I will lead him also, and restore
comforts unto him and to his mourners.
I create the fruit of the lips; peace, peace to him that is far off, and to him
that is near," saith the LORD; "and I will heal him.
"But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters
cast up mire and dirt.
There is no peace, saith my God, to the wicked."

"Cry aloud, spare not; lift up thy voice like a trumpet! And show My people
their transgression and the house of Jacob their sins.
Yet they seek Me daily and delight to know My ways, as a nation that did
righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of Me
the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.

మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మ్య ప్ర
ర ణములను
Is it such a fast that I have chosen? A day for a man to afflict his soul? Is it to
ఆయాసపరచకొన్గా నీవెందుకు లక్షాపటువు? అని అందురు మీ
bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under
ఉపవాసదిన్మున్ మీరు మీ వాాప్రరము చేయదురు. మీ పనివారిచేత్
him? Wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
కఠిన్మైన్పని చేయించదురు
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మీరు కలహపడుచ వివాదము చేయచ అనాాయ ముగా గుదు
ద ల్లడుచ
ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవని పరమున్ విన్బడున్ట్ట
ా గా మీరిపుపడు
ఉపవాసముండరు.
అటిు ఉపవాసము నాకనుకూలమ్య? మ్న్షుాడు త్న్ ప్ర
ర ణమును
బాధపరచకొన్వలసిన్ దిన్ము అటిుదేనా? ఒకడు జముివల త్లవంచకొని
గోనపటు కట్ట
ు కొని బూడిద పరచకొని కూరుచండుట ఉపవాసమ్య? అటిు
ఉపవాసము యెహోవాకు పీరత్రకరమ్ని మీరను కొందురా?
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"Is not this the fast that I have chosen: to loose the bands of wickedness, to
undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break
every yoke?
Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that
are cast out to thy house?--when thou seest the naked, that thou cover him,
and that thou hide not thyself from thine own flesh?
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ఆశించిన్దానిని ఆకలిగొనిన్వానికిచిచ శర మ్పడిన్వానిని త్ృపతపరచిన్యెడల
చీకటిలో నీ వెలుగు పరకాశించను అంధకారము నీకు మ్ధాాహనమువల
నుండును.

And they that shall be of thee shall build the old waste places; thou shalt
raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the
Repairer of the Breach, the Restorer of Paths to dwell in.
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యెహోవా నినున నిత్ాము న్డిపంచను కాుమ్కాలమున్ ఆయన్ నినున
త్ృపతపరచి నీ యెముక లను బలపరచను నీవు నీరు కటిున్ తోటవలను
ఎపుపడును ఉబుకుచండు నీటి ఊటవలను ఉండెదవు.

"If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on
My holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the LORD,
honorable, and shalt honor Him, not doing thine own ways, nor finding
thine own pleasure, nor speaking thine own words,
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then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride
upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob
thy father; for the mouth of the LORD hath spoken it."
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పూరవకాలమునుండి ప్రడెైపోయిన్ సథలములను నీ జనులు కట్టుదరు
అనేకత్రముల కిరందట ప్రడెైపోయిన్ పునాదులను నీవు మ్రల కట్టుదవు
విరుగబడిన్దానిని బాగుచేయవాడవనియ దేశములో నివసించన్ట్ట
ా గా
తో
ి వలు సిదిపరచవాడ వనియ నీకు పేరు పటుబడును. ఆయన్ నీత్రయే
ఆయన్కు ఆధారమ్యయెను.
నా విశారంత్రదిన్మున్ వాాప్రరము చేయకుండ నాకు పరత్రష్ఠత్మైన్ దిన్మ్ని
నీవు ఊరకుండిన్యెడల విశారంత్రదిన్ము మ్నోహరమైన్దనియ యెహోవాకు
పరత్రష్ఠత్దిన్మ్నియ ఘన్మైన్దనియ అనుకొని దాని ఘన్ముగా
ఆచరించిన్యెడల నీకిష్ుమైన్ పనులు చేయకయ వాాప్రరము చేయ కయ
లోకవారిలు చెపుపకొన్కయ ఉండిన్యెడల

దురాిరు
ు లు కటిున్ కటాను విపుపటయ కాడిమ్యను మోకులు తీయటయ
బాధింపబడిన్వారిని విడిపంచటయ పరత్ర కాడిని విరుగగొట్ట
ు టయ నే
నేరపరచకొనిన్ ఉపవాసము గదా?
నీ ఆహారము ఆకలిగొనిన్వారికి పట్ట
ు టయ నీ రకి సంబంధికి ముఖము
త్పపంపకుండుటయ దికుకమ్యలిన్ బీదలను నీ యింట చేరుచకొనుటయ

Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring
forth speedily; and thy righteousness shall go before thee; the glory of the
LORD shall be thy rearward.
Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, and He shall
say, `Here I am.' If thou take away from the midst of thee the yoke, the
putting forth of the finger and speaking vanity,
వసతీహీనుడు నీకు కన్బడిన్పుపడు వానికి వసతీము లిచచటయ ఇదియే గదా and if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul,
నాకిష్ుమైన్ ఉపవాసము? ఆల్లగున్ నీవు చేసిన్యెడల నీ వెలుగు వేకువ
then shall thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday.
చకక వల ఉదయించను సవసథత్ నీకు శీఘాముగా లభించను నీ నీత్ర నీ
ముందర న్డచను యెహోవా మ్హిమ్ నీ సెైన్ాపు వెనుకటి భాగమును
కావలికాయను.
అపుపడు నీవు పలువగా యెహోవా ఉత్తర మిచచను నీవు మొఱ్ఱపటుగా
And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought,
ఆయన్నేనునానన్నును. ఇత్రులను బాధించటయ వేరలుపటిు చూప
and make fat thy bones; and thou shalt be like a watered garden, and like a
త్రరసకరించటయ చెడిదానినిబటిు మ్యటల్లడుటయ నీవు మ్యని
spring of water whose waters fail not.

Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it cannot save; neither His
ear heavy, that it cannot hear.
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నీవు యెహోవాయందు ఆన్ందించెదవు దేశముయొకక ఉన్నత్సథలములమీద
నేను నిననకికం చెదను నీ త్ండిరయె
ై న్ యాకోబు సావసథామును నీ యనుభ్వ
ములో ఉంచెదను యెహోవా సెలవిచిచన్ వాకుక ఇదే.

But your iniquities have separated you and your God, and your sins have hid
His face from you, that He will not hear.
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For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity; your
lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness.
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రకిుంపనేరక యండున్ట్ట
ా యెహోవా హసతము కురుచకాలేదు విన్నేరక
యండున్ట్ట
ా ఆయన్ చెవులు మ్ందము కాలేదు మీ దోష్ములు మీకును మీ
దేవునికిని అడిముగా వచెచను
మీ ప్రపములు ఆయన్ ముఖమును మీకు మ్రుగు పరచెను గనుక ఆయన్
ఆలకింపకునానడు.
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They hatch adders' eggs and weave the spider's web; he that eateth of their
eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.
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మీ చేతులు రకిముచేత్ను మీ వేరళ్ల
ా దోష్ముచేత్ను
అపవిత్ిపరచబడియన్నవి మీ పదవులు అబదిముల్లడుచన్నవి మీ నాలుక
కీడునుబటిు మ్యటల్లడుచన్నది.
నీత్రనిబటిు యెవడును సాక్షాము పలుకడు సత్ామునుబటిు యెవడును
వాాజామ్యడడు అందరు వారథమైన్దాని న్ముికొని మోసపుమ్యటలు
పలుకుదురు చెడుగును గరభము ధరించి ప్రపమును కందురు.
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Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood; their
thoughts are thoughts of iniquity; wasting and destruction are in their paths.
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వారు మిడునాగుల గుడాను పదుగుదురు సాలపురుగు వల నేయదురు ఆ
గుడు
ా త్రనువాడు చచచను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడెైన్ తొ
ి కికన్యెడల విష్
సరపము పుట్ట
ు ను.
వారి పట్ట
ు బటునేయటకు పనికిరాదు వారు నేసిన్ది ధరించకొనుటకు
ఎవనికిని వినియో గింపదు వారి కిరయలు ప్రపకిరయలే వారు బల్లతాకరము
చేయవారే.
వారి కాళ్ల
ా ప్రపముచేయ పరుగెతు
త చన్నవి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి
త్వరపడును వారి త్లంపులు ప్రపహేతుకమైన్ త్లంపులు ప్రడును
నాశన్మును వారి తో
ి వలలో ఉన్నవి
శాంత్వరిన్మును వారరుగరు వారి న్డవడులలో నాాయము కన్బడదు వారు
త్మ్కొరకు వంకరతో
ి వలు కలిపంచకొను చనానరు వాటిలో
న్డచవాడెవడును శాంత్ర నొందడు.
కావున్ నాాయము మ్యకు దూరముగా ఉన్నది నీత్ర మ్ముిను
కలిసికొనుటలేదు వెలుగుకొరకు మేము కనిపట్ట
ు కొనుచనానము గాని
చీకటియే ప్ర
ర పతంచను పరకాశముకొరకు ఎదురుచూచచనానము గాని
అంధకారములోనే న్డచచనానము
గోడ కొరకు గు
ర డిివారివల త్డవుల్లడుచనానము కనునలు లేనివారివల
త్డవుల్లడుచనానము సంధాచీకటియందువలనే మ్ధాాహనకాలమున్ కాలు
జారి పడుచనానము బాగుగ బరతుకుచన్నవారిలోనుండియ చచిచన్వారి
వల ఉనానము.
మేమ్ందరము ఎలుగుబంటావల బబబరించచనానము గువవలవల
దుుఃఖరవము చేయచనానము నాాయముకొరకు కాచకొనుచనానము గాని
అది లభించటలేదు రక్షణకొరకు కాచకొనుచనానము గాని అది మ్యకు
దూరముగా ఉన్నది

None calleth for justice, nor any pleadeth for truth; they trust in vanity, and
speak lies; they conceive mischief and bring forth iniquity.

Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves
with their works; their works are works of iniquity, and the act of violence is
in their hands.

The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings;
they have made them crooked paths; whosoever goeth therein shall not
know peace.
Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us; we wait
for light, but behold obscurity; for brightness, but we walk in darkness.
We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes; we
stumble at noonday as in the night; we are in desolate places as dead men.
We all roar like bears, and mourn sore like doves; we look for judgment, but
there is none; for salvation, but it is far off from us.

For our transgressions are multiplied before Thee, and our sins testify
against us. For our transgressions are with us, and as for our iniquities, we
know them:
in transgressing and lying against the LORD, and departing away from our
God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart
words of falsehood.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Isaiah

59
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మేము చేసిన్ త్రరుగుబాట్టకిరయలు నీ యెదుట విసత రించియన్నవి మ్య
ప్రపములు మ్యమీద సాక్షాము పలుకుచన్నవి మ్య త్రరుగుబాట్టకిరయలు
మ్యకు కన్బడుచన్నవి. మ్య దోష్ములు మ్యకు తెలిసేయన్నవి.

And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off; for
truth is fallen in the street, and equity cannot enter.
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త్రరుగుబాట్ట చేయటయ యెహోవాను విసరిజంచటయ మ్య దేవుని
వెంబడింపక వెనుకదీయటయ బాధకరమైన్ మ్యటలు విధికి వాత్రరికిమైన్
మ్యటలు వచించటయ హృదయమున్ యోచించకొని అసత్ాపుమ్యటలు
పలు కుటయ ఇవియే మ్యవలన్ జరుగుచన్నవి.

Yea, truth faileth, and he that departeth from evil maketh himself a prey.
And the LORD saw it, and it displeased Him that there was no judgment.
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నాాయమున్కు ఆటంకము కలుగుచన్నది నీత్ర దూరమున్ నిలుచచన్నది
సత్ాము సంత్వీధిలో పడియన్నది ధరిము లోపల పరవేశింపనేరదు.
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సత్ాము లేకపోయెను చెడుత్న్ము విసరిజంచవాడు దోచబడుచనానడు
నాాయము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన్ దృష్ుకి
పరత్రకూలమైయండెను.
సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన్ చూచెను మ్ధావరిి లేకుండుట చూచి
ఆశచరాపడెను. కాబటిు ఆయన్ బాహువు ఆయన్కు సహాయము చేసెను
ఆయన్ నీత్రయే ఆయన్కు ఆధారమ్యయెను.
నీత్రని కవచముగా ఆయన్ ధరించకొనను రక్షణను త్లమీద శిరసాతీణముగా
ధరించకొనను

And he saw that there was no man, and wondered that there was no
intercessor; therefore his arm brought salvation unto Him, and his
righteousness, it sustained Him.
For He put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation
upon His head; and he put on the garments of vengeance for clothing, and
was clad with zeal as a cloak.
According to their deeds, accordingly He will repay, fury to His adversaries,
recompense to His enemies; to the islands He will repay recompense.
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Isaiah

So shall they fear the name of the LORD from the west and His glory from
the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of
the LORD shall lift up a standard against him.

పరత్రదండన్ను వసతీముగా వేసికొనను ఆసకిిని పైవసతీముగా ధరించకొనను వారి
కిరయలనుబటిు ఆయన్ పరత్రదండన్ చేయను త్న్ శతు
ి వులకు రౌదరము
చూపును త్న్ విరోధులకు పరత్రకారము చేయను దీవపసు
థ లకు పరత్రకారము
చేయను.
పడమ్టి దికుకన్నున్నవారు యెహోవా నామ్మున్కు భ్యపడుదురు
సూరోాదయ దికుకన్నున్నవారు ఆయన్ మ్హిమ్కు భ్యపడుదురు
యెహోవా పుటిుంచ గాలికి కొట్ట
ు కొనిపోవు పరవాహ జలమువల ఆయన్
వచచను.

"And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from
transgression in Jacob," saith the LORD.

20

స్త్యోనునొదదకును యాకోబులో త్రరుగుబాట్ట చేయట మ్యని మ్ళ్ల
ా కొనిన్
వారియొదదకును విమోచకుడు వచచను ఇదే యెహోవా వాకుక.

Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon
thee.
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21

నేను వారితో చేయ నిబంధన్ యిది నీ మీదనున్న నా ఆత్ియ నేను నీ
For behold, the darkness shall cover the earth and gross darkness the
నోటనుంచిన్ మ్యటలును నీ నోటనుండియ నీ పలాల నోటనుండియ నీ పలాల people; but the LORD shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon
పలాల నోటనుండియ ఈ కాలము మొదలుకొని యెలాపుపడును తొలగిపోవు
thee.
అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

60

1

నీకు వెలుగు వచిచయన్నది, లముి, తేజరిలు
ా ము యెహోవా మ్హిమ్ నీమీద And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy
ఉదయించెను.
rising.

"As for me, this is my covenant with them," saith the LORD; "My spirit that is
upon thee, and My words which I have put in thy mouth, shall not depart
out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of
thy seed's seed," saith the LORD, "from henceforth and for ever."
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చూడుము భూమిని చీకటి కముిచన్నది కటికచీకటి జన్ములను
కముిచన్నది యెహోవా నీమీద ఉదయించచనానడు ఆయన్ మ్హిమ్
నీమీద కన్బడుచన్నది
జన్ములు నీ వెలుగున్కు వచెచదరు రాజులు నీ ఉదయకాంత్రకి వచెచదరు.

Isaiah

60
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"Lift up thine eyes round about and see; all they gather themselves
together, they come to thee; thy sons shall come from far, and thy
daughters shall be nursed at thy side.
Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be
enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee,
the wealth of the Gentiles shall come unto thee.
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కనునలత్రత చట్ట
ు చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదదకు వచచచనానరు The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and
నీ కుమ్యరులు దూరమునుండి వచచచనానరు నీ కుమ్యరిలు చంకనత్తబడి
Ephah; all they from Sheba shall come; they shall bring gold and incense,
వచచచనానరు.
and they shall show forth the praises of the LORD.
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నీవు చూచి పరకాశింతువు నీ గుండె కొట్ట
ు కొనుచ ఉపపంగును
సముదరవాాప్రరము నీ వెైపు త్రిపపబడును జన్ముల ఐశవరాము నీయొదదకు
వచచను.
ఒంట్టల సమూహము మిదాాను ఏయిఫాల లేత్ ఒంట్ట లును నీ దేశముమీద
వాాపంచను వారందరు షేబనుండి వచెచదరు బంగారమును ధూపదరవామును
తీసికొనివచెచదరు యెహోవా సోతత్ిములను పరకటించెదరు.

All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of
Nebaioth shall minister unto thee; they shall come up with acceptance on
Mine altar, and I will glorify the house of My glory.
"Who are these that fly as a cloud and as the doves to their windows?
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నీ కొరకు కేదారు గొఱ్ఱమ్ందలనినయ కూడుకొనును? నబాయోతు పటేాళ్ల
ా నీ
పరిచరాకు ఉపయోగము లగును అవి నా బలిపీఠముమీద
అంగీకారములగును నా శృంగార మ్ందిరమును నేను శృంగారించెదను.

Surely the isles shall wait for Me--and the ships of Tarshish first, to bring thy
sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the
LORD thy God, and to the Holy One of Israel, because He hath glorified thee.
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మేఘమువలను ఎగయ గువవలవలను గూళాకు ఎగసి వచచ వీరవరు?
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మునుబటిు ఆయన్ నినున శృంగారించిన్ందున్
ఇశారయేలు పరిశుదిదేవుని నామ్మునుబటిు దూరమునుండి నీ కుమ్యరులను
త్మ్ వెండి బంగారము లను తీసికొని వచచటకు దీవపములు నాకొరకు
కనిపట్ట
ు కొనుచన్నవి త్రీుషు ఓడలు మొదట వచచచన్నవి.

"And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall
minister unto thee; for in My wrath I smote thee, but in My favor have I had
mercy on thee.
Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be shut day nor
night, that men may bring unto thee the wealth of the Gentiles, and that
their kings may be brought.
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అనుాలు నీ ప్ర
ర కారములను కట్ట
ు దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము
చేయదురు ఏలయన్గా నేను కోపపడి నినున కొటిుత్రనిగాని కటాకిుంచి నీ మీద
జాలిపడుచనానను.
నీయొదదకు జన్ముల భాగాము తేబడున్ట్ట
ా వారి రాజులు
జయోతాసహముతో రపపంపబడున్ట్ట
ా నీ దావరములు రాత్రింబగళ్ల
ా
వేయబడక నిత్ాము తెరువబడి యండును.
నినున సేవింపనొలాని జన్మైన్ను రాజామైన్ను నిలువదు అటిు జన్ములు
నిరూిలము చేయబడును.

Isaiah

60

13

For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; yea, those
nations shall be utterly wasted.
The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and
the box together to beautify the place of My sanctuary; and I will make the
place of My feet glorious.
The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee, and
all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy
feet; and they shall call thee, the City of the LORD, the Zion of the Holy One
of Israel.
"Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through
thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations.

నా పరిశుదా
ి లయపు అలంకారము నిమిత్తమై లబానోను శ్రరష్ఠమైన్ దేవదారు
వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజచెట్ట
ా ను నీయొదదకు తేబడును నేను
నా ప్రదసథలమును మ్హిమ్పరచెదను.
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నినున బాధించిన్వారి సంతాన్పువారు నీ యెదుటికి వచిచ సాగిలపడెదరు
Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of
నినున త్ృణీకరించిన్వారందరు వచిచ నీ ప్రదములమీద పడెదరు. యెహోవా
kings; and thou shalt know that I the LORD, am thy Savior and thy
పటుణమ్నియ ఇశారయేలు పరిశుది దేవుని స్త్యోన్నియ నీకు పేరు పట్టుదరు. Redeemer, the mighty One of Jacob.
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నీవు విసరిజంపబడుటనుబటిుయ దేవష్ంపబడుటను బటిుయ ఎవడును నీ
మ్యరుమున్ దాటిపోవుట లేదు. నినున శాశవత్ శోభాత్రశయముగాను బహు
త్రములకు సంతోష్కారణముగాను చేసెదను.

"For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood,
brass, and for stones, iron. I will also make thy officers peace and thine
exactors righteousness.
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Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within
thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation and thy gates Praise.
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యెహోవాన్గు నేను నీ రక్షకుడన్నియ బహు పరాకరమ్ముగల యాకోబు
దేవుడన్గు నీ విమోచకుడన్నియ నీకు తెలియబడున్ట్ట
ా నీవు జన్ముల
ప్రలు కుడిచి రాజుల చంటి ప్రలు తా
ి గెదవు.
నేను ఇత్తడికి పరత్రగా బంగారమును తెచచచనానను ఇనుమున్కు పరత్రగా
వెండిని కఱ్ఱకు పరత్రగా ఇత్తడిని రాళాకు పరత్రగా ఇనుమును తెచచచనానను.
సమ్యధాన్మును నీకధికారులుగానునీత్రని నీకు విచారణకరిలుగాను
నియమించచనానను.
ఇకను నీ దేశమున్ బల్లతాకరమ్ను మ్యట విన్బడదు నీ సరిహదు
ద లలో ప్రడు
అను మ్యటగాని నాశన్ము అను మ్యటగాని విన్బడదు రక్షణయే నీకు
ప్ర
ర కారములనియ పరఖాాత్రయే నీ గుమ్ిములనియ నీవు చెపుపకొందువు.
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Thy people also shall be all righteous; they shall inherit the land for ever, the
branch of My planting, the work of My hands, that I may be glorified.
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ఇకమీదట పగలు సూరుాని పరకాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు
వెలుగిచచటకెై చందు
ర డు ఇకను పరకాశింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్ామైన్
వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు భూష్ణముగా ఉండును.
నీ సూరుాడికను అసతమింపడు నీ చందు
ర డు కీుణంపడు యెహోవాయే నీకు
నిత్ామైన్ వెలుగుగా ఉండును నీ దుుఃఖదిన్ములు సమ్యపతములగును.
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The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the
moon give light unto thee; but the LORD shall be unto thee an everlasting
light, and thy God thy glory.
Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself; for
the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall
be ended.

A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation; I, the
LORD, will hasten it in his time."

నీ జనులందరు నీత్రమ్ంతులై యందురు న్నున నేను
"The Spirit of the Lord GOD is upon Me, because the LORD hath anointed
మ్హిమ్పరచకొనున్ట్ట
ా వారు నేను నాటిన్ కొమ్ిగాను నేను చేసిన్ పనిగాను Me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the
ఉండి దేశమును శాశవత్ముగా సవత్ంత్రించకొందురు.
brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the
prison to them that are bound,
వారిలో ఒంటరియె
ై న్వాడు వేయిమ్ందియగును ఎనినకలేనివాడు బలమైన్
To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of
జన్మ్గును యెహోవాన్గు నేను త్గిన్కాలమున్ ఈ కారామును
our God; to comfort all that mourn,
త్వరపట్ట
ు దును.
పరభువగు యెహోవా ఆత్ి నా మీదికి వచిచయన్నది దీనులకు
To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for
సువరిమ్యన్ము పరకటించటకు యెహోవా న్నున అభిషేకించెను న్లిగిన్
ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of
హృదయముగలవారిని దృఢపరచటకును చెరలోనున్నవారికి విడుదలను
heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of
బంధింపబడిన్వారికి విముకిిని పరకటించటకును
the LORD, that He might be glorified."
యెహోవా హిత్వత్సరమును మ్న్ దేవుని పరత్రదండన్ దిన్మును
పరకటించటకును దుుఃఖాకారంతులందరిని ఓదారుచటకును

And they shall build the wastes of old, they shall raise up the former
desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many
generations.
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స్త్యోనులో దుుఃఖించవారికి ఉల్ల
ా స వసతీములు ధరింపజేయటకును
బూడిదకు పరత్రగా పూదండను దుుఃఖమున్కు పరత్రగా ఆన్ందతెైలమును
భారభ్రిత్మైన్ ఆత్ికు పరత్రగా సు
త త్రవసతీమును వారికిచచటకును ఆయన్
న్నున పంపయనానడు. యెహోవా త్నున మ్హిమ్పరచకొనున్ట్ట
ా నీత్ర
అను మ్సతకివృక్షములనియ యెహోవా నాటిన్ చెటానియ వారికి పేరు పటు
బడును.
చాలకాలమునుండి ప్రడుగానున్న సథలములను వారు కట్ట
ు దురు పూరవమున్
ప్రడెైన్ సథలములను కట్ట
ు దురు ప్రడెైన్ పటుణములను నూత్న్ముగా సాథపంతురు
త్రత్రములనుండి శిథిలములైయన్న పురములను బాగు చేయదురు.

And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien
shall be your plowmen and your vinedressers.

5

అనుాలు నిలువబడి మీ మ్ందలను మేపదరు పరదేశులు మీకు
వావసాయకులును మీ దా
ర క్షతోట కాపరులును అగుదురు

61
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మీరు యెహోవాకు యాజకులన్బడుదురు వారు మ్య దేవుని పరిచారకులని
మ్నుషుాలు మిముిను గూరిచ చెపుపదురు జన్ముల ఐశవరామును మీరు
అనుభ్వింతురు వారి పరభావమును పంది అత్రశయింతురు

For your shame ye shall have double, and for confusion they shall rejoice in
their portion. Therefore in their land they shall possess the double;
everlasting joy shall be unto them.
"For I, the LORD, love judgment; I hate robbery for burnt offering; and I will
direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them.
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మీ యవమ్యన్మున్కు పరత్రగా రటిుంపు ఘన్త్ నొందు దురు నిందకు పరత్రగా
తాము పందిన్ భాగము న్నుభ్వించి వారు సంతోష్ంతురు వారు త్మ్
దేశములోరటిుంపుభాగమున్కు కరిలగుదురు నితాాన్ందము వారికి కలుగును.

And their seed shall be known among the Gentiles and their offspring
among the people; all that see them shall acknowledge them, that they are
the seed which the LORD hath blessed."
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ఏలయన్గా నాాయముచేయట యెహోవాన్గు నాకిష్ుము ఒకడు
అనాాయముగా ఒకనిసొతు
త పట్ట
ు కొనుట నాకసహాము. సత్ామునుబటిు వారి
కిరయాఫలమును వారికిచచచ వారితో నిత్ానిబంధన్ చేయదును.

I will greatly rejoice in the LORD; my soul shall be joyful in my God. For He
hath clothed me with the garments of salvation; He hath covered me with
the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with
ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.
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జన్ములలో వారి సంత్త్ర తెలియబడును జన్ముల మ్ధాను వారి
సంతాన్ము పరసిదిినొందును వారు యెహోవా ఆశీరవదించిన్ జన్మ్ని వారిని
చూచిన్వారందరు ఒపుపకొందురు

For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the
things that are sown in it to spring forth, so the Lord GOD will cause
righteousness and praise to spring forth before all the nations.
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శృంగారమైన్ప్రగా ధరించకొనిన్ పండిాకుమ్యరుని రీత్రగాను ఆభ్రణములతో
For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not
అలంకరించకొనిన్ పండిాకుమ్యరిరీత్ర గాను ఆయన్ రక్షణవసతీములను నాకు rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the
ధరింపజేసి యనానడు నీత్ర అను పైబటును నాకు ధరింపజేసియనానడు కాగా salvation thereof as a lamp that burneth.
యెహోవానుబటిు మ్హాన్ందముతో నేను ఆన్ందించచనానను నా దేవునిబటిు
నా ఆత్ి ఉలాసించచన్నది
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భూమి మొలకను మొలిపంచన్ట్ట
ా గాను తోటలో విత్తబడిన్వాటిని అది
మొలిపంచన్ట్ట
ా గాను నిశచయముగా సమ్సత జన్ముల యెదుట పరభువగు
యెహోవా నీత్రని సోతత్ిమును ఉజీజవింప జేయను.
స్త్యోను నీత్ర సూరాకాంత్రవల కన్బడువరకు దాని రక్షణ దీపమువల
వెలుగుచండువరకు స్త్యోను పక్షమ్ందు నేను మౌన్ముగా ఉండను
యెరూష్లేము పక్షమ్ందు నేను ఊరకుండను.

Isaiah

61

3

Isaiah

61

4

Isaiah

61

Isaiah

But ye shall be named the Priests of the LORD; men shall call you the
Ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their
glory shall ye boast yourselves.

And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory; and
thou shalt be called by a new name, which the mouth of the LORD shall
name.
Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal
diadem in the hand of thy God.
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జన్ములు నీ నీత్రని కనుగొనును రాజులందరు నీ మ్హిమ్ను చూచెదరు
యెహోవా నియమింపబోవు కొరత్తపేరు నీకు పటు బడును.

Thou shalt no more be termed Forsaken, neither shall thy land any more be
termed Desolate; but thou shalt be called Hephzibah and thy land Beulah:
for the LORD delighteth in thee, and thy land shall be married.

Isaiah
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నీవు యెహోవాచేత్రలో భూష్ణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేత్రలో రాజకీయ
మ్కుటముగాను ఉందువు.

For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee; and as
the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee.

Isaiah

62

4

"I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, who shall never hold
their peace day nor night." Ye that make mention of the LORD, keep not
silence,

Isaiah
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విడువబడిన్దానివని ఇకమీదట నీవన్బడవు ప్రడెైన్దని ఇకను నీ
దేశమునుగూరిచ చెపపబడదు హెపీసబా అని నీకును బూాల్ల అని నీ
భూమికిని పేళ్ల
ా పటుబడును. యెహోవా నినునగూరిచ ఆన్ందించచనానడు నీ
దేశము వివాహిత్మ్గును.
¸యవనుడు కన్ాకను వరించి పండిాచేసికొనున్ట్ట
ా నీ కుమ్యరులు నినున వరించి
పండిాచేసికొనదరు పండిాకుమ్యరుడు పండిాకూతురినిచూచి సంతోష్ంచ న్ట్ట
ా
నీ దేవుడు నినున గూరిచ సంతోష్ంచను.

Isaiah
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యెరూష్లేమ్య, నీ ప్ర
ర కారములమీద నేను కావలి వారిని ఉంచియనానను
రేయె
ై న్ పగలైన్ వారు మౌన్ముగా ఉండరు.

The LORD hath sworn by His right hand and by the arm of His strength:
"Surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies, and the
sons of the stranger shall not drink thy wine for which thou hast labored;
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but they that have gathered it shall eat it and praise the LORD; and they that
have brought it together shall drink it in the courts of my holiness."
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యెహోవా జా
ా పకకరిల్లరా, విశర మింపకుడి ఆయన్ యెరూష్లేమును
సాథపంచవరకు లోకమ్ంత్ట దానికి పరసిదిి కలుగజేయవరకు ఆయన్ను
విశర మింపనియాకుడి. త్న్ దకిుణ హసతము తోడనియ బాహుబలము తోడ
నియ
యెహోవా ఈల్లగున్ పరమ్యణము చేసెను నిశచయముగా ఇకను నీ ధాన్ామును
నీ శతు
ి వులకు ఆహారముగా నేనియాను నీవు పరయాసపడి తీసిన్
దా
ర కాురసమును అనుాలు తా
ి గరు.
ధాన్ాము కూరిచన్వారే దాని భుజంచి యెహోవాకు సు
త త్ర చెలిాంతురు పండు
ా
కోసిన్వారే నా పరిశుదా
ి లయమ్ంటపములలో దాని తా
ి గుదురు.
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గుమ్ిములదావరా రండి రండి జన్మున్కు తో
ి వ సిదిపరచడి
రాజమ్యరుమును చకకపరచడి చకకపరచడి రాళాను ఏరి ప్రరవేయడి
జన్ములు చూచన్ట్ట
ా ధవజమతు
త డి.
ఆలకించడి, భూదిగంత్ములవరకు యెహోవా సమ్యచారము
పరకటింపజేసియనానడు ఇదిగో రక్షణ నీయొదదకు వచచచన్నది ఇదిగో
ఆయన్ ఇచచ బహుమ్యన్ము ఆయన్యొదదనే యన్నది ఆయన్ ఇచచ
జీత్ము ఆయన్ తీసికొని వచచచనాన డని స్త్యోను కుమ్యరికు
తెలియజేయడి.
పరిశుదిపరజలనియ యెహోవా విమోచించిన్ వార నియ వారికి పేరు
పటుబడును. యెరూష్లేమ్య, ఆశింపత్గిన్దాన్వనియ విసరిజంపబడని
పటుణమ్నియ నీకు పేరు కలుగును.

and give Him no rest till He establish, and till He make Jerusalem a praise in
the earth.

Go through, go through the gates; prepare ye the way of the people. Cast
up, cast up the highway; gather out the stones; lift up a standard for the
people.
Behold, the LORD hath proclaimed unto the end of the world: "Say ye to the
daughter of Zion, `Behold, thy salvation cometh; behold, his reward is with
Him, and His work before Him.'"
And they shall call them the Holy People, the Redeemed of the LORD; and
thou shalt be called Sought Out, a City Not Forsaken.
Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah, this
that is glorious in His apparel, traveling in the greatness of his strength? "I
that speak in righteousness, mighty to save."

Why art thou red in Thine apparel, and Thy garments like him that treadeth
in the wine vat?
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రకివరణ వసతీములు ధరించి ఎదోమునుండి వచచ చన్న యిత్డెవడు?
శోభిత్వసతీము ధరించిన్వాడెై గంభీరముగా న్డచచ బసారనుండి
బల్లత్రశయముతో వచచచన్న యిత్ డెవడు? నీత్రనిబటిు
మ్యటల్లడుచన్న నేనే రకిుంచటకు బల్లఢ్యాడనైన్ నేనే.
నీ వసతీము ఎఱ్ఱగా ఉన్నదేమి? నీ బటులు దా
ర క్షగానుగను తొ
ి కుకచండువాని
బటులవల ఉన్న వేమి?
ఒంటరిగా దా
ర క్షగానుగను తొ
ి కికత్రని, జన్ములలో ఎవడును నాతోకూడ
ఉండలేదు కోపగించకొని వారిని తొ
ి కికత్రని రౌదరముచేత్ వారిని అణగదొరకికత్రని
వారి రకిము నా వసతీములమీద చిందిన్ది, నా బటు లనినయ డాగులే.

"I have trodden the wine press alone; and of the people there was none
with Me. For I will tread them in Mine anger and trample them in My fury;
and their blood shall be sprinkled upon My garments, and I will stain all My
raiment.
For the day of vengeance is in Mine heart, and the year of My redeemed is
come.
And I looked, and there was none to help; and I wondered that there was
none to uphold. Therefore Mine own arm brought salvation unto Me, and
My fury, it upheld Me.

పగతీరుచకొను దిన్ము నా మ్న్సుసన్కు వచెచను విముకిి చేయదగిన్
సంవత్సరము వచిచయండెను
నేను చూచి ఆశచరాపడిత్రని సహాయము చేయవాడొకడును లేకపోయెను
ఆదరించవాడెవడును లేకపోయెను కావున్ నా బాహువు నాకు సహాయము
చేసెను నా ఉగరత్ నాకాధారమ్యయెను.

And I will tread down the people in Mine anger, and make them drunk in My
fury, and I will bring down their strength to the earth."
I will mention the lovingkindnesses of the LORD, and the praises of the
LORD, according to all that the LORD hath bestowed on us, and the great
goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed on them
according to His mercies, and according to the multitude of His
lovingkindnesses.
For He said, "Surely they are My people, children that will not lie"; so He was
their Savior.
In all their affliction He was afflicted, and the angel of His presence saved
them; in His love and in His pity He redeemed them, and He bore them, and
carried them all the days of old.
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అయిన్ను వారు త్రరుగుబాట్ట చేసి ఆయన్ పరిశుదా
ి త్ిను దుుఃఖింపజేయగా That led them by the right hand of Moses with His glorious arm, dividing the
ఆయన్ వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యదిము చేసెను.
water before them to make Himself an everlasting name,
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that led them through the deep, as a horse in the wilderness, that they
should not stumble?"
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అపుపడు ఆయన్ పూరవదిన్ములను మోషేను త్న్ జను లను జా
ా పకము
చేసికొనను. త్న్ మ్ందకాపరులకు సహకారియె
ై సముదరములో నుండి త్ముిను
తోడుకొనివచిచన్వాడడి?
త్మ్లో త్న్ పరిశుదా
ి త్ిను ఉంచిన్వాడడి? మోషే కుడిచేత్ర వెైపున్
మ్హిమ్గల త్న్ బాహువును పోనిచిచన్వాడడి?
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త్న్కు శాశవత్మైన్ పరఖాాత్ర కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర నీళాను
విభ్జంచిన్వాడడి? మైదాన్ములో గుఱ్ఱము పడనిరీత్రగా వారు పడకుండ
అగాధజలములలో న్డిపంచిన్ వాడడి? యనుకొనిరి

Look down from heaven, and behold from the habitation of Thy holiness
and of Thy glory. Where is Thy zeal and Thy strength, the sounding of Thy
heart and of Thy mercies toward me? Are they restrained?

కోపముగలిగి జన్ములను తొ
ి కిక వేసిత్రని ఆగరహపడి వారిని మ్త్రతలాజేసిత్రని
వారి రకిమును నేల పోసివేసిత్రని.
యెహోవా మ్న్కు చేసిన్వాటనినటినిబటిు యెహోవా కృప్రత్రశయమును
యెహోవా సోతత్ిము లను గాన్ముచేతును. త్న్ వాత్సలామునుబటిుయ
కృప్రబాహుళామును బటిుయ ఇశారయేలుయొకక వంశసు
థ లకు ఆయన్
చూపన్ మ్హాకనికరమును నేను పరకటన్ చేసెదను.
వారు నా జనులనియ అబదిముల్లడనేరని పలాలనియ అనుకొని ఆయన్
వారికి రక్షకుడాయెను.
వారి యావదాబధలో ఆయన్ బాధనొందను ఆయన్ సనినధి దూత్ వారిని
రకిుంచెను పేరమ్చేత్ను తాలిమిచేత్ను వారిని విమోచించెను
పూరవదిన్ములనినటను ఆయన్ వారిని ఎత్రతకొనుచ మోసికొనుచ వచెచను.

But they rebelled and vexed His holy Spirit; therefore He was turned to be
their enemy, and He fought against them.
Then He remembered the days of old, Moses and His people, saying,
"Where is He that brought them up out of the sea with the shepherd of His
flock? Where is He that put His holy Spirit within him,

As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the LORD caused him to
rest; so didst Thou lead Thy people, to make Thyself a glorious name.
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పలామున్కు దిగు పశువులు విశారంత్రనొందున్ట్ట
ా యెహోవా ఆత్ి వారికి
విశారంత్ర కలుగజేసెను నీకు ఘన్మైన్ పేరు కలుగున్ట్ట
ా నీవు నీ జనులను న్డి
పంచిత్రవి
పరమునుండి చూడుము మ్హిమోన్నత్మైన్ నీ పరిశుది నివాససథలమునుండి
దృష్ుంచము నీ ఆసకిి యేది? నీ శౌరాకారాములేవి? నాయెడల నీకున్న
జాలియ నీ వాత్సలాత్య అణగి పోయెనే.

Doubtless Thou art our Father, though Abraham be ignorant of us and Israel
acknowledge us not. Thou, O LORD, art our father, our Redeemer; Thy name
is from everlasting.
O LORD, why hast Thou made us to err from Thy ways, and hardened our
heart from Thy fear? Return for Thy servants' sake, the tribes of Thine
inheritance.

మ్యకు త్ండిరవి నీవే, అబా
ర హాము మ్ముి నరుగక పోయిన్ను ఇశారయేలు
మ్ముిను అంగీకరింపకపోయిన్ను యెహోవా, నీవే మ్యత్ండిరవి
అనాదికాలమునుండి మ్య విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.
యెహోవా నీ మ్యరుములను త్పప త్రరుగున్ట్ట
ా గా మ్ముిను ఎందుకు
తొలగజేసిత్రవి? నీ భ్యము విడుచన్ట్ట
ా మ్య హృదయములను నీవెందుకు
కఠిన్పరచిత్రవి? నీ దాసుల నిమిత్తము నీ సావసథాగోత్ిముల నిమిత్తము త్రరిగి
రముి.
నీ పరిశుదిజనులు సవలపకాలమే దేశమును అనుభ్ వించిరి మ్య శతు
ి వులు నీ
పరిశుదా
ి లయమును తొ
ి కిక యనానరు.
నీ పరిప్రలన్ నన్నడును ఎరుగనివారివలనైత్రవిిు నీ పేరన్నడును
పటుబడనివారివలనైత్రవిిు.

The people of thy holiness have possessed it but a little while; our
adversaries have trodden down thy sanctuary.
We are Thine; Thou didst never bear rule over them; they were not called by
Thy name.

Oh, that Thou wouldest rend the heavens, that Thou wouldest come down,
that the mountains might flow down at Thy presence-as when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil-- to
make Thy name known to Thine adversaries, that the nations may tremble
at Thy presence!
గగన్ము చీలుచకొని నీవు దిగివచెచదవు గాక నీ సనినధిని పరవత్ములు
When Thou didst fearsome things which we looked not for, Thou camest
త్త్తరిలు
ా ను గాక.
down, the mountains flowed down at Thy presence.
నీ శతు
ి వులకు నీ నామ్మును తెలియజేయటకెై అగిన గచచపదలను
For since the beginning of the world men have not heard nor perceived by
కాలుచరీత్రగాను అగిన నీళాను పంగజేయరీత్రగాను నీవు దిగివచెచదవు గాక.
the ear, neither hath the eye seen, O God, besides thee, what He hath
prepared for him that waiteth for Him.
జరుగున్ని మేమ్నుకొన్ని భ్యంకరమైన్ కిరయలు నీవు చేయగా అన్ాజనులు Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that
నీ సనినధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచదవు గాక నీ సనినధిని
remember Thee in Thy ways. Behold, Thou art wroth, for we have sinned; in
పరవత్ములు త్త్తరిలు
ా నుగాక.
those is continuance, and we shall be saved.
త్న్కొరకు కనిపట్ట
ు వాని విష్యమై నీవు త్పప త్న్ కారాము సఫలముచేయ But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy
మ్రి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున్ చూచియండలేదు అటిు దేవుడు
rags; and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have
కలడన్న సమ్యచారము మ్నుషుాలకు విన్బడలేదు అటిు సంగత్ర వారికి
taken us away.
తెలిసియండలేదు.
నీ మ్యరుములనుబటిు నినున జా
ా పకము చేసికొనుచ సంతోష్ముగా నీత్ర
And there is none that calleth upon Thy name, that stirreth up himself to
న్నుసరించవారిని నీవు దరిశంచ చనానవు. చిత్తగించము నీవు
take hold of Thee; for Thou hast hid Thy face from us, and hast consumed us
కోపపడిత్రవి, మేము ప్రపులమైత్రవిిు బహుకాలమునుండి ప్రపములలో
because of our iniquities.
పడియనానము రక్షణ మ్యకు కలుగునా?
మేమ్ందరము అపవితు
ి లవంటివారమైత్రవిిు మ్య నీత్రకిరయలనినయ
But now, O LORD, Thou art our Father; we are the clay, and Thou our potter;
మురికిగుడివల నాయెను మేమ్ందరము ఆకువల వాడిపోత్రవిిు గాలివాన్
and we all are the work of Thy hand.
కొట్ట
ు కొనిపోవున్ట్ట
ా గా మ్య దోష్ములు మ్ముిను కొట్ట
ు కొనిపోయెను
నీ నామ్మునుబటిు మొఱ్ఱపట్ట
ు వాడొకడును లేక పోయెను నినున ఆధారము
Be not sorely wroth, O LORD, neither remember iniquity for ever; behold,
చేసికొనుటకెై త్నునతాను పోరతాసహపరచకొనువాడొకడును లేడు నీవు మ్యకు see, we beseech Thee, we are all Thy people.
ముఖము చాట్ట చేసికొంటివి మ్య దోష్ములచేత్ నీవు మ్ముిను
కరిగించియనానవు.
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యెహోవా, నీవే మ్యకు త్ండిరవి మేము జగటమ్నున నీవు మ్యకు
కుమ్ిరివాడవు మేమ్ందరము నీ చేత్రపనియె
ై యనానము.
యెహోవా, అత్ాధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన్ దోష్మును నిత్ాము
జా
ా పకము చేసి కొన్కుము చిత్తగించము, చూడుము, దయచేయము,
మేమ్ంద రము నీ పరజలమే గదా.
నీ పరిశుది పటుణములు బీటిభూముల్లయెను స్త్యోను బీడాయెను
యెరూష్లేము ప్రడాయెను.
మ్య పత్రులు నినున కీరిించచండిన్ మ్య పరిశుది మ్ందిరము. మ్య
శృంగారమైన్ మ్ందిరము అగినప్రల్లయెను మ్యకు మ్నోహరములైన్వనినయ
నాశన్మైపోయెను.
యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌన్ముగానుందువా?
అత్ాధికముగా మ్ముిను శర మ్పట్ట
ు దువా?

Thy holy cities are a wilderness, Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation.

నాయొదద విచారణచేయనివారిని నా దరశన్మున్కు రానిచిచత్రని న్నున
వెదకనివారికి నేను దొరికిత్రని. నేనునానను ఇదిగో నేనునానను అని నా పేరు
పటుబడని జన్ముతో చెపుపచనానను.
త్మ్ ఆలోచన్ల న్నుసరించి చెడుమ్యరుమున్ న్డచ కొనుచ లోబడనొలాని
పరజలవెైపు దిన్మ్ంత్య నా చేతులు చాపుచనానను.

A people that provoketh Me to anger continually to My face, that sacrificeth
in gardens and burneth incense upon altars of brick;
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వారు తోటలలో బలారపణమును అరిపంచచ ఇటికెల మీద ధూపము
who say, `Stand by thyself; come not near to me, for I am holier than thou!'
వేయదురు నా భ్యములేక నాకు నిత్ాము కోపము కలుగజేయ చనానరు. These are a smoke in My nose, a fire that burneth all the day.
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వారు సమ్యధులలో కూరుచండుచ రహసాసథలములలో పరవేశించచ
పందిమ్యంసము త్రనుచందురు అసహాప్రకములు వారి ప్రత్ిలలో ఉన్నవి

Behold, it is written before Me: I will not keep silence, but will recompense-even recompense into their bosom"
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వారుమ్య దాపున్కురావదు
ద ఎడముగా ఉండుము నీకంట్ట మేము
పరిశుదు
ి లమ్ని చెపుపదురు; వీరు నా నాసికారంధరములకు పగవలను
దిన్మ్ంత్య మ్ండుచండు అగినవలను ఉనానరు.

your iniquities and the iniquities of your fathers together," saith the LORD,
"who have burned incense upon the mountains and blasphemed Me upon
the hills; therefore will I measure their former work into their bosom."
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నా యెదుట గరంథములో అది
వా
ర యబడి యన్నది పరత్రకారముచేయక నేను మౌన్ముగా నుండను
నిశచయముగా వారనుభ్వించన్ట్ట
ా నేను వారికి పరత్ర కారము చేసెదను.

Thus saith the LORD, "As the new wine is found in the cluster, and one saith,
`Destroy it not, for a blessing is in it,' so will I do for my servants' sakes, that
I may not destroy them all.
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నిశచయముగా మీ దోష్ములనుబటిుయ మీ పత్రుల దోష్ములనుబటిుయ
అన్గా పరవత్ములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన్ దానినిబటిుయ
కొండలమీద న్నున దూష్ంచిన్దానినిబటిుయ మొటుమొదట వారి ఒడిలోనే
వారికి పరత్రకారము కొలిచి పోయదును.

And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of
My mountains; and Mine elect shall inherit it, and My servants shall dwell
there.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు దా
ర క్షగెలలో కొరత్తరసము
కన్బడున్పుపడు జనులుఇది దీవెన్కరమైన్ది దాని కొటిువేయకుము అని
చెపుపదురు గదా? నా సేవకులన్ందరిని నేను న్శింపజేయకుండున్ట్ట
ా
వారినిబటిు నేనాల్లగ చేసెదను.

And Sharon shall be a fold of flocks, and the Valley of Achor a place for the
herds to lie down in, for My people that have sought Me.

Our holy and our beautiful house, where our fathers praised Thee, is burned
up with fire; and all our pleasant things are laid waste.
Wilt Thou refrain Thyself for these things, O LORD? Wilt Thou hold Thy
peace and afflict us very sore?
"I am sought of them that asked not for Me; I am found of them that sought
Me not. I said, `Behold Me, behold Me,' unto a nation that was not called by
My name.
I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which
walketh in a way that was not good, after their own thoughts;

who remain among the graves and lodge in the monuments, which eat
swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels;
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యాకోబునుండి సంతాన్మును యూదానుండి నా పరవత్ములను
సావధీన్పరచకొనువారిని పుటిుంచె దను నేను ఏరపరచకొనిన్వారు దాని
సవత్ంత్రించ కొందురు నా సేవకులు అకకడ నివసించెదరు.
న్నునగూరిచ విచారణచేసిన్ నా పరజలనిమిత్తము షారోను గొఱ్ఱల
మేత్భూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు సథలముగా ఉండును.
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యెహోవాను విసరిజంచి నా పరిశుదిపరవత్మును మ్రచి గాదున్కు బలాను
సిదిపరచవారల్లరా, అదృష్ుదేవికి ప్రనీయారపణము న్రిపంచవారల్లరా,
నేను పలువగా మీరు ఉత్తరమియాలేదు
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నేను మ్యటల్లడగా మీరు ఆలకింపక నా దృష్ుకి చెడిదైన్దాని చేసిత్రరి
నాకిష్ుము కానిదాని కోరిత్రరి నేను ఖడుమును మీకు అదృష్ుముగా
నియమించదును మీరందరు వధకు లోన్గుదురు.
కావున్ పరభువగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడు ఆలకించడి నా
సేవకులు భోజన్ముచేయదురు గాని మీరు ఆకలిగొనదరు నా సేవకులు
ప్రన్ము చేసెదరు గాని మీరు దపపగొన దరు. నా సేవకులు సంతోష్ంచెదరు
గాని మీరు సిగు
ు పడెదరు
నా సేవకులు హృదయాన్ందముచేత్ కేకలు వేసెదరుగాని మీరు
చింతాకారంతులై యేడెచదరు మ్నోదుుఃఖముచేత్ పరల్లపంచెదరు.
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"But ye are they that forsake the LORD, that forget My holy mountain, that
prepare a table for that Gad, and that furnish the drink offering unto that
Meni.
Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the
slaughter; because when I called, ye did not answer; when I spoke, ye did
not hear, but did evil before Mine eyes and did choose that wherein I
delighted not."
Therefore thus saith the Lord GOD, "Behold, My servants shall eat, but ye
shall be hungry; behold, My servants shall drink, but ye shall be thirsty:
behold, My servants shall rejoice, but ye shall be ashamed.
Behold, My servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of
heart, and shall howl for vexation of spirit.
And ye shall leave your name for a curse unto My chosen, for the Lord GOD
shall slay thee and call His servants by another name,

that he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of
truth, and he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth,
because the former troubles are forgotten, and because they are hid from
Mine eyes.
"For, behold, I create new heavens and a new earth; and the former shall
not be remembered, nor come into mind.

నేనేరపరచకొనిన్వారికి మీ పేరు శాపవచన్ముగా చేసిపోయెదరు పరభువగు
యెహోవా నినున హత్ముచేయను ఆయన్ త్న్ సేవకులకు వేర్కక పేరు
పట్ట
ు ను.
దేశములో త్న్కు ఆశీరావదము కలుగవలన్ని కోరు వాడు న్మ్ిదగిన్ దేవుడు But be ye glad and rejoice for ever in that which I create; for behold, I create
త్నానశీరవదింపవలన్ని కోరుకొనును దేశములో పరమ్యణము చేయవాడు
Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.
న్మ్ిదగిన్ దేవుని తోడని పరమ్యణము చేయను పూరవము కలిగిన్ బాధలు
నా దృష్ుకి మ్రువబడును అవి నా దృష్ుకి మ్రుగవును.
ఇదిగో నేను కొరత్త ఆకాశమును కొరత్త భూమిని సృజంచచనానను మునుపటివి
మ్రువబడును జా
ా పకమున్కురావు.
నేను సృజంచచన్నదానిగూరిచ మీరు ఎలాపుపడు హరిుంచి ఆన్ందించడి
నిశచయముగా నేను యెరూష్లేమును ఆన్ందకరమైన్ సథలముగాను ఆమ
పరజలను హరిుంచవారినిగాను సృజంచ చనానను.

And I will rejoice in Jerusalem, and joy in My people; and the voice of
weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.
There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath
not filled his days; for the child shall die a hundred years old; but the sinner
being a hundred years old shall be accursed.
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నేను యెరూష్లేమునుగూరిచ ఆన్ందించెదను నా జనులనుగూరిచ
హరిుంచెదను రోదన్ధవనియ విల్లపధవనియ దానిలో ఇకను విన్ బడవు.

And they shall build houses and inhabit them; and they shall plant vineyards
and eat the fruit of them.

20

అకకడ ఇకను కొదిదదిన్ములే బరదుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని
They shall not build and another inhabit; they shall not plant and another
ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవత్సరముల వయసుసగలవారై చని
eat; for as the days of a tree are the days of My people, and Mine elect shall
పోవుదురు ప్రప్రతుిడెై శాపగరసు
త డగువాడు సహిత్ము నూరు సంవత్సరములు long enjoy the work of their hands.
బరదుకును
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జనులు ఇండు
ా కట్ట
ు కొని వాటిలో కాపురముందురు దా
ర క్షతోటలు నాటించకొని
వాటి ఫలముల న్నుభ్ వింతురు.
వారు కట్ట
ు కొన్న యిండాలో వేర్కకరు కాపురముండరు వారు నాట్టకొన్నవాటిని
వేర్కకరు అనుభ్వింపరు నా జనుల ఆయష్ాము వృకాుయష్ామ్ంత్ యగును
నేను ఏరపరచకొనిన్వారు తాము చేసికొనిన్దాని ఫలమును పూరిిగా అనుభ్
వింతురు
వారు వృథాగా పరయాసపడరు ఆకసిికముగా కలుగు అప్రయము నొందుటకెై
పలాలను కన్రు వారు యెహోవాచేత్ ఆశీరవదింపబడిన్వారగుదురు వారి
సంతాన్పువారు వారియొదదనే యందురు.

They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed
of the blessed of the LORD, and their offspring with them.
And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they
are yet speaking, I will hear.
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వారికీల్లగున్ జరుగును వారు వేడుకొన్క మునుపు నేను ఉత్తరమిచెచదను
వారు మ్న్వి చేయచండగా నేను ఆలంకిచెదను.
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తోడళ్ల
ా ను గొఱ్ఱపలాలును కలిసి మేయను సింహము ఎదు
ద వల గడిి త్రనును
సరపమున్కు మ్నున ఆహారమ్గును నా పరిశుదిపరవత్ములో అవి
హానియె
ై న్ను నాశన్ మైన్ను చేయకుండును అని యెహోవా
సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా ఈల్లగు ఆజా ఇచచచనానడు ఆకాశము నా సింహాసన్ము భూమి
నా ప్రద పీఠము మీరు నా నిమిత్తము కటునుదేదశించ ఇలు
ా ఏప్రటిది? నాకు
విశర మ్సాథన్ముగా మీరు కటునుదేదశించన్ది ఏప్రటిది?

Thus saith the LORD, "The heaven is My throne, and the earth is My
footstool. Where is the house that ye build unto Me? And where is the place
of My rest?
For all those things hath Mine hand made, and all those things have been,"
saith the LORD. "But to this man will I look: even to him that is poor and of a
contrite spirit, and trembleth at My word.
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అవనినయ నా హసతకృత్ాములు అవి నావలన్ కలిగిన్వని యెహోవా
I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them,
సెలవిచచ చనానడు. ఎవడు దీనుడెై న్లిగిన్ హృదయముగలవాడెై నా మ్యట because when I called, none did answer, when I spoke, they did not hear;
విని వణకుచండునో వానినే నేను దృష్ుంచచనానను.
but they did evil before Mine eyes and chose that in which I delighted not."
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ఎదు
ద ను వధించవాడు న్రుని చంపువానివంటివాడ గొఱ్ఱపలాను బలిగా
అరిపంచవాడు కుకక మడను విరుచవానివంటివాడ నైవేదాము చేయవాడు
పందిరకిము అరిపంచవాని వంటివాడ ధూపము వేయవాడు బమ్ిను
సు
త త్రంచవానివంటి వాడ.వారు త్మ్కిష్ుమైన్ట్ట
ా గా తో
ి వలను ఏరపరచకొనిరి
వారి యసహామైన్ పనులు త్మ్కే యిష్ుముగాఉన్నవి.

Hear the word of the LORD, ye that tremble at His word: "Your brethren that
hated you, that cast you out for My name's sake, said, `Let the LORD be
glorified, when He shall appear to your joy'; and they shall be ashamed."
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నేను పలిచిన్పుపడు ఉత్తరమిచచవాడొకడును లేక పోయెను నేను
మ్యటల్లడిన్పుపడు వినువాడొకడును లేక పోయెను నా దృష్ుకి చెడిదైన్దాని
చేసిరి నాకిష్ుము కానిదాని కోరుకొనిరి కావున్ నేనును వారిని మోసములో
ముంచదును వారు భ్యపడువాటిని వారిమీదికి రపపంచెదను.

A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD
that rendereth recompense to His enemies.
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యెహోవా వాకామున్కు భ్యపడువారల్లరా, ఆయన్ మ్యట వినుడి
"Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was
మిముిను దేవష్ంచచ నా నామ్మునుబటిు మిముిను తో
ి సివేయ మీ
delivered of a manchild.
సవజనులు మీ సంతోష్ము మ్యకు కన్బడున్ట్ట
ా యెహోవా మ్హిమ్నొందును
గాక అని చెపుపదురు వారే సిగు
ు నొందుదురు.
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Isaiah

The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like
the bullock; and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor
destroy in all My holy mountain," saith the LORD."

"He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if
he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's
blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol-- yea, they have
chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations.
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ఆలకించడి, పటుణములో అలారిధవని పుట్ట
ు చన్నది దేవాలయమునుండి
శబదము విన్బడుచన్నది త్న్ శతు
ి వులకు పరత్రకారము చేయచండు
యెహోవా శబదము విన్బడుచన్నది.

Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth
be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as
soon as Zion travailed, she brought forth her children.
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Shall I bring to birth and not cease to bring forth?" saith the LORD. "Shall I
cause to bring forth, and shut the womb?" saith thy God.
"Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her; rejoice
for joy with her, all ye that mourn for her;
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పరసవవేదన్ పడకమునుపు ఆమ పలాను కనిన్ది నొపుపలు త్గులకమునుపు
మ్గపలాను కనిన్ది.
అటిువారి యెవరు వినియండిరి? అటిు సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక
జన్మును కనుటకు ఒకనాటి పరసవవేదన్ చాలునా? ఒకక నిమిష్ములో ఒక
జన్ము జనిించనా? స్త్యోనున్కు పరసవవేదన్ కలుగగానే ఆమ బిడిలను
కనను.
నేను పరసవవేదన్ కలుగజేసి కనిపంపక మ్యనదనా? అని యెహోవా
అడుగుచనానడు. పుటిుంచవాడనైన్ నేను గరభమును మూసెదనా? అని నీ
దేవుడడుగుచనానడు.
యెరూష్లేమును పేరమించవారల్లరా, మీరందరు ఆమతో సంతోష్ంచడి
ఆన్ందించడి. ఆమనుబటిు దుుఃఖించవారల్లరా, మీరందరు ఆమతో
ఉత్సహించడి
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ఆదరణకరమైన్ ఆమ సతన్ామును మీరు కుడిచి త్ృపత నొందదరు ఆమ
మ్హిమ్యత్రశయము అనుభ్వించచ ఆన్ందించె దరు.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు ఆలకించడి, న్దివల
సమ్యధాన్మును ఆమయొదదకు ప్రరజేయదును మీరు జన్ముల ఐశవరాము
అనుభ్వించన్ట్ట
ా ఒడు
ి మీద పరిాప్రరు జలపరవాహమువల మీయొదదకు దానిని
రాజేతును మీరు చంకను ఎత్రతకొన్బడెదరు మోకాళామీద ఆడింపబడెదరు.

As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be
comforted in Jerusalem.
And when ye see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish
like an herb; and the hand of the LORD shall be known toward His servants,
and His indignation toward His enemies.
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ఒకని త్లిా వానిని ఆదరించన్ట్ట
ా నేను మిముిను ఆద రించెదను
యెరూష్లేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు.

For behold, the LORD will come with fire, and with His chariots like a
whirlwind, to render His anger with fury and His rebuke with flames of fire.
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మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలాసించను మీ యెముకలు లేత్గడిివల
బలియను యెహోవా హసతబలము ఆయన్ సేవకులయెడల కను
పరచబడును ఆయన్ త్న్ శతు
ి వులయెడల కోపము చూపును.

For by fire and by His sword will the LORD plead with all flesh; and the slain
of the LORD shall be many.
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ఆలకించడి, మ్హాకోపముతో పరత్రకారము చేయట కును అగినజావలలతో
గదిదంచటకును యెహోవా అగినరూపముగా వచచచనానడు ఆయన్
రథములు తుప్రనువల త్వరపడుచన్నవి.

"They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind
one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination and the
mouse, shall be consumed together," saith the LORD.
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అగిన చేత్ను త్న్ ఖడుముచేత్ను శరీరులందరితో ఆయన్ వాాజామ్యడును
యెహోవాచేత్ అనేకులు హతులవుదురు.

"For I know their works and their thoughts. It shall come that I will gather all
nations and tongues, and they shall come and see My glory.
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తోటలోనికి వెళావలన్ని మ్ధానిలుచన్న యొకని చూచి త్ముి
పరత్రష్ఠంచకొనుచ పవిత్ిపరచ కొనుచన్నవారై పందిమ్యంసమును
హేయవసు
త వును పందికొకుకలను త్రనువారును ఒకడును త్పపకుండ
న్శించెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక.

And I will set a sign among them, and I will send those of them who escape
unto the nations: to Tarshish, Pul, and Lud who draw the bow, to Tubal, and
Javan, to the isles afar off who have not heard My fame, neither have seen
My glory; and they shall declare My glory among the Gentiles.

that ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; that
ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory."
For thus saith the LORD, "Behold, I will extend peace to her like a river, and
the glory of the Gentiles like a flowing stream; then shall ye suck, ye shall be
borne upon her sides, and be dandled upon her knees.
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వారి కిరయలు వారి త్లంపులు నాకు తెలిసేయన్నవి అపుపడు సమ్సత
జన్ములను ఆయా భాష్లు మ్యట ల్లడువారిని సమ్కూరచదను వారు వచిచ
నా మ్హిమ్ను చూచెదరు.
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నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిరయను జరిగించెదను వారిలో
త్పపంచకొనిన్వారిని విలుకాండెైీన్ త్రీుషు పూలు లూదు అను జనుల యొదద
కును తుబాలు యావాను నివాసులయొదదకును నేను పంప దను
న్నునగూరిచన్ సమ్యచారము విన్న్టిుయ నా మ్హి మ్ను
చూడన్టిుయదూరదీవపవాసులయొదదకు వారిని పంపదనువారు జన్ములలో
నా మ్హిమ్ను పరకటించెదరు.
ఇశారయేలీయలు పవిత్ిమైన్ ప్రత్ిలో నైవేదా మును యెహోవా
మ్ందిరములోనికి తెచచన్ట్ట
ా గా గుఱ్ఱములమీదను రథములమీదను
డోలీలమీదను కంచరగాడిదలమీదను ఒంట్టలమీదను ఎకికంచి
సరవజన్ములలోనుండి నాకు పరత్రష్ఠత్ పరవత్మ్గు యెరూష్లేమున్కు మీ
సవదేశీయలను యెహోవాకు నైవేదాముగా వారు తీసికొనివచెచదరని
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
మ్రియ యాజకులుగాను లేవీయలుగాను ఉండుటకెై నేను వారిలో కొందరిని
ఏరపరచకొందును అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు. మ్రియ యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
నేను సృజంపబోవు కొరత్త ఆకాశమును కొరత్త భూమియ లయముకాక నా
సనినధిని నిలుచన్ట్ట
ా నీ సంత్త్రయ నీ నామ్మును నిలిచియండును ఇదే
యెహోవా వాకుక.
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పరత్ర అమ్యవాసాదిన్మున్ను పరత్ర విశారంత్రదిన్ము న్ను నా సనినధిని
మొ
ా కుకటకెై సమ్సత శరీరులు వచెచ దరు అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests who were in
Anathoth in the land of Benjamin,
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to whom the word of the LORD came in the days of Josiah the son of Amon,
king of Judah, in the thirteenth year of his reign.

Jeremiah

1

1

వారు పోయి నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారి కళేబర ములను తేరి
చూచెదరు వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన ఆరిపోదు అవి సమ్సత శరీరులకు
హేయముగా ఉండును.
బెనాామీనుదేశమ్ందలి అనాతోతులో కాపురమున్న యాజకులలో ఒకడెై,
హిలీకయా కుమ్యరుడెైన్ యిరీియా వాకాములు
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Then the word of the LORD came unto me, saying,
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ఆమోను కుమ్యరుడెైన్ యోషీయా యూదాకు రాజై యండగా అత్ని
యేలుబడి పదుమూడవ సంవత్సరమున్ యెహోవా వాకుక యిరీియాకు
పరత్ాక్ష మ్యయెను.
మ్రియ యోషీయా కుమ్యరుడగు యెహో యాకీము యూదాకు
రాజైయండగాను, యోషీయా కుమ్యరుడగు సిదికయా యూదాకు రాజై
యండగాను, అత్ని యేలుబడి పదునొకండవ సంవత్సరాంత్మువరకును,
అన్గా ఆ సంవత్సరమున్ అయిదవ నలలో యెరూష్లేము చెరదీసికొని
పోబడు వరకును ఆ వాకుక పరత్ాక్షమ్గు చండెను.

And they shall bring all your brethren for an offering unto the LORD out of
all nations, upon horses and in chariots and in litters, and upon mules and
upon swift beasts, to My holy mountain Jerusalem," saith the LORD, "as the
children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the
LORD.
And I will also take of them for priests and for Levites," saith the LORD.

"For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain
before me," saith the LORD, "so shall your seed and your name remain.

And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one
Sabbath to another, shall all flesh come to worship before Me," saith the
LORD.
"And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have
transgressed against Me; "for their worm shall not die, neither shall their
fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh."

It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, unto
the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah,
unto the carrying away of Jerusalem captive in the fifth month.

"Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth
out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the
nations."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యెహోవావాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
గరభములో నేను నినున రూపంపక మునుపే నిననరిగిత్రని, నీవు గరభమునుండి
బయలుపడక మునుపే నేను నినున పరత్రష్ఠంచిత్రని, జన్ములకు పరవకిగా నినున
నియమించిత్రని.
అందుకు అయోా పరభువగు యెహోవా, చిత్తగించము నేను బాలుడనే;
మ్యటల్లడుటకు నాకు శకిి చాలదని నేన్న్గా
యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచెచనునేను బాలుడన్న్వదు
ద ; నేను నినున
పంపువారందరియొదదకు నీవు పోవలను, నీకాజా
ా పంచిన్ సంగతులనినయ
చెపప వలను.
వారికి భ్యపడకుము, నినున విడిపంచటకు నేను నీకు తోడెైయనానను;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
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అపుపడు యెరూష్లేము వారు న్నున విడిచి అన్ాదేవత్లకు ధూపము వేసి,
త్మ్ చేతులు రూపంచిన్ వాటికి న్మ్సకరించట యను త్మ్
చెడుత్న్మ్ంత్టినిబటిు నేను వారిని గూరిచన్ నా తీరుపలు పరకటింతును.
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కాబటిు నీవు న్డుముకట్ట
ు కొని నిలువబడి నేను నీకాజా
ా పంచన్దంత్య
వారికి పరకటన్చేయము; భ్యపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు
భ్యము పుటిుంతును.

Then said I, "Ah, Lord GOD! Behold, I cannot speak, for I am a child."
But the LORD said unto me, "Say not, `I am a child,' for thou shalt go to all
whom I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.
Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee," saith the
LORD.
Then the LORD put forth His hand and touched my mouth. And the LORD
said unto me, "Behold, I have put My words in thy mouth.

See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root
out and to pull down, and to destroy and to throw down, to build and to
plant."
అపుపడు యెహోవా చేయి చాప నా నోరుముటిు యీల్లగు సెలవిచెచనుఇదిగో Moreover the word of the LORD came unto me, saying, "Jeremiah, what
నేను నీ నోట నా మ్యటలు ఉంచియనానను.
seest thou?" And I said, "I see a rod of an almond tree."
పలాగించటకును విరుగగొట్ట
ు టకును, న్శింపజేయటకును పడదోరయటకును, Then said the LORD unto me, "Thou hast well seen, for I will hasten My
కట్ట
ు టకును నాట్టటకును నేను ఈ దిన్మున్ జన్ముల మీదను రాజా
word to perform it."
ములమీదను నినున నియమించియనానను.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యిరీియా, నీకేమి
కన్బడుచన్నదని సెలవిచెచను. అందుకుబాదముచెట్ట
ు చవవ
కన్బడుచన్నదని నేన్న్గా
యెహోవానీవు బాగుగా కనిపటిుత్రవి; నేను చెపపన్ వాకామును నరవేరుచటకు
నేను ఆతుర పడుచనానన్నను.
రండవమ్యరు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమైనీకేమి కన్బడుచన్నదని
సెలవియాగా నేనుమ్సలుచన్న బాన్ నాకు కన్బడుచన్నది; దాని
ముఖము ఉత్తర దికుకన్కు త్రరిగియన్నదంటిని.

And the word of the LORD came unto me the second time, saying, "What
seest thou?" And I said, "I see a seething pot, and the face thereof is toward
the north."
Then the LORD said unto me, "Out of the north an evil shall break forth
upon all the inhabitants of the land.
For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north," saith the
LORD; "and they shall come and they shall set every one his throne at the
entrance of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round
about, and against all the cities of Judah.
అందుకు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచెచనుఉత్తర దికుకనుండి కీడు బయలుదేరి And I will utter My judgments against them concerning all their wickedness,
యీ దేశనివాసులందరిమీదికి వచచను.
who have forsaken Me, and have burned incense unto other gods, and
worshiped the works of their own hands.
ఇదిగో నేను ఉత్తరదికుకన్ నున్న రాజాముల సరవవంశసు
థ లను పలిచెదను, Thou therefore gird up thy loins, and arise and speak unto them all that I
వారు వచిచ పరత్రవాడును యెరూష్లేము గుమ్ిములలోను, యెరూష్లేము
command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before
చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కారము లనినటికి ఎదురుగాను, యూదాపటుణములనినటికి
them.
ఎదురు గాను త్మ్ సింహాసన్ములను సాథపంతురు.
For behold, I have made thee this day a fortified city, and an iron pillar, and
brazen walls against the whole land -- against the kings of Judah, against the
princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the
land.
And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee, for I
am with thee," saith the LORD, "to deliver thee."
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యూదా రాజుల యొదదకు గాని పరధానులయొదదకు గాని యాజకులయొదదకు
గాని దేశనివాసులయొదదకు గాని, యీ దేశమ్ంత్టిలో నీవెకకడికి పోయిన్ను,
ప్ర
ర కారముగల పటుణముగాను ఇనుపసతంభ్ముగాను ఇత్తడి గోడలు గాను
నీవుండున్ట్ట
ా ఈ దిన్మున్ నినున నియమించియనానను.

Moreover the word of the LORD came to me, saying,
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వారు నీతో యదిము చేతురు గాని నినున విడిపంచటకు నేను నీకు తోడెై
యన్నందున్ వారు నీపైని విజయము పంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, `Thus saith the LORD: "`I
remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals,
when thou wentest after Me in the wilderness, in a land that was not sown.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

Israel was holiness unto the LORD, and the firstfruits of His increase. All that
devour him shall offend; evil shall come upon them,'" saith the LORD.
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Hear ye the word of the LORD, O house of Jacob, and all the families of the
house of Israel.

Jeremiah

2

3

Jeremiah

2

4

నీవు వెళ్లా యెరూష్లేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమ్యచారము పరకటింపుము.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీవు అరణాములోను, విత్తన్ములు
వేయదగనిదేశములోను, న్నున వెంబడించచ నీ ¸యవన్కాలములో నీవు
చూపన్ అనురాగమును నీ వెైవాహిక పేరమ్ను నేను జా
ా పకము
చేసికొనుచనానను.
అపుపడు ఇశారయేలు యెహోవాకు పరత్రష్ఠత్జన్మును, ఆయన్ రాబడికి పరథమ్
ఫలమును ఆయెను, అత్ని లయ పరచవారందరు శిక్షకు ప్రతు
ి లైరి, వారికి
కీడు సంభ్ వించను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యాకోబు ఇంటివారల్లరా, ఇశారయేలు ఇంటివార ల్లరా, మీరందరు యెహోవా
వాకుక వినుడి.
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And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the
goodness thereof; but when ye entered, ye defiled My land and made Mine
heritage an abomination.
The priests said not, `Where is the LORD?' And they that handle the law
knew Me not; the pastors also transgressed against Me; and the prophets
prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.

Jeremiah

2

7

Jeremiah

2

8

Jeremiah

2

9

యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునాయందు ఏ దురీనత్ర చూచి మీ
పత్రులు వారథమైన్దాని న్నుసరించి, తాము వారు
థ లగున్ట్ట
ా నాయొదదనుండి
దూరముగా తొలగి పోయిరి?
ఐగుపు
త దేశములోనుండి మ్ముిను రపపంచిన్ యెహోవా యెకకడ నునానడని
అరణాములో అన్గా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృష్ుయ
గాఢంధకారమును కలిగి, యెవరును సంచారమైన్ను నివాసమైన్ను చేయని
దేశములో మ్ముిను న్డిపంచిన్ యెహోవా యెకకడ ఉనానడని జనులు
అడుగుటలేదు.
దాని ఫలములను శ్రరష్ఠపదారథములను త్రనున్ట్ట
ా నేను ఫలవంత్మైన్
దేశములోనికి మిముిను రపపంపగా మీరు పరవేశించి, నా దేశమును
అపవిత్ిపరచి నా సాాసథామును హేయమైన్దిగా చేసిత్రరి.
యెహోవా యెకకడ ఉనానడని యాజకులడుగరు, ధరిశాసోతీపదేశకులు
న్ననరుగరు, ఏలికలును నామీద త్రరుగుబాట్ట చేయదురు. పరవకిలు
బయలుపేరట పరవచన్ములు చెపుపదురు నిష్పరయోజన్మైన్వాటిని
అనుసరింతురు
కావున్ నేనికమీదట మీతోను మీ పలాల పలాలతోను వాాజామ్యడెదను; ఇది
యెహోవా వాకుక.

Thus saith the LORD: "What iniquity have your fathers found in Me, that
they are gone far from Me, and have walked after vanity, and have become
vain?
Neither said they, `Where is the LORD that brought us up out of the land of
Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts and of
pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land
that no man passed through and where no man dwelt?'

"Therefore I will yet plead with you," saith the LORD, "and with your
children's children will I plead.
For pass over to the isles of Chittim and see; and send unto Kedar and
consider diligently, and see if there be such a thing.

Hath a nation changed their gods, which are yet no gods? But My people
have changed their Glory for that which doth not profit.
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కీతీతయల దీవపములకు పోయి చూడుడి, కేదారున్కు దూత్లను పంప
బాగుగా విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన్ పరకారము ఎకకడనైన్ను
జరిగిన్దా?
దైవత్వము లేని త్మ్ దేవత్లను ఏ జన్మైన్ను ఎపుపడెైన్ను మ్యరుచకొననా?
అయిన్ను నా పరజలు పరయోజన్ము లేనిదానికెై త్మ్ మ్హిమ్ను మ్యరుచకొనిరి.

Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid; be ye very
desolate," saith the LORD.

"For My people have committed two evils: They have forsaken Me, the
fountain of living waters, and hewn them out cisterns--broken cisterns that
can hold no water.
ఆకాశమ్య, దీనిబటిు విసియ పడుము, కంపంచము, బత్రతగా ప్రడెై పముి; ఇదే "Is Israel a servant? Is he a homeborn slave? Why is he despoiled?
యెహోవా వాకుక.
నా జనులు రండు నేరములు చేసియనానరు, జీవజలముల ఊటనైన్ న్నున The young lions roared at him and yelled, and they made his land waste; his
విడిచి యనానరు, త్మ్కొరకు తొటాను, అన్గా బదదలై నీళ్ల
ా నిలువని తొటాను cities are burned without inhabitant.
తొలిపంచకొనియనానరు.
ఇశారయేలు కొన్బడిన్ దాసుడా? యింటపుటిున్ దాసుడా? కాడు గదా;
Also the children of Noph and Tahpanhes have broken the crown of thy
అత్డల దోపుడుసొమ్యియెను?
head.
కొదమ్ సింహములు వానిపైని బబబలు పట్టును గరిజంచెను, అవి అత్ని దేశము Hast thou not procured this unto thyself, in that thou hast forsaken the
ప్రడుచేసెను, అత్ని పటుణములు నివాసులులేక ప్రడా యెను.
LORD thy God when He led thee by the way?
నోపు, త్హపనేసు అను పటుణములవారు నీ నత్రతని బదదలు చేసిరి.
And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of
Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of
the river?
నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున మ్యరు ములో న్డిపంచచండగా నీవు ఆయన్ను Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove
విసరిజంచట వలన్ నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా.
thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast
forsaken the LORD thy God, and that the fear of Me is not in thee," saith the
Lord GOD of hosts.
నీవు షీహోరు నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు ఐగుపు
"For of olden time I have broken thy yoke and burst thy bonds; and thou
త మ్యరుములో నీకేమి పనియన్నది?
యూఫరటీసున్ది నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు అష్ష
ు రు మ్యరుములో నీకేమి పనియన్నది. saidst, `I will not transgress,' when upon every high hill and under every
green tree thou wanderest, playing the harlot.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవాను విసరిజంచటయ, నీకు నా యెడల భ్య భ్కు
ి లు
Yet I had planted thee, a noble vine, wholly a right seed. How then art thou
లేకుండుటయ, బాధకును శర మ్కును కారణమ్గు న్ని నీవు తెలిసికొని
turned into the degenerate plant of a strange vine unto Me?
గరహించన్ట్ట
ా నీ చెడుత్న్ము నినున శికిుంచను, నీవు చేసిన్ దోరహము నినున
గదిదంచన్ని పరభువును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా సెల
విచచచనానడు.
పూరవ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిు నీ బంధకములను
For though thou wash thee with soda and take thee much soap, yet thine
తెంపవేసిత్రనినేను సేవచేయ న్ని చెపుపచనానవు; ఎత్తయిన్ పరత్ర
iniquity is marked before Me," saith the Lord GOD.
కొండమీదను పచచని పరత్ర చెట్ట
ు కిరందను వేశావల కీరడించచనానవు.
శ్రరష్ఠమైన్ దా
ర కాువలిావంటి దానిగా నేను నినున నాటి త్రని; కేవలము నికకమైన్
"How canst thou say, `I am not polluted; I have not gone after the Baalim'?
విత్తన్మువలని చెట్ట
ు వంటిదానిగా నినున నాటిత్రని; నాకు జాత్రహీన్పు
See thy way in the valley; know what thou hast done. Thou art a swift
దా
ర కాువలిావల నీ వెట్ట
ా భ్రష్ుసంతాన్ మైత్రవి?
dromedary traversing her ways,
నీవు కాురముతో కడుగుకొనిన్ను విసాతరమైన్ సబుబ రాచకొనిన్ను నీ దోష్ము a wild ass used to the wilderness, that snuffeth up the wind at her pleasure.
మ్రకవల నాకు కన్బడుచన్నది; ఇది పరభువగు యెహోవా వాకుక.
In her need who can turn her away? All they that seek her will not weary
themselves; in her month they shall find her.
నేను అపవిత్ిత్ నొందిన్దాన్ను కాను, బయలు దేవత్ల న్నుసరించి
Withhold thy foot from being unshod, and thy throat from thirst. But thou
పోవుదాన్ను కాను అని నీవు ఎటానుకొందువు? లోయలో నీ మ్యరుమును
saidst, `There is no hope; no, for I have loved strangers, and after them will I
చూడుము, నీవు చేసిన్దాని తెలిసికొనుము, నీవు తో
ి వలలో ఇట్ట అట్ట
go.'
త్రరుగుల్లడు వడిగల ఒంట్టవు,
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అరణామున్కు అల వాట్ట పడిన్ అడవి గాడిదవు, అది దాని
కామ్యతురత్వలన్ గాలి పీలుచను, కలిసికొనున్పుపడు దాని త్రిపపగల
వాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియ అలసి యండదు, దాని
మ్యసములో అది కన్బడును.
జాగరత్త పడి నీ ప్రదములకు చెపుపలు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక దపపగొన్
కుండున్ట్ట
ా జాగరత్తపడుము అని నేను చెపపన్ను నీవుఆ మ్యట వారథము,
విన్ను, అనుాలను మోహించిత్రని, వారి వెంబడి పోదున్ని చెపుపచనానవు.
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"As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed-they, their kings, their princes, and their priests and their prophets,
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దొరికిన్ దొంగ సిగు
ు పడున్ట్ట
ా ఇశారయేలుకుట్టంబము వారు సిగు
ు పడుదురునీవు But where are thy gods that thou hast made thee? Let them arise if they can
మ్య త్ండిరవని మ్య
ా నుతోనునీవే న్నున పుటిుంచిత్రవని రాత్రతోను చెపుపచ,
save thee in the time of thy trouble; for according to the number of thy
వారును వారి రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి
cities are thy gods, O Judah.
పరవకిలును అవమ్యన్ము నొందుదురు.
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వారు నా త్ట్ట
ు ముఖము త్రిపుపకొన్క వీపునే త్రిపుపకొనిరి; అయిన్ను
ఆపతాకలములోలేచి మ్ముిను రకిుంపుమ్ని వారు మ్న్వి చేయదురు.
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నీకు నీవు చేసికొనిన్ దేవత్లు ఎకకడ నున్నవి? అవి నీ ఆపతాకలములో లేచి "In vain have I smitten your children; they received no correction. Your own
నినున రకిుంచ నేమో; యూదా, నీ పటుణములనోన నీ దేవత్లనినయే గదా.
sword hath devoured your prophets like a destroying lion.

Jeremiah

2

29

మీరందరు నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారు, నాతో ఎందుకు
వాదించదురని యెహోవా అడుగుచనానడు.
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saying to a stock, `Thou art my father,' and to a stone, `Thou hast brought
me forth.' For they have turned their back unto Me, and not their face; but
in the time of their trouble they will say, `Arise, and save us!'

"Why will ye plead with Me? Ye all have transgressed against Me," saith the
LORD.

O generation, see ye the word of the LORD! Have I been a wilderness unto
Israel? A land of darkness? Why say My people, `We are lords; we will come
no more unto Thee'?
నేను మీ పలాలను హత్ముచేయట వారథమే; వారు శిక్షకు లోబడరు;
Can a maid forget her ornaments, or a bride her attire? Yet My people have
నాశన్వాంఛగల సింహమువల మీ ఖడుము మీ పరవకిలను సంహరించ చన్నది. forgotten Me days without number.
ఈ త్రమువార ల్లరా, యెహోవా సెలవిచచ మ్యట లక్షాపట్ట
ు డినేను
ఇశారయేలున్కు అరణాము వలనైత్రనా? గాఢంధకార దేశమువలనైత్రనా?
మేము సేవచఛగా త్రరుగుల్లడువార మైత్రవిిు; ఇకను నీయొదదకు రామ్ని నా
పరజలేల చెపుప చనానరు?
కన్ాక త్న్ ఆభ్రణములను మ్రచనా? పండిాకుమ్యరి త్న్ ఒడా
ి ణమును
మ్రచనా? నా పరజలు లకకలేన్నిన దిన్ములు న్నున మ్రచియనానరు.

Why readiest thou thy way to seek love? Therefore hast thou also taught
the wicked ones thy ways.

33

కామ్ము తీరుచకొనుటకెై నీవెంతో ఉప్రయముగా న్టించచనానవు;
అందువలన్ నీ కారాములు చేయటకు చెడుస్త్తీలకు నేరిపత్రవి గదా.

Yet thou sayest, `Because I am innocent, surely His anger shall turn from
me.' Behold, I will plead with thee because thou sayest, `I have not sinned.'
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Why gaddest thou about so much to change thy way? Thou also shalt be
ashamed of Egypt as thou wast ashamed of Assyria.

2

35

మ్రియ నిరోిషులైన్ దీనుల ప్ర
ర ణరకిము నీ బటు చెంగులమీద
కన్బడుచన్నది; కన్నములలోనే కాదు గాని నీ బటులనినటిమీదను కన్బడు
చన్నది.
అయిన్ను నీవునేను నిరోదష్ని, నిశచయముగా ఆయన్ కోపము నామీదనుండి
తొలగిపోయెన్ని చెపుప కొనుచనానవు. ఇదిగోప్రపము చేయలేదని నీవు
చెపపన్ దానిబటిు నీతో నాకు వాాజాము కలిగిన్ది.

Also in thy skirts is found the blood of the souls of the poor innocents; I
have not found it by secret search, but upon all these.

Yea, thou shalt go forth from him with thine hands upon thine head; for the
LORD hath rejected thy confidences, and thou shalt not prosper in them.
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నీ మ్యరుము మ్యరుచ కొనుటకు నీవేల ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుచనానవు?
నీవు అష్ష
ు రును ఆధారము చేసికొని సిగు
ు పడిన్ట్ట
ా ఐగుపు
త ను ఆధారము
చేసికొని సిగు
ు పడెదవు.
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చేతులు నత్రతని బెట్ట
ు కొని ఆ జన్మునొదదనుండి బయలు వెళ్లాదవు; యెహోవా
నీ ఆశర యములను నిరాకరించచనానడు. వాటివలన్ నీకు కేుమ్ము కలుగదు.
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మ్రియ ఒకడు త్న్ భారాను త్ాజంచగా ఆమ అత్నియొదదనుండి
తొలగిపోయి వేర్కక పురుషునిదైన్ త్రువాత్ అత్డు ఆమయొదదకు
త్రరిగిచేరునా? ఆల్లగు జరుగు దేశము బహుగా అపవిత్ిమ్గును గదా;
అయిన్ను నీవు అనేకులైన్ విటకాండరతో వాభిచారము చేసిన్ను నాయొదదకు
త్రరిగిరమ్ిని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
చెట్ట
ా లేని కొండపరదేశమువెైపు నీ కనునలత్రత చూడుము; నీతో ఒకడు
శయనింపని సథలమకకడ ఉన్నది? ఎడారి మ్యరుమున్ అరబిదేశసు
థ డు
కాచియండున్ట్ట
ా గా నీవు వారికొరకు తో
ి వలలో కూరుచండియనానవు; నీ
వాభి చారములచేత్ను నీ దుషాకరాములచేత్ను నీవు దేశమును
అపవిత్ిపరచచనానవు.
కావున్ వాన్లు కురియక మ్యనను, కడవరి వరుము లేకపోయి యన్నది,
అయిన్ను నీకు వాభిచార స్త్తీ ధైరామువంటి ధైరాము గలదు, సిగు
ు పడనొలా
కునానవు.
అయిన్ను ఇపుపడు నీవునా త్ండ్రర, చిన్నపపటినుండి నాకు చెలికాడవు నీవే
యని నాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు చండవా?
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ఆయన్ నిత్ాము కోపంచనా? నిరంత్రము కోపము చూపునా? అని
నీవనుకొనిన్ను నీవు చేయదలచిన్ దుషాకరాములు చేయచనే యనానవు.

And I said after she had done all these things, `Return thou unto Me.' But
she returned not, and her treacherous sister Judah saw it.
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And I saw that for all the causes for which backsliding Israel committed
adultery, I had put her away and given her a bill of divorce; yet her
treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also.

Jeremiah

3

7

Jeremiah

3

8

Jeremiah

3

9

మ్రియ రాజైన్ యోషీయా దిన్ములలో యెహోవా నాకీల్లగు
సెలవిచెచనుదోరహినియగు ఇశారయేలు చేయకారాము నీవు చూచిత్రవా? ఆమ
ఉన్నత్మైన్ పరత్ర కొండమీదికిని పచచని పరత్ర చెట్ట
ు కిరందికిని పోవుచ అకకడ
వాభిచారము చేయచన్నది.
ఆమ యీ కిరయలనినటిని చేసిన్ను, ఆమను నాయొదదకు త్రరిగి రమ్ిని నేను
సెలవియాగా ఆమ త్రరిగిరాలేదు. మ్రియ విశావసఘ్రత్కురాలగు ఆమ
సహోదరియె
ై న్ యూదా దాని చూచెను.
దోరహినియగు ఇశారయేలు వాభి చారముచేసిన్ హేతువుచేత్నే నేను ఆమను
విడిచిపటిు ఆమకు పరితాాగపత్రిక ఇయాగా, విశావసఘ్రత్కు రాలగు ఆమ
సహోదరియె
ై న్ యూదా చూచియ తానును భ్యపడక వాభిచారము
చేయచ వచచ చన్నది.
రాళాతోను మొదు
ద లతోను వాభిచారము చేసెను; ఆమ నిరభయముగా
వాభిచారము చేసి దేశమును అపవిత్ిపరచెను.

"They say, `If a man put away his wife, and she go from him and become
another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly
polluted?' But thou hast played the harlot with many lovers; yet return
again to Me," saith the LORD.
"Lift up thine eyes unto the high places, and see where hast thou not been
lain with. By the wayside hast thou sat for them, as the Arabian in the
wilderness; and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with
thy wickedness.
Therefore the showers have been withheld, and there hath been no latter
rain. And thou had a whore's forehead; thou refused to be ashamed.

Wilt thou not from this time cry unto Me, `My Father, Thou art the guide of
my youth?

Will He reserve His anger for ever? Will He keep it to the end?' Behold, thou
hast spoken, and done evil things as thou couldest."
The LORD said also unto me in the days of Josiah the king: "Hast thou seen
that which backsliding Israel hath done? She hath gone up upon every high
mountain and under every green tree, and there hath played the harlot.

And it came to pass, because she made so light of her whoredom, that she
defiled the land and committed adultery with stones and with stocks.
And yet for all this her treacherous sister Judah hath not turned unto Me
with her whole heart, but feignedly," saith the LORD.

And the LORD said unto me, "The backsliding Israel hath justified herself
more than treacherous Judah.
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ఇంత్గా జరిగిన్ను విశావసఘ్రత్కు రాలగు ఆమ సహోదరియె
ై న్ యూదా
పైవేష్మున్కే గాని త్న్ పూరణహృదయముతో నాయొదదకు త్రరుగుట లేదని
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

Jeremiah

3

11

కాగా విశావసఘ్రత్కురాలగు యూదాకంట్ట దోరహినియగు ఇశారయేలు తాను
నిరోదష్నియని ఋజువుపరచకొని యన్నది.
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`Turn, O backsliding children,' saith the LORD, `for I am married unto you;
and I will take you, one from a city and two from a family, and I will bring
you to Zion.
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నీవు వెళ్లా ఉత్తరదికుకన్ ఈ మ్యటలు పరక టింపుముదోరహినివగు ఇశారయేలూ,
త్రరిగిరముి; ఇదే యెహోవా వాకుక. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను
కృపగలవాడను గనుక నేనలాపుపడు కోపంచవాడను కాను; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
నీ దేవుడెైన్ యెహోవామీద త్రరుగుబాట్ట చేయచ, నా మ్యటను అంగీకరింపక
పరత్ర పచచని చెట్ట
ు కిరంద అనుాలతో కలిసి కొనుటకు నీవు ఇట్ట అట్ట పోయిన్
నీ దోష్ము ఒపుపకొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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భ్రషు
ు లగు పలాల్లరా, త్రరిగిరండి, నేను మీ యజమ్యనుడను; ఇదే యెహోవా
వాకుక ఒకానొక పటుణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక కుట్టంబములోనుండి
ఇదదరినిగాను మిముిను తీసికొని స్త్యోనున్కు రపపంచెదను.

"And it shall come to pass when ye be multiplied and increased in the land,
in those days," saith the LORD, "they shall say no more, `The ark of the
covenant of the LORD.' Neither shall it come to mind, neither shall they
remember it; neither shall they visit it, neither shall that be done any more.
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నాకిష్ుమైన్ కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జా
ా న్ముతోను
వివేకముతోను మిముి నేలుదురు.

At that time they shall call Jerusalem the Throne of the LORD, and all the
nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem;
neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.
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మీరు ఆ దేశములో అభివృదిి పంది విసతరించ దిన్ములలో జనులుయెహోవా
నిబంధన్ మ్ందసమ్ని ఇకను చెపపరు, అది వారి మ్న్సుస లోనికి రాదు,
దానిని జా
ా పకము చేసికొన్రు, అది పోయి న్ందుకు చింత్పడరు, ఇకమీదట
దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and
they shall come together out of the land of the north to the land that I have
given for an inheritance unto your fathers.
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"But I said, `How shall I put thee among the children and give thee a
pleasant land, a goodly heritage of the hosts of nations?' And I said, `Thou
shalt call Me "My Father," and shalt not turn away from Me.'
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ఆ కాలమున్యెహోవాయొకక సింహాసన్మ్ని యెరూష్లేమున్కు పేరు
పట్టుదరు; జన్ము లనినయ త్మ్ దుష్ుమ్న్సుసలో పుట్ట
ు మూరఖత్వము
చొపుపన్ న్డుచకొన్క యెహోవా నామ్మునుబటిు యెరూష్లేమున్కు
గుంపులుగా కూడి వచెచదరు.
ఆ దిన్ ములలో యూదావంశసు
థ లును ఇశారయేలు వంశసు
థ లును కలిసి
ఉత్తరదేశములోనుండి పరయాణమై, మీ పత్రులకు నేను సావసథాముగా ఇచిచన్
దేశమున్కు వచెచదరు.
నేను బిడిలలో నిననట్ట
ా ఉంచకొని, రమ్ా దేశమును జన్ముల సావసథాములలో
రాజకీయ సావసథామును నేనట్ట
ా నీకిచెచద న్నుకొని యంటిని. నీవునా త్ండ్రర
అని నాకు మొఱ్ఱపటిు న్నున మ్యన్వనుకొంటిని గదా?

Go and proclaim these words toward the north, and say: "`Return, thou
backsliding Israel,' saith the LORD, `and I will not cause Mine anger to fall
upon you; for I am merciful,' saith the LORD, `and I will not keep anger for
ever.
Only acknowledge thine iniquity: that thou hast transgressed against the
LORD thy God, and hast scattered thy ways to the strangers under every
green tree, and ye have not obeyed My voice,' saith the LORD.

And I will give you pastors according to Mine heart, who shall feed you with
knowledge and understanding.'

Surely as a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt
treacherously with Me, O house of Israel," saith the LORD.
A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the
children of Israel; for they have perverted their way, and they have
forgotten the LORD their God.
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అయిన్ను స్త్తీ త్న్ పురుషునికి విశావసఘ్రత్కురాలగున్ట్ట
ా గా ఇశారయేలు
వంశసు
థ ల్లరా, నిశచయముగా మీరును నాకు విశావస ఘ్రత్కులైత్రరి; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
ఆలకించడి, చెట్ట
ా లేని మటులమీద ఒక సవరము విన్బడుచన్నది;
ఆలకించడి, తాము దురాిరు
ు లై త్మ్ దేవుడెైన్ యెహో వాను మ్రచిన్దానిని
బటిు ఇశారయేలీయలు చేయ రోదన్ విజా
ా పన్ములు విన్బడుచన్నవి.
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"Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings." "Behold,
we come unto Thee, for Thou art the LORD our God.
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భ్రషు
ు లైన్ బిడిల్లరా, త్రరిగి రండి;మీ అవిశావసమును నేను బాగుచేసెదను; నీవే For shame hath devoured the labor of our fathers from our youth -- their
మ్యదేవుడ వెైన్యెహోవావు, నీయొదదకే మేము వచచ చనానము,
flocks and their herds, their sons and their daughters.
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నిశచయముగా కొండలమీద జరిగిన్ది మోస కరము, పరవత్ములమీద చేసిన్
ఘోష్ నిష్పరయోజన్ము, నిశచయముగా మ్య దేవుడెైన్ యెహోవావలన్
ఇశారయేలు న్కు రక్షణ కలుగును.

We lie down in our shame, and our confusion covereth us; for we have
sinned against the LORD our God, we and our fathers, from our youth even
unto this day, and have not obeyed the voice of the LORD our God."
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అయిన్ను మ్య బాలామునుండి లజా
జ కరమైన్ దేవత్ మ్య పత్రుల
కషా
ు రిజత్మును, వారి గొఱ్ఱలను వారి పశువులను వారి కుమ్యరులను వారి
కుమ్యరిలను మింగివేయచన్నది.
సిగు
ు నొందిన్వారమై సాగిలపడుదము రండి, మ్న్ము కన్బడకుండ
అవమ్యన్ము మ్న్లను మ్రుగుచేయను గాక; మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా
మ్యట విన్క మ్న్మును మ్న్ పత్రులును మ్న్ బాలామునుండి నేటివరకు
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు విరోధముగా ప్రపము చేసిన్వారము.

"If thou wilt return, O Israel," saith the LORD, "return unto Me; and if thou
wilt put away thine abominations out of My sight, then shalt thou not be
removed.
And thou shalt swear, `The LORD liveth,' in truth, in judgment, and in
righteousness; and the nations shall bless themselves in Him, and in Him
shall they glory."
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For thus saith the LORD to the men of Judah and Jerusalem: "Break up your
fallow ground, and sow not among thorns.
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ఇదే యెహోవా వాకుకఇశారయేలూ, నీవు త్రరిగి రానుదేదశించిన్యెడల నా
యొదదకే రావలను, నీవు ఇట్ట అట్ట త్రరుగుట మ్యని నీ హేయకిరయలను నా
సనినధినుండి తొలగించి
సత్ామునుబటిుయ నాాయమును బటిుయ నీత్రనిబటిుయ యెహోవా
జీవముతోడని పరమ్య ణముచేసిన్యెడల జన్ములు ఆయన్యందు త్మ్కు
ఆశీరావ దము కలుగున్నుకొందురు, ఆయన్యందే అత్రశయపడు దురు.
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యూదాలో సమ్యచారము పరకటించడి, యెరూష్లే ములో చాటించడి,
దేశములో బూర ఊదుడి, గటిుగా హెచచరిక చేయడి, ఎటాన్గాప్ర
ర కారముగల
పటుణ ములలోనికి పోవున్ట్ట
ా గా పోగెై రండి.

The lion has come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is
on his way. He has gone forth from his place to make thy land desolate; and
thy cities shall be laid waste, without an inhabitant.

Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of
mountains. Truly in the LORD our God is the salvation of Israel.

Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins of your
heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest My fury come
forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your
doings.
యూదావారికిని యెరూష్లేము నివాసులకును యెహోవా ఈల్లగు
"Declare ye in Judah and publish in Jerusalem, and say, `Blow ye the
సెలవిచచచనానడుముళాపద లలో విత్తన్ములు చలాక మీ బీడుపలమును
trumpet in the land!' Cry, gather together and say, `Assemble yourselves,
దునునడి.
and let us go into the fortified cities!'
అవిధేయలై యండుట మ్యనుకొని మీ దుష్ుకిరయలను బటిు యెవడును
Set up the standard toward Zion. Retire, stay not! For I will bring evil from
ఆరిపవేయలేన్ంత్గా నా ఉగరత్ అగినవల కాలచకుండున్ట్ట
ా యూదావారల్లరా, the north, and a great destruction."
యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, యెహోవాకు లోబడియండుడి.
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స్త్యోను చూచన్ట్ట
ా ధవజము ఎతు
త డి; ప్రరిపోయి త్పపంచకొను టకు
ఆలసాము చేయకుడని చెపుపడి; యెహోవాన్గు నేను ఉత్తరదికుకనుండి
కీడును రపపంచచనానను, గొపప నాశన్మును రపపంచచనానను,

For this, gird you with sackcloth, lament and howl; for the fierce anger of
the LORD is not turned back from us.
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"And it shall come to pass at that day," saith the LORD, "that the heart of
the king shall perish, and the heart of the princes; and the priests shall be
astonished, and the prophets shall wonder."
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పదలలో నుండి సింహము బయలుదేరియన్నది; జన్ముల వినాశ కుడు
బయలుదేరియనానడు, నీ దేశమును నాశన్ము చేయటకు అత్డు
పరయాణమై త్న్ నివాసమును విడిచి యనానడు, నీ పటుణములు ప్రడెై
నిరజన్ముగానుండును.
ఇందుకెై గోనపటు కట్ట
ు కొనుడి; రోదన్ము చేయడి, కేకలు వేయడి, యెహోవా
కోప్రగిన మ్న్మీదికి రాకుండ మ్యనిపోలేదు;
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Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind.
His horses are swifter than eagles! Woe unto us, for we are despoiled!
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ఆ కాలమున్ ఈ జనులకును యెరూష్లేమున్కును ఈల్లగు చెపపబడును
అరణామ్ందు చెట్ట
ా లేని మటులమీదనుండి వడగాలి నా జనుల కుమ్యరిత్ట్ట
ు
విసరుచన్నది; అది తూరాపర పట్ట
ు టకెైన్ను శుదిి చేయటకెైన్ను త్గిన్ది
కాదు.
అంత్కంట్ట మికుకటమైన్ గాలి నామీద కొట్ట
ు చన్నది. ఇపుపడు వారిమీదికి
రావలసిన్ తీరుపలు సెలవితు
త ను అని యెహోవా చెపుపచనానడు.
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For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from Mount
Ephraim:
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మేఘములు కముిన్ట్ట
ా ఆయన్ వచచచనానడు, ఆయన్ రథములు
సుడిగాలివల నున్నవి, ఆయన్ గుఱ్ఱములు గదదలకంట్ట వేగముగలవి, అయోా,
మ్న్ము దోపుడు సొమ్ియిత్రవిిు.
యెరూష్ లేమ్య, నీవు రకిుంపబడున్ట్ట
ా నీ హృదయములోనుండి చెడుత్న్ము
కడిగివేసికొనుము, ఎనానళావరకు నీ దుషా
ు భి ప్ర
ర యములు నీకు
కలిగియండును?
దాను పరదేశమున్ నొకడు పరకటన్ చేయచనానడు, కీడు వచచచన్నదని
ఎఫా
ర యిము కొండలయందొకడు చాటించచనానడు,
ముటుడి వేయవారు దూరదేశమునుండి వచిచ యూదా పటుణములను
పట్ట
ు కొందుమ్ని బిగురగా అరచచనానరని యెరూష్లేమునుగూరిచ
పరకటన్చేయడి, జన్ములకు తెలియజేయడి.
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Then said I, "Ah, Lord GOD! Surely Thou hast greatly deceived this people
and Jerusalem, saying, `Ye shall have peace,' whereas the sword reacheth
unto the soul."
ఇదే యెహోవా వాకుక. ఆ దిన్మున్ రాజును అధిపతులును
At that time shall it be said to this people and to Jerusalem: "A dry wind of
ఉన్ితు
త లగుదురు యాజకులు విభా
ర ంత్ర నొందుదురు, పరవకిలు విసియ
the high places in the wilderness toward the daughter of My people -- not to
మొందుదురు.
fan, nor to cleanse -అపుపడు నేనిటాంటినికటకటా, యెహోవా పరభువా, ఖడుము
even a full wind from those places shall come unto Me. Now also will I give
హత్ాచేయచండగా నీవుమీకు కేుమ్ము కలుగున్ని చెపప నిశచయముగా ఈ sentence against them."
పరజలను యెరూష్లేమును బహుగా మోసపుచిచత్రవి.

O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved.
How long shall thy vain thoughts lodge within thee?

"Make ye mention to the nations. Behold, publish against Jerusalem that
watchers come from a far country and give out their voice against the cities
of Judah.
As keepers of a field are they against her round about, because she hath
been rebellious against Me," saith the LORD.
"Thy way and thy doings have procured these things unto thee: this is thy
wickedness, because it is bitter, because it reacheth unto thine heart."

ఆమ నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసెను గనుక వారు చేనికాపరులవల దానిచట్ట
ు
My heart, my heart! I am pained at my very heart! My heart maketh a noise
ముటుడివేతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
in me; I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the
sound of the trumpet, the alarm of war.
నీ పరవరిన్య నీ కిరయ లును వీటిని నీమీదికి రపపంచెను. నీ చెడుత్న్మే దీనికి Destruction upon destruction is cried, for the whole land is despoiled;
కారణము, ఇది చేదుగానున్నది గదా, నీ హృదయము న్ంట్టచన్నది గదా?
suddenly are my tents despoiled, and my curtains in a moment.
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నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంత్రంగములో నా కెంతో వేదన్గానున్నది; నా
గుండె న్రములు, నా గుండె కొట్ట
ు కొనుచన్నది, తాళలేను; నా ప్ర
ర ణమ్య,
బాకానాదము విన్బడుచన్నది గదా, యదిఘోష్ నీకు విన్బడుచన్నది
గదా?
కీడు వెంట కీడు వచచచన్నది, దేశమ్ంత్య దోచకొన్బడుచన్నది, నా
గుడారములును హఠాతు
త గాను నిమిష్ములో నా డరా తెరలును దోచ
కొన్బడియన్నవి.
నేను ఎనానళ్ల
ా ధవజమును చూచ చండవలను బూరధవని నేననానళ్ల
ా
వినుచండవలను?
నా జనులు అవివేకులు వారు న్ననరుగరు, వారు మూఢ్య లైన్ పలాలు వారికి
తెలివిలేదు, కీడుచేయటకు వారికి తెలియను గాని మేలు చేయటకు వారికి
బుదిద చాలదు.
నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూన్ాముగాను ఉండెను;
ఆకాశముత్ట్ట
ు చూడగా అచచట వెలుగులేకపోయెను.
పరవత్ములను చూడగా అవి కంపంచచన్నవి కొండలనినయ
కదులుచన్నవి.

How long shall I see the standard, and hear the sound of the trumpet?

నేను చూడగా న్రుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకు
ు లనినయ
ఎగిరిపోయియండెను.
నేను చూచచండగా ఫలవంత్మైన్ భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని
పటుణములనినయ యెహోవా కోప్రగినకి నిలువలేక ఆయన్ యెదుట
నుండకుండ పడగొటుబడియండెను.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఈదేశమ్ంత్య ప్రడగును గాని
నిశ్రశష్ముగా దాని నాశన్ము చేయను.

For thus hath the LORD said: "The whole land shall be desolate; yet will I not
make a full end.
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black, because I
have spoken it; I have purposed it and will not repent, neither will I turn
back from it.
The whole city shall flee for the noise of the horsemen and bowmen; they
shall go into thickets and climb up upon the rocks; every city shall be
forsaken, and not a man dwell therein.
And when thou art despoiled, what wilt thou do? Though thou clothest
thyself with crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold,
though thou rendest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself
fair. Thy lovers will despise thee; they will seek thy life.
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దానినిబటిు భూమి దుుఃఖించచన్నది, పైన్ ఆకాశము కారు కమిి యన్నది,
అయితే నేను దానిని నిరణయించిన్పుపడు మ్యట ఇచిచత్రని, నేను పశాచతా
త ప
పడుటలేదు రదు
ద చేయటలేదు.

Jeremiah

4

29

రౌతులును విలు కాండు
ర ను చేయ ధవని విని పటుణసు
థ లందరు ప్రరిపోవు
చనానరు, తుపపలలో దూరుచనానరు, మటులకు ఎకుకచనానరు, పరత్ర
పటుణము నిరజన్మ్యయెను వాటిలొ నివాసులవరును లేరు,
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దోచకొన్ బడిన్దానా, నీవేమి చేయదువు? రకి వరణవసతీములు కట్ట
ు కొని
"Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now and know,
సువరణ భూష్ణ ములు ధరించి కాట్టకచేత్ నీ కనునలు పదదవిగా చేసి
and seek in the broad places thereof if ye can find a man, if there be any
కొనుచనానవే; నినున నీవు అలంకరించకొనుట వారథమే; నీ విటకాండు
ర నినున that executeth judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it.
త్ృణీకరించదురు, వారే నీ ప్ర
ర ణము తీయ జూచచనానరు.

"For My people are foolish, they have not known Me; they are sottish
children, and they have no understanding. They are wise to do evil, but to
do good they have no knowledge."
I beheld the earth, and lo, it was without form, and void; and the heavens,
and they had no light.
I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly.

I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens had fled.
I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof
were broken down at the presence of the LORD and by His fierce anger.

For I have heard a voice as of a woman in travail, and the anguish as of her
that bringeth forth her first child, the voice of the daughter of Zion that
bewaileth herself, that spreadeth her hands, saying, `Woe is me now, for my
soul is wearied because of murderers!'
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పరసవవేదన్పడు స్త్తీ కేకలువేయన్ట్ట
ా , తొలికానుపు కనుచ వేదన్పడు స్త్తీ
కేకలువేయన్ట్ట
ా స్త్యోనుకుమ్యరి అయోా, నాకు శర మ్, న్రహంత్కులప్రలై
నేను మూరిచలు
ా చనానను అని యెగరోజుచ చేతుల్లరుచచ కేకలువేయట
నాకు విన్ బడుచన్నది.
యెరూష్లేము వీధులలో అట్ట ఇట్ట పరుగెతు
త చ చూచి తెలిసికొనుడి; దాని
రాజవీధులలో విచారణ చేయడి; నాాయము జరిగించచ
న్మ్ికముగానుండ యత్రనంచచన్న ఒకడు మీకు కన్బడిన్యెడల నేను
దాని క్షమించదును.
యెహోవా జీవముతోడు అను మ్యట పలికిన్ను వారు మోసమున్కెై
పరమ్యణము చేయ దురు.
యెహోవా, యథారథత్మీదనే గదా నీవు దృష్ు యంచచనానవు? నీవు వారిని
కొటిుత్రవి గాని వారికి దుుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీుణంప జేసియనానవు గాని
వారు శిక్షకు లోబడనొలాకునానరు. రాత్రకంట్ట త్మ్ ముఖములను కఠిన్ముగా
చేసికొనియనానరు, మ్ళ్ల
ా టకు సమ్ిత్రంపరు.

And though they say, `The LORD liveth,' surely they swear falsely."

4

నేనిటానుకొంటిని వీరు ఎనినకలేనివారై యండి యెహోవా మ్యరుమును, త్మ్
దేవుని నాాయవిధిని ఎరుగక బుదిిహీనులై యనానరు.

Therefore a lion out of the forest shall slay them, and a wolf of the evenings
shall despoil them; a leopard shall watch over their cities. Every one that
goeth out thence shall be torn in pieces, because their transgressions are
many, and their backslidings are increased.

5

5

ఘనులైన్వారియొదదకు పోయెదను వారితో మ్యటల్లడెదను, వారు యెహోవా
మ్యరుమును, త్మ్ దేవుని నాాయవిధిని ఎరిగిన్వారై యందురుగదా అని
నేన్నుకొంటిని. అయితే ఒకడును త్పపకుండ వారు కాడిని విరిచిన్వారుగాను
కటాను తెంపు కొనిన్వారుగాను ఉనానరు.

"How shall I pardon thee for this? Thy children have forsaken Me, and
sworn by them that are no gods. When I had fed them to the full, they then
committed adultery and assembled themselves by troops in the harlots'
houses.

Jeremiah
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వారు త్రరుగుబాట్టచేసి బహుగా విశావసఘ్రత్కులైరి గనుక అరణామునుండి They were as fed horses in the morning; every one neighed after his
వచిచన్ సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడలు వారిని నాశన్ము చేయను, neighbor's wife.
చిరుత్పులి వారి పటుణములయొదద పంచి యండును, వాటిలోనుండి
బయలుదేరు పరత్రవాడు చీలచబడును.

Jeremiah
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నీ పలాలు న్నున విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పరమ్యణము చేయదురు;
నేను వారిని త్ృపతగ పోష్ంచిన్ను వారు వాభిచారము చేయచ వేశాల
ఇండాలో గుంపులు కూడుదురు; నేనట్ట
ా నినున క్షమించ దును?

Shall I not visit for these things?" saith the LORD. "And shall not My soul be
avenged on such a nation as this?
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బాగుగా బలిసిన్ గుఱ్ఱములవల పరత్రవాడును ఇట్ట అట్ట త్రరుగుచ త్న్
పరుగువాని భారావెంబడి సకి లించను
అటిు కారాములనుబటిు నేను దండింపకుందునా? అటిు జన్ముమీద నా కోపము
తీరుచకొన్కుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక.
దాని ప్ర
ర కారము లకిక నాశన్ముచేయడి, అయిన్ను నిశ్రశష్ముగా
నాశన్ముచేయకుడి, దాని శాఖలను కొటిు వేయడి. అవి యెహోవావి కావు.

"Go ye up upon her walls and destroy, but make not a full end; take away
her battlements, for they are not the LORD'S.
For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously
against Me," saith the LORD.
They have belied the LORD, and said, "It is not He; neither shall evil come
upon us, neither shall we see sword nor famine.
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Jeremiah
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O LORD, are not Thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but
they have not grieved; Thou hast consumed them, but they have refused to
receive correction. They have made their faces harder than a rock; they
have refused to return.
Therefore I said, "Surely these are poor, they are foolish; for they know not
the way of the LORD, nor the judgment of their God.
I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they have
known the way of the LORD, and the judgment of their God." But these have
altogether broken the yoke, and burst the bonds.

ఇశారయేలు వంశసు
థ లును యూదా వంశసు
థ లును బహుగా విశావసఘ్రత్కము
And the prophets shall become wind, and the word is not in them; thus shall
చేసియనానరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
it be done unto them."
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వారుపలుకువాడు యెహోవా కాడనియ ఆయన్ లేడనియ, కీడు మ్న్కు
రాదనియ, ఖడుమునైన్ను కరవునైన్ను చూడ మ్నియ,
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పరవకిలు గాలి మ్యటలు పలుకుదురనియ, ఆజా ఇచచవాడు వారిలో
లేడనియ, తాము చెపపన్ట్ట
ా త్మ్కు కలుగున్నియ చెపుపదురు.
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కావున్ సెైన్ాములకధిపత్రయ దేవుడున్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు వారు ఈ మ్యటలు పలికిన్ందున్ నా వాకాములు వారిని
కాలుచన్ట్ట
ా నీ నోట వాటిని అగినగాను ఈ జన్మును కట్టులుగాను నేను
చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఇశారయేలు కుట్టంబమువారల్లరా, ఆలకించడి, దూర మున్నుండి మీ మీదికి
ఒక జన్మును రపపంచెదను, అది బలమైన్ జన్ము పురాత్న్మైన్ జన్ము;
దాని భాష్ నీకు రానిది, ఆ జనులు పలుకుమ్యటలు నీకు బోధపడవు.
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Therefore, thus saith the LORD God of hosts: "Because ye speak this word,
behold, I will make My words in thy mouth fire, and this people wood, and it
shall devour them.
Lo, I will bring a nation upon you from afar, O house of Israel," saith the
LORD. "It is a mighty nation, it is an ancient nation, a nation whose language
thou knowest not, neither understandest what they say.
Their quiver is as an open sepulcher; they are all mighty men.

And they shall eat up thine harvest and thy bread, which thy sons and thy
daughters should eat; they shall eat up thy flocks and thine herds; they shall
eat up thy vines and thy fig trees. They shall impoverish thy fortified cities,
wherein thou trusted, with the sword.

వారి అముిల పది తెరచిన్ సమ్యధి, వారందరు బల్ల ఢ్యాలు,

"Nevertheless in those days," saith the LORD, "I will not make a full end with
you.
వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశన్ము చేయదురు, నీ కుమ్య రులను నీ And it shall come to pass when ye shall say, `Why doeth the LORD our God
కుమ్యరిలను నాశన్ము చేయదురు, నీ గొఱ్ఱలను నీ పశువులను
all these things unto us?' Then shalt thou answer them, `As ye have forsaken
నాశన్ముచేయ దురు, నీ దా
ర క్షచెటా ఫలమును నీ అంజూరపుచెటా ఫలమును Me and served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a
నాశన్ము చేయదురు, నీకు ఆశర యముగానున్న ప్ర
ర కారములుగల
land that is not yours.'
పటుణములను వారు కత్రతచేత్ ప్రడు చేయదురు.
అయిన్ను ఆ దిన్ములలో నేను మిముిను శ్రష్ములేకుండ న్శింపజేయను;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా దేనినిబటిు ఇవనినయ మ్యకు చేసెన్ని వారడుగగా
నీవు వారితో ఈల్లగనుముమీరు న్నున విసరిజంచి మీ సవదేశములో
అన్ాదేవత్లను కొలిచి న్ందుకు, మీదికాని దేశములో మీరు అనుాలను కొలిచె
దరు అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
యాకోబు వంశసు
థ లకు ఈ మ్యట తెలియజేయడి, యూదా వంశసు
థ లకు ఈ
సమ్యచారము చాటించడి

"Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying:

కనునలుండియ చూడకయ చెవులుండియ విన్కయ నున్న వివేకములేని
మూఢ్యల్లరా, ఈ మ్యట వినుడి.
సముదరము దాటలేకుండున్ట్ట
ా ను, దాని త్రంగము లంత్ పరిాన్ను అవి
పరబలలేకయ, ఎంత్ ఘోష్ంచిన్ను దాని దాటలేకయ ఉండున్ట్ట
ా ను నిత్ా
నిరణయముచేత్ దానికి ఇసుకను సరిహదు
ద గా నియమించిన్ నాకు మీరు భ్య
పడరా? నా సనినధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా వాకుక.

But this people hath a revolting and a rebellious heart; they have revolted
and gone.
Neither say they in their heart, `Let us now fear the LORD our God, who
giveth rain, both the former and the latter in his season; He reserveth unto
us the appointed weeks of the harvest.'

Hear now this, O foolish people and without understanding, who have eyes
and see not, who have ears and hear not:

Fear ye not Me?" saith the LORD. "Will ye not tremble at My presence, who
have placed the sand for the bound of the sea by a perpetual decree, that it
cannot pass it; and though the waves thereof toss themselves, yet can they
not prevail; though they roar, yet can they not pass over it?
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ఈ జనులు త్రరుగు బాట్టను దోరహమునుచేయ మ్న్సుసగల వారు, వారు
త్రరుగుబాట్టచేయచ తొలగి పోవుచనానరు.
వారురండి మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగియందము,
ఆయనే తొలకరి వరుమును కడవరి వరుమును దాని దాని కాలమున్ కురిపంచ
వాడు గదా; నిరణయింపబడిన్ కోత్కాలపు వారములను ఆయన్ మ్న్కు
రపపంచన్ని త్మ్ మ్న్సుసలో అనుకొన్రు.

Your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld
good things from you.
For among My people are found wicked men; they lie in wait as he that
setteth snares; they set a trap, they catch men.

మీ దోష్ములు వాటి కరమ్మును త్పపంచెను, మీకు మేలు కలుగకుండుటకు
మీ ప్రపములే కారణము.
నా జనులలో దుషు
ు లునానరు, పకు
ు ల వేటకాండు
ర పంచి యండున్ట్ట
ా వారు
పంచియందురు వారు బోనులు పట్ట
ు దురు, మ్నుషుాలను పట్ట
ు కొందురు.

As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit; therefore they
have become great and have waxed rich.
They have waxed fat, they shine; yea, they surpass the deeds of the wicked;
they judge not the cause, the cause of the fatherless, yet they prosper; and
the right of the needy do they not judge.
Shall I not visit for these things?" saith the LORD. "Shall not My soul be
avenged on such a nation as this?
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అటిు వాటిని చూచి నేను శికిుంపక యందునా? అటిు జనులకు నేను పరత్ర
దండన్ చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక.

The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means; and
My people love to have it so. And what will ye do in the end thereof?
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ఘోరమైన్ భ్యంకరకారాము దేశములో జరుగు చన్నది.

"O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of
Jerusalem! And blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in
Bethhaccerem! For evil appeareth out of the north, and great destruction.
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I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman.
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పరవకిలు అబదిపరవచన్ములు పలికెదరు, యాజ కులు వారి పక్షమున్
ఏలుబడి చేసెదరు, ఆల్లగు జరుగుట నా పరజలకు ఇష్ుము; దాని ఫలము
నొందున్పుపడు మీరేమి చేయదురు?
బెనాామీనీయల్లరా, యెరూష్లేములోనుండి ప్రరి పోవుడి, తెకోవలో
బూరధవని చేయడి, బేత్హకెకరము మీద ఆన్వాలుకెై ధవజము
నిలువబెట్ట
ు డి, కీడు ఉత్తర దికుకనుండి వచచచన్నది, గొపప దండు
వచచచన్నది.
సుందరియ సుకుమ్యరియనైన్ స్త్యోను కుమ్యరిను పలా గించచనానను.
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Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces."
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గొఱ్ఱల కాపరులు త్మ్ మ్ందలతో ఆమయొదదకు వచెచదరు, ఆమ చట్ట
ు
త్మ్ గుడారములను వేయదురు, పరత్రవాడును త్న్ కిష్ుమైన్చోట మ్ందను
మేపును.
ఆమతో యదిమున్కు సిదిపరచకొనుడి; లండి, మ్ధాాహనమ్ందు
బయలుదేరుదము. అయోా, మ్న్కు శర మ్, పరదు
ద గు
ర ంకుచన్నది,
సాయంకాలపు ఛాయలు పడుగవుచన్నవి.

పంజరము పటులతో నిండియండున్ట్ట
ా వారి యిండు
ా కపటముతో
నిండియన్నవి, దానిచేత్నే వారు గొపపవారును ఐశవరా వంతులును
అగుదురు.
వారు కొరవివ బలిసియనానరు, అంతేకాదు అత్ాధికమైన్ దుషాకరాములు
చేయ చనానరు, త్ండిరలేనివారు గెలువకుండున్ట్ట
ా వారి వాాజామును
అనాాయముగా తీరుచదురు, దీనుల వాాజా మును తీరుపన్కు రానియారు.

"An astonishing and horrible thing is committed in the land:

The shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their
tents against her round about; they shall feed every one in his place."

"Prepare ye war against her! Arise, and let us go up at noon. Woe unto us!
For the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out.

For thus hath the LORD of hosts said: "Hew ye down trees, and cast a
mound against Jerusalem. This is the city to be visited; she is wholly
oppression in the midst of her.
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లండి ఆమ న్గరులను న్శింపజేయటకు రాత్రి బయలుదేరుదము.
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సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు చెటాను
న్రికి యెరూష్లేమున్కు ఎదురుగా ముటుడిదిబబ కట్ట
ు డి, ఈ పటుణము
కేవలము అనాాయమును అనుసరించి న్డచన్ది గనుక శిక్ష నొందవలసి
వచెచను.
ఊట త్న్ జలమును పైకి ఉబుక చేయన్ట్ట
ా అది త్న్ చెడుత్న్మును పైకి
ఉబుకచేయ చన్నది, బల్లతాకరమును దోపుడును దానిలో జరుగుట
విన్బడుచన్నది, గాయములును దబబలును నిత్ాము నాకు
కన్బడుచన్నవి.
యెరూష్లేమ్య, నేను నీయొదదనుండి తొలగింపబడకుండున్ట్ట
ా ను నేను నినున
ప్రడెైన్ నిరాినుష్ా పరదేశముగా చేయకుండున్ట్ట
ా ను శిక్షకు లోబడుము.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడుదా
ర క్షచెట్ట
ు
ఫలమును ఏరుకొనున్ట్ట
ా మ్ను షుాలు ఏమియ మిగులకుండ ఇశారయేలు
శ్రష్మును ఏరు దురు; దా
ర క్షపండాను ఏరువాడు చిన్న తీగెలను ఏరుటకెై త్న్
చెయిా మ్రల వేయన్ట్ట
ా నీ చెయిావేయము.

Therefore I am full of the fury of the LORD; I am weary with holding in. "I
will pour it out upon the children abroad, and upon the assembly of young
men together; for even the husband with the wife shall be taken, the aged
with him that is full of days.
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విందురని నేనవరితో మ్యటల్లడెదను? ఎవరికి సాక్షా మిచెచదను? వారు
వినుటకు త్మ్ మ్న్సుస సిదిపరచకొన్రు గనుక విన్లేకపోయిరి. ఇదిగో వారు
యెహోవా వాకామ్ందు సంతోష్ము లేనివారై దాని త్ృణీకరింతురు.

And their houses shall be turned unto others, with their fields and wives
together; for I will stretch out My hand upon the inhabitants of the land,"
saith the LORD.

Jeremiah

6

11

కావున్ నేను యెహోవా కోరధముతో నిండియనానను, దానిని అణచకొని
అణచకొని నేను విసికియనానను, ఒకడు త్పపకుండ వీధిలోనున్న
పసిపలాలమీదను ¸యవనుల గుంపుమీదను దాని కుమ్ిరింపవలసి వచెచను,
భారాా భ్రి లును వయసుస మీరిన్వారును వృదు
ి లును పట్ట
ు కొన్బడె దరు.

"For from the least of them even unto the greatest of them, every one is
given to covetousness; and from the prophet even unto the priest, every
one dealeth falsely.
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They have healed also the hurt of the daughter of My people slightingly,
saying, `Peace, peace,' when there is no peace.

Jeremiah

6

13

ఏమియ మిగులకుండ వారి యిండు
ా ను వారి పల ములును వారి భారాలును
ఇత్రులకు అపపగింపబడుదురు, ఈ దేశనివాసులమీద నేను నా చెయిా
చాపుచనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక
అలుపలేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచకొనువారు, పరవకిలేమి
యాజకులేమి అందరు వంచకులు.
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సమ్యధాన్ములేని సమ్యమున్సమ్యధాన్ము సమ్యధాన్మ్ని చెపుపచ, నా
పరజలకున్న గాయమును పైపైన్ మ్యత్ిమే బాగుచేయ దురు.

As a fountain casteth out her waters, so she casteth out her wickedness.
Violence and spoil are heard in her; before Me continually are grief and
wounds.
Be thou instructed, O Jerusalem, lest My soul depart from thee; lest I make
thee desolate, a land not inhabited."

Thus saith the LORD of hosts: "They shall thoroughly glean the remnant of
Israel as a vine; turn back thine hand as a grapegatherer into the baskets."

To whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their
ear is uncircumcised and they cannot hearken; behold, the word of the
LORD is unto them a reproach; they have no delight in it.

Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they
were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore they shall fall
among them that fall; at the time that I visit them they shall be cast down,"
saith the LORD.
Thus saith the LORD: "Stand ye in the highways and see, and ask for the old
paths, where is the good way; and walk therein, and ye shall find rest for
your souls. But they said, `We will not walk therein.'
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వారు తాము హేయకిరయలు చేయచన్నందున్ సిగు
ు పడవలసి వచెచను గాని Also I set watchmen over you, saying, `Hearken to the sound of the
వారు ఏమ్యత్ిమును సిగు
ు పడరు; అవమ్యన్ము నొందిత్రమ్ని వారికి
trumpet!' But they said, `We will not hearken.'
తోచనేలేదు గనుక పడి పోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని
విమ్రిశంచ కాలమున్ వారు తొటిిలు
ా దురని యెహోవా సెల విచచచనానడు.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమ్యరు ములలో నిలిచి చూడుడి,
Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them.
పురాత్న్మ్యరుములనుగూరిచ విచారించడి, మేలు కలుగు మ్యరుమేది అని
యడిగి అందులో న్డుచకొనుడి, అపుపడు మీకు నమ్ిది కలుగును. అయితే
వారుమేము అందులో న్డుచకొన్మ్ని చెపుప చనానరు.
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మిముిను కాపుకాయటకు నేను కావలివారిని ఉంచియనానను; ఆలకించడి, Hear, O earth: Behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of
వారు చేయ బూరధవని విన్బడుచన్నది.
their thoughts, because they have not hearkened unto My words nor to My
law, but rejected it.
అయితే మేము విన్మ్ని వారను చనానరు; అన్ాజనుల్లరా, వినుడి;
To what purpose cometh there to Me incense from Sheba, and the sweet
సంఘమ్య, వారికి జరిగిన్ దానిని తెలిసికొనుము.
cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your
sacrifices sweet unto Me."
భూలోకమ్య, వినుము; ఈ జనులు నా మ్యటలు విన్కునానరు, నా
Therefore thus saith the LORD: "Behold, I will lay stumbling blocks before
ధరిశాసతీమును విసరిజంచచనానరు గనుక త్మ్ ఆలోచన్లకు ఫలిత్మైన్
this people, and the fathers and the sons together shall fall upon them; the
కీడు నేను వారిమీదికి రపపంచచనానను.
neighbor and his friend shall perish."
షేబనుండి వచచ సాంబా
ర ణ నాకేల? దూరదేశమునుండి వచచ మ్ధురమైన్
Thus saith the LORD: "Behold, a people cometh from the north country, and
చెరుకు నాకేల? మీ దహన్బలులు నాకిష్ు మైన్వి కావు, మీ బలులయందు
a great nation shall be raised from the sides of the earth.
నాకు సంతోష్ము లేదు.
కావున్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు ఈ జనుల మ్యరుమున్ నేడు They shall lay hold on bow and spear; they are cruel and have no mercy.
అడు
ి రాళ్ల
ా వేయదును; త్ండు
ర లేమి కుమ్యరులేమి అందరును అవి త్గిలి
Their voice roareth like the sea; and they ride upon horses set in array as
కూలుదురు; ఇరుగుపరుగువారును న్శించెదరు.
men for war against thee, O daughter of Zion."
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఉత్తర దేశమునుండి యొక జన్ము
We have heard the fame thereof; our hands wax feeble. Anguish hath taken
వచచచన్నది, భూదిగంత్ ములలోనుండి మ్హా జన్ము లేచి వచచచన్నది. hold of us, and pain as of a woman in travail.
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వారు వింటిని ఈట్టను వాడనేరిచన్వారు, అది యొక కూ
Go not forth into the field nor walk by the way, for the sword of the enemy
ర ర జన్ము; వారు
జాలిలేనివారు, వారి సవరము సముదర ఘోష్వల నున్నది, వారు గుఱ్ఱములకిక and fear is on every side.
సవారిచేయ వారు; స్త్యోను కుమ్యరీ, నీతో యదిము చేయవలన్ని వారు
యోధులవల వ్దాహము తీరియనానరు.
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దాని గూరిచన్ వరిమ్యన్ము విని మ్య చేతులు బలహీన్మ్గు చన్నవి,
పరసవించ స్త్తీ వేదన్ పడున్ట్ట
ా మేము వేదన్ పడుచనానము.
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పలములోనికి పోకుము, మ్యరుములో న్డువకుము, శతు
ి వులు కత్రతని
ఝుళ్లపంచచనానరు, న్లు దికుకల భ్యము త్గులుచన్నది.
నా జన్మ్య, ప్రడు చేయవాడు హఠాతు
త గా మ్యమీదికి వచచచనానడు.
గోనపటు కట్ట
ు కొని బూడిద చలు
ా కొనుము; ఏక కుమ్యరుని గూరిచ
దుుఃఖించన్ట్ట
ా దుుఃఖము సలుపుము ఘోరమైన్ దుుఃఖము సలుపుము.

O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in
ashes. Make thee mourning, as for an only son, most bitter lamentation; for
the despoiler shall suddenly come upon us.
"I have set thee as a tower and a fortress among My people, that thou
mayest know and try their way.
They are all grievous revolters, walking with slanders; they are brass and
iron; they are all corrupters.
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నీవు నా జనుల మ్యరుమును తెలిసి కొని పరీకిుంచన్ట్ట
ా నినున వారికి
వననచూచవానిగాను వారిని నీకు లోహపు తుంటగాను నేను నియమించి
యనానను.ఒ
వారందరు బహు దోరహులు, కొండె గాండు
ర , వారు మ్టిులోహము వంటివారు,
వారందరు చెరుపువారు.
కొలిమిత్రత్రత బహుగా బుసలు కొట్ట
ు చన్నది గాని అగినలోనికి స్త్సమే
వచచచన్నది; వారథము గానే చొకకముచేయచ వచెచను. దుషు
ు లు చొకక
మున్కు రారు.
యెహోవా వారిని తో
ి సివేసెను గనుక తో
ి సివేయవలసిన్ వెండియని వారికి పేరు
పటుబడును.
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The bellows are burned, the lead is consumed by the fire; the founder
melteth in vain, for the wicked are not plucked away.
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యెహోవాయొదదనుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక
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నీవు యెహోవా మ్ందిర దావరమున్ నిలువ బడి ఈ మ్యట అచచటనే
పరకటింపుముయెహోవాకు న్మ్సాకరముచేయటకెై యీ దావరములలో బడి
పరవేశించ యూదావారల్లరా, యెహోవా మ్యట వినుడి.

Jeremiah

7

3

For if ye thoroughly amend your ways and your doings, if ye thoroughly
execute judgment between a man and his neighbor,
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సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలుయొకక దేవుడున్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు నేను ఈ సథలమున్ మిముిను నివసింపజేయన్ట్ట
ా మీ
మ్యరుములను మీ కిరయలను దిదు
ద కొనుడి
ఈ సథలము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథలము యెహోవా ఆలయము, ఈ
సథలము యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుపకొనుచనానరే; యీ
మోసకరమైన్ మ్యటలు ఆధారము చేసికొన్కుడి.
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then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your
fathers, for ever and ever.
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ఆల్లగన్క, మీ మ్యరుములను మీ కిరయలను మీరు యథారథముగా
చకకపరచకొని, పరత్రవాడు త్న్ పరుగు వానియెడల త్పపక నాాయము
జరిగించి.
పరదేశులను త్ండిరలేని వారిని విధవరాండరను బాధింపకయ ఈ చోట
నిరోదష్రకిము చిందింపకయ, మీకు కీడు కలుగజేయ అన్ాదేవత్లను
అనుసరింపకయ నుండిన్యెడల
ఈ సథలమున్ త్మ్కు నిత్ాముగా నుండుటకెై పూరవకాలమున్ నేను మీ
పత్రులకిచిచన్ దేశమున్ మిముిను కాపురముంచ దును.
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Reprobate silver shall men call them, because the LORD hath rejected them."
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying:

"Stand in the gate of the LORD'S house, and proclaim there this word and
say, `Hear the word of the LORD, all ye of Judah, who enter in at these gates
to worship the LORD!
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Amend your ways and your
doings, and I will cause you to dwell in this place.
Trust ye not in lying words, saying, "The temple of the LORD, the temple of
the LORD, the temple of the LORD are these."

if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not
innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt,

"`Behold, ye trust in lying words that cannot profit.

Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn
incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not,

ఇదిగో అబదిపుమ్యటలను మీరు న్ముికొను చనానరు. అవి మీకు
నిష్పరయోజన్ములు.
ఇదేమి? మీరు జారచోర కిరయలను న్రహత్ాను చేయచ

and come and stand before Me in this house which is called by My name,
and say, "We are delivered" -- to do all these abominations?
Has this house, which is called by My name, become a den of robbers in
your eyes? Behold, even I have seen it, saith the LORD.
అబదిసాక్షాము పలుకుచ బయలున్కు ధూపమువేయచ మీరరుగని
"`But go ye now unto My place which was in Shiloh, where I set My name at
దేవత్లను అనుసరించచనానరే; అయిన్ను నా నామ్ము పటుబడిన్ యీ
the first, and see what I did to it because of the wickedness of My people
మ్ందిరములో నికి వచిచ నా సనినధిని నిలుచచ విడుదలనొందియనానమ్ని Israel.
మీరు చెపుపదురు; ఈ హేయకిరయలనినయ జరిగించటకేనా మీరు
విడుదలనొందిత్రరి?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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నాదని చాటబడిన్ యీ మ్ంది రము మీ దృష్ుకి దొంగలగుహయె
ై న్దా?
ఆలోచించడి, నేనే యీ సంగత్ర కనుగొనుచనానను. ఇదే యెహోవా వాకుక.
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పూరవమున్ నేను నా నామ్ము నిలిపన్ ష్లోహున్ందున్న నా సథలమున్కు
పోయి విచారణ చేయడి, ఇశారయేలీయలైన్ నా జనుల దుష్ుత్వమును బటిు
నేను దానికి చేసిన్ కారాము చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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And I will cast you out of My sight, as I have cast out all your brethren, even
the whole seed of Ephraim.'
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నేను మీతో మ్యటల్లడిన్ను పందలకడ లేచి మీతో మ్యటల్లడిన్ను మీరు
విన్కయ, మిముిను పలిచిన్ను మీరు ఉత్తరమియాకయ నుండిన్వారై యీ
కిరయలనినటిని చేసిత్రరి గనుక
నేను ష్లోహున్కు చేసిన్ట్ట
ా మీకు ఆశర యమై నా నామ్ముపటుబడిన్ యీ
మ్ందిరమున్కును మీకును మీ త్ండు
ర లకును నేనిచిచన్ సథలమున్కును నేను
ఆల్లగ చేయదును.
ఎఫా
ర యిము సంతాన్మ్గు మీ సహోదరులన్ందరిని నేను వెళాగొటిున్ట్ట
ా
మిముిను నా సనినధినుండి వెళాగొట్ట
ు దును.
కాబటిు నీవు ఈ జన్ము కొరకు ప్ర
ర రథన్చేయకుము, వారికొరకు మొఱ్ఱ నైన్ను
ప్ర
ర రథన్నైన్ను చేయకుము, న్నున బత్రమ్యలుకొన్కుము, నేను నీ మ్యట విన్ను.
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యూదాపటుణములలోను యెరూష్లేము వీధులలోను వారు చేయచన్న
కిరయలను నీవు చూచచనానవు గదా.
నాకు కోపము పుటిుంచన్ట్ట
ా ఆకాశరాణ దేవత్కు పండివంటలు
చేయవలన్నియ, అన్ా దేవత్లకు ప్రనారపణ ములు పోయవలన్నియ
పలాలు కట్టులు ఏరుచనానరు త్ండు
ర లు అగిన రాజ బెట్ట
ు చనానరు స్త్తీలు
పండి పసుకుచనానరు.
నాకే కోపము పుటిుంచన్ంత్గా వారు దాని చేయచనానరా? త్మ్కే
అవమ్యన్ము కలుగు న్ంత్గా చేయచనానరు గదా, యిదే యెహోవా వాకుక.

Do they provoke Me to anger? saith the LORD. Do they not provoke
themselves to the confusion of their own faces?
Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, Mine anger and My fury shall be
poured out upon this place -- upon man and upon beast, and upon the trees
of the field, and upon the fruit of the ground; and it shall burn and shall not
be quenched.
"`Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Put your burnt offerings
unto your sacrifices and eat flesh.
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For I spoke not unto your fathers nor commanded them, in the day that I
brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or
sacrifices.
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అందువలన్ పరభువగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఈ
సథలముమీదను న్రులమీదను జంతువులమీదను పలముల చెటామీదను
భూమిపంట మీదను నా కోపమును నా ఉగరత్ను కుమ్ిరించెదను,
ఆరపశకాము కాకుండ అది మ్ండును.
సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలు దేవుడున్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుమీ దహన్ బలులను మీ బలులను కలిప మ్యంసము
భ్కిుంచడి.
నేను ఐగుపు
త దేశములోనుండి మీ పత్రులను రపపంచిన్ దిన్మున్
దహన్బలులనుగూరిచగాని బలులనుగూరిచగాని నేను వారితో చెపపలేదు,
అటిు వాటినిగూరిచ నేను ఏ ఆజాయ ఇయాలేదు, ఈ ఆజాను మ్యత్ిమే నేను
వానికిచిచ త్రని
ఏదన్గానా మ్యటలు మీరు అంగీకరించిన్యెడల నేను మీకు దేవుడనై
యందును మీరు నాకు జనులై యందురు; మీకు కేుమ్ము కలుగున్ట్ట
ా నేను
మీకాజా
ా పంచచన్న మ్యరుమ్ంత్టియందు మీరు న్డుచకొనుడి.

And now, because ye have done all these works, saith the LORD, and I spoke
unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you,
but ye answered not,
therefore will I do unto this house, which is called by My name, wherein ye
trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have
done to Shiloh.

Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for
them, neither make intercession to Me; for I will not hear thee.
"Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of
Jerusalem?
The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women
knead their dough to make cakes to the queen of heaven, and to pour out
drink offerings unto other gods, that they may provoke Me to anger.

But this thing commanded I them, saying, "Obey My voice, and I will be your
God, and ye shall be My people; and walk ye in all the ways that I have
commanded you, that it may be well unto you."
But they hearkened not nor inclined their ear, but walked in the counsels
and in the imagination of their evil heart, and went backward and not
forward.
Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this
day, I have even sent unto you all My servants the prophets, daily rising up
early and sending them.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అయితే వారు విన్కపోయిరి, చెవియొగుకుండిరి, ముందుకు సాగక
వెనుకదీయచ త్మ్ ఆలోచన్లనుబటిు త్మ్ దుష్ు హృదయకాఠిన్ాము
న్నుసరించి న్డుచచ వచిచరి.
మీ పత్రులు ఐగుపు
త దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచన్ దిన్ము
మొదలుకొని నేటివరకు మీరు వెనుకదీయచ వచిచన్ వారే; నేను అనుదిన్ము
పందలకడ లేచి పరవకిలైన్ నా సేవకులన్ందరిని మీ యొదదకు పంపుచ
వచిచత్రని.
వారు నా మ్యట విన్కయనానరు చెవియొగుకయనానరు త్మ్ మడను
వంచక మ్న్సుసను కఠిన్పరచకొనుచనానరు; వారు త్మ్ పత్రులకంట్ట
మ్రి దుషు
ు లైరి.
నీవు ఈ మ్యటలనినయ వారితో చెపపన్ను వారు నీ మ్యటలంగీకరింపరు,
నీవు వారిని పలిచిన్ను వారు నీకుత్తర మియారు
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Yet they hearkened not unto Me nor inclined their ear, but hardened their
neck; they did worse than their fathers.'
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గనుక నీవు వారితో ఈల్లగు చెపుపమువీరు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట
విన్నివారు, శిక్షకు లోబడనొలానివారు, కాబటిు న్మ్ికము వారిలోనుండి
తొలగిపోయియన్నది, అది వారి నోట నుండకుండ కొటిు వేయబడియన్నది.
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త్న్కు కోపము తెపపంచ త్రమువారిని యెహోవా విసరిజంచి
And they have built the high places of Tophet, which is in the Valley of the
వెళాగొట్ట
ు చనానడు; స్త్యోనూ నీ త్లవెండు
ర కలను కత్రతరించకొనుము, వాటిని Son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I
ప్రరవేయము, చెట్ట
ా లేని మటులమీద పరల్లపవాకా మతు
త ము.
commanded them not, neither came it into My heart.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుయూదా వారు నా దృష్ుకి
చెడికిరయలు చేయచనానరు, నా నామ్ముపటుబడిన్ మ్ందిరము
అపవిత్ిపడున్ట్ట
ా వారు దానిలో హేయ వసు
త వులను ఉంచియనానరు.

Therefore behold, the days come, saith the LORD, that it shall no more be
called Tophet, nor the Valley of the Son of Hinnom, but the Valley of
Slaughter; for they shall bury in Tophet till there be no place.
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నేనాజా
ా పంచని కిరయను నాకు తోచని కిరయను వారు చేసియనానరు, అగినలో
త్మ్ కుమ్యరులను త్మ్ కుమ్యరిలను దహించటకు బెన్హినోనము
లోయలోనున్న తోఫెతున్ందు బలిపీఠములను కట్ట
ు కొనియనానరు.

And the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the heaven
and for the beasts of the earth; and none shall frighten them away.
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Then will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of
Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the
bridegroom and the voice of the bride; for the land shall be desolate.
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కాలము సమీపంచచన్నది; అపుపడు అది తోఫెతు అనియె
ై న్ను
బెన్హినోనము లోయ అనియె
ై న్ను అన్బడక వధలోయ అన్బడును;
ప్రత్రపట్ట
ు టకు సథలము లేకపోవువరకు తోఫెతులో శవములు ప్రత్ర
పటుబడును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఈ జనుల శవములు ఆకాశపకు
ు లకును భూజంతువులకును ఆహార మ్గును,
వాటిని తోలివేయవాడు లేకపోవును.
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"Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not
hearken to thee; thou shalt also call unto them, but they will not answer
thee.
But thou shalt say unto them, `This is a nation that obeyeth not the voice of
the LORD their God, nor receiveth correction. Truth has perished and is cut
off from their mouth.
"`Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a
lamentation on high places; for the LORD hath rejected and forsaken the
generation of His wrath.
"`For the children of Judah have done evil in My sight, saith the LORD. They
have set their abominations in the house which is called by My name, to
pollute it.

"`At that time, saith the LORD, they shall bring out the bones of the kings of
Judah, and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the
bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of
their graves.
ఉల్ల
ా స ధవనియ ఆన్ందధవనియ పండిాకుమ్యరుని సవరమును పండిాకుమ్యరి And they shall spread them before the sun and the moon and all the host of
సవరమును యూదా పటుణములలోను యెరూష్లేము వీధులలోను
heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after
లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము త్పపక ప్రడెైపోవును.
whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have
worshiped. They shall not be gathered nor be buried: they shall be for dung
upon the face of the earth.
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యెహోవా వాకుకఆ కాలమున్ శతు
ి వులు యూదారాజుల యెముకలను
అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను పరవకిల యెముకలను
యెరూష్ లేము నివాసుల యెముకలను సమ్యధుల లోనుండి వెలుపలికి తీసి

And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that
remain of this evil family, who remain in all the places whither I have driven
them, saith the LORD of hosts.'
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"Moreover thou shalt say unto them, `Thus saith the LORD: "`Shall they fall
and not arise? Shall he turn away and not return?
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వారు పేరమించచ పూజంచచ అనుసరించచ విచారణచేయచ
న్మ్సకరించచ వచిచన్ ఆ సూరా చందర న్క్షత్ిముల యెదుట వాటిని
పరచెదరు; అవి కూరచబడకయ ప్రత్రపటుబడకయ భూమిమీద పంట వల
పడియండును.
అపుపడు నేను తోలివేసిన్ సథలము లనినటిలో మిగిలియన్న యీ చెడి
వంశములో శ్రష్ంచిన్ వారందరు జీవమున్కు పరత్రగా మ్రణమును కోరుదురు;
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక ఇదే.
మ్రియ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడని వారితో
చెపుపముమ్నుషుాలు పడి త్రరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన్ త్రువాత్
మ్నుషుాలు త్రరిగిరారా?
యెరూష్లేము పరజలు ఏల విశావసఘ్రత్కులై నిత్ాము దోరహము
చేయచనానరు? వారు మోసమును ఆశర యము చేసికొని త్రరిగి రామ్ని యేల
చెపుపచనానరు?
నేను చెవియొగిు వారి మ్యటలు వినియనానను, పనికిమ్యలిన్ మ్యటలు
వారాడుకొనుచనానరునేనేమి చేసిత్రన్ని చెపపత్న్ చెడుత్న్మునుగూరిచ
పశాచతా
త పపడువాడొకడును లేక పోయెను? యదిమున్కు చొరబడు
గుఱ్ఱమువల పరత్ర వాడును త్న్కిష్ుమైన్ మ్యరుమున్కు త్రరుగుచనానడు.
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ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయె
ై న్ను త్న్ కాలము నరుగును, తెలా
గువవయ మ్ంగలకత్రతపటుయ ఓదకొరుకును తాము రావలసిన్ కాలమును
ఎరుగును, అయితే నా పరజలు యెహోవా నాాయవిధిని ఎరుగరు.

The wise men are ashamed; they are dismayed and taken. Lo, they have
rejected the word of the LORD: and what wisdom is in them?
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మేము జా
ా నులమ్నియ, యెహోవా ధరిశాసతీము మ్యయొదదనున్న దనియ
మీరేల అందురు? నిజమే గాని శాసు
త ీల కలాకలము అబదిముగా దానికి
అప్రరథము చేయచన్నది.
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జా
ా నులు అవమ్యన్ము నొందిన్ వారైరి, వారు విసియమొంది చికుకన్
పడియనానరు, వారు యెహోవా వాకామును నిరాక రించిన్వారు, వారికి
ఏప్రటి జా
ా న్ము కలదు?
గనుక వారి భారాలను అనుాల కపపగింతును, వారిని జయించవారికి వారి
పలములను అపపగింతును. అలుపలేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి
దోచకొనువారు; పరవకిలేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు.

Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that
shall inherit them. For every one from the least even unto the greatest is
given to covetousness; from the prophet even unto the priest every one
dealeth falsely.
For they have healed the hurt of the daughter of My people slightingly,
saying "Peace, peace," when there is no peace.
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సమ్యధాన్ము లేని సమ్యమున్సమ్యధాన్ము సమ్యధాన్ము అని వారు
చెపుపచ, నా జనుల గాయమును పైపైన్ మ్యత్ిమే బాగు చేయదురు.

Why then has this people of Jerusalem slidden back by a perpetual
backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return.
I hearkened and heard, but they spoke not aright; no man repented of his
wickedness, saying, "What have I done?" Every one turned to his course, as
the horse rusheth into the battle.
Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle
and the crane and the swallow observe the time of their coming; but My
people know not the judgment of the LORD.
"`How do ye say, "We are wise, and the law of the LORD is with us"? Lo,
certainly in vain made he it; the pen of the scribes is in vain.

Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they
were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore shall they fall
among them that fall; in the time of their visitation they shall be cast down,
saith the LORD.
"`I will surely consume them, saith the LORD. There shall be no grapes on
the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I
have given them shall pass away from them.'"
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తాము హేయమైన్ కిరయలు చేయ చన్నందున్ సిగు
ు పడవలసి వచెచనుగాని
వారేమ్యత్ిమును సిగు
ు పడరు; అవమ్యన్ము నొందిత్రమ్ని వారికి తోచనేలేదు
గనుక పడిపోవువారిలో వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమ్రిశంచకాలమున్
వారు తొటిిలు
ా దురని యెహోవా సెలవిచచచనానడు

Why do we sit still? Assemble yourselves, and let us enter into the fortified
cities, and let us be silent there. For the LORD our God hath put us to
silence, and given us water of gall to drink, because we have sinned against
the LORD.
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We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and
behold, trouble!
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దా
ర క్షచెట్ట
ు న్ ఫల ములు లేకుండున్ట్ట
ా ను, అంజూరపుచెట్ట
ు న్ అంజూరపు పండు
ా
లేకుండున్ట్ట
ా ను, ఆకులు వాడిపోవున్ట్ట
ా ను నేను వారిని బత్రతగా
కొటిువేయచనానను; వారిమీదికి వచచ వారిని నేనాల్లగున్ పంపుచనానను;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్న్మేల కూరుచండియనానము? మ్న్ము పోగు బడి ప్ర
ర కారములుగల
పటుణములలోనికి పోదము, అకక డనే చచిచపోదము రండి; యెహోవాయే
మ్న్లను నాశన్ము చేయచనానడు, ఆయన్కు విరోధముగా మ్న్ము
ప్రపము చేసిన్ందున్ మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్న్కు విష్జలమును
తా
ి గించచనానడు.
మ్న్ము సమ్యధాన్ము కొరకు కనిపట్ట
ు కొనుచనానము గాని మేలేమియ
రాదా యెను; కేుమ్ముకొరకు కనిపట్ట
ు చనానముగాని భీత్రయే కలుగుచన్నది
అని చెపుపదురు.
దానునుండి వచచవారి గుఱ్ఱముల బుసలు విన్బడెను, వారి గుఱ్ఱముల
సకిలింపు ధవనిచేత్ దేశమ్ంత్య కంపంచచన్నది, వారు వచిచ దేశ మును
అందులోనున్న యావతు
త ను నాశన్ము చేయ దురు, పటుణమును అందులో
నివసించవారిని నాశ న్ము చేయదురు.
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నేను మిడునాగులను మీలోనికి పంపు చనానను, అవి మిముిను కరచను,
వాటికి మ్ంత్ిము లేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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నా గుండె నా లోపల సొమ్ిసిలు
ా చన్నది, నేను దేనిచేత్ దుుఃఖోపశాంత్ర
నొందుదును?
యెహోవా స్త్యో నులో లేకపోయెనా? ఆమ రాజు ఆమలో లేకపోయెనా? అని
బహు దూరదేశమునుండి నా పరజల రోదన్శబదము విన్ బడుచన్నది; వారి
విగరహముల చేత్ను అన్ామైన్ మ్యయా రూపములచేత్ను నాకేల కోపము
తెపపంచిరి?
కోత్ కాలము గత్రంచియన్నది, గీరష్ికాలము జరిగిపోయెను, మ్న్ము
రక్షణనొందకయే యనానము అని చెపుపదురు.
నా జనుల వేదన్నుబటిు నేను వేదన్పడుచనానను, వాాకుల పడుచనానను,
ఘోరభ్యము న్నున పటిుయన్నది.

Behold the voice of the cry of the daughter of my people, because of them
that dwell in a far country: "Is not the LORD in Zion? Is not her King in her?"
"Why have they provoked Me to anger with their graven images and with
strange vanities?"
"The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved!"
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గిల్లదులో గుగిులము ఏమియ లేదా? అకకడ ఏ వెైదుా డును లేడా? నా
జనులకు సవసథత్ ఎందుకు కలుగక పోవు చన్నది?

The snorting of His horses was heard from Dan; the whole land trembled at
the sound of the neighing of His strong ones. For they have come and have
devoured the land and all that is in it, the city and those that dwell therein.

"For behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which will not be
charmed, and they shall bite you," saith the LORD.
When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint within me.

For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black;
astonishment hath taken hold on me.

Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the
health of the daughter of my people recovered?
Oh, that my head were waters and mine eyes a fountain of tears, that I
might weep day and night for the slain of the daughter of my people!

Oh, that I had in the wilderness a lodging place for wayfaring men, that I
might leave my people, and go from them! For they are all adulterers, an
assembly of treacherous men.
నా జనులలో హత్మైన్వారినిగూరిచ నేను దివా రాత్ిము కనీనరు విడుచన్ట్ట
ా "And they bend their tongues like their bow for lies, but they are not valiant
నా త్ల జలమ్యము గాను నా కనున కనీనళా ఊటగాను ఉండును గాక.
for the truth upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they
know not Me," saith the LORD.
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నా జనులందరు వాభిచారులును దోరహుల సమూహమునై యనానరు.
అహహా, అరణాములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన్ ఎంత్ మేలు? నేను నా
జనులను విడిచి వారియొదదనుండి తొలగిపోవుదును.

"Take ye heed every one of his neighbor, and trust ye not in any brother; for
every brother will utterly supplant, and every neighbor will walk with
slanders.
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And they will deceive every one his neighbor, and will not speak the truth.
They have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to
commit iniquity.
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విండాను తొ
ి కిక వంచన్ట్ట
ా అబదిమ్యడుటకెై వారు త్మ్ నాలుకను వంచ
దురు; దేశములో త్మ్కున్న బలమును న్మ్ికముగా ఉప యోగపరచరు.
న్నున ఎరుగక కీడువెంట కీడు చేయచ పరవరిించచనానరు; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
మీలో పరత్రవాడును త్న్ పరుగు వాని విష్యమై జాగరత్తగా నుండవలను; ఏ
సహోదరు నినైన్ను న్మ్ికుడి, నిజముగా పరత్ర సహోదరుడును త్ంత్ిగొటుయి
త్న్ సహోదరుని కొంపముంచను; పరత్ర పరుగువాడును కొండెములు చెపుపటకెై
త్రరుగుల్లడుచనానడు.
సత్ాము పలుకక పరత్రవాడును త్న్ పరుగువానిని వంచించను, అబదిము
ల్లడుట త్మ్ నాలుకలకు అభాాసముచేసియనానరు, ఎదుటివాని త్పుపలు
పటువలన్ని పరయాసపడుదురు.
నీ నివాససథలము కాపటాము మ్ధానే యన్నది, వారు కపట్టలై న్నున
తెలిసికొన్నొలాకునానరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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కావున్ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు
Shall I not visit them for these things?" saith the LORD. "Shall not My soul be
సెలవిచచచనానడుఆలకింపుము, వారిని చొకకము చేయన్ట్ట
ా గా నేను వారిని avenged on such a nation as this?"
కరగించచనానను, నా జను లనుబటిు నేను మ్రేమి చేయదును?
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వారి నాలుక ఘ్రతుక బాణము, అది కాపటాము పలుకుచన్నది; ఒకడు
మ్న్సుసలో వంచనాభిప్ర
ర యముంచకొని, నోట త్న్ పరుగువానితో
సమ్యధాన్ముగా మ్యటల్లడును.

For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the
habitations of the wilderness a lamentation, because they are burned up, so
that none can pass through them; neither can men hear the voice of the
cattle; both the fowl of the heavens and the beast have fled; they are gone.
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"And I will make Jerusalem heaps and a den of dragons; and I will make the
cities of Judah desolate, without an inhabitant."
Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the
mouth of the LORD hath spoken, that he may declare it? For why has the
land perished and burned up like a wilderness, that none passeth through?
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నేను ఈ సంగతులను తెలిసికొని వారిని శికిుంపకపోదునా? ఇటిు జనులకు నేను
పరత్రదండన్ చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక.
పరవత్ముల విష్యమై రోదన్మును అంగల్లరుపను చేయదును;
అరణాములోని మేత్సథలములనుబటిు విల్ల పము చేయదును; అవి
ప్రడాయెను. సంచారము చేయవాడెవడును లేడు, పశువుల అరుపులు
విన్బడవు, ఆకాశ పకు
ు లును జంతువులును ప్రరిపోయి యన్నవి, అవి
తొలగిపోయి యన్నవి.
యెరూష్లేమును ప్రడు దిబబలుగాను న్కకలకు చోట్టగాను నేను చేయ
చనానను, యూదాపటుణములను నివాసిలేని ప్రడు సథలముగా
చేయచనానను.
ఈ సంగత్రని గరహింపగల జా
ా ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయన్ట్ట
ా
యెహోవా నోటి మ్యట ఎవనికి వచెచను?ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము
ఎడారివల ఏల కాలిపోయి ప్రడాయెను?

Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to
know Me," saith the LORD.

Therefore thus saith the LORD of hosts: "Behold, I will melt them and try
them; for how else shall I do for the daughter of My people?
Their tongue is as an arrow shot out; it speaketh deceit: one speaketh
peaceably to his neighbor with his mouth, but in heart he lieth in wait.

And the LORD saith, "Because they have forsaken My law which I set before
them, and have not obeyed My voice, neither walked therein,
but have walked after the imagination of their own heart, and after the
Baalim, which their fathers taught them."
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అందుకు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడువారు నా మ్యట విన్కయ
దాని న్నుసరింపకయ, నేను వారికి నియమించిన్ నా ధరిశాసతీమును
విసరిజంచి
త్మ్ హృదయమూరఖత్చొపుపన్ జరిగించటకెై త్మ్ పత్రులు త్మ్కు
నేరిపన్ట్ట
ా బయలు దేవత్లను అనుసరించచనానరు గనుకనే వారి దేశము
ప్రడెైపోయెను.
సెైన్ాములకధి పత్రయ ఇశారయేలు దేవుడున్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు నేను ఈ పరజలకు చేదుకూరలు త్రనిపంతును,
విష్జలము తా
ి గింతును.
తామైన్ను త్మ్ పత్రులైన్ను ఎరుగని జన్ములలోనికి వారిని చెదరగొట్ట
ు
దును, వారిని నిరూిలముచేయవరకు వారి వెంబడి ఖడు మును పంపుదును.
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Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "Behold, I will feed
them, even this people, with wormwood and give them water of gall to
drink.
I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their
fathers have known; and I will send a sword after them till I have consumed
them."
Thus saith the LORD of hosts: "Consider ye, and call for the mourning
women, that they may come; and send for skillful women, that they may
come.
And let them make haste and take up a wailing for us, that our eyes may run
down with tears and our eyelids gush out with waters.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుజా
ా ని త్న్ జా
ా న్మునుబటిుయ
"Behold, the days come," saith the LORD, "that I will punish all them that are
శూరుడు త్న్ శౌరామునుబటిుయ అత్రశయింపకూడదు, ఐశవరావంతుడు త్న్ circumcised with the uncircumcised-ఐశవరామునుబటిు అత్రశయింపకూడదు.
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అత్రశ యించవాడు దేనినిబటిు అత్రశయింపవలన్న్గా, భూమిమీద
కృపచూపుచ నీత్ర నాాయములు జరిగించచనున్న యెహోవాను నేనేయని
గరహించి న్నున పరిశీలన్గా తెలిసికొనుటనుబటిుయే అత్ర శయింపవలను; అటిు
వాటిలో నేనాన్ందించవాడన్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ
చనానడుఆలోచింపుడి, రోదన్ము చేయ స్త్తీలను కనుగొనుడి వారిని
పలువన్ంపుడి, తెలివిగల స్త్తీలను కనుగొనుడి వారిని పలువన్ంపుడి.
మ్న్ కనునలు కనీనళ్ల
ా విడుచన్ట్ట
ా గాను మ్న్ కనురపపలనుండి నీళ్ల
ా
ఒలుకున్ట్ట
ా గాను వారు త్వరపడి మ్న్కు రోదన్ధవని చేయవలను.

For a voice of wailing is heard out of Zion: `How are we despoiled! We are
greatly confounded, because we have forsaken the land, because our
dwellings have cast us out.'"
Yet hear the word of the LORD, O ye women, and let your ear receive the
word of His mouth, and teach your daughters wailing, and every one her
neighbor lamentation.
మ్న్ము వలసబోత్రమే సిగు
ు నొందిత్రమే, వారు మ్న్ నివాసములను పడగొటుగా For death is come up into our windows, and is entered into our palaces, to
మ్న్ము దేశము విడువవలసివచెచనే అని స్త్యోనులో రోదన్ధవని విన్బడు
cut off the children from without, and the young men from the streets.
చన్నది.
స్త్తీల్లరా, యెహోవా మ్యట వినుడిమీరు చెవియొగిు ఆయన్ నోటిమ్యట
Speak, "Thus saith the LORD: `Even the carcasses of men shall fall as dung
ఆలకించడి, మీ కుమ్యరి లకు రోదన్ము చేయనేరుపడి, ఒకరికొకరు
upon the open field, and as the handful after the harvestman, and none
అంగల్లరుప విదా నేరుపడి.
shall gather them.'"
వీధులలో పసిపలాలు లేకుండను, రాజ మ్యరుములలో ¸యవనులు లేకుండను, Thus saith the LORD: "Let not the wise man glory in his wisdom, neither let
వారిని నాశన్ము చేయటకెై మ్రణము మ్న్ కిటికీలను ఎకుకచన్నది, మ్న్ the mighty man glory in his might; let not the rich man glory in his riches.
న్గరులలో పరవేశించచన్నది.
యెహోవా వాకుక ఇదేనీవీమ్యట చెపుపముచేలమీద పంటపడున్ట్ట
ా పంట
But let him that glorieth glory in this: that he understandeth and knoweth
కోయ వాని వెనుక పడికిళ్ల
ా పడున్ట్ట
ా ఎవడును సమ్కూరచ కుండ
Me, that I am the LORD who exercise lovingkindness, judgment, and
మ్నుషుాల శవములు పడును, వాటిని కూరుచవా డెవడును లేకపోవును.
righteousness in the earth; for in these things I delight," saith the LORD.

Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab, and all
that are in the utmost corners, that dwell in the wilderness. For all these
nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in
the heart."
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అన్ాజనులందరును సున్నత్రపందనివారు గనుక, ఇశారయేలీయలందరు
Hear ye the word which the LORD speaketh unto you, O house of Israel.
హృదయ సంబంధమైన్ సున్నత్రనొందిన్వారుకారు గనుక, రాబోవుదిన్ములలో
సున్నత్రపందియ సున్నత్రలేని వారి వలనుండు
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Thus saith the LORD: "Learn not the way of the heathen, and be not
dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them.
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ఐగుపీతయలను యూదావారిని ఎదోమీయ లను అమోినీయలను
మోయాబీయలను గడిపు పరకక లను కత్రతరించకొను అరణా నివాసులైన్
వారిన్ందరిని నేను శికిుంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఇశారయేలు వంశసు
థ ల్లరా, యెహోవా మిముిను గూరిచ సెలవిచిచన్ మ్యట
వినుడి.
యెహోవా సెలవిచచ చన్నదేమ్న్గా అన్ాజన్ముల ఆచారముల న్భ్ాసింప
కుడి, ఆకాశమ్ందు అగపడు చిహనములకు జన్ములు భ్యపడును, అయితే
మీరు వాటికి భ్యపడకుడి.
జన్ ముల ఆచారములు వారథములు, అడవిలో నొకడు చెట్ట
ు న్రకున్ట్ట
ా అది
న్రకబడును, అది పనివాడు గొడిలితో చేసిన్పని.
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జనులు కేవలము పశు ప్ర
ర యలు, అవివేకులు; బమ్ిల పూజవలన్ వచచ
జా
ా న్ము వారథము.
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త్రీుషునుండి రేకులుగా సాగగొటుబడిన్ వెండియ ఉప్రజునుండి బంగారమును
తెతు
త రు, అది పని వాని పనియేగదా; పోత్పోయవాడు దాని చేసెను, నీల
ధూమ్ావరణములుగల వసతీములు వాటికున్నవి, అవనినయ నేరపరులగు
పనివారి పనియే.
యెహోవాయే నిజమైన్ దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము
ఆయనే రాజు, ఆయన్ ఉగరత్కు భూమి కంపంచను, జన్ములు ఆయన్
కోపమును సహింపలేవు.
మీరు వారితో ఈల్లగు చెపపవలనుఆకాశమును భూమిని సృష్ుంపని యీ
దేవత్లు భూమిమీద నుండ కుండను ఆకాశముకిరంద ఉండకుండను న్శించను.

But the LORD is the true God; He is the living God and an everlasting King. At
His wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide
His indignation.
"Thus shall ye say unto them: `The gods that have not made the heavens
and the earth, even they shall perish from the earth and from under these
heavens.'"
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For the customs of the people are vain; for one cutteth a tree out of the
forest, the work of the hands of the workman, with the ax.
They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with
hammers, that it move not.

They are upright as the palm tree, but speak not; they must be borne,
because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil,
neither also is it in them to do good."
వెండి బంగారములచేత్ పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక
Inasmuch as there is none like unto Thee, O LORD--Thou art great, and Thy
యండున్ట్ట
ా మేకులు పటిు సుతెతలతో బిగగొటిు దాని నిలుపుదురు.
name is great in might"
అవి తాటిచెట్ట
ు వల త్రన్నగా ఉన్నవి, అవి పలుకవు న్డువనేరవు గనుక
who would not fear Thee, O King of nations? For to Thee doth it appertain,
వాటిని మోయవలసివచెచను; వాటికి భ్యపడకుడి అవి హానిచేయ నేరవు
inasmuch as among all the wise men of the nations and in all their
మేలుచేయట వాటివలన్కాదు.
kingdoms, there is none like unto Thee.
యెహోవా, నినున పోలిన్వాడెవడును లేడు, నీవు మ్హా త్ిాము గలవాడవు, నీ But they are altogether brutish and foolish; the stock is a doctrine of
శౌరామునుబటిు నీ నామ్ము ఘన్ మైన్దాయెను.
vanities.
జన్ములకు రాజా, నీకు భ్యపడని వాడెవడు? జన్ముల జా
ా నులందరిలోను Silver beaten into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz, the
వారి రాజాము లనినటిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక న్రులు నీకు
work of the workman and of the hands of the founder. Blue and purple is
భ్యపడుట అనుగుణాము.
their clothing; they are all the work of skillful men.

ఆయన్ త్న్ బలముచేత్ భూమిని సృష్ుంచెను, త్న్ జా
ా న్ముచేత్
పరపంచమును సాథపంచెను, త్న్ పరజాచేత్ ఆకాశమును విశాలపరచెను.

He hath made the earth by His power; He hath established the world by His
wisdom, and hath stretched out the heavens by His discretion.
When He uttereth His voice, there is a multitude of waters in the heavens;
and He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh
lightning with rain, and bringeth forth the wind out of His treasuries.

Every man is brutish in his knowledge; every founder is confounded by the
graven image; for his molten image is falsehood, and there is no breath in
them.
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ఆయన్ ఆజా నియాగా జలరాసులు ఆకాశమ్ండలములో పుట్ట
ు ను, భూమ్ాంత్
భాగములలోనుండి ఆయన్ ఆవిరి ఎకక జేయను, వరుము కలుగున్ట్ట
ా గా
ఆయన్ మరుపులు పుటిుంచను, త్న్ ధనా గారములలోనుండి గాలిని
రావించను.
తెలివిలేని పరత్ర మ్నుషుాడు పశుప్ర
ర యడు, పోత్పోయ పరత్రవాడును తాను
చేసిన్ విగరహమును బటిు అవమ్యన్ము నొందు చనానడు; అత్డు పోత్పోసిన్ది
మ్యయారూపము, అందులో ప్ర
ర ణమేమియ లేదు.

They are vanity and the work of errors; in the time of their visitation they
shall perish.

అవి ఆశను చెడగొట్ట
ు మ్యయాకారాములు, విమ్రశకాలములో అవి న్శించి
పోవును,
యాకోబున్కు సావసథామ్గువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన్
సమ్సతమును నిరిించవాడు, ఇశార యేలు ఆయన్కు సావసథాముగానున్న
గోత్ిము; సెైన్ా ములకధిపత్రయగు యెహోవాయని ఆయన్కు పేరు.

Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of the fortress.

నివాసినీ, ముటుడివేయబడుచన్న దేశము విడిచి వెళ్ల
ా టకెై నీ సామ్గిరని
కూరుచకొనుము.
యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడునేను ఈ వేళను ఈ దేశ నివాసులను
విసరివేయచనానను, వారు పటుబడవలన్ని వారిని ముటుడి
వేయించచనానను.
కటకటా, నేను గాయపడిత్రని, నా దబబ నొపప పట్ట
ు చన్నది, అయితే ఈ
దబబ నాకు త్గిన్దే యనుకొని నేను దాని సహించ దును.

Woe is me for my hurt! My wound is grievous; but I said, "Truly this is a
grief, and I must bear it."
My tabernacle is despoiled, and all my cords are broken; my children are
gone forth from me, and they are no more; there is none to stretch forth my
tent any more, and to set up my curtains.
For the pastors are become brutish, and have not sought the LORD;
therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered.

20

నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా తా
ి ళానినయ తెగిపోయెను, నా పలాలు
నాయొదదనుండి తొలగిపోయి యనానరు, వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా
గుడార మును వేయటకెైన్ను నా తెరల నతు
త టకెైన్ను ఎవడును లేడు.

Behold, the noise of the clamor is come, and a great commotion out of the
north country, to make the cities of Judah desolate, and a den of dragons.
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O LORD, I know that the way of man is not in himself; it is not in man that
walketh to direct his steps.
O LORD, correct me, but with judgment, not in Thine anger, lest Thou bring
me to nothing.
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కాపరులు పశుప్ర
ర యలై యెహోవాయొదద విచారణచేయరు గనుక వారే
వరిిలాకయనానరు, వారి మ్ందలనినయ చెదరిపోవుచన్నవి.
ఆలకించడి, ధవని పుట్ట
ు చన్నది, దాని రాక ధవని విన్బడుచన్నది, యూదా
పటుణములను ప్రడెైన్ సథలముగా చేయటకును, న్కకలకు చోట్టగా
చేయటకును ఉత్తరదేశమునుండి వచచచన్న గొపప అలారి ధవని
విన్బడుచన్నది.
యెహోవా, త్మ్ మ్యరుము నేరపరచకొనుట న్రులవశములో లేదనియ,
మ్నుషుాలు త్మ్ పరవరిన్యందు సనాిరుమున్ పరవరిించట వారి వశములో
లేదనియ నేనరుగుదును.
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The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
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యెహోవా, నీవు న్నున బత్రతగా త్గిుంపకుండున్ట్ట
ా నీ కోపమునుబటిు న్నున
శికిుంపక నీ నాాయవిధిని బటిు న్నున శికిుంపుము.
నిననరుగని అన్ాజనులమీదను నీ నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రిథం పని
వంశములమీదను నీ ఉగరత్ను కుమ్ిరించము; వారు యాకోబును
మింగివేయచనానరు, నిరూిలము చేయ వలన్ని వారు అత్ని
మింగివేయచనానరు, వాని నివాస మును ప్రడుచేయచనానరు.
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The portion of Jacob is not like them, for He is the Former of all things; and
Israel is the rod of His inheritance; the LORD of hosts is His name.

For thus saith the LORD: "Behold, I will sling out the inhabitants of the land
this once, and will distress them, that they may find it so."

Pour out Thy fury upon the heathen that know Thee not, and upon the
families that call not on Thy name; for they have eaten up Jacob, and
devoured him and consumed him, and have made his habitation desolate.

"Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah and
to the inhabitants of Jerusalem;
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యెహోవాయొదదనుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక

and say thou unto them, `Thus saith the LORD God of Israel: Cursed be the
man that obeyeth not the words of this covenant,
మీరు ఈ నిబంధన్వాకాములను వినుడి; యూదా మ్నుషుాలతోను
which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of
యెరూష్లేము నివాసులతోను నీవీల్లగున్ మ్యటల్లడి తెలియజేయవలను
the land of Egypt from the iron furnace, saying, "Obey My voice, and do
them, according to all which I command you; so shall ye be My people and I
will be your God,"
ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచిచన్దేమ్న్గాఈ నిబంధన్ వాకాములను that I may perform the oath which I have sworn unto your fathers to give
విన్నొలా నివాడు శాపగరసు
త డగును.
them a land flowing with milk and honey, as it is this day.'" Then answered I,
and said, "So be it, O LORD."
ఐగుపు
Then the LORD said unto me, "Proclaim all these words in the cities of Judah
త దేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పత్రులను
రపపంచిన్ దిన్మున్ నేను ఈ ఆజా ఇచిచ త్రనినేడున్నట్ట
ు గా ప్రలు తేనలు
and in the streets of Jerusalem, saying, `Hear ye the words of this covenant
పరవహించ దేశమును మీ పత్రులకిచెచదన్ని వారితో నేను చేసిన్
and do them.
పరమ్యణమును నేను నరవేరుచన్ట్ట
ా , మీరు నా వాకాము విని నేను మీ
కాజా
ా పంచ విధులనినటినిబటిు యీ నిబంధన్ వాకాముల
న్నుసరించిన్యెడల మీరు నాకు జనులైయందురు నేను మీకు
దేవుడనైయందును.
అందుకుయెహోవా, ఆ పరకారము జరుగును గాకని నేన్ంటిని.
For I earnestly protested unto your fathers in the day that I brought them up
out of the land of Egypt, even unto this day, rising early and protesting,
saying, "Obey My voice."
యెహోవా నాతో సెలవిచిచన్దేమ్న్గానీవు యూదాపటుణములలోను
Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the
యెరూష్లేము వీధులలోను ఈ మ్యటలనినటిని పరకటింపుముమీరు ఈ
imagination of their evil heart. Therefore I will bring upon them all the
నిబంధన్ వాకాములను విని వాటి న్నుసరించి న్డుచకొనుడి.
words of this covenant, which I commanded them to do, but they did them
not.'"
ఐగుపు
And the LORD said unto me, "A conspiracy is found among the men of Judah
త లోనుండి మీ పత్రులను రపపంచిన్ దిన్ము మొదలు కొని నేటివరకు
నేను గటిుగాను ఖండిత్ముగాను చెపుపచ వచిచత్రని; నా మ్యట వినుడి అని
and among the inhabitants of Jerusalem.
పందలకడ లేచి చెపుపచ వచిచత్రని
అయిన్ను వారు త్మ్ దుష్ుహృదయములో పుట్ట
ు మూరఖత్చొపుపన్
They have turned back to the iniquities of their forefathers, who refused to
న్డుచచ విన్కపోయిరి; చెవి యొగిున్వారు కాకపోయిరి, వారు
hear My words, and they went after other gods to serve them. The house of
అనుసరింపవలన్ని నేను వారి కాజా
ా పంచిన్ యీ నిబంధన్ మ్యటలనినటిన్నుస Israel and the house of Judah have broken My covenant which I made with
రించి న్డువలేదు గనుక నేను ఆ నిబంధన్లోని వాటి న్నినటిని వారిమీదికి
their fathers.
రపపంచచనానను.
మ్రియ యెహోవా నాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనుయూదావారిలోను
Therefore thus saith the LORD: `Behold, I will bring evil upon them, which
యెరూష్లేము నివాసులలోను కుటి జరుగున్ట్ట
ా గా కన్బడుచన్నది.
they shall not be able to escape; and though they shall cry unto Me, I will
not hearken unto them.
ఏదన్గా వారు నా మ్యటలు విన్నొలాకపోయిన్ త్మ్ పత్రుల దోష్చరాలను
Then shall the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem go and cry unto
జరుప త్రరిగియనానరు; మ్రియ వారు అన్ాదేవత్లను పూజంచటకెై
the gods unto whom they offer incense; but they shall not save them at all
వాటిని అనుసరించచ, వారి పత్రులతో నేను చేసిన్ నిబంధన్ను ఇశారయేలు in the time of their trouble.
వంశసు
థ లును యూదావంశసు
థ లును భ్ంగము చేసియనానరు.
కాబటిు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుతాము త్పపంచకొన్జాలని
కీడు వారిమీదికి రపపంపబోవు చనానను, వారు నాకు మొఱ్ఱపటిున్ను నేను
వారి మొఱ్ఱను విన్కుందును.

For according to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and
according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to
that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal.'
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యూదాపటుణసు
థ లును యెరూష్ లేము నివాసులును పోయి తాము
ధూప్రరపణము చేయ దేవత్లకు మొఱ్ఱపట్టుదరు గాని వారి ఆపతాకలములో
అవి వారిని ఏమ్యత్ిమును రకిుంపజాలవు.
యూదా, నీ పటుణముల లకకచొపుపన్ నీకు దేవత్లున్నవి గదా?
యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, బయలు దేవత్కు ధూపము వేయవలన్ని మీ
వీధుల లకకచొపుపన్ లజా
జ కరమైన్ దానిపేరట బలిపీఠములను సాథపంచిత్రరి.

"Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for
them; for I will not hear them in the time that they cry unto Me for their
trouble.
What hath My beloved to do in Mine house, seeing she hath wrought
lewdness with many, and the holy flesh is passed from thee? When thou
doest evil, then thou rejoicest.

కావున్ నీవు ఈ పరజలనిమిత్తము ప్ర
ర రథన్చేయకుము; వారి నిమిత్తము
మొఱ్ఱపటుకుము ప్ర
ర రథన్చేయకుము, వారు త్మ్ కీడును బటిు నాకు
మొఱ్ఱపట్ట
ు న్పుపడు నేను విన్ను.
దురావాప్రరము జరిగించిన్ నా పరయరాలికి నా మ్ందిరముతో నిమిత్తమేమి?
మొ
ా కుకబళాచేత్ను పరత్రష్ఠత్ మ్యంసము త్రనుటచేత్ను నీకు రావలసిన్ కీడు
నీవు పోగొట్ట
ు కొందువా? ఆల్లగెైతే నీవు ఉత్సహించదువు.

The LORD called thy name, `A Green Olive Tree,' fair and of goodly fruit.
With the noise of a great tumult He hath kindled fire upon it, and the
branches of it are broken.
For the LORD of hosts, who planted thee, hath pronounced evil against thee
for the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have
done against themselves to provoke Me to anger in offering incense unto
Baal."
And the LORD hath given me knowledge of it, and I know it; then Thou
showed me their doings.

అది చకకని ఫలముగల పచచని ఒలీవ చెటుని యెహోవా నీకు పేరు పట్టును;
గొపప తుప్రను ధవనితో దానిమీద మ్ంటపటుగా దాని కొమ్ిలు
విరిగిపోవుచన్నవి.
ఇశార యేలు వంశసు
థ లును యూదా వంశసు
థ లును బయలున్కు
ధూప్రరపణముచేసి నాకు కోపము పుటిుంచటచేత్ త్మ్ంత్ట తామే చేసిన్
చెడుత్న్మునుబటిు మిముిను నాటిన్ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా
మీకు కీడుచేయ నిరణయించకొని యనానడు.

But I was like a lamb or an ox that is brought to the slaughter; and I knew
not that they had devised devices against me, saying, "Let us destroy the
tree with the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living,
that his name may be no more remembered."

దానిని యెహోవా నాకు తెలియజేయగా నేను గరహించిత్రని; ఆయన్3 వారి
కిరయలను నాకు కనుపర చెను.

But, O LORD of hosts, who judgest righteously, who triest the reins and the
heart, let me see Thy vengeance on them, for unto Thee have I revealed my
cause.
అయితే నేను వధకు తేబడుచండు సాధువెైన్ గొఱ్ఱపలావల ఉంటిని;మ్న్ము
"Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, who seek thy life,
చెట్ట
ు ను దాని ఫలమును న్శింపజేయదము రండి, వాని పేరు ఇకను జా
ా పకము saying, `Prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our
చేయబడకపోవున్ట్ట
ా బరదుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూిలము
hand'-చేయదము రండని వారు నామీద చేసిన్ దురాలోచన్లను నేనరుగకయంటిని.
నీత్రనిబటిు తీరుప తీరుచచ జా
ా నేందిరయములను, హృదయమును శోధించ
వాడు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా
వాాజాభారమును నీమీదనే వేయచనానను; వారికి నీవు చేయ పరత్ర
దండన్ను న్నున చూడనిముి.
కావున్ నీవు మ్యచేత్ చావకుండున్ట్ట
ా యెహోవా నామ్మున్
పరవచింపకూడదని చెపుప అనాతోతు వారినిగూరిచ యెహోవా ఇటాని
సెలవిచచచనానడు
సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా వారినిగూరిచ సెలవిచచన్దే మ్న్గానేను
వారిని శికిుంపబోవుచనానను, వారి ¸యవనులు ఖడుముచేత్ చంపబడెదరు,
వారి కుమ్యరులును కూమ్యరిలును కాుమ్మువలన్ చచెచదరు;

therefore thus saith the LORD of hosts: `Behold, I will punish them: the
young men shall die by the sword, their sons and their daughters shall die
by famine.
And there shall be no remnant of them; for I will bring evil upon the men of
Anathoth, even the year of their visitation.'"
Righteous art Thou, O LORD, when I plead with Thee; yet let me talk with
Thee of Thy judgments: Why doth the way of the wicked prosper? Why are
all they happy that deal very treacherously?
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వారికి శ్రష్ మేమియ లేకపోవును, నేను వారిని దరిశంచ సంవత్సర మున్
అనాతోతు కీడును వారిమీదికి రపపంతును.

Thou hast planted them, yea, they have taken root; they grow, yea, they
bring forth fruit. Thou art near in their mouth, but far from their reins.
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But Thou, O LORD, knowest me; Thou hast seen me and tried mine heart
toward Thee. Pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them
for the day of slaughter.
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యెహోవా, నేను నీతో వాదించన్పుపడు నీవు నీత్రమ్ంతుడవుగా
కన్బడుదువు; అయిన్ను నాాయము విధించటనుగూరిచ నేను నీతో
మ్యటల్లడుదును; దుషు
ు లు త్మ్ మ్యరుములలో వరిిలానేల? మ్హా
విశావసఘ్రత్కులు సుఖింపనేల?
నీవు వారిని నాట్టచనానవు, వారు వేరు త్నునచనానరు, వారు ఎదిగి
ఫలముల నిచచ చనానరు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనానవు గాని
వారి అంత్రిందిరయములకు దూరముగా ఉనానవు.

Jeremiah

12

3

Jeremiah

12

4

Jeremiah

12

5

Jeremiah

12

6

Jeremiah

12

7

Jeremiah

12

8

Jeremiah

12

9

Jeremiah

12

10

Jeremiah

12

11

How long shall the land mourn and the herbs of every field wither, for the
wickedness of them that dwell therein? The beasts are consumed, and the
birds, because they said, "He shall not see our last end."

యెహోవా, నీవు న్ననరిగియనానవు; న్నున చూచ చనానవు; నా
"If thou hast run with the footmen and they have wearied thee, then how
హృదయము నీ పటా ఎట్ట
ా న్నది నీవు శోధించచనానవు; వధకు ఏరపడిన్
canst thou contend with horses? And if in the land of peace, wherein thou
గొఱ్ఱలనువల వారిని హత్ముచేయము, వధదిన్మున్కు వారిని పరత్రష్ఠంచము. trusted, they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of the
Jordan?
భూమి యెనానళ్ల
ా దుుఃఖింపవలను? దేశమ్ంత్టిలోని గడిి ఎనానళ్ల
ా
For even thy brethren and the house of thy father, even they have dealt
ఎండిపోవలను? అత్డు మ్న్ అంత్ము చూడడని దుషు
ు లు
treacherously with thee; yea, they have called a multitude after thee;
చెపుపకొనుచండగా దేశములో నివసించవారి చెడుత్న్మువలన్
believe them not, though they speak fair words unto thee.
జంతువులును పకు
ు లును సమ్సిపోవు చన్నవి.
నీవు ప్రదచారులతో పరుగెత్తగా వారు నినున అలయగొటిురి గదా? నీవు
"I have forsaken Mine house, I have left Mine heritage; I have given the
రౌతులతో ఏల్లగు పోరాడుదువు? నమ్ిదిగల సథలమున్ నీవు కేుమ్ముగా
dearly beloved of My soul into the hand of her enemies.
ఉనానవుగదా? యొరా
ద ను పరవాహముగా వచచన్పుపడు నీవేమి చేయదువు?
నీ సహోదరులు సహిత్ము నీ త్ండిర ఇంటివారు సహిత్ము నీకు దోరహము
చేయ చనానరు; నీ వెంబడి గలిచేయదురు, వారు నీతో దయగా
మ్యటల్లడుచన్నను నీవు వారిని న్మ్ికూడదు.
నా మ్ందిరమును నేను విడిచియనానను, నా సావసథా మును
విసరిజంచియనానను; నా ప్ర
ర ణపరయరాలిని ఆమ శతు
ి వులచేత్రకి
అపపగించియనానను.
నా సావసథాము నాకు అడవిలోని సింహమువంటిదాయెను; ఆమ నామీద
గరిజంచచన్నది గనుక నేను ఆమకు విరోధినైత్రని.

Mine heritage is unto Me as a lion in the forest: it crieth out against Me;
therefore have I hated it.

నా సావసథాము నాకు పడల పడల కూ
ు లు
ర రపకిు ఆయెనా? కూ
ర రపకు
దానిచట్ట
ు కూడు చన్నవా? రండి అడవిజంతువులనినటిని పోగు చేయడి;
మింగివేయటకెై అవి రావలను.
కాపరులనేకులు నా దా
ర క్షతోటలను చెరిపవేసియనానరు, నా సొతు
త ను
తొ
ి కికవేసియనానరు; నాకిష్ుమైన్ పలమును ప్రడుగాను ఎడారిగాను
చేసియనానరు.

They have made it desolate, and being desolate it mourneth unto Me; the
whole land is made desolate, because no man layeth it to heart.

వారు దాని ప్రడు చేయగా అది ప్రడెై న్నున చూచి దుుఃఖించచన్నది;
దానిగూరిచ చింత్రంచవాడొకడును లేడు గనుక దేశమ్ంత్య ప్రడాయెను.

They have sown wheat, but shall reap thorns; they have put themselves to
pain, but shall not profit; and they shall be ashamed of your produce
because of the fierce anger of the LORD.

Mine heritage is unto Me as a speckled bird: the birds round about are
against her. Come ye, assemble all the beasts of the field; come to devour.
Many pastors have destroyed My vineyard, they have trodden My portion
under foot, they have made My pleasant portion a desolate wilderness.

The despoilers are come upon all high places through the wilderness; for the
sword of the LORD shall devour from the one end of the land even to the
other end of the land. No flesh shall have peace.
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ప్రడుచేయవారు అరణా మ్ందలి చెట్ట
ా లేని మటులనినటిమీదికి
"Thus saith the LORD against all Mine evil neighbors, who touch the
వచచచనానరు; దేశముయొకక యీ కొన్నుండి ఆ కొన్వరకు యెహోవా
inheritance which I have caused My people Israel to inherit: Behold, I will
ఖడుము త్రరుగుచ హత్ము చేయచన్నది; శరీరులకు కేుమ్ మేమియ లేదు. pluck them out of their land, and pluck out the house of Judah from among
them.
జనులు గోధుమ్లు చలిా ముండాపంట కోయదురు; వారు అలసట
And it shall come to pass after I have plucked them out, I will return and
పడుచనానరు గాని పరయోజన్ము లేకపోయెను; యెహోవా కోప్రగినవలన్
have compassion on them, and will bring them back, every man to his
కోత్కు పంటలేక మీరు సిగు
ు పడుదురు.
heritage and every man to his land.
నేను నాజనులైన్ ఇశారయేలున్కు సావధీన్పరచిన్ సావసథాము నాకరమించకొను And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of My people,
దుషు
ు లగు నా పరుగు వారినిగూరిచ యెహోవా ఈల్లగు
to swear by My name, `The LORD liveth,' as they taught My people to swear
సెలవిచచచనానడునేను వారి దేశములోనుండి వారిని పలాగింతును; మ్రియ by Baal, then shall they be built in the midst of My people.
వారి మ్ధానుండి యూదావారిని పలాగింతును.
వారిని పలాగించిన్ త్రువాత్ నేను మ్రల వారియెడల జాలిపడు దును;
But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation,"
ఒకొకకని త్న్ సావసథామున్కును ఒకొకకని త్న్ దేశమున్కును వారిని
saith the LORD.
రపపంతును.
బయలుతోడని పరమ్య ణము చేయట వారు నా పరజలకు నేరిపన్ట్ట
ా గా
Thus saith the LORD unto me, "Go and get thee a linen girdle, and put it
యెహోవా జీవము తోడని నా నామ్మునుబటిు పరమ్యణము చేయటకెై తాము upon thy loins, and put it not in water."
నా పరజలమ్యరుములను జాగరత్తగా నేరుచకొనిన్ యెడల వారు నా పరజలమ్ధా
వరిిలు
ా దురు.
అయితే వారు నా మ్యట విన్నొలాని యెడల నేను ఆ జన్మును వేరుతో
So I got a girdle according to the word of the LORD and put it on my loins.
పలాగించి బత్రతగా నాశన్ము చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యెహోవా నాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు వెళ్లా అవిసెనార న్డికట్ట
ు కొని నీ
And the word of the LORD came unto me the second time, saying,
న్డుమున్ దానిని కట్ట
ు కొనుము, నీళాలో దాని వేయకుము.
కావున్ యెహోవా మ్యటచొపుపన్ నేను న్డికట్ట
ు ఒకటి కొని న్డుమున్
"Take the girdle that thou hast got, which is upon thy loins, and arise, go to
కట్ట
ు కొంటిని.
the Euphrates and hide it there in a hole of the rock."
రండవ మ్యరు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై
So I went and hid it by the Euphrates, as the LORD commanded me.
నీవు కొని న్డుమున్ కట్ట
ు కొనిన్ న్డి కట్ట
ు ను తీసికొని, లేచి యూఫరటీసునొదదకు And it came to pass after many days, that the LORD said unto me, "Arise, go
పోయి అకకడ నున్న బండబీటలో దానిని దాచిపట్ట
ు మ్న్గా
to the Euphrates and take the girdle from thence, which I commanded thee
to hide there."
యెహోవా నాకాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నేను పోయి యూఫరటీసునొదద దాని దాచిపటిుత్రని. Then I went to the Euphrates and dug, and took the girdle from the place
where I had hid it; and behold, the girdle was marred; it was profitable for
nothing.
అనేక దిన్ములైన్ త్రువాత్ యెహోవానీవు లేచి యూఫరటీసునొదదకు పోయి,
Then the word of the LORD came unto me, saying,
నేను అకకడ దాచి పట్ట
ు మ్ని నీకాజా
ా పంచిన్ న్డికట్ట
ు ను అకకడనుండి తీసి
కొనుమ్ని నాతో చెపపగా
నేను యూఫరటీసునొదదకు పోయి త్ివివ ఆ న్డికట్ట
ు ను దాచి పటిున్చోటనుండి
"Thus saith the LORD: `In this manner will I mar the pride of Judah and the
దాని తీసి కొంటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ న్డికట్ట
ు చెడిపోయి యండెను;
great pride of Jerusalem.
అది దేనికిని పనికిరానిదాయెను.
కాగా యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెల విచెచను
This evil people, who refuse to hear My words, who walk in the
stubbornness of their heart, and walk after other gods to serve them and to
worship them, shall even be as this girdle which is good for nothing.
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యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడు ఈ విధముగానే యూదావారి
గరవమును యెరూష్ లేము నివాసుల మ్హా గరవమును నేను
భ్ంగపరచదును.

For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave
unto Me the whole house of Israel and the whole house of Judah,' saith the
LORD, `that they might be unto Me as a people, and as a name, and as
praise, and as glory; but they would not hear.'
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"Therefore thou shalt speak unto them this word: `Thus saith the LORD God
of Israel: Every bottle shall be filled with wine.' And they shall say unto thee,
`Do we not certainly know that every bottle shall be filled with wine?'
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అన్ాదేవత్లను పూజంచచ వాటికి న్మ్సాకరము చేయదుమ్ని
వాటిన్నుసరించచ, నా మ్యటలు విన్ నొలాక త్మ్ హృదయకాఠిన్ాము
చొపుపన్ న్డుచకొను ఈ పరజలు దేనికిని పనికిరాని యీ న్డికట్ట
ు వల అగు
దురు.
నాకు కీరిి సోతత్ి మ్హిమ్లు కలుగుటకెై వారు నాకు జన్ముగా ఉండున్ట్ట
ా నేను
ఇశారయేలు వంశసు
థ ల న్ందరిని యూదా వంశసు
థ లన్ందరిని, న్డికట్ట
ు న్రుని
న్డుముకు అంటియన్నరీత్రగా న్నున అంటియండజేసిత్రని గాని వారు నా
మ్యటలు విన్కపోయి యనానరని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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And I will dash them one against another, even the fathers and the sons
together,' saith the LORD. `I will not pity, nor spare, nor have mercy, but
shall destroy them.'"
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కాబటిు నీవు వారితో చెపపవలసిన్ మ్యట ఏదన్గా, ఇశారయేలు దేవుడెైన్
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుపరత్ర సిదదయ దా
ర కాురసముతో
నింపబడునుపరత్ర సిదదయ దా
ర కాు రసముతో నింపబడున్ని మ్యకు తెలియదా
అని వారు నీతో అనిన్ యెడల
నీవు వారితో ఈ మ్యట చెపుపము యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఈ
దేశనివాసుల న్ందరిని, దావీదు సింహాసన్ముమీద కూరుచండు రాజుల నేమి
యాజకులనేమి పరవకిలనేమి యెరూష్లేము నివా సులన్ందరిని నేను
మ్తు
త లుగా చేయబోవుచనానను.
అపుపడు నేను త్ండు
ర లను కుమ్యరులను అందరిని ఏక ముగా ఒకనిమీద ఒకని
పడదోరయదున్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు; వారిని కరుణంపను శికిుంపక
పోను; వారియెడల జాలిపడక నేను వారిని న్శింప జేసెదను.
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చెవి యొగిు వినుడి; యెహోవా ఆజా ఇచచచనానడు, గరవపడకుడి.
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ఆయన్ చీకటి కమ్ిజేయక మునుపే, మీ కాళ్ల
ా చీకటి కొండలకు త్గులకము
నుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపట్ట
ు చండగా ఆయన్ దాని గాఢంధకారముగా
చేయకమునుపే, మీ దేవు డెైన్ యెహోవా మ్హిమ్ గలవాడని ఆయన్ను
కొనియాడుడి.
అయిన్ను మీరు ఆ మ్యట విన్నొలాని యెడల మీ గరవమునుబటిు నేను
చాట్టన్ ఏడుచదును; యెహోవామ్ంద చెరపటుబడి న్ందున్ నా నేత్ిము
బహుగా వలపోయచ కనీనరు విడుచచ నుండును.
రాజును త్లిాయె
ై న్ రాణని చూచి ఇటానుముమీ శిరోభూష్ణములును
త్లమీదనున్న మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కు
ర ంగి కూరుచండుడి.

But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride;
and mine eye shall weep sore, and run down with tears, because the LORD's
flock is carried away captive.
Say unto the king and to the queen, "Humble yourselves, sit down; for your
principalities shall come down, even the crown of your glory."
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దకిుణదేశ పటుణములు మూయబడియన్నవి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును
లేడు; యూదావారందరు చెరపటు బడిరి; ఏమియ లేకుండ సమ్సతము
కొనిపోబడెను.

Then shalt thou say unto them, `Thus saith the LORD: Behold, I will fill all the
inhabitants of this land -- even the kings that sit upon David's throne, and
the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem -- with
drunkenness.

Hear ye, and give ear; be not proud, for the LORD hath spoken.

Give glory to the LORD your God before He cause darkness, and before your
feet stumble upon the dark mountains, and, while ye look for light, He turn
it into the shadow of death, and make it gross darkness.

The cities of the South shall be shut up, and none shall open them. Judah
shall be carried away captive, all of it; it shall be wholly carried away captive.
Lift up your eyes, and behold them that come from the north. Where is the
flock that was given thee, thy beautiful flock?
What wilt thou say when He shall punish thee? For thou hast taught them to
be captains, and as chief over thee. Shall not sorrows take thee, as a woman
in travail?
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కనునలత్రత ఉత్తరమునుండి వచచచన్నవారిని చూడుడి; నీకియాబడిన్ మ్ంద And if thou say in thine heart, "Why come these things upon me?"--for the
నీ సందరామైన్ మ్ంద ఎకకడ నున్నది?
greatness of thine iniquity are thy skirts uncovered, and thy heels made
bare.
నీవు నీకు సేనహితులుగా చేసికొనిన్వారిని ఆయన్ నీమీద అధిపతులుగా
Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may ye
నియ మించన్పుపడు నీవేమి చెపపదవు? పరసవించ స్త్తీ వేదన్వంటి వేదన్
also do good, that are accustomed to do evil.
నినున పట్ట
ు ను గదా?
నీవుఇవి నా కేల సంభ్వించెన్ని నీ మ్న్ సుసలో అనుకొనిన్యెడల నీవు చేసిన్ "Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind
విసాతరమైన్ దోష్ ములనుబటిు నీ బటుచెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మ్డిమలు
of the wilderness.
సిగు
ు నొందను.
కూషుదేశసు
ి డు త్న్ చరిమును మ్యరుచ కొన్గలడా? చిరుత్పులి త్న్
This is thy lot, the portion of thy measures from Me," saith the LORD;
మ్చచలను మ్యరుచకొన్గలదా? మ్యరుచకొన్గలిగిన్యెడల కీడుచేయటకు
"because thou hast forgotten Me, and trusted in falsehood.
అలవాట్టపడిన్ మీరును మేలుచేయ వలాపడును.
కాబటిు అడవిగాలికి పట్ట
ు ఎగురున్ట్ట
ా నేను వారిని చెదరగొట్టుదను.
Therefore will I uncover thy skirts upon thy face, that thy shame may appear.
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నీవు అబదిమును న్ముికొనుచ న్నున మ్రచిత్రవి గనుక ఇది నీకు వంతు,
నాచేత్ నీకు కొలవబడిన్ భాగమ్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

I have seen thine adulteries and thy neighings, the lewdness of thy
whoredom and thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee,
O Jerusalem! Wilt thou not be made clean? When shall it once be?"
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The word of the LORD that came to Jeremiah concerning the dearth:
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కాబటిు నీ అవమ్యన్ము కన్బడు న్ట్ట
ా నేను నీ బటుల చెంగులను నీ
ముఖముమీదికి ఎతు
త చనానను.
నీ వాభిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారాములను కామ్యతురత్ను
నేనరుగుదును; పలములలో నున్న మటులమీద నీ హేయ కిరయలు నాకు
కన్బడు చన్నవి; యెరూష్లేమ్య, నీకు శర మ్, నినున నీవు పవిత్ి పరచ
కొన్నొలావు; ఇక నంత్ కాలము ఈల్లగు జరుగును?
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కరవుకాలమున్ జరిగిన్దానిగూరిచ యిరీియాకు పరత్ాక్ష మైన్ యెహోవా
వాకుక.

And their nobles have sent their little ones to the waters; they came to the
pits and found no water; they returned with their vessels empty; they were
ashamed and confounded, and covered their heads.
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Because the ground is chapped, for there was no rain in the earth, the
plowmen were ashamed; they covered their heads.
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యూదా దుుఃఖించ చన్నది, దాని గుమ్ిములు అంగల్లరుచచన్నవి,
జనులు విచారగరసు
త లై నేలకు వంగుదురు, యెరూష్లేము చేయ అంగల్లరుప
పైకెకుకచన్నది.
వారిలో పరధానులు బీద వారిని నీళాకు పంపుచనానరు, వారు
చెరువులయొదదకు రాగా నీళ్ల
ా దొరుకుటలేదు, వటిు కుండలు తీసికొని వారు
మ్రల వచచచనానరు, సిగు
ు ను అవమ్యన్ము నొందిన్వారై త్మ్ త్లలు
కపుపకొనుచనానరు.
దేశములో వరుము కురువక పోయిన్ందున్ నేల చీలియన్నది గనుక సేదాము
చేయవారు సిగు
ు పడి త్లలు కపుపకొనుచనానరు.
లేళ్ల
ా పలములో ఈని గడిిలేన్ందున్ పలాలను విడిచిపట్ట
ు చన్నవి.

"Judah mourneth, and the gates thereof languish; they are black unto the
ground, and the cry of Jerusalem is gone up.

Yea, the hind also calved in the field and forsook it, because there was no
grass.

And the wild asses stood in the high places; they snuffed up the wind like
dragons; their eyes failed, because there was no grass."
O LORD, though our iniquities testify against us, do Thou it for Thy name's
sake; for our backslidings are many; we have sinned against Thee.
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అడవి గాడిదలును చెట్ట
ా లేని మటులమీద నిలువబడి న్కకలవల గాలి
పీలుచచన్నవి, మేత్ ఏమియ లేన్ందున్ వాటి కనునలు కీుణంచ చన్నవి.

O the Hope of Israel, the Savior thereof in time of trouble, why shouldest
Thou be as a stranger in the land, and as a wayfaring man that turneth aside
to tarry for a night?
యెహోవా, మ్య త్రరుగుబాట్టలు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము
Why shouldest Thou be as a man amazed, as a mighty man that cannot
ప్రపముచేసిత్రవిిు; మ్య దోష్ములు మ్య మీద దోషారోపణ చేయచన్నవి; నీ
save? Yet Thou, O LORD, art in the midst of us, and we are called by Thy
నామ్మును బటిు నీవే కారాము జరిగించము.
name; leave us not.
ఇశారయేలున్కు ఆశర యడా, కష్ుకాలమున్ వారికి రక్షకుడా, మ్య దేశములో నీ
Thus saith the LORD unto this people: "Thus have they loved to wander;
వేల పరదేశివలనునానవు? ఏల రాత్రివేళను బసచేయటకు గుడారమువేయ they have not restrained their feet. Therefore the LORD doth not accept
పరయాణసు
థ నివల ఉనానవు;
them; He will now remember their iniquity and visit their sins."
భ్రమ్సియన్నవానివలను రకిుంపలేని శూరుని వలను నీవేల ఉనానవు?
యెహోవా, నీవు మ్యమ్ధా నునానవే; మేము నీ పేరుపటుబడిన్వారము;
మ్ముిను చెయిా విడువకుము.
యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఈ జనులు త్మ్
కాళాకు అడిములేకుండ త్రరుగుల్లడుటకు ఇచఛగలవారు గనుక యెహోవా
వారిని అంగీకరింపడు; ఇపుపడు ఆయన్ వారి అకరమ్మును జా
ా ప కము
చేసికొనును; వారి ప్రపములనుబటిు వారిని శికిుంచను.
మ్రియ యెహోవా నాతో ఇటాననువారికి మేలు కలుగున్ట్ట
ా ఈ పరజల
నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్ చేయకుము.

Then said the LORD unto me, "Pray not for this people for their good.

When they fast, I will not hear their cry; and when they offer burnt offering
and an oblation, I will not accept them; but I will consume them by the
sword, and by the famine, and by the pestilence."

వారు ఉపవాస మున్నపుపడు నేను వారి మొఱ్ఱను విన్ను; వారు
దహన్బలియె
ై న్ను నైవేదామైన్ను అరిపంచ న్పుపడు నేను వాటిని
అంగీకరింపను; ఖడుమువలన్ను కాుమ్మువలన్ను తెగులువలన్ను వారిని
నాశము చేసెదను
అందుకు నేను అయోా, పరభువెైన్ యెహోవామీరు ఖడుము చూడరు మీకు
కాుమ్ము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథరమైన్ సమ్యధాన్ము మీకిచెచదన్ని
పరవకిలు వారితో చెపుపచనానరవి నేన్న్గా

Then said I, "Ah, Lord GOD! Behold, the prophets say unto them, `Ye shall
not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured
peace in this place.'"
Then the LORD said unto me, "The prophets prophesy lies in My name. I
sent them not, neither have I commanded them, neither spoke unto them.
They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of nought
and the deceit of their heart.
Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in My
name, whom I sent not, yet they say, `Sword and famine shall not be in this
land': By sword and famine shall those prophets be consumed.
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యెహోవా నాతో ఇటాననుపరవకిలు నా నామ్మునుబటిు అబదిములు
పరకటించచనానరు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజా ఇయాలేదు, వారితో
మ్యటల్లడలేదు, వారు అసత్ా దరశన్మును శకున్మును మ్యయత్ంత్ిమును
త్మ్ హృదయ మున్పుటిున్ వంచన్ను పరకటన్ చేయచనానరు.

And the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of
Jerusalem because of the famine and the sword; and they shall have none
to bury them -- them, their wives, nor their sons, nor their daughters -- for I
will pour their wickedness upon them.
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కావున్ నేను వారిని పంపకపోయిన్ను, నా నామ్మునుబటిు ఖడు మై న్ను
"Therefore thou shalt say this word unto them: `Let mine eyes run down
కాుమ్మైన్ను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుపచ అబదిపరవచన్ములు పరకటించ with tears night and day, and let them not cease; for the virgin daughter of
పరవకిలను గూరిచ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఆ పరవకిలు
my people is broken with a great breach, with a very grievous blow.
ఖడుమువలన్ను కాుమ్మువలన్ను లయమ్గుదురు.
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వారవరితో అటిు పరవచన్ములు చెపుపదురో ఆ జనులు కాుమ్మున్కును
If I go forth into the field, then behold, the slain with the sword! And if I
ఖడుమున్కును ప్రలై యెరూష్లేము వీధులలో పడవేయ బడెదరు; నేను వారి enter into the city, then behold, them that are sick with famine! Yea, both
చెడుత్న్మును వారిమీదికి రపపంచె దను. వారినైన్ను వారి భారాలనైన్ను
the prophet and the priest go about into a land that they know not.'"
వారి కుమ్యరులనైన్ను వారి కుమ్యరిలనైన్ను ప్రత్రపట్ట
ు వాడెవడును లేక
పోవును.
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నీవు వారితో చెపపవలసిన్ మ్యట ఏదన్గానా జనుల కన్ాక గొపప
ఉపదరవమువలన్ పీడింపబడుచన్నది, ఘోరమైన్ గాయము నొందియన్నది;
దివారాత్ిము మ్యన్క నా కనునలనుండి కనీనరు కారుచన్నది.

Hast Thou utterly rejected Judah? Hath Thy soul loathed Zion? Why hast
Thou smitten us, and there is no healing for us? We looked for peace, and
there is no good; and for the time of healing, and behold, trouble!
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పలము లోనికి నేను పోగా ఖడుముచేత్ హతులైన్వారు కన్బడు దురు,
పటుణములో పరవేశింపగా కాుమ్పీడితులు అచచట నుందురు; పరవకిలేమి
యాజకులేమి తామరుగని దేశము న్కు పోవలన్ని పరయాణమైయనానరు.

We acknowledge, O LORD, our wickedness and the iniquity of our fathers;
for we have sinned against Thee.
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నీవు యూదాను బత్రతగా విసరిజంచిత్రవా? స్త్యోను నీకు అసహామ్యయెనా?
మ్యకు చికిత్స దొరకకుండున్ంత్గా నీవేల మ్ముిను కొటిుత్రవి? మేము
సమ్యధాన్ముకొరకు కని పట్ట
ు చనానము గాని మేలేదియ కన్బడుటలేదు;
చికిత్స కలుగు కాలముకొరకు కనిపట్ట
ు చనానము గాని భీత్ర త్గిలియన్నది.

Do not abhor us, for Thy name's sake; do not disgrace the throne of Thy
glory; remember, break not Thy covenant with us.
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యెహోవా, మ్య దురాిరుత్ను మ్య పత్ రుల దోష్మును మేము
ఒపుపకొనుచనానము; నీకు విరో ధముగా ప్రపము చేసియనానము.

Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? Or can
the heavens give showers? Art not Thou He, O LORD our God? Therefore we
will wait upon Thee, for Thou hast made all these things.
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నీ నామ్మునుబటిు మ్ముిను తో
ి సివేయకుము, పరశసతమైన్ నీ సింహాసన్మును
అవమ్యన్పరచకుము, మ్యతో నీవు చేసిన్ నిబంధన్ను జా
ా పకము చేసికొనుము,
దాని భ్రష్ఠపరచకుమీ.
జన్ముల వారథ దేవత్లలో వరుము కురిపంపగలవారునానరా? ఆకాశము
వాన్నియాగలదా? మ్య దేవుడవెైన్ యెహోవా, నీవే గదా దాని
చేయచనానవు? నీవే యీ కిరయలనినయ చేయ చనానవు; నీకొరకే మేము
కనిపట్ట
ు చనానము.

Then said the LORD unto me, "Though Moses and Samuel stood before Me,
yet My mind could not be toward this people. Cast them out of My sight,
and let them go forth.
And it shall come to pass, if they say unto thee, `Whither shall we go forth?'
then thou shalt tell them, `Thus saith the LORD: "`Such as are for death, to
death; and such as are for the sword, to the sword; and such as are for the
famine, to the famine; and such as are for the captivity, to the captivity.'
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అపుపడు యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచెచను మోషేయ సమూయేలును
నాయెదుట నిలువబడిన్ను ఈ పరజలను అంగీకరించటకు నాకు
మ్న్సుసండదు, నాసనినధి నుండకుండ వారిని వెళాగొట్ట
ు ము.

"And I will appoint over them four kinds," saith the LORD: "the sword to
slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven and the beasts of the
earth to devour and destroy.

Jeremiah

15

2

And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because
of Manasseh the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in
Jerusalem.
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మే మకకడికి పోదుమ్ని వారు నిన్నడిగిన్యెడల నీవు వారితో నిటానుము.
యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుచావున్కు నియమింపబడిన్వారు
చావున్కును, ఖడుమున్కు నియమింప బడిన్వారు ఖడుమున్కును,
కాుమ్మున్కు నియమింపబడిన్ వారు కాుమ్మున్కును, చెరకు
నియమింపబడిన్వారు చెర కును పోవలను.
యెహోవా వాకుక ఇదేచంపుటకు ఖడుము, చీలుచటకు కుకకలు,
త్రనివేయటకును నాశన్ము చేయటకును ఆకాశపకు
ు లు భూమ్ృగములు
అను ఈ నాలుగు విధముల బాధలు వారికి నియమించియనానను.
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యూదారాజైన్ హిజకయా కుమ్యరుడగు మ్న్షేు యెరూష్లేములో చేసిన్
కిరయలనుబటిు భూమిమీదనున్న సకల రాజాములలోనికి యిట్ట అట్ట
చెదరగొటుబడున్ట్ట
ా వారిని అపపగించచనానను.

Thou hast forsaken Me," saith the LORD, "thou art gone backward;
therefore will I stretch out My hand against thee and destroy thee; I am
weary with repenting.

"For who shall have pity upon thee, O Jerusalem? Or who shall bemoan
thee? Or who shall go aside to ask how thou doest?
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యెరూష్లేమ్య, నినున కరుణంచవాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు?
కుశల పరశనలు అడుగుటకు ఎవడు తో
ి వవిడిచి నీయొదదకు వచచను?
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And I will winnow them with a fan in the gates of the land; I will bereave
them of children; I will destroy My people, since they return not from their
ways.
యెహోవా వాకుక ఇదేనీవు న్నున విసరిజంచి యనానవు వెనుకతీసియనానవు Their widows are increased to Me above the sand of the seas; I have
గనుక నినున న్శింప జేయన్ట్ట
ా నేను నీ మీదికి నాచేత్రని చాచియనానను;
brought upon them, against the mother of the young men, a despoiler at
సంతాపపడి పడి నేను విసికియనానను.
noonday; I have caused him to fall upon it suddenly, and terrors upon the
city.
దేశదావరములో నేను వారిని చేటతో తూరాపరపట్ట
ు చనానను, నా జనులు
She that hath borne seven languisheth; she hath given up the ghost. Her sun
త్మ్ మ్యరుములను విడిచి నాయొదదకు రారు గనుక వారిని
is gone down while it was yet day; she hath been ashamed and confounded;
సంతాన్హీనులుగా చేయచనానను, న్శింపజేయ చనానను.
and the residue of them will I deliver to the sword before their enemies,"
saith the LORD.
వారి విధవరాండు
ర సముదరపు ఇసుకకంట్ట విసాతరముగా ఉందురు;
Woe is me, my mother, that thou hast borne me, a man of strife and a man
మ్ధాాహనకాలమున్ ¸యవనుల త్లిామీదికి దోచకొనువారిని నేను
of contention to the whole earth! I have neither lent on usury, nor have
రపపంతును; పరితాప మును భ్యములను ఆకసాితు
త గా వారిమీదికి
men lent to me on usury; yet every one of them doth curse me.
రాజేతును.
ఏడుగురిని కనిన్ స్త్తీ కీుణంచచన్నది; ఆమ ప్ర
ర ణము విడిచియన్నది;
The LORD said, "Verily it shall be well with thy remnant; verily I will cause
పగటివేళనే ఆమకు పరదు
ద గు
ు పడి అవమ్యన్ము
the enemy to deal with thee well in the time of evil and in the time of
ర ంకి యన్నది. ఆమ సిగు
నొందియన్నది; వారిలో శ్రష్ంచిన్ వారిని త్మ్ శతు
ి వులయెదుట కత్రత ప్రలు
affliction.
చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
అయోా నాకు శర మ్; నా త్లీా, జగడమ్యడువాని గాను దేశసు
థ లందరితో
"Shall iron break the northern iron and the steel?
కలహించవానిగాను నీవేల న్నున కంటివి? వడిికి నేను బదులియాలేదు, వారు
నాకు బదు లిచిచన్వారు కారు అయిన్ను వారందరు న్నున శపంచ
చనానరు.
అందుకు యెహోవానిశచయముగా నీకు మేలుచేయవలన్ని నేను నినున
Thy substance and thy treasures will I give as the spoil without price, and
బలపరచచనానను, కీడు కాలమున్ ఆపతాకలమున్ నీ శతు
ి వులు
that for all thy sins, even in all thy borders.
నిశచయముగా నీకు మొరలిడున్ట్ట
ా చేయదున్ని సెలవిచెచను.
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ఇనుమునైన్ను ఉత్తరమునుండి వచచ యినుము నైన్ను కంచనైన్ను ఎవడెైన్
విరువగలడా?

And I will make thee to pass with thine enemies into a land which thou
knowest not; for a fire is kindled in Mine anger, which shall burn upon you."
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నా జనుల్లరా మీ ప్ర
ర ంత్ములనినటిలో మీరు చేయ సమ్సత ప్రపములను బటిు
మీ సావసథామును నిధులను కరయములేకుండ నేను దోపుడు సొముిగా
అపపగించచనానను.
నీవెరుగని దేశములో నీ శతు
ి వులకు నినున దాసునిగా చేతును, నా కోప్రగిన
రగులుకొనుచ నినున దహించను.
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O LORD, Thou knowest; remember me and visit me, and avenge me on my
persecutors. Take me not away in Thy longsuffering; know that for Thy sake
I have suffered rebuke.
Thy words were found, and I ate them; and Thy word was unto me the joy
and rejoicing of mine heart; for I am called by Thy name, O LORD God of
hosts.
I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced; I sat alone because of
Thy hand, for Thou hast filled me with indignation.

యెహోవా, నా శర మ్ నీకే తెలిసియన్నది; న్నున జా
ా పకము చేసికొనుము,
న్నున దరిశంచము, న్నున హింసించవారికి నాకొరకెై పరత్రదండన్ చేయము,
నీవు దీరాశాంత్ర కలిగిన్వాడవెై న్నున కొనిపోకుము, నీ నిమిత్తము నాకు నింద
వచచచన్నదని తెలిసి కొనుము.
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నీ మ్యటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజంచిత్రని; సెైన్ాముల కధిపత్రవగు
యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పటుబడెను గనుక నీ మ్యటలు నాకు
సంతోష్మును నా హృదయము న్కు ఆన్ందమును కలుగజేయచన్నవి.
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సంతోష్ంచ వారి సమూహములో నేను కూరుచండలేదు నేను ఉలా సింపలేదు.
కడుపు మ్ంటతో నీవు న్నున నింప యనానవు గనుక, నీ హసతమునుబటిు
నేను ఏకాకినై కూరుచంటిని.
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కాబటిు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచెచనునీవు నాత్ట్ట
ు త్రరిగిన్యెడల నీవు నా "And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee
సనినధిని నిలుచన్ట్ట
ా నేను నినున త్రరిగి రపపంతును. ఏవి నీచములో యేవి out of the hand of the terrible."
ఘన్ములో నీవు గురుతుపటిున్యెడల నీవు నా నోటివల ఉందువు; వారు
నీత్ట్ట
ు న్కు త్రరుగవలను గాని నీవు వారి త్ట్ట
ు న్కు త్రరుగకూడదు
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అపుపడు నినున ఈ పరజలను పడగొటుజాలని యిత్తడి ప్ర
ర కారముగా నేను
నియమించె దను; నినున రకిుంచటకును నినున విడిపంచటకును నేను నీకు
తోడెైయందును గనుక వారు నీమీద యదిము చేయదురు గాని నినున
జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

The word of the LORD came also unto me, saying,
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దుషు
ు ల చేత్రలోనుండి నినున విడి పంచెదను, బల్లతాకరుల చేత్రలోనుండి
నినున విమో చించెదను.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Thou shalt not take thee a wife, neither shalt thou have sons or daughters
in this place."
For thus saith the LORD concerning the sons and concerning the daughters
who are born in this place, and concerning their mothers who bore them,
and concerning their fathers who begot them in this land:

Jeremiah
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ఈసథలమ్ందు నీకు కుమ్యరులైన్ను కుమ్యరిలైన్ను పుటుకుండున్ట్ట
ా నీవు
వివాహము చేసికొన్ కూడదు.

"They shall die of grievous deaths; they shall not be lamented, neither shall
they be buried, but they shall be as dung upon the face of the earth. And
they shall be consumed by the sword and by famine, and their carcasses
shall be meat for the fowls of heaven and for the beasts of the earth."
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ఈ సథలమ్ందు పుట్ట
ు కుమ్యరులను గూరిచయ, కుమ్యరిలనుగూరిచయ,
వారిని కనిన్ త్లు
ా లనుగూరిచయ, ఈ దేశములో వారిని కనిన్ త్ండు
ర లను
గూరిచయ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు

For thus saith the LORD: "Enter not into the house of mourning, neither go
to lament nor bemoan them; for I have taken away My peace from this
people," saith the LORD, "even lovingkindness and mercies.
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వారు ఘోరమైన్ మ్రణము నొందదరు; వారినిగూరిచ రోదన్ము చేయబడదు, Both the great and the small shall die in this land. They shall not be buried,
వారు ప్రత్రపటుబడక భూమిమీద పంట వల పడియండెదరు, వారు
neither shall men lament for them, nor cut themselves, nor make
ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను న్శించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకు
ు లకును themselves bald for them.
భూజంతు వులకును ఆహారముగా ఉండును.

Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be
healed? Wilt Thou be altogether unto me as a liar and as waters that fail?

Therefore thus saith the LORD: "If thou return, then will I bring thee back,
and thou shalt stand before Me; and if thou take forth the precious from the
vile, thou shalt be as My mouth. Let them return unto thee, but return not
thou unto them.
నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైన్దాయెను? And I will make thee unto this people a fortified brazen wall, and they shall
అది సవసథత్ నొందకపోనేల? నిశచయముగా నీవు నాకు ఎండమ్యవుల
fight against thee; but they shall not prevail against thee, for I am with thee
వవుదువా? నిలువని జలములవవుదువా?
to save thee and to deliver thee," saith the LORD.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునేను ఈ పరజలకు నా సమ్యధాన్ము
కలుగనియాకయ వారియెడల నా కృప్రవాత్సలాములను చూపకయ
ఉనానను గనుక రోదన్ముచేయ ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూరిచ
అంగల్లరుచటకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదారుచటకు వెళాకుము; ఇదే యెహోవా
వాకుక
ఘనులేమి అలుపలేమి యీ దేశమ్ందున్నవారు చనిపోయి ప్రత్రపటుబడరు,
వారి నిమిత్తము ఎవరును అంగల్లరచకుందురు, ఎవరును త్ముిను తాము
కోసికొన్ కుందురు, వారి నిమిత్తము ఎవరును త్ముిను తాము బోడి
చేసికొన్కుందురు.
చచిచన్వారినిగూరిచ జనులను ఓదారుచ టకు అంగల్లరుప ఆహారము
ఎవరును పంచిపటురు; ఒకని త్ండిర యె
ై న్ను త్లిాయె
ై న్ను చనిపోయెన్ని
యెవరును వారికి ఓదారుప ప్రత్ిను తా
ి గనియాకుందురు.

Neither shall men tear themselves for them in mourning to comfort them
for the dead; neither shall men give them the cup of consolation to drink for
their father or for their mother.

8

వారియొదద కూరుచండి అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుటకు నీవు విందు శాలలో
పరవేశింపకూడదు.

"And it shall come to pass, when thou shalt show this people all these
words, and they shall say unto thee, `Why hath the LORD pronounced all
this great evil against us? Or what is our iniquity? Or what is our sin that we
have committed against the LORD our God?'
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Then shalt thou say unto them, `Because your fathers have forsaken Me,'
saith the LORD, `and have walked after other gods and have served them,
and have worshiped them, and have forsaken Me, and have not kept My
law.
And ye have done worse than your fathers, for behold, ye walk every one
after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto Me.
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సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలు దేవుడునైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ
చనానడుమీ కనునల ఎదుటనే మీ దిన్ములలోనే సంతోష్ధవనిని
ఆన్ందధవనిని పండిాకుమ్యరుని సవరమును పండిాకుమ్యరి సవరమును ఈ చోట
విన్బడకుండ మ్యనిపం చెదను.
నీవు ఈ మ్యటలనినయ ఈ పరజలకు తెలియ జపపన్ త్రువాత్
వారుదేనిబటిు యెహోవా మ్యకు ఈ ఘోరబాధ అంత్య నియమించెను? మ్య
దేవుడెైన్ యెహోవాకు విరోధముగా మ్య దోష్మేమి? మ్యప్రప మేమి? అని
నిన్నడుగగా
నీవు వారితో ఇటానుముయెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుమీ
పత్రులు న్నున విడిచి అన్ా దేవత్లను అనుసరించి పూజంచి వాటికి
న్మ్సాకరము చేయటను బటిుయే గదా వారు నా ధరి శాసతీమును గెైకొన్క
న్నున విసరిజంచిరి.
ఆలకించడి; మీరందరు నా మ్యట విన్కుండ కఠిన్మైన్ మీ దుష్ు హృదయ
కాఠిన్ాము చొపుపన్ న్డుచకొనుచనానరు; మీరు మీ పత్రులకంట్ట
విసాతరముగా చెడుత్న్ము చేసి యనానరు.
కాబటిు నేను మీయందు ఏమ్యత్ిమును దయయంచక, యీ దేశమునుండి
మీరైన్ను మీ పత్రు లైన్ను ఎరుగని దేశమున్కు మిముిను
వెళాగొట్ట
ు చనానను; అకకడ మీరు దివారాత్ిము అన్ాదేవత్లను
కొలుచదురు.
యెహోవా సెలవిచచ మ్యట ఏదన్గానేను వారి పత్రులకిచిచన్ దేశమున్కు
వారిని మ్రల రపపంచెదను గనుక రాబోవు దిన్ములలోఐగుపు
త దేశములో
నుండి ఇశారయేలీయలను రపపంచిన్ యెహోవా జీవముతోడని ఇకమీదట
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Thou shalt not also go into the house of feasting to sit with them to eat and
to drink."

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "Behold, I will cause to
cease out of this place, in your eyes and in your days, the voice of mirth and
the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride.

Therefore will I cast you out of this land into a land that ye know not,
neither ye nor your fathers; and there shall ye serve other gods day and
night, where I will not show you favor.'
"Therefore behold, the days come," saith the LORD, "that it shall no more be
said, `The LORD liveth who brought up the children of Israel out of the land
of Egypt,'
but, `the LORD liveth who brought up the children of Israel from the land of
the north, and from all the lands whither He had driven them.' And I will
bring them back into their land that I gave unto their fathers.
"Behold, I will send for many fishers," saith the LORD, "and they shall fish
them; and after will I send for many hunters, and they shall hunt them from
every mountain and from every hill, and out of the holes of the rocks.
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అన్కఉత్తరదేశములో నుండియ ఆయన్ వారిని త్రిమిన్ దేశములనినటిలో
నుండియ ఇశారయేలీ యలను రపపంచిన్ యెహోవా జీవముతోడని జనులు
పరమ్యణము చేయదురు.
ఇదే యెహోవా వాకుక వారిని పట్ట
ు కొనుటకు నేను చాల మ్ంది జాలరులను
పలి పంచెదను. త్రువాత్ పరత్ర పరవత్ముమీదనుండియ పరత్ర కొండమీద
నుండియ మటుల సందులలోనుండియ వారిని వేటాడి తోలివేయటకెై
అనేకులైన్ వేటగాండరను పలిపంచెదను.

For Mine eyes are upon all their ways. They are not hid from My face,
neither is their iniquity hid from Mine eyes.
And first I will recompense their iniquity and their sin double, because they
have defiled My land; they have filled Mine inheritance with the carcasses
of their detestable and abominable things."

ఏలయన్గా వారు పోయిన్ తో
ి వలనినటి మీద దృష్ు యంచిత్రని, ఏదియ నా O LORD, my strength and my fortress, and my refuge in the day of affliction,
కనునలకు మ్రుగు కాలేదు, వారి దోష్మును నాకు మ్రుగెైయండదు.
the Gentiles shall come unto Thee from the ends of the earth and shall say,
"Surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is
no profit."
వారు త్మ్ హేయదేవత్ల కళేబరములచేత్ నా దేశమును అపవిత్ి
Shall a man make gods unto himself, and they are no gods?
పరచియనానరు, త్మ్ హేయకిరయలతో నా సావసథామును నింపయనానరు
గనుక నేను మొదట వారి దోష్మును బటిుయ వారి ప్రపమును బటిుయ
రండంత్ లుగా వారికి పరత్రకారము చేసెదను.
యెహోవా, నా బలమ్య, నా దురుమ్య, ఆపతాకలమ్ందు నా ఆశర యమ్య,
"Therefore behold, I will this once cause them to know, I will cause them to
భూదిగంత్ములనుండి జన్ములు నీ యొదదకు వచిచమ్య పత్రులు వారథమును know Mine hand and My might; and they shall know that My name is the
మ్యయా రూపమును నిష్పరయో జన్మున్గు వాటిని మ్యత్ిము
LORD.
సవత్ంత్రించకొనిరని చెపుప దురు.
న్రులు త్మ్కు దేవత్లను కలిపంచకొందురా? అయిన్ను అవి దైవములు
"The sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a
కావు.
diamond. It is engraved upon the tablet of their heart and upon the horns of
your altars,
కాబటిు నా నామ్ము యెహోవా అని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నేను ఈ సారి
whilst their children remember their altars and their wooden idols by the
వారికి అనుభ్వము కలుగజేతును, నా బలమును నా శౌరా మును ఎంత్టివో green trees upon the high hills.
వారికి తెలియజేతును.
వారి కుమ్యరులు తాము కటిున్ బలిపీఠములను, పరత్ర... పచచని
O My mountain in the field, I will give thy substance and all thy treasures to
చెట్ట
ు కిరందనున్న దేవతాసథంభ్ములను జా
ా పకము చేసికొనుచండగా
the spoil, and thy high places for sin throughout all thy borders.
యూదా ప్రపము ఇనుపగంట ముతో వా
ర యబడియన్నది; అది వజరపు
మొన్తో లిఖింపబడియన్నది; అది వారి హృదయ ములనడి పలకల
మీదను చెకకబడియన్నది. మీ బలిపీఠముల కొముిల మీదను
చెకకబడియన్నది.
పలములోనున్న నా పరవత్మ్య, నీ ప్ర
ర ంత్ములనినటిలో నీవు చేయ నీ ప్రప
మునుబటిు నీ ఆసితని నీ నిధులనినటిని నీ బలిపీఠములను దోపుడుసొముిగా
నేన్పపగించచనానను.
మీరు నిత్ాము రగులుచండు కోపము నాకు పుటిుంచిత్రరి గనుక, నేను
నీకిచిచన్ సావసథామును నీ అంత్ట నీవే విడిచిపటిుత్రవి గనుక నీవెరుగని
దేశములో నీ శతు
ి వులకు నీవు దాసుడ వగుదువు.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు. న్రులను ఆశర యించి శరీరులను
త్న్కాధారముగా చేసికొనుచ త్న్ హృదయమును యెహోవామీదనుండి
తొలగించకొను వాడు శాపగరసు
త డు.

And thou, even thyself, shalt discontinue from thine heritage that I gave
thee; and I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou
knowest not; for ye have kindled a fire in Mine anger which shall burn for
ever."
Thus saith the LORD: "Cursed be the man that trusteth in man and maketh
flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD.
For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good
cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land
and not inhabited.
"Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.
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వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షము వల ఉండును; మేలు వచిచన్పుపడు అది
వానికి కన్బడదు, వాడు అడవిలో కాలిన్ నేలయందును నిరజన్మైన్ చవిటి
భూమియందును నివసించను.
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యెహోవాను న్ముికొను వాడు ధనుాడు, యెహోవా వానికి ఆశర యముగా
ఉండును.
వాడు జలములయొదద నాటబడిన్ చెట్ట
ు వల నుండును; అది కాలువల ఓరను
దాని వేళ్ల
ా త్నునను; వెటు కలిగిన్ను దానికి భ్యపడదు, దాని ఆకు
పచచగానుండును, వరుములేని సంవత్సరమున్ చింత్నొందదు కాపు మ్యన్దు.
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నేను నినున అనుసరించ కాపరినైయండుట మ్యన్లేదు, ఘోరమైన్ దిన్మును Let them be confounded that persecute me, but let not me be confounded;
చూడవలన్ని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియన్నది. నా నోటనుండి వచిచన్
let them be dismayed, but let not me be dismayed. Bring upon them the day
మ్యట నీ సనినధిలోనున్నది.
of evil, and destroy them with double destruction.
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ఆప తాకలమ్ందు నీవే నా ఆశర యము, నాకు అధైరాము పుటిుంపకుము.
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న్నున సిగు
ు పడనియాక న్నున త్రుము వారిని సిగు
ు పడనిముి న్నున
దిగులుపడనియాక వారిని దిగులు పడనిముి, వారిమీదికి ఆపదిదన్ము
రపపంచము, రటిుంపు నాశన్ముతో వారిని న్శింపజేయము.

For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her
roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be
green; and shall not be disquieted in the year of drought, neither shall cease
from yielding fruit."
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked; who can
know it?
"I, the LORD, search the heart; I try the reins, even to give every man
according to his ways, and according to the fruit of his doings."

హృదయము అనినటికంట్ట మోసకరమైన్ది, అది ఘోర మైన్ వాాధికలది, దాని As the partridge sitteth on eggs and hatcheth them not, so he that getteth
గరహింపగలవాడెవడు?
riches, and not by right, shall leave them in the midst of his days, and at his
end shall be a fool.
ఒకని పరవరిన్నుబటిు వాని కిరయల ఫలముచొపుపన్ పరత్ర కారము చేయటకు
A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.
యెహోవా అను నేను హృదయ మును పరిశోధించవాడను,
అంత్రిందిరయములను పరీ కిుంచవాడను.
నాాయవిరోధముగా ఆసిత సంప్రదించ కొనువాడు తాను పటుని గుడాను పదుగు O LORD, the hope of Israel, all that forsake Thee shall be ashamed. "And
కౌజుపటువల నునానడు; సగము ప్ర
ర యములో వాడు దానిని విడువ వలసి
they that depart from Me shall be written in the earth, because they have
వచచను; అటిువాడు కడపట వాటిని విడుచచ అవివేకిగా కన్బడును.
forsaken the LORD, the fountain of living waters."
ఉన్నత్సథలమున్నుండు మ్హిమ్గల సింహాసన్ము మొదటినుండి మ్య
పరిశుదా
ి లయ సాథన్ము.
ఇశారయేలు న్కు ఆశర యమ్య, యెహోవా, నినున విసరిజంచి వారందరు
సిగు
ు నొందుదురు. నాయెడల దోరహము చేయవారు యెహోవా అను
జీవజలముల ఊటను విసరిజంచియనానరు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు
వా
ర యబడిన్వారుగా ఉందురు.
యెహోవా, నీవు న్నున సవసథపరచము నేను సవసథత్నొందుదును, న్నున
రకిుంచము నేను రకిుంపబడు దును, నేను నినున సోతత్రించటకు నీవే
కారణభూతు డవు.
వారుయెహోవా వాకుక ఎకకడనున్నది? దాని రానిమ్ిని యనుచనానరు.

Heal me, O LORD, and I shall be healed; save me, and I shall be saved; for
Thou art my praise.
Behold, they say unto me, "Where is the word of the LORD? Let it come
now."

As for me, I have not hastened from being a pastor to follow Thee; neither
have I desired the woeful day, Thou knowest; that which came out of my
lips was right before Thee.
Be not a terror unto me; Thou art my hope in the day of evil.

Thus said the LORD unto me: "Go and stand in the gate of the children of
the people, whereby the kings of Judah come in and by which they go out,
and in all the gates of Jerusalem;
and say unto them, `Hear ye the word of the LORD, ye kings of Judah and all
Judah, and all the inhabitants of Jerusalem that enter in by these gates.
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యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచిచయనానడునీవు వెళ్లా యూదారాజులు వచచచ
పోవుచనుండు జనుల గుమ్ిము న్ను యెరూష్లేము గుమ్ిములనినటను
నిలిచి జనులలో దీని పరకటన్ చేయము
యూదా రాజుల్లరా, యూదావారల్లరా, యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, ఈ
గుమ్ిములో పరవేశించ సమ్సతమైన్ వారల్లరా, యెహోవా మ్యట వినుడి.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు మీ విష్యములో జాగరత్త పడుడి,
విశారంత్రదిన్మున్ ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూష్లేము గుమ్ిములలో
గుండ ఏ బరువును తీసికొని రాకుడి.
విశారంత్రదిన్మున్ మీ యిండాలోనుండి యే బరువును మోసికొని పోకుడి, యే
పనియ చేయకుడి, నేను మీ పత్రుల కాజా
ా పంచి న్ట్ట
ా విశారంత్ర దిన్మును
పరత్రష్ఠత్దిన్ముగా ఎంచకొనుడి.
అయితే వారు విన్కపోయిరి, చెవినిబెటుక పోయిరి, విన్ కుండను
బోధనొందకుండను మొండికి త్రరిగిరి.

Thus saith the LORD: Take heed for yourselves, and bear no burden on the
Sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem;
neither carry forth a burden out of your houses on the Sabbath day, neither
do ye any work, but hallow ye the Sabbath day, as I commanded your
fathers.
But they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff,
that they might not hear nor receive instruction.

"`And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto Me, saith the LORD,
to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but
hallow the Sabbath day to do no work therein,
then shall there enter into the gates of this city kings and princes sitting
upon the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their
princes, the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem; and this city
shall remain for ever.
మ్రియ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచెచనుమీరు నామ్యట జాగరత్తగా విని,
And they shall come from the cities of Judah, and from the places about
విశారంత్రదిన్మున్ ఏ పనియ చేయక దాని పరత్రష్ఠత్ దిన్ముగా నంచి,
Jerusalem, and from the land of Benjamin, and from the plain, and from the
విశారంత్రదిన్మున్ ఈ పటుణపు గుమ్ిములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని
mountains, and from the South, bringing burnt offerings and sacrifices, and
పోకుం డిన్ యెడల
meat offerings and incense, and bringing sacrifices of praise unto the house
of the LORD.
దావీదు సింహాసన్మ్ందు ఆస్త్నులై, రథముల మీదను గుఱ్ఱములమీదను ఎకిక But if ye will not hearken unto Me to hallow the Sabbath day, and not to
త్రరుగుచండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటుణపు గుమ్ిములలో
bear a burden, even entering in at the gates of Jerusalem on the Sabbath
పరవేశింతురు. వారును వారి అధిపతులును యూదావారును యెరూష్ లేము
day, then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the
నివాసులును ఈ పటుణపు గుమ్ిములలో పరవేశిం తురు; మ్రియ ఈ
palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched.'"
పటుణము నిత్ాము నిలుచను.
మ్రియ జనులు దహన్బలులను బలులను నైవేదాములను ధూపదరవా
ములను తీసికొని యూదా పటుణములలోనుండియ, యెరూష్లేము
ప్ర
ర ంత్ములలోనుండియ, బెనాామీను దేశములో నుండియ, మైదాన్పు
దేశములోనుండియ, మ్న్ాములోనుండియ, దకిుణదేశములోనుండియ
వచెచదరు; యెహోవా మ్ందిరమున్కు సు
త త్రయాగ దరవాములను తీసికొని
వచెచదరు.
అయితే మీరు విశారంత్ర దిన్మును పరత్రష్ఠత్దిన్ముగా నంచి, ఆ దిన్మున్
బరువులు మోసి కొనుచ యెరూష్లేము గుమ్ిములలో పరవేశింపకూడదని
నేను చెపపన్ మ్యట మీరు విన్నియెడల నేను దాని గుమ్ి ములలో అగిన
రగులబెట్టుదను, అది యెరూష్లేము న్గరు లను కాలిచవేయను, దానిని
ఆరుపటకు ఎవరికిని సాధాము కాకపోవును.

The word which came to Jeremiah from the LORD, saying,

యెహోవాయొదదనుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక

Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on
the wheels.

"Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear
My words."
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నీవు లేచి కుమ్ిరి యింటికి పముి, అకకడ నా మ్యటలు నీకు
తెలియజేతును.
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నేను కుమ్ిరి యింటికి వెళాగా వాడు త్న్ సారమీద పని చేయచండెను.
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కుమ్ిరి జగటమ్ంటితో చేయచన్న కుండ వాని చేత్రలో విడిపోగా ఆ
జగటమ్నున మ్రల తీసికొని కుమ్ిరి త్న్కు యకిమైన్ట్ట
ు గా దానితో
మ్రియొక కుండ చేసెను.
అంత్ట యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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ఆ జన్ము నా మ్యట విన్కుండ నా దృష్ుకి కీడుచేసిన్యెడల దానికి
చేయదలచిన్ మేలునుగూరిచ నేను సంతాపపడుదును.

And they said, "There is no hope; but we will walk after our own devices,
and we will every one do the imagination of his evil heart."
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Therefore thus saith the LORD: "Ask ye now among the heathen: Who hath
heard such things? The virgin of Israel hath done a very horrible thing.
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కాబటిు నీవు వెళ్లా యూదావారితోను యెరూష్లేము నివాసులతోను
ఇటానుముయెహోవా సెలవిచిచన్మ్యట ఏదన్గామీమీదికి తెచచటకెై నేను
కీడును కలిపంచచనానను, మీకు విరోధముగా ఒక యోచన్చేయచనానను,
మీరందరు మీ మీ దుష్ుమ్యరుములను విడిచి మీ మ్యరుములను మీ కిరయలను
చకకపరచకొనుడి.
అందుకు వారునీ మ్యట నిష్ పరయోజన్ము; మేము మ్య ఆలోచన్ల చొపుపన్
న్డుచ కొందుము, మేమ్ందరము మ్య మూరఖ హృదయము చొపుపన్
పరవరిించదుము అని యందురు.
కావున్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు అన్ాజనులను అడిగి
తెలిసికొనుడి; ఇటిు కిరయలు జరుగుట వారిలో ఎవడెైన్ విననా? ఇశారయేలు
కన్ాక బహు ఘోరమైన్ కారాము చేసియన్నది.
లబానోను పలము లోని బండమీద హిమ్ముండుట మ్యనునా? దూరము
నుండి ప్రరుచన్న చలాని జలములు ప్రరకమ్యనునా?

ఇశారయేలువారల్లరా, ఈ కుమ్ిరి మ్ంటికి చేసిన్ట్ట
ా నేను మీకు చేయలేనా?
యిదే యెహోవా వాకుకజగటమ్నున కుమ్ిరిచేత్రలొ ఉన్నట్ట
ు గా
ఇశారయేలువారల్లరా, మీరు నా చేత్రలో ఉనానరు.
దాని పలాగింతున్నియ, విరుగగొట్ట
ు దు న్నియ, న్శింపజేయదున్నియ
ఏదోయొక జన్మును గూరిచ గాని రాజామునుగూరిచ గాని నేను చెపప
యండగా
ఏ జన్మునుగూరిచ నేను చెపపత్రనో ఆ జన్ము చెడుత్న్ముచేయట
మ్యనిన్యెడల నేను వారికి చేయ నుదేదశించిన్ కీడునుగూరిచ
సంతాపపడుదును.
మ్రియ కట్టుదన్నియ, నాట్టదన్నియ ఒక జన్మును గూరిచ గాని
రాజామునుగూరిచ గాని నేను చెపప యండగా

And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter;
so he made it again another vessel, as it seemed good to the potter to make
it.
Then the word of the LORD came to me, saying,
"O house of Israel, cannot I do with you as this potter?" saith the LORD.
"Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in Mine hand, O house
of Israel.
At the instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom,
to pluck up and to pull down and to destroy it,
if that nation, against whom I have pronounced, turn from their evil, I will
repent of the evil that I thought to do unto them.
And at the instant I shall speak concerning a nation and concerning a
kingdom, to build and to plant it,
if it do evil in My sight, that it obey not My voice, then I will repent of the
good wherewith I said I would benefit them.
Now therefore go to speak to the men of Judah and to the inhabitants of
Jerusalem, saying, `Thus saith the LORD: Behold, I frame evil against you and
devise a device against you. Return ye now every one from his evil way, and
make your ways and your doings good.'"

Will a man leave the snow of Lebanon which cometh from the rock of the
field? Or shall the cold flowing waters that come from another place be
forsaken?
Because My people hath forgotten Me, they have burned incense to vanity;
and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths,
to walk in paths, on a road not cast up,
to make their land desolate and a perpetual hissing; every one that passeth
thereby shall be astonished, and wag his head.
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అయితే నా పరజలు న్నున మ్రిచియనానరు, మ్యయకు ధూపము
వేయచనానరు, మరకచేయబడని దారిలో తాము న్డువవలన్ని పురాత్న్
మ్యరుములైన్ తో
ి వలలో త్ముిను తాము తొటిిలా చేసికొనుచనానరు.
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వారు ఎలాపుపడును అపహాసాాసపదముగానుండుటకెై త్మ్ దేశమును ప్రడుగా Then said they, "Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the
చేసికొనియనానరు, దాని మ్యరుమున్ న్డుచ పరత్రవాడును ఆశచరాపడి త్ల law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word
ఊచను.
from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us
not give heed to any of his words."
తూరుప గాలి చెదరగొట్ట
ు న్ట్ట
ా వారి శతు
ి వులయెదుట నిలువ కుండ వారిని
Give heed to me, O LORD, and hearken to the voice of them that contend
నేను చెదరగొట్టుదను; వారి ఆపదిదన్మ్ందు వారికి విముఖుడనై వారిని
with me.
చూడకపోదును.
అపుపడు జనులుయిరీియా విష్యమై యకిిగల యోచన్ చేత్ము రండి,
Shall evil be recompensed for good? For they have dug a pit for my soul.
యాజకుడు ధరిశాసతీము విని పంచక మ్యన్డు, జా
ా ని యోచన్లేకుండ
Remember that I stood before Thee to speak good for them, and to turn
నుండడు, పరవకి వాకాము చెపపక మ్యన్డు, వాని మ్యటలలో దేనిని విన్ కుండ away Thy wrath from them.
మ్యటలతో వాని కొట్ట
ు దము రండి అని చెపుప కొనుచండిరి.
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యెహోవా, నా మొఱ్ఱ నాలకించము, నాతో వాదించవారి మ్యటను వినుము.
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వారు నా ప్ర
ర ణము తీయవలన్ని గుంట త్ివివయనానరు; చేసిన్ మేలున్కు
పరత్రగా కీడు చేయవలనా? వారికి మేలు కలుగవలన్ని వారిమీదనుండి నీ
కోపము త్పపంచటకెై నీ సనినధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మ్యటల్లడిన్
సంగత్ర జా
ా పకము చేసికొనుము.
వారి కుమ్యరులను కాుమ్మున్కు అపప గింపుము, ఖడుబలమున్కు వారిని
అపపగింపుము, వారి భారాలు పలాలు లేనివారై విధవ రాండరగుదురు గాక,
వారి పురుషులు మ్రణహతులగుదురు గాక, వారి ¸యవ నులు యదిములో
ఖడుముచేత్ హతులగుదురు గాక.
న్నున పట్ట
ు కొనుటకు వారు గొయిా త్ివివరి, నా కాళాకు ఉరులనొగిురి;
వారిమీదికి నీవు ఆకసిికముగా దండును రపపంచటవలన్ వారి
యిండాలోనుండి కేకలు విన్బడును గాక.
యెహోవా, నాకు మ్రణము రావలన్ని వారు నా మీద చేసిన్ ఆలోచన్
అంత్య నీకు తెలిసేయన్నది, వారి దోష్మున్కు ప్ర
ర యశిచత్తము
కలుగనియాకుము, నీ సనినధినుండి వారి ప్రపమును తుడిచివేయకుము;
వారు నీ సనినధిని తొటిిలు
ా దురు గాక, నీకు కోపము పుట్ట
ు కాలమున్ వారికి
త్గిన్పని చేయము.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు

I will scatter them as with an east wind before the enemy; I will show them
the back, and not the face, in the day of their calamity."

Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their blood
by the force of the sword; and let their wives be bereaved of their children
and be widows; and let their men be put to death; let their young men be
slain by the sword in battle.
Let a cry be heard from their houses, when Thou shalt bring a troop
suddenly upon them; for they have dug a pit to take me, and hid snares for
my feet.
Yet, LORD, Thou knowest all their counsel against me to slay me; forgive not
their iniquity, neither blot out their sin from Thy sight, but let them be
overthrown before Thee; deal thus with them in the time of Thine anger.
Thus saith the LORD: "Go and get a potter's earthen bottle, and take some
of the elders of the people and the elders of the priests.
And go forth unto the Valley of the Son of Hinnom, which is by the entry of
the East Gate, and proclaim there the words that I shall tell thee,

and say, `Hear ye the word of the LORD, O kings of Judah and inhabitants of
Jerusalem. Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Behold, I will
bring evil upon this place, of which whosoever heareth, his ears shall tingle.
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నీవు వెళ్లా కుమ్ిరి చేయ మ్ంటి కూజాను కొని, జనుల పదద లలో కొందరిని
యాజకుల పదదలలో కొందరిని పలుచ కొనిపోయి, హరీసతు గుమ్ిపు
దావరమున్కు ఎదురుగా నున్న బెన్హినోనము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో
చెపపబోవు మ్యటలు అకకడ పరకటింపుము.

Because they have forsaken Me and have estranged this place, and have
burned incense in it unto other gods, whom neither they nor their fathers
nor the kings of Judah have known, and have filled this place with the blood
of innocents.
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They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for
burnt offerings unto Baal, which I commanded not nor spoke it, neither
came it into My mind.
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నీ విటానుముయూదారాజుల్లరా, యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, యెహోవా
మ్యట వినుడి; సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలు దేవుడున్గు యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడుఆలకించడి, దాని సమ్యచారము వినువా
రందరికి చెవులు గింగురుమ్నున్ంత్ కీడును నేను ఈ సథలము మీదికి
రపపంపబోవుచనానను.
ఏలయన్గా వారు న్నున విసరిజంచి యీ సథలములో అపచారము చేసి
యనానరు, వారైన్ను వారి త్ండు
ర లైన్ను యూదా రాజు లైన్ను ఎరుగని
అన్ాదేవత్లకు దానిలో ధూపము వేసి నిరపరాధుల రకిముచేత్ ఈ
సథలమును నింపరి
నేను విధింపనిదియ సెలవియానిదియ నా మ్న్సుసన్కు తోచ నిదియనైన్
ఆచారము నాచరించిరి; త్మ్ కుమ్యరులను దహన్బలులుగా కాలుచటకెై
బయలున్కు బలిపీఠములను కటిుంచిరి.

Jeremiah

19

6

And I will make this city desolate and a hissing. Every one that passeth
thereby shall be astonished and hiss, because of all the plagues thereof.
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ఇందునుబటిు యెహోవా సెలవిచచ మ్యట ఏదన్గారాబోవు దిన్ములలో ఈ
సథలము హత్ా లోయ అన్బడును గాని తోఫెతు అనియె
ై న్ను బెన్హినోనము
లోయ అనియె
ై న్ను పేరు వాడబడదు.
త్మ్ శతు
ి వుల యెదుట ఖడుముచేత్ను, త్మ్ ప్ర
ర ణము లనుతీయ
వెదకువారిచేత్ను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకు
ు లకును భూజంతువులకును
ఆహారముగా వారి కళే బరములను ఇచిచ, ఈ సథలములోనే యూదావారి
ఆలోచన్ను యెరూష్లేమువారి ఆలోచన్ను నేను వారథము చేసెదను.
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"Then shalt thou break the bottle in the sight of the men that go with thee,
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ఆ మ్యరుమున్ పోవు పరత్రవాడును ఆశచరా పడి దానికి కలిగిన్
యిడుమ్లనినటిని చూచి అపహాసాము చేయన్ంత్గా ఈ పటుణమును ప్రడు
గాను అపహాసాాసపదముగాను నేను చేసెదను.
వారు త్మ్ కూమ్యరుల మ్యంసమును త్మ్ కుమ్యరిల మ్యంస మును
త్రనున్ట్ట
ా చేసెదను; త్మ్ ప్ర
ర ణము తీయ వెదకు శతు
ి వులు త్మ్కు
ఇబబందికలిగించటకెై వేయ ముటుడిని బటిుయ దానివలన్ కలిగిన్
యిబబందినిబటిుయ వారిలో పరత్రవాడు త్న్ చెలికాని మ్యంసము త్రనును.
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ఈ మ్యటలు చెపపన్త్రువాత్ నీతోకూడ వచిచన్ మ్నుషుాలు
చూచచండగా నీవు ఆ కూజాను పగులగొటిు వారితో ఈల్లగన్వలను
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమ్రల
బాగుచేయ న్శకామైన్ కుమ్ిరి ప్రత్ిను ఒకడు పగులగొట్ట
ు న్ట్ట
ా నేను ఈ
జన్మును ఈ పటుణమును పగులగొటు బోవుచనానను; తోఫెతులో
ప్రత్రపట్ట
ు టకు సథలములేక పోవున్ంత్గా వారు అకకడనే ప్రత్రపటుబడుదురు.

Thus will I do unto this place, saith the LORD, and to the inhabitants thereof,
and even make this city as Tophet.
And the houses of Jerusalem and the houses of the kings of Judah shall be
defiled as the place of Tophet, because of all the houses upon whose roofs
they have burned incense unto all the host of heaven, and have poured out
drink offerings unto other gods.'"

Therefore behold, the days come, saith the LORD, that this place shall no
more be called Tophet, nor the Valley of the Son of Hinnom, but the Valley
of Slaughter.
And I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place, and I
will cause them to fall by the sword before their enemies and by the hands
of them that seek their lives; and their carcasses will I give to be meat for
the fowls of the heaven and for the beasts of the earth.

And I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their
daughters, and they shall eat every one the flesh of his friend in the siege
and straits with which their enemies and they that seek their lives shall
straiten them.'

and shalt say unto them, `Thus saith the LORD of hosts: Even so will I break
this people and this city, as one breaketh a potter's vessel that cannot be
made whole again; and they shall bury them in Tophet till there be no place
to bury.
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యెహోవా వాకుక ఇదేఈ పటుణమును తోఫెతువంటి సథలముగా నేను
చేయదును, ఈ సథలమున్కును దాని నివాసులకును నేనాల్లగున్
చేయదును.
యెరూష్లేము ఇండు
ా ను యూదారాజుల న్గరులును ఆ తోఫెతు సథలమువలనే
అపవిత్ిములగును; ఏ యిండామీద జనులు ఆకాశ సమూహమ్ను దేవత్లకు
ధూపము వేయదురో, లేక అన్ాదేవత్లకు ప్రనారపణములన్రిపంచదురో ఆ
యిండానినటికి ఆల్లగ జరుగును.
ఆ పరవచన్ము చెపుపటకు యెహోవా త్నున పంపన్ తోఫెతులోనుండి
యిరీియా వచిచ యెహోవా మ్ందిరపు ఆవరణములో నిలిచి జనులందరితో
ఈల్లగు చెపపను.
సెైన్ాములకధిపత్రయ ఇశారయేలు దేవుడున్గు యెహోవా ఈ మ్యట
సెలవిచచచనానడుఈ జనులు నా మ్యటలు విన్కుండ మొండికి
త్రరిగియనానరు గనుక ఈ పటుణమునుగూరిచ నేను చెపపన్ కీడంత్య దాని
మీదికిని దానితో సంబంధించిన్ పటుణములనినటిమీదికిని రపపంచచనానను.

Then came Jeremiah from Tophet, whither the LORD had sent him to
prophesy; and he stood in the court of the LORD'S house and said to all the
people,
"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: `Behold, I will bring upon
this city and upon all her towns all the evil that I have pronounced against it,
because they have hardened their necks, that they might not hear My
words.'"
Now Pashhur the son of Immer the priest, who was also chief governor in
the house of the LORD, heard that Jeremiah prophesied these things.

1

యిరీియా ఆ పరవచన్ములను పలుకగా యెహోవా మ్ందిరములో పదద
నాయకుడును ఇమేిరు కుమ్యరుడున్గు పష్షరను యాజకుడు విని

And it came to pass on the morrow that Pashhur brought forth Jeremiah out
of the stocks. Then said Jeremiah unto him, "The LORD hath not called thy
name Pashhur, but Magormissabib [that is, Fear round about].
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పరవకియె
ై న్ యిరీియాను కొటిు, యెహోవా మ్ందిరమ్ందున్న బెనాామీనుమీది For thus saith the LORD: `Behold, I will make thee a terror to thyself and to
గుమ్ిమునొదదనుండు బండలో అత్నిని వేయించెను.
all thy friends; and they shall fall by the sword of their enemies, and thine
eyes shall behold it; and I will give all Judah into the hand of the king of
Babylon, and he shall carry them captive into Babylon and shall slay them
with the sword.
మ్రునాడు పష్షరు యిరీియాను బండలోనుండి విడి పంపగా యిరీియా
Moreover I will deliver all the strength of this city and all the labors thereof,
అత్నితో ఇటాననుయెహోవా నీకు పష్షరను పేరు పటుడు గాని
and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of
మ్యగోరిిసాసబీబ్ అని నీకు పేరు పట్ట
ు ను.
Judah will I give into the hand of their enemies, who shall despoil them and
take them and carry them to Babylon.
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యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడునీకును నీ సేనహితులకందరికిని నీవే And thou, Pashhur, and all that dwell in thine house shall go into captivity;
భ్య కారణముగా నుండున్ట్ట
ా చేయచనానను; నీవు చూచ చండగా వారు and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die and shalt be
త్మ్ శతు
ి వుల ఖడుముచేత్ కూలదరు, మ్రియ యూదావారిన్ందరిని
buried there, thou and all thy friends to whom thou hast prophesied lies.'"
బబులోను రాజుచేత్రకి అపపగింతును, అత్డు వారిని చెరపటిు బబులోనున్కు
తీసి కొనిపోవును, ఖడుముచేత్ వారిని హత్ముచేయను.
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ఈ పటుణములోని ఐశవరామ్ంత్య దానికి వచిచన్ ల్లభ్ మ్ంత్య దాని
అమూలావసు
త వులనినయ యూదా రాజుల నిధులనినయ నేన్పపగింతును,
వారి శతు
ి వుల చేత్రకే వాటి న్పపగింతును, శతు
ి వులు వాటిని దోచకొని
పట్ట
ు కొని బబులోనున్కు తీసికొనిపోవుదురు.
పష్షరూ, నీవును నీ యింట నివసించవారందరును చెరలోనికి పోవు దురు,
నీవును నీవు పరవచన్ములచేత్ మోసపుచిచన్ నీ సేనహితులందరును
బబులోనున్కు వచెచదరు, అకకడనే చనిపోయెదరు అకకడనే ప్రత్రపటుబడెదరు.
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Then Pashhur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that
were in the High Gate of Benjamin, which was by the house of the LORD.

O LORD, Thou hast deceived me, and I was deceived; Thou art stronger than
I, and hast prevailed. I am in derision daily; every one mocketh me.

For when I spoke, I cried out; I cried, "Violence and despoliation!" because
the word of the LORD was made a reproach unto me and a derision daily.
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యెహోవా, నీవు న్నున పేరరేపంపగా నీ పేరరే పణకు లోబడిత్రని; నీవు
బలవంత్ముచేసి న్నున గెలిచిత్రవి, నేను దిన్మలా న్వువలప్రలైత్రని, అందరు
న్నున ఎగతాళ్ల చేయదురు.
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ఏలయన్గా నేను పలుకున్పుపడెలా బల్ల తాకరము జరుగుచన్నది, దోపుడు For I heard the defaming of many, fear on every side. "Report," say they,
జరుగుచన్నది అని యెలుగెత్రత చాటింపవలసి వచెచను; దిన్మలా యెహోవా "and we will report it!" All in my company watched for my halting, saying,
మ్యట నాకు అవమ్యన్మున్కును అపహాసామున్కును హేతు వాయెను.
"Perhaps he will be enticed, and we shall prevail against him; and we shall
take our revenge on him."
ఆయన్ పేరు నేనత్తను, ఆయన్ నామ్మును బటిు పరకటింపను, అని నేన్ను
But the LORD is with me as a mighty, fearsome one; therefore my
కొంటినా? అది నా హృద యములో అగినవల మ్ండుచ నా యెముకలలోనే persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly
మూయబడియన్నట్ట
ా న్నది; నేను ఓరిచ యోరిచ విసికి యనానను, చెపపక
ashamed, for they shall not prosper; their everlasting confusion shall never
మ్యన్లేదు.
be forgotten.
న్లుదికుకల భ్యము అని అనేకులు గుసగుసల్లడగా వింటిని.
But, O LORD of hosts, who triest the righteous and seest the reins and the
వారుదురాిరు
ు డని మీరు చాటించిన్యెడల మేమును చాటింతుమ్ందురు;
heart, let me see Thy vengeance on them, for unto Thee have I opened my
అత్డొకవేళ చికుకపడును, అపుపడు మ్న్మ్త్ని పట్ట
ు కొని అత్నిమీద
cause.
పగతీరుచకొందమ్ని చెపుపకొనుచ, నాకు సేనహితులైన్ వారందరు నేను
పడిపోగా చూడవలన్ని కనిపట్ట
ు కొనియనానరు.
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అయితే పరాకరమ్ముగల శూరునివల యెహోవా నాకు తోడెైయనానడు;
న్నున హింసించ వారు న్నున గెలువక తొటిిలు
ా దురు; వారు యకిిగా
జరుపుకొన్రు గనుక బహుగా సిగు
ు పడుదురు, వారన్న డును మ్రువబడని
నితాావమ్యన్ము పందుదురు.

Jeremiah

20

12

సెైన్ాములకధిపత్రవగు యెహోవా, నీత్రమ్ంతులను పరిశో ధించవాడవు నీవే; Cursed be the day wherein I was born; let not the day wherein my mother
అంత్రిందిరయములను హృదయమును చూచవాడవు నీవే; నా వాాజామును bore me be blessed.
నీకే అపపగించ చనానను. నీవు వారికి చేయ పరత్రదండన్ నేను చూతును గాక
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యెహోవాను కీరిించడి, యెహోవాను సు
త త్రంచడి, దుషు
ు ల చేత్రలోనుండి
దరిదు
ర ని ప్ర
ర ణమును ఆయనే విడిపంచచనానడు.
నేను పుటిున్దిన్ము శపంపబడును గాక; నా త్లిా న్నున కనిన్ దిన్ము
శుభ్దిన్మ్ని అన్బడకుండును గాక;

Cursed be the man who brought tidings to my father, saying, "A manchild is
born unto thee," making him very glad.
And let that man be as the cities which the LORD overthrew, and repented
not; and let him hear the cry in the morning and the shouting at noontide,
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నీకు మ్గపలా పుట్టున్ని నా త్ండిరకి వరిమ్యన్ము తెచిచ అత్నికి అధిక
సంతోష్ము పుటిుంచిన్వాడు శాపగరసు
త డగును గాక;
నా త్లిా నాకు సమ్యధిగానుండి ఆమ ఎలాపుపడు గరభవత్రగానుండున్ట్ట
ా
అత్డు గరభములోనే న్నున చంపలేదు గనుక
యెహోవా యేమ్యత్ిమును సంతాపములేక న్శింపజేసిన్ పటుణములవల ఆ
మ్నుషుాడు ఉండును గాక; ఉదయమున్ ఆరి ధవనిని మ్ధాాహన కాలమ్ందు
యదిధవనిని అత్డు వినును గాక
కష్ుమును దుుఃఖమును చూచటకెై నా దిన్ములు అవమ్యన్ముతో
గత్రంచిపోవున్ట్ట
ా నేనేల గరభములోనుండి వెడలిత్రని?

because he slew me not from the womb, or that my mother might have
been my grave, and her womb to be always great with me.
Why came I forth out of the womb to see labor and sorrow, that my days
should be consumed with shame?
The word which came unto Jeremiah from the LORD when King Zedekiah
sent unto him Pashhur the son of Melchiah, and Zephaniah the son of
Maaseiah the priest, saying,
"Inquire, I pray thee, of the LORD for us (for Nebuchadnezzar king of
Babylon maketh war against us), if so it be that the LORD will deal with us
according to all His wondrous works, that he may go up from us."

Then I said, "I will not make mention of Him, nor speak any more in His
name." But His word was in mine heart as a burning fire shut up in my
bones; and I was weary with forbearing, and I could not hold back.

Sing unto the LORD, praise ye the LORD; for He hath delivered the soul of
the poor from the hand of evildoers.
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రాజైన్ సిదికయా మ్లీకయా కుమ్యరుడెైన్ పష్ష రును యాజకుడగు
మ్యశ్రయా కుమ్యరుడెైన్ జఫనాాను పలిపంచి
బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు మ్న్మీద యదిముచేయచనానడు; అత్డు
మ్న్యొదదనుండి వెళ్లా పోవున్ట్ట
ా యెహోవా త్న్ అదుభత్కారాములనినటిని
చూప మ్న్కు తోడెైయండునో లేదో దయచేసి మ్య నిమిత్తము యెహోవా
చేత్ నీవు విచారించమ్ని చెపుపటకు యిరీియాయొదదకు వారిని పంపగా
యెహోవాయొదదనుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక.

Then said Jeremiah unto them, "Thus shall ye say to Zedekiah,

3

యిరీియా వారితో ఇటాననుమీరు సిదికయాతో ఈ మ్యట చెపుపడి

21

4

ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుబబులోను
రాజుమీదను, మిముిను ముటుడివేయ కలీదయలమీదను, మీరుపయో
గించచన్న యదా
ద యధములను ప్ర
ర కారముల బయట నుండి తీసికొని యీ
పటుణము లోపలికి వాటిని పోగు చేయించెదను.

And I Myself will fight against you with an outstretched hand and with a
strong arm, even in anger and in fury and in great wrath.
And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast; they shall
die of a great pestilence.
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కోపమును రౌదరమును అతుాగరత్య కలిగిన్వాడనై, బాహుబలముతోను,
చాచిన్ చేత్రతోను నేనే మీతో యదిము చేసెదను.

And afterward, saith the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his
servants and the people and such as are left in this city from the pestilence,
from the sword, and from the famine into the hand of Nebuchadnezzar king
of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those
that seek their life. And he shall smite them with the edge of the sword; he
shall not spare them, neither have pity nor have mercy.'
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"And unto this people thou shalt say, `Thus saith the LORD: Behold, I set
before you the way of life and the way of death.
He that abideth in this city shall die by the sword and by the famine and by
the pestilence; but he that goeth out and falleth to the Chaldeans who
besiege you, he shall live, and his life shall be unto him as a prey.
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మ్నుషుాలనేమి పశువులనేమి యీ పటుణపు నివాసులన్ందరిని హత్ము
చేసెదను; గొపప తెగులుచేత్ వారు చచెచదరు.
అట్ట త్రువాత్ నేను యూదాదేశపు రాజైన్ సిదికయాను, అత్ని
ఉదోాగసు
థ లను, తెగులును ఖడుమును కాుమ్మును త్పపంచకొని శ్రష్ంచిన్
పరజలను, బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరుచేత్రకి, వారి ప్ర
ర ణములను
తీయజూచవారి శతు
ి వులచేత్రకి అపపగించెదను. అత్డు వారియందు
అనుగరహముంచకయ, వారిని కరుణంపకయ, వారి యెడల జాలిపడకయ
వారిని కత్రతవాత్ హత్ముచేయను.
ఈ పరజలతో నీవిటానుముయెహోవా సెలవిచచన్దే మ్న్గాజీవమ్యరుమును
మ్రణమ్యరు మును నేను మీ యెదుట పట్ట
ు చనానను.
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Jeremiah

ఈ పటుణములో నిలుచవారు కత్రతవలన్ గాని కాుమ్మువలన్గాని
తెగులువలన్గాని చచెచదరు, మేలుచేయటకుకాదు కీడుచేయటకే నేను ఈ
పటుణ మున్కు అభిముఖుడనైత్రని గనుక బయటకు వెళ్లా మిముిను ముటుడి
వేయచన్న కలీదయలకు లోబడువారు బరదుకు దురు; దోపుడుసొముి
దకికన్ట్ట
ా గా వారి ప్ర
ర ణము వారికి దకుకను.
ఈ పటుణము బబులోను రాజుచేత్రకి అపపగింపబడును, అత్డు అగినచేత్
దాని కాలిచవేయను; ఇదే యెహోవా వాకుక.

`Thus saith the LORD God of Israel: Behold, I will turn back the weapons of
war that are in your hands, wherewith ye fight against the king of Babylon
and against the Chaldeans, who besiege you outside the walls; and I will
assemble them into the midst of this city.

For I have set My face against this city for evil and not for good, saith the
LORD. It shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall
burn it with fire.'
"And concerning the house of the king of Judah, say, `Hear ye the word of
the LORD,

O house of David. Thus saith the LORD: "`Execute judgment in the morning,
and deliver him that is despoiled out of the hand of the oppressor, lest My
fury go out like fire and burn, that none can quench it, because of the evil of
your doings.
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యూదారాజు ఇంటివారలకు ఆజా యిదేయెహో వా మ్యట వినుడి.

Jeremiah

21

12

Jeremiah

21

13

Jeremiah

21

14

Jeremiah

22

1

దావీదు వంశసు
థ ల్లరా, యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు అనుదిన్ము
నాాయముగా తీరుప తీరుచడి, దోచకొన్బడిన్వానిని బాధపట్ట
ు వాని
చేత్రలోనుండి విడిపంచడి, ఆల్లగు చేయనియెడల మీ దుష్ుకిరయలనుబటిు నా
కోరధము అగినవల బయలువెడలి, యెవడును ఆరపలేకుండ మిముిను
దహించను.
యెహోవా వాకుక ఇదేలోయలో నివసించదానా, మైదాన్మ్ందలి
బండవంటిదానా, మ్య మీదికి రాగలవాడెవడు, మ్య నివాససథలములలో
పరవేశించవాడెవడు? అనుకొనువార ల్లరా,
మీ కిరయల ఫలములనుబటిు మిముిను దండించె దను, నేను దాని
అరణాములో అగిన రగుల బెట్టుదను, అది దాని చట్ట
ు నున్న
ప్ర
ర ంత్ములనినటిని కాలిచవేయను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునీవు యూదారాజు న్గరుదిగిపోయి
అకకడ ఈ మ్యట పరక టింపుము
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యూదారాజు వంశసు
థ లనుగూరిచ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునా "And many nations shall pass by this city, and they shall say every man to
యెనిన కలో నీవు గిల్లదువలనునానవు, లబానోను శిఖరమువల ఉనానవు;
his neighbor, `Why hath the LORD done thus unto this great city?'
అయిన్ను నిశచయముగా ఎడారిగాను నివాసులు లేని పటుణములుగాను నేను
నినున చేయదును.
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నీమీదికి వచచటకెై యొకొకకకడు త్న్ ఆయధములను పట్ట
ు కొను
సంహారకులను నేను పరత్రష్ుంచచనానను, వారు నీ దేవదారు చెటాలో
శ్రరష్ఠమైన్వాటిని న్రికి అగినలో పడవేతురు.

Behold, I am against thee, O inhabitant of the valley and rock of the plain,
saith the LORD, who say, "Who shall come down against us? Or who shall
enter into our habitations?"
But I will punish you according to the fruit of your doings, saith the LORD;
and I will kindle a fire in the forest thereof, and it shall devour all things
round about it.'"

Thus saith the LORD: "Go down to the house of the king of Judah, and speak
there this word

and say, `Hear the word of the LORD, O king of Judah, who sittest upon the
throne of David, thou and thy servants and thy people who enter in by these
gates.
Thus saith the LORD: Execute ye judgment and righteousness, and deliver
the despoiled out of the hand of the oppressor, and do no wrong. Do no
violence to the stranger, the fatherless nor the widow, neither shed
innocent blood in this place.
దావీదు సింహాసన్ముమీద కూరుచండు యూదా రాజా, నీవును ఈ
For if ye do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this
గుమ్ిములదావరా పరవేశించ నీ ఉదోాగసు
థ లును నీ జనులును యెహోవా
house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on
మ్యట వినుడని పరకటింపుము.
horses, he and his servants and his people.
యెహోవా ఈల్లగు ఆజానిచచచనానడు మీరు నీత్ర నాాయముల న్నుసరించి But if ye will not hear these words, I swear by Myself, saith the LORD, that
న్డుచకొనుడి, దోచకొన్బడిన్వానిని బాధపట్ట
ు వాని చేత్రలోనుండి విడి
this house shall become a desolation.'"
పంచడి, పరదేశులనైన్ను త్ండిరలేనివారినైన్ను విధవ రాండరనైన్ను
బాధింపకుడి వారికి ఉపదరవము కలుగజేయ కుడి, ఈ సథలములో నిరపరాధుల
రకిము చిందింపకుడి.
మీరు నిశచయముగా ఈల్లగున్ చేసిన్యెడల దావీదు సింహాసన్ముమీద
For thus saith the LORD unto the king's house of Judah: "Thou art Gilead
కూరుచండు రాజులు రథములను గుఱ్ఱ ములను ఎకిక త్రరుగుచ, ఉదోాగసు
థ ల unto Me, and the head of Lebanon; yet surely I will make thee a wilderness,
సమేత్ముగాను జనుల సమేత్ముగాను ఈ న్గరు దావరములగుండ
and cities which are not inhabited.
పరవేశింతురు.
మీరు ఈ మ్యటలు విన్నియెడల ఈ న్గరుప్రడెై పోవును, నా తోడని
And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons; and
పరమ్యణము చేయచనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
they shall cut down thy choice cedars and cast them into the fire.

Then they shall answer, `Because they have forsaken the covenant of the
LORD their God, and worshiped other gods and served them.'"
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అనేక జనులు ఈ పటుణపు మ్యరుమున్ పోవుచ యెహోవా యెందునిమిత్తము
ఈ గొపపపటుణమును ఈల్లగు చేసెన్ని యొకని నొకడు అడుగగా

Weep ye not for the dead, neither bemoan him, but weep sore for him that
goeth away; for he shall return no more, or see his native country.
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For thus saith the LORD concerning Shallum the son of Josiah king of Judah,
who reigned instead of Josiah his father, who went forth out of this place:
"He shall not return thither any more,
but he shall die in the place whither they have led him captive and shall see
this land no more.
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అచచటి వారువీరు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా నిబంధన్ను నిరాక nరించి
అన్ాదేవత్లను పూజంచి వాటికి న్మ్సాకరము చేసిన్ందున్ ఆయన్
ఈల్లగున్ చేసియనానడని చెపుపదురు.
చనిపోయిన్వానిగూరిచ యేడవవదు
ద , వానిగూరిచ అంగ ల్లరచవదు
ద ;
వెళ్లాపోవుచన్నవానిగూరిచ బహు రోదన్ము చేయడి. వాడు ఇకను త్రరిగి
రాడు, త్న్ జన్ిభూమిని చూడడు.
త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యోషీయాకు పరత్రగా ఏలిన్ వాడెై యీ సథలములోనుండి
వెళ్లాపోయిన్ యూదారాజైన్ యోషీయా కుమ్యరుడగు ష్లూ
ా మునుగూరిచ
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు అత్డు ఇకకడికి త్రరిగి రాడు;
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ఈ దేశము నిక చూడక వారు అత్ని తీసికొని పోయిన్ సథలమున్ందే అత్డు
చచచను.

that saith, `I will build me a wide house and large chambers, and cutteth
him out windows, and it is ceiled with cedar and painted with vermilion.'
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Shalt thou reign because thou enclosest thyself in cedar? Did not thy father
eat and drink, and do judgment and justice, and then it was well with him?
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నీత్ర త్పప త్న్ న్గరును సాథపంచవానికి శర మ్; నాాయము త్పప త్న్
మేడగదులను కటిుంచకొనుచ, జీత్మియాక త్న్ పరుగువానిచేత్ ఊరకయే
కొలువు చేయించకొనువానికి శర మ్.
వాడు విశాలమైన్ మేడ గదులుగల గొపప మ్ందిరమును
కటిుంచకొందున్నుకొని, విసాతరమైన్ కిటికీలు చేసికొనుచ, దేవదారు పలకలను
దానికి సరంబీవేయచ, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయచ నునానడ;
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"But thine eyes and thine heart are for nothing but thy covetousness and to
shed innocent blood, and for oppression and for violence."
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నీవు అత్రశయపడి దేవదారు పలకల గృహ మును కటిుంచకొనుటచేత్
రాజవగుదువా? నీ త్ండిర అన్న ప్రన్ములు కలిగి నీత్రనాాయముల
న్నుసరించచ కేుమ్ముగా ఉండలేదా?
అత్డు దీనులకును దరిదు
ర లకును నాాయము తీరుచచ సుఖముగా బరదికెను,
ఆల్లగున్ చేయటే న్నున తెలిసి కొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక.

Jeremiah

22

17

He shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond
the gates of Jerusalem.

Jeremiah

22

18

అయితే నీ దృష్ుయ నీ కోరికయ అనాాయ ముగా ల్లభ్ము
సంప్రదించకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకిము ఒలికించటయందే
నిలిచియన్నవి. అందుకొరకే నీవు జనులను బాధించచనానవు, అందుకొరకే
బల్ల తాకరము చేయచనానవు.
కావున్ యోషీయా కుమ్యరుడగు యెహోయాకీమ్ను యూదారాజునుగూరిచ
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుజనులు అయోా నా సహోదరుడా,
అయోా సహోదరీ, అని అత్ని గూరిచ అంగల్లరచరు; అయోా నా
యేలిన్వాడా, అయోా, శోభావంతుడా; అని అత్నికొరకు అంగ ల్లరచరు.
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"Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness and his
chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and
giveth him nought for his work,

He judged the cause of the poor and needy; then it was well with him. Was
not this to know Me?" saith the LORD.

Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim the son of Josiah, king
of Judah: "They shall not lament for him, saying, `Ah, my brother!' or, `Ah,
sister!' They shall not lament for him, saying, `Ah, lord!' or, `Ah, his glory!'

"Go up to Lebanon and cry, and lift up thy voice in Bashan, and cry from the
Abarim; for all thy lovers are destroyed.

అత్డు యెరూష్లేము గుమ్ిముల ఆవలికి ఈడువబడి ప్రరవేయబడి గాడిద I spoke unto thee in thy prosperity, but thou saidst, `I will not hear.' This
ప్రత్రపటుబడురీత్రగా ప్రత్రపటుబడును.
hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not My voice.
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నీ విటకాండు
ర నాశన్మైరి. లబానోనును ఎకిక కేకలువేయము; బాషానులో
బిగురగా అరువుము, అబా రీమునుండి కేకలువేయము.
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నీ కేుమ్కాలములలో నీతో మ్యటల్లడిత్రని గానినేను విన్న్ని నీవంటివి; నామ్యట O inhabitant of Lebanon, that makest thy nest in the cedars, how gracious
విన్కపోవుటే నీ బాలామునుండి నీకు వాడుక.
shalt thou be when pangs come upon thee, the pain as of a woman in
travail?
నీ కాపరు లందరు గాలి పీలుచదురు, నీ విటకాండు
ర చెరలోనికి పోవుదురు, నీ
"As I live," saith the LORD, "though Coniah the son of Jehoiakim, king of
చెడుత్న్మ్ంత్టినిబటిు నీవు అవమ్యన్మునొంది సిగు
ు పడుదువు.
Judah, were the signet upon My right hand, yet would I pluck thee thence;
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లబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్ష ములలో గూడు కట్ట
ు కొనిన్దానా,
and I will give thee into the hand of those who seek thy life, and into the
పరసవించ స్త్తీకి కలుగు వేదన్వంటి కష్ుము నీకు వచచన్పుపడు నీవు బహుగా hand of those whose face thou fearest, even into the hand of
కేకలువేయదువు గదా!
Nebuchadnezzar king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans.
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యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గాయూదా రాజైన్ యెహోయాకీము
కుమ్యరుడగు కొనాా నా కుడిచేత్రకి శిఖా ఉంగరముగా ఉండిన్ను
దానిమీదనుండియ నినున ఊడదీసివేసెదన్ని నాతోడని
పరమ్యణముచేయచనానను.
నీ ప్ర
ర ణమును ఎవరు తీయజూచచనానరో నీవెవరికి భ్యపడు చనానవో
వారి చేత్రకి, అన్గా బబులోనురాజైన్ నబు కదరజరు చేత్రకిని కలీదయల చేత్రకిని
నినున అపపగించ చనానను.
నినునను నినున కనిన్ నీ త్లిాని మీ జన్ి భూమికాని పరదేశములోనికి
విసరివేసెదను, మీరు అకకడనే చచెచదరు.
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వారు త్రరిగి రావలన్ని బహుగా ఆశపడు దేశమున్కు వారు త్రరిగి రారు.
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కొనాా అను ఇత్డు హేయమైన్ ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమ్యలిన్
ఘటమ్య? అత్డును అత్ని సంతాన్మును విసరివేయబడి, తామరుగని
దేశములోనికి ఏల తో
ి యబడిరి?
దేశమ్య, దేశమ్య, దేశమ్య, యెహోవా మ్యట వినుము.
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యెహోవా వాకుక ఇదేనా మ్ందలో చేరిన్... గొఱ్ఱలను న్శింపజేయచ
చెదరగొట్ట
ు కాపరులకు శర మ్.
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ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా త్న్ జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ
యీల్లగున్ సెలవిచచచనానడు మీరు నా గొఱ్ఱలనుగూరిచ విచారణచేయక,
నేను మేపుచన్న గొఱ్ఱలను చెదరగొటిు ప్రరదోలిత్రరి; ఇదిగో మీ
దుష్కిరయలనుబటిు మిముిను శికిుంపబోవుచనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక.

The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity;
surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness.

And I will cast thee out, and thy mother who bore thee, into another
country where ye were not born, and there shall ye die.

But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not
return."
Is this man Coniah a despised, broken idol? Is he a vessel wherein is no
pleasure? Why are they cast out, he and his seed, and are cast into a land
which they know not?
O earth, earth, earth, hear the word of the LORD!

Thus saith the LORD: "Write ye this man as childless, a man that shall not
prosper in his days; for no man of his seed shall prosper, sitting upon the
throne of David and ruling any more in Judah."
"Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of My
pasture!" saith the LORD.
యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడుసంతాన్హీనుడనియ, త్న్
Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed My
దిన్ములలో వరిిలానివాడనియ ఈ మ్నుషుానిగూరిచ వా
ర యడి; అత్ని
people: "Ye have scattered My flock and driven them away, and have not
సంతాన్ములో ఎవడును వరిిలాడు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసన్మ్ందు visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings," saith the
కూరుచండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో రాజుగా నుండడు.
LORD.
"And I will gather the remnant of My flock out of all countries whither I have
driven them, and will bring them again to their folds; and they shall be
fruitful and increase.
And I will set up shepherds over them who shall feed them; and they shall
fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking," saith the
LORD.
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మ్రియ నేను వాటిని తోలి వేసిన్ దేశములనినటిలోనుండి నా గొఱ్ఱల
శ్రష్మును సమ్కూరిచ త్మ్ దొడాకు వాటిని రపపంచెదను; అవి అభి
వృదిిపంది విసతరించను.
నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి
భ్యపడకుండను బెదరి పోకుండను వాటిలో ఒకట్టైన్ను త్పపపోకుండను వీరు
నా గొఱ్ఱలను మేపదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యెహోవా ఈల్లగు ఆజా ఇచచచనానడురాబోవు దిన్ములలో నేను
దావీదున్కు నీత్ర చిగురును పుటిుంచెదను; అత్డు రాజై పరిప్రలన్ చేయను,
అత్డు వివేకముగా న్డుచకొనుచ కారాము జరిగించను, భూమిమీద నీత్ర
నాాయములను జరిగించను.
అత్ని దిన్ములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశారయేలు నిరభయముగా
నివసించను, యెహోవా మ్న్కు నీత్రయని అత్నికి పేరు పట్ట
ు దురు.
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"Behold, the days come," saith the LORD, "that I will raise unto David a
righteous Branch; and a King shall reign and prosper, and shall execute
judgment and justice in the earth.
In His days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely; and this is His
name whereby He shall be called: THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS.
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ఉత్తర దేశములో నుండియ, నేను వారిని చెదరగొటిున్ దేశములనినటిలో
For the land is full of adulterers; for because of cursing the land mourneth;
నుండియ వారిని రపపంచిన్ యెహోవాన్గు నాతోడని పరమ్యణము చేతురని
the pleasant places of the wilderness are dried up, and their course is evil,
యెహోవా సెలవిచచచనానడు; మ్రియ వారు త్మ్ దేశములో నివసింతురు. and their force is not right.
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"For both prophet and priest are profane; yea, in My house have I found
their wickedness," saith the LORD.
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పరవకిలను గూరిచన్ది. యెహోవాను గూరిచయ ఆయన్ పరిశుదిమైన్
మ్యటలను గూరిచయ నా గుండె నాలో పగులుచన్నది, నా
యెముకలనినయ కదలు చన్నవి, నేను మ్త్రతలిాన్వానివలను
దా
ర కాురసవశుడెైన్ బల్లఢ్యానివలను ఉనానను.
దేశము వాభిచారులతో నిండియన్నది, జనుల న్డవడి చెడిదాయెను, వారి
శౌరాము అనాాయమున్ కుపయోగించచన్నది గనుక శాపగరసతమై దేశము
దుుఃఖపడుచన్నది; అడవిబీళ్ల
ా ఎండిపోయెను.
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పరవకిలేమి యాజకులేమి అందరును అపవితు
ి లు; నా మ్ందిరములో వారి
చెడుత్న్ము నాకు కన్బడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
వారి దండన్ సంవత్సరమున్ వారి మీదికి నేను కీడు రపపంచచనానను గనుక
గాఢంధకార ములో న్డుచవానికి జారుడు నేలవల వారి మ్యరు ముండును;
దానిలో వారు త్రుమ్బడి పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"And I have seen folly in the prophets of Samaria: They prophesied in Baal
and caused My people Israel to err.
I have seen also in the prophets of Jerusalem a horrible thing: They commit
adultery and walk in lies; they strengthen also the hands of evildoers, that
none doth return from his wickedness. They are all of them unto Me as
Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah."
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షోమో
ా ను పరవకిలు అవివేక కిరయలు చేయగా చూచిత్రని; వారు బయలు పేరట
పరవచన్ము చెపప నా జన్మైన్ ఇశారయేలును తో
ి వ త్పపంచిరి.

Therefore thus saith the LORD of hosts concerning the prophets: "Behold, I
will feed them with wormwood, and make them drink the water of gall; for
from the prophets of Jerusalem is profaneness gone forth into all the land."

"Therefore, behold, the days come," saith the LORD, "that they shall no
more say, `The LORD liveth who brought up the children of Israel out of the
land of Egypt,'

but, `the LORD liveth who brought up and who led the seed of the house of
Israel out of the north country, and from all countries whither I had driven
them.' And they shall dwell in their own land."
కాబటిు రాబోవు దిన్ములలో జనులు ఇశారయేలీయలను ఐగుపు
Mine heart within me is broken because of the prophets; all my bones
త
దేశములోనుండి రపపంచిన్ యెహోవా జీవము తోడని యిక పరమ్యణముచేయక shake. I am like a drunken man and like a man whom wine hath overcome,
because of the LORD and because of the words of His holiness.

"Therefore their way shall be unto them as slippery ways in the darkness;
they shall be driven on, and fall therein; for I will bring evil upon them, even
the year of their visitation," saith the LORD.
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యెరూష్లేము పరవకిలు ఘోరమైన్ కిరయలు చేయగా నేను చూచిత్రని, వారు
వాభిచారులు అసత్ా వరినులు, ఎవడును త్న్ దురాిరుత్నుండి మ్రలక
దురాిరు
ు ల చేతులను బలపరచదురు, వారందరు నా దృష్ుకి సొదొమ్
వలనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱ్ఱ
ఱ వలనైరి.

Thus saith the LORD of hosts: "Hearken not unto the words of the prophets
that prophesy unto you. They make you vain; they speak a vision of their
own heart, and not out of the mouth of the LORD.
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They say still unto them that despise Me, `The LORD hath said, "Ye shall
have peace."' And they say unto every one that walketh after the
imagination of his own heart, `No evil shall come upon you.'"
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కావున్ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈ పరవకి లనుగూరిచ
సెలవిచచన్దేమ్న్గాయెరూష్లేము పరవకిల అపవిత్ిత్ దేశమ్ంత్ట
వాాపంచెను గనుక త్రనుటకు మ్యచిపత్రియ తా
ి గుటకు చేదునీళ్ల
ా ను నేను
వారి కిచచ చనానను.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమీకు
పరచన్ములు పరకటించ పరవకిలమ్యటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముిను
భ్రమ్ పట్ట
ు దురు.
వారు న్నున త్ృణీకరించ వారితోమీకు కేుమ్ము కలుగున్ని యెహోవా
సెలవిచెచన్నియ; ఒకడు త్న్ హృదయ మూరఖత్ చొపుపన్ న్డవగా
వానితోమీకు కీడు రాదనియ చెపుపచ, యెహోవా ఆజానుబటిు మ్యట ల్లడక
త్మ్కు తోచిన్ దరశన్మునుబటిు పలుకుదురు.
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యెహోవా మ్యట విని గరహించన్ట్ట
ా ఆయన్ సభ్లో నిలుచవాడెవడు? నా
మ్యటను గరహించన్ట్ట
ా దాని లక్షాము చేసిన్వాడెవడు?
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ఇదిగో యెహోవాయొకక మ్హోగరత్యను పనుగాలి బయలువెళ్ల
ా చన్నది;
అది భీకరమైన్ పనుగాలి అది దుషు
ు ల త్లమీదికి పళ్ల
ా న్ దిగును.

The anger of the LORD shall not return, until He has executed and till He has
performed the thoughts of His heart; in the latter days ye shall consider it
perfectly.
"I have not sent these prophets, yet they ran; I have not spoken to them, yet
they prophesied.
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త్న్ కారామును సఫలపరచవరకును త్న్ హృదయా లోచన్లను
నరవేరుచవరకును యెహోవా కోపము చల్ల
ా రదు; అంత్ాదిన్ములలో ఈ
సంగత్రని మీరు బాగుగా గరహించదురు.
నేను ఈ పరవకిలను పంపకుండిన్ను వారు పరుగెత్రత వచెచదరు, నేను వారితో
మ్యటల్లడకుండిన్ను వారు పరకటించెదరు.
వారు నా సభ్లో చేరిన్ వారైన్ యెడల వారు నా మ్యటలు నా పరజలకు
తెలియ జేతురు, దుష్కిరయలు చేయక వారు దురాిరుమును విడిచి పట్ట
ు న్ట్ట
ా
వారిని త్రిపపయందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
నేను సమీపమున్నుండు దేవుడనుమ్యత్ి మేనా? దూరమున్నుండు
దేవుడనుకానా?
యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట ఏదన్గా నాకు కన్బడకుండ రహసా
సథలములలో దాగగలవాడెవడెైన్కలడా? నేను భూమ్యా కాశముల యందంత్ట
నున్నవాడను కానా? యిదే యెహోవా వాకుక.
కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుపచ నా నామ్మున్ అబదిములు పరకటించ
పరవకిలు పలికిన్ మ్యట నేను వినియనానను.
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For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and
heard His word? Who hath marked His word and heard it?
Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury, even a grievous
whirlwind; it shall fall grievously upon the head of the wicked.

But if they had stood in My counsel and had caused My people to hear My
words, then they should have turned them from their evil way and from the
evil of their doings.
"Am I a God at hand," saith the LORD, "and not a God afar off?
Can any hide himself in secret places, that I shall not see him?" saith the
LORD. "Do not I fill heaven and earth?" saith the LORD.
"I have heard what the prophets said who prophesy lies in My name, saying,
`I have dreamed, I have dreamed.'
How long shall this be in the heart of the prophets who prophesy lies? Yea,
they are prophets of the deceit of their own heart,

who think to cause My people to forget My name by their dreams which
they tell every man to his neighbor, as their fathers have forgotten My name
for Baal.
ఇక నపపటివరకు ఈల్లగున్ జరుగుచండును? త్మ్ హృదయకాపటామును The prophet that hath a dream, let him tell a dream; and he that hath My
బటిు అబదిములు పరకటించ పరవకిలు దీని నాలో చింపరా?
word, let him speak My word faithfully. What is the chaff to the wheat?"
saith the LORD.
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బయలును పూజంపవలన్ని త్మ్ పత్రులు నా నామ్మును మ్రచిన్ట్ట
ా
"Is not My word like as a fire?" saith the LORD, "and like a hammer that
వీరందరు త్మ్ పరుగువారితో చెపుప కలలచేత్ నా జనులు నా నామ్మును breaketh the rock in pieces?
మ్రచన్ట్ట
ా చేయవలన్ని యోచించచనానరా?
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కలకనిన్ పరవకి ఆ కలను చెపపవలను; నా వాకుక ఎవనికుండునో వాడు
సత్ామునుబటిు నా మ్యట చెపపవలను; ధాన్ాముతో చెత్తకు ఏమి
సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక.
నా మ్యట అగినవంటిదికాదా? బండను బదదలుచేయ సుతెతవంటిది కాదా?
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యెహోవా భారమ్ను మ్యట మీరిక మీదట జా
ా పకము చేసికొన్వదు
ద ; జీవముగల But since ye say, `The burden of the LORD,' therefore thus saith the LORD:
మ్న్ దేవుని మ్యటలను, సెైన్ాముల కధిపత్రయ దేవుడున్గు యెహోవా
Because ye say this word, `The burden of the LORD,' and I have sent unto
మ్యటలను, మీరు అప్రరథముచేసిత్రరి; కాగా ఎవనిమ్యట వానికే భారమ్గును. you, saying, `Ye shall not say: The burden of the LORD,'

Jeremiah

23

37

Jeremiah

23

38

యెహోవా నీకేమ్ని పరతుాత్తర మిచచచనాన డనియ, యెహోవా యేమి
చెపుపచనానడనియ మీరు పరవకిను అడుగవలను గాని యెహోవా భారమ్ను
మ్యట మీరత్రతన్ యెడల
అందునుగూరిచ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమీరు యెహోవా
భారమ్ను మ్యట యెత్తవదదని నేను మీకు ఆజా ఇచిచన్ను మీరు యెహోవా
భారమ్ను మ్యట యెతు
త చనే యనానరు.

"Therefore behold, I am against the prophets," saith the LORD, "that steal
My words every one from his neighbor.

Behold, I am against the prophets," saith the LORD, "that use their tongues
and say, `He saith.'
కాబటిు త్మ్ జత్వానియొదదనుండి నా మ్యటలను దొంగి లించ పరవకిలకు నేను Behold, I am against them that prophesy false dreams," saith the LORD,
విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక.
"and do tell them, and cause My people to err by their lies and by their
lightness; yet I sent them not, nor commanded them. Therefore they shall
not profit this people at all," saith the LORD.
సేవచఛగా నాలుకల నాడించకొనుచ దేవో కు
ి లను పరకటించ పరవకిలకు నేను "And when this people or the prophet or a priest shall ask thee, saying,
విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక.
`What is the burden of the LORD?' thou shalt then say unto them, `What
burden? I will even forsake you, saith the LORD.'
మ్యయా సవపనములను పరకటించి వాటిని చెపుపచ, అబదిములచేత్ను,
And as for the prophet and the priest and the people who shall say, `The
మ్యయాపరగలభత్ చేత్ను నా పరజలను దారి తొలగించవారికి నేను విరో ధినై burden of the LORD,' I will even punish that man and his house.
యనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజా
ఇయాలేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమ్యత్ిమును పరయోజన్కారులు కారు; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ ఈ జనులలో ఒకడు పరవకియే గాని యాజకుడ గాని యెహోవా
Thus shall ye say every one to his neighbor and every one to his brother,
భారమేమి అని నిన్నడుగున్పుపడు నీవు వారితో ఇటానుముమీరే ఆయన్కు
`What hath the LORD answered?' and, `What hath the LORD spoken?'
భారము; మిముిను ఎత్రత ప్రరవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక. మ్రియ
పరవకియే గాని యాజ కుడ గాని సామ్యనుాడ గాని యెహోవా భారమ్ను మ్యట And the burden of the LORD shall ye mention no more, for every man's
ఎతు
త వాడెవడెైన్ను, వానిని వాని యింటివారిని నేను దండించెదను.
word shall be his burden; for ye have perverted the words of the living God,
of the LORD of hosts our God.
అయితే యెహోవా పరతుాత్తరమేది? యెహోవా యేమ్ని చెపుపచనానడు?
Thus shalt thou say to the prophet, `What hath the LORD answered thee?'
అని మీరు మీ పరుగువారితోను సహోదరులతోను పరశంసించవలను.
and, `What hath the LORD spoken?'

therefore behold, I, even I, will utterly forget you, and I will forsake you and
the city that I gave you and your fathers, and cast you out of My presence.
And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame
which shall not be forgotten."
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కాగా నేను మిముిను ఎత్రతవేయచనానను, మీకును మీ పత్రులకును
నేనిచిచన్ పటుణమును నా సనినధినుండి ప్రరవేయచనానను.
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ఎన్నడును మ్రువబడని నితాాపవాదమును నితాావమ్యన్మును మీమీదికి
రపపం చెదను.
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బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు యూదారాజైన్ యెహోయాకీము కుమ్యరుడగు Then said the LORD unto me, "What seest thou, Jeremiah?" And I said, "Figs:
యెకోనాాను యూదా పరధానులను శిలపకారులను కంసాలులను యెరూష్లేము the good figs, very good; and the evil, very evil, that cannot be eaten they
నుండి చెరపట్ట
ు కొని బబులోనున్కు తీసికొని పోయిన్ త్రు వాత్ యెహోవా
are so evil."
నాకు చూపగా యెహోవా మ్ందిరము ఎదుట ఉంచబడిన్ రండు గంపల
అంజూరపు పండు
ా నాకు కన్బడెను.
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Again the word of the LORD came unto me, saying,
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ఒక గంపలో ముందుగా పకవమైన్ అంజూరపు పండావంటి మికికలి మ్ంచి
అంజూరపు పండు
ా ండెను. రండవ గంపలో మికికలి జబెైబన్ అంజూరపు
పండు
ా ండెను; అవి త్రన్ శకాముకాన్ంత్గా జబుబవి.
యెహోవాయిరీియా, నీకేమి కన్బడుచన్నదని న్న్నడు గగా నేను అంజూరపు
పండు
ా కన్బడుచన్నవి, మ్ంచివి మికికలి మ్ంచివిగాను జబుబవి మికికలి
జబుబవిగాను, త్రన్ శకాముకాన్ంత్ జబుబవిగాను కన్బడుచన్నవంటిని.
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అపుపడు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమైయీల్లగు సెలవిచెచను
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ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గావారికి
మేలుకలుగవలన్ని ఈ సథలము నుండి నేను కలీదయల దేశమున్కు చెరగా
పంపు యూదు లను, ఒకడు ఈ మ్ంచి అంజూరపు పండాను లక్షాపట్ట
ు న్ట్ట
ా
లక్షాపట్ట
ు చనానను.
వారికి మేలు కలుగున్ట్ట
ా నేను వారిమీద దృష్ుయంచచ, ఈ దేశమున్కు
వారిని మ్రల తీసికొనివచిచ, పడగొటుక వారిని కట్టుదను, పలాగింపక వారిని
నాట్టదను.

For I will set Mine eyes upon them for good, and I will bring them again to
this land; and I will build them and not pull them down, and I will plant
them and not pluck them up.
And I will give them a heart to know Me, that I am the LORD; and they shall
be My people, and I will be their God; for they shall return unto Me with
their whole heart.
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The LORD showed me, and behold, two baskets of figs were set before the
temple of the LORD, after Nebuchadnezzar king of Babylon had carried away
captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princes of
Judah, with the carpenters and smiths, from Jerusalem and had brought
them to Babylon.
One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe; and the
other basket had very bad figs, which could not be eaten they were so bad.

"Thus saith the LORD, the God of Israel: `Like these good figs, so will I
acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent
out of this place into the land of the Chaldeans for their good.

"`And as the evil figs, which cannot be eaten they are so evil'" -- surely thus
saith the LORD -- "`so will I deem Zedekiah the king of Judah, and his
princes, and the residue of Jerusalem who remain in this land, and them
that dwell in the land of Egypt.
వారు పూరణహృదయముతో నా యొదదకు త్రరిగి రాగా వారు నా
And I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth for
జనులగున్ట్ట
ా ను నేను వారి దేవుడన్గున్ట్ట
ా ను నేను యెహోవాన్ని న్ననరుగు their hurt, to be a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places
హృదయమును వారి కిచెచదను.
whither I shall drive them.
మ్రియ యూదారాజైన్ సిదికయాను అత్ని పరధానులను దేశములో శ్రష్ంచిన్ And I will send the sword, the famine, and the pestilence among them till
వారిని ఐగుపు
they be consumed from off the land that I gave unto them and to their
త దేశమున్ నివసించవారిని, మికికలి జబుబవెై న్ందున్
త్రన్శకాముకాని ఆ జబుబ అంజూరపుపండావల ఉండజేసెదన్ని యెహోవా
fathers.'"
సెలవిచచచనానడు.
మ్రియ వారు యిట్ట అట్ట చెదరగొటుబడుటకెై భూ రాజాములనినటిలోను, The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the
నేను వారిని తోలివేయ సథలములనినటిలోను, వారిని భీత్రకరముగాను
fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah (that was the first
నిందాసపదము గాను సామత్గాను అపహాసాముగాను శాప్రసపదముగాను
year of Nebuchadnezzar king of Babylon),
ఉండజేసెదను.
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నేను వారికిని వారి పత్రులకును ఇచిచన్ దేశములో ఉండకుండ వారు
ప్రడెైపోవువరకు నేను ఖడుమును కాుమ్మును తెగులును వారిలోకి పంపదను.

which Jeremiah the prophet spoke unto all the people of Judah and to all
the inhabitants of Jerusalem, saying:
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యోషీయా కుమ్యరుడును యూదారాజునైన్ యెహోయాకీము నాలుగవ
సంవత్సరమున్, అన్గా బబు లోనురాజైన్ నబుకదరజరు మొదటి
సంవత్సరమున్ యూదా పరజలందరినిగూరిచ యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్
వాకుక.
పరవకియె
ై న్ యిరీియా యూదా పరజలందరి తోను యెరూష్లేము
నివాసులందరితోను ఆ వాకుకను పరకటించెను.

From the thirteenth year of Josiah the son of Amon, king of Judah, even
unto this day (that is, the three and twentieth year), the word of the LORD
hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking;
but ye have not hearkened.
And the LORD hath sent unto you all His servants the prophets, rising early
and sending them; but ye have not hearkened, nor inclined your ear to hear.
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ఆమోను కుమ్యరుడును యూదారాజు నైన్ యోషీయా పదుమూడవ
They said, "Turn ye again now every one from his evil way and from the evil
సంవత్సరము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవత్సరములు of your doings, and dwell in the land that the LORD hath given unto you and
యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమ్గుచవచెచను; నేను పందలకడ లేచి మీకు to your fathers for ever and ever.
ఆ మ్యటలు పరకటించచ వచిచన్ను మీరు విన్కపోత్రరి.
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మీ చేత్రపనులవలన్ నాకు కోపము పుటిుంచకుండున్ట్ట
ా ను, నేను మీకు ఏ
బాధయ కలుగ జేయకుండున్ట్ట
ా ను, అన్ాదేవత్లను అనుసరించటయ,
వాటిని పూజంచటయ, వాటికి న్మ్సాకరముచేయ టయ మ్యని,
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మీరందరు మీ చెడిమ్యరుమును మీ దుష్ు కిరయలను విడిచిపటిు త్రరిగిన్యెడల, Yet ye have not hearkened unto Me," saith the LORD, "that ye might
యెహోవా మీకును మీ పత్రులకును నిత్ానివాసముగా దయచేసిన్ దేశములో provoke Me to anger with the works of your hands to your own hurt."
మీరు నివసింతురని చెపుపటకెై,
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యెహోవా పందలకడ లేచి పరవకిలైన్ త్న్ సేవకుల న్ందరిని మీయొదదకు
పంపుచ వచిచన్ను మీరు విన్కపోత్రరి, వినుటకు మీరు చెవియొగుకుంటిరి.
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అయితేమీకు బాధ కలుగుటకెై మీ చేతుల పనులవలన్ నాకు కోపము పుటిుంచి behold, I will send and take all the families of the north," saith the LORD,
మీరు నా మ్యట ఆలకింపక పోత్రరని యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
"and Nebuchadnezzar the king of Babylon, My servant, and will bring them
against this land and against the inhabitants thereof, and against all these
nations round about, and will utterly destroy them and make them an
astonishment and a hissing and perpetual desolations.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమీరు నా
మ్యటలను ఆలకింపక పోత్రరి గనుక నేను ఉత్తరదేశములోనున్న
సరవజన్ములను, నా సేవకుడెైన్ నబుకదరజరను బబులోనురాజును పలువ
న్ంపంచచనానను;
ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసుల మీదికిని చట్ట
ు నున్న యీ జనులందరి
మీదికిని వారిని రపపంచచనానను; ఈ జనులను శాపగరసు
త లగాను విసి
యాసపదముగాను అపహాసాాసపదముగాను ఎపపటికిని ప్రడుగాను
ఉండజేసెదను.

And go not after other gods to serve them and to worship them, and
provoke Me not to anger with the works of your hands; and I will do you no
hurt.

Therefore thus saith the LORD of hosts: "Because ye have not heard My
words,

Moreover I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness,
the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the
millstones and the light of the candle.
And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these
nations shall serve the king of Babylon seventy years.
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సంతోష్నాదమును ఉల్ల
ా స శబదమును, పండిాకుమ్యరుని సవరమును
పండిాకుమ్యరి సవర మును త్రరుగటిరాళా ధవనిని దీపకాంత్రని వారిలో ఉండ
కుండ చేసెదను.
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ఈ దేశమ్ంత్య ప్రడుగాను నిరజన్ము గాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబది
సంవత్సరములు బబు లోనురాజున్కు దాసులుగా ఉందురు.
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యెహోవా వాకుక ఇదేడెబబది సంవత్సరములు గడచిన్ త్రువాత్ వారి
దోష్ములనుబటిు నేను బబులోనురాజును ఆ జను లను కలీదయల దేశమును
శికిుంతును; ఆ దేశము ఎపుపడు ప్రడుగనుండున్ట్ట
ా నియమింతును.
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నేను ఆ దేశమును గూరిచ సెలవిచిచన్ మ్యటలనినయ యిరీియా ఈ జన్ము
లనినటినిగూరిచ పరకటింపగా, ఈ గరంథములో వా
ర య బడిన్దంత్య ఆ
దేశముమీదికి రపపంచెదను.
ఏల యన్గా నేను వారి కిరయలనుబటిుయ వారి చేత్ర కారా ములనుబటిుయ
వారికి పరత్రకారముచేయన్ట్ట
ా అనేక జన్ములును మ్హారాజులును వారిచేత్
సేవ చేయించ కొందురు.
ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా నాకీల్లగు సెల విచచచనానడునీవు ఈ కోరధపు
మ్దాప్రత్ిను నా చేత్రలోనుండి తీసికొని, నేను నినున పంపుచన్న జన్ము
లనినటికి దాని తా
ి గింపుము.
వారు దాని తా
ి గి సొకిక సోలుచ నేను వారిమీదికి పంపుచన్న ఖడుమునుబటిు
వెఱ్ఱఱవాండరగుదురు.
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అంత్ట యెహోవా చేత్రలో నుండి నేను ఆ ప్రత్ిను తీసికొని, యెహోవా న్నున
పంపన్ జన్ములనినటికి దాని తా
ి గించిత్రని.
నేటివలనే ప్రడు గాను నిరజన్ముగాను అపహాసాాసపదముగాను శాప్రసపదము
గాను చేయటకు యెరూష్లేమున్కును యూదా పటుణము లకును దాని
మ్హారాజులకును దాని అధిపతులకును తా
ి గిం చిత్రని.

And it shall come to pass, when seventy years are accomplished, that I will
punish the king of Babylon and that nation," saith the LORD, "for their
iniquity, and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual
desolations.
And I will bring upon that land all My words which I have pronounced
against it, even all that is written in this book, which Jeremiah hath
prophesied against all the nations.
For many nations and great kings shall serve themselves by them also; and I
will recompense them according to their deeds and according to the works
of their own hands."
For thus saith the LORD God of Israel unto me: "Take the wine cup of this
fury at My hand, and cause all the nations to whom I send thee to drink it.
And they shall drink and be moved, and be mad because of the sword that I
will send among them."
Then took I the cup at the LORD'S hand, and made all the nations to drink,
unto whom the LORD had sent me,
to wit: Jerusalem and the cities of Judah, and the kings thereof and the
princes thereof, to make them a desolation, an astonishment, a hissing and
a curse, as it is this day;
Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;
and all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the
kings of the land of the Philistines, and Ashkelon, and Gaza, and Ekron, and
the remnant of Ashdod;

మ్రియ ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోయను అత్ని దాసు లును అత్ని పరధానులును Edom, and Moab, and the children of Ammon;
అత్ని జనులందరును
సమ్సత మైన్ మిశిరత్ జనులును ఊజుదేశపు రాజులందరును ఫిలి షీతయల దేశపు and all the kings of Tyre, and all the kings of Sidon, and the kings of the isles
రాజులందరును అషెకలోనును, గాజ యను, ఎకోరనును అషోిదు శ్రష్పువారును which are beyond the sea;
ఎదోమీయ లును మోయాబీయలును అమోినీయలును
తూరు రాజులందరును స్త్దోను రాజులందరును సముదరమున్కు ఆవలి దీవపపు
రాజులును
దదానీయలును తేమ్యనీయ లును బూజీయలును గడిపుపరకకలను
కత్రతరించకొనువా రందరును
అరబిదేశపు రాజులందరును అరణాములో నివసించ మిశిరత్జన్ముల
రాజులందరును

Dedan, and Tema, and Buz, and all that are in the utmost corners;
and all the kings of Arabia, and all the kings of the mingled people that dwell
in the desert;
and all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the
Medes;
and all the kings of the north, far and near, one with another, and all the
kingdoms of the world which are upon the face of the earth; and the king of
Sheshach shall drink after them.
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జమీ రాజు లందరును ఏల్లము రాజులందరును మ్యదీయల రాజులంద రును "Therefore thou shalt say unto them, `Thus saith the LORD of hosts, the God
of Israel: Drink ye and be drunken, and spew and fall, and rise no more,
because of the sword which I will send among you.'
సమీపమున్ ఉన్నవారేమి దూరమున్ ఉన్నవా రేమి ఉత్తరదేశముల
And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink, then
రాజులందరును భూమిమీదనున్న రాజాములనినయ దానిలోనిది
shalt thou say unto them, `Thus saith the LORD of hosts: Ye shall certainly
తా
ి గుదురు; షేష్కురాజు వారి త్రువాత్ తా
ి గును.
drink.
నీవు వారితో ఈల్లగు చెపుపముఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయ For lo, I begin to bring evil on the city which is called by My name. And
నైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునేను మీమీదికి పంపబోవు
should ye be utterly unpunished? Ye shall not be unpunished, for I will call
యదిముచేత్ తా
ి గి మ్త్రతలిా కకుక కొనిన్వారివలనే యండి మీరు మ్రల
for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the LORD of hosts.'
లేవకుండ పడు దురు.
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మేము తా
ి గమ్ని వారు నీ చేత్రలోనుండి ఆ ప్రత్ిను తీసికొన్నొలాని యెడల
నీవు వారితో ఇటానుముమీరు అవశాముగా దాని తా
ి గవలన్ని సెైన్ాములకధి
పత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

"Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them:
"`The LORD shall roar from on high, and utter His voice from His holy
habitation; He shall mightily roar upon His habitation; He shall give a shout,
as they that tread the grapes, against all the inhabitants of the earth.
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A noise shall come even to the ends of the earth, for the LORD hath a
controversy with the nations. He will plead with all flesh; He will give them
that are wicked to the sword,'" saith the LORD.
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నా పేరు పటుబడిన్ పటుణమున్కు నేను కీడుచేయ మొదలుపటుగా మీకు
శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిుంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి
నేను ఖడుమును రపపంచ చనానను; ఇదే సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా
వాకుక.
కాబటిు నీవు ఈ మ్యటలనినటిని వారికి పరక టించి, ఈల్లగు
చెపపవలనుఉన్నత్ సథలములోనుండి యెహోవా గరిజంచచనానడు, త్న్
పరిశుదా
ి లయములో నుండి త్న్ సవరమును వినిపంచచనానడు, త్న్ మ్ంద
మేయ సథలమున్కు విరోధముగా గరిజంచచనానడు, దా
ర క్షగానుగను
తొ
ి కుకవారివల అరచచ ఆయన్ భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా
ఆరభటించ చనానడు.
భూమ్ాంత్మువరకు సందడి విన్బడును, యెహోవా జన్ములతో
వాాజామ్యడుచనానడు, శరీరు లందరితో ఆయన్ వాాజామ్యడుచనానడు,
ఆయన్ దుషు
ు లను ఖడుమున్కు అపపగించచనానడు; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ
చనానడుజన్మునుండి జన్మున్కు కీడు వాాపంచ చన్నది,
భూదిగంత్ములనుండి గొపప తుప్రను బయలు వెళ్ల
ా చన్నది.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవాచేత్ హతులైన్ వారు ఈ దేశముయొకక యీ దిశనుండి And the shepherds shall have no way to flee, nor the leaders of the flock to
ఆ దిశవరకు కన్బడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ అంగల్లరచరు, వారిని
escape.
సమ్కూరచరు, ప్రత్రపటురు, పంటవల వారి శవములు నేలమీద పడియండును.
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మ్ందకాపరుల్లరా, గోలలతు
త డి, మొఱ్ఱపట్ట
ు డి; మ్ందలోని పరధానుల్లరా,
A voice of the cry of the shepherds, and a howling of the leaders of the flock
బూడిద చలు
ా కొనుడి. మీరు మ్రణమునొందుటకెై దిన్ ములు పూరిియాయెను, shall be heard; for the LORD hath despoiled their pasture.
నేను మిముిను చెదరగొట్టుదను, రమ్ామైన్ ప్రత్ివల మీరు పడుదురు.

Thus saith the LORD of hosts: "Behold, evil shall go forth from nation to
nation, and a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the
earth."

And the slain of the LORD shall be at that day from one end of the earth
even unto the other end of the earth. They shall not be lamented, neither
gathered, nor buried; they shall be dung upon the ground.
Howl, ye shepherds, and cry; and wallow yourselves in the ashes, ye leaders
of the flock; for the days of your slaughter and of your dispersions are
accomplished, and ye shall fall like a pleasant vessel.
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మ్ందకాపరు లకు ఆశర యసథలము లేకపోవును, మ్ందలోని శ్రరష్ఠ మైన్ వాటికి
రక్షణ దొరకకపోవును,
ఆలకించడి, మ్ంద కాపరుల మొఱ్ఱ విన్బడుచన్నది, మ్ందలోని పరధానుల
గోలవిన్బడుచన్నది, యెహోవా వారి మేత్భూమినిప్రడు చేసియనానడు.

And the peaceable habitations are cut down because of the fierce anger of
the LORD.
He hath forsaken His covert as the lion; for their land is desolate because of
the fierceness of the Oppressor, and because of His fierce anger.
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నమ్ిదిగల మేత్సథలములు యెహోవా కోప్రగినచేత్ ప్రడాయెను;
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కూ
ర రమైన్ ఖడుముచేత్ను ఆయన్ కోప్రగినచేత్ను వారి దేశము ప్రడుకాగా
సింహము త్న్ మ్రుగును విడిచిన్ట్ట
ా ఆయన్ త్న్ మ్రుగును విడిచెను.

In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah,
came this word from the LORD, saying,
"Thus saith the LORD: `Stand in the court of the LORD'S house, and speak
unto all the cities of Judah, which come to worship in the LORD'S house, all
the words that I command thee to speak unto them; diminish not a word.
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యోషీయా కుమ్యరుడును యూదారాజున్గు యెహోయాకీము ఏలుబడి
ఆరంభ్ములో యెహోవా యొదదనుండి వాకుక పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను.
యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గా, నీవు యెహోవా మ్ందిరావరణములో నిలిచి,
నేను నీ కాజా
ా పంచ మ్యట లనినటిని యెహోవా మ్ందిరములో ఆరాధించటకెై
వచచ యూదా పటుణసు
థ లందరికి పరకటింపుము; వాటిలో ఒక మ్యట్టైన్ను
చెపపక విడవకూడదు.

It may so be they will hearken and turn every man from his evil way, that I
may repent Me of the evil which I purpose to do unto them because of the
evil of their doings.'
And thou shalt say unto them, `Thus saith the LORD: If ye will not hearken to
Me, to walk in My law which I have set before you,
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వారి దురాిరుమును బటిు వారికి చేయదలచిన్ కీడును చేయక నేను సంతాప
పడున్ట్ట
ా గా వారు ఆలకించి త్న్ దురాిరుము విడుచదు రేమో.

to hearken to the words of My servants the prophets whom I sent unto you,
both rising up early and sending them, but ye have not hearkened--

Jeremiah

26

4

నీవు వారితో ఈ మ్యట చెపపవలను. యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
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మీరు నా మ్యటలు విని నేను మీకు నియమించిన్ ధరిశాసతీము న్నుసరించి
న్డుచ కొనుడనియ, నేను పందలకడ లేచి పంపుచన్న నా సేవకులగు
పరవకిల మ్యటలను అంగీకరించడనియ నేను మీకు ఆజా ఇయాగా మీరు
విన్కపోత్రరి.
మీరీల్లగున్ చేసిన్ందున్ నేను ష్లోహున్కు చేసిన్ట్ట
ా ఈ మ్ందిరమున్ కును
చేసెదను, ఈ పటుణమును భూమిమీదనున్న సమ్సత జన్ములకు
శాప్రసపదముగా చేసెదను.

then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all
the nations of the earth.'"
So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking
these words in the house of the LORD.
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యిరీియా యీ మ్యటలను యెహోవా మ్ందిరములో పలుకుచండగా
యాజకులును పరవకిలును జనులందరును వినిరి.

Why hast thou prophesied in the name of the LORD, saying, `This house
shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant'?"
And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the LORD.
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జనుల కందరికిని పరకటింపవలన్ని యెహోవా యిరీియాకు ఆజా
ా పంచిన్
మ్యటలనినటిని అత్డు పలికి చాలించిన్ త్రు వాత్ యాజకులును
పరవకిలును జనులందరును అత్ని పట్ట
ు కొనినీవు మ్రణశిక్ష నొందక త్పపదు.

When the princes of Judah heard these things, then they came up from the
king's house unto the house of the LORD, and sat down in the entry of the
New Gate of the LORD'S house.
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Jeremiah

Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking all that
the LORD had commanded him to speak unto all the people, that the priests
and the prophets and all the people took him, saying, "Thou shalt surely die!
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యెహోవా నామ్మునుబటిు ఈ మ్ందిరము ష్లోహువల న్గున్నియ, ఈ
పటుణము నివాసిలేక ప్రడెైపోవున్నియ నీవేల పరక టించచనానవు అనుచ,
పరజలందరు యెహోవా మ్ంది రములో యిరీియాయొదదకు కూడివచిచరి.

Then spoke the priests and the prophets unto the princes and to all the
people, saying, "This man is worthy to die; for he hath prophesied against
this city, as ye have heard with your ears."
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Then spoke Jeremiah unto all the princes and to all the people, saying, "The
LORD sent me to prophesy against this house and against this city all the
words that ye have heard.
Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the
LORD your God; and the LORD will repent of the evil that He hath
pronounced against you.
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యూదా అధిపతులు ఆ సంగతులు విని రాజు న్గరులో నుండి యెహోవా
మ్ందిరమున్కు వచిచ, యెహోవా మ్ందిరపు కొరత్త గవిని దావరమున్
కూరుచండగా
యాజకులును పరవకిలును అధిపతులతోను సమ్సత పరజల తోను
ఈల్లగనిరిమీరు చెవుల్లర వినియన్న పరకా రము, ఈ మ్నుషుాడు ఈ
పటుణమున్కు విరోధముగా పరవచించచనానడు; గనుక ఇత్డు మ్రణమున్కు
ప్రతు
ి డు.
అపుపడు యిరీియా అధిపతులందరితోను జనులందరితోను ఈ మ్యట
చెపపనుఈ మ్ందిరమున్కు విరోధముగాను ఈ పటుణమున్కు విరోధముగాను
మీరు వినిన్ మ్యటలనినటిని పరకటించటకు యెహోవాయే న్నున
పంపయనానడు.
కాబటిు యెహోవా మీకు చేసెదన్ని తాను చెపపన్ కీడునుగూరిచ ఆయన్
సంతాపపడున్ట్ట
ా మీరు మీ మ్యరుములను మీ కిరయలను చకకపరచకొని మీ
దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట వినుడి.
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కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పరవకిలతోను ఇటానిరిఈ
మ్నుషుాడు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మునుబటిు మ్న్కు ఈ
సమ్యచారము పరకటించచనానడు గనుక ఇత్డు మ్రణమున్కు ప్రతు
ి డు
కాడు.

"Micah the Morasthite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah,
and spoke to all the people of Judah, saying, `Thus saith the LORD of hosts:
"`Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and
the mountain of the house as the high places of a forest.'
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మ్రియ దేశమ్ందలి పదదలలో కొందరు లేచి సమ్యజముగా కూడిన్ జనులతో
ఈ మ్యటలు పలికిరి.
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యూదారాజైన్ హిజకయా దిన్ములలో మోర షీతయడెైన్ మీకా
పరవచించచండెను. అత్డు యూదా జనులందరితో ఇట్ట
ా పరకటించచ
వచెచనుసెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుచేనుదున్నబడున్ట్ట
ా మిముినుబటిు స్త్యోను
దున్నబడును, యెరూష్లేము రాళాకుపపలగును, మ్ందిరమున్న పరవత్ము
అరణాములోని ఉన్నత్సథలములవల అగును.

"Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him at all to death? Did he not
fear the LORD, and besought the LORD, and the LORD repented of the evil
which He had pronounced against them? Thus might we procure great evil
against our souls."
And there was also a man who prophesied in the name of the LORD, Urijah
the son of Shemaiah of Kirjathjearim, who prophesied against this city and
against this land according to all the words of Jeremiah.

As for me, behold, I am in your hand: do with me as seemeth good and
meet unto you.

But know ye for certain that if ye put me to death, ye shall surely bring
innocent blood upon yourselves and upon this city, and upon the
inhabitants thereof; for truly the LORD hath sent me unto you to speak all
these words in your ears."
ఇదిగో నేను మీ వశములోనునానను, మీ దృష్ుకేది మ్ంచిదో యేది యకిమైన్దో Then said the princes and all the people unto the priests and to the
అదే నాకు చేయడి.
prophets, "This man is not worthy to die, for he hath spoken to us in the
name of the LORD our God!"
అయితే మీకు చెవుల్లర ఈ మ్యటలనినటిని చెపుపటకు నిజముగా యెహోవా Then rose up certain of the elders of the land, and spoke to all the assembly
మీయొదదకు న్నున పంపయనానడు గనుక, మీరు న్నున చంపన్యెడల
of the people, saying,
మీరు మీమీదికిని ఈ పటు ణముమీదికిని దాని నివాసుల మీదికిని నిరపరాధి
రకిదోష్ము తెపపంచదురని నిససందేహముగా తెలిసికొనుడి.
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అట్ట
ా పలికి న్ందున్ యూదారాజైన్ హిజకయాయె
ై న్ను యూదా
జనులందరిలో మ్రి ఎవడెైన్ను అత్ని చంపరా? యెహోవా వారికి చేసెదన్ని
తాను చెపపన్ కీడును చేయక సంతాప పడున్ట్ట
ా రాజు యెహోవాయందు
భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనను గదా? మ్న్ము ఈ
కారాము చేసిన్యెడల మ్న్మీదికే గొపప కీడు తెచచ కొందుము అని చెపపరి.

And when Jehoiakim the king, with all his mighty men and all the princes,
heard his words, the king sought to put him to death; but when Urijah heard
it, he was afraid and fled, and went into Egypt.
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మ్రియ కిరాతాారీము వాడెైన్ షెమ్యా కుమ్యరు డగు ఊరియాయను
ఒకడు యెహోవా నామ్మునుబటిు పరవచించచండెను. అత్డు యిరీియా
చెపపన్ మ్యటల రీత్రని యీ పటుణమున్కు విరోధముగాను ఈ దేశమున్కు
విరోధముగాను పరవచించెను.

And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely, Elnathan the son of
Achbor and certain men with him into Egypt.
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రాజైన్ యెహోయాకీ మును అత్ని శూరులందరును పరధానులందరును అత్ని
మ్యటలు వినిన్మీదట రాజు అత్ని చంపజూచచండగా, ఊరియా దాని
తెలిసికొని భ్యపడి ప్రరిపోయి ఐగుపు
త చేరను.

And they fetched forth Urijah out of Egypt and brought him unto Jehoiakim
the king, who slew him with the sword and cast his dead body into the
graves of the common people.
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అపుపడు రాజైన్ యెహోయాకీము అకోబరు కుమ్యరుడగు ఎల్లనతానును
అత్నితో కొందరిని ఐగుపు
త న్కు పంపను;
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Nevertheless the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah,
that they should not give him into the hand of the people to put him to
death.
వారు ఐగుపు
త లోనుండి ఊరియాను తీసి కొనివచిచ రాజైన్ యెహోయాకీమునొదద In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah,
చేరచగా, ఇత్డు ఖడుముతో అత్ని చంప సామ్యన్ాజనుల సమ్యధిలో అత్ని
came this word unto Jeremiah from the LORD, saying,
కళేబరమును వేయించెను.
ఈల్లగు జరుగగా షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ అహీకాము యిరీియాకు
Thus saith the LORD to me: "Make thee bonds and yokes and put them
తోడెైయన్నందున్ అత్ని చంపుటకు వారు జనుల చేత్రకి అత్నిని అపపగింప upon thy neck,
లేదు.
యూదారాజైన్ యోషీయా కుమ్యరుడగు యెహోయాకీము ఏల
and send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the
నారంభించిన్పుపడు యెహోవా యొదదనుండి వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై
king of the Ammonites, and to the king of Tyre, and to the king of Sidon by
యీల్లగు సెలవిచెచను.
the hand of the messengers who come to Jerusalem unto Zedekiah king of
Judah.
యెహోవా నాకు ఈ ఆజా ఇచచ చనానడు నీవు కాడిని పలుపులను
And command them to say unto their masters, `Thus saith the LORD of
చేయించకొని నీ మడకు కట్ట
ు కొనుము.
hosts, the God of Israel; thus shall ye say unto your masters:
వాటిని యెరూష్లేమున్కు యూదారాజైన్ సిదికయాయొదదకు వచిచన్
దూత్లచేత్ ఎదోము రాజునొదదకును మోయాబు రాజునొదదకును
అమోినీయల రాజునొదదకును తూరు రాజునొదదకును స్త్దోను రాజునొదదకును
పంపుము.
మ్రియ ఆ దూత్లు త్మ్ యజమ్యనులకు తెలియజేయవలన్ని యీ ఆజా
వారితో చెపుపముమీరు మీ యజమ్యనులకు తెలియ జేయవలన్ని
సెైన్ాములకధిపత్రయె
ై న్ ఇశారయేలు దేవుడు సెలవిచచన్దేమ్న్గా

I have made the earth, the man and the beast that are upon the ground by
My great power and by My outstretched arm, and have given it unto whom
it seemed meet unto Me.

అధిక బలముచేత్ను చాచిన్ బాహువుచేత్ను భూమిని భూమిమీదనున్న
న్రులను జంతువులను నేనే సృజంచి, ఎవరికిచచట నాాయమ్ని నాకు
తోచనో వారికే యిచచచనానను.

And all nations shall serve him and his son and his son's son, until the very
time of his land comes; and then many nations and great kings shall
themselves be served by him.

And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the
king of Babylon, My servant; and the beasts of the field have I given him
also to serve him.
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ఇపుపడెైతే దేశములనినటిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన్ నబు కదరజరు
వశము చేయచనానను; అత్ని సేవించటకెై భూజంతువులనుకూడ అత్ని
వశము చేయచనానను.

And it shall come to pass, that the nation and kingdom which will not serve
the same Nebuchadnezzar the king of Babylon, and that will not put their
neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, saith
the LORD, with the sword and with the famine and with the pestilence, until
I have consumed them by his hand.
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Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your
dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, who speak unto
you, saying, "Ye shall not serve the king of Babylon."
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అత్ని సవదేశమున్కు కాలము వచచవరకు సమ్సతజనులు అత్నికిని అత్ని
కుమ్యరునికిని అత్ని కుమ్యరుని కుమ్యరునికిని దాసులైయందురు, ఆ
కాలము రాగా బహుజన్ముల మ్హారాజులు అత్నిచేత్ దాసాము
చేయించకొందురు.
ఏ జన్ము ఏ రాజాము బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు న్కు దాసాము
చేయనొలాక బబులోనురాజుయొకక కాడిని త్న్ మడమీద పట్ట
ు కొన్దో దానిని
నేను అత్ని చేత్ బత్రతగా నాశన్ముచేయించ వరకు ఆ జన్మును
ఖడుముచేత్ను కాుమ్ము చేత్ను తెగులుచేత్ను శికిుంచెదను; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
కాబటిు మీ పరవకిలేమి సోదగాండరమి కలలు కనువారేమి కాలజా
ా నులేమి
మ్ంత్ిజుాలేమి మీరు బబులోను రాజున్కు దాసులు కాకుందురని మీతో
పలుకున్పుడు మీరు వారిని లక్షా పటుకుడి.
మీరు మీ భూమిని అనుభ్వింపకుండ మిముిను దూరముగా
తోలివేయన్ట్ట
ా ను, మిముిను నేను వెళాగొట్ట
ు న్ట్ట
ా ను, మీరు న్శించన్ట్ట
ా ను
వారు అబది పరవచన్ములు మీకు పరకటింతురు.
అయితే ఏ జనులు బబులోనురాజు కాడి కిరందికి త్మ్ మడను వంచి అత్నికి
దాసాము చేయదురో ఆ జనులను త్మ్ దేశములో కాపురముండ నిచెచదను.
వారు త్మ్ భూమిని సేదా పరచకొందురు, నేను వారికి నమ్ిది
కలుగజేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
నేను ఆ మ్యటలనుబటిు యూదారాజైన్ సిదికయాతో
ఇటాంటినిబబులోనురాజుయొకక కాడిని మీ మడ మీద పట్ట
ు కొని, అత్నికిని
అత్ని జనులకును దాసులైన్ యెడల మీరు బరదుకుదురు
బబులోనురాజున్కు దాసులుకానొలాని జనులవిష్యమై యెహోవా ఆజా
ఇచిచన్ట్ట
ా ఖడుముచేత్నైన్ను కాుమ్ముచేత్నైన్ను తెగులు చేత్నైన్ను నీవును
నీ పరజలును చావనేల?
కావున్మీరు బబులోనురాజున్కు దాసులుకాకుందురని మీతో చెపుప పరవకిలు
అబదదమే పరకటించచనానరు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మ్యటల
న్ంగీకరింపవదు
ద , ఇదే యెహోవా వాకుక.
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For they prophesy a lie unto you to remove you far from your land, and that
I should drive you out and ye should perish.

But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon
and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the LORD,
and they shall till it and dwell therein.'"
I spoke also to Zedekiah king of Judah according to all these words, saying,
"Bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and
his people, and live.
Why will ye die, thou and thy people, by the sword, by the famine, and by
the pestilence, as the LORD hath spoken against the nation that will not
serve the king of Babylon?
Therefore hearken not unto the words of the prophets who speak unto you,
saying, `Ye shall not serve the king of Babylon,' for they prophesy a lie unto
you.
`For I have not sent them,' saith the LORD, `yet they prophesy a lie in My
name; that I might drive you out, and that ye might perish, ye and the
prophets who prophesy unto you.'"
Also I spoke to the priests and to all this people, saying, "Thus saith the
LORD: Hearken not to the words of your prophets who prophesy unto you,
saying, `Behold, the vessels of the LORD'S house shall now shortly be
brought again from Babylon'; for they prophesy a lie unto you.

నేను మిముిను తోలివేయన్ట్ట
ా ను, మీరును మీతో పరవచించ మీ పరవకిలును Hearken not unto them: serve the king of Babylon, and live. Why should this
న్శించ న్ట్ట
ా ను, వారు నా నామ్మునుబటిు అబదిముగా పరవ
city be laid waste?
చించచనానరు. మ్రియ యాజకులతోను ఈ పరజ లందరితోను నేను ఈ
మ్యటలు చెపపత్రని
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాయెహోవా మ్ందిరపు ఉపకరణ ములు ఇపుపడ But if they are prophets, and if the word of the LORD is with them, let them
శీఘాముగా బబులోనునుండి మ్రల తేబడున్ని పరవచింపు మీ పరవకిలు మీతో now make intercession to the LORD of hosts, that the vessels which are left
అబదిములు చెపుపచనానరు, వారి మ్యటలకు చెవియొగుకుడి.
in the house of the LORD and in the house of the king of Judah, and at
Jerusalem go not to Babylon.
వారి మ్యట విన్కుడి; బబులోను రాజున్కు దాసులైన్యెడల మీరు
For thus saith the LORD of hosts concerning the pillars, and concerning the
బరదుకుదురు; ఈ పటుణము ప్రడెైపోనేల?
sea, and concerning the bases, and concerning the residue of the vessels
that remain in this city,
వారు పరవకిలైన్యెడల, యెహోవా వాకుక వారికి తోడెైయండిన్యెడల,
which Nebuchadnezzar king of Babylon took not when he carried away
యెహోవా మ్ందిరములోను యూదారాజు మ్ందిరములోను
captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to
యెరూష్లేములోను శ్రష్ంచియండు ఉపకరణములు బబులోనున్కు కొనిపో Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem"
బడకుండున్ట్ట
ా వారు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాను
బత్రమ్యలుకొనుట మేలు.
బబులోను రాజైన్ నబుకదర జరు యెరూష్లేములోనుండి యెహోయాకీము
yea, thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, concerning the vessels
కుమ్యరు డెైన్ యెకోనాాను యూదా యెరూష్లేముల పరధానుల న్ందరిని
that remain in the house of the LORD, and in the house of the king of Judah
బబులోనున్కు చెరగా తీసికొనిపోయిన్పుపడు
and of Jerusalem:
అత్డు విడిచిపటిున్ సతంభ్ములనుగూరిచయ సముదరమును గూరిచయ
గడమ్ంచెలనుగూరిచయ ఈ పటుణములో మిగిలిన్
ఉపకరణములనుగూరిచయ సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా మ్ందిరములోను యూదారాజు న్గరులోను యెరూష్ లేములోను
శ్రష్ంచిన్ ఉపకరణములనుగూరిచ ఇశారయేలు దేవుడును
సెైన్ాములకధిపత్రయనైన్ యెహోవా ఈల్లగు న్నే సెలవిచచచనానడు

`They shall be carried to Babylon, and there shall they be until the day that I
visit them,' saith the LORD. `Then will I bring them up, and restore them to
this place.'"

అవి బబులోనున్కు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశంచి తెపపంచి
యీ సథలములో వాటిని మ్రల నుంచ కాలము వరకు అవి అకకడ
నుండవలను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యూదారాజైన్ సిదికయా యేలుబడి ఆరంభ్మున్ నాలువ సంవత్సరము
అయిదవ నలలో గిబియోనువాడును పరవకియను అజూ
జ రు కుమ్యరుడునైన్
హన్నాా యాజకుల యెదుటను పరజలందరియెదుటను యెహోవా మ్ందిర
ములో నాతో ఈల్లగనను
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచ చనానడు నేను బబులోనురాజు కాడిని విరిచియనానను.

"Thus speaketh the LORD of hosts, the God of Israel, saying, `I have broken
the yoke of the king of Babylon.

And it came to pass the same year, in the beginning of the reign of Zedekiah
king of Judah, in the fourth year and in the fifth month, that Hananiah the
son of Azur the prophet, who was of Gibeon, spoke unto me in the house of
the LORD in the presence of the priests and of all the people, saying,

Within two full years will I bring back into this place all the vessels of the
LORD'S house that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this
place and carried them to Babylon.
And I will bring back to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of
Judah, with all the captives of Judah who went into Babylon,' saith the
LORD; `for I will break the yoke of the king of Babylon.'"

రండు సంవత్సరములలోగా బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరు ఈ
Then the prophet Jeremiah said unto the prophet Hananiah in the presence
సథలములోనుండి బబులోనున్కు తీసికొనిపోయిన్ యెహోవా మ్ందిరపు
of the priests and in the presence of all the people who stood in the house
ఉపకరణము లనినటిని ఇచచటికి మ్రల తెపపంచెదను.
of the LORD,
బబులోను రాజు కాడిని విరుగగొటిు యెహోయాకీము కుమ్యరుడును
even the prophet Jeremiah said, "Amen. The LORD do so. The LORD perform
యూదారాజునైన్ యెకోనాాను, బబులోనున్కు చెరగొని పోయిన్
thy words which thou hast prophesied, to bring back the vessels of the
యూదులన్ందిరిని, యీ సథలమున్కు త్రరిగి రపపంచె దను; ఇదే యెహోవా
LORD'S house and all that is carried away captive from Babylon into this
వాకుక.
place.
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అపుపడు పరవకియె
ై న్ యిరీియా యాజకులయెదుటను యెహోవా మ్ందిర Nevertheless hear thou now this word that I speak in thine ears and in the
ములో నిలుచచన్న పరజలందరియెదుటను పరవకియె
ై న్ హన్నాాతో ఇటానను ears of all the people:
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ఆల్లగున్ జరుగునుగాక, యెహోవా ఆల్లగున్నే చేయనుగాక, యెహోవా
మ్ందిరపు ఉపకరణములనినటిని, చెరగొనిపోబడిన్ వారి న్ందరిని యెహోవా
బబులోనులోనుండి ఈ సథలమున్కు తెపపంచి నీవు పరకటించిన్ మ్యటలను
నరవేరుచనుగాక.
అయిన్ను నేను నీ చెవులలోను ఈ పరజలందరి చెవుల లోను
చెపుపచన్నమ్యటను చిత్తగించి వినుము.
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పరవకియె
ై న్ హన్నాా పరవకియె
ై న్ యిరీియా మడ మీదనుండి ఆ కాడిని తీసి
దాని విరిచి
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పరజలందరి యెదుట ఇటాననుయెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడురండు
సంవత్సరములలోగా నేను బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరు కాడిని
సరవజన్ముల మడమీద నుండి తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంత్ట
పరవకియె
ై న్ యిరీియా వెళ్లాపోయెను.
పరవకియె
ై న్ హన్నాా పరవకియె
ై న్ యిరీియా మడ మీదనున్న కాడిని
విరిచిన్త్రువాత్ యెహోవా వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను
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నాకును నీకును ముందుగా నున్న పరవకిలు, అనేకదేశములకు
మ్హారాజాములకు విరోధముగా యదిములు జరుగు న్నియ, కీడు
సంభ్వించ న్నియ, తెగులుకలుగున్నియ పూరవకాలమ్ందు పరకటించచ
వచిచరి.
అయితే కేుమ్ము కలుగున్ని పరకటించ పరవకి యనానడ, అత్ని మ్యట
నరవేరిన్యెడల యెహోవా నిజముగా అత్ని పంపన్ని యొపుపకొన్దగున్ని
పరవకియె
ై న్ యిరీియా చెపపగా

నీవు పోయి హన్నాాతో ఇటానుముయెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడునీవు కొయాకాడిని విరిచిత్రవే, దానికి పరత్రగా ఇనుపకాడిని
చేయించవలను.
ఇశార యేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుఈ జనులందరును బబు లోను రాజైన్ నబుకదరజరున్కు
దాసులు కావలన్ని వారి మడమీద ఇనుపకాడి యంచిత్రని గనుక వారు
అత్నికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను అత్నికి
అపపగించియనానను.
అంత్ట పరవకియె
ై న్ యిరీియా పరవకియె
ై న్ హన్నాాతో ఇటాననుహన్నాా
వినుము; యెహోవా నినున పంపలేదు, ఈ పరజలను అబదిమును
ఆశర యింపజేయచనానవు.

The prophets that have been before me and before thee of old prophesied
both against many countries and against great kingdoms, of war and of evil
and of pestilence.
The prophet who prophesieth of peace, when the word of the prophet shall
come to pass, then shall the prophet be known that the LORD hath truly
sent him."
Then Hananiah the prophet took the yoke from off the prophet Jeremiah's
neck, and broke it.

And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying, "Thus saith
the LORD: `Even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar king of Babylon
from the neck of all nations within the space of two full years.'" And the
prophet Jeremiah went his way.
Then the word of the LORD came unto Jeremiah the prophet (after
Hananiah the prophet had broken the yoke from off the neck of the prophet
Jeremiah), saying,
"Go and tell Hananiah, saying, `Thus saith the LORD: Thou hast broken the
yokes of wood, but thou shalt make for them yokes of iron.

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: I have put a yoke of iron
upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar
king of Babylon, and they shall serve him; and I have given him the beasts of
the field also.'"
Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet, "Hear now,
Hananiah, the LORD hath not sent thee, but thou makest this people to trust
in a lie.
Therefore thus saith the LORD: `Behold, I will cast thee from off the face of
the earth. This year thou shalt die, because thou hast taught rebellion
against the LORD.'"

So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month.
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కాగా యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుభూమిమీద నుండి నేను నినున
కొటిువేయచనానను, యెహోవా మీద త్రరుగుబాట్టచేయటకెై నీవు
జనులను పేరరేపంచి త్రవి గనుక ఈ సంవత్సరము నీవు మ్రణమౌదువు అని
చెపపను.
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ఆ సంవత్సరమే యేడవ నలలో పరవకియె
ై న్ హన్నాా మ్ృత్రనొందను.
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ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధి పత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
"For thus saith the LORD: That after seventy years are accomplished at
సెలవిచచచనానడుమీ మ్ధానున్న పరవకిలచేత్నై న్ను మ్ంత్ిజుాలచేత్నైన్ను Babylon, I will visit you and perform My good word toward you, causing you
మీరు మోసపోకుడి, మీలో కలలు కనువారి మ్యటలు విన్కుడి.
to return to this place.
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వారు నా నామ్ మునుబటిు అబది పరవచన్ము లను మీతో చెపుపదురు, నేను
వారిని పంపలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from
Jerusalem unto the residue of the elders who were carried away captives,
and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom
Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon

(after Jeconiah the king, and the queen, and the eunuchs, the princes of
Judah and Jerusalem, and the carpenters, and the smiths had departed from
Jerusalem),
రాజైన్ యెకోనాా త్లిాయగు రాణయ, రాజ పరివారమును,
by the hand of Elasah the son of Shaphan and Gemariah the son of Hilkiah,
whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of
Babylon, saying:
యూదాలోను యెరూష్లేములోనున్న అధిపతులును, శిలపకారులును,
"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, unto all who are carried
కంసాలులును యెరూష్ లేమును విడిచి వెళ్లాన్ త్రువాత్ పరవకియె
ై న్
away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto
యిరీియా పత్రికలో లిఖించి, యూదారాజైన్ సిదికయా బబు లోనులోనున్న Babylon:
బబులోను రాజైన్ నబుక దరజరునొదదకు పంపన్ షాఫాను కుమ్యరుడెైన్
ఎల్లాశాచేత్ను,
హిలీకయా కుమ్యరుడెైన్ గెమ్రాాచేత్ను, యెరూష్లేములోనుండి చెర
Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of
పటుబడిపోయిన్వారి పదదలలో శ్రష్ంచిన్వారికిని యాజ కులకును పరవకిలకును them.
యెరూష్లేమునుండి బబులోనున్కు అత్డు చెరగొనిపోయిన్ జనులకందరికిని
పంపంచిన్ మ్యటలు ఇవె
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధి పత్ర యన్గు యెహోవా త్న్
Take ye wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons
పేరరేపణచేత్ బబులోనున్కు చెరతీసికొని పోబడిన్వారికందరికి ఈల్లగు ఆజా
and give your daughters to husbands, that they may bear sons and
ఇచచచనానడు
daughters, that ye may be increased there, and not diminished.
ఇండు
ా కటిుంచకొని వాటిలో నివ సించడి, తోటలు నాటి వాటి ఫలములను
అనుభ్వించడి,

And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away
captives, and pray unto the LORD for it; for in the peace thereof shall ye
have peace.
పండిాండు
ా చేసికొని కుమ్యరులను కుమ్యరిలను కనుడి, అకకడ ఏమియ మీకు For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Let not your prophets
త్కుకవలేకుండ అభివృదిిపందు టకెై వారు కుమ్యరులను కుమ్యరిలను
and your diviners who are in the midst of you deceive you, neither hearken
కనున్ట్ట
ా మీ కుమ్య రులకు పండిాండు
ా చేయడి, మీ కుమ్యరిలకు పురుషులను to your dreams which ye cause to be dreamed.
సంప్రదించడి.
నేను మిముిను చెరగొనిపోయిన్ పటు ణముయొకక కేుమ్ముకోరి దానికొరకు
For they prophesy falsely unto you in My name: I have not sent them, saith
యెహోవాను ప్ర
ర రథన్ చేయడి, దాని కేుమ్ము మీ కేుమ్మున్కు కారణమ్గును.
the LORD.

For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of
peace and not of evil, to give you an expected end.
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యెహోవా ఈ ఆజా ఇచచ చనానడుబబులోను రాజామున్కు డెబబది
సంవత్సర ములు గత్రంచిన్ త్రువాత్నే మిముినుగూరిచ నేను పలికిన్
శుభ్వారి నరవేరిచ యీ సథలమున్కు మిముిను త్రరిగి రపపంచ న్ట్ట
ా నేను
మిముిను దరిశంతును.
నేను మిముినుగూరిచ ఉదేదశించిన్ సంగతులను నేనరుగుదును, రాబోవు కాల
మ్ందు మీకు నిరీక్షణకలుగున్ట్ట
ా గా అవి సమ్యధాన్కర మైన్ ఉదేదశములేగాని
హానికరమైన్వి కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
మీరు నాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు దురేని మీరు నాకు ప్ర
ర రథన్చేయచ వతు
త రేని నేను మీ
మ్న్వి ఆలకింతును.

Then shall ye call upon Me, and ye shall go and pray unto Me and I will
hearken unto you.

మీరు న్నున వెదకిన్ యెడల, పూరణమ్న్సుసతో న్నున గూరిచ విచారణ
చేయనడల మీరు న్నున కను గొందురు,
న్నున నేను మీకు కనుపరచకొందును; ఇదే యెహోవా వాకుక. నేను
మిముిను చెరలోనుండి రపపంచె దను; నేను మిముిను చెరపటిు యే
జనులలోనికి ఏ సథలముల లోనికి మిముిను తోలివేసిత్రనో ఆ
జనులందరిలోనుండియ ఆ సథలములనినటిలోనుండియ మిముిను
సమ్కూరిచ రపపంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక. ఎచచటనుండి మిముిను
చెరకుపంపత్రనో అచచటికే మిముిను మ్రల రపపంతును.
బబులోనులో మీకు యెహోవా పరవకి లను నియమించియనానడని మీరు
చెపుపకొంటిరే,

"Because ye have said, `The LORD hath raised us up prophets in Babylon'--
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సరే, దావీదు సింహాసన్మ్ందు కూరుచనియన్న రాజును గూరిచయ,
మీతోకూడ చెరలోనికిపోక యీ పటుణ ములో నివసించ పరజలనుగూరిచయ,
మీ సహో దరులనుగూరిచయ, యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడు
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునేను
because they have not hearkened to My words, saith the LORD, which I sent
వారిమీదికి ఖడుమును కాుమ్మును తెగులును పంపుచనానను; కుళ్లా కేవలము unto them by My servants the prophets, rising up early and sending them;
చెడిపోయి త్రన్శకాముకాని ఆ అంజూరపు పండాను ఒకడు ప్రరవేయన్ట్ట
ా
but ye would not hear, saith the LORD.
నేనువారిని అపపగించచనానను;
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యెహోవా వాకుక ఇదే. వారు విన్నొలానివారై, నేను పందలకడ లేచి పరవకిలైన్
నా సేవకుల చేత్వారియొదదకు పంపన్ నా మ్యటలను ఆలకింపక పోయిరి.

"Hear ye therefore the word of the LORD, all ye of the captivity, whom I
have sent from Jerusalem to Babylon.
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గనుక నేను ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను తెగులుచేత్ను వారిని
హింసించచ భూరాజాములనినటిలో వారిని ఇట్ట అట్ట చెదరగొట్ట
ు దును;
నేను వారిని తోలివేయ జనులందరిలో శాప్రసపదముగాను
విసియకారణముగాను అపహాసాా సపదముగాను నిందాసపదముగాను
ఉండున్ట్ట
ా వారిని అపపగించచనానన్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, concerning Ahab the son of
Kolaiah, and of Zedekiah the son of Maaseiah, who prophesy a lie unto you
in My name: Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar
king of Babylon; and he shall slay them before your eyes.

And ye shall seek Me and find Me when ye shall search for Me with all your
heart.
And I will be found by you, saith the LORD, and I will return you from
captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places
whither I have driven you, saith the LORD; and I will bring you back into the
place from whence I caused you to be carried away captive.

know that thus saith the LORD of the king that sitteth upon the throne of
David, and of all the people that dwelleth in this city, and of your brethren
who have not gone forth with you into captivity--

thus saith the LORD of hosts: Behold, I will send upon them the sword, the
famine, and the pestilence, and will make them like vile figs that cannot be
eaten, they are so evil.
And I will persecute them with the sword, with the famine, and with the
pestilence, and will deliver them to be removed to all the kingdoms of the
earth, to be a curse and an astonishment and a hissing, and a reproach
among all the nations whither I have driven them,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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And of them shall be taken up a curse by all the captivity of Judah who are
in Babylon, saying, `The LORD make thee like Zedekiah and like Ahab, whom
the king of Babylon roasted in the fire,'
నా నామ్మునుబటిు మీకు అబదిపరవచన్ములు పరక టించ కోల్లయా
because they have committed villainy in Israel, and have committed
కుమ్యరుడెైన్ అహాబును గూరిచయ, మ్యశ్రయా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయాను adultery with their neighbors' wives, and have spoken lying words in My
గూరిచయ, ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా
name which I have not commanded them. Indeed I know, and am a witness,
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
saith the LORD."
ఆలకించడి, వారు ఇశారయేలీయలలో దురాిరుము జరిగించచ, త్మ్
Thus shalt thou also speak to Shemaiah the Nehelamite, saying,
పరుగువారి భారాలతో వాభిచరించచ, నేను వారి కాజా
ా పంపని అబదిపు
మ్యటలను నా నామ్మునుబటిు పరకటించచవచిచరి, నేనే యీ సంగత్రని
తెలిసికొనిన్ వాడనై సాకిుగానునానను. కాగా బబులోనురాజైన్
నబుకదరజరుచేత్రకి వారిని అపపగించచనానను, మీరు చూచచండగా
అత్డు వారిని హత్ముచేయను;
చెర పటుబడి బబులోనులోనున్న యూదావారందరును బబు లోనురాజు
"Thus speaketh the LORD of hosts, the God of Israel, saying: Because thou
అగినలో కాలిచన్ సిదికయావలను అహాబు వలను యెహోవా నినున
hast sent letters in thy name unto all the people who are at Jerusalem, and
చేయనుగాకని చెపుపచ వారి పేళాను శాపవచన్ముగా వాడుకొందురు; ఇదే
to Zephaniah the son of Maaseiah the priest, and to all the priests, saying,
యెహోవా వాకుక.
నహెల్లమీయడెైన్ షెమ్యాకు నీవీమ్యట తెలియ జేయము
`The LORD hath made thee priest in the stead of Jehoiada the priest, that ye
should be officers in the house of the LORD for every man that is mad and
maketh himself a prophet, that thou shouldest put him in prison, and in the
stocks.
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయ న్గు యెహోవా ఈల్లగు
Now therefore, why hast thou not reproved Jeremiah of Anathoth, who
సెలవిచచచనానడు
maketh himself a prophet to you?
వెఱ్ఱఱ వారై త్ముిను తాము పరవకిలనుగా ఏరపరచకొనువారిని నీవు
For therefore he sent unto us in Babylon, saying: This captivity is long; build
సంకెళాచేత్ బంధించి బండలో వేయించిన్ట్ట
ా గా, యాజకుడెైన్ యెహోయాదాకు ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them.'"
పరత్రగా యెహోవా మ్ందిర విష్యములలో పై విచారణకరియగు యాజకునిగా
యెహోవా నినున నియమించెన్ని యెరూష్లేములో నున్న పరజలకందరికిని
యాజకుడగు మ్యశ్రయా కుమ్యరుడగు జఫనాాకును యాజకులకందరికిని
నీవు నీ పేరటనే పత్రిక లను పంపత్రవే.
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అనాతోతీయడెైన్ యిరీియాను నీవేల గదిదంపకపోత్రవి?

And Zephaniah the priest read this letter in the ears of Jeremiah the prophet.
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Then came the word of the LORD unto Jeremiah, saying,
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అత్డు త్నున తాను మీకు పరవకి నుగా చేసికొననుగదా
అదియగాకదీరాకాలము మీరు కాపురముందురు, నివసించటకెై యిండు
ా
కటిుంచకొనుడి, ఫలములు త్రనుటకెై తోటలు నాట్టడి, అని బబులోనులో
నున్న మ్యకు అత్డు వరిమ్యన్ము పంపయనానడు,
అపుపడు యాజకుడెైన్ జఫనాా పరవకి యె
ై న్ యిరీియా వినుచండగా ఆ
పత్రికను చదివి వినిపంచెను

"Send to all those of the captivity, saying, `Thus saith the LORD concerning
Shemaiah the Nehelamite: Because Shemaiah hath prophesied unto you,
and I sent him not and he caused you to trust in a lie,
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అంత్ట యెహోవావాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

therefore thus saith the LORD: Behold, I will punish Shemaiah the
Nehelamite and his seed: he shall not have a man to dwell among this
people, neither shall he behold the good that I will do for My people, saith
the LORD, because he hath taught rebellion against the LORD.'"
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చెరలోనున్న వారికందరికి నీవు పంపవలసిన్ వరిమ్యన్మేమ్న్గా యెహోవా
నహెల్ల మీయడెైన్ షెమ్యానుగూరిచ యీల్లగు సెలవిచచ చనానడునేను
అత్ని పంపకపోయిన్ను షెమ్యా మీకు పరవచింపుచ అబదిపు మ్యటలను
న్ముిన్ట్ట
ా చేసెను గనుక యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు.

The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
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నహెల్ల మీయడెైన్ షెమ్యా యెహోవామీద త్రరుగుబాట్ట చేయదమ్ని
చాటించెను గనుక అత్నిని అత్ని సంతాన్మును నేను శికిుంచచనానను; ఈ
జనులలో కాపురముండువా డొకడును అత్నికి మిగిలియండడు, నా పరజలకు
నేను చేయ మేలును అత్డు చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"Thus speaketh the LORD God of Israel, saying: `Write thee all the words
that I have spoken unto thee in a book.
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యెహోవాయొదదనుండి వచిచ యిరీియాకు పరత్ాక్ష మైన్ వాకుక.

For lo, the days come,' saith the LORD, `that I will bring back from captivity
My people Israel and Judah,' saith the LORD; `and I will cause them to return
to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.'"

Jeremiah

30

2

ఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు

Jeremiah

30

3

Jeremiah

30

4

Jeremiah

30

5

Jeremiah

30

6

Jeremiah

30

7

Jeremiah

30

8

And these are the words that the LORD spoke concerning Israel and
concerning Judah:
రాబోవు దిన్ములలో నేను ఇశారయేలువారును యూదావారున్గు నా పరజ లను "For thus saith the LORD: `We have heard a voice of trembling, of fear and
చెరలోనుండి విడిపంచి, వారి పత్రులకు నేనిచిచన్ దేశమును వారు
not of peace.
సావధీన్పరచకొనున్ట్ట
ా వారిని త్రరిగి రపపంచెదన్ని యెహోవా
సెలవిచచచనానడు. కావున్ నేను నీతో చెపపన్ మ్యటలనినటిని ఒక
పుసతకములో వా
ర సియంచకొనుము.
యెహోవా ఇశారయేలువారినిగూరిచయ యూదా వారినిగూరిచయ
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? Why do I see
సెలవిచిచన్మ్యటలివి.
every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces
are turned into paleness?
యెహోవా యిటాననుసమ్యధాన్ములేనికాలమున్ భీత్రచేత్ను దిగులు చేత్ను Alas! for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's
జనులు కేకవేయగా వినుచనానము.
trouble, but he shall be saved out of it.
మీరు విచా రించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు పరసూత్ర వేదన్తో పలాలను
"`For it shall come to pass in that day,' saith the LORD of hosts, `that I will
కందురా? పరసవవేదన్పడు స్త్తీలవల పురుషులందరును న్డుముమీద
break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers
చేతులుంచకొనుటయ, వారి ముఖములు తెలాబారుటయ నాకు
shall no more be served by him.
కన్బడుచన్నదేమి?
అయోా, యెంత్ భ్యంకరమైన్ దిన్ము! అటిు దిన్ము మ్రియొకటి రాదు;
But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will
అది యాకోబు సంత్త్రవారికి ఆపద తెచచదిన్ము; అయిన్ను వారు దానిలో raise up unto them.
పడకుండ రకిుంపబడుదురు.
సెన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడునీకున్న
"`Therefore fear thou not, O My servant Jacob,' saith the LORD; `neither be
కాడి నీ మడ నుండకుండ ఆ దిన్ మున్ నేను దాని విరిచి నీ కటాను తెంపదను; dismayed, O Israel; for lo, I will save thee from afar, and thy seed from the
ఇకను అనుాలు యాకోబు సంత్త్రవారిచేత్ దాసాము చేయించ కొన్రు గాని land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be in rest and be
quiet, and none shall make him afraid.
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వారు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా న్గు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించ
దావీదును సేవించ దురు.
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మ్రియ యెహోవా సెలవిచచన్దే మ్న్గానా సేవకుడవెైన్ యాకోబూ,
భ్యపడకుము; ఇశారయేలూ, విసియమొందకుము,నేను దూరమున్నుండు
నినునను, చెర లోనికి పోయిన్ దేశమున్నుండు నీ సంతాన్పువారిని
రకిుంచచనానను; బెదరించవాడు లేకుండ యాకోబు సంత్త్ర త్రరిగి వచిచ
నిమ్ిళ్లంచి నమ్ిది పందును.
యెహోవా వాకుక ఇదేనినున రకిుంచటకు నేను నీకు తోడెైయనానను, నినున
చెదరగొటిున్ జన్ములనినటిని నేను సమూలనాశన్ము చేసెదను గాని నినున
సమూల నాశన్ము చేయను, అయితే ఏమ్యత్ిమును నిరోదష్నిగా ఎంచకుండనే
నినున మిత్ముగా శికిుంచదును.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునీ వాాధి ఘోరమైన్ది, నీ గాయము
బాధకరమైన్ది;

All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded
thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one for
the multitude of thine iniquity, because thy sins were increased.

Jeremiah

30

13

Why criest thou for thine affliction? Thy sorrow is incurable for the
multitude of thine iniquity; because thy sins were increased, I have done
these things unto thee.
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నీ ప్రప ములు విసతరింపగా శతు
ి వు కొటిున్ట్ట
ా నీ గొపప దోష్మును బటిు నేను
నీకు కఠిన్శిక్షచేసి నినున గాయపరచియనానను; కాగా నీ పక్షమున్
వాాజామ్యడువాడెవడును లేడు, నీ గాయములకు చికిత్స చేయదగిన్ మ్ందు
నీకు లేదు.
నీ సేనహితులందరు నినున మ్రచియనానరు, వారు నినున గూరిచ
విచారింపరు.
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For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds,' saith
the LORD, `because they called thee an outcast, saying, "This is Zion, whom
no man seeketh after."'
"Thus saith the LORD: `Behold, I will bring back from captivity Jacob's tents,
and have mercy on his dwelling places; and the city shall be built upon her
own heap, and the palace shall remain after the manner thereof.
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నీ గాయముచేత్ నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన్ నొపప నివారణ కాదు; నీ
ప్రపములు విసత రించిన్ందున్ నీ దోష్ములనుబటిు నేను నినున ఈల్లగు
చేయచనానను.
నినున మింగువారందరు మింగి వేయబడుదురు, నినున బాధించవారందరు
ఎవడును త్పప కుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నినున దోచకొనువారు దోపుడు
సొమ్ిగుదురు, నినున అపహరించవారిన్ందరిని దోపుడు సొముిగా
అపపగించెదను.
వారుఎవరును లక్షాపటుని స్త్యోన్నియ వెలివేయబడిన్దనియ నీకు
పేరుపట్ట
ు చనానరు; అయితే నేను నీకు ఆరోగాము కలుగజేసెదను నీ
గాయములను మ్యనపదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుయాకోబు నివాససథలములను
కరుణంచి వాని గుడారము లను నేను చెరలోనుండి రపపంతును; అపుపడు
పటుణము దాని కొండమీద కటుబడును, న్గరియ యథాపరకారము నివాసులు
గలదగును.

For I am with thee,' saith the LORD, `to save thee; though I make a full end
of all nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of
thee; but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether
unpunished.'
"For thus saith the LORD: `Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.

There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up; thou hast
no healing medicines.

Therefore all they that devour thee shall be devoured, and all thine
adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that despoil
thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey.

And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that
make merry; and I will multiply them, and they shall not be few; I will also
glorify them, and they shall not be small.
Their children also shall be as in former time, and their congregation shall
be established before Me, and I will punish all that oppress them.
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వాటిలో కృత్జాతాసోతత్ిములను సంభ్రమ్ పడువారి సవరమును విన్బడును,
జనులు త్కుకవ మ్ంది కాకుండ నేను వారిని విసతరింపజేసెదను, అలుపలు
కాకుండ నేను వారిని ఘనులుగా జేసెదను.
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వారి కుమ్య రులు మునుపటివలనుందురు, వారి సమ్యజము నా యెదుట
సాథపంపబడును, వారిని బాధపరచవారి న్ందరిని శికిుంచె దను.
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వారిలో పుటిున్వాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మ్ధాను పుటిున్వాడొకడు
వారి నేలును, నా సమీప మున్కు వచచటకు ధైరాము తెచచకొనువాడెవడు?
నా సనినధికి వచచన్ట్ట
ా గా నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.

Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing
whirlwind; it shall fall with pain upon the head of the wicked.
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అపుపడు మీరు నాకు పరజలై యందురు నేను మీకు దేవుడనై యందును.

Jeremiah

30

23

Jeremiah

30

24

ఇదిగో యెహోవా మ్హోగరత్యను పనుగాలి బయలుదేరుచన్నది, అది
గిరగిర త్రరుగు సుడిగాలి, అది దుషు
ు లమీద పళ్ల
ా న్ దిగును.
త్న్ కారాము ముగించ వరకు త్న్ హృదయాలోచన్లను నరవేరుచవరకు
యెహోవా కోప్రగిన చల్ల
ా రదు, అంత్ాదిన్ములలో మీరీ సంగత్రని గరహింతురు.

The fierce anger of the LORD shall not return, until He has done it, and until
He has performed the intents of His heart; in the latter days ye shall
consider it.
"At the same time," saith the LORD, "will I be the God of all the families of
Israel, and they shall be My people."
Thus saith the LORD: "The people who were left from the sword found grace
in the wilderness, even Israel, when I went to cause him to rest."
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యెహోవా వాకుక ఇదేఆ కాలమున్ నేను ఇశారయేలు వంశసు
థ లకందరికి దేవుడనై The LORD hath appeared of old unto me, saying, "Yea, I have loved thee
యందును, వారు నాకు పరజలై యందురు.
with an everlasting love; therefore with lovingkindness have I drawn thee.
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యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడుఖడుమును త్పపంచకొనిన్వారై
జనులు అరణాములో దయనొందిరి గనుక ఇశారయేలు విశారంత్ర నొందున్ట్ట
ా
నేను వెళ్ల
ా దున్నుచనానడు.
చాలకాలము కిరందట యెహోవా నాకు పరత్ాక్షమై యిటా నను శాశవత్మైన్
పేరమ్తో నేను నినున పేరమించచనానను గనుక విడువక నీయెడల కృప
చూపుచనానను.
ఇశార యేలు కన్ాకా, నీవు కటుబడున్ట్ట
ా నేనికమీదట నినున కటిుంతును; నీవు
మ్రల త్ంబురలను వాయింతువు, సంభ్రమ్ పడువారి నాటాములలో
కలిసెదవు.
నీవు షోమో
ా ను కొండలమీద దా
ర కాువలు
ా లను మ్రల నాట్టదవు, నాట్ట వారు
వాటి ఫలములను అనుభ్వించెదరు.
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ఎఫా
ర యిము పరవత్ములమీద కావలివారు కేకవేసిస్త్యోనున్కు మ్న్ దేవుడెైన్
యెహోవాయొదదకు పోవుదము రండని చెపుప దిన్ము నిరణయమ్యయెను.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడుయాకోబునుబటిు సంతోష్ముగా
ప్రడుడి, రాజాములకు శిరససగు జన్మునుబటిు ఉతాసహధవని చేయడి,
పరకటించడి సు
త త్రచేయడియెహోవా, ఇశార యేలులో శ్రష్ంచిన్ నీ పరజను
రకిుంపుమీ అని బత్రమ్యలుడి.

And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed
from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall
approach unto Me; for who is this that engaged his heart to approach unto
Me?' saith the LORD.
`And ye shall be My people, and I will be your God.'"

Again I will build thee, and thou shalt be built, O virgin of Israel; thou shalt
again be adorned with thy timbrels, and shalt go forth in the dances of them
that make merry.
Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria; the planters shall
plant, and shall eat them as common things.
For there shall be a day that the watchmen upon Mount Ephraim shall cry,
`Arise ye, and let us go up to Zion unto the LORD our God.'"
For thus saith the LORD: "Sing with gladness for Jacob, and shout among the
chief of the nations; proclaim ye, praise ye, and say, `O LORD, save Thy
people, the remnant of Israel.'
Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the
coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with
child, and her that travaileth with child together; a great company shall
return thither.
They shall come with weeping, and with supplications will I lead them; I will
cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they
shall not stumble; for I am a Father to Israel, and Ephraim is My firstborn.
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ఉత్తరదేశములోనుండియ నేను వారిని రపపంచ చనానను, గు
"Hear the word of the LORD, O ye nations, and declare it in the isles afar off,
ర డిివారినేమి
కుంటివారినేమి గరిభణుల నేమి పరసవించ స్త్తీలనేమి భూదిగంత్ములనుండి
and say, `He that scattered Israel will gather him, and keep him as a
అంద రిని సమ్కూరుచచనానను, మ్హాసంఘమై వారికకడికి త్రరిగి వచెచదరు shepherd doth his flock.'
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For the LORD hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of
him that was stronger than he.
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వారు ఏడుచచ వచెచదరు, వారు న్నున ప్ర
ర రిథంచచండగా నేను వారిని
న్డిపంచదును, వారు తొటిిలాకుండ చకకగా పోవు బాటను నీళా కాలువల
యొదద వారిని న్డిపంతును. ఇశారయేలున్కు నేను త్ండిరని కానా? ఎఫా
ర యిము
నా జేాష్ఠ కుమ్యరుడు కాడా?
జనుల్లరా, యెహోవా మ్యట వినుడి; దూరమైన్ దీవపములలోనివారికి దాని
పరకటింపుడిఇశారయేలును చెదరగొటిున్వాడు వాని సమ్కూరిచ, గొఱ్ఱలకాపరి త్న్
మ్ందను కాప్రడున్ట్ట
ా కాప్రడున్ని తెలియజేయడి.
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యెహోవా యాకోబు వంశసు
థ లను విమోచించ చనానడు, వారికంట్ట
బలవంతుడెైన్ వాని చేత్రలోనుండి వారిని విడిపంచచనానడు
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వారు వచిచ స్త్యోను కొండ మీద ఉతాసహధవని చేతురు; యెహోవా చేయ
ఉప కారమునుబటిుయ గోధుమ్లనుబటిుయ దా
ర కాురసమును బటిుయ
తెైలమునుబటిుయ, గొఱ్ఱలకును పశువులకును పుట్ట
ు పలాలనుబటిుయ
సమూహములుగా వచెచదరు; వారిక నన్నటికిని కృశింపక నీళ్ల
ా ప్రరు తోటవల
నుందురు.
వారి దుుఃఖమున్కు పరత్రగా సంతోష్మిచిచ వారిని ఆద రించెదను, విచారము
కొటిువేసి నేను వారికి ఆన్ందము కలుగజేతును గనుక కన్ాకలును
¸యవనులును వృదు
ి లును కూడి నాటామ్ందు సంతోష్ంచెదరు.

Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together;
for I will turn their mourning into joy, and will comfort them and make them
rejoice from their sorrow.
And I will satiate the soul of the priests with fatness, and My people shall be
satisfied with My goodness," saith the LORD.
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కొరవువతో యాజకులను సంతోష్పరచెదను, నా జనులు నా ఉపకార ములను
తెలిసికొని త్ృపతనొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఆల కించడి, రామ్యలో
అంగల్లరుపను మ్హా రోదన్ధవనియ విన్బడుచన్నవి; రాహేలు త్న్
పలాలను గూరిచ యేడుచ చన్నది; ఆమ పలాలు లేకపోయిన్ందున్ ఆమ వారిని
గూరిచ ఓదారుప పందనొలాకున్నది.
యెహోవా ఈ ఆజా ఇచచచనానడుఏడువక ఊరకొనుము, కనీనళ్ల
ా విడుచట "I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus: `Thou hast chastised
మ్యనుము; నీ కిరయసఫలమై, జనులు శతు
ి వుని దేశములోనుండి త్రరిగి
me and I was chastised, as a bullock unaccustomed to the yoke; turn Thou
వచెచదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
me, and I shall be turned, for Thou art the LORD my God.
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రాబోవు కాలమున్ందు నీకు మేలు కలుగున్ను న్మిిక యన్నది, నీ పలాలు
త్రరిగి త్మ్ సవదేశమున్కు వచెచదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow
together to the goodness of the LORD--for wheat and for wine and for oil,
and for the young of the flock and of the herd; and their soul shall be as a
watered garden, and they shall not sorrow any more at all.

Thus saith the LORD: "A voice was heard in Ramah, lamentation and bitter
weeping; Rachel, weeping for her children, refused to be comforted for her
children, because they were no more."
Thus saith the LORD; "Restrain thy voice from weeping, and thine eyes from
tears; for thy work shall be rewarded," saith the LORD; "and they shall come
back from the land of the enemy.
And there is hope in thine end," saith the LORD, "that thy children shall
come back to their own border.

Surely after I was turned, I repented; and after I was instructed, I smote
upon my thigh. I was ashamed, yea, even confounded, because I bore the
reproach of my youth.'
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నీవు న్నున శికిుంచిత్రవి, కాడికి అలవాట్టకాని కోడె దబబలకు లోబడున్ట్ట
ా గా
Is Ephraim My dear son? Is he a pleasant child? For since I spoke against
నేను శిక్షకు లోబడుచనానను, నీవు నా దేవుడవెైన్ యెహోవావు, నీవు నా
him, I do earnestly remember him still; therefore My heart is troubled for
మ్న్సుసను త్రిపపన్ యెడల నేను త్రరుగుదును అని ఎఫా
ర యిము అంగల్లరుచ him; I will surely have mercy upon him," saith the LORD.
చండగా నేను ఇపుపడ వినుచనానను.
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నేను త్రరిగిన్ త్రువాత్ పశాచతా
త పపడిత్రని, నేను సంగత్ర తెలిసికొని తొడ
చరుచకొంటిని, నా బాలా కాలమ్ందు కలిగిన్ నిందను భ్రించచ నేను
అవమ్యన్ము నొంది సిగు
ు పడిత్రని.
ఎఫా
ర యిము నా కిష్ుమైన్ కుమ్యరుడా? నాకు ముదు
ద బిడా
ి ? నేన్త్నికి
విరోధముగ మ్యటల్లడున్పుపడెలా అత్ని జా
ా పకము న్నున విడువకున్నది,
అత్నిగూరిచ నా కడుపులో చాల్ల వేదన్గా నున్నది, త్పపక నేన్త్ని
కరుణంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఇశారయేలు కుమ్యరీ, సరిహదు
ద రాళాను ప్రత్రంచము, దోవచూపు సతంభ్ములను
నిలువబెట్ట
ు ము, నీవు వెళ్లాన్ రాజమ్యరుముత్ట్ట
ు నీ మ్న్సుస నిలుపుకొనుము,
త్రరుగుము; ఈ నీ పటుణములకు త్రరిగి రముి.
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అంత్లో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర బహు వినోద మ్యయెను.

And it shall come to pass, that as I have watched over them to pluck up and
to break down, and to throw down and to destroy and to afflict, so will I
watch over them to build and to plant," saith the LORD.
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యెహోవా వాకుక ఇదేఇశారయేలు కేుత్ిములోను యూదా కేుత్ిములోను
న్రబీజమును మ్ృగబీజమును నేను చలు
ా దిన్ములు వచచచన్నవి.
వారిని పలాగించటకును విరుగగొట్ట
ు టకును పడదోరయట కును నాశన్ము
చేయటకును హింసించటకును నేనేల్లగు కనిపటిు యంటినో ఆల్లగ వారిని
సాథపంచటకును నాట్టటకును కనిపటిుయందును; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"In those days they shall say no more: "`The fathers have eaten a sour
grape, and the children's teeth are set on edge.'
But every one shall die for his own iniquity: every man that eateth the sour
grape, his teeth shall be set on edge.
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ఆ దిన్ములలోత్ండు
ర లు దా
ర క్షకాయలు త్రన్గా పలాల పళ్ల
ా పులిసెన్ను మ్యట
వాడుకొన్రు.

"Behold, the days come," saith the LORD, "that I will make a new covenant
with the house of Israel and with the house of Judah--

నీవు ఎనానళ్ల
ా ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుదువు? విశావసఘ్రత్కురాల్ల,
యెహోవా నీ దేశములో నూత్న్మైన్ కారాము జరిగించ చనానడు, స్త్తీ
పురుషుని ఆవరించను.
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు--చెరలో నుండి నేను వారిని త్రరిగి రపపంచిన్ త్రువాత్
యూదాదేశము లోను దాని పటుణములలోను జనులునీత్రకేుత్ిమ్య, పరత్రష్ఠత్
పరవత్మ్య, యెహోవా నినున ఆశీరవదించను గాక అను మ్యట ఇకను
వాడుకొందురు.
అలసియన్న వారి ఆశను త్ృపతపరచదును,కృశించిన్ వారిన్ందరిని నింపు
దును.
కావున్ సేదాము చేయవారేమి, మ్ందలతో త్రరుగుల్లడువారేమి, యూదా
వారందరును పటుణసు
థ లందరును వారి దేశములో కాపురముందురు.

"Set thee up waymarks, make thee high heaps; set thine heart toward the
highway, even the way which thou wentest; turn back, O virgin of Israel,
turn back to these thy cities.
How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter? For the LORD
hath created a new thing in the earth: a woman shall compass a man."

Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "As yet they shall use this
speech in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring them
back from captivity: `The LORD bless thee, O habitation of justice and
mountain of holiness.'
And there shall dwell in Judah itself, and in all the cities thereof together,
husbandmen, and they that go forth with flocks.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful
soul."

Upon this I awaked and beheld, and my sleep was sweet unto me.
"Behold, the days come," saith the LORD, "that I will sow the house of Israel
and the house of Judah with the seed of man and with the seed of beast.
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పరత్ర వాడు త్న్ దోష్ముచేత్నే మ్ృత్రనొందును; ఎవడు దా
ర క్షకాయలు త్రనునో
వాని పళేా పులియను.

not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I
took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, My covenant
which they broke, although I was a husband unto them," saith the LORD.
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ఇదిగో నేను ఇశారయేలువారితోను యూదావారి తోను కొరత్త నిబంధన్ చేయ
దిన్ములు వచచచన్నవి; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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అది ఐగుపు
ు కొనిన్
త లోనుండి వారిని రపపంచటకెై నేను వారిని చెయిా పట్ట
దిన్మున్, వారి పత్రులతో నేను చేసిన్ నిబంధన్వంటిది కాదు; నేను వారి
పనిమిటినైన్ను వారు ఆ నిబంధన్ను భ్ంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా
వాకుక.

"But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel:
After those days," saith the LORD, "I will put My law in their inward parts,
and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be My
people.
And they shall teach no more every man his neighbor and every man his
brother, saying, `Know the LORD.' For they shall all know Me, from the least
of them unto the greatest of them," saith the LORD, "for I will forgive their
iniquity, and I will remember their sin no more."
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ఈ దిన్ములైన్ త్రువాత్ నేను ఇశారయేలువారితోను యూదావారితోను
చేయబోవు నిబంధన్ యిదే, వారి మ్న్సుసలలో నా ధరివిధి ఉంచెదను, వారి
హృదయముమీద దాని వా
ర సెదను; యెహోవా వాకుక ఇదే.

Thus saith the LORD, who giveth the sun for a light by day, and the
ordinances of the moon and of the stars for a light by night, who divideth
the sea when the waves thereof roar; the LORD of hosts is His name:
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నేను వారికి దేవుడనై యందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మ్రి
"If those ordinances depart from before Me," saith the LORD, "then the
ఎన్న డునుయెహోవానుగూరిచ బోధనొందుదము అని త్మ్ పరుగువారికిగాని seed of Israel also shall cease from being a nation before Me for ever."
త్మ్ సహోదరులకుగాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోష్ములను క్షమించి
వారి ప్రప ములను ఇక నన్నడును జా
ా పకము చేసికొన్ను గనుక అలుప లేమి
ఘనులేమి అందరును న్ననరుగుదురు; ఇదేయెహోవా వాకుక.
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పగటి వెలుగుకెై సూరుాని, రాత్రి వెలుగుకెై చందర న్క్షత్ిములను
నియమించవాడును, దాని త్రంగ ములు ఘోష్ంచన్ట్ట
ా సముదరమును
రేపువాడున్గు యెహోవా ఆ మ్యట సెలవిచచచనానడు, సెైన్ాముల
కధిపత్రయగు యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు.

Thus saith the LORD: "If heaven above can be measured, and the
foundations of the earth searched out beneath, I will also cast off all the
seed of Israel for all that they have done," saith the LORD.
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"Behold, the days come," saith the LORD, "that the city shall be built to the
LORD from the Tower of Hananeel unto the Gate of the Corner.
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ఆ నియమ్ములు నా సనినధి నుండకుండ పోయిన్యెడల ఇశారయేలు
సంత్త్రవారు నా సనినధిని ఎన్నడును జన్ ముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా పైనున్న ఆకాశ వెైశాలామును కొలుచటయ
కిరందనున్న భూమి పునా దులను పరిశోధించటయ శకామైన్యెడల,
ఇశారయేలు సంతాన్ము చేసిన్ సమ్సతమునుబటిు నేను వారిన్ందరిని తోసి
వేతును; యెహోవా వాకుక ఇదే.
యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడురాబోవు దిన్ములలో హన్నేాలు
గోపురము మొదలుకొని మూలగుమ్ిమువరకు పటుణము యెహోవా పేరట
కటుబడును.
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కొలనూలు దాని కెదు రుగా గారేబుకొండవరకు పోవుచ గోయావరకు త్రరిగి
సాగును.

And the measuring line shall yet go forth opposite it upon the hill Gareb,
and shall compass about to Goath.

And the whole valley of the dead bodies and of the ashes, and all the fields
unto the Brook of Kidron unto the corner of the Horse Gate toward the east
shall be holy unto the LORD. It shall not be plucked up nor thrown down any
more for ever."
The word that came to Jeremiah from the LORD in the tenth year of
Zedekiah king of Judah, which was the eighteenth year of Nebuchadnezzar.
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శవములును బూడిదయ వేయబడు లోయ అంత్య కిదోరను వాగువరకును For then the king of Babylon's army besieged Jerusalem; and Jeremiah the
గుఱ్ఱముల గవినివరకును తూరుపదిశనున్న పలములనినయ యెహోవాకు
prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king of
పరత్ర ష్ఠత్ములగును. అది మ్రి ఎన్నడును పలాగింపబడదు, పడదోరయబడదు. Judah's house.
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యూదారాజైన్ సిదికయా యేలుబడి పదియవ... సంవత్సరమున్, అన్గా
నబుకదరజరు ఏలుబడి పదు ననిమి దవ సంవత్సరమున్
యెహోవాయొదదనుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక.
ఆ కాలమున్ బబులోనురాజు దండు యెరూష్లేమున్కు ముటుడి
వేయచండగా సిదికయా యిరీియాతో చెపపన్దేమ్న్గాయెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుఆలోచించడి, ఈ పటుణ మును బబులోనురాజు చేత్రకి
నేను అపపగించచనానను, అత్డు దాని పట్ట
ు కొనును,

For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, "Why dost thou
prophesy and say, `Thus saith the LORD: Behold, I will give this city into the
hand of the king of Babylon, and he shall take it;
and Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the
Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of
Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall
behold his eyes;
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and he shall lead Zedekiah to Babylon, and there shall he be until visit I him,
saith the LORD; though ye fight with the Chaldeans, ye shall not prosper'?"
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యూదారాజైన్ సిదికయా కలీదయల చేత్రలోనుండి త్పపంచకొన్క
బబులోనురాజు చేత్రకి నిశచయముగా అపపగింపబడును, సిదికయా అత్నితో
ముఖాముఖిగా మ్యటల్లడును, కనునల్లర అత్నిచూచను,
అత్డు సిదికయాను బబులోనున్కు కొనిపోవును, నేను అత్ని దరిశంచవరకు
అత్డకకడనే యండును; ఇదే యెహోవా వాకుక;
మీరు కలీదయలతో యదిము చేసిన్ను మీరు జయము నొందరు, అను
మ్యటలు నీవేల పరకటించచనానవని యిరీియాతో చెపప అత్నిని చెరలో
వేయించి యండెను; కాగా పరవకియె
ై న్ యిరీియా యూదా రాజు
మ్ందిరములోనున్న చెరసాల ప్ర
ర కార ములో ఉంచబడియండెను.
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అంత్ట యిరీియా ఇటాననుయెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను

So Hanameel mine uncle's son came to me in the court of the prison
according to the word of the LORD, and said unto me, `Buy my field, I pray
thee, that is in Anathoth, which is in the country of Benjamin; for the right
of inheritance is thine, and the redemption is thine; buy it for thyself.' Then I
knew that this was the word of the LORD.
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నీ త్ండిర తోడబుటిున్ ష్లూ
ా ము కుమ్యరుడగు హన్మేలు నీయొదదకు వచిచ
అనాతోతులోనున్న నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరిము నీదే, దాని
కొనుకొకనుమ్ని చెపుపను.
కావున్ నా త్ండిర తోడబుటిున్వాని కుమ్యరుడెైన్ హన్ మేలు యెహోవా
మ్యటచొపుపన్ చెరసాల ప్ర
ర కార ములోనున్న నాయొదదకు వచిచబెనాామీను
దేశమ్ందలి అనాతోతులోనున్న నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి
వారసుడవు నీవే, దాని విమోచన్ము నీవలన్నే జరుగవలను, దాని
కొనుకొకనుమ్ని నాతో అన్గా, అది యెహోవా వాకుక అని నేను తెలిసికొని

"And I bought the field from Hanameel my uncle's son, that was in
Anathoth, and weighed out to him the money, even seventeen shekels of
silver.
And I subscribed the evidence and sealed it, and took witnesses, and
weighed him the money in the balances.
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నా త్ండిర తోడబుటిున్వాని కుమ్యరుడెైన్ హన్మేలు పలమును కొని,
పదియేడు తులముల వెండి తూచి ఆత్నికిచిచత్రని.
నేను కరయ పత్ిము వా
ర సి ముదరవేసి సాకు
ు లను పలిపంచి తా
ి సుతో ఆ వెండి
తూచి

And Jeremiah said, "The word of the LORD came unto me, saying:
Behold, Hanameel the son of Shallum thine uncle shall come unto thee,
saying, `Buy thee my field that is in Anathoth; for the right of redemption is
thine to buy it.'

So I took the evidence of the purchase, both that which was sealed
according to the law and custom and that which was open;
and I gave the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, the
son of Mahseiah, in the sight of Hanameel mine uncle's son, and in the
presence of the witnesses who signed the book of the purchase, before all
the Jews who sat in the court of the prison.
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కరయపత్ిమును, అన్గా ముదరగల విడుదల కెైకోలును ఒడంబడికను ముదరలేని
విడుదల కెైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని.
అపుపడు నా త్ండిర తోడబుటిున్వాని కుమ్యరుడెైన్ హన్మేలు ఎదు టను, ఆ
కరయపత్ిములో చేవా
ర లు చేసిన్ సాకు
ు ల యెదుటను, చెరసాల ప్ర
ర కారములో
కూరుచన్న యూదు లందరియెదుటను, నేను మ్హ సేయా కుమ్యరుడగు
నేరీయా కుమ్యరుడెైన్ బారూకున్కు ఆ కరయపత్ిమును అపపగించి వారి
కనునల యెదుట బారూకున్కు ఈల్లగు ఆజా
ా పంచి త్రని.

And I charged Baruch before them, saying,

ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గా
ఈ పత్ిములను, అన్గా ముదరగల యీ కరయపత్ిమును ముదరలేని
కరయపత్ిమును, నీవు తీసికొని అవి బహు దిన్ములుండు న్ట్ట
ా మ్ంటికుండలో
వాటిని దాచిపట్ట
ు ము.
ఇశార యేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుఇండు
ా ను పలములును దా
ర క్షతోటలును ఇంక ఈ
దేశములో కొన్బడును.
నేరీయా కుమ్యరుడెైన్ బారూకుచేత్రకి ఆ కరయ పత్ిమును నేన్పపగించిన్
త్రువాత్ యెహోవాకు ఈల్ల గున్ ప్ర
ర రథన్ చేసిత్రని

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Houses and fields and
vineyards shall be possessed again in this land.'
"Now when I had delivered the evidence of the purchase unto Baruch the
son of Neriah, I prayed unto the LORD, saying:

ఆలోచన్ విష్యములో నీవే గొపపవాడవు, కిరయలు జరిగించ విష్యములో
శకిి సంపనునడవు, వారి పరవరిన్లనుబటిుయ వారి కిరయాఫలమును బటిుయ
అందరికి పరత్రఫలమిచచటకెై న్రపుతు
ి ల మ్యరుములనినటిని నీవు కనునల్లర
చూచచనానవు.
నీవు ఐగుపు
ు నేటివరకు ఇశారయేలు వారి మ్ధాను ఇత్ర
త దేశములో చేసిన్ట్ట
మ్నుషుాల మ్ధాను సూచక కిరయలను మ్హతాకరాములను చేయచ నేటి
వల నీకు కీరిి తెచచకొనుచనానవు.
సూచక కిరయలను మ్హతాకరాములను జరిగించచ మ్హా బలముకలిగి,
చాపన్ చేతులు గలవాడవెై మ్హాభ్యము పుటిుంచి, ఐగుపు
త దేశములోనుండి
నీ పరజలను రపపంచి

and hast brought forth Thy people Israel out of the land of Egypt, with signs
and with wonders, and with a strong hand and with an outstretched arm,
and with great terror;

మీ కిచెచదన్ని వారి పత్రులకు పరమ్యణముచేసి, ప్రలు తేనలు పరవహించ ఈ
దేశమును వారి కిచిచత్రవి.

Behold the siege ramps! They have come unto the city to take it; and the
city is given into the hand of the Chaldeans, who fight against it, because of
the sword and of the famine and of the pestilence. And what Thou hast
spoken has come to pass, and behold, Thou seest it.

`Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Take these deeds, this
evidence of the purchase, both which is sealed and this evidence which is
open, and put them in an earthen vessel, that they may continue many days.

Ah Lord GOD! Behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy
great power and outstretched arm; and there is nothing too hard for Thee.

Thou showest lovingkindness unto thousands, and recompensest the
iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The
Great, the Mighty God, the LORD of hosts is His name,
యెహోవా, పరభువా సెైన్ా ములకధిపత్రయగు యెహోవా అను పేరు
great in counsel and mighty in work. For Thine eyes are open upon all the
వహించవాడా, శూరుడా, మ్హాదేవా, నీ యధికబలముచేత్ను చాచిన్
ways of the sons of men, to give every one according to his ways and
బాహువుచేత్ను భూమ్యాకాశములను సృజంచిత్రవి, నీకు అసాధామైన్దేదియ according to the fruit of his doings;
లేదు.
నీవు వేవేలమ్ందికి కృపచూపుచ, త్ండు
ర ల దోష్మును వారి త్రువాత్ వారి
who hast set signs and wonders in the land of Egypt even unto this day, and
పలాల ఒడిలో వేయవాడవు.
in Israel and among other men, and hast made Thee a name, as at this day;

and hast given them this land which Thou didst swear to their fathers to
give them, a land flowing with milk and honey.
And they came in and possessed it, but they obeyed not Thy voice, neither
walked in Thy law: they have done nothing of all that Thou commanded
them to do. Therefore Thou hast caused all this evil to come upon them.
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వారు పరవేశించి దాని సవత్ంత్రించకొనిరి గాని నీ మ్యట విన్కపోయిరి, నీ
ధరిశాసతీము న్నుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవల న్ని
నీవాజా
ా పంచిన్వాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి గనుక ఈ కీడంత్య వారిమీదికి
రపపంచియనానవు.
ముటుడి దిబబలను చూడుము, పటుణమును పట్ట
ు కొనుటకు అవి దానికి
సమీపంచచన్నవి, ఖడుము కాుమ్ము తెగులు వచచటవలన్ దానిమీద
యదిముచేయచండు కలీదయల చేత్రకి ఈ పటుణము అపపగింపబడును;
నీవు సెలవిచిచన్ది సంభ్వించెను, నీవే దాని చూచచనానవు గదా?

And Thou hast said unto me, O Lord GOD: `Buy thee the field for money,
and take witnesses,' for the city is given into the hand of the Chaldeans."

యెహోవా పరభువాధన్మిచిచ యీ పలమును కొను కొకని సాకు
ు లను
పలుచకొనుమ్ని నీవే నాతో సెల విచిచత్రవి, అయితే ఈ పటుణము కలీదయల
చేత్రకి అపపగింప బడుచన్నది.
అంత్ట యెహోవావాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Behold, I am the LORD, the God of all flesh. Is there any thing too hard for
Me?
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నేను యెహోవాను, సరవశరీ రులకు దేవుడను, నాకు అసాధామైన్దేదైన్
నుండునా?
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కావున్ యెహోవా ఈమ్యట సెలవిచచచనానడు ఇదిగో నేను ఈ పటుణమును
కలీదయల చేత్రకిని బబు లోను రాజైన్ నబుకదరజరు చేత్రకిని అపపగింపబోవు
చనానను; అత్డు దాని పట్ట
ు కొన్గా
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ఈ పటుణము మీద యదిముచేయ కలీదయలు వచిచ, యీ పటుణము న్కు
అగిన ముటిుంచి, యే మిదదలమీద జనులు బయలున్కు ధూప్రరపణచేసి
అన్ాదేవత్లకు ప్రనారపణములన్రిపంచి నాకు కోపము పుటిుంచిరో ఆ
మిదదలనినటిని కాలిచవేసె దరు.
ఏలయన్గా ఇశారయేలువారును యూదావారును త్మ్ బాలాము మొదలుకొని
నాయెదుట చెడుత్న్మే చేయచ వచచచనానరు, త్మ్ చేతుల కిరయవలన్
వారు నాకు కోపమే పుటిుంచవారు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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నా కోపము రేపుటకు ఇశారయేలువారును యూదా వారును వారి రాజులును
వారి పరధానులును వారి యాజకులును వారి పరవకిలును యూదా జనులును
యెరూష్లేము నివాసులును చూపన్ దుష్పరవరిన్ అంత్ టినిబటిు,
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నా యెదుటనుండి వారి దుష్పరవరిన్ను నేను నివారణచేయ ఉదేదశించన్ట్ట
ా ,
వారు ఈ పటుణమును కటిున్ దిన్ము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు
కోపము పుటిుంచటకు కారణమ్యయెను.
నేను పందలకడ లేచి వారికి బోధించిన్ను వారు నా బోధ న్ంగీకరింపక పోయిరి,
వారు నా త్ట్ట
ు ముఖము త్రిపుపకొన్క వీపునే త్రిపుపకొనిరి.

Then came the word of the LORD unto Jeremiah, saying,

Therefore thus saith the LORD: Behold, I will give this city into the hand of
the Chaldeans and into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and he
shall take it.
And the Chaldeans who fight against this city shall come and set fire on this
city, and burn it with the houses upon whose roofs they have offered
incense unto Baal, and poured out drink offerings unto other gods to
provoke Me to anger.
For the children of Israel and the children of Judah have done only evil
before Me from their youth; for the children of Israel have only provoked
Me to anger with the work of their hands, saith the LORD.
For this city hath been to Me as a provocation of Mine anger and of My fury
from the day that they built it even unto this day, so that I should remove it
from before My face
because of all the evil of the children of Israel and of the children of Judah,
which they have done to provoke Me to anger -- they, their kings, their
princes, their priests, and their prophets, and the men of Judah, and the
inhabitants of Jerusalem.
And they have turned unto Me the back and not the face. Though I taught
them, rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to
receive instruction;
but they set their abominations in the house which is called by My name to
defile it.
And they built the high places of Baal, which are in the Valley of the Son of
Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire
unto Molech, which I commanded them not, neither came it into My mind
that they should do this abomination, to cause Judah to sin.
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మ్రియ నా పేరు పటుబడిన్ మ్ందిరమును అప విత్ిపరచటకు దానిలో
హేయమైన్వాటిని పటిురి.

"And now therefore thus saith the LORD, the God of Israel, concerning this
city whereof ye say, `It shall be delivered into the hand of the king of
Babylon by the sword and by the famine and by the pestilence':
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వారు త్మ్ కుమ్యరులను కుమ్యరిలను పరత్రష్ుంపవలన్ని బెన్హినోనము
లోయలోనున్న బయలున్కు బలిపీఠము లను కటిుంచిరి, ఆల్లగు చేయటకు
నేను వారి కాజా
ా పంప లేదు, యూదావారు ప్రపములో పడి, యెవరైన్ నిటిు
హేయకిరయలు చేయదురన్నమ్యట నా కెన్నడును తోచలేదు.

Behold, I will gather them out of all countries whither I have driven them in
Mine anger and in My fury and in great wrath; and I will bring them again
unto this place, and I will cause them to dwell safely.
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And they shall be My people, and I will be their God;
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కావున్ ఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈ పటుణ మునుగూరిచ యీ మ్యట
సెలవిచచచనానడు అది ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను తెగులుచేత్ను
పీడింపబడిన్దై బబులోనురాజు చేత్రకి అపపగింపబడున్ని మీరీ పటుణమును
గూరిచ చెపుపచనానరు గదా.
ఇదిగో నాకు కలిగిన్ కోపోదేరకముచేత్ను మ్హా రౌదరముచేత్ను నేను వారిని
వెళాగొటిున్ దేశములనినటిలోనుండి వారిని సమ్కూరిచ యీ సథలమున్కు త్రరిగి
రపపంచి వారిని నిరభయముగా నివసింపజేసెదను.
వారు నాకు పరజలైయందురు నేను వారికి దేవుడనై యందును.
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మ్రియ వారికిని వారి కుమ్యరులకును మేలు కలుగుటకెై వారు నిత్ాము
నాకు భ్యపడున్ట్ట
ా నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మ్యరు మును
దయచేయదును.
నేను వారికి మేలు చేయట మ్యన్కుండున్ట్ట
ా నిత్ామైన్ నిబంధన్ను వారితో
చేయ చనానను; వారు న్నున విడువకుండున్ట్ట
ా వారి హృదయ ములలో
నా యెడల భ్యభ్కు
ి లు పుటిుంచెదను.
వారికి మేలుచేయటకు వారియందు ఆన్ందించచనానను, నా
పూరణహృదయముతోను నా పూరా
ణ త్ితోను ఈ దేశములో నిశచయముగా
వారిని నాట్టదను.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునే్ ్ ను ఈ పరజలమీదికి ఇంత్
గొపప కీడు రపపంచిన్ రీత్రనే నేను వారినిగూరిచ చెపపన్ మేలంత్ టిని
వారిమీదికి రపపంపబోవుచనానను.

and I will give them one heart and one way, that they may fear Me for ever,
for the good of them and of their children after them.
And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away
from them, to do them good; but I will put My fear in their hearts, that they
shall not depart from Me.
Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this
land assuredly with My whole heart and with My whole soul.
"For thus saith the LORD: As I have brought all this great evil upon this
people, so will I bring upon them all the good that I have promised them.
And fields shall be bought in this land whereof ye say, `It is desolate without
man or beast. It is given into the hand of the Chaldeans.'

Men shall buy fields for money, and sign evidences and seal them, and take
witnesses in the land of Benjamin and in the places about Jerusalem, and in
the cities of Judah and in the cities of the mountains, and in the cities of the
valley and in the cities of the South; for I will cause their captives to return,
saith the LORD."
ఇది ప్రడెై పోయెను, దానిలో న్రులు లేరు, పశువులు లేవు, ఇది కలీదయలచేత్రకి Moreover the word of the LORD came unto Jeremiah the second time, while
ఇయాబడియన్నదని మీరు చెపుపచన్న ఈ దేశమున్ పలములు
he was yet shut up in the court of the prison, saying,
వికరయింపబడును.
నేను వారిలో చెరపోయిన్వారిని రపపంపబోవుచనానను గనుక బెనాా మీను
"Thus saith the LORD the maker thereof, the LORD who formed it to
దేశములోను యెరూష్లేము ప్ర
ర ంత్ములలోను యూదా పటుణములలోను
establish it, the LORD is His name:
మ్న్ాములోని పటుణములలోను దకిుణదేశపు పటుణములలోను మ్నుషుాలు
కరయమిచిచ పలములు కొందురు, కరయపత్ిములు వా
ర యించకొందురు,
ముదరవేయదురు, సాకు
ు లను పట్ట
ు దురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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మ్రియ యిరీియా చెరసాల ప్ర
ర కారములలో ఇంక ఉంచబడియండగా
యెహోవా వాకుక రండవసారి అత్నికి పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

`Call unto Me, and I will answer thee, and show thee great and mighty
things, which thou knowest not.'
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మ్యట నరవేరుచ యెహోవా, సిథరపరచవలన్ని దాని నిరిించ యెహోవా,
యెహోవా అను నామ్ము వహించిన్వాడ ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
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నాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు ము నేను నీకు ఉత్తరమిచెచదను, నీవు గరహింపలేని గొపప
సంగతులను గూఢమైన్ సంగతులను నీకు తెలియజేతును.
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ముటుడిదిబబల దబబకును ఖడుమున్కును పటుణములోని యిండానినయ
యూదారాజుల న్గరులును శిథిలమై పోయెనుగదా. వాటినిగూరిచ ఇశారయేలు
దేవుడగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
కలీదయలతో యదిము చేసి, వారి చెడుత్న్మునుబటిు ఈ పటుణమున్కు
విముఖుడ
నైన్ నా మ్హాకోపముచేత్ హతులై, త్మ్ కళేబరములతో
కలీదయలకు సంత్ృపతకలిగించటకెై వారు వచచచండగా

For thus saith the LORD, the God of Israel, concerning the houses of this city
and concerning the houses of the kings of Judah, which are thrown down by
the siege mounds and by the sword:
`They come to fight with the Chaldeans, but it is to fill them with the dead
bodies of men whom I have slain in Mine anger and in My fury, and for all
whose wickedness I have hid My face from this city.
Behold, I will bring it health and cure; and I will cure them and will reveal
unto them the abundance of peace and truth.
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వారు నాకు విరోధముగా చేసిన్ ప్రప దోష్ము నిలువకుండ వారిని
పవిత్ిపరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన్ దోష్ములనినటిని
త్రరుగుబాట్టలనినటిని క్షమించెదను.
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భూజనులందరియెదుట వారు నాకిష్ుమైన్ పేరుగాను సోతత్ికారణముగాను
ఘన్తాసపదముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయ సకల ఉపకారములను
గూరిచన్ వరిమ్యన్మును జనులువిని నేను వారికి కలుగజేయ
సమ్సతకేుమ్మునుబటిుయ సమ్సతమైన్ మేలును బటిుయ భ్యపడుచ
దిగులు నొందుదురు.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఇది ప్రడెైపోయెను, దీనిలో న్రులు
లేరు నివాసులు లేరు, జంతువులు లేవు అని మీరు చెపుప ఈ సథలములోనే,
మ్నుషుాలైన్ను నివాసులైన్ను జంతువులైన్ను లేక ప్రడెైపోయిన్ యూదా
పటుణములలోనే, యెరూష్లేము వీధులలోనే,

నేను దానికి ఆరోగామును సవసథత్ను మ్రల రపపంచ చనానను, వారిని
సవసథపరచచనానను, వారికి సత్ా సమ్యధాన్ములను సమ్ృదిిగా
బయలుపరచెదను.
చెరలో నుండిన్ యూదావారిని ఇశారయేలువారిని నేను రపపంచ చనానను,
మొదట నుండిన్ట్ట
ా వారిని సాథపంచ చనానను.

And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to cease,
and will build them as at the first.

And I will cleanse them from all their iniquity whereby they have sinned
against Me; and I will pardon all their iniquities whereby they have sinned
and whereby they have transgressed against Me.
And it shall be to Me a name of joy, a praise and an honorbefore all the
nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them; and
they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity
that I provide unto it.'
"Thus saith the LORD: `Again there shall be heard in this place (which ye say
shall be desolate, without man and without beast, even in the cities of
Judah and in the streets of Jerusalem that are desolate, without man and
without inhabitant and without beast),
the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and
the voice of the bride, the voice of them that shall say, "Praise the LORD of
hosts, for the LORD is good; for His mercy endureth for ever"--and of those
who shall bring the sacrifice of praise into the house of the LORD. For I will
cause to return the captives of the land, as at the first,' saith the LORD.
"Thus saith the LORD of hosts: `Again in this place which is desolate, without
man and without beast, and in all the cities thereof shall be a habitation of
shepherds causing their flocks to lie down.
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సంతోష్ సవరమును ఆన్ంద శబదమును పండిా కుమ్యరుని సవరమును
పండిాకుమ్యరి సవర మునుయెహోవా మ్ంచివాడు, ఆయన్ కృప నిరంత్ర
ముండును, సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవాను సు
త త్రం చడి అని
పలుకువారి సవరమును మ్రల విన్బడును; యెహోవా మ్ందిరములోనికి సు
త త్ర
యాగములను తీసికొని వచచవారి సవరమును మ్రల విన్బడును;
మునుపటివల ఉండుటకెై చెరలోనున్న యీ దేశసు
థ లను నేను రపపంచ
చనానన్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు

In the cities of the mountains, in the cities of the vale, and in the cities of the
South, and in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and
in the cities of Judah, shall the flocks pass again under the hands of him that
counteth them,' saith the LORD.
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"`Behold, the days come,' saith the LORD, `that I will perform that good
thing which I have promised unto the house of Israel and to the house of
Judah.
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సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
మ్నుషుాలైన్ను జంతువులైన్ను లేక ప్రడెైయన్న యీ సథలములోను దాని
పటుణములనినటిలోను గొఱ్ఱల మ్ంద లను మేపుచ పరుండబెట్ట
ు
కాపరులుందురు.
మ్ననపు పటుణములలోను మైదాన్పు పటుణములలోను దకిుణదేశపు
పటుణములలోను బెనాామీను దేశములోను యెరూష్ లేము ప్ర
ర ంత్
సథలములలోను యూదా పటుణములలోను మ్ందలు లకక పట్ట
ు వారిచేత్
లకికంపబడున్ని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా వాకుక ఇదేఇశారయేలు వంశసు
థ లను గూరిచయ యూదా
వంశసు
థ లనుగూరిచయ నేను చెపపన్ మ్ంచి మ్యట నరవేరుచ దిన్ములు
వచచచన్నవి.
ఆ దిన్ములలో ఆ కాలమ్ందే నేను దావీదున్కు నీత్రచిగురును
మొలిపంచెదను; అత్డు భూమిమీద నీత్ర నాాయములను అనుసరించి
జరిగించను.
ఆ దిన్ములలో యూదావారు రకిుంపబడుదురు. యెరూష్లేము నివాసులు
సురకిుత్ ముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మ్న్కు నీత్రయని
యెరూష్లేమున్కు పేరుపటుబడును.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఇశారయేలువారి సింహా సన్ముమీద
కూరుచండువాడొకడు దావీదున్కుండక మ్యన్డు.
ఎడతెగక దహన్బలులను అరిపంచటకును నైవేదాముల న్రిపంచటకును
బలులను అరిపంచటకును నా సనినధిని యాజకులైన్ లేవీయలలో
ఒకడుండక మ్యన్డు.
మ్రియ యెహోవా వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గాదివారాత్ిములు వాటి సమ్యము లలో
ఉండకపోవున్ట్ట
ా నేను పగటికి చేసిన్ నిబంధన్ను రాత్రికి చేసిన్ నిబంధన్ను
మీరు భ్ంగము చేయకలిగిన్ యెడల
నా సేవకుడెైన్ దావీదు సింహాసన్ముమీద కూరుచండి రాజాపరిప్రలన్చేయ
కుమ్యరుడు అత్నికి ఉండక మ్యన్డని అత్నితో నేను చేసిన్ నిబంధన్ వారథ
మ్గును; మ్రియ నా పరిచారకులైన్ లేవీయలగు యాజ కులతోను నేను
చేసిన్ నా నిబంధన్ వారథమ్గును.

In those days and at that time will I cause the Branch of righteousness to
grow up unto David; and He shall execute judgment and righteousness in
the land.
In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely. And
this is the name wherewith she shall be called: The LORD Our
Righteousness.'
"For thus saith the LORD: `David shall never be in want for a man to sit upon
the throne of the house of Israel;
neither shall the priests, the Levites, be in want for a man before Me to
offer burnt offerings, and to kindle meat offerings, and to do sacrifice
continually.'"
And the word of the LORD came unto Jeremiah, saying,
"Thus saith the LORD: `If ye can break My covenant of the day and My
covenant of the night, and that there should not be day and night in their
season,
then may also My covenant be broken with David My servant, that he
should not have a son to reign upon his throne, and with the Levites the
priests, My ministers.
As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea
measured, so will I multiply the seed of David My servant and the Levites
who minister unto Me.'"
Moreover the word of the LORD came to Jeremiah, saying,
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ఆకాశ న్క్షత్ిములు లకికంప శకాము కాన్ట్ట
ు గాను, సముదరపు ఇసుకరేణువుల
నంచట అసాధామైన్ట్ట
ు గాను, నా సేవకుడెైన్ దావీదు సంతాన్మును, నాకు
పరిచరాచేయ లేవీయలను లకికంప లేన్ంత్గా నేను విసతరింపజేయదును.
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మ్రియ యెహోవావాకుక యిరీియాకు పరత్ా క్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
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తాను ఏరపరచకొనిన్ రండు కుట్టంబములను యెహోవా విసరిజంచెన్నియ,
నా పరజలు ఇకమీదట త్మ్ యెదుట జన్ముగా ఉండరనియ వారిని
త్ృణీకరించచ ఈ జనులు చెపుపకొను మ్యట నీకు విన్బడుచన్నది గదా.

Jeremiah

33

25

యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుపగటినిగూరిచయ
రాత్రినిగూరిచయ నేను చేసిన్ నిబంధన్ నిలకడగా ఉండని యెడల
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భూమ్యా కాశములనుగూరిచన్ విధులను నియమించవాడను నేను
కానియెడల, అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబుల సంతాన్ మును ఏలుటకు
అత్ని సంతాన్ సంబంధియె
ై న్ యేలికను ఏరపరచకొన్క నేను యాకోబు
సంతాన్పువాడగు నా సేవకుడెైన్ దావీదు సంతాన్మును విసరిజంతును.
నిశచయ ముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపపంచెదను.
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బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరును అత్ని సమ్సత సేన్య అత్ని
అధికారముకిరందనున్న భూరాజాములనినయ జన్ములనినయ కూడి
యెరూష్లేముమీదను దాని పురము లనినటిమీదను యదిము
చేయచండగా యెహోవా యొదదనుండి యిరీియాకు దరశన్మైన్ వాకుక.

And thou shalt not escape out of his hand, but shalt surely be taken and
delivered into his hand; and thine eyes shall behold the eyes of the king of
Babylon, and he shall speak with thee mouth to mouth, and thou shalt go to
Babylon.
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Yet hear the word of the LORD, O Zedekiah king of Judah. Thus saith the
LORD of thee: Thou shalt not die by the sword,

Jeremiah

34

3

ఇశార యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈల్లగు ఆజా ఇచచ చనానడునీవు వెళ్లా
యూదారాజైన్ సిదికయాతో ఈల్లగు చెపుపముయెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గా నేను ఈ పటుణమును బబులోను రాజుచేత్రకి అపపగించ
చనానను, అత్డు మ్ంటపటిు దాని కాలిచవేయను.
నీవు అత్ని చేత్రలోనుండి త్పపంచకొన్జాలక నిశచయ ముగా పటుబడి
అత్నిచేత్ర కపపగింపబడెదవు. బబులోను రాజును నీవు కనునల్లర చూచెదవు,
అత్డు నీతో ముఖా ముఖిగా మ్యటల్లడును, నీవు బబులోనున్కు పోవుదువు.
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"Considerest thou not what this people have spoken, saying, `The two
families which the LORD hath chosen, He hath even cast them off'? Thus
they have despised My people, that they should be no more a nation before
them.
Thus saith the LORD: `If My covenant be not with day and night, and if I
have not appointed the ordinances of heaven and earth,
then will I cast away the seed of Jacob and David My servant, so that I will
not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and
Jacob; for I will cause their captivity to cease, and have mercy on them.'"
The word which came unto Jeremiah from the LORD when Nebuchadnezzar
king of Babylon and all his army, and all the kingdoms of the earth of his
dominion, and all the people, fought against Jerusalem and against all the
cities thereof, saying,
"Thus saith the LORD, the God of Israel: Go and speak to Zedekiah king of
Judah and tell him, `Thus saith the LORD: Behold, I will give this city into the
hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire.

but thou shalt die in peace; and with the burnings of thy fathers, the former
kings who were before thee, so shall they burn incense for thee; and they
will lament thee, saying, "Ah, lord!" For I have pronounced the word, saith
the LORD.'"
Then Jeremiah the prophet spoke all these words unto Zedekiah king of
Judah in Jerusalem,

యూదా రాజవెైన్ సిదికయా, యెహోవా మ్యట వినుము నినునగూరిచ
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నీవు ఖడుమువలన్ మ్ృత్రబందక
నమ్ిదిగానే మ్ృత్ర బందదవు.
నీకంట్ట ముందుగానుండిన్ పూరవరాజులైన్ నీ పత్రులకొరకు ధూపదరవాములు when the king of Babylon's army fought against Jerusalem and against all
కాలిచన్ట్ట
ా -- అయోా నా యేలిన్వాడా, అని నినున గూరిచ అంగల్లరుచచ
the cities of Judah that were left, against Lachish and against Azekah; for
జనులు నీకొరకును ధూపదరవాము కాలుచదురు; ఆల్లగు కావలన్ని ఆజా
these fortified cities remained of the cities of Judah.
ఇచిచన్వాడను నేనే అని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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యూదా పటుణములలో ల్లకీషును అజేకాయను ప్ర
ర కారములుగల
పటుణములుగా మిగిలి యన్నవి,
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బబులోనురాజు దండు యెరూష్లేముమీదను మిగిలిన్ యూదా
పటుణములనినటిమీదను యదిము చేయచండగా పరవకియె
ై న్ యిరీియా
యెరూష్లేములో యూదా రాజైన్ సిదికయాకు ఈ మ్యట లనినటిని పరక
టించచ వచెచను.
యూదులచేత్ యూదులు కొలువు చేయించకొన్క త్మ్ దాసాములోనున్న
హెబీరయలనుగాని హెబీరయ రాండరనుగాని అందరిని విడిపంచన్ట్ట
ా
విడుదలచాటింప
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వలన్ని రాజైన్సిదికయా యెరూష్లేములోనున్న సమ్సత పరజలతో నిబంధన్
చేసిన్ త్రువాత్ యెహోవాయొదద నుండి యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ వాకుక
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ఆ నిబంధ న్నుబటిు అందరును త్మ్కు దాస దాస్త్జన్ముగా నున్న వారిని
విడిపంచదుమ్నియ, ఇకమీదట ఎవరును వారిచేత్ కొలువు
చేయించకొన్మ్నియ, ఒపుపకొని, ఆ నిబంధన్లో చేరిన్ పరధానులందరును
పరజలందరును విధేయలై వారిని విడిపంచిరి.
అయితే పమ్ిట వారు మ్న్సుస మ్యరుచకొని, తాము సవత్ంతు
ి లుగా
పోనిచిచన్ దాస దాస్త్జనులను మ్రల దాసులుగాను దాస్త్లుగాను లోపరచ
కొనిరి.
కావున్ యెహోవాయొదదనుండి వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను.
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This is the word that came unto Jeremiah from the LORD, after King
Zedekiah had made a covenant with all the people who were at Jerusalem
to proclaim liberty unto them:
that every man should let his manservant and every man his maidservant,
being a Hebrew or a Hebrewess, go free, that none should be served by
them, to wit: by a Jew, his brother.
Now when all the princes and all the people, who had entered into the
covenant, heard that every one should let his manservant and every one his
maidservant go free, that none should be served by them any more, then
they obeyed and let them go.
But afterward they turned, and caused the servants and the handmaids
whom they had let go free to return, and brought them into subjection for
servants and for handmaids.
Therefore the word of the LORD came to Jeremiah from the LORD, saying,

"Thus saith the LORD, the God of Israel: I made a covenant with your fathers
in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, out of the
house of bondage, saying,
`At the end of seven years let go every man his brother, a Hebrew who hath
been sold unto thee; and when he hath served thee six years, thou shalt let
him go free from thee.' But your fathers hearkened not unto Me, neither
inclined their ear.
ఇశార యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గా దాసుల గృహమైన్
And ye had now turned, and had done right in My sight in proclaiming
ఐగుపు
దేశములోనుండి
నేను
మీ
పత్రులను
రపపంచిన్
దిన్మున్
వారితో
ఈ
liberty every man to his neighbor; and ye had made a covenant before Me
త
నిబంధన్ చేసి త్రని.
in the house which is called by My name.
నీకు అమ్ిబడి ఆరు సంవత్సరములు కొలువుచేసిన్ హెబీరయలగు మీ
But ye turned and polluted My name, and caused every man his servant and
సహోదరులను ఏడు సంవత్సరములు తీరిన్ త్రువాత్ మీరు విడిపంపవలను; every man his handmaid, whom he had set at liberty at their pleasure, to
అయితే మీ పత్రులు త్మ్ చెవియొగుక నా మ్యట అంగీకరింపక పోయిరి.
return, and brought them into subjection to be unto you for servants and
for handmaids.
మీరైతే ఇపుపడు మ్న్సుస మ్యరుచకొని యొకొకకకడు త్న్ పరుగు వానికి
"Therefore thus saith the LORD: Ye have not hearkened unto Me, in
విడుదల చాటింత్మ్ని చెపప, నా పేరు పటుబడిన్ యీ మ్ందిరమ్ందు నా
proclaiming liberty, every one to his brother and every man to his neighbor.
సనినధిని నిబంధన్ చేసిత్రరి, నా దృష్ుకి యకిమైన్ది చేసిత్రరి.
Behold, I proclaim a `liberty' for you, saith the LORD, to the sword, to the
pestilence, and to the famine; and I will make you to be removed into all the
kingdoms of the earth.
పమ్ిట మీరు మ్న్సుస మ్యరుచకొని నా నామ్మును అపవిత్ిపరచిత్రరి వారి And I will give the men who have transgressed My covenant, who have not
ఇచాఛనుసారముగా త్రరుగున్ట్ట
ా వారిని సవత్ంతు
ి లుగా పోనిచిచన్ త్రువాత్, performed the words of the covenant which they had made before Me
అందరును త్మ్ దాసదాస్త్లను మ్రల పట్ట
ు కొని త్మ్కు దాసులుగాను
when they cut the calf in twain and passed between the parts thereof-దాస్త్లుగాను ఉండుటకెై వారిని లోపరచకొంటిరి
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కాబటిు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఒకొకకకడు త్న్ సహో
దరులకును త్న్ పరుగువారికిని విడుదల పరకటింపవలన్ని నేను చెపపన్
మ్యట మీరు విన్కపోత్రరే; ఆలోచించడి, విడుదల కావలన్ని నేనే
చాటించచనానను, అది ఖడు కాుమ్సంకటముల ప్రలగుటకెైన్ విడుదలయే;
భూరాజాము లనినటిలోను ఇట్ట అట్ట చెదరగొట్ట
ు టకు మిముి
న్పపగించచనానను.
మ్రియ నా సనినధిని తాము చేసిన్ నిబంధన్ మ్యటలు నరవేరచక దాని
న్త్రకరమించవారిని, తాము రండు భాగములుగా కోసి వాటిమ్ధా న్డిచిన్
దూడతో సమ్యనులుగా చేయచనానను;

the princes of Judah and the princes of Jerusalem, the eunuchs, and the
priests, and all the people of the land who passed between the parts of the
calf--

అన్గా యూదా అధిపతులను యెరూష్లేము అధిపతులను రాజ
పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులన్ందరిని ఆ దూడయొకక
రండు భాగముల మ్ధా న్డచిన్వారిన్ంద రిని ఆ దూడతో సమ్యనులుగా
చేయచనానను.
వారి శతు
ి వుల చేత్రకిని వారి ప్ర
ర ణము తీయజూచవారి చేత్ర కిని వారి
న్పపగించచనానను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకు
ు లకును
భూమ్ృగములకును ఆహారముగా నుండును.

And Zedekiah king of Judah and his princes will I give into the hand of their
enemies, and into the hand of them that seek their life, and into the hand of
the king of Babylon's army which has gone up from you.
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యూదారాజైన్ సిదికయాను అత్ని అధిపతులను వారి శతు
ి వులచేత్రకిని వారి The word which came unto Jeremiah from the LORD in the days of
ప్ర
ర ణము తీయజూచవారిచేత్రకిని మీయొదదనుండి వెళ్లుపోయిన్ బబులోనురాజు Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, saying,
దండు చేత్రకిని అపపగించచనానను.
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"Go unto the house of the Rechabites and speak unto them, and bring them
into the house of the LORD, into one of the chambers, and give them wine
to drink."
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యెహోవా వాకుక ఇదేనేను ఆజా ఇచిచ యీ పటుణమున్కు వారిని మ్రల
రపపంచ చనానను, వారు దానిమీద యదిముచేసి దాని పట్ట
ు కొని
మ్ంటపటిు దాని కాలిచవేసెదరు; మ్రియ యూదా పటుణములను ప్రడుగాను
నిరజన్ముగాను చేయ దును.
యోషీయా కుమ్యరుడును యూదారాజునైన్ యెహోయాకీము దిన్ములలో
యెహోవా యొదదనుండి యిరీియాకు వాకుక పరత్ాక్షమై
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నీవు రేకాబీయల యొదదకు పోయి వారితో మ్యటల్లడి, యెహోవా మ్ంది
రములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొని వచిచ, తా
ి గుటకు వారికి
దా
ర కాురసమిమ్ిని సెలవియాగా
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and I brought them into the house of the LORD, into the chamber of the
sons of Hanan, the son of Igdaliah, a man of God, which was by the chamber
of the princes, which was above the chamber of Maaseiah the son of
Shallum, the keeper of the door.
And I set before the sons of the house of the Rechabites pots full of wine,
and cups; and I said unto them, "Drink ye wine."
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నేను, యిరీియా కుమ్యరుడును యజనాా మ్నుమ్డునైన్ హబజజనాాను
అత్ని సహోదరులను అత్ని కుమ్యరుల న్ందరిని, అన్గా రేకాబీయల
కుట్టంబికులన్ందరిని, తోడుకొని వచిచత్రని.
యెహోవా మ్ందిరములో దైవ జనుడగు యిగదల్లా కుమ్యరుడెైన్ హానాను
But they said, "We will drink no wine; for Jonadab the son of Rechab, our
కుమ్యరుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచత్రని. అది రాజుల గదికి సమీపమున్ father, commanded us, saying, `Ye shall drink no wine, neither ye, nor your
దావరప్రలకుడును ష్లూ
ా ము కుమ్యరుడునైన్ మ్యశ్రయా గదికి పైగా ఉండెను. sons for ever.

Jeremiah

35

5

నేను రేకాబీయల యెదుట దా
ర కాురసముతో నిండిన్ ప్రత్ిలను గిననలను
పటిుదా
ర కాురసము తా
ి గుడని వారితో చెపపగా

I will even give them into the hand of their enemies and into the hand of
them that seek their life; and their dead bodies shall be for meat unto the
fowls of the heaven and to the beasts of the earth.

Behold, I will command, saith the LORD, and cause them to return to this
city; and they shall fight against it, and take it, and burn it with fire. And I
will make the cities of Judah a desolation without an inhabitant."

Then I took Jaazaniah the son of Jeremiah, the son of Habazziniah, and his
brethren and all his sons and the whole house of the Rechabites,

Neither shall ye build a house, nor sow seed, nor plant a vineyard, nor have
any; but all your days ye shall dwell in tents, that ye may live many days in
the land where ye are strangers.'
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారుమ్య పత్రుడగు రేకాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోనా దాబుమీరైన్ను మీ
సంత్త్రవారైన్ను ఎపుపడును దా
ర కాు రసము తా
ి గకూడదని మ్యకాజా
ా పంచెను
గనుక మేము దా
ర కాురసము తా
ి గము.
మ్రియ మీరు ఇలు
ా కట్ట
ు కొన్వదు
ద , విత్తన్ములు విత్తవదు
ద , దా
ర క్షతోట
నాటవదు
ద , అది మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయ దేశములో
దీరా
ా యష్ింతులగున్ట్ట
ా మీ దిన్ములనినయ గుడారములలోనే మీరు
నివసింపవలన్ని అత్డు మ్యకాజా
ా పంచెను.
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Thus have we obeyed the voice of Jonadab the son of Rechab, our father, in
all that he hath charged us: to drink no wine all our days, we, our wives, our
sons, nor our daughters,
nor to build houses for us to dwell in; neither have we vineyard, nor field,
nor seed.
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కావున్ మ్య పత్రుడెైన్ రేకాబు కుమ్యరుడగు యెహోనాదాబు మ్యకాజా
ా పంచిన్ But we have dwelt in tents, and have obeyed and done according to all that
సమ్సత విష్యములలో అత్ని మ్యటనుబటిు మేముగాని మ్య భారాలుగాని మ్య Jonadab our father commanded us.
కుమ్యరులుగాని మ్య కుమ్యరిలుగాని దా
ర కాురసము తా
ి గుటలేదు.

Jeremiah

35

9

Jeremiah
Jeremiah

35
35

10
11

Jeremiah

35

12

మ్య త్ండిరయె
ై న్ యెహోనాదాబు మ్యకాజా
ా పంచిన్ సమ్సతమునుబటిు మేము
But it came to pass, when Nebuchadnezzar king of Babylon came up into the
విధేయలమ్గు న్ట్ట
ా గా కాపురమున్కు ఇండు
ా కట్ట
ు కొనుటలేదు, దా
ర కాు
land, that we said, `Come, and let us go to Jerusalem for fear of the army of
వన్ములుగాని పలములుగాని సంప్రదించటలేదు, విత్తన్మైన్ను చలు
ా టలేదు the Chaldeans and for fear of the army of the Syrians.' So we dwell at
Jerusalem."
గుడారములలోనే నివసించ చనానము.
Then came the word of the LORD unto Jeremiah, saying,
అయితే బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు ఈ దేశములో పరవేశింపగా కలీదయల
"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Go and tell the men of
దండున్కును సిరి యనుల దండున్కును భ్యపడి, మ్న్ము
Judah and the inhabitants of Jerusalem, `Will ye not receive instruction to
యెరూష్లేమున్కు పోదము రండని మేము చెపుపకొంటిమి గనుక మేము
hearken to My words?' saith the LORD.
యెరూష్లేములో కాపురమునానమ్ని చెపపరి.
అంత్ట యెహోవా వాకుక యిరీియాకు పరత్ా క్షమై యిల్లగు
`The words of Jonadab the son of Rechab, that he commanded his sons not
సెలవిచెచనుఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
to drink wine, are performed; for unto this day they drink none, but obey
their father's commandment. Notwithstanding I have spoken unto you,
rising early and speaking, but ye hearkened not unto Me.
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నీవు వెళ్లా యూదావారికిని యెరూష్లేము నివాసులకును ఈ మ్యట
పరకటింపుముయెహోవా వాకుక ఇదేమీరు శిక్షకు లోబడి నా మ్యటలను
ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా వాకుక.
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దా
ర కాురసము తా
ి గవదదని రేకాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోనాదాబు త్న్ కుమ్యరుల Because the sons of Jonadab the son of Rechab have performed the
కాజా
ా పంచిన్ మ్యటలు సిథరముగా ఉన్నవి, నేటివరకు త్మ్ పత్రుని ఆజాకు
commandment of their father which he commanded them, but this people
విధేయలై వారు దా
ర కాురసము తా
ి గకునానరు; అయితే నేను పందలకడ లేచి
hath not hearkened unto Me,
మీతో బహుశర దిగా మ్యటల్లడి న్ను మీరు నా మ్యట విన్కునానరు.
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మ్రియ పందల కడ లేచి పరవకిలైన్ నా సేవకులన్ందరిని మీయొదదకు
therefore thus saith the LORD God of hosts, the God of Israel: Behold, I will
పంపుచ పరత్రవాడును త్న్ దురాిరుత్ను విడిచి మీ కిరయలను
bring upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I
చకకపరచకొనిన్యెడలను, అన్ాదేవత్లను అనుసరింపకయ వాటిని
have pronounced against them, because I have spoken unto them but they
పూజంపకయ నుండిన్యెడలను, నేను మీకును మీ పత్రులకును ఇచిచన్
have not heard, and I have called unto them but they have not answered.'"
దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పరకటిం చిత్రని గాని మీరు చెవియొగుక నా
మ్యట విన్కపోత్రరి
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

I have sent also unto you all My servants the prophets, rising up early and
sending them, saying, "Return ye now every man from his evil way and
amend your doings, and go not after other gods to serve them, and ye shall
dwell in the land which I have given to you and to your fathers." But ye have
not inclined your ear, nor hearkened unto Me.

రేకాబు కుమ్యరుడెైన్ యెహోనా దాబు కుమ్యరులు త్మ్ త్ండిర త్మ్కిచిచన్
ఆజాను నరవేరిచరి గాని యీ పరజలు నా మ్యట విన్కయనానరు.
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And Jeremiah said unto the house of the Rechabites, "Thus saith the LORD
of hosts, the God of Israel: `Because ye have obeyed the commandment of
Jonadab your father, and kept all his precepts and done according unto all
that he hath commanded you,
కాబటిు ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈ మ్యట therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Jonadab the son of
సెలవిచచచనానడునేను వారితో మ్యటల్లడిత్రని గాని వారు విన్కపోయిరి,
Rechab shall not lack for a man to stand before Me for ever.'"
నేను వారిని పలిచిత్రని గాని వారు పరతుాత్తరమియాకపోయిరి గనుక
యూదావారిమీదికిని యెరూష్లేము నివాసులందరి మీది కిని రపపంచెదన్ని
నేను చెపపన్ కీడంత్య వారిమీదికి రపపంచచనానను.
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మ్రియ యిరీియా రేకాబీయలను చూచి యిటాననుఇశారయేలు దేవుడును And it came to pass in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of
సెైన్ాములకధి పత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమీరు మీ Judah, that this word came unto Jeremiah from the LORD, saying:
త్ండిరయె
ై న్ యెహోనాదాబు ఆజాకు విధేయలై అత్ని విధులనినటిని గెైకొని
అత్డు మికాజా
ా పంచిన్ సమ్సతమును అనుసరించచనానరు.
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కాబటిు ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గానా సనినధిలో నిలుచ టకు రేకాబు కుమ్యరుడెైన్
యెహోనాదాబున్కు సంత్త్రవాడు ఎన్నడునుండక మ్యన్డు.
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యూదారాజైన్ యోషీయా కుమ్యరుడగు యెహో యాకీము నాలుగవ
సంవత్సరమున్ యెహోవా వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను
నీవు పుసతకపుచటు తీసికొని నేను నీతో మ్యటల్లడిన్ దిన్ము మొదలుకొని,
అన్గా యోషీయా కాలము మొదలుకొని నేటివరకు
ఇశారయేలువారినిగూరిచయ యూదావారిని గూరిచయ సమ్సత జన్ములను
గూరిచయ నేను నీతో పలికిన్ మ్యటలనినటిని దానిలో వా
ర యము.
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యిరీియా బారూకున్కు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచనునేను యెహోవా
మ్ందిరములోనికి రాకుండ నిరబంధింపబడిత్రని.
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కాబటిు నీవు వెళ్లా ఉపవాసదిన్మున్ యెహోవా మ్ందిరములో పరజలకు
విన్బడున్ట్ట
ా నేను చెపపగా నీవు పుసతకములో వా
ర సిన్ యెహోవా మ్యటలను
చదివి వినిపంచము, త్మ్ పటుణములనుండి వచచ యూదా జనులందరికిని
విన్బడు న్ట్ట
ా గా వాటిని చదివి వినిపంపవలను.

నేను యూదా వారికి చేయనుదేదశించ కీడంత్టినిగూరిచ వారు విని నేను వారి
దోష్మును వారి ప్రపమును క్షమించన్ట్ట
ా త్మ్ దురాిరుత్ను విడిచి
పశాచతా
త పపడుదురేమో.
యిరీియా నేరీయా కుమ్యరుడెైన్ బారూకును పలువన్ంపగా అత్డు
యెహోవా యిరీియాతో చెపపన్ మ్యటలనినటిని యిరీియా
నోటిమ్యటలనుబటిు ఆ పుసతకములో వా
ర సెను.

"Take thee a scroll of a book, and write therein all the words that I have
spoken unto thee against Israel and against Judah and against all the
nations from the day I spoke unto thee, from the days of Josiah, even unto
this day.
It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do
unto them, that they may return every man from his evil way, that I may
forgive their iniquity and their sin."
Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah; and Baruch wrote from the
mouth of Jeremiah all the words of the LORD which He had spoken unto
him upon a scroll of a book.

And Jeremiah commanded Baruch, saying, "I am shut up; I cannot go into
the house of the LORD.
Therefore go thou, and read in the scroll, which thou hast written from my
mouth, the words of the LORD in the ears of the people in the LORD'S house
upon the fasting day; and also thou shalt read them in the ears of all Judah
who come out of their cities.
It may be they will present their supplication before the LORD, and will
return every one from his evil way; for great is the anger and the fury that
the LORD hath pronounced against this people."
And Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet
commanded him, reading in the book the words of the LORD in the LORD'S
house.
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ఒకవేళ వారి విన్నపములు యెహోవా దృష్ుకి అనుకూలమ్గునేమో, ఒక వేళ And it came to pass in the fifth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of
వారు త్మ్ చెడుమ్యరుము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పరజలమీదికి ఉగరత్య Judah, in the ninth month, that they proclaimed a fast before the LORD to
మ్హా కోపమును వచచన్ని యెహోవా పరకటించియనానడు.
all the people in Jerusalem, and to all the people who came from the cities
of Judah unto Jerusalem.
పరవకియె
ై న్ యిరీియా త్న్కు ఆజా ఇచిచన్ట్ట
ు నేరీయా కుమ్యరుడెైన్ బారూకు Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of the
గరంథము చేత్పట్ట
ు కొని యెహోవా మ్యటలనినటిని యెహోవా మ్ందిరములో
LORD, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan, the scribe, in the
చదివి వినిపంచెను.
higher court at the entry of the New Gate of the LORD'S house in the ears of
all the people.
యూదారాజైన్ యోషీయా కుమ్యరుడగు యెహో యాకీము ఏలుబడియందు When Michaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of
అయిదవ సంవత్సరము తొమిిదవ నలను యెరూష్లేములోనున్న
the book all the words of the LORD,
పరజలందరును యూదా పటుణములలోనుండి యెరూష్లేమున్కు వచిచన్
పరజలందరును యెహోవాపేరట ఉపవాసము చాటింపగా
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బారూకు యెహోవా మ్ందిరములో లేఖికుడెైన్ షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ గెమ్రాా
గదికి పైగానున్న శాలలో యెహోవా మ్ందిరపు కొరత్త దావరపు పరవేశమున్
పరజలందరు వినున్ట్ట
ా యిరీియా చెపపన్ మ్యటలను గరంథములోనుండి చదివి
వినిపంచెను.

then he went down into the king's house into the scribe's chamber; and lo,
all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of
Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of
Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes.
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షాఫాను కుమ్యరు డెైన్ గెమ్రాా కుమ్యరుడగు మీకాయా ఆ గరంథములోని
యెహోవా మ్యటలనినటిని విని
రాజన్గరులోనున్న లేఖికుని గదిలోనికి వెళాగా పరధానులందరును లేఖికుడెైన్
ఎలీషామ్య షెమ్యయా కుమ్యరుడెైన్ దల్లయాా అకోబరు కుమ్యరుడెైన్
ఎల్లనతాను షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ గెమ్రాా హన్నాా కుమ్యరుడెైన్ సిదికయా
అనువారును పరధాను లందరును అకకడ కూరుచండి యండిరి.

Then Michaiah declared unto them all the words that he had heard when
Baruch read the book in the ears of the people.
Therefore all the princes sent Jehudi the son of Nethaniah, the son of
Shelemiah, the son of Cushi unto Baruch, saying, "Take in thine hand the
scroll wherein thou hast read in the ears of the people, and come." So
Baruch the son of Neriah took the scroll in his hand, and came unto them.
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బారూకు పరజలందరికి విన్బడున్ట్ట
ా ఆ పుసతకములోనుండి చదివి వినిపంచిన్
మ్యటలనినటిని మీకాయా వారికి తెలియ జపపగా
పరధానులందరు కూషీకి ఇనుమ్నుమ్డును షెల మ్యాకు మ్నుమ్డును
నత్నాాకు కుమ్యరుడునైన్ యెహూ దిని బారూకు నొదదకు పంపనీవు పరజల
వినికిడిలో చది విన్ పుసతకమును చేత్ పట్ట
ు కొని రమ్ిని ఆజా నియాగా
నేరీయా కుమ్యరుడగు బారూకు ఆ గరంథమును చేత్ పట్ట
ు కొని వచెచను.

And they said unto him, "Sit down now, and read it in our ears." So Baruch
read it in their ears.
Now it came to pass, when they had heard all the words, they were afraid
both one and the other, and said unto Baruch, "We will surely tell the king
of all these words."
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And they asked Baruch, saying, "Tell us now, how didst thou write all these
words from his mouth?"
Then Baruch answered them, "He pronounced all these words unto me with
his mouth, and I wrote them with ink in the book."
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అత్డు రాగా వారునీవు కూరుచండి మ్యకు వినిపంపుమ్న్గా బారూకు దాని
చదివి వినిపంచెను.
వారు ఆ మ్యటలనినటిని విన్నపుపడు భ్యపడి యొకరి నొకరు
చూచకొనిమేము నిశచయముగా ఈ మ్యట లనినటిని రాజున్కు
తెలియజపపదమ్ని బారూకుతో న్నిరి.
మ్రియఈ మ్యటలనినటిని అత్డు చెపుప చండగా నీవు ఎట్ట
ా వా
ర సిత్రవి?
అది మ్యకు తెలియజపుప మ్ని వారడుగగా
బారూకు అత్డు నోటనుండియే యీ మ్యటలనినటిని పలుకగా నేను
పుసతకములో వాటిని సిరాతో వా
ర సిత్రన్ని వారితో ఉత్తరమిచెచను.

Then said the princes unto Baruch, "Go, hide thee, thou and Jeremiah; and
let no man know where ye be."
And they went in to the king into the court, but they laid up the scroll in the
chamber of Elishama the scribe, and told all the words in the ears of the
king.
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నీవును యిరీియాయను పోయి దాగియండుడి, మీరున్నచోట్ట ఎవరికిని
తెలియజేయవదదని ఆ పరధానులు చెపప
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So the king sent Jehudi to fetch the scroll; and he took it out of Elishama the
scribe's chamber. And Jehudi read it in the ears of the king and in the ears of
all the princes who stood beside the king.
శాలలో నున్న రాజునొదదకు తామే వెళ్లా ఆ మ్యటలనినటిని రాజు చెవులలో
Now the king sat in the winter house in the ninth month, and there was a
వినిపంచిరి గాని ఆ పుసతకపుచటును లేఖికుడెైన్ ఎలీషామ్య గదిలో దాచిపటిురి. fire on the hearth burning before him.
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ఆ గరంథమును తెచచ టకు రాజు యెహూదిని పంపగా అత్డు లేఖికుడెైన్ ఎలీ And it came to pass that when Jehudi had read three or four leaves, he cut it
షామ్య గదిలోనుండి దాని తీసికొని వచిచ రాజు వినికిడి లోను రాజనొదదకు
with the penknife and cast it into the fire that was on the hearth, until all
నిలిచియన్న అధిపతులందరి వినికిడి లోను దాని చదివెను.
the scroll was consumed in the fire that was on the hearth.
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తొమిిదవ మ్యసమున్ రాజు శీత్ కాలపు న్గరులో కూరుచండియండగా అత్ని Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king nor any
ముందర కుంపటిలో అగిన రగులుచండెను.
of his servants who heard all these words.
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Nevertheless Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to
the king that he should not burn the scroll; but he would not hear them.
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యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన్ త్రువాత్ రాజు చాకుతో దాని
కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నున్న అగినచేత్ అది బత్రతగా
కాలిపోయెను గాని
రాజైన్ను ఈ మ్యట లనినటిని వినిన్ యత్ని సేవకులలో ఎవరైన్ను భ్యపడ
లేదు, త్మ్ బటులు చింపుకొన్లేదు.
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గరంథమును కాలచవదదని ఎల్లనతానును దల్లయాాయను గెమ్రాా యను
రాజుతో మ్న్విచేయగా అత్డు వారి విజా
ా పన్ము విన్కపోయెను.

Then the word of the LORD came to Jeremiah, after the king had burned the
scroll and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying,
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"Take thee again another scroll, and write in it all the former words that
were in the first scroll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned.
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లేఖికుడెైన్ బారూకును పరవకియె
ై న్ యిరీియాను పట్ట
ు కొన్వలన్ని
రాజవంశసు
థ డగు యెరహెి యేలున్కును అజీరయేలు కుమ్యరుడెైన్
శెరాయాకును అబెద యేలు కుమ్యరుడెైన్ షెలమ్యాకును రాజు ఆజా
ా పంచెను
గాని యెహోవా వారిని దాచెను.
యిరీియా నోటిమ్యటనుబటిు బారూకు వా
ర సిన్ గరంథ మును రాజు కాలిచన్
త్రువాత్ యెహోవా వాకుక యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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నీవు మ్రియొక గరంథము తీసికొని యూదారాజైన్ యెహో యాకీము కాలిచన్
మొదటి గరంథములో వా
ర యబడిన్ మ్యటలనినటిని దానిలో వా
ర యము.

Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim king of Judah: He shall
have none to sit upon the throne of David, and his dead body shall be cast
out in the day to the heat and in the night to the frost.
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మ్రియ యూదా రాజైన్ యెహోయాకీమునుగూరిచ నీవీమ్యట
చెపపవలనుయెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాబబులోనురాజు నిశచ యముగా
వచిచ యీ దేశమును ప్రడుచేసి అందులో మ్నుషుాలైన్ను జంతువులైన్ను
ఉండకుండ చేయన్ని ఇందులో నీవేల వా
ర సిత్రవని చెపప నీవు ఈ గరంథమును
కాలిచవేసిత్రవే;

And I will punish him and his seed and his servants for their iniquity; and I
will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the
men of Judah all the evil that I have pronounced against them; but they
hearkened not.'"

But the king commanded Jerahmeel the son of Hammelech, and Seraiah the
son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel to take Baruch the scribe and
Jeremiah the prophet; but the LORD hid them.

And thou shalt say to Jehoiakim king of Judah, `Thus saith the LORD: Thou
hast burned this scroll, saying, "Why hast thou written therein, saying: the
king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to
cease from thence man and beast?"
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అందుచేత్ను యూదారాజైన్ యెహో యాకీమునుగూరిచ యెహోవా ఈ మ్యట
సెలవిచచ చనానడుదావీదుయొకక సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడగుటకు
అత్నికి ఎవడును లేకపోవును, అత్ని శవము పగలు ఎండప్రలు రాత్రి
మ్ంచప్రలున్గును.
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నేను వారి దోష్మునుబటిు అత్నిని అత్ని సంత్త్రని అత్ని సేవకు లను
And King Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the son of
శికిుంచచనానను. నేను వారినిగూరిచ చెపపన్ కీడంత్య వారిమీదికిని
Jehoiakim, whom Nebuchadnezzar king of Babylon made king in the land of
యెరూష్లేము నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపపంచచనానను; Judah.
అయిన్ను వారు వినిన్వారుకారు.

Jeremiah

36
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But neither he nor his servants, nor the people of the land hearkened unto
the words of the LORD, which He spoke by the prophet Jeremiah.

Jeremiah
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Jeremiah

37
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యిరీియా యింకొక గరంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమ్యరుడెైన్
బారూకుచేత్రకి అపపగింపగా అత్డు యిరీియా నోటిమ్యటలను బటిు
యూదారాజైన్ యెహోయాకీము అగినలో కాలిచన్ గరంథపు మ్యటలనినటిని
వా
ర సెను; మ్రియ ఆ మ్యటలు గాక అటిువి అనేకములు అత్డు వాటితో
కూరచను.
బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన్
యోషీయా కుమ్యరుడగు సిదికయా యెహోయాకీము కుమ్యరుడెైన్ కొనాాకు
పరత్రగా రాజాముచేయచండెను.
అత్డెైన్ను అత్ని సేవకులైన్ను దేశపరజలైన్ను యెహోవా పరవకియె
ై న్
యిరీియాచేత్ సెలవిచిచన్ మ్యటలను లక్షాపటులేదు.
రాజైన్ సిదికయా షెలమ్యా కుమ్యరుడెైన్ యెహు కలును యాజకుడెైన్
మ్యశ్రయా కుమ్యరుడగు జఫనాాను పరవకియె
ై న్ యిరీియాయొదదకు
పంపదయచేసి మ్న్ దేవు డెైన్ యెహోవాకు ప్ర
ర రథన్ చేయమ్ని మ్న్విచేసెను.

Jeremiah
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Then came the word of the LORD unto the prophet Jeremiah, saying,

Jeremiah

37

5

అపపటికి వారు యిరీియాను చెరసాలలో నుంచియండ లేదు; అత్డు
పరజలమ్ధా సంచరించచండెను.
ఫరో దండు ఐగుపు
త లోనుండి బయలుదేరగా యెరూష్లేమును
ముటుడివేయచన్న కలీదయలు సమ్యచారము విని యెరూష్ లేము
దగురనుండి బయలుదేరిరి.
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And the Chaldeans shall come again and fight against this city, and take it
and burn it with fire.'
Thus saith the LORD: Deceive not yourselves, saying, `The Chaldeans shall
surely depart from us,' for they shall not depart.

Jeremiah

37

8

అపుపడు యెహోవా వాకుక పరవకియె
ై న్ యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను
ఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గానాయొదద విచారించడని
నినున నా యొదదకు పంపన్ యూదారాజుతో నీ వీల్లగు చెపపవలనుమీకు
సహాయము చేయటకెై బయలుదేరి వచచ చన్న ఫరోదండు త్మ్
సవదేశమైన్ ఐగుపు
ా ను.
త లోనికి త్రరిగి వెళ్ల
కలీదయలు త్రరిగి వచిచ యీ పటుణముమీద యదిముచేసి దాని పట్ట
ు కొని
అగిన చేత్ కాలిచ వేయదురు.
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Then took Jeremiah another scroll, and gave it to Baruch the scribe, the son
of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of
the book which Jehoiakim king of Judah had burned in the fire; and there
were added besides unto them many like words.

And Zedekiah the king sent Jehucal the son of Shelemiah, and Zephaniah the
son of Maaseiah the priest to the prophet Jeremiah, saying, "Pray now unto
the LORD our God for us."
Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not
put him into prison.
Then Pharaoh's army came forth out of Egypt; and when the Chaldeans who
besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem.

"Thus saith the LORD, the God of Israel: Thus shall ye say to the king of
Judah, who sent you unto Me to inquire of Me: `Behold, Pharaoh's army,
which has come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.

For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans who fight
against you, and there remained but wounded men among them, yet should
they rise up every man in his tent and burn this city with fire."

యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుకలీద యలు నిశచయముగా
And it came to pass that when the army of the Chaldeans had broken off
మ్యయొదదనుండి వెళ్లాదరనుకొని మిముిను మీరు మోసపుచచకొన్కుడి, వారు from Jerusalem for fear of Pharaoh's army,
వెళానే వెళారు.
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Jeremiah

37

10

మీతో యదిముచేయ కలీదయల దండువారిన్ందరిని మీరు హత్ముచేసి
వారిలో గాయపడిన్ వారిని మ్యత్ిమే మిగిలించిన్ను వారే త్మ్
గుడారములలోనుండి వచిచ యీ పటుణమును అగినతో కాలిచవేయదురు.

then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin
to separate himself from thence in the midst of the people.
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ఫరో దండున్కు భ్యపడి కలీదయల దండు యెరూష్ లేము ఎదుటనుండి
వెళ్లాపోగా

And when he was in the Gate of Benjamin, a captain of the guard was there,
whose name was Irijah the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he
took Jeremiah the prophet, saying, "Thou fallest away to the Chaldeans!"
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యిరీియా బెనాామీను దేశములో త్న్వారియొదద భాగము తీసికొనుటకెై
యెరూష్ లేమునుండి బయలుదేరి అకకడికి పోయెను. అత్డు బెనాామీను
గుమ్ిమునొదదకు రాగా
ఇరీయా అను కావలివారి అధిపత్ర అకకడ నుండెను. అత్డు హన్నాా
కుమ్యరుడెైన్ షెలమ్యా కుమ్యరుడు. అత్డు పరవకియె
ై న్ యిరీియాను
పట్ట
ు కొనినీవు కలీదయలలో చేరబోవు చనానవని చెపపగా

Then said Jeremiah, "It is false! I fall not away to the Chaldeans." But he
hearkened not to him; so Irijah took Jeremiah and brought him to the
princes.
Thereupon the princes were wroth with Jeremiah, and smote him and put
him in prison in the house of Jonathan the scribe; for they had made that
the prison.
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When Jeremiah had entered into the dungeon and into the cells, and
Jeremiah had remained there many days,
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యిరీియా అది అబదదము, నేను కలీదయలలో చేరబోవుటలేదనను. అయితే
అత్డు యిరీియామ్యట న్మ్ిన్ందున్ ఇరీయా యిరీియాను పట్ట
ు కొని
అధిపతులయొదదకు తీసికొని వచెచను.
అధిపతులు యిరీియామీద కోపపడి అత్ని కొటిు, తాము బందీగృహ ముగా
చేసియన్న లేఖికుడెైన్ యోనాతాను ఇంటిలో అత్ని వేయించిరి.
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బబులోను రాజు మీమీది కెైన్ను ఈ దేశముమీదికెైన్ను రాడని మీకు పరకటించిన్ Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into
మీ పరవకిలు ఎకకడనునానరు?
the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread
out of the bakers' street, until all the bread in the city was spent. Thus
Jeremiah remained in the court of the prison.
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రాజా, నా యేలిన్ వాడా, చిత్తగించి వినుము, చిత్తగించి నా మ్న్వి నీ సనిన
ధికి రానిముి, నేను అకకడ చని పోకుండున్ట్ట
ా లేఖికుడెైన్ యెనాతాను
ఇంటికి న్నున మ్రల పంపకుము.

then Zedekiah the king sent and took him out; and the king asked him
secretly in his house, and said, "Is there any word from the LORD?" And
Jeremiah said, "There is; for, said He: Thou shalt be delivered into the hand
of the king of Babylon!"
యిరీియా చెరసాల గోత్రలో వేయబడి అకకడ అనేక దిన్ములు ఉండెను;
Moreover Jeremiah said unto King Zedekiah, "How have I offended against
పమ్ిట రాజైన్ సిదికయా అత్ని రపపంచటకు వరిమ్యన్ము పంప,
thee or against thy servants or against this people, that ye have put me in
prison?
అత్ని త్న్ యింటికి పలిపంచియెహోవాయొదదనుండి ఏ మ్యట్టై న్ను వచెచనా Where are now your prophets who prophesied unto you, saying, `The king
అని యడుగగా యిరీియా--నీవు బబులోను రాజుచేత్రకి అపపగింపబడెదవను of Babylon shall not come against you, nor against this land'?
మ్యటవచెచన్నను.
మ్రియ యిరీియా రాజైన్ సిదికయాతో ఇటాననునేను నీకెైన్ను నీ
Therefore hear now, I pray thee, O my lord the king. Let my supplication, I
సేవకులకెైన్ను ఈ పరజలకెైన్ను ఏ ప్రపము చేసిన్ందున్ న్నున చెరసాలలో
pray thee, be accepted before thee, that thou cause me not to return to the
వేసిత్రవి?
house of Jonathan the scribe, lest I die there."

Then Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the son of Pashur, and
Jucal the son of Shelemiah, and Pashur the son of Malchiah heard the words
that Jeremiah had spoken unto all the people, saying,
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కాబటిు రాజైన్ సిదికయా సెలవియాగా బంట్టలు బందీగృహ శాలలో
యిరీియాను వేసి, పటుణములో ర్కట్టులున్నంత్ వరకు ర్కట్టులు కాలుచవారి
వీధిలోనుండి అనుదిన్ము ఒక ర్కట్టు అత్నికిచచచ వచిచరి; ఇట్ట
ా జరుగగా
యిరీియా బందీగృహశాలలో నివసించెను.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఈ పటుణములో నిలిచియన్నవారు
ఖడుముచేత్నైన్ను కాుమ్ము చేత్నైన్ను తెగులుచేత్నైన్ను చతు
త రు గాని
కలీదయలయొదదకు బయలు వెళ్ల
ా వారు బరదుకుదురు, దోపుడుసొముిదకికంచ
కొనున్ట్ట
ా త్మ్ ప్ర
ర ణము దకికంచకొని వారు బరదుకు దురు.

"Thus saith the LORD: `He that remaineth in this city shall die by the sword,
by the famine, and by the pestilence; but he that goeth forth to the
Chaldeans shall live; for he shall have his life as a prey, and shall live.'

2

యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఈ పటుణము నిశచయముగా
బబులోనురాజు దండుచేత్రకి అపప గింపబడును, అత్డు దాని పట్ట
ు కొనును
అని యిరీియా పరజల కందరికి పరకటింపగా

38

3

మ్తా
త ను కుమ్యరుడెైన్ షెఫటా యను పష్షరు కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాయను
షెలమ్యా కుమ్యరుడెైన్ యూకలును మ్లీకయా కుమ్యరుడెైన్ పష్ష రును
వినిరి గనుక ఆ పరధానులు రాజుతో మ్న్వి చేసిన్ దేమ్న్గాఈ మ్నుషుాడు ఈ
పరజలకు న్ష్ుము కోరు వాడగాని కేుమ్ము కోరువాడుకాడు.

Therefore the princes said unto the king, "We beseech thee, let this man be
put to death; for thus he weakeneth the hands of the men of war who
remain in this city, and the hands of all the people, by speaking such words
unto them; for this man seeketh not the welfare of this people, but the
hurt."
Then Zedekiah the king said, "Behold, he is in your hand; for the king is not
he that can do any thing against you."
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ఇత్డు ఇటిు సమ్యచారము వారికి పరకటన్ చేయటవలన్ ఈ పటుణ ములో
నిలిచియన్న యోధుల చేతులను పరజలందరి చేతులను బలహీన్ము
చేయచనానడు; చిత్తగించి వానికి మ్రణశిక్ష విధింపుము.
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అందుకు రాజైన్ సిదికయా అత్డు మీవశమున్ ఉనానడు, రాజు మీకు అడిము Now when Ebedmelech the Ethiopian, one of the eunuchs who was in the
రాజాలడన్గా
king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon (the king
then sitting in the Gate of Benjamin),
వారు యిరీియాను పట్ట
ు కొని కారా గృహములోనున్న రాజకుమ్యరుడగు
Ebedmelech went forth out of the king's house and spoke to the king, saying,
మ్లీకయా గోత్ర లోనికి దింపరి. అందులోనికి యిరీియాను తా
ి ళాతో
దింపన్పుపడు ఆ గోత్రలో నీళ్ల
ా లేవు, బురదమ్యత్ిమే యండెను, ఆ బురదలో
యిరీియా దిగబడెను.
రాజు బెనాామీను దావరమున్ కూరుచనియండగా రాజు ఇంటి లోని
"My lord the king, these men have done evil in all that they have done to
కూషీయడగు ఎబెదిలకను ష్ండుడు,
Jeremiah the prophet, whom they have cast into the dungeon; and he is
likely to die of hunger in the place where he is, for there is no more bread in
the city."
వారు యిరీి యాను గోత్రలో వేసిరను సంగత్ర విని, రాజు న్గరులో నుండి
Then the king commanded Ebedmelech the Ethiopian, saying, "Take from
బయలువెళ్లా రాజుతో ఈల్లగు మ్న్వి చేసెను
hence thirty men with thee, and take up Jeremiah the prophet out of the
dungeon before he dies."
రాజా, నా యేలిన్వాడా, ఆ గోత్రలో వేయబడిన్ యిరీియా అను పరవకియెడల So Ebedmelech took the men with him, and went into the house of the king
ఈ మ్నుషుాలు చేసిన్ది యావతు
త ను అనాాయము; అత్డున్న చోటను
under the treasury, and took from thence old castoff clothes and old rotten
అత్డు అకలిచేత్ చచచను, పటుణములోనైన్ను ఇంకను ర్కట్టు లేమియ లేవు. rags, and let them down by cords into the dungeon to Jeremiah.
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Jeremiah

Thus saith the LORD: `This city shall surely be given into the hand of the king
of Babylon's army, which shall take it.'"

Then they took Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah, the
son of Hammelech, which was in the court of the prison; and they let down
Jeremiah with cords. And in the dungeon there was no water, but mire; so
Jeremiah sank in the mire.
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అందుకు రాజునీవు ఇకకడనుండి ముపపదిమ్ంది మ్నుషుాలను
వెంటబెట్ట
ు కొనిపోయి, పరవకి యె
ై న్ యిరీియా చావకమునుపు ఆ గోత్రలోనుండి
అత్ని తీయించమ్ని కూషీయడగు ఎబెదిలకున్కు సెలవియాగా

And Ebedmelech the Ethiopian said unto Jeremiah, "Put now these old
castoff clothes and rotten rags under thine armpits, under the cords." And
Jeremiah did so.
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ఎబెదిలకు ఆ మ్నుషుాలను వెంటబెట్ట
ు కొని రాజన్గరులో ఖజానా కిరంది
గదిలోనికి వచిచ,
అచచటనుండి ప్రత్వెైన్ చింకిబటులను చిరిగి చీరాకులైన్ గుడిప్రత్లను
తీసికొని పోయి, ఆ గోత్రలోనున్న యిరీియా పట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా గా తా
ి ళాచేత్
వాటినిదింపప్రత్వెై చిరిగి చీరాకులైన్ యీ బటులను తా
ి ళామీద నీ చంకలకిరంద
పట్ట
ు కొనుమ్ని అత్నితో చెపపను.

So they drew up Jeremiah with cords, and took him up out of the dungeon;
and Jeremiah remained in the court of the prison.
Then Zedekiah the king sent and took Jeremiah the prophet unto him into
the principal entry that is in the house of the LORD; and the king said unto
Jeremiah, "I will ask thee a thing; hide nothing from me."
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Then Jeremiah said unto Zedekiah, "If I declare it unto thee, wilt thou not
surely put me to death? And if I give thee counsel, wilt thou not hearken
unto me?"
So Zedekiah the king swore secretly unto Jeremiah, saying, "As the LORD
liveth, who made us this soul, I will not put thee to death, neither will I give
thee into the hand of these men who seek thy life."
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యిరీియా ఆల్లగు చేయగా వారు యిరీియాను తా
ి ళాతో చేదుకొని ఆ
గోత్రలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుపడు యిరీియా బందీగృహశాలలో
నివసించెను.
త్రువాత్ రాజైన్ సిదికయా యెహోవా మ్ందిరములో నున్న మూడవ
దావరములోనికి పరవకియె
ై న్ యిరీియాను పలువన్ంపంచి అత్నితో
ఇటాననునేను ఒకమ్యట నిన్నడుగుచనానను, నీవు ఏ సంగత్రని నాకు
మ్రుగు చేయక దాని చెపుపమ్న్గా
యిరీియా నేను ఆ సంగత్ర నీకు తెలియజపపన్యెడల నిశచయముగా నీవు
నాకు మ్రణ శిక్ష విధింతువు, నేను నీకు ఆలోచన్ చెపపన్ను నీవు నా మ్యట
విన్వు.
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అయితే నీవు బబులోను అధిపతుల యొదదకు వెళానియెడల ఈ పటుణము
కలీదయల చేత్రకి అపపగింపబడును, వారు అగిన చేత్ దాని కాలిచవేసెదరు,
మ్రియ నీవు వారి చేత్రలో నుండి త్పపంచకొన్జాలవు.
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అందుకు రాజైన్ సిదికయా యిరీియాతో ఇటాననుకలీదయల పక్షముగా ఉండు But if thou refuse to go forth, this is the word that the LORD hath shown me:
యూదులకు భ్యపడుచనానను; ఒకవేళ కలీదయలు న్నున వారి చేత్రకి
అపపగించిన్యెడల వారు న్నున అపహ సించెదరు.

Then said Jeremiah unto Zedekiah, "Thus saith the LORD, the God of hosts,
the God of Israel: `If thou wilt assuredly go forth unto the king of Babylon's
princes, then thy soul shall live, and this city shall not be burned with fire;
and thou shalt live, and thine house.
But if thou wilt not go forth to the king of Babylon's princes, then shall this
city be given into the hand of the Chaldeans, and they shall burn it with fire,
and thou shalt not escape out of their hand.'"

కావున్ రాజైన్ సిదికయాజీవాత్ిను మ్న్ కను గరహించ యెహోవాతోడు నేను
నీకు మ్రణము విధింపను, నీ ప్ర
ర ణము తీయ జూచచన్న యీ మ్నుషుాల
చేత్రకి నినున అపపగింపను అని యిరీియాతో రహ సాముగా పరమ్యణము
చేసెను.
అపుపడు యిరీియా సిదికయాతో ఇటాననుదేవుడు, ఇశారయేలు దేవుడును
And Zedekiah the king said unto Jeremiah, "I am afraid of the Jews who are
సెైన్ాములకధిపత్రయనైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడునీవు
fallen to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand, and they mock
బబులోనురాజు అధిపతులయొదదకు వెళ్లాన్ యెడల నీవు బరదికెదవు,
me."
ఈపటుణము అగినచేత్ కాలచబడదు, నీవును నీ యింటివారును బరదుకుదురు.

But Jeremiah said, "They shall not deliver thee. Obey, I beseech thee, the
voice of the LORD, which I speak unto thee; so it shall be well with thee, and
thy soul shall live.
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అందుకు యిరీియావారు నిన్నపపగింపరు, నీవు బరదికి బాగుగానుండున్ట్ట
ా
నేను నీతో చెపుపచన్న సంగత్రనిగూరిచ యెహోవా సెలవిచచ మ్యటను చిత్త
గించి ఆలకించము.

And behold, all the women who are left in the king of Judah's house shall be
brought forth to the king of Babylon's princes, and those women shall say,
`Thy friends have set thee up and have prevailed against thee. Thy feet are
sunk in the mire, and they have turned away back.'
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నీవు ఒకవేళ బయలు వెళాక పోయిన్యెడల యెహోవా ఈ మ్యట నాకు
తెలియజేసెను.

So they shall bring out all thy wives and thy children to the Chaldeans. And
thou shalt not escape out of their hand, but shalt be taken by the hand of
the king of Babylon; and thou shalt cause this city to be burned with fire."
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Then said Zedekiah unto Jeremiah, "Let no man know of these words, and
thou shalt not die.
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యూదా రాజు న్గరులో శ్రష్ంచియన్న స్త్తీలందరు బబులోను
అధిపతులయొదదకు కొనిపోబడెదరు, ఆల్లగు జరుగగా ఆ స్త్తీలు నినున
చూచినీ పరయసేనహితులు నినున మోస పుచిచ నీ పైని విజయము
పందియనానరు, నీ ప్రదములు బురదలో దిగబడియండగా వారు
వెనుకతీసిరని యందురు.
నీ భారాలందరును నీ పలాలును కలీదయలయొదదకు కొనిపో బడుదురు, నీవు
వారి చేత్రలోనుండి త్పపంచకొన్జాలక బబులోను రాజుచేత్ పటుబడెదవు
గనుక ఈ పటుణమును అగినచేత్ కాలుచటకు నీవే కారణమ్గుదువు.
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అందుకు సిదికయా యిరీియాతో ఇటాననునీవు మ్రణశిక్ష నొంద కుండున్ట్ట
ా
ఈ సంగతులను ఎవనికిని తెలియనియాకుము.

But if the princes hear that I have talked with thee, and they come unto thee
and say unto thee, `Declare unto us now what thou hast said unto the king,
also what the king said unto thee; hide it not from us, and we will not put
thee to death,'
then thou shalt say unto them, `I presented my supplication before the king,
that he would not cause me to return to Jonathan's house to die there.'"
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నేను నీతో మ్యటల్లడిన్ సంగత్ర అధిపతులు వినిన్యెడల వారు నీయొదదకు
వచిచమేము నినున చంపకుండున్ట్ట
ా రాజుతో నీవు చెపపన్ సంగత్రని రాజు
నీతో చెపపన్ సంగత్రని మ్రుగుచేయక మ్యకిపుపడ తెలియజపుపమ్న్గా

Then came all the princes unto Jeremiah and asked him, and he told them
according to all these words that the king had commanded. So they left off
speaking with him, for the matter was not perceived.
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So Jeremiah remained in the court of the prison until the day that Jerusalem
was taken, and he was there when Jerusalem was taken.
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నీవుయోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకకడికి న్నున త్రరిగి
వెళాన్ంపవదదని రాజు ఎదుట నేను మ్న్వి చేసికొన్బోత్రన్ని వారితో చెపుపమ్ని
రాజు యిరీియాతో అనను.
అంత్ట అధిపతులందరు యిరీియాయొదదకు వచిచ యడుగగా అత్డు రాజు
సెలవిచిచన్ మ్యటల పరకార ముగా వారికుత్తరమిచిచ ఆ సంగత్ర వారికి
తెలియజేయ న్ందున్ వారు అత్నితో మ్యటల్లడుట మ్యనిరి.
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యెరూష్ లేము పటుబడువరకు యిరీియా బందీగృహశాలలో ఉండెను.
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యూదారాజైన్ సిదికయా యేలుబడియందు తొమిిదవ సంవత్సరము
పదియవ నలలో బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరు త్న్ సమ్సత సెైన్ాముతో
యెరూష్ లేము మీదికివచిచదాని ముటుడివేయగా
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సిదికయా యేలు బడియందు పదకొండవ సంవత్సరము నాలుగవ నల
తొమిిదవ దిన్మున్ పటుణ ప్ర
ర కారములు పడగొటుబడెను.

And in the eleventh year of Zedekiah in the fourth month, the ninth day of
the month, the city was broken into.
And all the princes of the king of Babylon came in and sat in the Middle
Gate: even Nergalsharezer, Samgarnebo, Sarsechim, Rabsaris,
Nergalsharezer, Rabmag, with all the residue of the princes of the king of
Babylon.
And it came to pass that when Zedekiah the king of Judah saw them and all
the men of war, then they fled and went forth out of the city by night, by
the way of the king's garden, by the gate betwixt the two walls; and he went
out the way of the plain.

In the ninth year of Zedekiah king of Judah in the tenth month, came
Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army against Jerusalem, and
they besieged it.
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యెరూష్లేము పటుబడగా అధిపతులందరు, నేరుల్ష్రేజరు సవు
ు రనబో
ష్ండుల కధిపత్రయగు శరసకీము, జా
ా నులకధిపత్ర యగు నేరుల్ష్రేజరు
మొదలైన్ బబులోనురాజు అధిపతు లందరు లోపలికి వచిచ
మ్ధాగుమ్ిములో కూరుచండిరి.
యూదులరాజైన్ సిదికయాయ అత్ని యోధులందరును వారినిచూచి
ప్రరిపోయి, రాజు తోటమ్యరుమున్ రండు గోడల మ్ధానున్న
గుమ్ిపుమ్యరుమున్ పోయిరి గాని రాజు మైదాన్పు మ్యరుమున్ వెళ్లాపోయెను.

But the Chaldeans' army pursued after them, and overtook Zedekiah in the
plains of Jericho; and when they had taken him, they brought him up to
Nebuchadnezzar king of Babylon, to Riblah in the land of Hamath, where he
gave judgment upon him.
Then the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes in
Riblah; also the king of Babylon slew all the nobles of Judah.

5

అయితే కలీదయల సేన్ వారిని త్రిమి యెరికో దగురనున్న మైదాన్ములలో
సిదికయాను కలిసికొని పట్ట
ు కొని, రాజు అత్నికి శిక్ష విధింపవలన్ని హమ్యతు
దేశములో రిబా
ా పటుణము దగుర నున్న బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరునొదదకు
వారు సిదిక యాను తీసికొనిపోయిరి

Moreover he put out Zedekiah's eyes, and bound him with chains to carry
him to Babylon.

39

6

And the Chaldeans burned the king's house and the houses of the people
with fire, and broke down the walls of Jerusalem.

Jeremiah
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బబులోనురాజు రిబా
ా పటుణ ములో సిదికయా కుమ్యరులను అత్ని
కనునలయెదుట చంపంచెను, మ్రియ బబులోనురాజు యూదా పరధాను
లందరిని చంపంచెను.
అంత్ట అత్డు సిదికయా కనునలు ఊడదీయించి అత్ని బబులోనున్కు
తీసికొనిపోవుటకెై సంకెళాతో బంధించెను.

Jeremiah
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కలీదయలు రాజన్గరును పరజల యిండాను అగినచేత్ కాలిచవేసి
యెరూష్లేము ప్ర
ర కార ములను పడగొటిురి.
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39
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అపుపడు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపత్రయగు నబూజరదాను శ్రష్ంచి
పటుణములో నిలిచి యన్న పరజలను, దోరహులై త్మ్ రాజును విడిచి త్న్తో
చేరిన్వారిని, శ్రష్ంచిన్ పరజలన్ందరిని బబులోనున్కు కొనిపోయెను.

But Nebuzaradan the captain of the guard left the poor of the people, who
had nothing, in the land of Judah, and gave them vineyards and fields at the
same time.
Now Nebuchadnezzar king of Babylon gave charge concerning Jeremiah to
Nebuzaradan the captain of the guard, saying,

Jeremiah
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"Take him and look well to him, and do him no harm; but do unto him even
as he shall say unto thee."

Jeremiah
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అయితే రాజదేహసంరక్షకుల కధిపత్ర యె
ై న్ నబూజరదాను లేమిగల
దరిదు
ర లను యూదాదేశ ములో నుండనిచిచ, వారికి దా
ర క్షతోటలను
పలములను నియమించెను.
మ్రియ యిరీియాను గూరిచ బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరు రాజదేహ
సంరక్షకులకు అధిపత్రయగు నబూజరదానున్కు

Jeremiah

39
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ఈ ఆజా ఇచెచనునీవు ఇత్నికి హాని చేయక దగురనుంచకొని పరామ్రిశంచి,
ఇత్డు నీతో చెపుపన్ట్ట
ా చేయవలను.

even they sent and took Jeremiah out of the court of the prison and
committed him unto Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan, that
he should carry him home. So he dwelt among the people.
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కావున్ రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపత్రయె
ై న్ నబూజరదానును ష్ండులకు
అధిపత్రయగు నబూష్జాబనును జా
ా నులకు అధిపత్రయగు నేరుల్ష్రేజరును
బబులోనురాజు పరధానులందరును దూత్లను పంప

Now the word of the LORD came unto Jeremiah while he was shut up in the
court of the prison, saying,

Jeremiah
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Jeremiah

39

Jeremiah

Then Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive into
Babylon the remnant of the people that remained in the city and those who
fell away, who fell to him, with the rest of the people who remained.

So Nebuzaradan the captain of the guard sent Nebushasban, Rabsaris, and
Nergalsharezer, Rabmag, and all the king of Babylon's princes;
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బందీగృహశాలలోనుండి యిరీియాను తెపపంచి, అత్నిని యింటికి
తోడుకొనిపోవుటకు షాఫాను కుమ్యరు డెైన్ అహీకాము కుమ్యరుడగు
గెదల్లాకు అత్ని న్పపగించిరి, అపుపడత్డు పరజలమ్ధా నివాసముచేసెను.

"Go and speak to Ebedmelech the Ethiopian, saying, `Thus saith the LORD of
hosts, the God of Israel: Behold, I will bring My words upon this city for evil
and not for good; and they shall be accomplished in that day before thee.

Jeremiah
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But I will deliver thee in that day, saith the LORD; and thou shalt not be
given into the hand of the men of whom thou art afraid.
For I will surely deliver thee, and thou shalt not fall by the sword; but thy life
shall be as a prize unto thee, because thou hast put thy trust in Me, saith
the LORD.'"

Jeremiah

39
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యిరీియా బందీగృహశాలలోనుండగా యెహోవా మ్యట అత్నికి పరత్ాక్షమై
యీల్లగు సెలవిచెచను
నీవు వెళ్లా కూషీయడగు ఎబెదిలకుతో ఇటానుముఇశారయేలు దేవుడును
సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుమేలు
చేయటకెైకాక కీడుచేయ టకెై నేను ఈ పటుణమునుగూరిచ చెపపన్ మ్యటలు
నర వేరుచచనానను; నీవు చూచచండగా ఆ మ్యటలు ఆ దిన్ మున్
నరవేరును.
ఆ దిన్మున్ నేను నినున విడిపంచెదను, నీవు భ్యపడు మ్నుషుాలచేత్రకి
నీవు అపపగింపబడవని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

Jeremiah

39
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నీవు న్నున న్ముి కొంటివి గనుక నిశచయముగా నేను నినున త్పపంచెదను,
నీవు ఖడుముచేత్ పడవు, దోపుడుసొముి దకికంచకొను న్ట్ట
ా నీ ప్ర
ర ణమును
నీవు దకికంచకొందువు; ఇదేయెహోవా వాకుక.

And the captain of the guard took Jeremiah and said unto him, "The LORD
thy God hath pronounced this evil upon this place.

Jeremiah

40

1

Now the LORD hath brought it, and done according as He hath said: because
ye have sinned against the LORD and have not obeyed His voice, therefore
this thing has come upon you.

Jeremiah

40

2

రాజదేహసంరక్షకులకధిపత్రయె
ై న్ నబూజరదాను యెరూష్లేములోనుండియ
యూదాలోనుండియ బబు లోనున్కు చెరగా కొనిపోబడిన్ బందీ
జనులందరిలోనుండి, సంకెళాచేత్ కటుబడియన్న యిరీియాను తీసికొని
రామ్యలో నుండి పంపవేయగా, యెహోవా యొదదనుండి అత్నికి పరత్ాక్షమైన్
వాకుక.
రాజదేహసంరక్షకుల కధిపత్ర యిరీియాను అవత్లికి తీసికొపోయి అత్నితో
ఈల్లగు మ్యటల్లడెనుఈ సథలమున్కు నేను ఈ కీడు చేసెదన్ని నీ దేవుడగు
యెహోవా పరకటించెను గదా.

Jeremiah

40
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తాను చెపపన్ పరకారము యెహోవా దాని రపపంచి చేయించెను, మీరు
యెహోవాకు విరోధముగా ప్రపముచేసి ఆయన్ మ్యటలు విన్క పోత్రరి గనుక
మీకీగత్ర పటిున్ది.

Now while he had not yet gone back, he said, "Go back also to Gedaliah the
son of Ahikam, the son of Shaphan, whom the king of Babylon hath made
governor over the cities of Judah, and dwell with him among the people; or
go wheresoever it seemeth convenient unto thee to go." So the captain of
the guard gave him victuals and a reward and let him go.

The word that came to Jeremiah from the LORD after Nebuzaradan, the
captain of the guard, had let him go from Ramah, when he had taken him
bound in chains among all who were carried away captive of Jerusalem and
Judah, who were carried away captive unto Babylon.

And now behold, I loose thee this day from the chains which were upon
thine hand. If it seem good unto thee to come with me into Babylon, come,
and I will look well after thee; but if it seem ill unto thee to come with me
into Babylon, forbear. Behold, all the land is before thee. Wherever it
seemeth good and convenient for thee to go, thither go."
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ఆలకించము, ఈ దిన్మున్ నేను నీ చేతుల సంకెళాను తీసి నినున విడిపంచ Then went Jeremiah unto Gedaliah, the son of Ahikam, to Mizpah, and
చనానను, నాతోకూడ బబులోనున్కు వచచట మ్ంచిదని నీకు
dwelt with him among the people who were left in the land.
తోచిన్యెడల రముి, నేను నినున భ్దరముగా కాప్రడెదను; అయితే
బబులోనున్కు నాతోకూడ వచచట మ్ంచిదికాదని నీకు తోచిన్యెడల
రావదు
ద , దేశమ్ంత్ట నీకేమియ అడిములేదు, ఎకకడికి వెళ్ల
ా ట నీ దృష్ుకి అను
కూలమో, యెకకడికి వెళ్ల
ా ట మ్ంచిదని నీకు తోచనో అకకడికి వెళ్ల
ా ము.

Jeremiah
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ఇంకను అత్డు త్రరిగి వెళాక త్డవు చేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపత్ర
అత్నితో ఈల్లగు చెపపనుబబులోను రాజు షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ అహీ కాము
కుమ్యరుడగు గెద ల్లాను యూదాపటుణములమీద నియమించి యనానడు,
అత్ని యొదదకు వెళ్ల
ా ము; అత్ని యొదద నివసించి పరజలమ్ధాను
కాపురముండుము, లేదా యెకకడికి వెళ్ల
ా ట నీ దృష్ుకి అనుకూలమో అకకడికే
వెళ్ల
ా ము. మ్రియ రాజదేహసంరక్షకుల కధిపత్ర అత్నికి బతెతమును
బహుమ్యన్ము ఇచిచ అత్ని సాగన్ంపగా

Now when all the captains of the forces which were in the fields, even they
and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah the son of
Ahikam governor in the land, and had committed unto him men and women
and children, and the poor of the land of those who were not carried away
captive to Babylon,
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యిరీియా మిసాపలోనుండు అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాయొదదకు వెళ్లా
అత్నితో కూడ దేశములో మిగిలిన్ పరజలమ్ధా కాపురముండెను.

then they came to Gedaliah at Mizpah -- even Ishmael the son of Nethaniah,
and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of
Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son
of a Maachathite, they and their men.
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And Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, swore unto them and
to their men, saying, "Fear not to serve the Chaldeans. Dwell in the land and
serve the king of Babylon, and it shall be well with you.
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అయితే అచచటచచటనుండు సేన్ల యధిపతులందరును వారి
పటాలపువారును, బబులోనురాజు అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాను
దేశముమీద అధికారిగా నియమించి, బబులోనున్కు చెరగొని పోబడక
నిలిచిన్వారిలో స్త్తీలను పురుషులను పలాలను, దేశములోని అత్రనీరసులైన్
దరిదు
ర లను అత్నికి అపపగించెన్ని వినిరి.
కాగా నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలును కారేహ కుమ్యరులైన్ యోహా నాను
యోనాతానులును త్ను
ా మతు కుమ్యరుడెైన్ శెరాయా యను
నటోప్రతీయడెైన్ ఏపయి కుమ్యరులును మ్యయ కాతీయడెైన్వాని
కుమ్యరుడగు యెజనాాయను వారి పటాలపువారును మిసాపలో నుండిన్
గెదల్లాయొదదకు వచిచరి.
అపుపడు షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ అహీకాము కుమ్యరుడగు గెదల్లా
పరమ్యణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈల్లగు చెపపనుమీరు
కలీదయలను సేవించటకు భ్యపడకుడి, దేశములో కాపురముండి
బబులోనురాజును సేవించిన్యెడల మీకు మేలు కలుగును.
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నేనైతేనో నాయొదదకు వచచ కలీదయల యెదుట నిలుచ టకెై మిసాపలో
కాపురముందును గాని మీరు దా
ర కాురసమును వేసవికాల ఫలములను
తెైలమును సమ్కూరుచకొని, మీ ప్రత్ిలలో వాటిని పోసికొని మీరు
సావధీన్పరచకొనిన్ పటుణములలో కాపురముండుడి.

even all the Jews returned out of all places whither they were driven and
came to the land of Judah, to Gedaliah at Mizpah, and gathered wine and
summer fruits in abundance.

As for me, behold, I will dwell at Mizpah to serve the Chaldeans, who will
come unto us; but ye, gather ye wine and summer fruits and oil, and put
them in your vessels, and dwell in your cities that ye have taken."

Likewise when all the Jews who were in Moab, and among the Ammonites
and in Edom, and who were in all the countries, heard that the king of
Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them
Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan,
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మోయాబులో నేమి అమోినీయల మ్ధానేమి ఎదోములో నేమి యేయే
పరదేశములలోనేమి యన్న యూదులందరు బబు లోనురాజు యూదాలో
జన్శ్రష్మును విడిచెన్నియ, షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ అహీకాము కుమ్యరుడగు
గెదల్లాను వారిమీద నియమించెన్నియ వినిన్పుపడు

Moreover Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that
were in the fields came to Gedaliah at Mizpah
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అందరును తాము తోలివేయబడిన్ సథలములనినటిని విడిచి మిసాపకు
గెదల్లాయొదదకు వచిచ బహు విసాతరము దా
ర కాురసమును వేసవికాలపు పండాను
సమ్కూరుచకొనిరి.
మ్రియ కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును, అచచ టచచటనున్న సేన్ల
యధిపతులందరును మిసాప లోనున్న గెదల్లాయొదదకు వచిచ
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and said unto him, "Dost thou certainly know that Baalis the king of the
Ammonites hath sent Ishmael the son of Nethaniah to slay thee?" But
Gedaliah the son of Ahikam believed them not.
Then Johanan the son of Kareah spoke to Gedaliah in Mizpah secretly,
saying, "Let me go, I pray thee, and I will slay Ishmael the son of Nethaniah,
and no man shall know it. Why should he slay thee, that all the Jews who
are gathered unto thee should be scattered and the remnant in Judah
perish?"
But Gedaliah the son of Ahikam said unto Johanan the son of Kareah, "Thou
shalt not do this thing, for thou speakest falsely of Ishmael."
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నినున చంపుటకు అమోినీయల రాజైన్ బయలీను నత్నాా కుమ్యరుడెైన్
ఇషాియేలును పంపన్ని నీకు తెలియదా అని చెపపరి. అయితే అహీకాము
కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లా వారి మ్యట న్మ్ిలేదు.
కారేహ కుమ్యరుడగు యోహానాను మిసాపలో గెదల్లాతో రహసాముగా
ఇటాననునీయొదదకు కూడివచిచన్ యూదు లందరు చెదరిపోవున్ట్ట
ా ను,
యూదా జన్శ్రష్ము న్శించ న్ట్ట
ా ను నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు
నినున చంపనేల?దయచేసి న్నున వెళానిముి,ఎవనికి తెలియకుండ నేను
వానిని చంపదను.
అందుకు అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లా కారేహ కుమ్యరుడెైన్
యోహానానుతోఇషాి యేలునుగూరిచ నీవు అబదిమ్యడుచనానవు,
నీవాకారాము చేయకూడదనను.
ఏడవ మ్యసమున్ ఎలీషామ్య మ్నుమ్డును నత్నాా కుమ్యరుడును
రాజవంశసు
థ డును రాజుయొకక పరధాను లలో నొకడున్గు
ఇషాియేలనువాడును, అత్నితో పది మ్ంది మ్నుషుాలును, మిసాపలోనున్న
అహీకాము కుమ్యరు డెైన్ గెదల్లాయొదదకు వచిచ అకకడ అత్నితోకూడ
మిసాపలో భోజన్ముచేసిరి.
అపుపడు నత్నాా కుమ్యరు డెైన్ ఇషాియేలు అత్నితో కూడనున్న ఆ
పదిమ్ంది మ్నుషుాలును లేచి షాఫాను మ్నుమ్డును అహీకాము
కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాను ఖడుముచేత్ హత్ముచేసిరి; బబు లోనురాజు ఆ
దేశముమీద అత్ని అధికారినిగా నియ మించిన్ందున్ అత్ని చంపరి.

Now it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of
Nethaniah, the son of Elishama, of the royal seed and the princes of the
king, came with ten men unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and
there they ate bread together in Mizpah.
Then arose Ishmael the son of Nethaniah and the ten men who were with
him, and smote Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, with the
sword and slew him whom the king of Babylon had made governor over the
land.
Ishmael also slew all the Jews who were with him, even with Gedaliah at
Mizpah, and the Chaldeans who were found there and the men of war.

And it came to pass the second day after he had slain Gedaliah, and no man
knew it,

మ్రియ మిసాపలో గెదల్లా యొదద ఉండిన్ యూదుల న్ందరిని, అకకడ
దొరికిన్ యోధులగు కలీదయలను ఇషాియేలు చంపను.

that there came certain ones from Shechem, from Shiloh, and from Samaria,
even fourscore men, having their beards shaven and their clothes rent and
having cut themselves, with offerings and incense in their hand to bring
them to the house of the LORD.
అత్డు గెదల్లాను చంపన్ రండవనాడు అది ఎవరికిని తెలియబడక మునుపు And Ishmael the son of Nethaniah went forth from Mizpah to meet them,
weeping all along as he went; and it came to pass as he met them, he said
unto them, "Come to Gedaliah the son of Ahikam."
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గడిములు కౌురము చేయించకొని వసతీములు చింపుకొని దేహములు
గాయపరచకొనిన్ యెనుబదిమ్ంది పురుషులు యెహోవా మ్ందిరము న్కు
తీసికొని పోవుటకెై నైవేదాములను ధూపదరవాములను చేత్పట్ట
ు కొని షెకెము
నుండియ ష్లోహు నుండియ షోమో
ా నునుండియ రాగా

And it was so when they came into the midst of the city, that Ishmael the
son of Nethaniah slew them and cast them into the midst of the pit, he and
the men who were with him.
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నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు దారి పడుగున్ ఏడుచచ, వారిని
ఎదుర్కకనుటకు మిసాపలోనుండి బయలు వెళ్లా వారిని కలిసికొని వారితో-అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లా యొదదకు రండనను.

But ten men were found among them who said unto Ishmael, "Slay us not;
for we have treasures in the field of wheat, and of barley, and of oil, and of
honey." So he forbore, and slew them not among their brethren.
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అయితే వారు ఆ పటుణము మ్ధాను పరవేశించిన్పుపడు నత్నాా కుమ్యరుడెైన్
ఇషాి యేలును అత్నితోకూడ ఉన్నవారును వారిని చంప గోత్రలో పడవేసిరి.
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అయితే వారిలో పదిమ్ంది మ్ను షుాలు ఇషాియేలుతోపలములలో
దాచబడిన్ గోధు మ్లు యవలు తెైలము తేన మొదలైన్ దరవాములు మ్యకు
కలవు, మ్ముిను చంపకుమ్ని చెపుపకొన్గా అత్డు వారి సహోదరులతో
కూడ వారిని చంపక మ్యనను.

Now the pit wherein Ishmael had cast all the dead bodies of the men, whom
he had slain because of Gedaliah, was that which Asa the king had made for
fear of Baasha king of Israel; and Ishmael the son of Nethaniah filled it with
those who were slain.
Then Ishmael carried away captive all the residue of the people who were in
Mizpah, even the king's daughters and all the people that remained in
Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to
Gedaliah the son of Ahikam; and Ishmael the son of Nethaniah carried them
away captive, and departed to go over to the Ammonites.
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But when Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that
were with him, heard of all the evil that Ishmael the son of Nethaniah had
done,
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ఇషాి యేలు గెదల్లాతోకూడ చంపన్ మ్నుషుాల శవములనిన టిని పడవేసిన్
గోయి రాజైన్ ఆసా ఇశారయేలు రాజైన్ బయషాకు భ్యపడి త్ివివంచిన్
గొయిాయే; నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు చంపబడిన్వారి శవములతో
దాని నింపను.
అపుపడు ఇషాియేలు మిసాపలోనున్న జన్శ్రష్ మ్ంత్టిని రాజ
కుమ్యరిలన్ందరిని అన్గా రాజదేహసంరక్ష కుల కధిపత్రయె
ై న్ నబూజరదాను
అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాకు అపపగించిన్ జనులందరిని,
చెరతీసికొనిపోయెను. నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు వారిని
చెరతీసికొనిపోయి అమోినీయలయొదదకు చేరవలన్ని పరయత్నపడుచండగా
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Now it came to pass, that when all the people who were with Ishmael saw
Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were with
him, then they were glad.
So all the people whom Ishmael had carried away captive from Mizpah
turned about and returned, and went unto Johanan the son of Kareah.
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కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును అత్నితోకూడనున్న
సేనాధిపతులందరును నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు చేసిన్ సమ్సత
దుషాకరాములను గూరిచన్ వారి విని
పురుషులన్ందరిని పలుచకొని, నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాి యేలుతో
యదిము చేయబోయి, గిబియోనులోనున్న మ్హా జలముల దగుర అత్ని
కలిసికొనిరి.
ఇషాియేలుతో కూడనున్న పరజలందరు కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహా నానును,
అత్నితో కూడనున్న సేనాధిపతులన్ందరిని చూచిన్పుపడు వారు సంతోష్ంచి

then they took all the men and went to fight with Ishmael the son of
Nethaniah, and found him by the great waters that are in Gibeon.

But Ishmael the son of Nethaniah escaped from Johanan with eight men,
and went to the Ammonites.
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ఇషాియేలు మిసాపలో నుండి చెరగొనిపోయిన్ పరజలందరు అత్ని విడిచి కారేహ Then Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were
కుమ్యరుడెైన్ యెహానానుతో కలిసిరి.
with him, took from Mizpah all the remnant of the people whom he had
recovered from Ishmael the son of Nethaniah after he had slain Gedaliah
the son of Ahikam -- even mighty men of war, and the women, and the
children, and the eunuchs whom he had brought again from Gibeon.
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అయిన్ను, నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలును ఎన్మ్ండుగురు
మ్నుషుాలును యోహానాను చేత్రలోనుండి త్పపంచకొని అమోినీయల
యొదదకు ప్రరి పోయిరి.
అపుపడు నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాియేలు అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెద
ల్లాను చంపన్ త్రువాత్,
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కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహా నానును అత్నితో కూడనున్న సేన్ల
యధిపతులందరును మిసాపదగురనుండి ఇషాియేలు నొదదనుండి
జన్శ్రష్మ్ంత్టిని, అన్గా గిబియోను దగురనుండి ఇషాియేలు కొనిపోయిన్
యోధులను స్త్తీలను పలాలను, రాజపరివారమును మ్రల రపపంచిరి;
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అయితే వారు బబులోనురాజు దేశముమీద అధికారినిగా నియమించిన్
అహీకాము కుమ్యరుడెైన్ గెదల్లాను నత్నాా కుమ్యరుడెైన్ ఇషాి యేలు
చంపన్ందున్ వారు కలీదయలకు భ్యపడి ఐగుపు
ా దమ్నుకొని
త న్కు వెళ్ల
బేతెాహేముదగురనున్న గెరూతు కింహాములో దిగిరి.

and said unto Jeremiah the prophet, "Let, we beseech thee, our supplication
be accepted before thee, and pray for us unto the LORD thy God, even for
all this remnant (for we are left but a few of many, as thine eyes do behold
us),
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that the LORD thy God may show us the way wherein we may walk and the
thing that we may do."
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అంత్లో సేనాధిపతులందరును కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును
హోషేయా కుమ్యరుడెైన్ యెజనాాయను, అలుపలేమి ఘనులేమి
పరజలందరును పరవకియె
ై న్ యిరీియా యొదదకు వచిచ అత్నితో ఈల్లగు
మ్న్వి చేసిరి
మేము ఎంత్ కొంచెము మ్ంది మిగిలియనానమో నీవు చూచ చనానవు
గదా? చిత్తగించి మ్య విన్నపమును నీ సనినధికి రానిచిచ, శ్రష్ంచియన్న మ్య
యందరి నిమిత్తము నీ దేవుడెైన్ యెహోవాకు ప్ర
ర రథన్చేయము.
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And they departed and dwelt in the habitation of Chimham, which is by
Bethlehem, to go to enter into Egypt,
because of the Chaldeans; for they were afraid of them, because Ishmael
the son of Nethaniah had slain Gedaliah the son of Ahikam, whom the king
of Babylon made governor in the land.
Then all the captains of the forces, and Johanan the son of Kareah, and
Jezaniah the son of Hoshaiah, and all the people from the least even unto
the greatest, came near

Then Jeremiah the prophet said unto them, "I have heard you; behold, I will
pray unto the LORD your God according to your words, and it shall come to
pass that whatsoever thing the LORD shall answer you, I will declare it unto
you; I will keep nothing back from you."

మేము న్డవవలసిన్ మ్యరుమును చేయవలసిన్ కారామును నీ దేవుడగు
యెహోవా మ్యకు తెలియజేయనుగాక.

Then they said to Jeremiah, "The LORD be a true and faithful witness
between us, if we do not do even according to all things for which the LORD
thy God shall send thee to us.
కాగా పరవకి యె
ై న్ యిరీియా వారికుత్తరమిచిచన్దేమ్న్గామీరు చేసిన్ మ్న్వి Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the LORD
నేన్ంగీకరించచనానను, మీ మ్యటలనుబటిు మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాను నేను our God to whom we send thee, that it may be well with us when we obey
ప్ర
ర రిథంచదును, ఏమియ మీకు మ్రుగుచేయక యెహోవా మిముినుగూరిచ the voice of the LORD our God."
సెల విచచన్దంత్య మీకు తెలియజేతును.
అపుపడు వారు యిరీియాతో ఇటానిరినినున మ్య యొదదకు పంప, నీ దేవు
And it came to pass after ten days that the word of the LORD came unto
డగు యెహోవా సెలవిచిచన్ ఆ మ్యటలనుబటిు మ్రుమ్యట లేకుండ మేము
Jeremiah.
జరిగించని యెడల యెహోవా మ్యమీద న్మ్ికమైన్ సత్ాసాకిుగా ఉండును గాక.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్యకు మేలు కలుగున్ట్ట
ా మేము మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విను
వారమై, అది మేలేగాని కీడగాని మేము ఆయన్యొదదకు నినున
పంపువిష్యములో మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచ మ్యటకు విధేయల
మ్గుదుము.
పది దిన్ములైన్ త్రువాత్ యెహోవా వాకుక యిరీి యాకు పరత్ాక్షమ్యయెను
గనుక
అత్డు కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును అత్నితో కూడనున్న సేన్ల
యదిఫతులన్ందరిని, అలుపలనేమి ఘనుల నేమి పరజలన్ందరిని పలిపంచి
వారితో ఇటానను
ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా సనినధిని మ్న్వి చేయటకెై మీరు న్నున
పంపత్రరి గదా? ఆయన్ సెలవిచచన్దేమ్న్గా
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మ్రియ అత్డు మీయెడల జాలిపడి మీ సవదేశమున్కు మిముిను పంపు
న్ట్ట
ా మీయెడల నేన్త్నికి జాలి పుటిుంచెదను.
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అయితే మీరు మీ దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విన్నివారై యీ దేశమ్ందు
కాపురముండకమ్న్ము ఐగుపు
ా దము,
త దేశమున్కు వెళ్ల
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అకకడ యదిము చూడకయ బూరధవని విన్కయ ఆహారపు లేమిచేత్
ఆకలిగొన్కయ నుందుము గనుక అకకడనే కాపురముందమ్ని మీరనుకొనిన్
యెడల
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యూదావారిలో శ్రష్ంచిన్ వారల్లరా, యెహోవా మ్యట ఆలకించడి; ఇశారయేలు
దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయ న్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుఐగుపు
త న్కు వెళావలన్ని నిశచయించకొని అకకడనే
కాపురముండు టకు మీరు వెళ్లాన్యెడల
మీరు భ్యపడుచన్న ఖడుము అకకడను ఐగుపు
త దేశమున్నే మిముిను
త్రిమి పట్ట
ు కొనును; మీకు భ్యము కలుగజేయ కాుమ్ము ఐగుపు
త లోనే
మిముిను త్రిమి కలిసికొనును, అకకడనే మీరు చతు
త రు,
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నేను మీకు చేసిన్ కీడునుగూరిచ సంతాపమొందియనానను, మీరు
తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమున్న యెడల, పడగొటుక నేను
మిముిను సాథపంతును, పలాగింపక నాట్టదను.
మీరు బబులోనురాజున్కు భ్యపడు చనానరే; అత్నికి భ్యపడకుడి,
అత్ని చేత్రలోనుండి మిముిను త్పపంచి మిముిను రకిుంచటకు నేను
మీకు తోడెై యనానను, అత్నికి భ్యపడకుడి,

Then called he Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces
who were with him, and all the people from the least even to the greatest,

and said unto them, "Thus saith the LORD, the God of Israel, unto whom ye
sent me to present your supplication before Him:
`If ye will still abide in this land, then will I build you and not pull you down,
and I will plant you and not pluck you up; for I repent of the evil that I have
done unto you.
Be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid; be not afraid of
him, saith the LORD, for I am with you to save you and to deliver you from
his hand.
And I will show mercies unto you, that he may have mercy upon you and
cause you to return to your own land.'
"But if ye say, `We will not dwell in this land,' neither obey the voice of the
LORD your God,

saying, `No, but we will go into the land of Egypt where we shall see no war,
nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger for bread, and there
will we dwell'-and now therefore hear the word of the LORD, ye remnant of Judah! Thus
saith the LORD of hosts, the God of Israel: `If ye wholly set your faces to
enter into Egypt, and go to sojourn there,
then it shall come to pass that the sword which ye feared shall overtake you
there in the land of Egypt, and the famine whereof ye were afraid shall
follow close after you there in Egypt; and there ye shall die.
So shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt to sojourn
there. They shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence; and
none of them shall remain or escape from the evil that I will bring upon
them.'
For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: `As Mine anger and My
fury hath been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem, so shall My
fury be poured forth upon you when ye shall enter into Egypt. And ye shall
be an execration and an astonishment, and a curse and a reproach; and ye
shall see this place no more.'

నేను వారిమీదికి రపపంచ కీడునుండి వారిలో శ్రష్ంచవాడెైన్ను
"The LORD hath said concerning you, O ye remnant of Judah: `Go ye not into
త్పపంచకొనువాడెైన్ను ఉండడు, ఐగుపు
Egypt!' Know certainly that I have admonished you this day.
త లో నివసింపవలన్ని అకకడికి వెళా
నిశచయించకొను మ్నుషుాలందరు ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను తెగులు
చేత్ను నిశ్రశష్ముగా చతు
త రు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునా కోప మును
నా ఉగరత్య యెరూష్లేము నివాసుల మీదికి వచిచన్ట్ట
ా , మీరు ఐగుపు
త న్కు
వెళ్లాన్యెడల నా ఉగరత్ మీమీదికిని వచచను, మీరు శాప్రసపదముగాను భీత్ర
పుటిుంచవారుగాను దూష్ణాసపదముగాను త్రరసకరింప బడువారుగాను
ఉందురు, ఈ సథలమును మ్రి యెపుపడును చూడరు.
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యూదా శ్రషుల్లరా, ఐగుపు
ు
And now I have this day declared it to you, but ye have not obeyed the voice
త న్కు వెళాకూడదని యెహోవా మీకాజానిచిచన్ట్ట
నేడు నేను మీకు సాక్షా మిచిచత్రన్ని మీరే నిశచయముగా తెలిసికొనుచనానరు. of the LORD your God, nor any thing for which He hath sent me unto you.
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మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవాకు మ్య నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్చేసి మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా Now therefore know certainly that ye shall die by the sword, by the famine,
చెపుపన్దంత్య మ్యకు తెలియ జపపన్యెడల మేమ్యల్లగు చేయదుమ్ని and by the pestilence in the place whither ye desire to go and to sojourn."
చెపుపచ మిముిను మీరే మోసపుచచకొనుచనానరు.
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నేడు నేను మీకు దాని తెలియజపుపచనానను గాని మీ దేవుడెైన్ యెహోవా
మీయొదదకు నాచేత్ పంపన్ వరిమ్యన్మును మీరు ఆలకింపకపోత్రరి.
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కాబటిు కాపురముండవలన్ని మీరు కోరు సథలములోనే మీరు ఖడుముచేత్ను
కాుమ్ము చేత్ను తెగులుచేత్ను చతు
త రని నిశచయముగా తెలిసికొనుడి.
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For ye dissembled in your hearts when ye sent me unto the LORD your God,
saying, `Pray for us unto the LORD our God; and according unto all that the
LORD our God shall say, so declare unto us, and we will do it.'

And it came to pass that when Jeremiah had made an end of speaking unto
all the people all the words of the LORD their God, for which the LORD their
God had sent him to them, even all these words,

then spoke Azariah the son of Hoshaiah, and Johanan the son of Kareah,
and all the proud men, saying unto Jeremiah, "Thou speakest falsely. The
LORD our God hath not sent thee to say, `Go not into Egypt to sojourn
there.'
అత్డు పరజలకందరికి పరకటింపవలన్ని దేవుడెైన్... యెహోవా పంపన్ పరకారము But Baruch the son of Neriah setteth thee against us, to deliver us into the
యిరీియా వారి దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యటలనినటిని వారికి
hand of the Chaldeans, that they might put us to death and carry us away
పరకటించి చాలింపగా
captives into Babylon."
హోషేయా కుమ్యరుడెైన్ అజరాాయను కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును So Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces, and all the
గరివషు
ఠ లందరును యిరీియాతో ఇటానిరినీవు అబదిము
people obeyed not the voice of the LORD to dwell in the land of Judah.
పలుకుచనానవుఐగుపు
లో
కాపురముండుటకు
మీరు
అకకడికి
వెళ
ా
కూడ
దని
త
పరకటించటకెై మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నినున పంపలేదు.
మ్ముిను చంపుటకును, బబులోనున్కు చెర పట్ట
ు కొని పోవుటకును,
కలీదయలచేత్రకి మ్ముిను అపపగింప వలన్ని నేరీయా కుమ్యరుడెైన్ బారూకు
మ్యకు విరోధముగా రేపుచనానడు. (అని చెపపరి)
కాగా కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును సేన్లయధిపతులందరును పరజ
లందురును యూదాదేశములో కాపురముండవలన్న్న యెహోవా మ్యట
విన్కపోయిరి.

But Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces took all the
remnant of Judah, who had returned from all nations whither they had been
driven, to dwell in the land of Judah-even men, and women, and children, and the king's daughters, and every
person whom Nebuzaradan the captain of the guard had left with Gedaliah
the son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and
Baruch the son of Neriah.
మ్రియ కారేహ కుమ్యరుడెైన్ యోహానానును సేన్ల యధిపతులందరును
So they came into the land of Egypt, for they obeyed not the voice of the
యెహోవా మ్యట విన్నివారై, యూదాదేశములో నివ సించటకు తాము త్రిమి LORD; thus came they even to Tahpanhes.
వేయబడిన్ ఆయా పరదేశములనుండి త్రరిగి వచిచన్ యూదుల శ్రష్మును,
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అన్గా రాజ దేహసంరక్షకులకధిపత్రయగు నబూజరదాను షాఫాను
కుమ్యరుడెైన్ అహీకాము కుమ్యరుడగు గెదల్లాకు అపప గించిన్ పురుషులను
స్త్తీలను పలాలను రాజకుమ్యరిలను పరవకియగు యిరీియాను నేరీయా
కుమ్యరుడగు బారూకును తోడుకొనిపోయి
ఐగుపు
త దేశములో పరవేశించిరి. వారు త్హపనేసుకు రాగా
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Then came the word of the LORD unto Jeremiah in Tahpanhes, saying,
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యెహోవా వాకుక త్హపనేసులో యిరీియాకు పరత్ాక్షమై యిల్లగు సెల
విచెచను
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నీవు పదద రాళాను చేత్ పట్ట
ు కొని, యూదా మ్నుషుాలు చూచచండగా
త్హపనేసులో నున్న ఫరో న్గరు దావరమున్నున్న శిల్లవరణములోని
సున్నములో వాటిని ప్రత్రపటిు జనులకీమ్యట పరకటింపుము

"Take great stones in thine hand, and hide them in the clay in the brickkiln,
which is at the entry of Pharaoh's house in Tahpanhes, in the sight of the
men of Judah;
and say unto them, `Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Behold,
I will send and take Nebuchadnezzar the king of Babylon, My servant, and
will set his throne upon these stones that I have hid; and he shall spread his
royal pavilion over them.
And when he cometh, he shall smite the land of Egypt, and deliver such as
are for death to death, and such as are for captivity to captivity, and such as
are for the sword to the sword.
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ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరును
నేను పలువన్ంపంచి తీసికొనివచిచ, నేను ప్రత్రపటిున్ యీ రాళామీద అత్ని
సింహాసన్ము ఉంచెదను, అత్డు రత్నకంబళ్లని వాటిమీదనే వేయిం చను.

And I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt, and he shall burn
them and carry them away captives; and he shall array himself with the land
of Egypt, as a shepherd putteth on his garment; and he shall go forth from
thence in peace.
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అత్డువచిచ తెగులున్కు నిరణయమైన్ వారిని తెగు లున్కును, చెరకు
నిరణయమైన్వారిని చెరకును, ఖడుమున్కు నిరణయమైన్వారిని ఖడుమున్కును
అపపగించచ ఐగుపీత యలను హత్ముచేయను.
ఐగుపు
ు చనానను, వాటిని
త దేవత్ల గుళాలో నేను అగిన రాజ బెట్ట
నబుకదరజరు కాలిచ వేయను, ఆ దేవత్లను చెరగొనిపోవును, గొఱ్ఱలకాపరి
త్న్ వసతీమును చట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా అత్డు ఐగుపు
ు కొని
త దేశమును త్న్కు చట్ట
నిరాటంకముగా అకకడనుండి సాగి పోవును.

He shall break also the images of Bethshemesh [the House of the Sun] that
are in the land of Egypt; and the houses of the gods of the Egyptians shall he
burn with fire.'"
The word that came to Jeremiah concerning all the Jews who dwell in the
land of Egypt, who dwell at Migdol, and at Tahpanhes, and at Noph, and in
the country of Pathros, saying,
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అత్డు ఐగుపు
త లోనున్న సూరాదేవతాపటుణము లోని సూరాపరత్రమ్లను
విరుగగొటిు ఐగుపు
త దేవత్ల గుళాను అగినచేత్ కాలిచవేయను.

"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Ye have seen all the evil
that I have brought upon Jerusalem and upon all the cities of Judah; and
behold, this day they are a desolation, and no man dwelleth therein,
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because of their wickedness which they have committed to provoke Me to
anger, in that they went to burn incense and to serve other gods whom they
knew not, neither they, ye, nor your fathers.
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మిగోదలులోగాని త్హపనేసులోగాని నొపులోగాని పతో
ి సులోగాని
ఐగుపు
త దేశవాసముచేయచన్న యూదులన్ందరినిగూరిచ ఇశారయేలు
దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా వాకుక యిరీి యాకు పరత్ా
క్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
నేను యెరూష్లేము మీదికిని యూదా పటుణములనినటి మీదికిని రపపంచిన్
కీడంత్య మీరు చూచచనే యనానరు.
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Nevertheless, I sent unto you all My servants the prophets, rising early and
sending them, saying, `Oh, do not this abominable thing that I hate.'

మీరైన్ను మీ పత్రులైన్ను ఎరుగని అన్ాదేవత్లను అనుసరించచ
But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their
పూజంచచ వాటికి ధూపము వేయచ వచచటవలన్ వాటి నివాసులు
wickedness, to burn no incense unto other gods.
తాము చేసికొనిన్ దోష్ముచేత్ నాకు కోపము పుటిుంచిరి గనుక నేడు
నివాసులులేకుండ అవి ప్రడుపడి యన్నవి గదా.
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మ్రియ నేను పందలకడ లేచి పరవకిలైన్ నా సేవకులందరిని మీయొదదకు
పంపుచ, నాకసహామైన్ యీ హేయకారామును మీరు చేయ కుండుడి అని
నేను చెపుపచవచిచత్రని గాని
వారు అల కింపక పోయిరి, అన్ాదేవత్లకు ధూప్రరపణముచేయట
మ్యన్కపోయిరి, త్మ్ దురాిరుత్ను విడువకపోయిరి చెవి యొగుకపోయిరి.

Therefore My fury and Mine anger was poured forth and was kindled in the
cities of Judah and in the streets of Jerusalem; and they are wasted and
desolate, as at this day.
"Therefore, now thus saith the LORD, the God of hosts, the God of Israel:
Why commit ye this great evil against your souls to cut off from you man
and woman, child and suckling, out of Judah to leave you none to remain,

కావున్ నా ఉగరత్య నా కోపమును కుమ్ిరింపబడి, యూదా
పటుణములలోను యెరూష్లేము వీధులలోను రగులుకొనను, గనుక
నేడున్నట్ట
ా గా అవి ప్రడెై యెడారి ఆయెను.

in that ye provoke Me unto wrath with the works of your hands, burning
incense unto other gods in the land of Egypt whither ye have gone to dwell,
that ye might cut yourselves off and that ye might be a curse and a reproach
among all the nations of the earth?
కాబటిు ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు Have ye forgotten the wickedness of your fathers, and the wickedness of
అజా ఇచచచనానడుఏమియ శ్రష్ములేకుండ స్త్తీ పురుషు లును శిశువులును the kings of Judah, and the wickedness of their wives, and your own
చంటి బిడిలును యూదా మ్ధా నుండ కుండ నిరూిలము చేయబడున్ట్ట
ా గా wickedness, and the wickedness of your wives which they have committed
మీరేల ఈ గొపప త్పపదమును మీకు విరోధముగా చేసికొనుచనానరు?
in the land of Judah and in the streets of Jerusalem?
మీకుమీరే సమూలనాశన్ము తెచచకొనున్ట్ట
ా ను, భూమి మీదనున్న
జన్ములనినటిలో మీరు దూష్ణప్రలై త్రరసక రింపబడున్ట్ట
ా ను, మీరు
కాపురముండుటకు పోయిన్ ఐగుపు
త లో అన్ాదేవత్లకు ధూప్రరపణము
చేయదురు. మీరేల యీల్లగున్ చేయచ మీ చేత్రకిరయలచేత్ నాకు కోపము
పుటిుంచచనానరు?
వారు యూదాదేశములోను యెరూష్లేము వీధుల లోను జరిగించిన్ కిరయలను
అన్గా మీ పత్రులు చేసిన్ చెడుత్న్మును యూదా రాజులు చేసిన్
చెడుత్న్మును వారి భారాలు చేసిన్ చెడుత్న్మును, మీమ్ట్ట
ు కు మీరు
చేసిన్ చెడుత్న్మును మీ భారాలు చేసిన్ చెడుత్న్మును మ్రచి పోత్రరా?

They are not humbled even unto this day, neither have they feared, nor
walked in My law, nor in My statutes that I set before you and before your
fathers.

10

నేటివరకు వారు దీన్మ్న్సుస ధరింపకునానరు, భ్యము నొందకునానరు,
నేను మీకును మీ పత్రులకును నియమించిన్ ధరిశాసతీము నైన్ను
కటుడలనైన్ను అనుసరింపకయే యనానరు.

And I will take the remnant of Judah who have set their faces to go into the
land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed and fall in the
land of Egypt; they shall even be consumed by the sword and by the famine.
They shall die, from the least even unto the greatest, by the sword and by
the famine; and they shall be an execration and an astonishment, and a
curse and a reproach.

11

కాబటిు ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుమీకు కీడు చేయన్ట్ట
ా ,

For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished
Jerusalem by the sword, by the famine, and by the pestilence,

"Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Behold, I will set
My face against you for evil, and to cut off all Judah.
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అన్గా యూదావారిన్ందరిని నిరూిలము చేయన్ట్ట
ా , నేను మీకు
అభిముఖుడన్గుదును; ఐగుపు
త దేశములో కాపురముందుమ్ని అచచటికి వెళా
నిశచయించ కొను యూదాశ్రషులను నేను తోడుకొని పోవుదును, వారందరు
ఐగుపు
త దేశములోనే న్శించెదరు; అలుపలేమి ఘనులేమి వారందరు
కూలుదురు, ఖడుముచేత్నైన్ను కాుమ్ముచేత్నైన్ను న్శింతురు,
ఖడుముచేత్నైన్ను కాుమ్ము చేత్నైన్ను వారు చతు
త రు, శాప్రసపదమును భీత్ర
పుటిుంచ వారుగాను దూష్ణప్రలుగాను త్రరసాకరము నొందిన్ వారుగాను
ఉందురు.
యెరూష్లేము నివాసులను నేనే ల్లగు శికిుంచిత్రనో ఆల్లగ ఐగుపు
త దేశములో
నివసించ వీరిని ఖడుముచేత్గాని కాుమ్ముచేత్గాని తెగులుచేత్గాని
శికిుంచెదను.
కావున్ తాము మ్రలి వచిచ యూదాదేశములో కాపురముండవలన్న్న
మ్కుకవచేత్ ఐగుపు
ా యూదా వారిలోని శ్రష్ము
త లో ఆగుటకెై అకకడికి వెళ్ల
ఎవరును త్పపంచకొన్రు, శ్రష్మేమియ ఉండదు, ప్రరి పోవువారు గాక మ్రి
ఎవరును త్రరిగిరారు.
అపుపడు త్మ్ భారాలు అన్ాదేవత్లకు ధూపము వేయదురని
యెరిగియన్న పురుషులందరును, అకకడ నిలిచియన్న స్త్తీలును,

మ్హా సమ్యజముగా కూడిన్ వారును ఐగుపు
ి సులో
త దేశమ్ందలి పతో
కాపురముండు జనులందరును యిరీియాకు ఈల్లగు పరతుాత్తర మిచిచరి
యెహోవా నామ్మునుబటిు నీవు మ్యకు పరకటించ ఈ మ్యటను
మేమ్ంగీకరింపము,
మేము నీతో చెపపన్ సంగతులనినటిని నిశచయముగా నరవేరచ
బోవుచనానము; మేమును మ్య పత్రులును మ్య రాజులును మ్య యధిపతు
లును యూదా పటుణములలోను యెరూష్లేము వీధుల లోను చేసిన్టేా
ఆకాశరాణకి ధూపము వేయదుము, ఆమకు ప్రనారపణములు
అరిపంతుము; ఏలయన్గా మేము ఆల్లగు చేసిన్పుపడు మ్యకు ఆహారము
సమ్ృదిిగా దొరికెను, మేము కేుమ్ముగానే యంటిమి, యే కీడును మ్యకు
కలుగలేదు.
మేము ఆకాశరాణకి ధూపము వేయకయ ఆమకు ప్రనారపణములు
అరిపంపకయ మ్యనిన్పపటినుండి సమ్సతము మ్యకు త్కుకవెైన్ది, మేము
ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను కీుణంచచనానము.
మేము ఆకాశ రాణకి ధూపము వేయగాను, ఆమకు ప్రనారపణములు
అరిపంపగాను, మ్య పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమకు పండి వంటలు
చేయచనానమ్య? ఆమకు ప్రనారపణములు పోయచనానమ్య? అని వారు
చెపపగా

so that none of the remnant of Judah who have gone into the land of Egypt
to sojourn there shall escape or remain, that they should return into the
land of Judah to which they have a desire to return to dwell there; for none
shall return but such as shall escape."

Then all the men who knew that their wives had burned incense unto other
gods, and all the women who stood by, a great multitude, even all the
people who dwelt in the land of Egypt, in Pathros, answered Jeremiah,
saying,
"As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the LORD, we
will not hearken unto thee.

But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own
mouth, to burn incense unto the queen of heaven and to pour out drink
offerings unto her, as we have done, we, and our fathers, our kings, and our
princes in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem; for then had
we plenty of bread, and were well and saw no evil.
But since we left off burning incense to the queen of heaven and pouring
out drink offerings unto her, we have been wanting in all things, and have
been consumed by the sword and by the famine."
"And when we burned incense to the queen of heaven and poured out drink
offerings unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out
drink offerings unto her without our men?"

Then Jeremiah said unto all the people -- to the men, and to the women,
and to all the people who had given him that answer, saying,
"The incense that ye burned in the cities of Judah and in the streets of
Jerusalem, ye and your fathers, your kings and your princes, and the people
of the land, did not the LORD remember them, and came it not into His
mind?
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యిరీియా ఆ స్త్తీ పురుషులందరితో, అన్గా త్న్కు అట్ట
ా పరతుాత్తర మిచిచన్ So the LORD could no longer bear it, because of the evil of your doings and
పరజలందరితో ఇటానను
because of the abominations which ye have committed. Therefore your land
is a desolation, and an astonishment and a curse, without an inhabitant, as
at this day.
యూదాపటుణముల లోను యెరూష్లేము వీధులలోను మీరును మీ
Because ye have burned incense, and because ye have sinned against the
పత్రులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపరజలును ధూపము వేసిన్ LORD and have not obeyed the voice of the LORD, nor walked in His law nor
సంగత్ర యెహోవా జా
ా పకముచేసికొన్లేదా? అదే గదా ఆయన్ మ్న్సుసన్కు
in His statutes nor in His testimonies, therefore this evil has happened unto
వచెచను.
you, as at this day."
యెహోవా మీ దుష్ుకిరయలను చూచి మీరు చేయ హేయకృత్ాములను ఎంచి Moreover Jeremiah said unto all the people and to all the women, "Hear the
యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడున్నట్ట
ా గా మీ దేశము ప్రడుగాను
word of the LORD, all Judah who are in the land of Egypt.
ఎడారిగాను శాప్రసపదముగాను నిరజన్ము గాను ఆయన్ చేసెను.
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యెహోవా మ్యట విన్క, ఆయన్ ధరిశాసతీమునుబటిుయ కటుడలనుబటిుయ
ఆయన్ త్న్కు సాకాుారథముగా ఇచిచన్ ఆజానుబటిుయ న్డువక, మీరు
ధూపమువేయచ యెహోవాకు విరోధముగా ప్రపము చేసిత్రరి గనుకనే
నేడున్నట్ట
ా గా ఈ కీడు మీకు సంభ్వించెను.

Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, saying: Ye and your wives
have both spoken with your mouths and fulfilled with your hands, saying,
`We will surely perform our vows that we have vowed to burn incense to
the queen of heaven and to pour out drink offerings unto her.' Ye will surely
accomplish your vows and surely perform your vows!
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మ్రియ యిరీియా పరజలన్ందరిని స్త్తీలన్ందరిని చూచి వారితో
ఇటాననుఐగుపు
త లోనున్న సమ్సతమైన్ యూదుల్లరా, యెహోవా మ్యట వినుడి.

Therefore hear ye the word of the LORD, all Judah who dwell in the land of
Egypt: `Behold, I have sworn by My great name,' saith the LORD, `that My
name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the
land of Egypt, saying, "The Lord GOD liveth."
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ఇశారయేలు దేవు డును, సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈ మ్యట
సెలవిచచచనానడు ఆకాశరాణకి ధూపము వేయదు మ్నియ, ఆమకు
ప్రనారపణములు అరిపంతుమ్నియ, మేము మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబళాను
నిశచయముగా నరవేరుచదుమ్నియ మీరును మీ భారాలును మీ నోటితో
పలికి మీ చేతులతో నరవేరుచచనానరే; నిజముగానే మీ మొ
ా కుకబళాను
మీరు మొ
ా కుకదురు, నిజముగానే మీ మొ
ా కుకలను మీరు నరవేరు
ి రు.

Behold, I will watch over them for evil and not for good; and all the men of
Judah who are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by
the famine, until there be an end of them.
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కాబటిు ఐగుపు
త లో నివసించ సమ్సతమైన్ యూదుల్లరా,
యెహోవామ్యటవినుడియెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా పరభువగు యెహోవా
అను నేను నా జీవముతోడు పరమ్యణము చేయచ, ఐగుపు
త లో నివసించ
యూదు లలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామ్ము నోట పలకరని నా ఘన్మైన్
నామ్ముతోడు నేను పరమ్యణము చేయ చనానను.

Yet a small number that escape the sword shall return out of the land of
Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into
the land of Egypt to sojourn there shall know whose words shall stand,
Mine, or theirs.
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మేలు చేయటకు కాక కీడుచేయటకే నేను వారిని కనిపట్ట
ు చనానను; వారు
And this shall be a sign unto you,' saith the LORD, `that I will punish you in
ఖడుముచేత్నైన్ను కాుమ్ముచేత్నైన్ను కీుణంచిపోవుచ, ఐగుపు
త దేశములోనున్న this place, that ye may know that My words shall surely stand against you
యూదావారందరు శ్రష్ములేకుండ చతు
త రు.
for evil.'
ఖడుము త్పపంచకొనువారు కొదిదమ్ందియె
ై ఐగుపు
Thus saith the LORD: `Behold, I will give Pharaoh Hophra king of Egypt into
త దేశములో నుండి
యూదాదేశమున్కు త్రరిగి వచెచదరు, అపపడు ఐగుపు
the hand of his enemies and into the hand of them that seek his life, as I
త దేశములో
కాపురముండుటకు వెళ్లాన్ యూదా వారిలో శ్రష్ము ఎవరి మ్యట నిలకడగా
gave Zedekiah king of Judah into the hand of Nebuchadnezzar king of
నుండునో, నాదో త్మ్దో అది తెలిసికొందురు.
Babylon, his enemy who sought his life.'"
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మీకు కీడు సంభ్వించ న్ట్ట
ా గా నా మ్యటలు నిశచయముగా నిలుచన్ని మీకు The word that Jeremiah the prophet spoke unto Baruch the son of Neriah,
తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథలమ్ందు మిముిను శికిుంచ చన్నందుకును when he had written these words in a book out of the mouth of Jeremiah, in
ఇది మీకు సూచన్గా నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, saying,
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అత్నికి శతు
ి వెై అత్ని ప్ర
ర ణ మును తీయ జూచచండిన్ నబుకదరజరను
బబులోను రాజుచేత్రకి నేను యూదారాజైన్ సిదికయాను అపపగించి న్ట్ట
ా
ఐగుపు
ి వులై అత్ని ప్ర
ర ణమును
త రాజైన్ ఫరోహొఫరను అత్ని శతు
తీయజూచవారి చేత్రకి అపపగించెదను.
యూదారాజును యోషీయా కుమ్యరుడునైన్ యెహోయాకీము
ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవత్సరమున్ యిరీియా నోటిమ్యటనుబటిు
నేరీయా కుమ్యరుడగు బారూకు గరంథములో ఈ మ్యటలు
వా
ర యచన్నపుపడు పరవకి యె
ై న్ యిరీియా అత్నితో చెపపన్ది
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"Thus saith the LORD, the God of Israel, unto thee, O Baruch:

Thou didst say, `Woe is me now! For the LORD hath added grief to my
sorrow; I fainted in my sighing, and I find no rest.'

బారూకూ, ఇశారయేలు దేవుడెైన్ యెహోవా నినున గూరిచ ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడు

Thus shalt thou say unto him, `The LORD saith thus: Behold, that which I
have built will I break down, and that which I have planted I will pluck up,
even this whole land.
కటకటా, నాకు శర మ్, యెహోవా నాకు పుటిుంచిన్ నొపపకి తోడు ఆయన్ నాకు And seekest thou great things for thyself? Seek them not; for behold, I will
దుుఃఖమును కలుగజేయచనానడు, మూలుగుచేత్ అలసి యనానను, నాకు bring evil upon all flesh, saith the LORD, but thy life will I give unto thee for
నమ్ిది దొరకదాయెను అని నీవనుకొను చనానవు.
a prey in all places whither thou goest.'"
నీవు అత్నికి ఈ మ్యట తెలియజేయమ్ని యెహోవా
సెలవిచచచనానడునేను కటిున్దానినే నేను పడగొట్ట
ు చనానను, నేను
నాటిన్దానినే పలాగించ చనానను; సరవభూమినిగూరిచయ ఈ మ్యట చెపుప
చనానను.
నీ నిమిత్తము నీవు గొపపవాటిని వెదకు చనానవా? వెదకవదు
ద ; నేను
సరవశరీరులమీదికి కీడు రపపంచచనానను, అయితే నీవు వెళ్ల
ా
సథలములనినటిలో దోపుడుసొముి దొరికిన్ట్ట
ు గా నీ ప్ర
ర ణమును నీకిచచ
చనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
అన్ాజనులనుగూరిచ పరవకియె
ై న్ యిరీియాకు... పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా
వాకుక
ఐగుపు
త నుగూరిచన్ మ్యట, అన్గా యోషీయా కుమ్యరు డును యూదారాజునైన్
యెహోయాకీము ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవత్సరమున్ నబుకదరజరు
కరకమీషులో యూఫరటీసున్దిదగుర ఓడించిన్ ఫరోనకో దండును గూరిచన్
మ్యట.
డాలును కేడెమును సిథరపరచకొనుడి యదిమున్కు రండి

గుఱ్ఱములను కట్ట
ు డి, రౌతుల్లరా, కవచము తొడిగి ఎకుకడి శిరసాతీణములను
ధరించకొనుడి ఈట్టలకు పదును పట్ట
ు డి కవచములు వేసికొనుడి.

The word of the LORD which came to Jeremiah the prophet against the
Gentiles.

Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which was
by the River Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar king of
Babylon smote in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of
Judah:
"Order ye the buckler and shield, and draw near to battle!
Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with your
helmets; furbish the spears, and put on the brigandines!

Why have I seen them dismayed and turned away back? And their mighty
ones are beaten down, and are fled apace and look not back, for fear was
round about," saith the LORD.
"Let not the swift flee away, nor the mighty man escape; they shall stumble
and fall toward the north by the River Euphrates.
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నాకేమి కన్బడుచన్నది? వారు ఓడిపోవుచనానరు వెనుకతీయచనానరు
వారి బల్లఢ్యాలు అపజయము నొందుచనానరు త్రరిగిచూడక వేగిరముగా
ప్రరిపోవుచనానరు ఎట్టచూచిన్ భ్యమే; యెహోవా మ్యట యిదే.

"Who is this that cometh up as a flood, whose waters are moved as the
rivers?
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త్వరగ పరుగెతు
త వారు ప్రరిపోజాలకునానరు బల్లఢ్యాలు
త్పపంచకొన్జాలకునానరు ఉత్తరదికుకన్ యూఫరటీసు న్దీతీరమ్ందు వారు
తొటిిలిాపడుచనానరు.
నైలున్దీపరవాహమువల వచచ నిత్డెవడు? ఇత్ని జలములు న్దులవల
పరవహించచన్నవి
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ఐగుపీతయల దండు నైలున్దివల పరవహించచన్నది. దాని జలములు
తొణకున్ట్ట
ా గా అది వచచచన్నది.నేనకిక భూమిని కపపదనుపటుణమును
దాని నివాసులను నాశన్ము చేసెదను.

Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers; and he
saith, `I will go up, and will cover the earth; I will destroy the city and the
inhabitants thereof.'
Come up, ye horses, and rage, ye chariots! And let the mighty men come
forth: the Ethiopians and the Libyans that handle the shield, and the Lydians
that handle and bend the bow.
For this is the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance, that He
may avenge Him of His adversaries. And the sword shall devour, and it shall
be sated and made drunk with their blood; for the Lord GOD of hosts hath a
sacrifice in the north country by the River Euphrates.
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గుఱ్ఱముల్లరా, యెగురుడి; రథముల్లరా, రేగుడి బల్లఢ్యాల్లరా,
బయలుదేరుడిడాళ్ల
ా పట్ట
ు కొను కూషీయలును పూతీయలును విలుకాండెైీన్
లూదీయలును బయలుదేరవలను.
ఇది పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహో వాకు పగతీరుచ దిన్ము.
ఆయన్ త్న్ శతు
ి వులకు పరత్రదండన్చేయను ఖడుము కడుప్రర త్రనును, అది
త్నివితీర రకిము తా
ి గును. ఉత్తర దేశములో యూఫరటీసున్దియొదద పరభువును
సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా బలి జరి గింప బోవుచనానడు.
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ఐగుపు
త కుమ్యరీ, కన్ాకా, గిల్లదున్కు వెళ్లా గుగిులము తెచచకొనుము విసాతరమైన్ The word that the LORD spoke to Jeremiah the prophet, how
ఔష్ధములు తెచచకొనుట వారథమే నీకు చికిత్స కలుగదు
Nebuchadnezzar king of Babylon should come and smite the land of Egypt:
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నీకు సిగు
ు కలిగిన్ సంగత్ర జన్ములకు విన్బడెను నీ రోదన్ధవని దేశమ్ందంత్ట
విన్బడుచన్నది బల్లఢ్యాలు బల్లఢ్యాలను త్గిలి కూలుచనానరు
ఒకనిమీద ఒకడు పడి అందరు కూలుదురు.
బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు బయలుదేరి వచిచ ఐగుపీతయలను
హత్ముచేయటను గూరిచ యిరీియాకు పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా వాకుక.

"Declare ye in Egypt and publish in Migdol, and publish in Noph and in
Tahpanhes; say ye, `Stand fast and prepare thee, for the sword shall devour
round about thee.'
Why are thy valiant men swept away? They stood not, because the LORD
did drive them.
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ఐగుపు
త లో తెలియజేయడి మిగోదలులో పరకటింపుడి నొపులోను
త్హపనేసులోను పరకటన్చేయడి ఏమ్న్గాఖడుము నీ చట్ట
ు నున్న
పరదేశములను మింగివేయచన్నది మీరు లేచి ధైరాము తెచచకొనుడి.

He made many to fall, yea, one fell upon another; and they said, `Arise, and
let us go again to our own people and to the land of our nativity, from the
oppressing sword.'
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నీలో బలవంతులైన్ వారేల తుడుపు పటుబడు చనానరు? యెహోవా వారిని
తోలివేయచనానడు గనుకనే వారు నిలువకునానరు.
ఆయన్ అనేకులను తొటిిలా జేయచనానడు వార్కకనిమీద ఒకడు కూలుచ
లండి, కూ
ర రమైన్ ఖడుమును త్పపంచకొందము రండి మ్న్
సవజనులయొదదకు మ్న్ జన్ిభూమికి వెళ్ల
ా దము రండి అని వారు
చెపుపకొందురు.

They did cry there, `Pharaoh king of Egypt is but a noise! He hath passed the
time appointed.'
"As I live," saith the King, whose name is the LORD of hosts, "surely as Tabor
is among the mountains and as Carmel by the sea, so shall he come.

Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt; in vain
shalt thou use many medicines; for thou shalt not be cured.
The nations have heard of thy shame, and thy cry hath filled the land; for
the mighty man hath stumbled against the mighty, and they are fallen both
together."
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ఐగుపు
ు కొను వాడనియ వటిుధవని
త రాజగు ఫరో యకిసమ్యము పోగొట్ట
మ్యత్ిమేయని వారచచట చాటించిరి.

O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself to go into captivity; for
Noph shall be waste and desolate, without an inhabitant.
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"Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh; it cometh out of the
north.
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పరవత్ములలో తాబోరు ఎటిుదో సముదరప్ర
ర ంత్ములలో కరిలు ఎటిుదో నా
జీవముతోడు అత్డు అటిువాడెై వచచను రాజును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు
యెహోవా వాకుక ఇదే.
ఐగుపు
త నివాసుల్లరా, నొపు ప్రడెైపోవును అది నిరజన్మై కాలచబడును
పరయాణమున్కు కావలసిన్వాటిని సిదిపరచకొనుడి.
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ఐగుపు
త అందమైన్ పయా ఉత్తరదికుకన్నుండి జ్యరీగ వచచచన్నది వచేచ
యన్నది.
పరదేశులైన్ ఆమ కూలి సిఫాయిలు పంపుడు దూడల వల ఉనానరు వారేగదా
వెనుకత్ట్ట
ు త్రరిగిరి యొకడును నిలువకుండ ప్రరిపోయిరి వారికి ఆపదిదన్ము
వచిచయన్నది శికాుదిన్ము వారికాసన్నమ్యయెను.
శతు
ి వులు దండెత్రత వచచచనానరు మ్య
ా నులు న్రుకువారివల గొడిండు
ా
పట్ట
ు కొని దాని మీదికి వచచచనానరు ఆలకించడి ఆమ ధవని ప్ర
ర కిపోవు
ప్రము చపుపడు వల విన్బడుచన్నది యెహోవా వాకుక ఇదే

Also her hired men are in the midst of her like fatted bullocks; for they also
are turned back, and have fled away together. They did not stand, because
the day of their calamity had come upon them, and the time of their
visitation.
The voice thereof shall go like a serpent; for they shall march with an army
and come against her with axes, as hewers of wood.
They shall cut down her forest," saith the LORD, "though it cannot be
searched, because they are more than the grasshoppers, and are
innumerable.
The daughter of Egypt shall be confounded; she shall be delivered into the
hand of the people of the north."

లకకలేనివారై మిడత్లకన్న విసతరింతురు చొర శకాముకాని ఆమ అరణామును The LORD of hosts, the God of Israel, saith: "Behold, I will punish the
న్రికివేయ దురు.
multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods and their kings,
even Pharaoh and all them that trust in him.
ఐగుపు
థ లకు ఆమ
And I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into
త కూమ్యరి అవమ్యన్పరచబడును ఉత్తరదేశసు
అపపగింపబడును
the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon and into the hand of his
servants; and afterward it shall be inhabited as in the days of old," saith the
LORD.
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
"But fear not thou, O My servant Jacob, and be not dismayed, O Israel; for,
సెలవిచచచనానడు నోలోనుండు ఆమోను దేవత్ను ఫరోను ఐగుపు
behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their
త ను దాని
దేవత్లను దాని రాజులను ఫరోను అత్ని నాశర యించవారిని నేను దండించ captivity; and Jacob shall return, and be in rest and at ease, and none shall
చనానను.
make him afraid.
వారి ప్ర
ర ణము తీయజూచ బబులోనురాజైన్ నబు కదరజరుచేత్రకిని అత్ని
Fear thou not, O Jacob My servant," saith the LORD, "for I am with thee. For
సేవకులచేత్రకిని వారిని అపపగించచనానను ఆ త్రువాత్ అది
I will make a full end of all the nations whither I have driven thee, but I will
మునుపటివలనే నివాససథలమ్గును ఇదే యెహోవా వాకుక.
not make a full end of thee, but correct thee in measure. Yet will I not leave
thee wholly unpunished."
నా సేవకుడవెైన్ యాకోబూ, భ్యపడకుము ఇశారయేలూ, జడియకుము
The word of the LORD that came to Jeremiah the prophet against the
దూరములోనుండి నినున రకిుంచచనానను వారున్న చెరలోనుండి నీ
Philistines, before Pharaoh smote Gaza.
సంత్త్రవారిని రకిుంచ చనానను ఎవరి భ్యమును లేకుండ యాకోబు
త్రరిగివచచను అత్డు నిమ్ిళ్లంచి నమ్ిదినొందును.
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నా సేవకుడవెైన్ యాకోబు, నేను నీకు తోడెై యనానను భ్యపడకుము
నేనకకడికి నినున చెదరగొటిుత్రనో ఆ సమ్సత దేశపరజలను సమూల
నాశన్ముచేసెదను అయితే నినున సమూల నాశన్ముచేయను నినున శికిుంపక
విడువను గాని నాాయమునుబటిు నినున శికిుంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక.

Thus saith the LORD: "Behold, waters rise up out of the north, and shall be
an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein, the
city, and them that dwell therein; then the men shall cry, and all the
inhabitants of the land shall howl.
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ఫరో గాజాను కొటుకమునుపు ఫిలిషీతయలనుగూరిచ పరవకియె
ై న్ యిరీియాకు
పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా వాకుక

At the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing
of his chariots and at the rumbling of his wheels, the fathers shall not look
back to their children for feebleness of hands,
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు జలములు ఉత్తరదికుకనుండి పరిా
వరదలై మ్నుషుాలు మొఱ్ఱపట్ట
ు న్ట్ట
ా గాను దేశనివాసులందరు
అంగల్లరుచన్ట్ట
ా గాను, దేశముమీదను అందున్న సమ్సతముమీదను
పటుణము మీదను దానిలో నివసించ వారిమీదను పరవహించను.

because of the day that cometh to despoil all the Philistines, and to cut off
from Tyre and Sidon every helper that remaineth; for the LORD will despoil
the Philistines, the remnant of the country of Caphtor.
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Baldness is come upon Gaza; Ashkelon is cut off with the remnant of their
valley. How long wilt thou cut thyself?"
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వారి బలమైన్ గుఱ్ఱముల డెకకలు నేలత్నున శబదమున్కును, అత్ని రథముల
వేగమున్కును, అత్ని చకరముల ఉరుము వంటి ధవనికిని త్ండు
ర లు భ్యపడి
బలహీనులై త్మ్ పలాల త్ట్ట
ు త్రరిగి చూడరు.
ఫిలిషీతయలన్ందరిని లయపరచట కును, తూరు స్త్దోనులకు
సహాయకుడొకడెైన్ను నిలువకుండ అందరిని నిరూిలము చేయటకును
దిన్ము వచచచన్నది. యెహోవా కఫ్తతరు దీవపశ్రషులైన్ ఫిలిషీతయలను
నాశన్ము చేయను,
గాజా బోడియాయెను, మైదాన్ములో శ్రష్ంచిన్ ఆషెకలోను నాశన్మ్యయెను.
ఎనానళావరకు నినున నీవే గాయపరచకొందువు?
యెహోవా ఖడుమ్య, యెంత్ వరకు విశర మింపక యందువు? నీ వరలోనికి దూరి
విశర మించి ఊరకుండుము.
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అషెకలోనుమీదికిని సముదర తీరముమీదికిని పమ్ిని యెహోవా నీకు ఆజా
ఇచిచ యనానడు గదా; నీవేల్లగు విశర మించదువు? అచచ టికే పమ్ిని
ఆయన్ ఖడుమున్కు ఆజా ఇచిచయనానడు.
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మోయాబునుగూరిచన్ది. ఇశారయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ
చనానడు. నబోకు శర మ్, అది ప్రడెైపోవుచన్నది. కిరాతాయిము పటుబడిన్దై
అవమ్యన్ము నొందుచన్నది ఎత్తయిన్ కోట పడగొటుబడిన్దై అవమ్యన్ము
నొందుచన్నదిఇకను మోయాబున్కు పరసిదిియండదు.

"A voice of crying shall be from Horonaim: `Despoiling and great
destruction!'
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హెషోబనులో వారు అది ఇకను జన్ము కాకపోవు న్ట్ట
ా దాని కొటిువేయదము
రండని చెపుపకొనుచ దానికి కీడు చేయ నుదేదశించచనానరు మ్దేినా,
నీవును ఏమియ చేయలేకపోత్రవి. ఖడుము నినున త్రుముచన్నది.

Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
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ఆలకించడి, హొర్కన్యీమునుండి రోదన్ధవని విన్ బడుచన్నది దోపుడు
జరుగుచన్నది మ్హాపజయము సంభ్వించ చన్నది.

For in the going up of Luhith continual weeping shall go up; for in the going
down of Horonaim the enemies have heard a cry of destruction.

O thou sword of the LORD, how long will it be ere thou be quiet? Put up
thyself into thy scabbard; rest and be still.

How can it be quiet, seeing the LORD hath given it a charge against Ashkelon
and against the seashore? There hath He appointed it.
Against Moab, thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "Woe unto
Nebo! For it is despoiled; Kiriathaim is confounded and taken; Misgab is
confounded and dismayed.
There shall be no more praise of Moab; in Heshbon they have devised evil
against it; `Come, and let us cut it off from being a nation.' Also thou shalt
be cut down, O Madmen; the sword shall pursue thee.
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మోయాబు రాజాము లయమై పోయెను దాని బిడిల రోదన్ధవని
విన్బడుచన్నది.
హొర్కన్యీము దిగుదలలో పరాజతుల రోదన్ధవని విన్బడుచన్నది
జనులు లూహీతు నకుకచ ఏడుచచనానరు ఏడుచచ ఎకుకచనానరు.

Jeremiah

48

4

Flee, save your lives, and be like a naked tree in the wilderness.
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ప్రరిపోవుడి మీ ప్ర
ర ణములను దకికంచకొనుడి అరణాములోని
అరుహవృక్షమువల ఉండుడి.
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నీవు నీ కిరయలను ఆశర యించిత్రవి నీ నిధులను న్ముి కొంటివి నీవును
పట్ట
ు కొన్బడెదవు, కెమోషుదేవత్ చెరలోనికి పోవును ఒకడు త్పపకుండ వాని
యాజకులును అధిపతులును చెరలోనికి పోవుదురు.
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"Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he
that keepeth back his sword from blood.
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యెహోవా సెలవిచచన్ట్ట
ా సంహారకుడు పరత్ర పటుణముమీదికి వచచను ఏ
పటుణమును త్పపంచకొన్జాలదు లోయకూడ న్శించను మైదాన్ము
ప్రడెైపోవును.
మోయాబున్కు రకకలు పట్ట
ు డి అది వేగిరముగా బయలుదేరి పోవలను.
నివాసి యెవడును లేకుండ దాని పటుణములు ప్రడగును.
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యెహోవా కారామును అశర దిగా చేయవాడు శాపగరసు
త డగును గాక రకిము
ఓడచకుండ ఖడిము దూయవాడు శాపగరసు
త డగును గాక.
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మోయాబు త్న్ బాలామునుండి నమ్ిది నొందను ఈ కుండలోనుండి ఆ
కుండలోనికి కుమ్ిరింపబడకుండ అది మ్డిిమీద నిలిచెను అదన్నడును
చెరలోనికి పోయిన్ది కాదు అందుచేత్ దాని సారము దానిలో
నిలిచియన్నదిదాని వాసన్ ఎపపటివలనే నిలుచచన్నది.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు రాగల దిన్ములలో నేను
దానియొదదకు కుమ్ిరించ వారిని పంపదను. వారు దాని కుమ్ిరించి దాని
ప్రత్ిలను వెలిత్రచేసివారి జాడ్రలను పగులగొట్టుదరు.
ఇశారయేలువారు తామ్యశర యించిన్ బేతేలునుబటిు సిగు
ు పడిన్ట్ట
ా
మోయాబీయలును కెమోషునుబటిు సిగు
ు పడుచనానరు

"Therefore, behold, the days come," saith the LORD, "that I will send unto
him wanderers, who shall cause him to wander, and shall empty his vessels
and break their bottles.
And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was
ashamed of Bethel, their confidence.
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For because thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt
also be taken; and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and
his princes together.
And the spoiler shall come upon every city, and no city shall escape; the
valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the LORD hath
spoken.
"Give wings unto Moab, that it may flee and get away; for the cities thereof
shall be desolate, without any to dwell therein.

"Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lees,
and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into
captivity; therefore his taste remained in him, and his scent is not changed.

"How say ye, `We are mighty and strong men for the war'?

Moab is despoiled and gone up out of her cities, and his chosen young men
are gone down to the slaughter," saith the King, whose name is the LORD of
hosts.
మేము బల్లఢ్యాలమ్నియ యదిశూరులమ్నియ మీరట్ట
ా చెపుపకొందురు? "The calamity of Moab is near to come, and his affliction hasteneth fast.
మోయాబు ప్రడెైపోవుచన్నది శతు
ి వులు దాని పటుణములలో
చొరబడుచనానరు వారి ¸యవనులలో శ్రరషు
ఠ లు వధకు పోవుచనానరు
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అను పేరుగల రాజు సెలవిచిచన్మ్యట
యిదే.
మోయాబున్కు సమూలనాశన్ము సమీపంచచన్నది దానికి సంభ్వించ
దుుఃఖము త్వరపడి వచచచన్నది.

All ye that are about him, bemoan him; and all ye that know his name, say,
`How is the strong staff broken, and the beautiful rod!'

Thou daughter that dost inhabit Dibon, come down from thy glory, and sit in
thirst; for the despoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy
thy strongholds.
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దానిచట్ట
ు నున్న మీరందరు దానినిగూరిచ అంగల్లరుచడి దాని కీరిినిగూరిచ
విన్నివారల్లరా, అంగల్లరుచడి బలమైన్ రాజదండము పరభావముగల
రాజదండము విరిగిపోయెనే యని చెపుపకొనుడి.
దేబోనులో ఆస్త్నురాలై యండుదానా, మోయాబును ప్రడుచేసిన్వాడు నీ
మీదికి వచచ చనానడు. నీ కోటలను న్శింపజేయచనానడు.నీ గొపపత్న్ము
విడిచి దిగిరముిఎండిన్దేశములో కూరుచండుము.

O inhabitant of Aroer, stand by the way and espy; ask him that fleeth and
her that escapeth, and say, `What is done?'

ఆరోయేరు నివాస్త్, తో
ి వలో నిలిచి కనిపట్ట
ు ము ప్రరిపోవుచన్న వారియొదద
విచారించము త్పపంచకొనిపోవుచన్నవారిని అడుగుము ఏమి జరిగిన్దో
వారివలన్ తెలిసికొనుము.
మోయాబు పడగొటుబడిన్దై అవమ్యన్ము నొంది యన్నది గోలయెత్రత
కేకలువేయము మోయాబు అపజయము నొందను. అరోననులో ఈ సంగత్ర
తెలియజపుపడి
మైదాన్ములోని దేశమున్కు శిక్ష విధింపబడియన్నది హోలోనున్కును
యాహసున్కును మేఫాతున్కును దీబోనుకును
నబోకును బేత్దిబా
ా త్యీమున్కును కిరాతాయిమున్ కును
బేతా
ు మూలున్కును
బేతెియోనున్కును కెరీయోతున్కును బసారకును దూరమైన్టిుయ
సమీపమైన్టిుయ
మోయాబుదేశ పురములనినటికిని శిక్ష విధింపబడి యన్నది.

"And judgment has come upon the plain country: upon Holon, and upon
Jahazah, and upon Mephaath,

మోయాబు శృంగము న్రికివేయబడియన్నది దాని బాహువు
విరువబడియన్నది యెహోవా వాకుక ఇదే.
మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా త్నున తాను గొపపచేసికొనను దాని
మ్త్రతలాజేయడి మోయాబు త్న్ వమ్న్ములో పరు
ా చన్నది అది
అపహాసామునొందును.
ఇశారయేలును నీవు అపహాసాాసపదముగా ఎంచలేదా? అత్డు దొంగలకు
జత్గాడెైన్ట్ట
ు గా నీవు అత్నిగూరిచ పలుకున్పుపడెలా త్ల ఆడించచ
వచిచత్రవి
మోయాబు నివాసుల్లరా, పటుణములు విడువుడి కొండపేట్ట సందులలో గూడు
కట్ట
ు కొను గువవలవల కొండలో కాపురముండుడి.
మోయోబీయల గరవమునుగూరిచ వింటిమి, వారు బహు గరవపోతులు వారి
అత్రశయమునుగూరిచయ గరవమునుగూరిచయ
అహంకారమునుగూరిచయ పగరునుగూరిచయ మ్యకు సమ్యచారము
వచెచను వారి తామ్సమును వచించరాని వారి పరగలభము లును నాకు
తెలిసేయన్నవి చేయదగని కిరయలు వారు బహుగా చేయచనానరు ఇదే
యెహోవా వాకుక
కాబటిు మోయాబు నిమిత్తము నేను అంగల్లరుచ చనానను మోయాబు
అంత్టిని చూచి కేకలు వేయచనానను వారు కీరారశు జనులు లేకపోయిరని
మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానరు.

For was not Israel a derision unto thee? Was he found among thieves? For
since thou spokest of him, thou skipped for joy.
"O ye that dwell in Moab, leave the cities and dwell in the rock, and be like
the dove that maketh her nest in the sides of the hole's mouth.

Moab is confounded, for it is broken down. Howl and cry! Tell ye it in Arnon
that Moab is despoiled!

and upon Dibon, and upon Nebo, and upon Bethdiblathaim,

and upon Kiriathaim, and upon Bethgamul, and upon Bethmeon,
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of
Moab, far or near.
The horn of Moab is cut off, and his arm is broken," saith the LORD.
"Make ye him drunken, for he magnified himself against the LORD. Moab
also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.

We have heard the pride of Moab (he is exceeding proud)-- his loftiness,
and his arrogancy, and his pride, and the haughtiness of his heart.
I know his wrath," saith the LORD, "but it shall not be so; his lies shall not so
effect it.
Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab; Mine heart
shall mourn for the men of Kirheres.
O vine of Sibmah, I will weep for thee with the weeping of Jazer; thy plants
are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer. The spoiler is
fallen upon thy summer fruits and upon thy vintage,
and joy and gladness is taken from the plentiful field and from the land of
Moab. And I have caused wine to fail from the wine presses; none shall
tread with shouting; their shouting shall be no shouting.
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సిబాి దా
ర క్షవలీా, యాజరునుగూరిచన్ యేడుపను మించన్ట్ట
ా నేను
నినునగూరిచ యేడుచచనానను నీ తీగెలు ఈ సముదరమును దాటి
వాాపంచెను అవి యాజరుసముదరమువరకు వాాపంచెను నీ వేసవికాల
ఫలములమీదను దా
ర క్షగెలలమీదను ప్రడుచేయవాడు పడెను.
ఫలభ్రిత్మైన్ పలములోనుండియ మోయాబు దేశములోనుండియ
ఆన్ందమును సంతోష్మును తొలగిపోయెను దా
ర క్షగానుగలలో దా
ర కాురసమును
లేకుండ చేయ చనానను జనులు సంతోష్ంచచ తొ
ి కకరు సంతోష్ము
నిససంతోష్మ్యయెను.
నిమీములో నీళ్ల
ా సహిత్ము ఎండిపోయెను హెషోబను మొదలుకొని
ఏల్లలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని
హొర్కన్యీమువరకును ఎగా
ా తా
ు లిషావరకును జనులు కేకలువేయచనానరు.

"From the cry of Heshbon even unto Elealeh, and even unto Jahaz have they
uttered their voice, from Zoar even unto Horonaim, as a heifer of three
years old; for the waters also of Nimrim shall be desolate.

35

ఉన్నత్సథలమున్ బలులు అరిపంచవారిని దేవత్లకు ధూపమువేయవారిని
మోయాబులో లేకుండజేసెను ఇదే యెహోవా వాకుక.

"For every head shall be bald and every beard clipped; upon all the hands
shall be cuts and upon the loins sackcloth.
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36

వారు సంప్రదించిన్దానిలో శ్రష్ంచిన్ది న్శించి పోయెను మోయాబునుగూరిచ నా There shall be lamentation generally upon all the housetops of Moab and in
గుండె పలాన్గోరవివల నాదము చేయచన్నది కీరారశువారినిగూరిచ నా గుండె the streets thereof; for I have broken Moab like a vessel wherein is no
పలాన్గోరవివల వాగు చన్నది.
pleasure," saith the LORD.
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నిశచయముగా పరత్ర త్ల బోడియాయెను పరత్ర గడిము గొరిగింపబడెను
చేతులనినటిమీద న్రుకులును న్డుములమీద గోనపటుయ నున్నవి.
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మోయాబు ఇంటి పైకపుపలనినటిమీదను దాని వీధులలోను అంగల్లరుప
విన్బడుచన్నది ఒకడు పనికిమ్యలిన్ ఘటమును పగులగొట్ట
ు న్ట్ట
ా నేను
మోయాబును పగులగొట్ట
ు చనానను ఇదే యెహోవా వాకుక.
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Kerioth is taken, and the strongholds are surprised; and the mighty men's
hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.
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అంగల్లరుచడి మోయాబు సమూలధవంసమ్యయెను మోయాబూ, నీవు
వెనుకకు త్రరిగిత్రవే, సిగు
ు పడుము. మోయాబు త్న్ చట్ట
ు నున్న వారికందరికి
అపహాసాాసపదముగాను భ్యకారణముగాను ఉండును.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా పకిురాజు ఎగురున్ట్ట
ా ఎగిరి అది మోయాబు
మీద త్న్ రకకలను చాపుచన్నది.
కోటలు పడగొటుబడియన్నవి దురుములు పటుబడి యన్నవి. ఆ దిన్మున్
మోయాబు శూరుల హృదయము పరసవించ స్త్తీ హృదయమువల ఉండును.

Jeremiah

48

42

మోయాబు యెహోవాకంట్ట గొపపవాడన్ని అత్రశయ పడగా అది జన్ము
కాకుండ నిరూిలమ్యయెను.

"He that fleeth from the fear shall fall into the pit, and he that getteth up
out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring upon it, even upon
Moab, the year of their visitation," saith the LORD.
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మోయాబు నివాస్త్, భ్యమును గుంటయ ఉరియ నీమీదికి వచిచయన్నవి "They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force;
but a fire shall come forth out of Heshbon and a flame from the midst of
Sihon, and shall devour the corner of Moab and the crown of the head of
the tumultuous ones.
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Jeremiah
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Jeremiah

48

Jeremiah

Moreover I will cause to cease in Moab," saith the LORD, "him that offereth
in the high places and him that burneth incense to his gods.

Therefore Mine heart shall sound for Moab like pipes, and Mine heart shall
sound like pipes for the men of Kirheres, because the riches that he hath
gotten have perished.

"They shall howl, saying, `How it is broken down! How hath Moab turned
the back with shame!' So shall Moab be a derision and a dismaying to all
those about him."
For thus saith the LORD: "Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread
his wings over Moab.

And Moab shall be destroyed from being a people, because he hath
magnified himself against the LORD.
Fear and the pit and the snare shall be upon thee, O inhabitant of Moab,"
saith the LORD.
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ఇదే యెహోవా వాకుక. భ్యము త్పపంచకొనుటకెై ప్రరిపోవువారు గుంటలో
పడుదురు గుంటలోనుండి త్పపంచకొనువారు ఉరిలో చికుక కొందురు
మోయాబుమీదికి విమ్రశ సంవత్సరమును నేను రపపంచచనాననుఇదే
యెహోవా వాకుక.దేశ పరితాాగులగువారు బలహీనులై హెషోబనునీడలో
నిలిచియనానరు.
హెషోబనులోనుండి అగినయ స్త్హోను మ్ధానుండి జావలలును బయలుదేరి
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Woe be unto thee, O Moab! The people of Chemosh perisheth! For thy sons
are taken captive and thy daughters captive.
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మోయాబు శిరసుసను, సందడిచేయవారి న్డినత్రతని కాలిచవేయచన్నవి.
మోయాబూ, నీకు శర మ్ కెమోషుజనులు న్శించియనానరు నీ కుమ్యరులు
చెరపటుబడిరి చెరపటుబడిన్వారిలో నీ కుమ్యరిలునానరు.
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అయితే అంత్ాదిన్ములలో చెరపటుబడిన్ మోయాబు వారిని నేను త్రరిగి
రపపంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక. ఇంత్టితో మోయాబునుగూరిచన్
శికాువిధి ముగిసెను.

Therefore behold, the days come," saith the LORD, "that I will cause an
alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites; and it shall be a
desolate heap, and her daughters shall be burned with fire; then shall Israel
be heir unto them that were his heirs," saith the LORD.
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అమోినీయలనుగూరిచ యెహోవా ఈల్లగు సెల...
విచచచనానడుఇశారయేలున్కు కుమ్యరులు లేరా? అత్నికి వారసుడు
లేకపోయెనా? మ్లోకము గాదును ఎందుకు సవత్ంత్రించకొనును? అత్ని
పరజలు దాని పటుణములలో ఎందుకు నివసింతురు?

"Howl, O Heshbon, for Ai is despoiled! Cry, ye daughters of Rabbah; gird you
with sackcloth! Lament, and run to and fro by the hedges; for their king shall
go into captivity, and his priests and his princes together.
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Why gloriest thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter,
that trusted in her treasures, saying, `Who shall come unto me?'
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కాగాయెహోవా ఈల్లగున్ సెలవిచచచనానడురాగల దిన్ములలో నేను
అమోినీయల పటుణమ్గు రబాబ మీదికి వచచ యదిము యొకక ధవని
విన్బడజేసెదను; అది ప్రడుదిబబయగును, దాని ఉపపురములు అగినచేత్
కాలచబడును, దాని వారసులకు ఇశారయేలీయలు వారసులగుదురని
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
హెషోబనూ, అంగ ల్లరుచము, హాయి ప్రడాయెను, మ్లోకమును అత్ని
యాజకులును అత్ని యధిపతులును చెరలోనికి పోవు చనానరు; రబాబ
నివాసినుల్లరా, కేకలువేయడి, గోనపటు కట్ట
ు కొనుడి, మీరు అంగల్లరిచ
కంచెలలో ఇట్ట అట్ట త్రరుగుల్లడుడి.
విశావసఘ్రత్కురాల్లనా యొదదకు ఎవడును రాలేడని నీ ధన్మునే
ఆశర యముగా చేసికొన్నదానా,
నీ లోయలో జలములు పరవహించ చన్నవని, నీవేల నీ లోయలనుగూరిచ
యత్రశయించ చనానవు? పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు
నేను నీ చట్ట
ు నున్న వారందరివలన్ నీకు భ్యము పుటిుంచ చనానను;
మీరందరు శతు
ి వుని కెదురుగా త్రుమ్బడు దురు, ప్రరిపోవువారిని
సమ్కూరుచ వాడొకడును లేక పోవును, అట్టత్రువాత్ చెరలోనున్న
అమోినీయలను నేను రపపంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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"Yet will I bring back the captives of Moab in the latter days," saith the
LORD. Thus far is the judgment of Moab.
Concerning the Ammonites, thus saith the LORD: "Hath Israel no sons? Hath
he no heir? Why then doth their king inherit Gad, and his people dwell in his
cities?

Behold, I will bring a fear upon thee," saith the Lord GOD of hosts, "from all
those that be about thee; and ye shall be driven out, every man straight
forth, and none shall gather up him that wandereth.
And afterward I will bring back the captives of the children of Ammon," saith
the LORD.
Concerning Edom, thus saith the LORD of hosts: "Is wisdom no more in
Teman? Is counsel perished from the prudent? Is their wisdom vanished?
Flee ye, turn back, dwell deep, O inhabitants of Dedan; for I will bring the
calamity of Esau upon him, at the time that I will visit him.

సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ ఈల్లగు
If grape-gatherers come to thee, would they not leave some gleaning
సెలవిచచచనానడు తేమ్యనులో జా
ా న్మిక నేమియలేదా? వివేకులకు ఇక
grapes? If thieves by night, they will destroy till they have enough.
ఆలోచన్ లేకపోయెనా? వారి జా
ా న్ము వారథమ్యయెనా?
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ఏశావును విమ్రిశంచచ నేన్త్నికి కష్ుకాలము రపపంచచనానను;
దదానీయ ల్లరా, ప్రరిపోవుడి వెనుకకు మ్ళ్ల
ా డి బహులోతున్ దాగు కొనుడి.
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But I have made Esau bare; I have uncovered his secret places, and he shall
not be able to hide himself; his seed is despoiled, and his brethren and his
neighbors, and he is no more.
దా
ర క్షపండు
ా ఏరువారు నీయొదదకు వచిచన్ యెడల వారు పరిగెలను విడువరా? Leave thy fatherless children; I will preserve them alive; and let thy widows
రాత్రి దొంగలు వచిచన్యెడల త్మ్కు చాలున్ంత్ దొరుకువరకు న్ష్ుము
trust in Me."
చేయదురు గదా?
నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయ చనానను, అత్డు
For thus saith the LORD: "Behold, they whose judgment was not to drink of
దాగియండకుండున్ట్ట
ా నేన్త్ని మ్రుగు సథలమును
the cup have assuredly drunk. And art thou he that shall altogether go
బయలుపరచచనానను, అత్ని సంతాన్మును అత్ని సవజాత్రవారును
unpunished? Thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it.
అత్ని పరుగువారును నాశన్ మ్గు చనానరు, అత్డును లేకపోవును.
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అనాధులగు నీ పలాలను విడువుము, నేను వారిని సంరకిుంచెదను, నీ విధవ
రాండు
ర న్నున ఆశర యింపవలను.
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యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు నాాయముచేత్ ఆ ప్రత్ిలోనిది
తా
ి గను రానివారు నిశచయముగా దానిలోనిది తా
ి గు చనానరే, నీవుమ్యత్ిము
బత్రతగా శిక్ష నొందకపోవుదువా? శిక్ష త్పపంచకొన్క నీవు నిశచయముగా
తా
ి గుదువు.
బసార ప్రడుగాను అపహాసాాసపదముగాను ఎడారి గాను శాపవచన్ముగాను
ఉండున్నియ, దాని పటుణము లనినయ ఎన్నట్టన్నటికి
ప్రడుగానుండున్నియ నా తోడని పరమ్యణము చేసియనానన్ని యెహోవా
సెల విచచచనానడు.
యెహోవా యొదదనుండి నాకు వరి మ్యన్ము వచెచను; జన్ముల యొదదకు
దూత్ పంపబడి యనానడు, కూడికొని ఆమమీదికి రండి యదిమున్కు లేచి
రండి.
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ఎదోము ప్రడెైపోవును, దాని మ్యరుమున్ న్డుచవారు ఆశచరాపడి దాని
యిడుమ్లనినయ చూచి వేళ్లకోళము చేయదురు.
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సొదొమ్య గొమొఱ్ఱ
ఱ య వాటి సమీప పటుణములును పడగొటుబడిన్
త్రువాత్ వాటిలో ఎవడును కాపురముండక పోయిన్ట్ట
ా ఏ మ్నుషుాడును
అకకడ కాపురముండడు, ఏ న్రుడును దానిలో బసచేయడు.

For I have sworn by Myself," saith the LORD, "that Bozrah shall become a
desolation, a reproach, a waste, and a curse; and all the cities thereof shall
be perpetual wastes."
I have heard a word from the LORD, and an ambassador is sent unto the
heathen, saying, "Gather ye together, and come against her, and rise up to
the battle!"
"For lo, I will make thee small among the heathen and despised among men.

Thy terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart, O thou
that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill;
though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee
down from thence," saith the LORD.
జన్ములలో అలుపనిగాను మ్నుషుాలలో నీచనిగాను నేను నినున
"Also Edom shall be a desolation; every one that goeth by it shall be
చేయచనానను.
astonished and shall hiss at all the plagues thereof.
నీవు భీకరు డవు; కొండసందులలో నివసించవాడా, పరవత్ శిఖర మును
As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbor cities
సావధీన్పరచకొనువాడా, నీ హృదయగరవము నినున మోసపుచెచను, నీవు
thereof," saith the LORD, "no man shall abide there, neither shall a son of
పకిురాజువల నీ గూటిని ఉన్నత్ సథలములో కట్ట
ు కొనిన్ను అకకడనుండి నినున man dwell in it.
కిరంద పడదోరసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
Behold, he shall come up like a lion from the swelling of the Jordan against
the habitation of the strong; but I will suddenly make him run away from
her. And who is a chosen man, that I may appoint over her? For who is like
Me? And who will appoint Me a time? And who is that shepherd that will
stand before Me?"
Therefore hear the counsel of the LORD that He hath taken against Edom,
and His purposes that He hath purposed against the inhabitants of Teman.
Surely the least of the flock shall draw them out; surely He shall make their
habitations desolate with them.
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చిరకాలము నిలుచ నివాసమును పట్ట
ు కొన్వలన్ని శతు
ి వులు యొరా
ద ను
పరవాహములో నుండి సింహమువల వచచచనానరు, నిమిష్ములోనే నేను
వారిని దాని యొదదనుండి తోలివేయదును, నేనవని నేరపరతునో వానిని
దానిమీద నియమించెదను; న్నున పోలియన్న వాడెై నాకు ఆకేుపణ
కలుగచేయవాడడి? న్నున ఎదిరింప గల కాపరియేడి?

The earth is moved at the noise of their fall; at the cry the noise thereof was
heard in the Red Sea.
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Behold, He shall come up and fly as the eagle, and spread His wings over
Bozrah; and at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the
heart of a woman in her pangs.
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ఎదోమునుగూరిచ యెహోవా చేసిన్ ఆలోచన్ వినుడి. తేమ్యను
నివాసులనుగూరిచ ఆయన్ ఉదేదశించిన్దాని వినుడి. నిశచయముగా మ్ందలో
అలుపలైన్ వారిని శతు
ి వులు ల్లగుదురు, నిశచయముగా వారి నివాస సథలము
వారినిబటిు ఆశచరాపడును.
వారు పడిపోగా అఖండమైన్ ధవని పుట్టును; భూమి దానికి దదదరిలు
ా చన్నది,
అంగల్లరుప ఘోష్య ఎఱ్ఱసముదరము దనుక విన్బడెను.
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నేను దమ్సుక ప్ర
ర కారములో అగిన రాజబెట్టుదను అది బెన్ాదదు న్గరులను
కాలిచవేయను.
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బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు కొటిున్ కేదారును గూరిచయ హాసోరు
రాజాములనుగూరిచయ యెహోవా సెల విచిచన్మ్యట లేచి కేదారున్కు
వెళ్ల
ా డి తూరుపదేశసు
థ లను దోచ కొనుడి.
వారి గుడారములను గొఱ్ఱల మ్ందలను శతు
ి వులు కొనిపోవుదురు తెరలను
ఉపకరణములను ఒంట్టలను వారు పట్ట
ు కొందురు న్ఖముఖాల భ్యమ్ని
వారు దానిమీద చాటింతురు
హాసోరు నివాసుల్లరా, బబులోనురాజైన్ నబు కదరజరు మీమీదికి రావలన్ని
ఆలోచన్ చేయ చనానడు మీమీద పడవలన్ను ఉదేదశముతో ఉనానడు
యెహోవా వాకుక ఇదే ప్రరిపోవుడి బహులోతున్ వెళ్ల
ా డి అగాధసథలములలో
దాగుడి
మీరు లేచి ఒంటరిగా నివసించచ గుమ్ిములు పటుకయ గడియలు
అమ్రచకయ నిశిచంత్గాను కేుమ్ముగాను నివసించ జన్ముమీద పడుడి.

Concerning Damascus: "Hamath is confounded, and Arpad, for they have
heard evil tidings; they are fainthearted; there is sorrow on the sea; it
cannot be quiet.
Damascus is waxed feeble and turneth herself to flee, and fear hath seized
on her; anguish and sorrows have taken her, as a woman in travail.

శతు
ి వు పకిురాజువల లేచి యెగిరి బసారమీద పడవల న్ని త్న్ రకకలు
విపుపకొనుచనానడు; ఆ దిన్మున్ ఎదోము బల్లఢ్యాల హృదయములు
పరసవించ స్త్తీ హృదయమువల ఉండును.
దమ్సుకను గూరిచన్ వాకుక. హమ్యతును అరాపదును దురావరి విని సిగు
ు
How is the city of praise not left, the city of My joy!
పడు చన్నవి అవి పరవశముల్లయెను సముదరముమీద విచారము
కలదుదానికి నమ్ిదిలేదు.
దమ్సుక బలహీన్మ్యయెను. ప్రరిపోవలన్ని అది వెనుకతీయచన్నది వణకు Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war
దానిని పట్టును పరసవించ స్త్తీని పట్ట
ు న్ట్ట
ా పరయాసవేదన్లు దానిని పట్టును.
shall be cut off in that day," saith the LORD of hosts.
పరసిదిిగల పటుణము బత్రతగా విడువబడెను నాకు ఆన్ందమునిచచ పటుణము
బత్రతగా విడువ బడెను.
ఆమ ¸యవనులు ఆమ వీధులలో కూలుదురు ఆ దిన్మున్ యోధులందరు
మౌనులైయందురు ఇదే సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.

"And I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall consume the
palaces of Benhadad."
Concerning Kedar and concerning the kingdoms of Hazor, which
Nebuchadnezzar king of Babylon shall smite, thus saith the LORD: "Arise ye,
go up to Kedar, and despoil the men of the East.
Their tents and their flocks shall they take away; they shall take for
themselves their curtains and all their vessels and their camels; and they
shall cry unto them, `Fear is on every side!'
Flee, get you far off! Dwell deep, O ye inhabitants of Hazor," saith the LORD.
"For Nebuchadnezzar king of Babylon hath taken counsel against you, and
hath conceived a purpose against you.
"Arise, get you up unto the wealthy nation, that dwelleth without cares,"
saith the LORD, "which have neither gates nor bars, which dwell alone.
And their camels shall be a booty, and the multitude of their cattle a spoil;
and I will scatter into all winds them that are in the utmost corners; and I
will bring their calamity from all sides thereof," saith the LORD.
"And Hazor shall be a dwelling for dragons, and a desolation for ever; there
shall no man abide there, nor any son of man dwell in it."
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వారి ఒంట్టలు దోపుడుసొముిగా ఉండును వారి పశువులమ్ందలు
The word of the LORD that came to Jeremiah the prophet against Elam, in
కొలాసొముిగా ఉండును గడిపు పరకకలను కత్రతరించకొనువారిని న్ఖముఖాల
the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying,
చెదరగొట్ట
ు చనానను న్లుదికుకలనుండి ఉపదరవమును వారిమీదికి రపపంచ
చనానను ఇదే యెహోవా వాకుక,
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హాసోరు చిరకాలము ప్రడెై న్కకలకు నివాస సథల ముగా ఉండును అకకడ ఏ
మ్నుషుాడును కాపురముండడు ఏ న్రుడును దానిలో బసచేయడు.

"Thus saith the LORD of hosts: "`Behold, I will break the bow of Elam, the
chief of their might.
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యూదారాజైన్ సిదికయా యేలుబడి ఆరంభ్ములో యెహోవా వాకుక
పరవకియె
ై న్ యిరీియాకు పరత్ాక్షమై ఏల్లమునుగూరిచ
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ఈల్లగు సెలవిచెచనుసెైన్ాములకధిపత్ర యగు యెహోవా
సెలవిచిచన్దేమ్న్గానేను ఏల్లము యొకక బలమున్కు ముఖాాధారమైన్
వింటిని విరుచ చనానను.
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న్లుదిశలనుండి నాలుగు వాయవులను ఏల్లముమీదికి రపపంచి,
న్లుదికుకలనుండి వచచ వాయ వులవెంట వారిని చెదరగొట్ట
ు దును,
వెలివేయబడిన్ ఏల్లము వారు పరవేశింపని దేశమేదియ నుండదు.

And upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven,
and will scatter them toward all those winds; and there shall be no nation
whither the outcasts of Elam shall not come.
For I will cause Elam to be dismayed before their enemies and before them
that seek their life; and I will bring evil upon them, even My fierce anger,'
saith the LORD; `and I will send the sword after them till I have consumed
them.
And I will set My throne in Elam, and will destroy from thence the king and
the princes,' saith the LORD.
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మ్రియ వారి శతు
ి వులయెదుటను వారి ప్ర
ర ణము తీయజూచ
వారియెదుటను ఏల్లమును భ్యపడ జేయదును, నా కోప్రగినచేత్ కీడును
వారి మీదికి నేను రపపంచదును, వారిని నిరూిలము చేయవరకు వారివెంట
ఖడుము పంపు చనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"`But it shall come to pass in the latter days, that I will bring back the
captives of Elam,' saith the LORD."

Jeremiah

49

38

Jeremiah

49

39

నా సింహాసన్ మును అచచటనే సాథపంచి ఏల్లములో నుండి రాజును
అధిపతులను నాశన్ముచేయదును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
అయితే కాల్లంత్మున్ చెరపటుబడిన్ ఏల్లము వారిని నేను మ్రల
రపపంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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బబులోనునుగూరిచయ కలీదయల దేశమునుగూరిచయ పరవకియె
ై న్
యిరీియాదావరా యెహోవా సెలవిచిచన్ వాకుక

Jeremiah

50
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జన్ములలో పరకటించడి సమ్యచారము తెలియ జేయడి ధవజమునత్రత
మ్రుగుచేయక చాటించడి బబులోను పటుబడును బేలు అవమ్యన్ము
నొందును మరోదకు నేల పడవేయబడును బబులోను విగరహములు
అవమ్యన్ము నొందును దాని బమ్ిలు బోరాదోరయబడును

The word that the LORD spoke against Babylon and against the land of the
Chaldeans by Jeremiah the prophet:
"Declare ye among the nations, and proclaim and set up a standard;
proclaim and conceal not. Say, `Babylon is taken, Bel is confounded,
Merodach is broken in pieces! Her idols are confounded, her images are
broken in pieces!'
For out of the north there cometh up a nation against her, which shall make
her land desolate, and none shall dwell therein; they shall be removed, they
shall depart, both man and beast.
"In those days and in that time," saith the LORD, "the children of Israel shall
come, they and the children of Judah together, going and weeping; they
shall go, and seek the LORD their God.

Jeremiah

50

3

ఉత్తరదికుకనుండి దానిమీదికి ఒక జన్ము వచచ చన్నది ఏ నివాసియ
లేకుండ అది దాని దేశమును ప్రడు చేయను మ్నుషుాలేమి పశువులేమి
అందరును ప్రరిపోవుదురు అందరును త్రిాపోవుదురు.

They shall ask the way to Zion with their faces turned thitherward, saying,
`Come, and let us join ourselves to the LORD in a perpetual covenant that
shall not be forgotten.'
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Jeremiah

50

4

ఆ కాలమున్ ఆనాటికి ఇశారయేలువారును యూదా వారును కూడి వచెచదరు
ఏడుచచ సాగుచ త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాయొదద విచారించటకెై వచెచదరు

My people hath been lost sheep; their shepherds have caused them to go
astray. They have turned them away on the mountains; they have gone
from mountain to hill; they have forgotten their resting place.
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ఎన్నటికిని మ్రువబడని నిత్ానిబంధన్ చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము
రండని చెపుపకొనుచ స్త్యోనుత్ట్ట
ు అభిముఖులై ఆచచటికి వెళ్ల
ా మ్యరుము
ఏదని అడుగుచ వచెచదరు ఇదే యెహోవా వాకుక.

All who found them have devoured them; and their adversaries said, `We
offend not, because they have sinned against the LORD, the habitation of
justice, even the LORD, the hope of their fathers.'
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నా పరజలు తో
ి వత్పపన్ గొఱ్ఱలుగా ఉనానరు వారి కాపరులు కొండలమీదికి
"Depart out of the midst of Babylon, and go forth out of the land of the
వారిని తోలుకొని పోయి వారిని తో
ి వ త్పపంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళ్ల
ా చ Chaldeans, and be as the hegoats before the flocks.
తాము దిగవలసిన్ చోట్ట మ్రచిపోయిరి.

Jeremiah

50

7

కనుగొనిన్వారందరు వారిని భ్కిుంచచ వచిచరి వారి శతు
ి వులుమేము
అపరాధులము కాము వీరు నాాయమున్కు నివాసమును త్మ్ పత్రులకు
నిరీక్షణాధారమున్గు యెహోవామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిన్ందున్ ఇది వారికి
సంభ్వించెన్ని చెపుపదురు.

For lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of
great nations from the north country, and they shall set themselves in array
against her. From thence she shall be taken. Their arrows shall be as of a
mighty destroyer; none shall return in vain.
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బబులోనులోనుండి ప్రరిపోవుడి కలీదయలదేశములోనుండి బయలువెళ్ల
ా డి
మ్ందలకు ముందు మేకపోతులు న్డుచన్ట్ట
ా ముందర న్డువుడి.

And Chaldea shall be a spoil; all that despoil her shall be satisfied," saith the
LORD.
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ఉత్తరదేశమునుండి మ్హాజన్ముల సమూహమును నేను రేపుచనానను
"Because ye were glad, because ye rejoiced, O ye destroyers of Mine
బబులోనున్కు విరోధముగా దానిని రపపంచచనానను ఆ జనులు దానిమీదికి heritage, because ye are grown fat as the heifer at grass, and bellow as bulls,
యదిపంకు
ి లు తీరుచచనానరు వారి మ్ధానుండియే ఆమ పటుబడును
పరజాగల బల్లఢ్యాలు దోపుడుసొముి పట్ట
ు కొన్క మ్రలని రీత్రగా వారి
బాణములు అమోఘములై త్రరిగి రాకుండును.
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కలీదయల దేశము దోపుడుసొమ్ిగును దాని దోచకొను వారందరు సంతుష్ు
నొందదరు ఇదే యెహోవా వాకుక.
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your mother shall be sore confounded; she that bore you shall be ashamed.
Behold, the hindermost of the nations shall be a wilderness, a dry land and a
desert.
నా సావసథామును దోచకొనువారల్లరా, సంతోష్ంచచ ఉత్సహించచ
Because of the wrath of the LORD it shall not be inhabited, but it shall be
నురిపడిచేయచ పయావల గంతులువేయచ బలమైన్ గుఱ్ఱములవల
wholly desolate; every one that goeth by Babylon shall be astonished and
మీరు సకిలించచనానరే?
hiss at all her plagues.
మీ త్లిా బహుగా సిగు
ు పడును మిముిను కన్నది తెలా బోవును ఇదిగో అది
Put yourselves in array against Babylon round about; all ye that bend the
జన్ములనినటిలో అత్రనీచ జన్మ్గును అది యెడారియ ఎండిన్భూమియ bow, shoot at her, spare no arrows, for she hath sinned against the LORD.
అడవియ న్గును.
యెహోవా రౌదరమునుబటిు అది నిరజన్మ్గును అది కేవలము ప్రడెైపోవును
Shout against her round about; she hath given her hand. Her foundations
బబులోను మ్యరుమున్ పోవువారందరు ఆశచరాపడి దాని తెగుళానినయ
are fallen, her walls are thrown down; for it is the vengeance of the LORD.
చూచి--ఆహా నీకీగత్ర పటిు న్దా? అందురు
Take vengeance upon her; as she hath done, do unto her.
ఆమ యెహోవాకు విరోధముగా ప్రపముచేసిన్ది. విలు
ా తొ
ి కుకవారల్లరా,
మీరందరు బబులోనున్కు విరోధముగా దాని చట్ట
ు యదిపంకు
ి లు తీరుచడి
ఎడతెగక దానిమీద బాణములు వేయడి

Cut off the sower from Babylon, and him that handleth the sickle in the time
of harvest; for fear of the oppressing sword they shall turn every one to his
people, and they shall flee every one to his own land.
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చట్ట
ు కూడి దానిని బటిు కేకలువేయడి అది లోబడ నొపుపకొనుచన్నది దాని
బురుజులు పడిపోవుచన్నవి దాని ప్ర
ర కారములు విరుగగొటుబడుచన్నవి
ఇది యెహోవా చేయ పరత్రకారము.దానిమీద పగతీరుచకొనుడి అది చేసిన్టేు
దానికి చేయడి.
బబులోనులో నుండకుండ వితు
త వారిని నిరూిలము చేయడి కోత్కాలమున్
కొడవలి పట్ట
ు కొనువారిని నిరూిలము చేయడి కూ
ర రమైన్ ఖడుమున్కు
భ్యపడి వారందరు త్మ్ పరజలయొదదకు వెళ్ల
ా చనానరు త్మ్ త్మ్
దేశములకు ప్రరిపోవుచనానరు.
ఇశారయేలువారు చెదిరిపోయిన్ గొఱ్ఱలు సింహములు వారిని తొలగగొట్టును
మొదట అష్ష
ు రురాజు వారిని భ్కిుంచెను కడపట బబులోను రాజైన్ యీ
నబుకదరజరు వారి యెముకలను న్లుగగొట్ట
ు చనానడు.

"Israel is a scattered sheep; the lions have driven him away. First the king of
Assyria hath devoured him, and last this Nebuchadnezzar king of Babylon
hath broken his bones."

18

కావున్ ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయ న్గు యెహోవా
ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు అష్ష
ు రు రాజును నేను దండించిన్ట్ట
ా
బబులోనురాజును అత్ని దేశమును దండించెదను.

In those days and in that time," saith the LORD, "the iniquity of Israel shall
be sought for, and there shall be none; and the sins of Judah and they shall
not be found: for I will pardon them whom I reserve.

50
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ఇశారయేలువారిని త్మ్ మేత్సథలమున్కు నేను త్రరిగి రపపంచెదను వారు
కరిలుమీదను బాషానుమీదను మేయదురు ఎఫా
ర యిము కొండలమీదను
గిల్లదులోను మేయచ సంతుష్ునొందును.

"Go up against the land of Merathaim, even against it and against the
inhabitants of Pekod. Waste and utterly destroy after them," saith the
LORD, "and do according to all that I have commanded thee.
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A sound of battle is in the land, and of great destruction.
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ఆ కాలమున్ ఆ నాటికి ఇశారయేలు దోష్మును వెదకిన్ను అది
కన్బడకుండును. యూదా ప్రపములు వెదకిను అవి దొరుకవు
శ్రష్ంపజేసిన్వారిని నేను క్షమించెదను ఇదే యెహోవా వాకుక.
దండెత్రత మరాత్యీయల దేశముమీదికి పముి పకోదీయల దేశముమీదికి
పముి వారిని హత్ముచేయము వారు శాపగరసు
త లని పరకటించము నేను
మీకిచిచన్ ఆజా అంత్టినిబటిు చేయము.
ఆలకించడి, దేశములో యదిధవని విన్బడుచన్నది అధిక నాశన్ధవని
విన్బడుచన్నది

Jeremiah

50

23

సరవభూమిని కొట్ట
ు చన్న సమిట తెగి బత్రతగా విరుగ గొటుబడెను
అన్ాజనులలో బబులోను బత్రతగా ప్రడెైపోయెను.
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బబులోనూ, నినున పట్ట
ు కొనుటకెై బోను పటిు యనానను తెలియకయే నీవు
పటుబడియనానవు యెహోవాతో నీవు యదిముచేయ బూనుకొంటివి నీవు
చికుకపడి పటుబడియనానవు.
కలీదయలదేశములో పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయ న్గు యెహోవాకు
పనియన్నది యెహోవా త్న్ ఆయధశాలను తెరచి కోపముతీరుచ త్న్
ఆయధములను వెలుపలికి తెచచ చనానడు.
న్లుదికుకలనుండి వచిచ దానిమీద పడుడి దాని ధాన్ాపుకొటాను విపుపడి
కసవు కుపపలువేసిన్ట్ట
ా దానిని కుపపలువేయడి శ్రష్మేమియ లేకుండ
నాశన్ము చేయడి
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Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "Behold, I will
punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of
Assyria.
And I will bring Israel again to his habitation; and he shall feed on Carmel
and Bashan, and his soul shall be satisfied upon Mount Ephraim and Gilead.

How the hammer of the whole earth is cut asunder and broken! How
Babylon hath become a desolation among the nations!
I have laid a snare for thee, and thou art also taken, O Babylon, and thou
wast not aware; thou art found and also caught, because thou hast striven
against the LORD.
The LORD hath opened His armory and hath brought forth the weapons of
His indignation; for this is the work of the Lord GOD of hosts in the land of
the Chaldeans.
Come against her from the utmost border; open her storehouses. Cast her
up as heaps and destroy her utterly; let nothing of her be left.
Slay all her bullocks; let them go down to the slaughter. Woe unto them! For
their day has come, the time of their visitation.
The voice of them that flee and escape out of the land of Babylon, to
declare in Zion the vengeance of the LORD our God, the vengeance of His
temple.
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దాని యెడానినటిని వధించడి అవి వధకు పోవలను అయోా, వారికి శర మ్ వారి
దిన్ము ఆసన్నమ్యయెను వారి దండన్కాలము వచెచను.
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ఆలకించడి, ప్రరిపోయి బబులోను దేశములోనుండి త్పపంచకొని
Therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war
వచచచన్నవారి శబదము విన్బడు చన్నది మ్న్ దేవుడగు యెహోవా చేయ shall be cut off in that day," saith the LORD.
పరత్రకార సమ్య చారమును త్న్ ఆలయము విష్యమై ఆయన్ చేయ పరత్రకార
సమ్యచారమును స్త్యోనులో పరకటించడి. వారు వచచచనానరు.
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బబులోనున్కు రండని విలుకాండరమ్ పలువుడి విలు
ా తొ
ి కుకవారల్లరా,
మీరందరు దానిచట్ట
ు దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవపడిన్ది ఇశారయేలు
పరిశుదు
ి నిమీద గరవపడిన్ది దానిలో నొకడును త్పపంచకొన్కూడదు దాని
కిరయలనుబటిు దానికి పరత్రకారము చేయడి అది చేసిన్ పనియంత్టినిబటిు
దానికి పరత్రకారము చేయడి.

"Behold, I am against thee, O thou most proud," saith the Lord GOD of
hosts; "for thy day is come, the time that I will visit thee.
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కావున్ ఆ దిన్మున్ దాని ¸యవన్సు
థ లు దాని వీధులలో కూలుదురు దాని
యోధులందరు తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక.

And the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up; and
I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all round about him."
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Thus saith the LORD of hosts: "The children of Israel and the children of
Judah were oppressed together, and all that took them captives held them
fast; they refused to let them go.
Their Redeemer is strong; the LORD of hosts is His name. He shall
thoroughly plead their cause, that He may give rest to the land, and disquiet
the inhabitants of Babylon.
"A sword is upon the Chaldeans," saith the LORD, "and upon the inhabitants
of Babylon, and upon her princes, and upon her wise men!
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పరభువును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా వాకుక ఇదే గరివషు
ఠ డా, నేను
నీకు విరోధినై యనానను నీ దిన్ము వచచచన్నది నేను నినున
శికిుంచకాలము వచచచన్నది
గరివషు
ఠ డు తొటిిలిా కూలును అత్ని లేవనతు
త వాడెవడును లేకపోవును నేన్త్ని
పురములలో అగిన రాజబెట్టుదను అది అత్ని చట్ట
ు పట్ట
ు లనినటిని
కాలిచవేయను.
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడు ఒకడును
త్పపకుండ ఇశారయేలువారును యూదా వారును బాధింపబడిరి వారిని
చెరపటిున్వారందరు వారిని గటిుగా పట్ట
ు కొను చనానరు వారిని పోనిచచటకు
సమ్ిత్రంపరు.
వారి విమోచకుడు బలవంతుడు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అని
ఆయన్కు పేరు భూమికి విశారంత్ర కలుగజేయటకును బబులోను నివాసులను
కలవరపరచటకును ఆయన్ బాగుగా వాదించి వారి వాాజామును కడ
ముటిుంచను.
యెహోవా మ్యట యిదే కలీదయలును బబులోను నివాసులును దాని
అధిపతులును జా
ా నులును కత్రతప్రలగుదురు
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పరగలభములు పలుకువారు ఖడువశులై పచిచవాండరగు దురు. బల్లఢ్యాలు
నిరూిలమ్గువరకు ఖడుము వారిమీద పడును
ఖడుము వారి గుఱ్ఱములమీద పడును వారి రథముల మీద పడును ఖడుము
వారిమీదికి దిగుటచేత్ దానిలోనున్న పరదేశులు స్త్తీలవంటివారగుదురు అది
దాని నిధులమీద పడగా అవి దోచకొన్బడును.

A drought is upon her waters, and they shall be dried up! For it is the land of
graven images, and they are mad over their idols.
Therefore the wild beasts of the desert with the wild beasts of the islands
shall dwell there, and the owls shall dwell therein; and it shall be no more
inhabited for ever, neither shall it be dwelt in from generation to generation.

"Call together the archers against Babylon. All ye that bend the bow, camp
against it round about; let none thereof escape. Recompense her according
to her work; according to all that she hath done, do unto her. For she hath
been proud against the LORD, against the Holy One of Israel.

A sword is upon the liars, and they shall dote! A sword is upon her mighty
men, and they shall be dismayed!

A sword is upon their horses and upon their chariots, and upon all the
mingled people that are in the midst of her, and they shall become as
women! A sword is upon her treasures, and they shall be robbed!
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నీళాకు ఎదదడి త్గులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకకబడిన్ విగరహములుగల
దేశము జనులు భీకరపరత్రమ్లనుబటిు పచిచచేష్ులు చేయదురు.
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As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof,"
saith the LORD, "so shall no man abide there, neither shall any son of man
dwell therein.
అందుచేత్ను అడవిపలు
ా లును న్కకలును అకకడ నివ సించను నిపుపకోళ్ల
ా ను "Behold, a people shall come from the north, and a great nation, and many
దానిలో నివాసముచేయను ఇకమీదట అది ఎన్నడును నివాససథలము
kings shall be raised up from the borders of the earth.
కాకపోవును త్రత్రములు దానిలో ఎవరును కాపురముండరు.

Jeremiah

50

39

Jeremiah

50

40

Jeremiah

50

41

Jeremiah

50

42

వారు వింటిని ఈట్టను పట్ట
ు కొని వచెచదరు వారు కూ
ర రులు జాలిపడనివారు
వారి సవరము సముదరఘోష్వల ఉన్నది వారు గుఱ్ఱములను ఎకుకవారు
బబులోను కుమ్యరీ, ఒకడు యదిపంకు
ి లు తీరుచ రీత్రగా వారందరు నీమీద
పంకు
ి లు తీరుచచనానరు.
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బబులోనురాజు వారి సమ్యచారము విని దురబలు డాయెను అత్నికి బాధ
కలిగెను పరసవ స్త్తీ వేదన్వంటి వేదన్ అత్నికి సంభ్వించెను.
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చిరకాల నివాసమును పట్ట
ు కొన్వలన్ని శతు
ి వులు యొరా
ద ను పరవాహములో
నుండి సింహము వల వచచచనానరు నిమిష్ములోనే నేను వారిని
దానియొదదనుండి తోలి వేయదును నేనవని ఏరపరతునో వానిని దానిమీద
నియమించెదనున్నున పోలియన్నవాడెై న్నున ఆకేుపణచేయవాడడి?న్నున
ఎదిరింపగల కాపరి ఏడి?

At the noise of the taking of Babylon the earth is moved, and the cry is
heard among the nations.
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Thus saith the LORD: "Behold, I will raise up against Babylon, and against
them that dwell in the midst of them that rise up against Me, a destroying
wind.
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బబులోనునుగూరిచ యెహోవా చేసిన్ ఆలోచన్ వినుడి కలీదయల
దేశమునుగూరిచ ఆయన్ ఉదేదశించిన్ది వినుడి నిశచయముగా మ్ందలోని
అలుపలైన్వారిని వారు ల్లగు దురు నిశచయముగా వారినిబటిు వారి
నివాససథలము విసియ మొందును.
బబులోను పటుబడుచన్నదను సమ్యచారము విని భూమి కంపంచచన్నది
జన్ములలో అంగల్లరుప విన్బడుచన్నది.
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యెహోవా వాకుక ఇదే సొదొమ్ను గొమొఱ్ఱ
ఱ ను వాటి సమీపపటుణములను
దేవుడు నాశన్ము చేసిన్పుపడు జరిగిన్ రీత్రగా ఎవడును అకకడ
కాపురముండకపోవును ఏ న్రుడును దానిలో బసచేయడు.

They shall hold the bow and the lance; they are cruel and will not show
mercy; their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses,
every one put in array like a man to the battle, against thee, O daughter of
Babylon.
జనులు ఉత్తరదికుకనుండి వచచచనానరు మ్హాజన్మును అనేక రాజులును The king of Babylon hath heard the report of them, and his hands waxed
భూదిగంత్ములనుండి రేపబడెదరు.
feeble; anguish took hold of him, and pangs as of a woman in travail.
Behold, he shall come up like a lion from the swelling of the Jordan unto the
habitation of the strong; but I will make them suddenly run away from her.
And who is a chosen man that I may appoint over her? For who is like Me?
And who will appoint Me the time? And who is that shepherd that will stand
before Me?"
Therefore hear ye the counsel of the LORD that He hath taken against
Babylon, and His purposes that He hath purposed against the land of the
Chaldeans. Surely the least of the flock shall draw them out; surely He shall
make their habitation desolate with them.

And will send unto Babylon winnowers that shall fan her, and shall empty
her land; for in the day of trouble they shall be against her round about.

యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడు ఇదిగో నేను బబులోను మీదికిని
Against him that bendeth let the archer bend his bow, and against him that
దానిలో కాపు రముచేసి నాకు విరోధముగలేచిన్ వారిమీదికిని పరచండమైన్
lifteth himself up in his brigandine; and spare ye not her young men;
వాయవును రపపంచెదను.
destroy ye utterly all her host.
అన్ాదేశసు
థ లను బబులోనున్కు పంపుచనానను వారు ఆ దేశమును
Thus the slain shall fall in the land of the Chaldeans, and they that are thrust
తూరాపరపటిు దాని వటిుదిగా చేయదురు ఆపదిదన్మున్ వారు
through in her streets.
న్లుదికుకలనుండి దానిమీదికి వచెచదరు.
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విలుకానిమీదికి విలుకాడు విలు
ా తొ
ి కకవలను కవచము వేసికొనువానిమీదికిని
విలు
ా తొ
ి కకవలను కలీదయలదేశములో జనులు హతులై పడున్ట్ట
ా ను దాని
వీధులలో వారు పడవబడి కూలున్ట్ట
ా ను
¸యవనులను కొటుక మ్యన్కుడి దాని సరవసెైన్ామును బత్రతగా నిరూిలము
చేయడి.
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For Israel hath not been forsaken, nor Judah by his God, by the LORD of
hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel."
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త్మ్ దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఇశారయేలువారిని
యూదావారిని విసరిజంపలేదు గాని ఇశారయేలు పరిశుదిదేవునికి విరోధముగా
తాము చేసిన్ అపరాధముతో వారిదేశము నిండి యన్నది.
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మీరు దాని దోష్ములలో పడి న్శింపకుండున్ట్ట
ా బబులోనులోనుండి
ప్రరిపోవుడి మీ ప్ర
ర ణములు రకిుంచకొనుడి ఇది యెహోవాకు పరత్రకారకాలము
అది చేసిన్ కిరయలనుబటిు ఆయన్ దానికి పరత్రకారము చేయచనానడు.

Babylon is suddenly fallen and destroyed: Howl for her! Take balm for her
pain; if so be she may be healed.

Jeremiah

51

7

బబులోను యెహోవా చేత్రలో సరవభూమికి మ్తు
త కలిగించ బంగారుప్రత్ియె
ై
యండెను. దానిచేత్ర మ్దామును అన్ాజనులు తా
ి గి మ్త్రతలిా యనానరు.
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బబులోను నిమిష్మ్యత్ిములోనే కూలి తుతు
త నియ ల్లయెను దానిని చూచి
అంగల్లరుచడి అది సవసథత్నొందునేమో దాని నొపపకొరకు గుగిులము తీసికొని
రండి.
మ్న్ము బబులోనును సవసథపరచగోరిత్రవిిు అయితే అది సవసథత్ నొందలేదు
దాని విడిచి పట్ట
ు డి. మ్న్ మ్న్ దేశములకు వెళ్ల
ా దము రండి దాని శిక్ష
ఆకాశమ్ంత్ యెతు
త గా సాగుచన్నది అది మేఘములంత్ ఉన్నత్ముగా
ఎకుకచన్నది
యెహోవా మ్న్ నాాయమును రుజువుపరచ చనానడు రండి స్త్యోనులో
మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా చేసిన్ పని మ్న్ము వివరించదము.

We woud have healed Babylon, but she is not healed. Forsake her, and let
us go every one into his own country, for her judgment reacheth unto
heaven and is lifted up even to the skies.
The LORD hath brought forth our righteousness; come, and let us declare in
Zion the work of the LORD our God.
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బాణములు చికిలిచేయడి కేడెములు పట్ట
ు కొనుడి బబులోనును
న్శింపజేయటకు యెహోవా ఆలోచించ చనానడు మ్యదీయల రాజుల
మ్న్సుసను దానిమీదికి రేపు చనానడు. అది యెహోవా చేయ పరత్రదండన్
త్న్ మ్ందిరమునుగూరిచ ఆయన్ చేయ పరత్రదండన్.

O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is
come, and the measure of thy covetousness.
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The LORD of hosts hath sworn by Himself, saying, "Surely I will fill thee with
men, as with caterpillars, and they shall lift up a shout against thee."
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బబులోను ప్ర
ర కారములమీద పడుటకెై ధవజము నిలువబెట్ట
ు డి కావలి
బలముచేయడి కావలివారిని పట్ట
ు డి మ్యట్ట లను సిదిపరచడి బబులోను
నివాసులనుగూరిచ తాను సెలవిచిచన్ దానిని బటిు యెహోవా
తీరాిన్ముచేసిన్ పని తాను జరిగింపబోవుచనానడు.
విసాతరజలములయొదద నివసించదానా, నిధుల సమ్ృదిిగలదానా, నీ అంత్ము
వచిచన్ది అనాాయల్లభ్ము నీకిక దొరకదు.

Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul; be not cut
off in her iniquity, for this is the time of the LORD'S vengeance; He will
render unto her a recompense.
Babylon hath been a golden cup in the LORD'S hand, that made all the earth
drunken; the nations have drunk of her wine; therefore the nations are mad.

Make bright the arrows! Gather the shields! The LORD hath raised up the
spirit of the kings of the Medes; for His device is against Babylon to destroy
it, because it is the vengeance of the LORD, the vengeance of His temple.
Set up the standard upon the walls of Babylon! Make the watch strong! Set
up the watchmen! Prepare the ambushes! For the LORD hath both devised
and done that which He spoke against the inhabitants of Babylon.

He hath made the earth by His power; He hath established the world by His
wisdom, and hath stretched out the heaven by His understanding.
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గొంగిళ్లపురుగులంత్ విసాతరముగా మ్నుషుాలతో నేను నినున నింపన్ను
శతు
ి వులు నీమీద కేకలు వేయ దురు

When He uttereth His voice there is a multitude of waters in the heavens,
and He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh
lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of His treasures.
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Every man is brutish by his knowledge; every founder is confounded by the
graven image; for his molten image is falsehood, and there is no breath in
them.
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నా జీవముతోడని సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా పరమ్యణము
చేయచనానడు ఆయన్ త్న్ బలముచేత్ భూమిని సృష్ుంచెను త్న్
జా
ా న్ముచేత్ పరపంచమును సాథపంచెను త్న్ పరజాచేత్ ఆకాశమును
విశాలపరచెను.
ఆయన్ ఆజా ఇయాగా జలరాసులు ఆకాశమ్ండల ములో పుట్ట
ు ను.
భూమ్ాంత్భాగములలోనుండి ఆయన్ ఆవిరి ఎకక జేయను వరుము
కలుగున్ట్ట
ా గా ఆయన్ మరుపులు పుటిుంచను త్న్ ధనాగారములలోనుండి
గాలిని రావించను.
తెలివిలేక పరత్ర మ్నుషుాడు పశుప్ర
ర యడు పోత్పోయ పరత్రవాడును తాను
చేసిన్ విగరహమును బటిు అవమ్యన్మొందును అత్డు పోత్పోసిన్ది
మ్యయారూపము దానిలో ప్ర
ర ణమేమియ లేదు.
అవి ఆశను చెడగొట్ట
ు మ్యయాకారాములు విమ్రశకాలమున్ అవి
న్శించిపోవును.
యాకోబున్కు సావసథామ్గువాడు వాటివంటివాడు కాడు ఆయన్ సమ్సతమును
నిరిించవాడు ఇశారయేలు ఆయన్కు సావసథాముగానున్న గోత్ిము
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు.
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నీవు నాకు గండరగొడిలివంటివాడవు యదా
ి యధమువంటివాడవు నీవలన్
నేను జన్ములను విరుగగొట్ట
ు చనానను నీవలన్ రాజాములను
విరుగగొట్ట
ు చనానను.
నీవలన్ గుఱ్ఱములను రౌతులను విరుగగొట్ట
ు చనానను. నీవలన్ రథములను
వాటి నకికన్వారిని విరుగగొట్ట
ు చనానను.
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With thee also will I break in pieces man and woman; and with thee will I
break in pieces old and young; and with thee will I break in pieces the young
man and the maid.
I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock; and with
thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen; and with
thee will I break in pieces captains and rulers.
And I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their
evil that they have done in Zion in your sight," saith the LORD.
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నీవలన్ స్త్తీలను పురుషులను విరుగగొట్ట
ు చనానను నీవలన్ ముసలివారిని
బాలురను విరుగగొట్ట
ు చనానను నీవలన్ ¸యవనులను కన్ాకలను
విరుగగొట్ట
ు చనానను.
నీవలన్ గొఱ్ఱలకాపరులను వారి గొఱ్ఱలమ్ందలను విరుగగొట్ట
ు చనానను
నీవలన్ దునునవారిని వారి దుకిక ట్టదు
ద లను విరుగ గొట్ట
ు చనానను నీవలన్
ఏలికలను అధిపతులను విరుగగొట్ట
ు చనానను.
బబులోనును కలీదయల దేశనివాసులును మీ కనునలయెదుట స్త్యోనులో
చేసిన్ కీడంత్టికి నేను వారికి పరత్రకారము చేయచనానను, ఇదే యెహోవా
వాకుక.
సరవభూమిని న్శింపజేయ నాశన్పరవత్మ్య, నేను నీకు విరోధిని ఇదే
యెహోవా వాకుక. నేను నీమీదికి నా చేయి చాప శిలలపైనుండి నినున కిరందికి
దొరలించదును చిచచపటిున్ కొండవల ఉండజేయదును.

They are vanity, the work of errors; in the time of their visitation they shall
perish.

The portion of Jacob is not like them, for He is the former of all things; and
Israel is the rod of His inheritance; the LORD of Hosts is His name.
"Thou art My battleax and weapons of war; for with thee will I break in
pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms.
And with thee will I break in pieces the horse and his rider; and with thee
will I break in pieces the chariot and his rider.

"Behold, I am against thee, O destroying mountain," saith the LORD, who
destroyest all the earth; "and I will stretch out Mine hand upon thee, and
roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain.
And they shall not take from thee a stone for a corner, nor a stone for
foundations; but thou shalt be desolate for ever," saith the LORD.
Set ye up a standard in the land! Blow the trumpet among the nations!
Prepare the nations against her; call together against her the kingdoms of
Ararat, Minni, and Ashkenaz. Appoint a captain against her; cause the
horses to come up as the rough caterpillars.
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మూలకుగాని పునాదికిగాని నీలోనుండి యెవరును రాళ్ల
ా తీసికొన్రు నీవు
చిరకాలము ప్రడెై యందువు ఇదే యెహోవా వాకుక.
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దేశములో ధవజములనతు
త డి జన్ములలో బాకానాదము చేయడి దానిమీదికి And the land shall tremble and sorrow; for every purpose of the LORD shall
పోవుటకెై జన్ములను పరత్రష్ఠంచడి దానిమీద పడుటకెై అరారాతు మినీన
be performed against Babylon, to make the land of Babylon a desolation,
అష్కన్జు అను రాజాములను పలిపంచడి దానిమీదికి జనులను
without an inhabitant.
న్డిపంచటకెై సేనాధిపత్రని నియ మించడి రోమ్ముగల గొంగళ్లపురుగులంత్
విసాతరముగా గుఱ్ఱము లను దానిమీదికి రపపంచడి.
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దానిమీదికిపోవుటకెై మ్యదీయల రాజులను వారి అధిపతులను వారి
యేలికలను అత్డు ఏలుచండు సరవదేశమును జనులన్ందరిని పరత్రష్ఠంచడి

The mighty men of Babylon have forborne to fight, they have remained in
their strongholds; their might hath failed, they have become as women;
they have burned her dwelling places, her bars are broken.
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భూమి కంపంచచన్నది నొపపచేత్ అది గిజగిజ ల్లడు చన్నది ఒకక
నివాసియ లేకుండ బబులోను దేశమును ప్రడుగా చేయవలన్ని
బబులోనునుగూరిచన్ యెహోవా ఉదేదశము సిథర మ్యయెను.

One courier shall run to meet another, and one messenger to meet another
to show the king of Babylon that his city is taken at one shall be satisfied,"
saith the L"> and that the passages are stopped, and the reeds they have
burned with fire, and the men of war are affrighted.
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బబులోను పరాకరమ్వంతులు యదిముచేయక మ్యను దురు వారు త్మ్
కోటలలో నిలుచచనానరు వారి పరాకరమ్ము బలహీన్త్ ఆయెను వారును
స్త్తీలవంటివారైరి
వారి నివాససథలములు కాలచబడుచన్నవి వారి అడిగడియలు విరిగిపోయెను
అత్ని పటుణమ్ంత్య పటుబడును కోనేటి దూలము లును జముిను
అగినచేత్ కాలచబడును

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: "The daughter of
Babylon is like a threshing floor; it is time to thresh her; yet a little while and
the time of her harvest shall come."
"Nebuchadnezzar the king of Babylon hath devoured me; he hath crushed
me, he hath made me an empty vessel. He hath swallowed me up like a
dragon; he hath filled his belly with my delicacies, he hath cast me out.
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The violence done to me and to my flesh be upon Babylon," shall the
inhabitant of Zion say; "and my blood upon the inhabitants of Chaldea!"
shall Jerusalem say.
Therefore thus saith the LORD: "Behold, I will plead thy cause, and take
vengeance for thee; and I will dry up her sea, and make her springs dry.
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దాని యోధులు దిగులుపడిరి అని బంట్ర
ి తు వెంబడి బంట్ర
ి తును
దూత్వెంబడి దూత్య పరుగెతు
త చ బబులోను రాజు న్కు తెలియజేతురు.
దాని రేవులు శతు
ి వశమ్యయెను.
ఇశారయేలు దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుబబు లోనుపురము చదరముచేయబడిన్ కళామువల
ఆయెను ఇంక కొంత్సేపటికి దానికి కోత్కాలము వచచను.
బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు మ్ముిను మింగివేసెను మ్ముిను
నుగు
ు చేసెను, మ్ముిను వటిుకుండవల ఉంచి యనానడు భుజంగము
మింగున్ట్ట
ా మ్ముిను మింగెను మ్య శ్రరష్ఠపదారథములతో త్న్ పటు నింపుకొని
మ్ముిను ప్రరవేసియనానడు.
నాకును నా దేహమున్కును చేయబడిన్ హింస బబులోనుమీదికి
పరత్రకారరూపముగా దిగును గాక యని స్త్యోను నివాసి యనుకొనును నా
ఉసురు కలీదయదేశ నివాసులకు త్గులునుగాక అని యెరూష్లేము
అనుకొనును.
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఆల కించము, నీ వాాజామును నేను
జరిగించదును నీ నిమిత్తము నేనే పగతీరుచకొందును దాని సముదరమును
నేనండకట్ట
ు దును దాని ఊటను ఇంకిపోజేయదును.

Prepare against her the nations with the kings of the Medes, the captains
thereof, and all the rulers thereof, and all the land of his dominion.

And Babylon shall become heaps, a dwelling place for dragons, an
astonishment and a hissing, without an inhabitant.

They shall roar together like lions; they shall yell as lions' whelps.

In their heat I will make their feasts, and I will make them drunken, that they
may rejoice, and sleep a perpetual sleep and not wake," saith the LORD.
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బబులోను నిరజన్మై కసువు దిబబలుగా ఉండును న్కకలకు నివాససథలమ్గును "I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with hegoats.
అది ప్రడెై యెగతాళ్లకి కారణముగా ఉండును.
వారు కూడి సింహములవల బబబరింతురు సింహముల పలాలవల
"How Sheshach is taken! And how the praise of the whole earth is surprised!
గుఱ్ఱ
ఱ పట్ట
ు దురు.
How Babylon has become an astonishment among the nations!
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వారు సంతోష్ంచి మేలుకొన్క చిరకాల నిదర నొందున్ట్ట
ా వారు దపపగొన్గా
వారికి మ్దాము నిచిచ వారిని మ్త్రతలాజేసెదను ఇదే యెహోవా వాకుక.
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గొఱ్ఱపలాలు వధకు పోవున్ట్ట
ా ను మేకపోతులును ప్రటేఠళ్ల
ా ను వధకు పోవున్ట్ట
ా ను Her cities are a desolation, a dry land and a wilderness, a land wherein no
వారిని వధకు రపపంచెదను.
man dwelleth, neither doth any son of man pass thereby.
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షేష్కు పటుబడెను జగత్పరసిదిమైన్ పటుణము పటుబడెను బబులోను
జన్ములకు విసియాసపదమ్యయెను.

And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that
which he hath swallowed up; and the nations shall not flow together any
more unto him. Yea, the wall of Babylon shall fall.
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సముదరము బబులోనుమీదికి వచెచను ఆమ దాని త్రంగములధవనితో
నిండుకొనను.
దాని పటుణములు ప్రడుగాను ఎండిన్ భూమిగాను అరణాముగాను
నిరాినుష్ామైన్ భూమిగాను ఉండెను ఏ న్రుడును దానిమీదుగా పరయాణము
చేయడు.

"My people, go ye out of the midst of her, and deliver ye every man his soul
from the fierce anger of the LORD.
And lest your heart faint and ye fear for the rumor that shall be heard in the
land--a rumor shall both come one year, and after that in another year shall
come a rumor and violence in the land, ruler against ruler"
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బబులోనులోనే బేలును శికిుంచచనానను వాడు మింగిన్దానిని
వానినోటనుండి కకికంచ చనానను ఇకమీదట జన్ములు వానియొదదకు
సమూహములుగా కూడి రావు బబులోను ప్ర
ర కారము కూలును;

therefore, behold, the days come, that I will do judgment upon the graven
images of Babylon; and her whole land shall be confounded, and all her
slain shall fall in the midst of her.
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నా జనుల్లరా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళ్ల
ా డి యెహోవా కోప్రగిననుండి Then the heaven and the earth, and all that is therein, shall sing for Babylon,
త్పపంచకొనుడి మీ ప్ర
ర ణములను రకిుంచకొనుడి
for the despoilers shall come unto her from the north," saith the LORD.
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ఏటేట వదంత్ర పుట్ట
ు చవచచను దేశములో బల్లతాకరము జరుగుచన్నది
ఏలికమీద ఏలిక లేచచనానడు దేశములో విన్బడు వదంత్రకి భ్యపడకుడి
మీ హృదయములలో దిగులు పుటునియాకుడి.

As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the
slain of all the earth.
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Ye that have escaped the sword, go away; stand not still. Remember the
LORD afar off, and let Jerusalem come into your mind.
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రాబోవు దిన్ములలో నేను బబులోనుయొకక చెకికన్ విగరహములను
శికిుంతును దాని దేశమ్ంత్య అవమ్యన్ము నొందును జనులు హతులై దాని
మ్ధాను కూలదరు
దానిని ప్రడుచేయవారు ఉత్తరదికుకనుండి దాని యొదదకు వచచచనానరని
ఆకాశమును భూమియ వాటిలోని సమ్సతమును బబులోను గత్రనిగూరిచ
సంతోష్ంచను ఇదే యెహోవా వాకుక
బబులోను ఇశారయేలులో హతులైన్వారిని కూలజేసి న్ట్ట
ా సరవభూమిలో
బబులోను నిమిత్తము హతులైన్వారు కూలుదురు

The sea has come up upon Babylon; she is covered with the multitude of the
waves thereof.

We are confounded because we have heard reproach; shame hath covered
our faces, for strangers are come into the sanctuaries of the LORD'S house.
"Therefore behold, the days come," saith the LORD, "that I will do judgment
upon her graven images; and through all her land the wounded shall groan.
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ఖడుమును త్పపంచకొనిన్వారల్లరా, ఆలసాముచేయక వెళ్ల
ా డి,
దూరమునుండి మీరు యెహోవాను జా
ా పకముచేసికొనుడి యెరూష్లేము మీ
జా
ా పకమున్కు రానియాడి.
మేము దూష్ణవాకాము విని సిగు
ు పడియనానము అనుాలు యెహోవా
మ్ందిరపు పరిశుదిసథలములలోనికి వచిచయనానరు మ్య ముఖములు
తెలాబోవుచన్నవి
ఇదే యెహోవా వాకుక. రాబోవు దిన్ములలో నేను బబులోనుయొకక
విగరహములను శికిుంతును ఆమ దేశమ్ందంత్టను గాయపరచబడిన్వారు
మూలు
ు దురు.
బబులోను త్న్ బలమైన్ ఉన్నత్సథలములను దురుములుగా చేసికొని
ఆకాశమున్కు ఎకికన్ను ప్రడుచేయవారు నాయొదదనుండి వచిచ దానిమీద
పడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఆలకించడి, బబులోనులోనుండి రోదన్ధవని విన్బడు చన్నది
కలీదయలదేశములో మ్హా నాశన్ధవని విన్బడుచన్నది.

Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify
the height of her strength, yet from Me shall despoilers come unto her,"
saith the LORD.
A sound of a cry cometh from Babylon, and great destruction from the land
of the Chaldeans,

55

యెహోవా బబులోనును ప్రడుచేయచనానడు దాని మ్హాఘోష్ను
అణచివేయచనానడు వారి త్రంగములు పరవాహజలములవల ఘోష్ంచ
చన్నవి వారి ఆరాభటము విన్బడుచన్నది.

Thus saith the LORD of hosts: "The broad walls of Babylon shall be utterly
broken, and her high gates shall be burned with fire; and the people shall
labor in vain, and the folk in the fire; and they shall be weary."
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బబులోనుమీదికి ప్రడుచేయవాడు వచచచనానడు దాని బల్లఢ్యాలు
The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of
పటుబడియనానరు వారి విండు
ా విరిగిపోయిన్వి యెహోవా పరత్రకారము చేయ Neriah, the son of Mahseiah, when he went with Zedekiah the king of Judah
దేవుడు గనుక నిశచయముగా ఆయన్ కిరయకు పరత్రకిరయ చేయను.
into Babylon in the fourth year of his reign. And this Seraiah was a quiet
prince.
దాని అధిపతులను జా
ా నులను అధికారులను సంసాథనాధి పతులను
So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon,
బల్లఢ్యాలను మ్త్రతలాజేసెదను వారు చిరకాల నిదరనొంది మేలుకొన్కపోదురు
even all these words that are written against Babylon.
ఇదే రాజు వాకుక సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అని ఆయన్కు పేరు.
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సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈ మ్యట సెల విచచచనానడు
విశాలమైన్ బబులోను ప్ర
ర కారములు బత్రతగా పడ గొటుబడును దాని
ఉన్నత్మైన్ గుమ్ిములు అగిన చేత్ కాలిచవేయ బడును జన్ములు
వృథాగా పరయాసపడుచనానరు అగినలో పడుటకెై పరయాసపడుచనానరు
పరజలు చూచి అలయచనానరు
సిదికయా యేలుబడియందు నాలుగవ సంవత్సరమున్ శెరాయా దండు
భోజన్సామ్గిరకి అధికారియె
ై యండి సిదికయాతోకూడ బబులోనున్కు
వెళ్లాన్పుపడు నేరీయా కుమ్యరుడును మ్హసేయా మ్నుమ్డునైన్ ఆ
శెరాయాకు యిరీియా ఆజా
ా పంచిన్ మ్యట.
యిరీియా బబులోను మీదికి వచచ అప్రయములనినటిని, అన్గా
బబులోనును గూరిచ వా
ర యబడిన్ యీ మ్యటలనినటిని గరంథములొ వా
ర సెను.

because the LORD hath despoiled Babylon, and destroyed out of her the
great voice. When her waves do roar like great waters, a noise of their voice
is uttered,
because the despoiler is come upon her, even upon Babylon, and her
mighty men are taken; every one of their bows is broken. For the LORD God
of recompenses shall surely requite.
"And I will make drunk her princes and her wise men, her captains and her
rulers and her mighty men; and they shall sleep a perpetual sleep and not
wake," saith the King, whose name is the LORD of Hosts.

And Jeremiah said to Seraiah, "When thou comest to Babylon and shalt see,
and shalt read all these words,

then shalt thou say, `O LORD, Thou hast spoken against this place to cut it
off, that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be
desolate for ever.'
And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou
shalt bind a stone to it and cast it into the midst of the Euphrates.

కాగా యిరీియా శెరాయాతో ఇటానను నీవు బబులోనున్కు వచిచన్పుపడు ఈ And thou shalt say, `Thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil
మ్యటలనినటిని చదివి వినిపంచవలను.
that I will bring upon her; and they shall be weary.'" Thus far are the words
of Jeremiah.
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ఈల్లగున్ నీవు పరకటింపవలనుయెహోవా, మ్నుషుాలైన్ను జంతువులైన్ను
మ్రి ఏదైన్ను ఈ సథలమ్ందు నివసింపక పోవుదురనియ, అది నిత్ాము
ప్రడుగా నుండున్నియ దానినిగూరిచ నీవు సెలవిచిచ త్రవి.

Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and he
reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal the
daughter of Jeremiah of Libnah.
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And he did that which was evil in the eyes of the LORD, according to all that
Jehoiakim had done.
For because of the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and
Judah, till He had cast them out from His presence, that Zedekiah rebelled
against the king of Babylon.
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ఈ గరంథమును చదివి చాలించిన్త్రువాత్ నీవు దానికి రాయికటిు
యూఫరటీసున్దిలో దాని వేసి
నేను దాని మీదికి రపపంపబోవుచన్న అప్రయములచేత్ బబులోను మ్రల
పైకి రాలేక ఆల్లగ మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియందురు అను
మ్యటలు నీవు పరకటింపవలను. యిరీియాయొకక మ్యటలు ఇంత్టితో
ముగిసెను.
సిదికయా యేలనారంభించిన్పుపడు అత్డు ఇరువది... యొకక
సంవత్సరములవాడు. అత్డు యెరూష్లేములో పదకొండు సంవత్సరములు
ఏలను, అత్ని త్లిాపేరు హమూటలు; ఈమ లిబాన ఊరివాడెైన్ యిరీియా
కుమ్యరి.
యెహోయాకీము న్డిచిన్ చెడిన్డత్ పరకార ముగా సిదికయాయ యెహోవా
దృష్ుకి చెడిన్డత్ న్డిచెను.
యెహోవా కోపపడి త్న్యెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయన్ంత్గా ఆ
చరా యెరూష్లేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదికయా బబులోను
రాజుమీద త్రరుగుబాట్టచేయగా
అత్ని యేలుబడియందు తొమిిదవ సంవత్సరము పదియవ నల పదియవ
దిన్మున్ బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు త్న్ సెైన్ామ్ంత్టితో
యెరూష్లేముమీదికి వచిచ, దానికి ఎదురుగా దండు దిగి న్పుపడు
పటుణమున్కు చట్ట
ు కోటలు కటిురి.
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ఆల్లగు జరుగగా సిదికయా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవ
త్సరమువరకు పటుణము ముటుడిలో నుంచబడెను.

But the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook
Zedekiah in the plains of Jericho; and all his army was scattered from him.
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నాలువ నల తొమిిదవ దిన్మున్ కాుమ్ము పటుణములో హెచచగా
నున్నపుపడు దేశ పరజలకు ఆహారము లేకపోయెను.

Then they took the king and carried him up unto the king of Babylon to
Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him.
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పటుణప్ర
ర కారములు పడగొటుబడగా సెైనికులందరు ప్రరి పోయి రాజుతోటకు
దాపైన్ రండు గోడల మ్ధానున్న దావరపు మ్యరుమున్ రాత్రియందు
పటుణములోనుండి బయలు వెళ్లారి; కలీదయలు పటుణమును చట్ట
ు కొని
యండగా సెైనికులు యొరా
ద నున్ది మ్యరుముగా త్రిాపోయిరి.

And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes; he slew
also all the princes of Judah in Riblah.
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కలీదయల దండు సిదికయా రాజును త్రిమి యెరికో మైదాన్ములో అత్ని
కలిసికొన్గా అత్ని దండంత్య అత్నియొదదనుండి చెదరిపోయెను.
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వారు రాజును పట్ట
ు కొని హమ్యతు దేశమున్ందలి రిబా
ా పటుణమున్ నున్న
బబు లోను రాజునొదదకు అత్ని తీసికొనిపోగా అత్డు అచచటనే సిదికయా
రాజున్కు శిక్షవిధించెను.

Then he put out the eyes of Zedekiah. And the king of Babylon bound him in
chains and carried him to Babylon, and put him in prison till the day of his
death.
Now in the fifth month, on the tenth day of the month, which was the
nineteenth year of Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan,
captain of the guard, who served the king of Babylon, into Jerusalem.

And it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, on the
tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came -- he
and all his army -- against Jerusalem, and encamped against it and built forts
against it round about.
So the city was besieged unto the eleventh year of King Zedekiah.
And in the fourth month, on the ninth day of the month, the famine was
sore in the city, so that there was no bread for the people of the land.
Then the city was broken into, and all the men of war fled and went forth
out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which
was by the king's garden (now the Chaldeans were by the city round about),
and they went by the way of the plain.
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బబులోను రాజు సిదికయా కుమ్యరులను అత్ని కనునలయెదుట చంపంచెను;
మ్రియ అత్డు రిబా
ా లో యూదా అధిపతుల న్ందరిని చంపంచెను.
బబులోను రాజు సిదికయా కనునలు ఊడ దీయించి
రండు సంకెళాతో అత్ని బంధించి, బబులోను న్కు అత్ని తీసికొనిపోయి,
మ్రణమ్గువరకు చెరసాలలో అత్నిపటిుంచెను.
అయిదవ నల పదియవ దిన్మున్, అన్గా బబులోను రాజైన్ నబుకదరజరు
ఏలుబడియందు పందొమిిదవ సంవత్సరమున్ బబులోనురాజు ఎదుట
నిలుచ నబూజర దాన్ను రాజదేహసంరక్షకుల యధిపత్ర యెరూష్లేమున్కు
వచెచను.
అత్డు యెహోవా మ్ందిరమును రాజున్గరును యెరూష్లేములోని గొపపవారి
యిండాన్నినటిని కాలిచ వేసెను.
మ్రియ రాజదేహసంరక్షకుల యధిపత్రతోకూడ నుండిన్ కలీద యల
సేనాసంబంధులందరు యెరూష్లేము చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కారములనినటిని
పడగొటిురి
మ్రియ రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపత్రయె
ై న్ నబూజరదాను పరజ లలో
కడుబీదలైన్ కొందరిని, పటుణములో శ్రష్ంచిన్ కొదువ పరజలను,
బబులోనురాజు పక్షము చేరిన్వారిని, గటిు పనివారిలో శ్రష్ంచిన్వారిని చెరగొని
పోయెను.
అయితే రాజదేహసంరక్షకుల యధిపత్రయె
ై న్ నబూజర దాను
దా
ర కాువన్ములను చకకపరచటకును సేదాము చేయటకును కడుబీదలలో
కొందరిని ఉండనిచెచను.

And he burned the house of the LORD, and the king's house; and all the
houses of Jerusalem and all the houses of the great men burned he with fire.

మ్రియ యెహోవా మ్ందిరములోనుండిన్ ఇత్తడి సతంభ్ ములను
మ్ందిరములోనుండిన్ మ్టాను ఇత్తడి సముదరమును కలీదయలు తున్కలుగా
కొటిు ఆ ఇత్తడి అంత్య బబు లోనున్కు గొనిపోయిరి.
అదియగాక వారు బిందలను కుండలను కతెతరలను గిననలను గరిట్టలను
యాజకులు సేవ చేయ ఇత్తడి ఉపకరణములనినటిని గొనిపోయిరి.

The two pillars, one sea, and twelve brazen bulls that were under the bases,
which King Solomon had made in the house of the LORD -- the brass of all
these vessels was beyond weighing.
And concerning the pillars, the height of one pillar was eighteen cubits, and
a fillet of twelve cubits did compass it, and the thickness thereof was four
fingers; it was hollow.
And a capital of brass was upon it; and the height of one capital was five
cubits, with network and pomegranates upon the capitals round about, all
of brass. The second pillar also and the pomegranates were like unto these.
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మ్రియ పళ్లాములను ధూప్రరు
ి లను గిననలను ప్రత్ిలను, బంగారు వాటిని
బంగారున్కును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచకొని రాజదేహసంరక్షకుల
యధిపత్ర గొనిపోయెను.
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రాజైన్ సొలొమోను యెహోవా మ్ందిరమున్కు చేయించిన్ రండు సతంభ్ములను And there were ninety and six pomegranates on a side; and all the
సముదరమును మ్టాకిరందనుండిన్ పండెరండు ఇత్తడి వృష్భ్ములను
pomegranates upon the network were a hundred round about.
గొనిపోయెను. వీటి కనినటికున్న ఇత్తడి యెతు
త వేయటకు అసాధాము.
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వాటిలో ఒకొకకక సతంభ్ము పదుననిమిది మూరల యెతు
త గలది, పండెరండు
మూరల నూలు దాని చట్ట
ు త్రరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేరళ్ల
ా ; అది
గులాది.

And all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard
broke down all the walls of Jerusalem round about.
Then Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive certain of
the poor of the people and the residue of the people who remained in the
city, and those who fell away, who fell to the king of Babylon, and the rest
of the multitude.
But Nebuzaradan, the captain of the guard, left certain of the poor of the
land for vinedressers and for husbandmen.
Also the pillars of brass that were in the house of the LORD, and the bases,
and the brazen sea that was in the house of the LORD, the Chaldeans broke,
and carried all their brass to Babylon.
The caldrons also, and the shovels, and the snuffers, and the bowls, and the
spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they
away.
And the basins, and the firepans, and the bowls, and the caldrons, and the
candlesticks, and the spoons, and the cups -- that which was of gold in gold
and that which was of silver in silver -- took the captain of the guard away.

And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah
the second priest, and the three keepers of the door.
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దానిమీద ఇత్తడి పైపీట యండెను; ఒకక పైపీట అయి దేసి మూరల
ఎతు
త గలది, పైపీటకు చట్ట
ు అలిాన్ వల అలిా కయ దానిమ్ి పండు
ా ను
ఉండెను; అవి యనినయ ఇత్త డివి. ఈ సతంభ్మున్కును ఆ సతంభ్మున్కును
ఆల్లగున్నే దానిమ్ి పండు
ా ండెను.
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పరకకలయందు తొంబదియారు దానిమ్ిపండు
ా ండెను; చట్ట
ు ఉండిన్ వల
అలిాకమీద దానిమ్ిపండానినయ నూరు.
మ్రియ రాజదేహసంరక్ష కుల యధిపత్ర పరధాన్యాజకుడెైన్ శెరాయాను
రండవ యాజకుడెైన్ జఫనాాను ముగు
ు రు దావరప్రలకులను పట్ట
ు కొనను.
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He took also out of the city a eunuch who had the charge of the men of war,
and seven men from those who were near the king's person who were
found in the city, and the principal scribe of the host who mustered the
people of the land, and threescore men of the people of the land who were
found in the midst of the city.
So Nebuzaradan, the captain of the guard, took them and brought them to
the king of Babylon at Riblah.
And the king of Babylon smote them and put them to death at Riblah in the
land of Hamath. Thus Judah was carried away captive out of his own land.

అత్డు పటుణములోనుండి యోధులమీద నియ మింపబడిన్ యొక
ఉదోాగసు
ి ని, పటుణములో దొరికిన్ రాజసనినధిలో నిలుచ ఏడుగురు
మ్నుషుాలను, దేశ సెైనాాధిపత్రయగు వానియొకక లేఖరిని, పటుణపు
మ్ధాను దొరికిన్ అరువదిమ్ంది దేశపరజలను పట్ట
ు కొనను.
రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపత్రయె
ై న్ నబూజరదాను వీరిని పట్ట
ు కొని రిబా
ా లో
నుండిన్ బబులోనురాజు నొదదకు తీసికొని వచెచను.
బబులోనురాజు హమ్యతుదేశమ్ందలి రిబా
ా లో వారిని కొటిుంచి చంపంచి
యూదా వారిని త్మ్ దేశములో నుండి చెరగొనిపోయెను.

These are the people whom Nebuchadnezzar carried away captive: in the
seventh year, three thousand Jews and three and twenty;
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నబుకదరజరు త్న్ యేలుబడి యందు ఏడవ సంవత్సరమున్ మూడువేల
ఇరువది ముగు
ు రు యూదులను చెరగొనిపోయెను
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నబుకదరజరు ఏలుబడి యందు పదుననిమిదవ సంవత్సరమున్ అత్డు
యెరూష్ లేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపపది యిదదరిని చెరగొని పోయెను.

And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of
Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the five and twentieth
day of the month, that Evilmerodach king of Babylon, in the first year of his
reign, lifted up the head of Jehoiachin king of Judah and brought him forth
out of prison;
and he spoke kindly unto him, and set his throne above the throne of the
kings who were with him in Babylon,
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నబుకదరజరు ఏలుబడియందు ఇరువది మూడవ సంవత్సరమున్ రాజ
దేహసంరక్షకుల యధిపత్రయగు నబూజరదాను యూదులలో ఏడువందల
న్లుబది యయిదుగురు మ్నుషుాలను చెరగొనిపోయెను; ఆ మ్ను షుాల
వెరసి నాలుగువేల ఆరువందలు.
యూదారాజైన్ యెహోయాకీను చెరపటుబడిన్ ముపపది యేడవ
సంవత్సరమున్ పండెరండవ నల యిరువదియె
ై దవ దిన్మున్ బబులోనురాజైన్
ఎవీలిరోదకు త్న్ యేలుబడి యందు మొదటి సంవత్సరమున్
యూదారాజైన్ యెహో యాకీనున్కు దయచూప, బందీగృహములోనుండి
అత్ని తెపపంచి
అత్నితో దయగా మ్యటల్లడి అత్నితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల
సింహాసన్ముకంట్ట ఎత్తయిన్ సింహాసన్ము అత్నికి నియమించెను.
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in the eighteenth year of Nebuchadnezzar he carried away captive from
Jerusalem eight hundred thirty and two persons;
in the three and twentieth year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, the
captain of the guard, carried away captive of the Jews seven hundred forty
and five persons: all the persons were four thousand and six hundred.

and changed his prison garments. And Jehoiachin continually ate bread
before him all the days of his life.

And for his diet, there was a continual diet given him by the king of Babylon,
every day a portion until the day of his death, all the days of his life.

How doth the city sit solitary that was full of people! How she has become
as a widow! She that was great among the nations and princess among the
provinces, how she has become tributary!
మ్రియ అత్డు త్న్ బందీగృహ వసతీములు తీసివేసి వేరు వసతీములు
She weepeth sorely in the night, and her tears are on her cheeks; among all
ధరించి కొని త్న్ జీవిత్కాలమ్ంత్య ఎవీలిరోదకు సనినధిని భోజన్ము
her lovers she hath none to comfort her. All her friends have dealt
చేయచవచెచను.
treacherously with her; they have become her enemies.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ అత్డు చనిపోవు వరకు అత్డు బరత్రకిన్ దిన్ములనినయ
అనుదిన్ము అత్ని పోష్ణకెై బబులోనురాజుచేత్ భోజన్పదారథములు ఇయా
బడుచండెను.
జన్భ్రిత్మైన్ పటుణము ఎట్ట
ా ఏకాకియె
ై దుుఃఖా కారంత్మ్యయెను? అది
విధవరాలివంటిదాయెను. అన్ాజనులలో ఘన్త్కెకికన్ది సంసాథన్ములలో
రాచకుమ్యరియె
ై న్ది ఎట్ట
ా పనున చెలిాంచన్దైపోయెను?

Judah has gone into captivity because of affliction, and because of great
servitude. She dwelleth among the heathen, she findeth no rest; all her
persecutors overtook her in her straits.
The highways of Zion do mourn, because none come to the solemn feasts;
all her gates are desolate. Her priests sigh, her virgins are afflicted, and she
is in bitterness.

2

రాత్రియందు అది బహుగా ఏడుచచన్నది కనీనరు దాని చెంపలమీద
కారుచన్నది దాని విటకాండరందరిలో దాని నోదారుచవాడొక డును లేడు దాని
చెలికాండరందరు దాని మోసపుచిచరి వారు దానికి శతు
ి వులైరి.

Her adversaries are the master, her enemies prosper; for the LORD hath
afflicted her. For the multitude of her transgressions, her children have gone
into captivity before the enemy.

1

3

And from the daughter of Zion, all her beauty is departed; her princes have
become like harts that find no pasture, and they have gone without strength
before the pursuer.

Lamentations

1

4

యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియన్నది అన్ాజనులలో
నివసించచన్నది విశారంత్రనొందక పోయెను దానిత్రుమువారందరు
ఇరుకుచోటాదాని కలిసికొందురు. నియామ్క కూటములకు ఎవరును రారు
గనుక
స్త్యోను మ్యరుములు పరల్లపంచచన్నవి పటుణపు గుమ్ిములనినయ
ప్రడెైపోయెను యాజకులు నిట్ట
ు రుప విడుచచనానరు దాని కన్ాకలు
దుుఃఖాకారంతులైరి అదియ వాాకులభ్రితురాల్లయెను.
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Jeremiah

52

34
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Lamentations

దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతు
ి వులు వరిిలు
ా చనానరు దాని
అత్రకరమ్ము విసాతరమ్ని యెహోవా దానిని శర మ్పరచచనానడు. విరోధులు
దాని పసిపలాలను చెరపట్ట
ు కొని పోయిరి
స్త్యోను కుమ్యరి సందరామ్ంత్య తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు
మేత్లేని దుపుపలవల ఉనానరు వారు బలహీనులై త్రుమువారియెదుట
నిలువలేక ప్రరి పోయిరి.
యెరూష్లేము పూరవకాలమున్ త్న్కు కలిగిన్ శ్రరయసుస న్ంత్టిని జా
ా పకము
చేసికొనుచన్నది దానికి కలిగిన్ శర మ్యనుభ్వ కాలమున్ందు సంచార
దిన్ములయందు సహాయము చేయవారవరును లేక దాని జన్ము
శతు
ి వుచేత్రలో పడిన్పుపడు విరోధులు దాని చూచి విశారంత్రదిన్ములనుబటిు
దాని న్పహాసాము చేసిరి.
యెరూష్లేము ఘోరమైన్ ప్రపముచేసెను అందుచేత్ను అది
అపవితు
ి రాల్లయెను దాని ఘన్పరచిన్ వారందరు దాని మ్యన్మును చూచి
దాని త్ృణీకరించదురు. అది నిట్ట
ు రుప విడుచచ వెనుకకు త్రరుగుచన్నది

Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all
her pleasant things that she had in the days of old. When her people fell
into the hand of the enemy and none did help her, the adversaries saw her,
and mocked at her Sabbaths.
Jerusalem hath grievously sinned; therefore she has become a wanderer. All
that honored her despise her, because they have seen her nakedness; yea,
she sigheth, and turneth backward.
Her filthiness is in her skirts; she remembereth not her last end. Therefore
she came down wondrously; she had no comforter. "O LORD, behold my
affliction, for the enemy hath magnified himself!"
The adversary hath spread out his hand upon all her pleasant things; for she
hath seen that the heathen entered into her sanctuary, whom Thou didst
command that they should not enter into Thy congregation.

All her people sigh, they seek bread; they have given their pleasant things
for meat to relieve the soul. "See, O LORD, and consider, for I have become
vile."

దాని యపవిత్ిత్ దాని చెంగులమీద నున్నది దాని కడవరి సిథత్రని అది
"Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold and see if there be any
జా
ా పకము చేసికొన్క యండెను అది ఎంతో వింత్గా హీన్దశ చెందిన్ది దాని
sorrow like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the LORD
నాదరించవాడొకడును లేకపోయెను. యెహోవా, శతు
ి వులు అత్రశయిలు
ా టచేత్ hath afflicted me in the day of His fierce anger.
నాకు కలిగిన్ శర మ్ను దృష్ుంచము.
దాని మ్నోహరమైన్ వసు
త వులనినయ శతు
ి వుల చేత్రలో చికెకను నీ
From above hath He sent fire into my bones, and it prevaileth against them.
సమ్యజములో పరవేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ ఆజా
ా పంచిత్రవో ఆ
He hath spread a net for my feet, He hath turned me back; He hath made
జన్ములవారు దాని పరిశుదిసథలమున్ పరవేశించి యండుట అది
me desolate and faint all the day.
చూచచనేయన్నది
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దాని కాపురసు
థ లందరు నిట్ట
ు రుప విడుచచ ఆహా రము వెదకుదురు త్మ్
The yoke of my transgressions is bound up by His hand; they are wreathed,
ప్ర
ర ణసంరక్షణకొరకు త్మ్ మ్నోహరమైన్ వసు
త వుల నిచిచ ఆహారము కొందురు. and come up upon my neck. He hath made my strength to fall; the Lord hath
యెహోవా, నేను నీచడనైత్రని దృష్ుంచి చూడుము.
delivered me into their hands, from whom I am not able to rise up.
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తో
ి వనున్డుచవారల్లరా, ఈల్లగు జరుగుట చూడగా మీకు చింత్లేదా?
యెహోవా త్న్ పరచండకోప దిన్మున్ నాకు కలుగజేసిన్ శర మ్వంటి శర మ్ మ్రి
ఎవరికెైన్ను కలిగిన్దో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.

The Lord hath trodden under foot all my mighty men in the midst of me; He
hath called an assembly against me to crush my young men; the Lord hath
trodden the virgin, the daughter of Judah, as in a wine press.

Lamentations
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పరమునుండి ఆయన్ నా యెముకలమీదికి అగిన పరయోగించి యనానడు
అది యెడతెగక వాటిని కాలుచచన్నది నా ప్రదములను చికుక పరచటకెై
వలనొగిు యనానడు న్నున వెనుకకు త్రిపపయనానడు ఆయన్ న్నున
ప్రడుచేసి దిన్మలా న్నున సొమ్ిసిలా జేసియనానడు.

For these things I weep; mine eye, mine eye runneth down with water,
because the Comforter that should relieve my soul is far from me. My
children are desolate, because the enemy prevailed."

Lamentations
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Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her. The LORD
hath commanded concerning Jacob, that his adversaries should be round
about him; Jerusalem is as a menstruous woman among them.
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కాడి కటిున్ట్ట
ా గా తానే నా యపరాధములను నాకు కటిుయనానడు అవి పైన్
వేయబడిన్వెై నా మడమీదికెకెకను నా బలమును ఆయన్ బలహీన్త్గా
చేసియనానడు పరభువు శతు
ి వులచేత్రకి న్నున అపపగించియనానడు నేను
వారియెదుట లేవలేకపోత్రని.
నేను చూచచండగా పరభువు నా బల్లఢ్యాల న్ందరిని కొటిువేసెను నా
¸యవనులను అణగదొరకకవలన్ని ఆయన్ నామీద నియామ్క
కూటముకూడను చాటిం చెను. యెహోవా కన్ాకయె
ై న్ యూదా కుమ్యరిని
దా
ర క్షగానుగలో వేసి తొ
ి కికయనానడు.
వీటినిబటిు నేను ఏడుచచనానను నా కంట నీరు ఒలుకుచన్నది నా ప్ర
ర ణము
తెపపరిలాజేసి న్నున ఓదారచవలసిన్ వారు నాకు దూరసు
థ లైరి శతు
ి వులు
పరబలియనానరు నా పలాలు నాశన్మైపోయిరి.
ఆదరించవాడులేక స్త్యోను చేతులు చాపుచన్నది యెహోవా యాకోబున్కు
చట్ట
ు నున్నవారిని విరోధులైయండ నియమించియనానడు యెరూష్లేము
వారికి హేయమైన్దాయెను.
యెహోవా నాాయసు
థ డు నేను ఆయన్ ఆజాకు త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రని సకల
జన్ముల్లరా, చిత్తగించి ఆలకించడి నా శర మ్ చూడుడి నా కన్ాకలును నా
¸యవనులును చెరలోనికిపోయి యనానరు
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నా విటకాండరను నేను పలువన్ంపగా వారు న్నున మోసపుచిచరి నా
యాజకులును నా పదదలును ప్ర
ర ణసంరక్షణకెై ఆహారము వెదకపోయి
పటుణములో ప్ర
ర ణము విడిచిన్వారైరి.
యెహోవా, దృష్ుంచము నాకు ఇబబంది కలిగెను నా అంత్రంగము
కోుభిలు
ా చన్నది నేను చేసిన్ గొపప దోరహమునుబటిు నా గుండె నాలోపల
కొట్ట
ు కొనుచన్నది వీధులలో ఖడుము జన్న్ష్ుము చేయచన్నది ఇండాలో
నానా మ్రణకర వాాధులున్నవి.
నేను నిట్ట
ు రుప విడుచట విని న్నానదరించవా డొకడును లేడాయెను నీవు
నాకు ఆపద కలుగజేసిత్రవన్న వారి నా విరోధులందరు విని
సంతోష్ంచచనానరు. నీవు చాటించిన్ దిన్మును నీవు రపపంచదువు
అపుపడు వారు న్నున పోలియండెదరు.

"The LORD is righteous, for I have rebelled against His commandment. Hear,
I pray you, all people, and behold my sorrow; my virgins and my young men
are gone into captivity.
I called for my lovers, but they deceived me; my priests and mine elders
gave up the ghost in the city, while they sought their meat to relieve their
souls.
"Behold, O LORD, for I am in distress; my bowels are troubled. Mine heart is
turned within me, for I have grievously rebelled. Abroad the sword
bereaveth; at home there is as death.
They have heard that I sigh; there is none to comfort me. All mine enemies
have heard of my trouble; they are glad that Thou hast done it! Thou wilt
bring the day that Thou hast proclaimed, and they shall then be like unto
me.
Let all their wickedness come before Thee, and do unto them as Thou hast
done unto me for all my transgressions; for my sighs are many, and my
heart is faint."
How the Lord hath covered the daughter of Zion with a cloud in His anger,
and cast down from heaven unto the earth the beauty of Israel, and
remembered not His footstool in the day of His anger!
The Lord hath swallowed up all the habitations of Jacob, and hath not
pitied; He hath thrown down in His wrath the strongholds of the daughter of
Judah. He hath brought them down to the ground; He hath polluted the
kingdom and the princes thereof.
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వారు చేసిన్ దుషాకరాములనినయ నీ సనినధినుండును నేను బహుగా
నిట్ట
ు రుపలు విడుచచనానను నా మ్న్సుస కు
ర ంగిపోయెను నేను చేసిన్
అపరాధములనినటినిబటిు నీవు నాకు చేసిన్ట్ట
ా వారికి చేయము.

He hath cut off in His fierce anger all the horn of Israel. He hath drawn back
His right hand from before the enemy, and He burned against Jacob like a
flaming fire, which devoureth round about.
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పరభువు కోపపడి స్త్యోను కుమ్యరిను మేఘముతో కపపయనానడు ఆయన్
ఇశారయేలు సందరామును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను
కోపదిన్మ్ందు ఆయన్ త్న్ ప్రదపీఠమును జా
ా పకము చేసికొన్కపోయెను.

He hath bent His bow like an enemy; He stood with His right hand as an
adversary, and slew all that were pleasant to the eye in the tabernacle of
the daughter of Zion; He poured out His fury like fire.
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ఒకటియ విడువక పరభువు యాకోబు నివాస సథలములనినటిని నాశన్ముచేసి
యనానడు మ్హోగు
ర డెై యూదా కుమ్యరి కోటలను పడగొటిు యనానడు
వాటిని నేలకు కూలిచవేసియనానడు ఆ రాజామును దాని యధిపతులను
ఆయన్ అపవిత్ి పరచియనానడు.

The Lord was as an enemy; He hath swallowed up Israel, He hath swallowed
up all her palaces. He hath destroyed his strongholds, and hath increased in
the daughter of Judah mourning and lamentation.
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కోప్రవేశుడెై ఇశారయేలీయలకున్న పరత్ర శృంగ మును ఆయన్
విరుగగొటిుయనానడు శతు
ి వులుండగా త్న్ కుడి చెయిా ఆయన్ వెనుకకు
తీసియనానడు న్ఖముఖాల దహించ అగినజావలలు కాలుచన్ట్ట
ా ఆయన్
యాకోబును కాలిచవేసి యనానడు.

And He hath violently taken away His tabernacle, as if it were of a garden;
He hath destroyed His places of the assembly. The LORD hath caused the
solemn feasts and Sabbaths to be forgotten in Zion, and hath despised in
the indignation of His anger the king and the priest.
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The Lord hath cast off His altar; He hath abhorred His sanctuary. He hath
given up into the hand of the enemy the walls of her palaces; they have
made a noise in the house of the LORD, as in the day of a solemn feast.
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శతు
ి వువల ఆయన్ విలాకుక పటిు విరోధివల కుడి చెయిా చాపయనానడు
కంటికి అందమైన్ వసు
త వులనినటిని నాశన్ముచేసి యనానడు అగిన
కురియన్ట్ట
ా గా ఆయన్ త్న్ ఉగరత్ను స్త్యోను కుమ్యరి గుడారములమీద
కుమ్ిరించి యనానడు.
పరభువు శతు
ి వాయెను ఆయన్ ఇశారయేలును నిరూిలము చేసియనానడు
దాని న్గరులనినటిని నాశన్ముచేసియనానడు దాని కోటలను
ప్రడుచేసియనానడు యూదా కుమ్యరికి అధిక దుుఃఖపరల్లపములను ఆయన్
కలుగజేసియనానడు.
ఒకడు తోటను కొటిువేయన్ట్ట
ా త్న్ ఆవరణమును ఆయన్ కూ
ర రముగా
కొటిువేసి యనానడు త్న్ సమ్యజసథలమును నాశన్ము చేసియనానడు
యెహోవా స్త్యోనులో నియామ్క కాలము విశారంత్రదిన్ము మ్రువబడున్ట్ట
ా
చేసియనానడు కోప్రవేశుడెై రాజును యాజకుని తో
ి సివేసి యనానడు.
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The elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence;
they have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with
sackcloth; the virgins of Jerusalem hang down their heads to the ground.
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పరభువు త్న్ బలిపీఠము విడనాడెను త్న్ పరిశుదిసథలమున్ందు
అసహిాంచకొనను దాని న్గరుల ప్ర
ర కారములను శతు
ి వులచేత్రకి అపప
గించెను వారు నియామ్క కాలమున్ జనులు చేయన్ట్ట
ా యెహోవా
మ్ందిరమ్ందు ఉతాసహధవని చేసిరి.
స్త్యోను కుమ్యరియొకక ప్ర
ర కారములను ప్రడు చేయటకు యెహోవా
ఉదేదశించెను నాశన్ముచేయటకు త్న్ చెయిా వెనుకతీయక ఆయన్
కొలనూలు సాగల్లగెను. పరహరియ ప్ర
ర కారమును దీనిగూరిచ మూలు
ు
చన్నవి అవి యేకరీత్రగా కీుణంచచన్నవి.

The LORD hath purposed to destroy the wall of the daughter of Zion; He
hath stretched out a line, He hath not withdrawn His hand from destroying.
Therefore He made the rampart and the wall to lament; they languished
together.
Her gates are sunk into the ground; He hath destroyed and broken her bars.
Her king and her princes are among the Gentiles; the law is no more; her
prophets also find no vision from the LORD.

Mine eyes do fail with tears, my soul is troubled; my passion is poured upon
the earth, because of the destruction of the daughter of my people, because
the children and the sucklings swoon in the streets of the city.
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పటుణపు గవునులు భూమిలోనికి కు
ర ంగిపోయెను దాని అడిగడియలను ఆయన్ They say to their mothers, "Where is corn and wine?" when they swooned
తుతు
త నియలుగా కొటిు ప్రడు చేసెను దాని రాజును అధికారులును
as the wounded in the streets of the city, when their soul was poured out
అన్ాజనులలోనికి పోయి యనానరు అచచట వారికి ధరిశాసతీము
into their mothers' bosom.
లేకపోయెను యెహోవా పరత్ాక్షత్ దాని పరవకిలకు కలుగుట లేదు.
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స్త్యోను కుమ్యరి పదదలు మౌనులై నేల కూరుచందురు త్లలమీద బుగిు
పోసికొందురు గోనపటు కట్ట
ు కొందురు యెరూష్లేము కన్ాకలు నేలమ్ట్ట
ు కు
త్లవంచ కొందురు.
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నా జనుల కుమ్యరికి కలిగిన్ నాశన్ము చూడగా నా కనునలు కనీనటిచేత్
కీుణంచచన్నవి నా యంత్రంగము కోుభిలు
ా చన్నది నా కాలేజము నేలమీద
ఒలుకుచన్నది. శిశువులును చంటిబిడిలును పటుణపు వీధులలో
మూరిఛలాదరు.
గాయమొందిన్వారై పటుణపు వీధులలో మూరిఛలు
ా చ త్లు
ా ల ర్కముి
నానుకొని అన్నము దా
ర కాురసము ఏదియని త్మ్ త్లు
ా ల న్డుగుచ ప్ర
ర ణము
విడిచె దరు.
యెరూష్లేము కుమ్యరీ, ఎటిుమ్యటలచేత్ నినున హెచచ రించదును? దేనితో
నినున సాటిచేయదును? స్త్యోను కుమ్యరీ, కన్ాకా, నినున ఓదారుచటకు
దేనితో నినున పోలుచదును? నీకు కలిగిన్ నాశన్ము సముదరమ్ంత్ గొపపది
నినున సవసథపరచగలవాడెవడు?
నీ పరవకిలు నిరరథకమైన్ వారథదరశన్ములు చూచి యనానరు నీవు చెరలోనికి
పోకుండ త్పపంచటకెై వారు నీ దోష్ములను నీకు వెలాడిచేయలేదు. వారు
వారథమైన్ ఉపదేశములు పందిన్వారైరి తో
ి వత్పపంచ దరశన్ములు
చూచిన్వారైరి.
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తో
ి వను వెళ్ల
ా వారందరు నినున చూచి చపపట్ట
ా కొట్టుదరు వారు యెరూష్లేము Their heart cried unto the Lord. O wall of the daughter of Zion, let tears run
కుమ్యరిని చూచి పరిపూరణ సందరాముగల పటుణమ్నియ సరవ
down like a river day and night. Give thyself no rest; let not the apple of
భూనివాసులకు ఆన్ందకరమైన్ న్గరియనియ జనులు ఈ పటుణమును
thine eye cease.
గూరిచయేనా చెపపరి? అని యనుకొనుచ గలిచేసి త్ల ఊచెదరు
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నీ శతు
ి వులందరు నినున చూచి నోరు తెరచెదరు వారు ఎగతాళ్లచేసి పండు
ా
కొరుకుచ దాని మింగివేసియనానము ఇదేగదా మ్న్ము కనిపటిున్దిన్ము
అది త్టసిథంచెను, దాని మ్న్ము చూచియనానము అని యనుకొనదరు.

Arise, cry out in the night; in the beginning of the watches pour out thine
heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward Him
for the life of thy young children, that faint for hunger on top of every street.
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Behold, O LORD, and consider to whom Thou hast done this. Shall the
women eat their fruit, their children of a span long? Shall the priest and the
prophet be slain in the sanctuary of the Lord?
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యెహోవా తాను యోచించిన్ కారాము ముగించి యనానడు
పూరవదిన్ములలో తాను విధించిన్ది ఆయన్ నరవేరిచ యనానడు
శ్రష్ములేకుండ నినున ప్రడుచేసియనానడు నినునబటిు శతు
ి వులు
సంతోష్ంచన్ట్ట
ా చేసి యనానడు నీ పగవారి శృంగమును
హెచిచంచియనానడు.
జనులు హృదయపూరవకముగా యెహోవాకు మొఱ్ఱ పట్ట
ు దురు. స్త్యోను
కుమ్యరి ప్ర
ర కారమ్య, న్దీపరవాహమువల దివారాత్ిము కనీనరు ప్రరనిముి
విరామ్ము కలుగనియాకుము నీ కంటిప్రపను విశర మింపనియాకుము.

What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee,
O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that I may comfort
thee, O virgin daughter of Zion? For thy breach is great like the sea. Who can
heal thee?
Thy prophets have seen vain and foolish things for thee; and they have not
exposed thine iniquity, to return you from captivity, but have seen for thee
false burdens and causes of banishment.
All that pass by clap their hands at thee; they hiss and wag their head at the
daughter of Jerusalem, saying, "Is this the city that men call `The perfection
of beauty, the joy of the whole earth'?"
All thine enemies have opened their mouth against thee; they hiss and
gnash their teeth. They say, "We have swallowed her up. Certainly this is the
day that we looked for; we have found, we have seen it."
The LORD hath done that which He had devised; He hath fulfilled His word
that He had commanded in the days of old. He hath thrown down, and hath
not pitied; and He hath caused thine enemy to rejoice over thee; He hath
set up the horn of thine adversaries.

The young and the old lie on the ground in the streets; my virgins and my
young men are fallen by the sword. Thou hast slain them in the day of Thine
anger; Thou hast killed and not pitied.
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నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున్ మొఱ్ఱపట్ట
ు ము నీళ్ల
ా కుమ్ిరించన్ట్ట
ా
పరభువు సనినధిని నీ హృదయ మును కుమ్ిరించము నీ పసిపలాల
ప్ర
ర ణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన్ త్ట్ట
ు ఎతు
త ము పరత్ర వీధిమొగను
అకలిగొని వారు మూరిఛలు
ా చనానరు
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నీవు ఎవనియెడల ఈ పరకారము చేసిత్రవో యెహోవా, దృష్ుంచి చూడుము.
I am the man that hath seen affliction by the rod of His wrath.
త్మ్ గరభఫలమును తాము ఎత్రతకొని ఆడించిన్ పసి పలాలను స్త్తీలు
భ్కిుంచట త్గునా? యాజకుడును పరవకియ పరభువుయొకక పరి
శుదా
ి లయమున్ందు హతులగుట త్గువా?
¸యవనుడును వృదు
ి డును వీధులలో నేలను పడి యనానరు నా కన్ాకలును He hath led me, and brought me into darkness, but not into light.
నా ¸యవనులును ఖడుముచేత్ కూలి యనానరు నీ ఉగరత్దిన్మున్ నీవు
వారిని హత్ము చేసిత్రవి దయ త్లచక వారిన్ందరిని వధించిత్రవి.
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ఉత్సవదిన్మున్ జనులు వచచన్ట్ట
ా గా న్లుదిశలనుండి నీవు నామీదికి
భ్యోతాపత్ములను రపపంచిత్రవి. యెహోవా ఉగరత్దిన్మున్ ఎవడును
త్పపంచకొన్లేక పోయెను శ్రష్మేమియ నిలువకపోయెను నేను చేతులలో
ఆడించి సాకిన్వారిని శతు
ి వులు హరించివేసియనానరు.

Surely against me is He turned; He turneth His hand against me all the day.
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నేను ఆయన్ ఆగరహదండముచేత్ బాధ న్నుభ్వించిన్ న్రుడను.
ఆయన్ కటిక చీకటిలోనికి దారి తీసి దానిలో న్నున న్డిపంచచనానడు.

My flesh and my skin hath He made old; He hath broken my bones.
He hath builded against me, and compassed me with gall and travail.
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He hath set me in dark places, as they that are dead of old.
He hath hedged me about, that I cannot get out; He hath made my chain
heavy.
Also when I cry and shout, He shutteth out my prayer.
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మ్యటి మ్యటికి దిన్మలా ఆయన్ న్నున దబబలు కొట్ట
ు చనానడు
ఆయన్ నా మ్యంసమును నా చరిమును కీుణంప జేయచనానడు. నా
యెముకలను విరుగగొట్ట
ు చనానడు
నాకు అడిముగా కంచె వేసియనానడు విష్మును మ్యచిపత్రిని నా చట్ట
ు
మొలిపంచి యనానడు
పూరవకాలమున్ చనిపోయిన్వారు నివసించన్ట్ట
ా ఆయన్ చీకటిగల
సథలములలో న్నున నివసింపజేసి యనానడు
ఆయన్ నా చట్ట
ు కంచె వేసియనానడు నేను బయలు వెళాకుండున్ట్ట
ా
బరువెైన్ సంకెళ్ల
ా నాకు వేసియనానడు
నేను బత్రమ్యలి మొరలిడిన్ను నా ప్ర
ర రథన్ విన్బడకుండ త్న్ చెవి మూసికొని
యనానడు.
ఆయన్ నా మ్యరుములకు అడిముగా చెకుకడురాళ్ల
ా కటిుయనానడు నేను
పోజాలకుండ నా తో
ి వలను కటిువేసి యనానడు
నా ప్ర
ర ణమున్కు ఆయన్ పంచియన్న ఎలుగుబంటి వల ఉనానడు చాట్టైన్
చోట్టలలోనుండు సింహమువల ఉనానడు
నాకు తో
ి వలేకుండచేసి నా యవయవములను విడదీసి యనానడు నాకు
దికుక లేకుండ చేసియనానడు
విలు
ా ఎకుకపటిు బాణమున్కు గురిగా ఆయన్ న్నున నిలువబెటిుయనానడు
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త్న్ అంబులపదిలోని బాణములనినయ ఆయన్ నా ఆంత్ిములగుండ
దూసిపోజేసెను.

Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the
day of the LORD'S anger none escaped nor remained; those that I have
swaddled and brought up hath mine enemy consumed.

He hath enclosed my ways with hewn stone; He hath made my paths
crooked.
He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places.
He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces; He hath made me
desolate.
He hath bent His bow, and set me as a mark for the arrow.
He hath caused the arrows of His quiver to enter into my reins.
I was a derision to all my people, and their song all the day.
He hath filled me with bitterness; He hath made me drunken with
wormwood.
He hath also broken my teeth with gravel stones; He hath covered me with
ashes.
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నావారికందరికి నేను అపహాసాాసపదముగా ఉనానను దిన్మలా వారు ప్రడున్టిు And Thou hast removed my soul far off from peace; I forgot prosperity.
ప్రటలకు నేను ఆసపదుడ నైత్రని.
చేదువసు
త వులు ఆయన్ నాకు త్రనిపంచెను మ్యచిపత్రి దా
ర వకముచేత్ న్నున
And I said, "My strength and my hope are perished from the LORD,"
మ్తు
త నిగా చేసెను
రాళాచేత్ నా పండు
ా ఊడగొట్టును బుగిులో న్నున పరిాంచెను.
remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall.
నమ్ిదికిని నాకును ఆయన్ బహు దూరము చేసి యనానడు మేలు ఎటిుదో
నేను మ్రచియనానను.
నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు
లేవనుకొంటిని.
నా శర మ్ను నా దురవసథను నేను తా
ి గిన్ మ్యచి పత్రిని చేదును జా
ా పకము
చేసికొనుము.
ఎడతెగక నా ఆత్ి వాటిని జా
ా పకము చేసికొని నాలో కు
ర ంగియన్నది అది
నీకింకను జా
ా పకమున్నది గదా.
నేను దీని జా
ా పకము చేసికొన్గా నాకు ఆశ పుట్ట
ు చన్నది.

My soul hath them still in remembrance, and is humbled in me.

యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన్ వాత్సలాత్ యెడతెగక నిలుచన్ది గనుక
మ్న్ము నిరూిలము కాకున్నవారము.
అనుదిన్ము నూత్న్ముగా ఆయన్కు వాత్సలాత్ పుట్ట
ు చన్నది నీవు
ఎంతెైన్ న్మ్ిదగిన్వాడవు.
యెహోవా నా భాగమ్ని నేన్నుకొనుచనానను ఆయన్యందు నేను న్మిిక
యంచకొనుచనానను.
త్నున ఆశర యించవారియెడల యెహోవా దయా ళ్లడు త్నున
వెదకువారియెడల ఆయన్ దయచూపువాడు.
న్రులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగరహించ రక్షణ కొరకు ఓపకతో కనిపట్ట
ు ట
మ్ంచిది.
¸యవన్కాలమున్ కాడి మోయట న్రునికి మేలు.

The LORD is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him.

This I recall to my mind; therefore have I hope:
It is through the LORD'S mercies that we are not consumed, because His
compassions fail not.
They are new every morning; great is Thy faithfulness.
"The LORD is my portion," saith my soul, "Therefore will I hope in Him."

It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of
the LORD.
It is good for a man that he bear the yoke in his youth.
He sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne it upon him.
He putteth his mouth in the dust; if so it be, there may be hope.
He giveth his cheek to him that smiteth him; he is filled full with reproach.

అత్నిమీద దానిని మోపన్వాడు యెహోవాయే. గనుక అత్డు ఒంటరిగా
For the Lord will not cast off for ever.
కూరుచండి మౌన్ముగా ఉండ వలను.
నిరీక్షణాధారము కలుగునేమో యని అత్డు బూడిదలో మూత్ర పట్ట
ు కొన్వలను. But though He cause grief, yet will He have compassion according to the
multitude of His mercies.
అత్డు త్నున కొట్ట
ు వానిత్ట్ట
ు త్న్ చెంపను త్రిపప వలను. అత్డు నిందతో
For He doth not afflict willingly, nor grieve the children of men.
నింపబడవలను
పరభువు సరవకాలము విడనాడడు.
To crush under His feet all the prisoners of the earth,
ఆయన్ బాధపటిున్ను త్న్ కృప్రసమ్ృదిినిబటిు జాలి పడును.
to turn aside the right of a man before the face of the Most High,
హృదయపూరవకముగా ఆయన్ న్రులకు విచారము నైన్ను బాధనైన్ను
to subvert a man in his cause--the Lord approveth not.
కలుగజేయడు.
దేశమున్ందు చెరపటుబడిన్వారిన్ందరిని కాళాకిరంద తొ
ి కుకటయ
Who is he that saith and it cometh to pass, when the Lord commandeth it
not?
మ్హోన్నతుని సనినధిని న్రులకు నాాయము తొల గించటయ
Out of the mouth of the Most High proceedeth not evil and good?
ఒకనితో వాాజామ్యడి వానిని ప్రడుచేయటయ పరభువు మచచకారాములు Why then doth a living man complain, a man for the punishment of his sins?
కావు.
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పరభువు సెలవులేనిది మ్యట యిచిచ నరవేరచగలవా డెవడు?
మ్హోన్నతుడెైన్ దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలు వెళ్ల
ా నుగదా?

Let us search and try our ways, and turn again to the LORD.
Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens.

Lamentations

3

39

సజీవులేల మూలు
ు దురు? న్రులు త్మ్ ప్రపశిక్షనుబటిు ఏల మూలు
ు దురు?

We have transgressed and have rebelled; Thou hast not pardoned.
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మ్న్ మ్యరుములను పరిశోధించి తెలిసికొని మ్న్ము యెహోవాత్ట్ట
ు
త్రరుగుదము.
ఆకాశమ్ందున్న దేవునిత్ట్ట
ు మ్న్ హృదయమును మ్న్ చేతులను
ఎత్రతకొందము.
మేము త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారము దోరహులము నీవు మ్ముిను క్షమింపలేదు.

Thou hast covered Thyself with anger and persecuted us; Thou hast slain,
Thou hast not pitied.
Thou hast covered Thyself with a cloud, that our prayer should not pass
through.
Thou hast made us as the offscouring and refuse in the midst of the people.
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కోపము ధరించకొనిన్వాడవెై నీవు మ్ముిను త్రుము చనానవు దయ
All our enemies have opened their mouths against us.
త్లచక మ్ముిను చంపుచనానవు.
మ్య ప్ర
ర రథన్ నీయొదద చేరకుండ నీవు మేఘముచేత్ నినున కపుపకొనియనానవు. Fear and a snare have come upon us, desolation and destruction.

Lamentations

3

45

జన్ముల మ్ధా మ్ముిను మ్షు
ు గాను చెత్తగాను పటిు యనానవు.
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మ్య శతు
ి వులందరు మ్ముిను చూచి యెగతాళ్ల చేసెదరు.
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till the LORD look down and behold from heaven.
Mine eye affecteth mine heart because of all the daughters of my city.
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భ్యమును గుంటయ ప్రడును నాశన్మును మ్యకు త్టసిథంచిన్వి.
నా జనులకు కలిగిన్ నాశన్మును నేను చూడగా నా కనీనరు ఏరులై
ప్రరుచన్నది.
యెహోవా దృష్ుయంచి ఆకాశమునుండి చూచ వరకు
నా కనీనరు ఎడతెగక కారుచండును.
నా పటుణపు కుమ్యరిలన్ందరిని చూచచ నేను దుుఃఖాకారంతుడనైత్రని.
ఒకడు పకిుని త్రుమున్ట్ట
ా శతు
ి వులు నిరినమిత్తముగా న్నున వెనువెంట
త్రుముదురు.
వారు చెరసాలలో నా ప్ర
ర ణము తీసివేసిరి నాపైన్ రాయి యంచిరి
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నీళ్ల
ా నా త్లమీదుగా ప్రరను నాశన్మైత్రన్ని నేన్నుకొంటిని.
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Thou drewest near in the day that I called upon Thee; Thou saidst, "Fear
not."
O Lord, Thou hast pleaded the causes of my soul; Thou hast redeemed my
life.
O LORD, Thou hast seen my wrong; judge Thou my cause.
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యెహోవా, అగాధమైన్ బందీగృహములోనుండి నేను నీ నామ్మునుబటిు
మొరలిడగా
నీవు నా శబదము ఆలకించిత్రవి సహాయముకొరకు నేను మొఱ్ఱపటుగా చెవిని
మూసికొన్కుము.
నేను నీకు మొరలిడిన్ దిన్మున్ నీవు నాయొదదకు వచిచత్రవి భ్యపడకుమి
Thou hast seen all their vengeance and all their imaginings against me.
అని నీవు చెపపత్రవి.
పరభువా, నీవు నా ప్ర
ర ణవిష్యమైన్ వాాజాము లను వాదించిత్రవి నా
Thou hast heard their reproach, O LORD, and all their imaginings against me,
జీవమును విమోచించిత్రవి.
యెహోవా, నాకు కలిగిన్ అనాాయము నీవు చూచి యనానవు నా వాాజాము the lips of those that rose up against me, and their devices against me all
తీరుచము.
the day.
పగతీరుచకొన్వలన్ని వారు నామీద చేయ ఆలోచన్ లనినయ
Behold their sitting down and their rising up; I am their music.
నీవెరుగుదువు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the
daughter of my people.
Mine eye trickleth down and ceaseth not, without any intermission,

Mine enemies chased me sorely like a bird, without cause.
They have cut off my life in the dungeon, and cast a stone upon me.
Waters flowed over mine head; then I said, "I am cut off!"
I called upon Thy name, O LORD, out of the low dungeon.
Thou hast heard my voice: "Hide not Thine ear at my breathing, at my cry."
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యెహోవా, వారి దూష్ణయ వారు నామీద చేయ ఆలోచన్లనినటిని
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నామీదికి లేచిన్వారు పలుకు మ్యటలును దిన్మలా వారు నామీద చేయ
ఆలోచన్య నీవు వినియనానవు.
వారు కూరుచండుటను వారు లేచటను నీవు కని పట్ట
ు ము నేను వారి
ప్రటలకు ఆసపదమైత్రని.
యెహోవా, వారి చేత్రకిరయనుబటిు నీవు వారికి పరతీ కారము చేయదువు.

Lamentations

3

65

వారికి హృదయకాఠిన్ాము నితు
త వు వారిని శపంచదువు.

Lamentations

3

66

నీవు కోప్రవేశుడవెై వారిని త్రిమి యెహోవాయొకక ఆకాశముకిరంద నుండకుండ
వారిని న్శింపజేయదువు.

Lamentations

4

1

బంగారము ఎట్ట
ా మ్ందగిలిన్ది? మేలిమి బంగారము ఎట్ట
ా మ్యరచబడిన్ది?
పరత్ర వీధి మొగను పరత్రష్ుత్మైన్ రాళ్ల
ా ప్రరవేయ బడియన్నవి.

Lamentations

4

2

Lamentations

4

3

మేలిమి బంగారముతో పోలచదగిన్ స్త్యోను పరయ కుమ్యరులు ఎట్ట
ా కుమ్ిరి
చేసిన్ మ్ంటికుండలుగా ఎంచబడు చనానరు?
న్కకలైన్ను చనినచిచ త్మ్ పలాలకు ప్రలిచచను నా జనుల కుమ్యరి
యెడారిలోని ఉష్ుీపకు
ు లవల కూ
ర రురాల్లయెను.

Lamentations

4

4

దపపచేత్ చంటిపలా నాలుక వాని అంగిటికి అంట్ట కొనును పసిపలాలు
అన్నమ్డుగుదురు ఎవడును వారికి పటుడు.

Lamentations

4

5

Lamentations

4

6

సుకుమ్యర భోజన్ము చేయవారు దికుక లేక వీధులలో పడియనానరు
రకివరణ వసతీములు తొడిగి పంచబడిన్వారు పంట కుపపలను
కౌగిలించకొనదరు.
నా జనుల కుమ్యరి చేసిన్ దోష్ము సొదొమ్ ప్రపముకంట్ట అధికము ఎవరును
దా నిమీద చెయిా వేయకుండనే నిమిష్ములో ఆ పటుణము ప్రడుచేయబడెను.

Lamentations

4

7

దాని ఘనులు హిమ్ముకన్న శుదిమైన్వారు వారు ప్రలకంట్ట తెలానివారు వారి
శరీరములు పగడములకంట్ట ఎఱ్ఱనివి వారి దేహకాంత్ర నీలమువంటిది.

Lamentations

4

8

Lamentations

4

9

అటిువారి ఆకారము బగు
ు కంట్ట న్లుప్రయెను వారిని వీధులలో చూచవారు
వారిని గురుతు పటు జాలరు. వారి చరిము వారి యెముకలకు
అంట్టకొనియన్నది అది యెండి కఱ్ఱవంటిదాయెను.
కాుమ్హతులు భూఫలములు లేక పడువబడి కీుణంచి పోయెదరు ఖడుహతులు
కాుమ్హతులకన్న భాగావంతులు.

Lamentations

4

10

వాత్సలాముగల స్త్తీల చేతులు తాము కనిన్ పలాలను వండుకొనను నా
జనుల కుమ్యరికి వచిచన్ నాశన్ములో వారి బిడిలు వారికి ఆహారమైరి.

Render unto them a recompense, O LORD, according to the work of their
hands.
Give them sorrow of heart, Thy curse unto them.
Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the LORD.
How the gold hath become dim! How the most fine gold hath changed! The
stones of the sanctuary are poured out at the head of every street.
The precious sons of Zion, comparable to fine gold, how they are esteemed
as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!
Even the seamonsters draw out the breast, they give suck to their young
ones; but the daughter of my people has become cruel, like the ostriches in
the wilderness.
The tongue of the sucking child cleaveth to the roof of his mouth for thirst;
the young children ask bread, and no man breaketh it unto them.
They that fed on delicacies are desolate in the streets; they that were
brought up in scarlet embrace dunghills.
For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater
than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a
moment, and no hands stayed on her.
Her Nazirites were purer than snow, they were whiter than milk; they were
more ruddy in body than rubies, their polishing was of sapphire.
Now their visage is blacker than coal; they are not known in the streets;
their skin cleaveth to their bones, it is withered, it has become like a stick.
They that are slain with the sword are better than they that are slain with
hunger; for these pine away, stricken through for want of the fruits of the
field.
The hands of the pitying women have sodden their own children; they were
their meat in the destruction of the daughter of my people.
The LORD hath accomplished His fury; He hath poured out His fierce anger,
and hath kindled a fire in Zion, and it hath devoured the foundations
thereof.
The kings of the earth, and all the inhabitants of the world, would not have
believed that the adversary and the enemy should have entered into the
gates of Jerusalem.
For the sins of her prophets and the iniquities of her priests, that have shed
the blood of the just in the midst of her,
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Lamentations

4

11

యెహోవా త్న్ ఉగరత్ను నరవేరిచ త్న్ కోప్రగినని కుమ్ిరించెను స్త్యోనులో
ఆయన్ అగిన రాజబెట్టును అది దాని పునాదులను కాలిచవేసెను.

they have wandered as blind men in the streets; they have polluted
themselves with blood, so that men could not touch their garments.

Lamentations

4

12

బాధించవాడుగాని విరోధిగాని యెరూష్లేము గవునులలోనికి వచచన్ని
భూరాజులకెైన్ను లోకనివాసులందరిలో మ్రి ఎవరి కెైన్ను తోచియండలేదు.

Lamentations

4

13

దానిలో నీత్రమ్ంతుల రకిమును ఓడిచన్ దాని పరవకిల ప్రపములనుబటిుయ
దాని యాజకుల దోష్మునుబటిుయ

They cried unto them, "Depart ye; it is unclean! Depart, depart, touch not!"
When they fled away and wandered, it was said among the heathen, "They
shall no more sojourn there."
The anger of the LORD hath divided them; He will no more regard them;
they respected not the persons of the priests, they favored not the elders.

Lamentations

4

14

Lamentations

4

15

As for us, our eyes as yet failed for our vain help: in our watching we have
watched for a nation that could not save us.
They hunt our steps, that we cannot go in our streets; our end is near, our
days are fulfilled, for our end has come.

Lamentations

4

16

Lamentations

4

17

జనులు వీధులలో అంధులవల త్రరుగుల్లడెదరు వారు రకిము అంటిన్
అపవితు
ి లు ఎవరును వారి వసతీములను ముటుకూడదు.
పముి అపవితు
ి డా, పముి పముి ముటువదదని జనులు వారితో న్నిరి.
వారు ప్రరిపోయి త్రరుగుల్లడుచండగా అన్ాజనులైన్ వారు ఇకను వారికకడ
కాపురముండకూడదని చెపుప కొనిరి
యెహోవా సనినధిని వారిని చెదరగొట్టును ఆయన్ ఇకమీదట వారిని
లక్షాపటుడు యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి పదదలమీద
దయ చూపకపోయిరి.
వారథసహాయముకొరకు మేము కనిపట్ట
ు చండగా మ్య కనునలు కీుణంచచన్నవి
మేము కనిపట్ట
ు చ రకిుంపలేని జన్ముకొరకు ఎదురు చూచచంటిమి.

Lamentations

4

18

Lamentations

4

19

Lamentations

4

20

Lamentations

4

21

రాజవీధులలో మేము న్డువకుండున్ట్ట
ు విరోధులు మ్య జాడలనుబటిు
వెంటాడుదురు మ్య అంత్ాదశ సమీపమ్యయెను మ్య దిన్ములు తీరిపోయిన్వి
మ్య అంత్ాదశ వచేచ యన్నది.
మ్ముిను త్రుమువారు ఆకాశమున్ ఎగురు పకిురాజుల కన్న వడిగలవారు
పరవత్ములమీద వారు మ్ముిను త్రుముదురు అరణామ్ందు మ్యకొరకు
పంచియందురు.
మ్యకు నాసికారంధరముల ఊపరివంటివాడు యెహోవాచేత్ అభిషేకము
నొందిన్వాడు వారు త్ివివన్ గుంటలలో పటుబడెను.
అత్ని నీడకిరందను అన్ాజనుల మ్ధాను బరదికెదమ్ని మేమ్నుకొన్నవాడు
పటుబడెను. ఊజు దేశములో నివసించ ఎదోము కుమ్యరీ, సంతోష్ంచము
ఉత్సహించము ఈ గిననలోనిది తా
ి గుట నీ ప్రలవును నీవు దానిలోనిది తా
ి గి
మ్త్రతలిా నినున దిగంబరినిగా చేసికొందువు

Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz.
The cup also shall pass through unto thee; thou shalt be drunken and shalt
make thyself naked.
The punishment of thine iniquity is accomplished, O daughter of Zion; He
will no more carry thee away into captivity. He will visit thine iniquity, O
daughter of Edom; He will uncover thy sins.
Remember, O LORD, what is come upon us; consider, and behold our
reproach.
Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens.

Lamentations

4

22

స్త్యోను కుమ్యరీ, నీ దోష్శిక్ష సమ్యపతమ్యయెను ఇకమీదట ఆయన్
మ్రన్నడును నినున చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోము కుమ్యరీ, నీ దోష్మున్కు
ఆయన్ శిక్ష విధిం చను నీ ప్రపములను ఆయన్ వెలాడిపరచను.

We are orphans and fatherless, our mothers are as widows.

Lamentations

5

1

We have paid money for water we drink; our wood is sold unto us.

Lamentations

5

2

Lamentations

5

3

యెహోవా, మ్యకు కలిగిన్ శర మ్ జా
ా పకము చేసి కొనుము దృష్ుంచి మ్యమీదికి
వచిచన్ నింద యెటిుదో చూడుము.
మ్య సావసథాము పరదేశుల వశమ్యయెను. మ్య యిండు
ా అనుాల
సావధీన్మ్యయెను.
మేము దికుకలేనివారము త్ండిరలేనివారము మ్య త్లు
ా లు విధవరాండరయిరి.

Our persecutors are swifter than the eagles of the heavens; they pursued us
upon the mountains, they lay in wait for us in the wilderness.
The breath of our nostrils, the anointed of the LORD, was taken in their pits,
of whom we said, "Under his shadow we shall live among the heathen."

Our necks are under persecution; we labor and have no rest.

We have given the hand to the Egyptians and to the Assyrians to be
provided with bread.
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Lamentations

5

4

దరవామిచిచ నీళ్ల
ా తా
ి గిత్రవిిు కరయమున్కు కట్టులు తెచచకొంటిమి.

Lamentations

5

5

Lamentations

5

6

మ్ముిను తురుమువారు మ్య మడలమీదికి ఎకిక యనానరు మేము
అలసట చెందియనానము, విశారంత్ర యనున్ది మ్యకు లేదు.
పటుకూటికెై ఐగుపీతయలకును అష్ష
ు రీయలకును లోబడియనానము.

Lamentations

5

7

Lamentations

5

8

Lamentations

5

9

Lamentations

5

10

Lamentations

5

11

Lamentations

5

12

Lamentations

5

13

Lamentations

5

14

Lamentations

5

15

Lamentations

5

16

Lamentations

5

17

Lamentations

5

18

Lamentations

5

19

Lamentations

5

20

Lamentations

5

21

Lamentations

5

22

మ్య త్ండు
ర లు ప్రపము చేసి గత్రంచిపోయిరి మేము వారి దోష్శిక్షను
అనుభ్వించచనానము.
దాసులు మ్యకు పరభువులైరి వారి వశమునుండి మ్ముిను విడిపంపగలవా
డెవడును లేడు.
ఎడారిజనుల ఖడుభ్యమువలన్ ప్ర
ర ణమున్కు తెగించి మ్య ధాన్ాము
తెచచకొనుచనానము.
మ్హా కాుమ్మువలన్ మ్య చరిము పయిావల న్లు పకెకను.

Our fathers have sinned, and are no more; and we have borne their
iniquities.
Servants have ruled over us; there is none that doth deliver us out of their
hand.
We got our bread with the peril of our lives, because of the sword of the
wilderness.
Our skin was black like an oven because of the terrible famine.
They ravished the women in Zion, and the maids in the cities of Judah.
Princes are hanged up by their hand; the faces of elders were not honored.
They took the young men to grind, and the children fell under the wood.

శతు
ి వులు స్త్యోనులో స్త్తీలను చెరిపరి యూదా పటుణములలో కన్ాకలను
చెరిపరి.
చేతులు కటిు అధిపతులను ఉరితీసిరి వారేమ్యత్ిమును పదదలను
ఘన్పరచలేదు.
¸యవనులు త్రరుగటిరాయి మోసిరి బాలురు కట్టులమోపు మోయజాలక
త్డబడిరి.
పదదలు గుమ్ిములయొదద కూడుట మ్యనిరి ¸యవనులు సంగీత్ము మ్యనిరి.

The elders have ceased from the gate, the young men from their music.

సంతోష్ము మ్య హృదయమును విడిచిపోయెను నాటాము దుుఃఖముగా
మ్యరచబడియన్నది.
మ్య త్లమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము ప్రపము చేసియనానము,
మ్యకు శర మ్.
దీనివలన్ మ్యకు ధైరాము చెడియన్నది. స్త్యోను పరవత్ము ప్రడెైన్ది

Because of the mountain of Zion which is desolate, the foxes walk upon it.

న్కకలు దానిమీద త్రరుగుల్లడుచన్నవి మ్య కనునలు దీని చూచి
మ్ందగిలను.
యెహోవా, నీవు నిత్ాము ఆస్త్నుడవెై యందువు నీ సింహాసన్ము
త్రత్రములుండును.
నీవు మ్ముి నలాపుపడును మ్రచిపోవుట ఏల? మ్ముి నింత్కాలము
విడిచిపట్ట
ు ట ఏల?

Turn Thou us unto Thee, O LORD, and we shall be turned! Renew our days
as of old!-But Thou hast utterly rejected us; Thou art very wroth against us.

యెహోవా, నీవు మ్ముిను నీత్ట్ట
ు త్రిపపన్యెడల మేము త్రరిగెదము. మ్య
పూరవసిథత్ర మ్రల మ్యకు కలుగజేయము.
నీవు మ్ముిను బత్రతగా విసరిజంచి యనానవు నీ మ్హోగరత్ మ్యమీద
వచిచన్ది.

On the fifth day of the month (which was the fifth year of King Jehoiachin's
captivity),
the word of the LORD came expressly unto Ezekiel the priest, the son of
Buzi, in the land of the Chaldeans by the River Chebar; and the hand of the
LORD was there upon him.

The joy of our heart is ceased; our dance is turned into mourning.
The crown is fallen from our head. Woe unto us that we have sinned!
For this our heart is faint; for these things our eyes are dim.

Thou, O LORD, remainest for ever, Thy throne from generation to
generation.
Why dost Thou forget us for ever, and forsake us so long a time?

Now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, on the fifth
day of the month, as I was among the captives by the River of Chebar, that
the heavens were opened and I saw visions of God.
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ముపపదియవ సంవత్సరము నాలుగవ నల అయిదవ దిన్మున్ నేను కెబారు
న్దీపరదేశమున్ చెరలోని వారి మ్ధా కాపురముంటిని; ఆ కాలమున్ ఆకాశము
తెరవ బడగా దేవునిగూరిచన్ దరశన్ములు నాకు కలిగెను.

And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud,
and a fire infolding itself; and a brightness was about it, and out of the midst
thereof as the color of amber, out of the midst of the fire.
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Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures. And
this was their appearance: they had the likeness of a man.
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యెహోయాకీను చెరపటుబడిన్ అయిదవ సంవత్సరము ఆ నలలో అయిదవ
దిన్మున్ కలీదయల దేశమ్ందున్న కెబారు న్దీపరదేశమున్ యెహోవా వాకుక
బూజీ కుమ్యరుడును
యాజకుడున్గు యెహెజేకలున్కు పరత్ాక్షముకాగా అకకడనే యెహోవా
హసతము అత్నిమీదికి వచెచను.
నేను చూడగా ఉత్తర దికుకనుండి తుప్రను వచచ చండెను; మ్రియ గొపప
మేఘమును గోళమువల గుండర ముగా ఉన్న అగినయ కన్బడెను,
కాంత్రదానిచట్ట
ు ఆవరించియండెను; ఆ అగినలోనుండి కరగబడిన్దై
పరజవలించచన్న యపరంజవంటి దొకటి కన్బడెను.
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And every one had four faces, and every one had four wings.
And their feet were straight feet, and the soles of their feet were like the
sole of a calf's foot; and they sparkled like the color of burnished brass.

దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కన్బడెను, వాటి
రూపము మ్యన్వ సవరూపము వంటిది.
ఒకొకకక దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రకక లును గలవు.

And they had the hands of a man under their wings on their four sides; and
all four had their faces and their wings.
Their wings were joined one to another. They turned not when they went;
they went every one straight forward.
వాటి కాళ్ల
ా చకకగా నిలువబడిన్వి, వాటి అరకాళ్ల
ా పయాకాళావల ఉండెను,
As for the likeness of their faces, all four had the face of a man, and the face
అవి త్ళత్ళల్లడు ఇత్తడివల ఉండెను.
of a lion on the right side, and all four had the face of an ox on the left side;
they four also had the face of an eagle.
వాటి నాలుగు పరకకలరకకల కిరంద మ్యన్వ హసతములవంటి హసతములుండెను, Thus were their faces. And their wings were stretched upward; two wings of
నాలు గింటికిని ముఖములును రకకలును ఉండెను.
every one were joined one to another, and two covered their bodies.
వాటి రకకలు ఒకదానినొకటి కలిసికొనను, ఏ వెైపున్కెైన్ను త్రరుగక
అవనినయ చకకగా నదుటికి పోవుచండెను.
ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మ్యన్వ ముఖమువంటివి,
కుడిప్రరశవపు రూపములు సింహ ముఖము వంటివి. యెడమ్ప్రరశవపు
ముఖములు ఎదు
ద ముఖము వంటివి. నాలుగింటికి పకిురాజు ముఖమువంటి
ముఖ ములు కలవు.
వాటి ముఖములును రకకలును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొకక జీవి రకకలలో
ఒక రకక రండవ జత్లో ఒకదానితో కలిసి యండెను; ఒకొకక జత్ రకకలు
వాటి దేహములను కపపను.
అవనినయ చకకగా ఎదుటికి పోవుచండెను, అవి వెనుకకు త్రరుగక ఆత్ి యే
వెైపున్కు పోవుచండునో ఆ వెైపున్కే పోవు చండెను.
ఆ జీవుల రూపములు మ్ండుచన్న నిపుపల తోను దివిటీలతోను
సమ్యన్ములు; ఆ అగిన జీవుల మ్ధాను ఇట్ట అట్ట వాాపంచెను, ఆ అగిన
అత్రకాంత్రగా ఉండెను, అగినలోనుండి మరుపు బయలుదేరుచండెను.
మరుపు తీగెలు కన్బడు రీత్రగా జీవులు ఇట్ట అట్ట త్రరుగు చండెను.

And they went every one straight forward; whither the spirit was to go, they
went, and they turned not when they went.
As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning
coals of fire and like the appearance of lamps; it went up and down among
the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth
lightning.
And the living creatures ran and returned, like the appearance of a flash of
lightning.
Now as I beheld the living creatures, behold, a wheel was upon the earth by
each of the living creatures with his four faces.
The appearance of the wheels and their work was like unto the color of
beryl, and all four had the same likeness; and their appearance and their
work was, as it were, a wheel in the middle of a wheel.

When they went, they went upon their four sides; and they turned not
when they went.
ఈ జీవులను నేను చూచచండగా నేల మీద ఆ నాలుగింటి యెదుట
As for their rims, they were so high that they were dreadful; and their rims
ముఖముల పరకకను చకరమువంటిదొకటి కన్బడెను.
were full of eyes round about the four.
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ఆ చకరములయొకక రూపమును పనియ రకివరణపు రాత్రవల నుండెను, ఆ
నాలుగును ఒకక విధముగానే యండెను. వాటి రూప మును పనియ చూడగా
చకరములో చకరమున్నట్ట
ు గా ఉండెను.
అవి జరుగున్పుపడు నాలుగు పరకకలకు జరుగుచండెను, వెనుకకు
త్రరుగకయే జరుగుచండెను.
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And when the living creatures went, the wheels went beside them; and
when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were
lifted up.
Whithersoever the spirit was to go, they went; thither was their spirit to go:
and the wheels were lifted up opposite them, for the spirit of the living
creature was in the wheels.
వాటి కెైవారములు మికికలి యెతు
త గలవెై భ్యంకరముగా ఉండెను, ఆ నాలుగు When those went, these went; and when those stood, these stood; and
కెైవారములు చట్ట
ు కండాతో నిండి యండెను.
when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up
opposite them, for the spirit of the living creature was in the wheels.
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ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకరములును వాటి పరకకను జరిగెను, అవి నేలనుండి
లేచిన్పుపడు చకర ములుకూడ లేచెను.
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ఆత్ి యెకకడికి పోవునో అకక డికే, అది పోవలసిన్ వెైపున్కే అవియ
పోవుచండెను; జీవికున్న ఆత్ి, చకరములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే
చకరములును లేచచండెను.
జీవికున్న ఆత్ి చకరములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా
చకరములును జరుగుచండెను, అవి నిలువగా ఇవియ నిలిచెను, అవి
నేలనుండి లేవగా ఇవియ వాటితోకూడ లేచెను.
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And the likeness of the firmament upon the heads of the living creatures
was as the color of the terrible crystal, stretched forth over their heads
above.
And under the firmament were their wings straight, the one toward the
other; every one had two which covered on this side, and every one had
two which covered on that side of their bodies.
And when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great
waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech as the noise of a
host. When they stood, they let down their wings;

మ్రియ జీవుల త్లలపైన్ ఆకాశమ్ండలము వంటి విశాలత్యన్నట్ట
ు ండెను.
అది త్ళత్ళల్లడు సుటిక ముతో సమ్యన్మై వాటి త్లలకు పైగా వాాపంచి
యండెను.
ఆ మ్ండలమువంటి దాని కిరంది జీవుల రకకలలో రండసి యొకదానిపరకక ఒకటి
పైకి చాప బడియండెను; రండసి వాటి దేహములు కపుపచండెను, ఈ
త్ట్ట
ు న్నున్న జీవులకును ఆ త్ట్ట
ు న్నున్న జీవులకును, అన్గా పరత్రజీవికిని
ఆల్లగున్ రకకలుండెను.

and there was a voice from the firmament that was over their heads when
they stood and had let down their wings.

అవి జరుగగా నేను వాటి రకకల చపుపడు వింటిని; అది విసాతర మైన్
ఉదకముల ఘోష్వలను సరవశకు
ి డగు దేవుని సవరము వలను దండువారు
చేయ ధవనివలను ఉండెను, అవి నిలుచన్పుపడెలా త్మ్ రకకలను
వాలుచకొనుచండెను.
అవి నిలిచి రకకలను వాలుచన్పుపడు వాటి త్లలకు పైగా నున్న ఆకాశ
మ్ండలమువంటి దానిలోనుండి శబదము పుట్టును.

And I saw as the color of amber, with the appearance of fire round about
within it. From the appearance of His loins even upward and from the
appearance of His loins even downward, I saw, as it were, the appearance of
fire, and it had brightness round about.
As the appearance of the rainbow that is in the cloud in the day of rain, so
was the appearance of the brightness round about. This was the appearance
of the likeness of the glory of the LORD. And when I saw it, I fell upon my
face, and I heard a voice of One who spoke.

And above the firmament that was over their heads was the likeness of a
throne, with the appearance of a sapphire stone; and upon the likeness of
the throne was the likeness in appearance of a man above upon it.

వాటి త్లల పైనున్న ఆ మ్ండలముపైన్ నీల కాంత్మ్యమైన్
And He said unto me, "Son of man, stand upon thy feet, and I will speak
సింహాసన్మువంటి దొకటి కన్బడెను; మ్రియ ఆ సింహాసన్మువంటి దానిమీద unto thee."
న్రసవరూప యగు ఒకడు ఆస్త్నుడెైయండెను.
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చట్ట
ు దాని లోపట కరుగుచన్న యిత్తడియ అగినయ నున్నట్ట
ు నాకు కన్
బడెను. న్డుము మొదలుకొని మీదికిని న్డుము మొదలు కొని దిగువకును
ఆయన్ అగినసవరూపముగా నాకు కన్ బడెను, చట్ట
ు ను తేజ్యమ్యముగా
కన్బడెను.
వరు కాలమున్ కన్బడు ఇందర ధనుసుసయొకక తేజసుసవల దాని చట్ట
ు నున్న
తేజసుస కన్బడెను. ఇది యెహోవా పరభావ సవరూప దరశన్ము. నేను చూచి
సాగిలపడగా నాతో మ్యటల్లడు ఒకని సవరము నాకు విన్బడెను.
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And the Spirit entered into me when He spoke unto me, and set me upon
my feet, so that I heard Him who spoke unto me.
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వారు త్రరుగు బాట్ట చేయవారు గనుక వారు వినిన్ను విన్కపోయిన్ను నేను
సెలవిచిచన్ మ్యటను నీవు వారికి తెలియజేయము.

Moreover He said unto me, "Son of man, eat what thou findest: eat this
scroll, and go, speak unto the house of Israel."
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So I opened my mouth, and He caused me to eat that scroll.
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న్రపుతు
ి డా, వారు త్రరుగుబాట్ట చేసిన్ట్ట
ా నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప
మ్యటను విని నోరుతెరచి నేనిచచదాని భుజంచము అనను.
నేను చూచచండగా గరంథమును పట్ట
ు కొనిన్ యొక చెయిా నా యొదదకు
చాపబడెను. ఆయన్ దాని నాముందర విపపగా అది లోపటను వెలుపటను
వా
ర యబడిన్దై యండెను; మ్హా విల్లపమును మ్నోదుుఃఖమును రోదన్మును
అని అందులో వా
ర యబడియండెను.
మ్రియ ఆయన్ నాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనున్రపుతు
ి డా, నీకు
కన్బడిన్దానిని భ్కిుంచము, ఈ గరంథమును భ్కిుంచి ఇశారయేలీయలయొదదకు
పోయి వారికి పరకటన్ చేయము.
నేను నోరు తెరువగా ఆయన్ ఆ గరంథము నాకు త్రనిపంచి

And He said unto me, "Son of man, I send thee to the children of Israel, to a
rebellious nation that hath rebelled against Me. They and their fathers have
transgressed against Me, even unto this very day;

న్రపుతు
ి డా, నీవు చకకగా నిలువబడుము, నేను నీతో మ్యటల్లడవలను అని for they are impudent children and stiffhearted. I send thee unto them; and
thou shalt say unto them, `Thus saith the Lord GOD.'
ఆయన్ నాతో మ్యటల్లడి న్పుపడు ఆత్ి నాలోనికివచిచ న్నున
And they, whether they will hear or whether they will forbear (for they are a
నిలువబెట్టును; అపుపడు నాతో మ్యటల్లడిన్వాని సవరము వింటిని.
rebellious house), yet shall know that there hath been a prophet among
them.
ఆయన్ నాతో ఇటాననున్రపుతు
ి డా, నా మీద త్రరుగుబాట్ట చేసిన్
"And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their
జనులయొదదకు ఇశారయేలీయల యొదదకు నినున పంపుచనానను; వారును words, though briers and thorns be with thee and thou dost dwell among
వారి పత్రులును నేటివరకును నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారు.
scorpions. Be not afraid of their words nor be dismayed at their looks,
though they be a rebellious house.
వారు సిగు
ు మ్యలిన్ వారును కఠిన్హృదయలునై యనానరు, వారి యొదదకు And thou shalt speak My words unto them, whether they will hear or
నేను నినున పంపుచనానను, వారు త్రరుగుబాట్ట చేయ
whether they will forbear, for they are most rebellious.
వారు గనుక వారు వినిన్ను విన్కపోయిన్ను త్మ్ మ్ధా పరవకియనానడని
But thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like
వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా పరభువగు యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడని
that rebellious house. Open thy mouth, and eat what I give thee."
నీవు వారికి పరకటింపవలను.
న్రపుతు
ి డా, నీవు బరహిదండి చెటాలోను ముండాతుపపలలోను
And when I looked, behold, a hand was sent unto me; and lo, a scroll of a
త్రరుగుచనానవు, తేళా మ్ధా నివసించచనానవు;
book was therein.
అయిన్ను ఆ జనులకు భ్య పడకుము, వారి మ్యటలకును భ్యపడకుము. And He spread it before me; and it was written within and without, and
వారు త్రరుగు బాట్ట చేయవారు వారికి భ్యపడకుము.
there were written therein lamentations and mourning and woe.

And He said unto me, "Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels
with this scroll that I give thee." Then did I eat it, and it was in my mouth as
honey for sweetness.
And He said unto me, "Son of man, go, get thee unto the house of Israel,
and speak with My words unto them.
For thou art not sent to a people of strange speech and of a hard language,
but to the house of Israel,
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న్రపుతు
ి డా, నేనిచచచన్న యీ గరంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో
నీ కడుపు నింపుకొనుమ్ని నాతో సెలవియాగా నేను దాని భ్కిుంచిత్రని; అది నా
నోటికి తేనవల మ్ధుర ముగా నుండెను.
మ్రియ ఆయన్ నాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనున్రపుతు
ి డా, నీవు బయలుదేరి
ఇశారయేలీయల యొదదకు పోయి నా మ్యటలు వారికి తెలియజపుపము.

not to many people of strange speech and of a hard language, whose words
thou canst not understand. Surely, had I sent thee to them, they would have
hearkened unto thee.
But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken
unto Me; for all the house of Israel are impudent and hardhearted.

నీవు గరహింపలేని ఏసమ్యటలు పలుకు జనులయొదదకు కాదు
ఇశారయేలీయలయొదదకే నినున పంపుచనానను.
నీవు గరహింపలేని ఏసమ్యటలు పలుకు అన్ాజనులయొదదకు నినున
పంపుటలేదు, అటిువారి యొదదకు నేను నినున పంపన్ యెడల వారు నీ
మ్యటలు విందురు.
అయితే ఇశార యేలీయలందరు సిగు
ు మ్యలిన్ వారును కఠిన్హృదయలునై,
నేను చెపపన్ మ్యటల నాలకింపనొలాక యనానరు గనుక నీ మ్యటలు
విన్నొలారు.
ఇదిగో వారి ముఖమువలనే నీ ముఖమును కఠిన్మైన్దిగా నేను చేసెదను, వారి
నుదురు వలనే నీ నుదురును కఠిన్మైన్దిగా చేసెదను.

Behold, I have made thy face strong against their faces, and thy forehead
strong against their foreheads.
As an adamant, harder than flint, have I made thy forehead. Fear them not,
neither be dismayed at their looks, though they be a rebellious house."
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బయలుదేరి చెరలోనున్న నీ జనుల యొదదకు పోయి యీ మ్యటలు
పరకటింపుము, వారు వినిన్ను విన్కపోయిన్ను పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడని చెపుపమ్ని ఆయన్ నాతో సెలవిచెచను.
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అంత్లో ఆత్ి న్ననత్రతకొనిపోగాయెహోవా పరభా వమున్కు సోతత్ిము
కలుగునుగాక అను శబదమొకటి ఆయన్ యన్న సథలమునుండి ఆరాభటముతో
నా వెనుక పలు కుట నేను వింటిని.
మ్రియ ఆ జంతువుల రకకలు ఒక దానికొకటి త్గులుటవలన్ కలుగు
చపుపడును వాటి పరకకనున్న చకరముల ధవనియ గొపప సందడి జరుగు
చన్నట్ట
ా గా నాకు విన్బడెను
ఆత్ి న్ననత్రత తోడు కొనిపోగా నా మ్న్సుసన్కు కలిగిన్ రౌదా
ర గినచేత్ బహుగా
వాాకులపడుచ కొట్ట
ు కొనిపోయిన్పుపడు, యెహోవా హసతము నా మీద
బలముగా వచెచను.
నేను కెబారు న్ది దగుర తేల్లబీబు అను సథలమ్ందు కాపుర ముండు
చెరపటుబడిన్వారి యొదదకు వచిచ, వారు కూరుచన్న సథలమ్ందు కూరుచండి
యేమియ చెపపకయ కదలకయ నున్నవాడనై యేడు దిన్ములు వారి
మ్ధా నుంటిని.
ఆ యేడు దిన్ములు జరిగిన్ త్రువాత్ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై
యీల్లగు సెలవిచెచను

నీ నుదురు చెకుముకి రాత్రకంట్ట కఠిన్ముగా ఉండు వజరమువల చేసెదను;
వారికి భ్యపడకుము, వారందరు త్రరుగు బాట్ట చేయవారైన్ను వారిని
చూచి జడియకుము.
మ్రియ న్రపుతు
ి డా, చెవియొగిు నేను నీతో చెపుపమ్యటలనినటిని చెవుల్లర
విని నీ మ్న్సుసలో ఉంచకొని

Moreover He said unto me, "Son of man, all My words that I shall speak
unto thee receive in thine heart, and hear with thine ears.
And go, get thee to those of the captivity, unto the children of thy people,
and speak unto them and tell them, `Thus saith the Lord GOD,' whether they
will hear or whether they will forbear."
Then the Spirit took me up, and I heard behind me a voice of a great
rushing, saying, "Blessed be the glory of the LORD from His place."
I heard also the noise of the wings of the living creatures that touched one
another, and the noise of the wheels opposite them, and a noise of a great
rushing.
So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness, in the
heat of my spirit; but the hand of the LORD was strong upon me.

Then I came to those of the captivity at Telabib, who dwelt by the River of
Chebar; and I sat where they sat, and remained there astonished among
them seven days.
And it came to pass at the end of seven days that the word of the LORD
came unto me, saying,
"Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel;
therefore hear the word out of My mouth, and give them warning from Me.
When I say unto the wicked, `Thou shalt surely die,' and thou givest him not
warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his
life, the same wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require
at thine hand.
Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness nor from
his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
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న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయలకు కావలిగా నేను నినున
నియమించియనానను, కాబటిు నీవు నా నోటిమ్యట ఆలకించి నేను
చెపపన్దానినిబటిు వారిని హెచచరిక చేయము.
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Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit
iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou
hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness
which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at
thine hand.
అవశాముగా నీవు మ్రణ మ్వుదువని నేను దురాిరు
ు ని గూరిచ ఆజా ఇయాగా Nevertheless if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and
నీవు అత్నిని హెచచరిక చేయకయ, అత్డు జీవించన్ట్ట
ా త్న్ దురాిరుత్ను he doth not sin, he shall surely live because he is warned; also thou hast
విడిచి పటువలన్ని వానిని హెచచరిక చేయకయ నుండిన్యెడల ఆ
delivered thy soul."
దురాిరు
ు డు తాను చేసిన్ దోష్మునుబటిు మ్రణమ్వును గాని అత్ని
రకిమున్కు నినున ఉత్తరవాదిగా ఎంచదును.
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అయితే నీవు దురాిరు
ు ని హెచచరిక చేయగా అత్డు త్న్ దురాిరుత్నుండి
దుష్కిరయలనుండియ మ్రలనియెడల అత్డు త్న్ దోష్మునుబటిు
మ్రణమ్వును గాని నీవు (ఆత్ిను) త్పపంచకొందువు.
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మ్రియ నీత్రగలవాడు త్న్ నీత్రని విడిచి దురీనత్రని అనుసరించిన్ందున్ నేను Then I arose and went forth into the plain, and behold, the glory of the
అత్ని ముందర అభ్ాంత్రము పటుగా అత్డు మ్రణమ్గును నీవు అత్నిని
LORD stood there, as the glory which I saw by the River of Chebar; and I fell
హెచచరిక చేయని యెడల పూరవము తాను చేసిన్ నీత్ర జా
ా పకమున్కు
on my face.
రాకుండ అత్డు త్న్ దోష్మునుబటిు మ్రణ మ్వును, అయితే అత్ని
ప్ర
ర ణవిష్యములో నినున ఉత్తర వాదిగా ఎంచదును.
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అయితేప్రపము చేయవలదని నీత్రగల వానిని నీవు హెచచరికచేయగా అత్డు
హెచచ రింపబడి ప్రపముచేయక మ్యనిన్యెడల అత్డు అవశా ముగా
బరదుకును, నీ మ్ట్ట
ు కు నీవును (ఆత్ిను) త్పపంచ కొందువు.

Then the Spirit entered into me and set me upon my feet, and spoke with
me and said unto me, "Go, shut thyself within thine house.
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అకకడ యెహోవా హసతము నామీదికి వచిచ, నీవు లేచి మైదాన్పు భూమికి
వెళ్ల
ా ము, అకకడ నేను నీతో మ్యటల్లడుదున్ని ఆయన్ నాకు సెలవిచెచను.

But thou, O son of man, behold, they shall put bands upon thee and shall
bind thee with them, and thou shalt not go out among them.

Ezekiel
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Ezekiel
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నేను లేచి మైదాన్పు భూమికి వెళాగా, కెబారున్ది దగుర యెహోవా పరభావము And I will make thy tongue cleave to the roof of thy mouth, that thou shalt
నాకు పరత్ాక్షమైన్ట్ట
ు ఆయన్ పరభావము నిలువబడి నాకు పరత్ాక్ష మ్యయెను. be dumb and shalt not be to them a reprover, for they are a rebellious
house.
నేను నేలను సాగిల పడగా ఆత్ి నాలో పరవేశించి న్నున చకకగా నిలువ బెటిున్ But when I speak with thee, I will open thy mouth, and thou shalt say unto
త్రువాత్ యెహోవా నాతో మ్యటల్లడి ఈల్లగు సెలవిచెచనున్రపుతు
ి డా,
them, `Thus saith the Lord GOD.' He that heareth, let him hear; and he that
వారు నీ మీద ప్రశములువేసి వాటితో నినున బంధింపబోవుదురు గనుక వారి forbeareth, let him forbear; for they are a rebellious house.
యొదదకు వెళాక యింటికిపోయి దాగియండుము.
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వారు బహుగా త్రరుగుబాట్ట చేయవారు గనుక నీవు మౌనివెై వారిని గదిదంపక
యండున్ట్ట
ా
నేను నీ నాలుక నీ అంగిటికి అంట్టకొన్ జేసెదను.

And the hand of the LORD was there upon me; and He said unto me, "Arise,
go forth into the plain, and I will there talk with thee."

"Thou also, son of man, take thee a tile and lay it before thee, and portray
upon it the city, even Jerusalem;
and lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mound against
it. Set the camp also against it, and set battering rams against it round about.
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అయితే నేను నీతో మ్యటల్లడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు త్రరుగుబాట్ట
చేయవారు గనుక నీవు వారియొదదకు పోయివినువాడు వినునుగాక
విన్నొలానివాడు విన్నొలాకయండును గాక అని పరభువగు యెహోవా
సెలవిచచచనానడని వారితో చెపపవలను.
న్రపుతు
ి డా, పంకు ఒకటి తీసికొనివచిచ నీ ముందర ఉంచకొని
యెరూష్లేముపటుణపు రూపమును దాని మీద వా
ర యము.

Ezekiel

3

27

Ezekiel
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ఈల్లగు నీవుండగా యెరూష్ లేము ముటుడివేయబడిన్ట్ట
ా తేరిచూచచ,
చొకాకయిని తీసివేసిన్ బాహువు చాప దానినిగూరిచ పరకటింపవలను.

And thy meat which thou shalt eat shall be by weight, twenty shekels a day.
From time to time shalt thou eat it.
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పటుణము ముటుడివేయబడిన్ట్ట
ా ండు దిన్ములు నీవు రండవ పరకకను త్రరుగక
అదేప్రట్టన్ ఉండున్ట్ట
ా నినునకటాతో బంధింతును.
మ్రియ నీవు గోధుమ్లును యవలును కాయధాన్ాములును చోళ్ల
ా ను
సజజలును తెలా జలకరను తెచచకొని, యొక ప్రత్ిలో ఉంచి, నీవు ఆ పరకకమీద
పండుకొను దిన్ముల లకకచొపుపన్ ర్కట్టులు కాలుచకొన్వలను, మూడువందల
తొంబది దిన్ములు నీవు ఈల్లగున్ భోజన్ము చేయచ రావలను;

Thou shalt drink also water by measure, a sixth part of a hin. From time to
time shalt thou drink.
And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that
cometh out of man in their sight."
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నీవు తూనికె పరకారము, అన్గా దిన్మొకటింటికి ఇరువది తులముల
యెతు
త చొపుపన్ భుజంపవలను, వేళవేళకు త్రన్వలను,
నీళ్ల
ా కొలపరకారము అరపడిచొపుపన్ పరత్రదిన్ము తా
ి గ వలను, వేళవేళకు
తా
ి గవలను;

And the LORD said, "Even thus shall the children of Israel eat their defiled
bread among the Gentiles, whither I will drive them."
Then said I, "Ah, Lord GOD! Behold, my soul hath not been polluted; for
from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself
or is torn in pieces; neither came there abominable flesh into my mouth."

మ్రియ అది ముటుడి వేయబడి న్ట్ట
ా ను దానియెదుట బురుజులను
కటిున్ట్ట
ా ను దిబబ వేసి న్ట్ట
ా ను దాని చట్ట
ు నున్న ప్ర
ర కారములను కూలగొట్ట
ు
యంత్ిములున్నట్ట
ా ను నీవు వా
ర యము.
మ్రియ ఇనుపరేకొకటి తెచిచ, నీకును పటుణమున్కును మ్ధా ఇనుప గోడగా
దానిని నిలువబెటిు, నీ ముఖ దృష్ుని పటుణము మీద ఉంచకొనుము;
పటుణము ముటుడి వేయబడిన్ట్ట
ా గా ఉండును, నీవు దానిని
ముటుడివేయవాడవుగా ఉందువు; అది ఇశారయేలీయలకు సూచన్గా
ఉండును.
మ్రియ నీ యెడమ్పరకకను పండుకొనియండి ఇశారయేలువారి దోష్మును
దానిమీద మోపవలను; ఎనిన దిన్ములు నీవు ఆ త్ట్ట
ు పండుకొందువో అనిన
దిన్ ములు నీవు వారి దోష్మును భ్రింతువు.
ఇశారయేలు వారి దోష్మును నీవు భ్రించన్ట్ట
ా గా వారు దోష్ము చేసిన్
సంవత్సరముల లకకచొపుపన్ నీకు మూడువందల తొంబది దిన్ములు
నిరణయించియనానను.
ఆ దిన్ములు గడచిన్ త్రువాత్ కుడిపరకకను పండుకొనియండి న్లు వది
దిన్ములు యూదావారి దోష్మును భ్రింపవలను, సంవత్సర మొకటింటికి ఒక
దిన్ము చొపుపన్ నేను నిరణ యించి యనానను.

Moreover take thou unto thee an iron plate, and set it for a wall of iron
between thee and the city; and set thy face against it, and it shall be
besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house
of Israel.
"Also lie thou upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel
upon it: according to the number of the days that thou shalt lie upon it,
thou shalt bear their iniquity.
For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the
number of the days, three hundred and ninety days; so shalt thou bear the
iniquity of the house of Israel.
And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and
thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have
appointed thee each day for a year.

Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem; and thine
arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it.
And behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from
one side to another until thou hast ended the days of thy siege.
"Take thou also unto thee wheat and barley and beans, and lentils and
millet and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof
according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side; three
hundred and ninety days shalt thou eat thereof.
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యవల అపపములు చేసి వారు చూచచండగా దానిని మ్నుష్ా మ్లముతో
కాలిచ భుజంపవలను;
నేను వారిని తోలివేయ జన్ము లలో ఇశారయేలీయలు ఈ పరకారము
అపవిత్ిమైన్ ఆహారమును భుజంతురని యెహోవా నాకు సెలవిచెచను.
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అందుకు అయోా, పరభువా, యెహోవా, నేనన్నడును అపవిత్ిత్ నొందిన్వాడను that they may lack bread and water, and be stunned one with another, and
కానే, బాలామునుండి నేటి వరకును చచిచన్దానినైన్ను మ్ృగములు
be consumed away for their iniquity.
చీలిచన్దానినైన్ను నేను త్రనిన్వాడను కానే, నిష్దిమైన్ మ్యంసము నా నోట
ఎన్నడును పడలేదే అని నేన్న్గా
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ఆయన్చూడుము, మ్నుష్ా మ్లమున్కు మ్యరుగా నీకు గోమ్లము నేను
నిరణయించి యనానను; దీనితో నీవు నీ భోజన్ము సిది పరుచకొనుమ్ని
సెలవిచిచ
న్రపుతు
ి డా, ఇదిగో యెరూష్లేములో ర్కట్టుయను ఆధారమును నేను లేకుండ
చేసిన్ందున్ వారు తూనికె పరకారముగా బహు చింత్తో ర్కట్టు భుజంతురు, నీళ్ల
ా
కొలచొపుపన్ తా
ి గుచ విసియ మొందుదురు.
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అయితే వాటిలో కొనినటిని తీసికొని నీ చెంగున్ కట్ట
ు కొనుము;

Ezekiel

5

4

పమ్ిట వాటిలో కొనినటిని మ్రల తీసి అగినలోవేసి కాలుచము; దానినుండి
అగిన బయలుదేరి ఇశారయేలు వారిన్ందరిని త్గులబెట్ట
ు ను.

Ezekiel
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మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచెచను ఇది యెరూష్లేమే గదా,
అన్ాజనులమ్ధా నేను దాని నుంచిత్రని, దానిచట్ట
ు రాజాములున్నవి.

అన్నప్రన్ములు లేకపోయిన్ందున్ వారు శర మ్నొంది విభా
ర ంత్రపడి
యొకనినొకడు చూచచ తాము కలుగజేసికొనిన్ దోష్మువలన్
న్శించిపోవుదురు.
మ్రియ న్రపుతు
ి డా, నీవు మ్ంగలకత్రతవంటి వాడిగల కత్రతయొకటి తీసికొని నీ
త్లను గడిమును కౌురముచేసికొని, తా
ి సు తీసికొని ఆ వెండు
ర కలను తూచి
భాగములు చేయము.
పటుణమును ముటుడి వేసిన్ దిన్ములు సంపూరణమైన్పుపడు నీవు పటుణములో
వాటి మూడవ భాగమును కాలిచ, రండవ భాగమును తీసి ఖడుముచేత్
హత్ముచేయ రీత్రగా దానిని చట్ట
ు విసిరికొటిు మిగిలిన్ భాగము గాలికి
ఎగిరిపోనిముి; నేను ఖడుముదూసి వాటిని త్రుముదును.

Then He said unto me, "Lo, I have given thee cow's dung for man's dung,
and thou shalt prepare thy bread therewith."
Moreover He said unto me, "Son of man, behold, I will break the staff of
bread in Jerusalem; and they shall eat bread by weight and with care, and
they shall drink water by measure and with astonishment,

"And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber's razor
and cause it to pass over thine head and upon thy beard. Then take thee
balances to weigh and divide the hair.
Thou shalt burn with fire a third part in the midst of the city, when the days
of the siege are fulfilled; and thou shalt take a third part and smite about it
with a knife, and a third part thou shalt scatter in the wind; and I will draw
out a sword after them.
Thou shalt also take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.

Then take of them again, and cast them into the midst of the fire, and burn
them in the fire; for thereof shall a fire come forth into all the house of
Israel.
"Thus saith the Lord GOD: This is Jerusalem. I have set it in the midst of the
nations and countries that are round about her.

And she hath changed My judgments into wickedness more than the
nations, and My statutes more than the countries that are round about her;
for they have refused My judgments and My statutes. They have not walked
in them.
Therefore thus saith the Lord GOD: Because ye multiplied more than the
nations that are round about you, and have not walked in My statutes,
neither have kept My judgments, neither have done according to the
judgments of the nations that are round about you,
therefore thus saith the Lord GOD: Behold I, even I, am against thee, and
will execute judgments in the midst of thee in the sight of the nations.
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Ezekiel

5
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అయితే వారు నా విధులను త్ృణీకరించి, నా కటుడల న్నుసరింపక దురాిరుత్ And I will do in thee that which I have not done, and the like of which I will
న్నుసరించచ, నా విధులను కటుడలను తో
ి సి వేసి త్మ్ చట్ట
ు నున్న
not do any more, because of all thine abominations.
అన్ాజనుల కంట్టను దేశసు
థ లకంట్టను మ్రి యధికముగా దురాిరు
ు లైరి
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కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునా కటుడల
న్నుసరింపకయ నా విధులను గెైకొన్కయ నుండువారై, మీ చట్ట
ు నున్న
అన్ాజనులకు కలిగియన్న విధులనైన్ను అనుసరింపక, మీరు మీ
చట్ట
ు నున్న దేశసు
థ లకంట్ట మ్రి యధికముగా కఠిన్హృదయలైత్రరి.

Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of thee, and the sons
shall eat their fathers; and I will execute judgments in thee, and the whole
remnant of thee will I scatter into all the winds.
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కావున్ పరభువెైన్ యెహోవాన్గు నేను నీకు విరోధినైత్రని, అన్ాజనులు
చూచచండగా నీకు శిక్ష విధింతును.
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నీ హేయ కృత్ాములను బటిు పూరవమ్ందు నేను చేయనికారామును, ఇక
మీదట నేను చేయబూనుకొన్ని కారామును నీ మ్ధా జరిగింతును.
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కావున్ నీ మ్ధా త్ండు
ర లు త్మ్ కుమ్యరు లను భ్కిుంతురు, కుమ్యరులు త్మ్
త్ండు
ర లను భ్కిుంతురు, ఈ పరకారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శ్రష్ంచిన్
వారిని న్లుదిశల చెదరగొట్ట
ు దును.

"Therefore as I live, saith the Lord GOD, surely because thou hast defiled My
sanctuary with all thy detestable things and with all thine abominations,
therefore will I also diminish thee; neither shall Mine eye spare, neither will
I have any pity.
A third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they
be consumed in the midst of thee; and a third part shall fall by the sword
round about thee; and I will scatter a third part into all the winds, and I will
draw out a sword after them.
Thus shall Mine anger be accomplished, and I will cause My fury to rest
upon them, and I will be comforted; and they shall know that I, the LORD,
have spoken it in My zeal when I have accomplished My fury upon them.
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నీ హేయదేవత్ లనినటిని పూజంచి నీవు చేసిన్ హేయమైన్ కిరయలనినటి చేత్
నా పరిశుదిసథలమును అపవిత్ి పరచిత్రవి గనుక కరుణా దృష్ుయె
ై న్ను
జాలియె
ై న్ను లేక నేను నినున కీుణంప జేసెదన్ని నా జీవముతోడు పరమ్యణము
చేయచనానను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక
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కరవు వచిచ యండగా నీలో మూడవ భాగము తెగులుచేత్ మ్రణ మ్వును,
So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment
మూడవ భాగము ఖడుముచేత్ నీ చట్ట
ు కూలును, నేను కత్రత దూసి్ మిగిలిన్ unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments
భాగమును న్లుదిశల చెదరగొటిు త్రుముదును.
upon thee in anger and in fury and in furious rebukes. I, the LORD, have
spoken it.
నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగరత్ తీరుచకొని న్నున ఓదారుచకొందును, When I shall send upon them the evil arrows of famine which shall be for
నేను వారి మీద నా ఉగరత్ తీరుచకొనుకాలమున్ యెహోవానైన్ నేను
their destruction, and which I will send to destroy you, and I will increase
ఆసకిిగలవాడనై ఆల్లగు సెలవిచిచత్రన్ని వారు తెలిసి కొందురు
the famine upon you, and will break your staff of bread,
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ఆల్లగు నీ చట్ట
ు నున్న అన్ాజనులలో నినున చూచ వారందరి దృష్ుకి
ప్రడుగాను నిందాసపదముగాను నేను నినున చేయదును.
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కావున్ నీ పోష్ణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మ్హా కాుమ్ము రపపంచి,
నీవారు క్షయమ్గున్ట్ట
ా గా వారిని క్షయపరచ మ్హాకాుమ్మును పంపంచి,
కోపముచేత్ను కోరధముచేత్ను కఠిన్మైన్ గదిదం పులచేత్ను నేను నినున
శికిుంపగా

"Moreover I will make thee a waste and a reproach among the nations that
are round about thee, in the sight of all that pass by.

so will I send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee;
and pestilence and blood shall pass through thee, and I will bring the sword
upon thee. I, the LORD, have spoken it."
And the word of the LORD came unto me, saying,
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నీ చట్ట
ు నున్న అన్ా జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళ్లకిని హెచచరికకును
విసియ మున్కును ఆసపదముగా ఉందువు; యెహోవాన్గు నేనే ఆజా
ఇచిచయనానను.
ఈ పరకారము నేను నీమీదికి కాుమ్మును దుష్ుమ్ృగములను పంపుదును, అవి
నీకు పుత్ి హీన్త్ కలుగజేయను, తెగులును ప్ర
ర ణహానియ నీకు కలుగును,
మ్రియ నీమీదికి ఖడుమును రపపంచెదను; యెహోవాన్గు నేనే యీల్లగు
ఆజా ఇచచచనానను.
యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయల పరవత్ ములత్ట్ట
ు చూచి వాటివిష్యమై యీ
మ్యటలు పరక టించము
ఇశారయేలీయల పరవత్ముల్లరా, పరభు వెైన్ యెహోవా మ్యట ఆలకించడి;
పరవత్ములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పరభువెైన్
యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుఇదిగో నేను నిజముగా మీ మీదికి
ఖడుమును రపపంచి మీ ఉన్నత్ సథల ములను నాశన్ము చేసెదను.

"Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy
against them
and say: `Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD. Thus saith
the Lord GOD to the mountains and to the hills, to the rivers and to the
valleys: Behold I, even I, will bring a sword upon you, and I will destroy your
high places.
And your altars shall be desolate, and your images shall be broken; and I will
cast down your slain men before your idols.
And I will lay the dead carcasses of the children of Israel before their idols;
and I will scatter your bones round about your altars.
In all your dwelling places the cities shall be laid waste, and the high places
shall be desolate, that your altars may be laid waste and made desolate, and
your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and
your works may be abolished.

మీ బలిపీఠములు ప్రడెై పోవును, సూరాదేవత్కు నిలిపన్ సతంభ్ములు ఛినాన
భిన్న ములవును, మీ బమ్ిల యెదుట మీ జనులను నేను హత్ము
చేసెదను.
ఇశారయేలీయల కళేబరములను వారి బమ్ిలయెదుట పడవేసి,మీ
యెముకలను మీ బలి పీఠములచట్ట
ు ప్రరవేయదును.

And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the
LORD.

6

నేనే యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా మీ బలిపీఠములు
విడువబడి ప్రడెైపోవును, మీ విగరహములు ఛినాన భిన్న ములగును,సూరా
దేవత్కు మీరు నిలిపన్ సతంభ్ములు పడ గొటు బడును, మీ పనులు
నాశన్మ్గును, మీ నివాస సథలములనినటిలో నున్న మీ పటుణములు
ప్రడెైపోవును, మీ ఉన్నత్ సథలములు విడువబడును,

And they that escape from among you shall remember Me among the
nations whither they shall be carried captives, because I am broken with
their whorish heart which hath departed from Me, and with their eyes
which go a whoring after their idols. And they shall loathe themselves for
the evils which they have committed in all their abominations.

6

7

మీ జనులు హతులై కూలుదురు.
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అయిన్ను మీరు ఆ యా దేశములలో చెదరిపోవున్పుపడు ఖడుమును
త్పపంచకొను కొందరిని నేను మీలో శ్రష్ముగా అన్ాజనులమ్ధా
ఉండనిచెచదను.

And they shall know that I am the LORD, and that I have not said in vain that
I would do this evil unto them.
"`Thus saith the Lord GOD: Smite with thine hand and stamp with thy foot,
and say: "Alas for all the evil abominations of the house of Israel!" For they
shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.
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మ్రియ న్నున విసరిజంచిన్వారి విశావస ఘ్రత్క మైన్ వాభిచారమ్న్సుసను,
విగరహముల న్నుసరించిన్ వాభిచారదృష్ుని నేను మ్యరిచ నాత్ట్ట
ు
త్రరుగజేయగా, చెరపటుబడిన్వారై శ్రష్ంచిన్వారు అన్ాజనులమ్ధా న్నున
జా
ా పకము చేసికొని, తామ్నుసరించిన్ హేయకృత్ాము లనినటినిబటిు తాము
చేసిన్ దుష్కీయలను కనుగొని త్ముిను తామే అసహిాంచకొనుచ

"`Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the
sword among the nations when ye shall be scattered through the countries.

He that is far off shall die of the pestilence, and he that is near shall fall by
the sword, and he that remaineth and is besieged shall die by the famine;
thus will I accomplish My fury upon them.
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నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు; ఈ కీడు వారికి చేసెదన్ని Then shall ye know that I am the LORD, when their slain men shall be among
నేను చెపపన్మ్యట వారథము కాదు.
their idols round about their altars, upon every high hill, on all the tops of
the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the
place where they offered sweet savor to all their idols.
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So will I stretch out My hand upon them and make the land desolate, yea,
more desolate than the wilderness toward Diblath, in all their habitations;
and they shall know that I am the LORD.'"
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీ చేతులు చరిచి నేల త్నిన
ఇశారయేలీయల దుష్ుమైన్ హేయకృత్ాములనుబటిు అయోా అని
అంగల్లరుచము; ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను తెగులుచేత్ను వారు కూలు
దురు.
దూరమున్నున్న వారు తెగులుచేత్ చతు
త రు, దగుర నున్నవారు ఖడుముచేత్
కూలుదురు, శ్రష్ంచి ముటుడి వేయబడిన్వారు కాుమ్ముచేత్ చతు
త రు; ఈ
పరకారము నేను వారి మీద నా కోరధము తీరుచకొందును.
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త్మ్ విగరహముల మ్ధాను తాము కటిున్ బలిపీఠములచట్ట
ు ను ఎత్తయిన్
కొండలనినటిమీదను సకల పరవత్ముల న్డి కొపుపలమీదను పచచని
చెటానినటి కిరందను, పుష్ుప్రరిన్ మ్సతకి వృక్షములనినటికిరందను, త్మ్
విగరహములనినటికి పరిమ్ళ ధూపమువేసిన్ చోట్టలనినటిలోను పడి వారి
జనులు హతులైయండు కాలమున్ నేనే యెహోవానై యనానన్ని మీరు
తెలిసికొందురు.

"Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel: "An
end! The end is come upon the four corners of the land.
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నేను వారికి విరోధినై వారు నివసించ సథలములనినటిలో వారి దేశమును
దిబా
ా తు అరణాము కంట్ట మ్రి నిరజన్ముగాను ప్రడుగానుచేయగా నేనే
యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.

Now is the end come upon thee, and I will send Mine anger upon thee, and
will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all
thine abominations.

Ezekiel
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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న్రపుతు
ి డా, పరకటింపుము; ఇశారయేలీయల దేశమున్కు అంత్ము
వచిచయన్నది, న్లుదికుకల దేశమున్కు అంత్ము వచేచయన్నదని పరభు
వగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు; ఇపుపడు నీకు అంత్ము వచేచయన్నది.

And Mine eye shall not spare thee, neither will I have pity; but I will
recompense thy ways upon thee, and thine abominations shall be in the
midst of thee; and ye shall know that I am the LORD.
"Thus saith the Lord GOD: An evil, an only evil, behold, is come!
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నా కోపము నీమీద తెపపంచ నీ పరవరిన్నుబటిు నీకు తీరుపతీరిచ, నీవు చేసిన్
సమ్సత హేయకృత్ాముల ఫలము నీమీదికి రపపంచచనానను.

An end is come, the end is come! It watcheth for thee; behold, it is come.

Ezekiel

7

4

నీయెడల కటాక్షముంచకయ కనికరము చూపకయ నుందును, నేను
యెహోవానై యనానన్ని నీ వెరుగున్ట్ట
ా నీ పరవరిన్ ఫలము నీవు
అనుభ్వింపజేసెదను, నీ హేయ కృత్ాములు నీ మ్ధానే యండనితు
త ను.

The morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land; the time is
come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the
mountains.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాదుర దృష్ుము వింతెైన్ దురదృష్ుము Now will I shortly pour out My fury upon thee, and accomplish Mine anger
సంభ్వించచన్నది,
upon thee; and I will judge thee according to thy ways, and will recompense
thee for all thine abominations.

Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
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Ezekiel
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అంత్ము వచచచన్నది, అంత్మే వచచచన్నది, అది నీ కొరకు
కనిపట్ట
ు చన్నది, ఇదిగో సమీపమ్యయెను.

And Mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee
according to thy ways and thine abominations that are in the midst of thee;
and ye shall know that I am the LORD that smiteth.

Ezekiel
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"Behold the day, behold, it is come! The morning is gone forth, the rod hath
blossomed, pride hath budded.
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దేశ నివాసుల్లరా, మీమీదికి దురిదన్ము వచచచన్నది, సమ్ యము
వచచచన్నది, దిన్ము సమీపమ్యయెను, ఉతాసహ ధవని కాదు శర మ్ధవనియే
పరవత్ములమీద విన్బడు చన్నది.
ఇంక కొంత్సేపటికి నేను నా కోరధమును నీమీద కుమ్ిరింతును, నీమీద నా
కోపమును నరవేరుచచ నీ పరవరిన్నుబటిు నీకు తీరుపతీరిచ, నీ సమ్సత
హేయకృత్ా ముల ఫలము నీమీదికి రపపంచెదను.
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యెహోవాన్గు నేనే నినున మొతు
త వాడనై యనానన్ని నీవెరుగున్ట్ట
ా నీ
యెడల కటాక్షముంచకయ కనికరము చూపకయ నుందును, నీ పరవరిన్
ఫలము నీవనుభ్వింపజేసెదను, నీ హేయకృత్ాములు నీ మ్ధానుండనితు
త ను.

The time is come, the day draweth near. Let not the buyer rejoice nor the
seller mourn, for wrath is upon all the multitude thereof.
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ఇదిగో యిదే ఆ దిన్ము, అది వచేచయన్నది, ఆ దురిదన్ము ఉదయించ
చన్నది, ఆ దండము పూచియన్నది, ఆ గరవము చిగి రించియన్నది,
బల్లతాకరము పుటిు దుషు
ు లను దండించన్ దాయెను.

For the seller shall not return to that which is sold, although they were yet
alive; for the vision is touching the whole multitude thereof, which shall not
return; neither shall any strengthen himself in the iniquity of his life.
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"They have blown the trumpet, even to make all ready; but none goeth to
the battle, for My wrath is upon all the multitude thereof.
The sword is without, and the pestilence and the famine within. He that is in
the field shall die with the sword, and he that is in the city, famine and
pestilence shall devour him.
But they that escape of them shall escape, and shall be on the mountains
like doves of the valleys, all of them mourning, every one for his iniquity.
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వారిలోనైన్ను వారి గుంపులోనైన్ను వారి ఆసితలోనైన్ను వారికున్న
పరభావములోనైన్ను ఏమియ శ్రష్ంపదు.
కాలము వచచచన్నది, దిన్ము సమీప మ్యయెను, వారి
సమూహమ్ంత్టిమీద ఉగరత్ నిలిచి యన్నది గనుక కొనువారికి
సంతోష్ముండ పనిలేదు, అముివానికి దుుఃఖముండ పనిలేదు.
వారు బరదికి యన్నను అముివాడు అమిిన్దానికి త్రరిగి రాడు,ఈ దరశ
న్ము వారి సమూహమ్ంత్టికి చెందును, అది త్పపక జరు గును, వారందరు
దోషులైరి గనుక త్మ్ ప్ర
ర ణము రకిుంచ కొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరాము
చేయరు.
వారు సరవసిదు
ి లై బాకా నాదము చేయదురు గాని వారి
సమూహమ్ంత్టిమీదికి నా ఉగరత్ వచిచయన్నది గనుక యదిమున్కు
పూనుకొనువాడొకడును ఉండడు.
బయట ఖడుమున్నది లోపట తెగులును కాుమ్మును ఉన్నవి, బయటనున్న
వారు ఖడుముచేత్ చతు
త రు, పటుణములోనున్న వారిని కాుమ్మును తెగులును
మింగును.
వారిలో ఎవ రైన్ను త్పపంచకొనిన్ యెడల వారందరును లోయలోని
గువవలవల పరవత్ములమీదనుండి త్మ్ దోష్ములనుబటిు మూలు
ు లిడుదురు.
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అందరిచేతులు సతు
త వ త్పుపను, అందరి మోకాళ్ల
ా నీళావల త్త్తరిలు
ా ను.

"As for the beauty of his ornament, he set it in majesty; but they made the
images of their abominations and of their detestable things therein;
therefore have I set it far from them.

Violence is risen up into a rod of wickedness; none of them shall remain, nor
of their multitude, nor of any of theirs; neither shall there be wailing for
them.

All hands shall be feeble, and all knees shall be weak as water.

They shall also gird themselves with sackcloth, and horror shall cover them;
and shame shall be upon all faces, and baldness upon all their heads.
They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed;
their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the
wrath of the LORD. They shall not satisfy their souls, neither fill their bowels,
because it is the stumbling block of their iniquity.
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వారు గోనపటుకట్ట
ు కొందురు, వారికి ఘోరమైన్ భ్యము త్గులును, అందరు
సిగు
ు పడుదురు, అందరి త్లలు బోడియగును.
త్మ్ వెండిని వీధులలో ప్రరవేయదురు, త్మ్ బంగారమును నిష్దిమ్ని
యెంచదురు, యెహోవా ఉగరత్ దిన్మ్ందు వారి వెండియే గాని బంగారమే
గాని వారిని త్పపంచ జాలదు, అది వారి దోష్కిరయలు విడువకుండ
అభ్ాంత్రమ్యయెను గనుక దానివలన్ వారు త్మ్ ఆకలి
తీరుచకొన్జాలకపోదురు, త్మ్ ఉదరమును పోష్ంచకొన్జాలకపోదురు.

And I will give it into the hands of the strangers for a prey and to the wicked
of the earth for a spoil, and they shall pollute it.
My face will I turn also from them, and they shall pollute My secret place;
for the robbers shall enter into it and defile it.

శృంగార మైన్ ఆ యాభ్రణమును వారు త్మ్ గరవమున్కు ఆధార ముగా
ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన్ దేవత్ల విగరహములు చేసిరి గనుక
నేను దానిని వారికి రోత్గా చేసెదను,
వారు దాని అపవిత్ిపరచన్ట్ట
ా అనుాలచేత్రకి దోపుడు సొముిగాను
దురాిరు
ు లైన్ జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపపగించెదను.

"Make a chain, for the land is full of bloody crimes, and the city is full of
violence.
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బల్లఢ్యాల యత్ర శయము ఆగిపోవున్ట్ట
ా ను వారి పరిశుదిసథలములు అపవిత్ి
ములగున్ట్ట
ా ను అన్ాజనులలో దుషు
ు లను నేను రపపంచె దను; ఆ దుషు
ు లు
వారి యిండాను సవత్ంత్రించకొందురు.
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సమూలధవంసము వచేచయన్నది, జనులు సమ్యధాన్ము కొరకు
విచారించచనానరుగాని అది వారికి దొరకదు.

And it came to pass in the sixth year, in the sixth month, on the fifth day of
the month, as I sat in mine house and the elders of Judah sat before me,
that the hand of the Lord GOD fell there upon me.
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Then I beheld, and lo, a likeness as the appearance of fire: from the
appearance of His loins even downward, fire, and from His loins even
upward, as the appearance of brightness, as the color of amber.
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నాశన్ము వెంబడి నాశన్ము కలుగుచన్నది, సమ్య చారము వెంబడి
సమ్యచారము వచచచన్నది; వారు పరవకియొదద దరశన్ముకొరకు
విచారణచేయదురుగాని యాజకులు ధరిశాసతీజా
ా నులు కాకపోయిరి, పదదలు
ఆలోచన్ చేయకయే యనానరు.
రాజు వాాకులపడు చనానడు, అధికారులు భీత్రనొందుచనానరు, సామ్యన్ా
జనులు వణకుచనానరు; నేను యెహోవానై యనాన న్ని వారు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా వారి పరవరిన్ఫలము నేను వారి మీదికి
రపపంపబోవుచనానను, వారు చేసిన్ దోష్ము లను బటిు వారికి తీరుప
తీరచబోవుచనానను.
ఆరవ సంవత్సరము ఆరవ నల అయిదవ దిన్మున్ నేను నా యింట
కూరుచనియండగాను యూదా పదదలు నా యెదుట కూరుచండియండగాను
పరభువెైన్ యెహోవా హసతము నామీదికి వచెచను.

వారిని చూడ కుండ నా ముఖమును నేను త్రిపుపకొందును గనుక శతు
ి వులు
నా నిధిసాథన్మును అపవిత్ిపరచదురు, దొంగలు చొరబడి దానిని అపవిత్ి
పరచదురు.
దేశము రకి ముతో నిండియన్నది, పటుణము బల్లతాకరముతో నిండి
యన్నది. సంకెళ్ల
ా సిదిపరచము.

Therefore I will bring the worst of the heathen, and they shall possess their
houses. I will also make the pomp of the strong to cease, and their holy
places shall be defiled.
Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none.

Mischief shall come upon mischief, and rumor shall be upon rumor. Then
shall they seek a vision of the prophet, but the law shall perish from the
priest and counsel from the ancients.
The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, and
the hands of the people of the land shall be troubled. I will do unto them
according to their way, and according to their deserts will I judge them; and
they shall know that I am the LORD."

And He put forth the form of a hand, and took me by a lock of mine head;
and the Spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought
me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that
looketh toward the north, where was the seat of the image of jealousy,
which provoketh to jealousy.
And behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision
that I saw in the plain.
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అంత్ట నేను చూడగా అగినని పోలిన్ ఆకారము నాకు కన్బడెను, న్డుము
మొదలుకొని దిగువకు అగినమ్యమైన్ట్ట
ు గాను, న్డుము మొదలుకొని పైకి
తేజ్యమ్యమైన్ట్ట
ు గాను, కరుగుచన్న అపరంజయె
ై న్ట్ట
ు గాను ఆయన్ నాకు
కన్బడెను.
మ్రియ చెయిావంటిది ఒకటి ఆయన్ చాప నా త్లవెండు
ర కలు పట్ట
ు కొన్గా
ఆత్ి భూమ్యాకాశముల మ్ధాకు న్ననత్రత, నేను దేవుని దరశన్ములను
చూచచండగా యెరూష్ లేమున్కు ఉత్తరపువెైపున్నున్న ఆవరణ
దావరముదగుర రోష్ము పుటిుంచ విగరహసాథన్ములో న్నున దించెను.

Then said He unto me, "Son of man, lift up thine eyes now the way toward
the north." So I lifted up mine eyes the way toward the north, and beheld
northward at the gate of the altar this image of jealousy in the entry.

అంత్ట లోయలో నాకు కన్బడిన్ దరశన్రూపముగా ఇశారయేలీయల దేవుని
పరభావము అచచట కన్బడెను.
న్ర పుతు
ి డా, ఉత్తరపువెైపు తేరి చూడుమ్ని యెహోవా నాకు సెలవియాగా
నేను ఉత్తరపువెైపు తేరి చూచిత్రని; ఉత్తరపువెైపున్ బలిపీఠపు గుమ్ిము
లోపల రోష్ము పుటిుంచ ఈ విగరహము కన్బడెను.

And He brought me to the door of the court; and when I looked, behold, a
hole in the wall.
Then said He unto me, "Son of man, dig now in the wall"; and when I had
dug in the wall, behold, a door.

అంత్ట ఆయన్ నాతో ఈల్లగు సెలవిచెచనున్రపుతు
ి డా, వారు చేయ దానిని
నీవు చూచచనానవు గదా; నా పరిశుదిసథలమును నేను విడిచిపోవున్ట్ట
ా గా
ఇశారయేలీయలు ఇకకడ చేయ అత్ాధికమైన్ హేయకృత్ాములు
చూచిత్రవా? యీత్ట్ట
ు త్రరిగిన్యెడల వీటికంట్ట మ్రి యధికమైన్
హేయకిరయలు చూచెదవు.
అపుపడు ఆవరణదావరముదగుర న్నున ఆయన్ దింపగా గోడలోనున్న సందు
ఒకటి నాకు కన్ బడెను.

And He said unto me, "Go in, and behold the wicked abominations that they
do here."
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న్రపుతు
ి డా, ఆ గోడకు కన్నము త్ివువ మ్ని ఆయన్ నాకు సెలవియాగా
నేను గోడకు కన్నము త్ివివన్ంత్లో దావరమొకటి కన్బడెను.
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నీవు లోపలికి చొచిచ, యికకడ వారటిు హేయకృత్ాములు చేయ చనానరో
చూడుమ్ని ఆయన్ నాకు సెలవియాగా

Then said He unto me, "Son of man, hast thou seen what the elders of the
house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his images? For
they say, `The LORD seeth us not. The LORD hath forsaken the earth.'"
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He said also unto me, "Turn thee yet again, and thou shalt see greater
abominations that they do."
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నేను లోపలికి పోయి చూచిత్రని; అపుపడు ప్ర
ర కెడి సకల జంతువుల
ఆకారములును హేయమైన్ మ్ృగముల ఆకారములును, అన్గా
ఇశారయేలీయల దేవత్ల విగరహ ములనినయ గోడమీద చట్ట
ు ను
వా
ర యబడియన్నట్ట
ు కన్బడెను.
మ్రియ ఒకొకకడు త్న్ చేత్రలో ధూప్రరిి పట్ట
ు కొని ఇశారయేలీయల పదదలు
డెబబది మ్ందియ, వారిమ్ధాను షాఫాను కుమ్యరుడెైన్ యజనాాయ, ఆ
యాకారములకు ఎదురుగా నిలిచి యండగా, చికకని మేఘమువల
ధూపవాసన్ ఎకుకచండెను.

He said furthermore unto me, "Son of man, seest thou what they do, even
the great abominations that the house of Israel committeth here, that I
should depart far off from My sanctuary? But turn thee yet again, and thou
shalt see greater abominations."

So I went in and saw; and behold, every form of creeping things and
abominable beasts and all the idols of the house of Israel portrayed upon
the wall round about.
And there stood before them seventy men of the ancients of the house of
Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with
every man his censer in his hand; and a thick cloud of incense went up.

Then He brought me to the door of the gate of the LORD'S house which was
toward the north; and behold, there sat women weeping for Tammuz.
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అపుపడా యన్ నాకు సెలవిచిచన్దేమ్న్గాన్రపుతు
ి డా యెహోవా మ్ముిను Then said He unto me, "Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet
కాన్క యండును, యెహోవా దేశ మును విసరిజంచెను అని యనుకొని,
again, and thou shalt see greater abominations than these."
ఇశారయేలీయల పదదలు చీకటిలో త్మ్ విగరహపు గదులలో వారిలో పరత్రవాడు
చేయదానిని నీవు చూచచనానవు గదా.
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మ్రియ ఆయన్నీవు ఈత్ట్ట
ు త్రరుగుము, వీటిని మించిన్ అత్ర
హేయకృత్ాములు వారు చేయట చూతువని నాతో చెపప
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యెహోవా మ్ందిరపు ఉత్తర దావరము దగుర న్నున దింపగా, అకకడ స్త్తీలు
కూరుచండి త్మూిజు దేవత్నుగూరిచ యేడుచట చూచిత్రని.
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అపుపడాయన్న్రపుతు
ి డా, యిది చూచిత్రవి గాని నీవు త్రరిగి చూచిన్ యెడల Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have
వీటిని మించిన్ హేయకృత్ాములు చూతువని నాతో చెపప
pity; and though they cry in Mine ears with a loud voice, yet will I not hear
them."
యెహోవా మ్ందిరపు లోపలి ఆవరణ ములో న్నున దింపగా, అకకడ యెహోవా He cried also in mine ears with a loud voice, saying, "Cause them that have
ఆలయ దావరము దగురనున్న ముఖమ్ంటపమున్కును బలిపీఠమున్ కును charge over the city to draw near, even every man with his destroying
మ్ధాను ఇంచమించ ఇరువది యయిదుగురు మ్ను షుాలు కన్బడిరి. వారి weapon in his hand."
వీపులు యెహోవా ఆలయము త్ట్ట
ు ను వారి ముఖములు తూరుపత్ట్ట
ు ను
త్రరిగి యండెను; వారు తూరుపన్ నున్న సూరుానికి న్మ్సాకరము చేయ
చండిరి.
అపుపడాయన్ నాతో ఇటాననున్రపుతు
ి డా, నీవు చూచిత్రవే; యూదావారు
And behold, six men came from the way of the higher gate, which lieth
ఇకకడ ఇటిు హేయ కృత్ాములు జరిగించట చాలదా? వారు దేశమును బల్ల toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand; and one
తాకరముతో నింపుచ నాకు కోపము పుటిుంచదురు, తీగె ముకుకన్కు
man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side.
పట్ట
ు చ మ్రి ఎకుకవగా నాకు కోపము పుటిుంచదురు.
And they went in and stood beside the brazen altar.
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కాబటిు కటాక్షము లేకయ కనికరము చూపకయ నేను నా కోరధమున్గుపరచి,
వారు నా చెవులలో ఎంత్ బిగురగా మొఱ్ఱపటిున్ను నేను ఆలకింప కుందును.

And the glory of the God of Israel had gone up from the cherub, whereupon
he was, to the threshold of the house. And He called to the man clothed
with linen, who had the writer's inkhorn by his side;
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మ్రియ నేను చెవుల్లర వినున్ట్ట
ా ఆయన్గటిుగా ఈ మ్యటలు
పరకటించెనుఒకొకకడు తాను హత్ము చేయ ఆయధమును
చేత్పట్ట
ు కొనిపటుణపు కావలి వారందరును ఇకకడికి రండి అనను.
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అంత్లో ఒకొక కడు తాను హత్ముచేయ ఆయధమును చేత్ పట్ట
ు కొని,
ఉత్తర దికుకన్నున్న పై గవిని మ్యరుముగా ఆరుగురు మ్నుషుాలు
వచచచండిరి. వారి మ్ధా ఒకడు, అవిసె నారబటు ధరించకొని న్డుమున్కు
లేఖకుని సిరాబుడిి కట్ట
ు కొని యండెను; వారు ఆలయమున్ పరవేశించి
యిత్తడి బలిపీఠమునొదద నిలిచిరి.

and the LORD said unto him, "Go through the midst of the city, through the
midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men who sigh
and who cry because of all the abominations that are done in the midst
thereof."
And to the others He said in mine hearing, "Go ye after him through the city
and smite. Let not your eye spare, neither have ye pity.

And He brought me into the inner court of the LORD'S house, and behold, at
the door of the temple of the LORD, between the porch and the altar, were
about five and twenty men with their backs toward the temple of the LORD
and their faces toward the east; and they worshiped the sun toward the
east.
Then He said unto me, "Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing
to the house of Judah that they commit the abominations which they
commit here? For they have filled the land with violence and have returned
to provoke Me to anger; and lo, they put the branch to their nose.
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ఇశారయేలీయల దేవుని మ్హిమ్ తానున్న కెరూబుపైనుండి దిగి మ్ందిరపు
గడప దగురకువచిచ నిలిచి, అవిసె నారబటు ధరించకొని లేఖకుని సిరాబుడిి
న్డుమున్కు కట్ట
ు కొనిన్ వానిని పలువగా

Slay utterly old and young, both maids and little children and women; but
come not near any man upon whom is the mark; and begin at My
sanctuary." Then they began with the elder men who were before the house.
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యెహోవాయెరూష్లేమ్ను ఆ పటుణములో పరవేశించి చట్ట
ు త్రరిగి, దానిలో
జరిగిన్ హేయకృత్ాములనుగూరిచ మూలు
ు లిడుచ పరల్లపంచచన్నవారి
లల్లటముల గురుతు వేయమ్ని వారి కాజా
ా పంచి

And He said unto them, "Defile the house, and fill the courts with the slain.
Go ye forth." And they went forth and slew in the city.
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నేను వినుచండగా వారికీల్లగు సెలవిచెచనుమీరు పటుణములో వాని వెంట
పోయి నా పరిశుదిసథలము దగుర మొదలుపటిు, కటాక్షమైన్ను కనికరమైన్ను
లేకుండ అందరిని హత్ము చేయడి.

And it came to pass, while they were slaying them and I was left, that I fell
upon my face and cried, and said, "Ah Lord GOD! Wilt Thou destroy all the
residue of Israel in Thy pouring out of Thy fury upon Jerusalem?"
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Then said He unto me, "The iniquity of the house of Israel and Judah is
exceeding great, and the land is full of blood and the city full of
perverseness; for they say, `The LORD hath forsaken the earth, and the
LORD seeth not.'
And as for Me also, Mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I
will recompense their ways upon their heads."
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అందరు న్శించన్ట్ట
ా ఎవరిని విడిచిపటుక, పదదవారిని చిన్నవారిని కన్ాకలను
పలాలను స్త్తీలను చంపవలను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని
ముటుకూడదు. వారు మ్ందిరము ముందరనున్న పదదలను హత్ముచేయ
మొదలు పటుగా
ఆయన్మ్ందిరమును అపవిత్ిపరచడి, ఆవర ణములను హత్మైన్వారితో
నింపుడి, మొదలుపట్ట
ు డి అని సెలవిచెచను గనుక వారు బయలుదేరి
పటుణములోని వారిని హత్ము చేయసాగిరి.
నేను త్పప మ్రి ఎవరును శ్రష్ంప కుండ వారు హత్ము చేయట నేను చూచి
సాసాుంగపడి వేడుకొని అయోా, పరభువా, యెహోవా, యెరూష్ లేముమీద నీ
కోరధమును కుమ్ిరించి ఇశారయేలీయలలో శ్రష్ంచిన్వారిన్ందరిని
న్శింపజేయదువా? అని మొఱ్ఱ పటుగా
ఆయన్ నాకీల్లగు సెలవిచెచనుఇశారయేలు వారి యొకకయ
యూదావారియొకకయ దోష్ము బహు ఘోరముగా ఉన్నది; వారుయెహోవా
దేశ మును విసరిజంచెన్నియ ఆయన్ మ్ముిను కాన్డనియ న్ను కొని,
దేశమును హత్ాతోను పటుణమును త్రరుగుబాట్ట తోను నింపయనానరు.
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And behold, the man clothed with linen, who had the inkhorn by his side,
reported the matter, saying, "I have done as Thou hast commanded me."

Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the
cherubims there appeared over them, as it were, a sapphire stone with the
appearance of the likeness of a throne.

కాబటిు కటాక్షముంచకయ కనికరము చూపకయ నేను వారి పరవరిన్
ఫలమును వారనుభ్వింపజేసెదను.

And He spoke unto the man clothed with linen, and said, "Go in between
the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire
from between the cherubims, and scatter them over the city." And he went
in in my sight.
అపుపడు అవిసెనార బటు ధరించ కొని లేఖకుని సిరాబుడిి న్డుమున్కు
Now the cherubims stood on the right side of the house when the man went
కట్ట
ు కొనిన్ వాడు వచిచనీవు నాకాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నేను చేసిత్రన్ని మ్న్వి చేసెను. in; and the cloud filled the inner court.
నేను చూచచండగా కెరూబులకు పైగానున్న ఆకాశమ్ండలమువంటిదానిలో
నీలకాంత్మ్యమైన్ సింహా సన్మువంటి దొకటి అగుపడెను.

Then the glory of the LORD went up from the cherub and stood over the
threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the
court was full of the brightness of the LORD'S glory.
అపుపడు అవిసెనార బటు ధరించకొనిన్వానితో యెహోవాకెరూబు కిరంద నున్న And the sound of the cherubims' wings was heard even to the outer court,
చకరముల మ్ధాకు పోయి, కెరూబుల మ్ధానున్న నిపుపలు చేతులనిండ
as the voice of the Almighty God when He speaketh.
తీసికొని పటుణముమీద చలు
ా మ్ని సెలవియాగా, నేను చూచచండున్ంత్లో
అత్డు లోపలికి పోయెను.
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అత్డు లోపలికిపోగా కెరూబులు మ్ందిరపు కుడిపరకకను నిలిచియండెను;
మ్రియ మేఘము లోపలి ఆవరణమును కమిియండెను.
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యెహోవా మ్హిమ్ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మ్ందిరపు గడపదగుర దిగి And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto
నిలిచెను మ్రియ మ్ందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా the fire that was between the cherubims, and took thereof and put it into
తేజ్య మ్హిమ్తో నిండిన్ దాయెను.
the hands of him that was clothed with linen, who took it and went out.
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దేవుడెైన్ సరవశకు
ి డు పలుకున్ట్ట
ా గా కెరూబుల రకకల చపుపడు బయటి
ఆవర ణమువరకు విన్బడెను.
కెరూబుల మ్ధానుండు చకర ముల దగుర నుండి అగిన తీసికొనుమ్ని ఆయన్
అవిసెనార బటు ధరించకొనిన్వానికి ఆజా ఇయాగా, అత్డు లోపలికి పోయి
చకరముదగుర నిలిచెను.
కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమ్ధా నున్న అగినవెైపు చెయిా చాప నిపుపలు
తీసి అవిసెనారబటు ధరించకొనిన్ వాని చేత్రలోనుంచగా అత్డు అవి పట్ట
ు కొని
బయలుదేరను;
అంత్లో కెరూ బుల రకకలకిరంద మ్యన్వహసతరూప మొకటి కన్బడెను;
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And it came to pass that when He had commanded the man clothed with
linen, saying, "Take fire from between the wheels, from between the
cherubims," then he went in and stood beside the wheels.

And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their
wings.
And when I looked, behold, the four wheels by the cherubims, one wheel by
one cherub and another wheel by another cherub; and the appearance of
the wheels was as the color of a beryl stone.
And as for their appearance, all four had one likeness, as if a wheel had
been in the midst of a wheel.

When they went, they went upon their four sides. They turned not as they
went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned
not as they went.
నేను చూచచండగా ఒకొకక కెరూబు దగుర ఒక చకరముచొపుపన్ నాలుగు చకర And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and
ములు కన్బడెను; ఆ చకరములు రకివరణపు రాత్రతో చేయబడిన్ట్ట
ా ండెను.
the wheels, were full of eyes round about -- even the wheels that the four
had.
ఆ నాలుగు చకరములు ఏకరీత్రగానుండి యొకొకక చకర మున్కులోగా మ్రియొక As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, "O wheel."
చకరమున్నట్ట
ు గా కన్బడెను.
అవి జరుగుచండగా నాలుగు వెైపులు జరుగుచన్నట్ట
ా ం డెను, వెనుకకు
And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, and
త్రరుగక జరుగుచండెను, త్ల యేత్ట్ట
ు త్రరుగునో అవి ఆ త్టేు దానివెంట
the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and
పోవుచండెను, వెనుకకు త్రరుగక జరుగుచండెను.
the fourth the face of an eagle.
ఆ నాలుగు కెరూ బులయొకక శరీరములును వీపులును చేతులును
And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by
రకకలును ఆ చకరములచట్ట
ు ను కనునలతో నిండియండెను; నాలు గింటికి
the River of Chebar.
చకరములుండెను.
నేను వినుచండగాత్రరుగు డని చకరములకు ఆజా యియాబడెను.
And when the cherubims went, the wheels went alongside them; and when
the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same
wheels also turned not from beside them.
కెరూబులలో ఒకొకకదానికి నాలుగు ముఖము లుండెను; మొదటిది
When they stood, these stood, and when they were lifted up, these lifted up
కెరూబుముఖము, రండవది మ్యన్వముఖము, మూడవది సింహముఖము,
themselves also; for the spirit of the living creature was in them.
నాలువది పకిురాజు ముఖము.
ఈ కెరూబులు పైకెకెకను. కెబారు న్ది దగుర నాకు కన్ బడిన్ జంతువు ఇదే.
Then the glory of the LORD departed from off the threshold of the house
and stood over the cherubims.
కెరూబులు జరుగగా చకరము లును వాటి పరకకను జరిగెను. కెరూబులు
And the cherubims lifted up their wings and mounted up from the earth in
నేలనుండి లేవవలన్ని రకకలు చాచగా ఆ చకరములు వాటియొదద నుండి
my sight. When they went out, the wheels also were beside them, and every
తొలగలేదు.
one stood at the door of the east gate of the LORD'S house; and the glory of
the God of Israel was over above them.
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జీవులకున్న ప్ర
ర ణము చకరము లలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియ
నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియ లేచెను
యెహోవా మ్హిమ్ మ్ందిరపు గడపదగురనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు
పైత్ట్ట
ు న్ నిలువగా
కెరూబులు రకకలు చాచి, నేను చూచచండగా నేలనుండి పైకి లేచెను. అవి
లేవగా చకరములు వాటితో కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మ్ంది రపు తూరుప
దావరమున్కు వచిచ దిగి, అకకడ నిలువగా ఇశారయేలీయల దేవుని మ్హిమ్
వాటికిపైగా నిలిచెను.
కెబారు న్దిదగుర ఇశారయేలు దేవుని కిరంద నాకు కన్ బడిన్ జీవి ఇదే; అవి
కెరూబులని నేను గురు
ి పటిుత్రని.

This is the living creature that I saw under the God of Israel by the River of
Chebar; and I knew that they were the cherubims.
Every one had four faces apiece, and every one four wings, and the likeness
of the hands of a man was under their wings.
And the likeness of their faces was the same as the faces which I saw by the
River of Chebar, their appearances and themselves. They went every one
straight forward.

ఒకొకకదానికి నాలుగసి ముఖములును నాలుగసి రకక లును ఉండెను.
మ్రియ ఒకొకకదానికి రకకరకక కిరందను మ్యన్వహసతము వంటిది ఒకటి
కన్బడెను.
మ్రియ వాటి ముఖరూపములు కెబారు న్దిదగుర నాకు కన్బడిన్
ముఖరూపములవల ఉండెను; అవియ వాటి రూపములును అదేవిధముగా
ఉండెను; ఇవియనినయ ఆయా ముఖములవెైపుగా జరుగుచండెను.

Then said He unto me: "Son of man, these are the men who devise mischief
and give wicked counsel in this city,

1

పమ్ిట ఆత్ి న్నున ఎత్రత యెహోవా మ్ందిరపు తూరుప గుమ్ిము నొదదకు
చేరిచ న్నునదింపగా గుమ్ిపు వాకిట ఇరు వదియె
ై దుగురు మ్నుషుాలు
కన్బడిరి; వారిలో జనులకు పరధానులైన్ అజూ
జ రు కుమ్యరుడగు యజనాాయ
బెనాయా కుమ్యరుడగు పలటాాయ నాకు కన్బడిరి.

Therefore prophesy against them, prophesy, O son of man."
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అపుపడాయన్ నాకీల్లగు సెలవిచెచనున్రపుతు
ి డా యీ పటుణము
పచన్ప్రత్ియనియ, మ్న్ము మ్యంస మ్నియ, ఇండు
ా కట్ట
ు కొన్
అవసరములేదనియ చెపుప కొనుచ
ఈ పటణణములో ప్రపము యోచించి దురాలోచన్ చేయవారు వీరే.
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Moreover the Spirit lifted me up and brought me unto the east gate of the
LORD'S house, which looketh eastward; and behold, at the door of the gate
five and twenty men, among whom I saw Jaazaniah the son of Azzur, and
Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people.

who say, `It is not near; let us build houses: this city is the caldron, and we
are the flesh.'

And the Spirit of the LORD fell upon me, and said unto me, "Speak! Thus
saith the LORD: Thus have ye said, O house of Israel; for I know the things
that come into your mind, every one of them.
Ye have multiplied your slain in this city, and ye have filled the streets
thereof with the slain.
కావున్ వారికి విరోధముగా పరవచింపుము; న్రపుతు
ి డా, పరవచింపుము.
Therefore thus saith the Lord GOD: Your slain whom ye have laid in the
midst of it, they are the flesh, and this city is the caldron; but I will bring you
forth out of the midst of it.
అంత్ట యెహోవా ఆత్ి నామీదికి వచిచ ఆజా ఇచిచన్ దేమ్న్గా నీవు నీ మ్యట Ye have feared the sword; and I will bring a sword upon you, saith the Lord
వారికి తెలియజేయము, యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట
GOD.
యిదేఇశారయేలీయల్లరా, మీరీ ల్లగున్ పలుకుచనానరే, మీ మ్న్సుసన్
పుటిున్ అభి ప్ర
ర యములు నాకు తెలిసేయన్నవి.
ఈ పటుణములో మీరు బహుగా హత్ా జరిగించిత్రరి, మీచేత్ హతులైన్ వారితో And I will bring you out of the midst thereof, and deliver you into the hands
వీధులు నిండియన్నవి.
of strangers and will execute judgments among you.
కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీరు హత్ముచేసి
Ye shall fall by the sword; I will judge you in the border of Israel; and ye shall
పటుణములో పడవేసిన్ శవములే మ్యంసము, ఈ పటుణమే పచన్ ప్రత్ి, యీ
know that I am the LORD.
పటుణములోనుండి మిముిను వెళా గొట్ట
ు దును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మీరు ఖడుమున్కు భ్యపడుచనానరే, నేనే మీమీదికి ఖడుము రపపంచెదను;
ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
మ్రియ మీకు శిక్ష విధించి పటు ణములోనుండి మిముిను వెళాగొటిు
అనుాలచేత్రకి మిముి న్పపగించదును.
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This city shall not be your caldron, neither shall ye be the flesh in the midst
thereof; but I will judge you in the border of Israel.
And ye shall know that I am the LORD; for ye have not walked in My
statutes, neither executed My judgments, but have done according to the
manner of the heathen who are round about you."
And it came to pass when I prophesied, that Pelatiah the son of Benaiah
died. Then fell I down upon my face, and cried with a loud voice and said,
"Ah, Lord GOD! Wilt Thou make a full end of the remnant of Israel?"
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ఇశారయేలు సరిహదు
ద లలోగానే మీరు ఖడుముచేత్ కూలున్ట్ట
ా నేను మీకు శిక్ష
విధింపగా నేనే యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
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మీరు దాని మ్ధా మ్యంసముగా ఉండున్ట్ట
ా ఈ పటుణము మీకు పచన్ప్రత్ిగా
ఉండదు; నేను ఇశారయేలు సరిహదు
ద ల యొదదనే మీకు శిక్ష విధింతును.
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అపుపడు మీ చట్ట
ు నున్న అన్ాజనుల విధుల నాచరించటకెై మీరు ఎవని
కటుడల న్నుసరింపక మ్యనిత్రరో యెవని విధులను ఆచ రింపకపోత్రరో, ఆ
యెహోవాన్గు నేనే ఆయన్న్ని మీరు తెలిసికొందురు.
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కాబటిు వారికి ఈ మ్యట పరకటింపుముపరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్
దేమ్న్గా దూరమున్నున్న అన్ాజనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసిన్ను, ఆ
యా దేశములలో వారిని చెదరగొటిు న్ను, వారు వెళ్లున్ ఆ యా దేశములలో
కొంత్కాలము నేను వారికి పరిశుదా
ి లయముగా ఉందును.

And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I
will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of
flesh,
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that they may walk in My statutes and keep Mine ordinances, and do them.
And they shall be My people, and I will be their God.
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కాగా నీవు ఈ మ్యట పరకటింపుముపరభువెైన్ యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గాఆ
యా జన్ముల మ్ధానుండి నేను మిముిను సమ్కూరిచ, మీరు
చెదరగొటుబడిన్ దేశములలో నుండి మిముిను రపపంచి, ఇశారయేలుదేశమును
మీ వశము చేసెదను.
వారు అకకడికి వచిచ అకకడ తా ముంచియన్న విగరహములను తీసివేసి,
తాము చేసియన్న హేయకిరయలు చేయట మ్యనుదురు.

Again the word of the LORD came unto me, saying,

"Son of man, thy brethren, even thy brethren, the men of thy kindred, and
all the house of Israel wholly, are they unto whom the inhabitants of
Jerusalem have said, `Get you far from the LORD; unto us is this land given
as a possession.'
నేను ఆ పరకారము పరవచింపు చండగా బెనాయా కుమ్యరుడెైన్ పలటాా
Therefore say, `Thus saith the Lord GOD: Although I have cast them far off
చచెచను గనుక నేను సాషా
ు ంగపడి యెలుగెత్ర ్ి్త్అయోా, పరభువా, యెహోవా, among the heathen, and although I have scattered them among the
ఇశారయేలీయల శ్రష్మును నీవు నిరూిలము చేయదువా? అని
countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where
మొఱ్ఱపటిుత్రని.
they shall come.'
అపుపడు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
Therefore say, `Thus saith the Lord GOD: I will even gather you from the
people and assemble you out of the countries where ye have been
scattered, and I will give you the land of Israel.'
న్రపుతు
ి డా, యెరూష్లేము పటుణపువారుఈ దేశము మ్యకు సావసథాముగా
And they shall come thither, and they shall take away all the detestable
ఇయా బడెను, మీరు యెహోవాకు దూరసు
థ లుగా నుండుడి, అని యెవరితో
things thereof and all the abominations thereof from thence.
చెపుపచనానరో వారందరు ఇశారయేలీయలై నీకు సాకాుదబంధువులును నీచేత్
బంధుత్వధరిము నొందవలసిన్వారునై యనానరు.

But as for them whose heart walketh after the heart of their detestable
things and their abominations, I will recompense their way upon their own
heads, saith the Lord GOD."
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వారు నా కటు డలను నా విధులను అనుసరించి గెైకొను న్ట్ట
ా నేను వారి
శరీరములలోనుండి రాత్రగుండెను తీసివేసి వారికి మ్యంసపు గుండెను ఇచిచ,
వారికి ఏకమ్న్సుస కలుగజేసి వారియందు నూత్న్ ఆత్ి పుటిుంతును.
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అపుపడు వారు నాకు జనులై యందురు నేను వారికి దేవుడనై యందును.
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న్రపుతు
ి డా, దేశాంత్రము పోవువానికి త్గిన్ సామ్గిరని మూటకట్ట
ు కొని,
పగటివేళ వారు చూచచండగా నీవు పరయాణమై, నీవున్న సథలమును విడిచి
వారు చూచ చండగా మ్రియొక సథలమున్కు పముి; వారు త్రరుగు బాట్ట
చేయవారు, అయిన్ను దీని చూచి విచారించ కొందురేమో

In their sight shalt thou bear it upon thy shoulders and carry it forth in the
twilight. Thou shalt cover thy face, that thou see not the ground; for I have
set thee for a sign unto the house of Israel."
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And I did so as I was commanded: I brought forth my goods by day, as
supplies for captivity, and in the evening I dug through the wall with mine
hand. I brought them forth in the twilight, and I bore them upon my
shoulder in their sight.
And in the morning came the word of the LORD unto me, saying,
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దేశాంత్రము పోవువాడు త్న్ సామ్గిరని తీసికొనున్ట్ట
ా వారు చూచచండగా
నీ సామ్గిరని పగటి యందు బయటికి తీసికొనివచిచ వారు చూచచండగా
అసతమ్యన్మున్ పరయాణమై పరదేశమున్కు పోవువాని వల నీవు
బయలుదేరవలను
వారు చూచచండగా గోడకు కన్నమువేసి నీ సామ్గిరని తీసికొని దాని దావరా
బయలుదేరుము
వారు చూచచండగా రాత్రియందు మూట భుజముమీద పట్ట
ు కొని నేల
కన్బడకుండ నీ ముఖము కపుపకొని దానిని కొనిపముి, నేను ఇశార
యేలీయలకు నినున సూచన్గా నిరణయించిత్రని.

Then the cherubims lifted up their wings, and the wheels beside them, and
the glory of the God of Israel was over them.

And the glory of the LORD went up from the midst of the city and stood
upon the mountain which is on the east side of the city.
అయితే త్మ్ విగరహములను అనుసరించచ, తాము చేయచ వచిచన్
Afterwards the Spirit took me up, and brought me in a vision by the Spirit of
హేయకిరయలను జరిగింప బూనువారిమీదికి త్మ్ పరవరిన్ ఫలము రపపంతును; God into Chaldea to those of the captivity. So the vision that I had seen
ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
went up from me.
కెరూబులు త్మ్ రకకలు చాచెను, చకరము లును వాటి పరకకనుండెను అంత్లో Then I spoke unto those of the captivity all the things that the LORD had
ఇశారయేలీయల దేవుని మ్హిమ్ వాటికి పైన్ నుండెను.
shown me.
మ్రియ యెహోవా మ్హిమ్ పటుణములోనుండి పైకెకిక పటుణపు
The word of the LORD also came unto me, saying,
తూరుపదిశనున్న కొండకుపైగా నిలిచెను.
త్రువాత్ ఆత్ి న్నున ఎత్రత, నేను దైవాత్ివశుడను కాగా, దరశన్ములో
"Son of man, thou dwellest in the midst of a rebellious house, who have
నైన్ట్ట
ు కలీదయలదేశమున్ందు చెరలో ఉన్నవారియొదదకు న్నున దింపను.
eyes to see and see not; they have ears to hear and hear not, for they are a
అంత్లో నాకు కన్బడిన్ దరశన్ము కన్ బడకుండ పైకెకెకను.
rebellious house.
అపుపడు యెహోవా నాకు పరత్ాక్షపరచిన్ వాటిన్నినటిని చెరలో ఉన్నవారికి
నేను తెలియజేసిత్రని.

Therefore, thou son of man, prepare thee supplies for departure, and
remove by day in their sight; and thou shalt remove from thy place to
another place in their sight. It may be they will consider, though they are a
rebellious house.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై... యీల్లగు సెలవిచెచను
Then shalt thou bring forth thy goods by day in their sight, as supplies for
removing; and thou shalt go forth at evening in their sight, as they that go
forth into captivity.
న్రపుతు
ి డా, త్రరుగుబాట్ట చేయవారిమ్ధా నీవు నివసించచనానవు; వారు Dig thou through the wall in their sight, and carry out through it.
దోరహులై యండి, చూచకనునలు కలిగియ చూడక యనానరు; విను
చెవులు కలిగియ విన్కయనానరు.

"Son of man, hath not the house of Israel, the rebellious house, said unto
thee, `What doest thou?'
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ఆయన్ నా కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నేను చేసిత్రని, ఎటాన్గా నేను దేశాంత్రము
పోవువాడనైన్ట్ట
ు గా పగటియందు నా సామ్గిరని బయటికి తెచిచ
అసతమ్యమున్ నా చేత్రతో గోడకు కన్నము వేసి వారు చూచచండగా సామ్
గిరని తీసికొని మూట భుజముమీద పట్ట
ు కొంటిని
ఉదయమున్ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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Say thou unto them, `Thus saith the Lord GOD: This burden concerneth the
prince in Jerusalem and all the house of Israel that are among them.'
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న్ర పుతు
ి డా, నీవు చేయన్దే మ్ని త్రరుగుబాట్టచేయ ఇశారయేలీయలు
నినున అడుగు దురు గనుక నీవు వారితో ఇటానుము
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పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా ఈ దేవోకిి భావము
యెరూష్లేములోనున్న పరధానికిని దానిలోనున్న ఇశార యేలీయలకందరికిని
చెందును
కాబటిు వారికీమ్యట చెపుపమునేను మీకు సూచన్గా ఉనానను, నేను
సూచించిన్ది వారికి కలుగును, వారు చెరలోనికి పోయి దేశాంత్ర
నివాసులగుదురు
మ్రియ వారిలో పరధాను డగువాడు రాత్రియందు సామ్గిరని భుజముమీద
పట్ట
ు కొని తానే మోసికొని పోవుటకెై త్న్ సామ్గిరని బయటికి తెచచ కొన్వలన్ని
గోడకు కన్నమువేసి నేల చూడకుండ ముఖము కపుపకొని పోవును
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అత్ని పట్ట
ు కొనుటకెై నేను నా వలయొగిు వాని చికికంచకొని కలీదయల
But I will leave a few men of them from the sword, from the famine and
దేశమైన్ బబులోనున్కు వాని తెపపంచెదను, అయితే ఆ సథలమును చూడకయే from the pestilence, that they may declare all their abominations among the
అత్డు అకకడ చచచను
heathen whither they come; and they shall know that I am the LORD."
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మ్రియ వారికి సహాయలై వచిచన్వారిన్ందరిని అత్ని దండు వారిన్ందరిని
నేను న్లుదికుకల చెదరగొటిు కత్రతదూసి వారిని త్రిమదను

Moreover the word of the LORD came to me, saying,
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నేను వారిని అన్ాజనులలో చెదరగొటిు ఆ యా దేశములలో వారిని వెళాగొటిున్
త్రువాత్ నేనే యెహో వానైయనానన్ని వారు తెలిసికొందురు

"Son of man, eat thy bread with quaking, and drink thy water with trembling
and with sorrow;
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అయితే నేను యెహోవానైయనానన్ని అన్ాజనులు తెలిసికొనున్ట్ట
ా తాము
చేరిన్ అన్ాజనులలో త్మ్ హేయకృత్ాములనినటిని వారు వివరించి
తెలియజపుపటకెై ఖడుముచేత్ కూలకుండను కాుమ్మున్కు చావకుండను
తెగులు త్గులకుండను నేను వారిలో కొందరిని త్పపంచెదను.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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న్రపుతు
ి డా, వణకుచనే ఆహారము త్రని త్లాడింపును చింత్య కలిగి
నీళ్ల
ా తా
ి గి

and say unto the people of the land, `Thus saith the Lord GOD of the
inhabitants of Jerusalem and of the land of Israel: They shall eat their bread
with sorrow, and drink their water with dismay, that her land may be
desolate of all that is therein, because of the violence of all them that dwell
therein.
And the cities that are inhabited shall be laid waste, and the land shall be
desolate; and ye shall know that I am the LORD.'"
And the word of the LORD came unto me, saying,

Say, `I am your sign: as I have done, so shall it be done unto them. They shall
remove and go into captivity.'
And the prince who is among them shall bear upon his shoulder in the
twilight, and shall go forth; they shall dig through the wall to carry out
through it. He shall cover his face, that he see not the ground with his eyes.
My net also will I spread upon him, and he shall be taken in My snare; and I
will bring him to Babylon to the land of the Chaldeans; yet shall he not see
it, though he shall die there.
And I will scatter toward every wind all who are about him to help him, and
all his troops; and I will draw out the sword after them.
And they shall know that I am the LORD, when I shall scatter them among
the nations and disperse them in the countries.
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దేశములోని జనులకీల్లగు పరకటించముయెరూష్లేము నివాసులనుగూరిచయ "Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel, saying,
ఇశారయేలు దేశమునుగూరిచయ పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
`The days are prolonged, and every vision faileth'?
దానిలో నున్న కాపురసు
థ లందరును చేసిన్ బల్లతాకరమునుబటిు దానిలోని
సమ్సతమును ప్రడెైపోవును గనుక చింత్తో వారు ఆహారము త్రందురు
భ్యభా
ర ంత్రతో నీళ్ల
ా తా
ి గు దురు
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నేనే యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసి కొనున్ట్ట
ా కాపురపు పటుణములు
నిరజన్ములుగా ఉండును, దేశమును ప్రడగును.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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కావున్ నీవు వారికి ఈ మ్యట తెలియజేయము పరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇకమీదట ఇశారయేలీయలలో ఎవరును ఈ సామత్
పలుకకుండ నేను దానిని నిరరథకము చేసెదను గనుక నీవు వారితో
ఇటానుముదిన్ములు వచచచన్నవి, పరత్రదరశన్ము నర వేరును

Again the word of the LORD came to me, saying,
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వారథమైన్ దరశన్మైన్ను ఇచచకముల్లడు సోద గాండర మ్యటలైన్ను
ఇశారయేలీయలలో ఇకను ఉండవు.
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యెహోవానైన్ నేను మ్యటయిచచచనానను, నే నిచచ మ్యట యికను
ఆలసాములేక జరుగును. త్రరుగుబాట్ట చేయవారల్లరా, మీ దిన్ములలో
నేను మ్యటయిచిచ దాని నరవేరచదను, ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

"Son of man, behold, they of the house of Israel say, `The vision that he
seeth is for many days to come, and he prophesieth of the times that are far
off.'
Therefore say unto them, `Thus saith the Lord GOD: There shall none of My
words be put off any more, but the word which I have spoken shall be done,
saith the Lord GOD.'"
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మ్రల యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డావీనికి కన్బడిన్ దరశన్ము నరవేరుటకు బహుదిన్ములు
జరుగవలన్నియ బహు కాలము జరిగిన్త్రువాత్ కలుగు దానిని వీడు పరవ
చించచనానడనియ ఇశారయేలీయలు చెపుపకొను చనానరు గదా

And the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, prophesy against the prophets of Israel who prophesy, and say
thou unto them that prophesy out of their own hearts: `Hear ye the word of
the LORD!
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Thus saith the Lord GOD: Woe unto the foolish prophets, who follow their
own spirit and have seen nothing!
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కాబటిు నీవు వారితో ఇటానుము ఇకను ఆలసాములేక నేను చెపపన్
మ్యటలనినయ జరు గును, నేను చెపపన్మ్యట త్పపకుండ జరుగును, ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డా, పరవచించ చన్న ఇశారయేలీయల పరవకిలకు విరోధముగా పరవ
చించి, మ్న్సుసవచిచన్ట్ట
ా పరవచించవారితో నీవీల్లగు చెపుపముయెహోవా
మ్యట ఆలకించడి.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాదరశన్మేమియ కలుగ కున్నను
సవబుదిి న్నుసరించ అవివేక పరవకిలకు శర మ్.

Tell them therefore, `Thus saith the Lord GOD: I will make this proverb to
cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel.' But say unto
them, `The days are at hand, and the effect of every vision.

For there shall be no more any vain vision nor flattering divination within
the house of Israel.
న్రపుతు
ి డా దిన్ములు జరిగి పోవుచన్నవి, పరత్ర దరశన్ము నిరరథకమ్గు
For I am the LORD: I will speak, and the word that I shall speak shall come to
చన్నది అని ఇశారయేలీయల దేశములో మీరు చెపుపకొను సామత్ యేమిటి? pass; it shall be no more put off. For in your days, O rebellious house, will I
say the word and will perform it, saith the Lord GOD.'"

O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts.
Ye have not gone up into the gaps, neither made up the hedge for the house
of Israel to stand in the battle on the day of the LORD.

They have seen vanity and lying divination, saying, "The LORD saith," but the
LORD hath not sent them; and they have made others to hope that they
would confirm the word.
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ఇశారయేలీయల్లరా, మీ పరవకిలు ప్రడెైన్ సథలములలో నుండు న్కకలతో సాటిగా Have ye not seen a vain vision and have ye not spoken a lying divination,
ఉనానరు.
wherein ye say, "The LORD saith it," albeit I have not spoken?
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యెహోవా దిన్మున్ ఇశారయేలీయలు యదిమ్ందు సిథరముగా నిలుచ న్ట్ట
ా
మీరు గోడలలోనున్న బీటల దగుర నిలువరు, ప్ర
ర కారమును దిటుపరచరు.

"`Therefore thus saith the Lord GOD: Because ye have spoken vanity and
seen lies, therefore, behold, I am against you, saith the Lord GOD.
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వారు వారథమైన్ దరశన్ ములు చూచి, అబదిపు సోద చూచి యెహోవా
త్ముిను పంపక పోయిన్ను, తాము చెపపన్మ్యట సిథరమ్ని న్ముిన్ట్ట
ా ఇది
యెహోవా వాకుక అని చెపుపదురు.

And Mine hand shall be upon the prophets who see vanity and who divine
lies; they shall not be in the assembly of My people, neither shall they be
written in the writing of the house of Israel, neither shall they enter into the
land of Israel; and ye shall know that I am the Lord GOD.
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నేను సెలవియాకపోయిన్నుఇది యెహోవా వాకుక అని మీరు చెపపన్ యెడల
మీరు కనిన్ది వారథమైన్ దరశ న్ముగదా? మీరు న్మ్ిదగని సోదగాండరయిత్రరి
గదా?
కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడుమీరు వారథమైన్
మ్యటలు పలుకుచ నిరరథక మైన్ దరశన్ములు కనుచనానరు గనుక నేను
మీకు విరోధిని; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

"`Because, even because they have seduced My people, saying, "Peace,"
and there was no peace, and one built up a wall, and lo, others daubed it
with untempered mortar,
say unto those who daub it with untempered mortar that it shall fall. There
shall be an overflowing shower, and ye, O great hailstones, shall fall, and a
stormy wind shall rend it.
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వారథ మైన్ దరశన్ములు కనుచ, న్మ్ిదగని సోదగాండరయిన్ పరవకిలకు నేను
పగవాడను, వారు నా జనుల సభ్లోనికి రారు, ఇశారయేలీయల సంఖాలో
చేరిన్వారు కాక పోదురు, వారు ఇశారయేలీయల దేశములోనికి త్రరిగి రారు,
అపుపడు నేను పరభువెైన్ యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొందురు.

Lo, when the wall has fallen, shall it not be said unto you, "Where is the
daubing wherewith ye have daubed it?"
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సమ్యధాన్మే మియ లేకపోయిన్ను వారు సమ్యధాన్మ్ని చెపప నా జనులను
మోసపుచచ చనానరు; నా జనులు మ్ంటిగోడను కటుగా వారు వచిచ
దానిమీద గచచపూత్ పూసెదరు.
ఇందువలన్నే పూయచన్న వారితో నీ విటానుమువరుము పరవాహ ముగా
కురియను, గొపప వడగండు
ా పడును, తుప్రను దాని పడగొటుగా అది
పడిపోవును.

Therefore thus saith the Lord GOD: I will even rend it with a stormy wind in
My fury; and there shall be an overflowing shower in Mine anger and great
hailstones in My fury to consume it.
So will I break down the wall that ye have daubed with untempered mortar
and bring it down to the ground, so that the foundation thereof shall be
uncovered, and it shall fall and ye shall be consumed in the midst thereof;
and ye shall know that I am the LORD.
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ఆ గోడ పడగా జనులు మిముిను చూచిమీరు పూసిన్ పూత్ యేమ్యయె న్ని
అడుగుదురు గదా?

Thus will I accomplish My wrath upon the wall and upon them that have
daubed it with untempered mortar, and will say unto you: "The wall is no
more, neither they that daubed it,
ఇందుకు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచ న్దేమ్న్గానేను రౌదరము తెచచకొని
to wit, the prophets of Israel who prophesy concerning Jerusalem, and who
తుప్రనుచేత్ దానిని పడగొట్ట
ు దును, నా కోపమునుబటిు వరుము పరవాహముగా see visions of peace for her and there is no peace, saith the Lord GOD."'
కురియను, నా రౌదరమునుబటిు గొపప వడగండు
ా పడి దానిని లయపరచను,
దాని పునాది కన్బడున్ట్ట
ా మీరు గచచపూత్ పూసిన్ గోడను నేను నేలతో
సమ్ముగా కూలచదను, అది పడిపోగా దానికిరంద మీరును నాశన్మ్గుదురు,
అపుపడు నేను యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొందురు.

"Likewise, thou son of man, set thy face against the daughters of thy people
who prophesy out of their own heart; and prophesy thou against them
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ఈల్లగున్ ఆ గోడమీదను దానిమీద గచచపూత్ పూసిన్వారిమీదను నా
కోపము నేను తీరుచకొని, ఆ గోడకును దానికి పూత్ పూసిన్వారికిని పని
తీరన్ని మీతో చెపుపదును.
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యెరూష్లేమున్కు సమ్యధాన్ము లేకపోయిన్ను ఆ పూత్ పూయవారు
సమ్యధానారథమైన్ దరశన్ములు కనుచ పరవచించవారు ఇశారయేలీయల
పరవకిలే; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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మ్రియ న్రపుతు
ి డా, మ్న్సుసన్కు వచిచన్ట్ట
ు పరవ చించ నీ జనుల
కుమ్యరిలమీద కఠిన్దృష్ుయంచి వారికి విరోధముగా ఈల్లగు పరవచింపుము
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామ్నుషుాలను వేటాడ వలన్ని
చేతుల కీళానినటికిని గుడిలుకుటిు, యెవరి యెతు
త చొపుపన్ వారి త్లలకు
ముసుకులుచేయ స్త్తీల్లరా, మీకు శర మ్; మీరు నా జనులను వేటాడి
మిముిను రకిుంచకొందురు.
అబదిపు మ్యటల న్ంగీకరించ నా జనులతో అబదిఫు మ్యటలు చెపుపచ,
చేరడు యవలకును ర్కట్టుముకకలకును ఆశపడి మ్రణమున్కు ప్రతు
ి లు కాని
వారిని చంపుచ, బరదుకుటకు అప్రతు
ి లైన్ వారిని బరది కించచ నా జనులలో
మీరు న్నున దూష్ంచెదరు.
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కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడునేను దుుఃఖపరచని
నీత్రమ్ంతుని మ్న్సుసను అబదిములచేత్ మీరు దుుఃఖింపజేయదురు,
దురాిరు
ు లు త్మ్ దుష్పరవరిన్ విడిచి త్మ్ ప్ర
ర ణములను రకిుంచ కొన్కుండ
మీరు వారిని ధైరాపరతురు గనుక
మ్నుషుా లను వేటాడుటకెై మీరు కుట్ట
ు గుడిలకు నేను విరోధినై వారిని
విడిపంచెదను, మీ కౌగిటిలోనుండి వారిని ఊడ బెరికి, మీరు వేటాడు
మ్నుషుాలను నేను విడిపంచి త్పపంచకొన్నిచెచదను.
మ్రియ నేను యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా మీరు వేసిన్ ముసుకులను
నేను చింప మీ చేత్రలోనుండి నా జనులను విడిపంచెదను, వేటాడుటకు
వారికను మీ వశమున్ ఉండరు.
మీరికను వారథమైన్ దరశన్ములు కన్కయందురు, సోద చెపపక యందురు;
నేను యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నా జనులను మీ వశమునుండి
విడిపంచెదను.
అంత్ట ఇశారయేలీయల పదదలలో కొందరు నా యొదదకు వచిచ నా యెదుట
కూరుచండియండగా

యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెల విచెచను

and say, `Thus saith the Lord GOD: Woe to the women who sew pillows to
all armholes and make kerchiefs upon the head of those of every stature to
hunt souls! Will ye hunt the souls of My people, and will ye save the souls
alive who come unto you?
And will ye pollute Me among My people for handfuls of barley and for
pieces of bread, to slay the souls who should not die and to save the souls
alive that should not live, by your lying to My people who hear your lies?
"`Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I am against your pillows,
wherewith ye there hunt the souls to make them fly; and I will tear them
from your arms and will let the souls go, even the souls whom ye hunt to
make them fly.
Your kerchiefs also will I tear and deliver My people out of your hand, and
they shall be no more in your hand to be hunted; and ye shall know that I
am the LORD.
Because with lies ye have made the heart of the righteous sad, whom I have
not made sad, and strengthened the hands of the wicked, that he should
not return from his wicked way by promising him life,

therefore ye shall see no more vanity nor divine divinations; for I will deliver
My people out of your hand, and ye shall know that I am the LORD.'"

Then came certain of the elders of Israel unto me and sat before me.

And the word of the LORD came unto me, saying,

"Son of man, these men have set up their idols in their heart and put the
stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at
all by them?
Therefore speak unto them and say unto them, `Thus saith the Lord GOD:
Every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart and
putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to
the prophet, I the LORD will answer him that cometh according to the
multitude of his idols,
that I may take the house of Israel in their own heart, because they are all
estranged from Me through their idols.'
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న్రపుతు
ి డా, యీ మ్నుషుాలు త్మ్ హృద యములలో విగరహములనే
నిలుపుకొని దోష్ము పుటిుంచ అభ్ాంత్రమును త్మ్యెదుటనే పట్ట
ు కొని
యనానరు, వీరు నాయొదద ఏమైన్ విచారణచేయదగునా?

"Therefore say unto the house of Israel, `Thus saith the Lord GOD: Repent,
and turn yourselves from your idols, and turn away your faces from all your
abominations.
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కావున్ నీవు వారికి సంగత్ర తెలియజేసి యీల్లగు చెపుపముపరభువెైన్
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాత్మ్ విసాతర మైన్ విగరహములనుబటిు త్మ్
మ్న్సుసన్ విగరహములను నిలుపుకొని త్మ్కు దోష్ము కలుగజేసికొని త్మ్
యెదుట అభ్ాంత్రమును పట్ట
ు కొని పరవకియొదదకు వచచ ఇశార
యేలీయలందరు
త్మ్ విగరహముల మూలముగా నాకు అనుాలైరి గనుక నేను వారి
హృదయమును లోపరచ న్ట్ట
ా యెహోవాన్గు నేనే వారికి పరతుాత్తరమిచచ
చనానను.
కాబటిు ఇశారయేలీయలకు నీవు ఈ మ్యట చెపుపముపరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గామీ విగరహములను విడిచిపటిు మీరు చేయ హేయ
కృత్ాము లనినటిని మ్యని మ్న్సుస త్రిపుపకొనుడి
ఇశార యేలీయలలోను వారి దేశములో నివసించ పరదేశుల లోను ఎవరైన్ను
న్నున అనుసరించక నాకు అనుాలై త్మ్ మ్న్సుసన్ విగరహములను
నిలుపుకొని త్మ్కు దోష్ము కలుగజేసికొని అభ్ాంత్రమును త్మ్యెదుట
పట్ట
ు కొని త్మ్ నిమిత్తమై నాయొదద విచారణచేయవలన్ని పరవకి యొదదకు
వచిచన్యెడల యెహోవాన్గు నేనే సవయముగా వారికి పరతుాత్తరమిచెచదను.

For every one of the house of Israel, or of the stranger that sojourneth in
Israel, who separateth himself from Me and setteth up his idols in his heart,
and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh
to a prophet to inquire of him concerning Me, I the LORD will answer him by
Myself.
And I will set My face against that man and will make him a sign and a
proverb, and I will cut him off from the midst of My people; and ye shall
know that I am the LORD.
And if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the LORD
have deceived that prophet, and I will stretch out My hand upon him and
will destroy him from the midst of My people Israel.
And they shall bear the punishment of their iniquity. The punishment of the
prophet shall be even as the punishment of him that seeketh unto him,
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ఆ మ్నుషుాలకు నేను విరోధినై నేను యెహోవాన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా
వారిని సూచన్గాను సామత్గాను చేసి నా జనులలో నుండి నేను వారిని
నిరూిలము చేసెదను.
మ్రియ పరవకి యొకడు మోసపోయి ఒకమ్యట చెపపన్యెడల యెహోవాన్గు
నేనే ఆ పరవకిను మోసపుచచవాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన్
ఇశారయేలీయలలో నుండి వానిని నిరూిలముచేసెదను

that the house of Israel may go no more astray from Me, neither be polluted
any more with all their transgressions, but that they may be My people and I
may be their God, saith the Lord GOD.'"
The word of the LORD came again to me, saying,
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ఇశారయేలీయలు ఇకను న్నున విసరిజంచి తొలగిపోవకయ తాము చేయ
అత్రకరమ్ములనినటిచేత్ త్ముిను అపవిత్ిపరచకొన్కయ నుండి, నా
జనులగున్ట్ట
ా ను నేను వారికి దేవుడనైయండు న్ట్ట
ా ను.
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వారు ఆల్లగున్ త్మ్కు కలుగజేసికొనిన్ దోష్ మున్కు శిక్షనొందుదురు,
పరవకియొదద విచారించవాని దోష్మంతో పరవకి దోష్మును అంతే అగును, ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

"Son of man, when the land sinneth against Me by trespassing grievously,
then will I stretch out Mine hand upon it, and will break the staff of the
bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off man and beast
from it.
Though these three men, Noah, Daniel, and Job were in it, they should
deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord GOD.
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న్రపుతు
ి డా, ఏ దేశమైతే విశావసఘ్రత్కమై నా దృష్ుకి ప్రపముచేసిన్దో దానికి
నేను విరోధినై ప్ర
ర ణాధారమ్గు ఆహారము లేకుండ జేసి కరవు పంపంచి
మ్నుషుాలను పశువులను నిరూిలము చేయదును

If I cause noisome beasts to pass through the land, and they spoil it so that
it be desolate, that no man may pass through because of the beasts,
though these three men were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall
deliver neither sons nor daughters. They only shall be delivered, but the
land shall be desolate.
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నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగు
ు రు అటిుదేశములో నుండిన్ను
వారు త్మ్ నీత్రచేత్ త్ముినుమ్యత్ిమే రకిుంచ కొందురు, ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజన్మై ప్రడగున్ట్ట
ా నేను
దానిమీదికి దుష్ు మ్ృగములను రపపంచగా
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Or if I bring a sword upon that land and say, `Sword, go through the land,' so
that I cut off man and beast from it,
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ఆ ముగు
ు రు దానిలో ఉండిన్ను ఆ దేశము ప్రడెైపోవును; నా జీవముతోడు
వారు త్ముిను మ్యత్ిమే రకిుంచకొందురుగాని కుమ్యళానైన్ను కుమ్యరిల
నైన్ను రకిుంపజాలకుందురు, ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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నేను అటిు దేశముమీదికి యదిము రపపంచి ఖడుమును పలిచినీవు ఈ
దేశమున్ందు సంచరించి మ్ను షుాలను పశువులను నిరూిలము చేయమ్ని
ఆజా ఇచిచన్ యెడల
ఆ ముగు
ు రును దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు త్ముిను మ్యత్ిమే
రకిుంచకొందురుగాని కమ్యళానైన్ను కుమ్యరిలనైన్ను రకిుంపజాలకుందురు; ఇదే
పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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దానిలో కుమ్యళా శ్రష్ము కుమ్యరిల శ్రష్ము కొంత్ నిలుచను, వారు బయటికి "Son of man, what is the vine tree more than any tree, or than a branch
రపపంపబడెదరు, మీరు వారి పరవరిన్ను వారి కిరయలను గురు
ి పట్ట
ు న్ట్ట
ా వారు which is among the trees of the forest?
బయలుదేరి మీ యొదదకు వచెచదరు, దాని గురు
ి పటిు యెరూష్లేముమీదికి
నేను రపపంచిన్ కీడునుగూరిచయ దానికి నేను సంభ్వింప జేసిన్దంత్టిని
గూరిచయ మీరు ఓదారుప నొందుదురు
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మీరు వారి పరవరిన్ను కిరయలను చూచి నేను చేసిన్ దంత్య నిరేాతుకముగా
చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప నొందుదురు, ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా
వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

though these three men were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall
deliver neither sons nor daughters, but they only shall be delivered
themselves.
Or if I send a pestilence into that land and pour out My fury upon it in blood
to cut off from it man and beast,

though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord GOD, they
shall deliver neither son nor daughter. They shall but deliver their own souls
by their righteousness.
"For thus saith the Lord GOD: How much more when I send My four sore
judgments upon Jerusalem -- the sword and the famine and the noisome
beast and the pestilence -- to cut off from it man and beast?

అటిు దేశములోనికి తెగులు పంప మ్నుషుాలును పశువులును
నిరూిలమ్గుటకెై ప్ర
ర ణహానికరమ్గున్ంత్గా నేను నా రౌదరమును కుమ్ి
రించిన్యెడల

Yet, behold, therein shall be left a remnant that shall be brought forth, both
sons and daughters. Behold, they shall come forth unto you, and ye shall
see their way and their doings; and ye shall be comforted concerning the
evil that I have brought upon Jerusalem, even concerning all that I have
brought upon it.
నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగు
ు రు దానిలో ఉన్నను నా
And they shall comfort you, when ye see their ways and their doings; and ye
జీవముతోడు వారు త్మ్ నీత్రచేత్ త్ముిను మ్యత్ిమే రకిుంచ కొందురుగాని shall know that I have not done without cause all that I have done in it, saith
కుమ్య రునినై న్ను కుమ్యరినైన్ను రకిుంపజాలకుందురు
the Lord GOD."
పరభువగు యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడుమ్నుషుాలను పశువులను And the word of the LORD came unto me, saying,
నిరూిలము చేయవలన్ని నేను ఖడుముచేత్ను కాుమ్ముచేత్ను
దుష్ుమ్ృగములచేత్ను తెగులుచేత్ను ఈ నాలుగు విధముల యెరూష్లేము
మీద తీరుపతీరిచన్యెడల అటిు వారుండిన్ను వారు దాని రకిుంపలేరు

Shall wood be taken thereof to do any work? Or will men take a peg from it
to hang any vessel thereon?
Behold, it is cast into the fire for fuel; the fire devoureth both the ends of it,
and the middle of it is burned. Is it meet for any work?
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న్రపుతు
ి డా, దా
ర క్షచెట్ట
ు కఱ్ఱ అడవిచెటాలోనున్న దా
ర క్షచెట్ట
ు కఱ్ఱ త్కికన్చెటా
కఱ్ఱకంట్టను ఏమైన్ శ్రరష్ఠమ్య?

Behold, when it was whole, it was meet for no work. How much less shall it
be meet yet for any work when the fire hath devoured it and it is burned?
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యే పనికెైన్ను దాని కఱ్ఱను తీసికొందురా? యేయొక ఉపకరణము త్గిలించ
టకెై యెవరైన్ దాని కఱ్ఱతో మేకునైన్ను చేయదురా?
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అది పయిాకే సరిపడును గదా? అగినచేత్ దాని రండు కొన్లు కాలచబడి
న్డుమ్ న్లాబడిన్ త్రువాత్ అది మ్రి ఏ పనికెైన్ను త్గునా?
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కాలక ముందు అది యే పనికిని త్గక పోయెనే; అగిన దానియందు రాజ దాని
కాలిచన్ త్రువాత్ అది పనికి వచచనా?
కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునేను అగిన
కపపగించిన్ దా
ర క్షచెట్ట
ు అడవి చెటాలో ఏల్లటిదో యెరూష్లేము కాపురసు
థ లును
ఆల్లటివారే గనుక నేను వారిని అపపగింపబోవుచనానను.

Therefore thus saith the Lord GOD: As the vine tree among the trees of the
forest which I have given to the fire for fuel, so will I give the inhabitants of
Jerusalem.
And I will set My face against them: they shall go out from one fire, and
another fire shall devour them. And ye shall know that I am the LORD, when
I set My face against them.
And I will make the land desolate, because they have committed a trespass,
saith the Lord GOD."
Again the word of the LORD came unto me, saying,
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నేను వారిమీద కఠిన్ దృష్ు నిలుపుదును, వారు అగినని త్పపంచకొనిన్ను
అగినయే వారిని దహించను; వారి యెడల నేను కఠిన్ దృష్ుగలవాడనై
యండగా నేనే యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
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వారు నా విష్యమై విశావసఘ్రత్కు లైరి గనుక నేను దేశమును
ప్రడుచేసెదను; ఇదే పరభు వగు యెహోవా వాకుక.
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"Son of man, cause Jerusalem to know her abominations

and say, `Thus saith the Lord GOD unto Jerusalem: Thy birth and thy nativity
are of the land of Canaan; thy father was an Amorite and thy mother a
Hittite.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
And as for thy nativity, on the day thou wast born thy navel was not cut,
neither wast thou washed in water to soothe thee. Thou wast not salted at
all, nor swaddled at all.
న్రపుతు
ి డా, యెరూష్లేము చేసిన్ హేయకృత్ాములను దానికి తెలియజేసి
No eye pitied thee to do any of these unto thee, to have compassion upon
నీవీల్లగు పరకటింపుము
thee; but thou wast cast out in the open field, to the loathing of thy person
on the day that thou wast born.
పరభువెైన్ యెహోవా యెరూష్లేమును గూరిచ యీ మ్యట
"`And when I passed by thee and saw thee polluted in thine own blood, I
సెలవిచచచనానడునీ ఉత్పత్రతయ నీ జన్న్మును కనానీయల
said unto thee when thou wast in thy blood, "Live"; yea, I said unto thee
దేశసంబంధమైన్వి; నీ త్ండిర అమోరీయడు, నీ త్లిా హితీతయరాలు.
when thou wast in thy blood, "Live."
నీ జన్న్విధము చూడగా నీవు పుటిున్నాడు నీ నాభిసూత్ిము కోయ బడలేదు, I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast
శుభ్రమ్గుటకు నీవు నీళాతో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప
increased and waxed great, and thou art come to excellent ornaments. Thy
రాయకపోయిరి బటుచటుకపోయిరి.
breasts are fashioned and thine hair is grown, whereas thou wast naked and
bare.
ఈ పనులలో ఒక ట్టైన్ను నీకు చేయవలన్ని యెవరును కటాకిుంపలేదు,
"`Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was
నీయందు జాలిపడిన్వాడొకడును లేక పోయెను; నీవు పుటిున్నాడ
the time of love; and I spread My skirt over thee and covered thy
బయటనేలను ప్రరవేయబడి, చూడ అసహాముగా ఉంటివి.
nakedness. Yea, I swore unto thee and entered into a covenant with thee,
saith the Lord GOD, and thou becamest Mine.
అయితే నేను నీ యొదదకు వచిచ, రకిములో పరు
ా చన్న నినున చూచి నీ రకి
Then washed I thee with water; yea, I thoroughly washed away thy blood
ములో పరిాయన్న నీవు బరదుకుమ్ని నీతో చెపప త్రని, నీవు నీ రకిములో
from thee, and I anointed thee with oil.
పరిాయన్నను బరదుకుమ్ని నీతో చెపపత్రని.
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మ్రియ నేల నాటబడిన్ చిగురు వృదిియగున్ట్ట
ా నేను నినున వృదిిలోనికి
తేగా నీవు ఎదిగి పదదదాన్వెై ఆభ్రణభూష్తురాలవెైత్రవి; దిగంబరివెై వసతీ
హీన్ముగానున్న నీకు సతన్ము లేరపడెను, త్లవెండు
ర కలు పరిగెను.

I clothed thee also with embroidered work and shod thee with badgers'
skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk.
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I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands and a
chain on thy neck.
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మ్రియ నేను నీయొదదకు వచిచ నినున చూడగా ఇష్ుము పుటిుంచ ప్ర
ర యము
నీకు వచిచ యండెను గనుక నీకు అవమ్యన్ము కలుగకుండ నినున
పండిాచేసికొని నీతో నిబంధన్చేసికొన్గా నీవు నా దాన్ వెైత్రవి; ఇదే పరభువెైన్
యెహోవా వాకుక.
అపుపడు నేను నీళాతో నినున కడిగి నీమీదనున్న రకిమ్ంత్య తుడిచి నినున
నూనతో అంటి
విచిత్ి మైన్ కుట్ట
ు పని చేసిన్ వసతీము నీకు ధరింపజేసిత్రని, సన్నమైన్ యెఱ్ఱని
చరిముతో చేయబడిన్ ప్రదరక్షలు నీకు తొడిగించిత్రని, సన్నపు
అవిసెనారబటు నీకు వేయించిత్రని, నీకు పట్ట
ు బటు ధరింపజేసిత్రని.
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మ్రియ ఆభ్రణములచేత్ నినున అలంక రించి నీ చేతులకు కడియములు
పటిు నీ మడకు గొలుసు త్గిలించి
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నీ చెవులకును ముకుకన్కును పోగులను నీ త్లకు కిరీటమును పటిుంచిత్రని.
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ఈల్లగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున అలంకరించి, సన్నపు అవిసె
నారయ పట్ట
ు ను విచిత్ిపు కుట్ట
ు పనియగల బటులును నీకు ధరింపజేసి,
గోధుమ్లును తేనయ నూనయ నీ కాహారముగా ఇయాగా, నీవు మికికలి
సందరావత్రవెై రాణయగున్ంత్గా అభివృధిి నొందిత్రవి.
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Thou hast also taken thy fair jewels of My gold and of My silver, which I had
given thee, and madest for thyself images of men and didst commit
whoredom with them,
and tookest thy embroidered garments and covered them; and thou hast
set Mine oil and Mine incense before them.
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నేను నీ కను గరహించిన్ నా పరభావముచేత్ నీ సందరాము పరి పూరణము కాగా
అన్ాజనులు దాని చూచి నీ కీరిి పరశం సించచ వచిచరి; ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
అయితే నీ సందరామును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిి వచిచన్ందున్
నీవు వేశావెై దారినిపోవు పరత్ర వానితో బహుగా వాభిచరించచ వచిచత్రవి,
పలిచిన్ వానితోనలా పోత్రవి.
మ్రియ నీ వసతీములలో కొనిన తీసి, చిత్ిముగా అలకరింపబడిన్ ఉన్నత్
సథలములను ఏరపరచి, వాటిమీద పండుకొని వాభిచారము చేసిత్రవి; అటిు
కారాములు ఎంత్మ్యత్ిమును జరుగకూడనివి, అటిు వియ నిక జరుగవు.
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నేను నీకిచిచన్ బంగారువియ వెండివియనైన్ ఆభ్రణములను తీసికొని నీవు
పురుష్రూప విగరహములను చేసికొని వాటితో వాభిచరించిత్రవి.
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మ్రియ నీ విచిత్ి వసతీములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తెైలమును నా
ధూపమును వాటికరిపంచిత్రవి.

Moreover thou hast taken thy sons and thy daughters, whom thou hast
borne unto Me, and these hast thou sacrificed unto them to be devoured. Is
this thy whoredoms a small matter,
that thou hast slain My children and delivered them to cause them to pass
through the fire for them?

And I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful
crown upon thine head.
Thus wast thou decked with gold and silver, and thy raiment was of fine
linen and silk and embroidered work. Thou didst eat fine flour and honey
and oil; and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a
kingdom.
And thy renown went forth among the heathen for thy beauty; for it was
perfect through My comeliness, which I had put upon thee, saith the Lord
GOD.
"`But thou didst trust in thine own beauty, and played the harlot because of
thy renown, and poured out thy fornications on every one that passed by:
his it was.
And of thy garments thou didst take, and decked thy high places with divers
colors and played the harlot thereupon. The like things shall not come,
neither shall it be so.

My meat also which I gave thee -- fine flour and oil and honey, wherewith I
fed thee -- thou hast even set it before them for a sweet savor; and thus it
was, saith the Lord GOD.
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భోజన్మున్కెై నేనిచిచన్ ఆహారమును గోధుమ్ పండిని నూనను తేనను
తీసికొని యింపైన్ సువాసన్ కలుగు న్ట్ట
ా నీవు ఆ బమ్ిలకు అరిపంచిత్రవి,
ఆల్లగున్ జరి గెను గదా? యిదే పరభు వగు యెహోవా వాకుక.

And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not
remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare and
wast polluted in thy blood.
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మ్రియ నీవు నాకు కనిన్ కుమ్యరులను కుమ్యరిలను ఆ బమ్ిలు
మింగివేయ న్ట్ట
ా వాటి పేరట వారిని వధించి త్రవి,
నీ జారత్వము చాలకపోయెన్నియ నా పలాలను వధించి వాటికి పరత్రష్ఠంచి
యపపగించిత్రవి.
నీ బాలా కాలమ్ందు నీవు దిగంబరివెై వసతీహీన్ముగానుండి నీ రకిములో నీవు
పరు
ా చండిన్ సంగత్ర మ్న్సుసన్కు తెచచ కొన్క ఇనిన హేయకిరయలను ఇంక
జారత్వమును చేయచ వచిచత్రవి.
ఇంత్గా చెడుత్న్ము జరిగించి న్ందుకు నీకు శర మ్ నీకు శర మ్; యిదే పరభువెైన్
యెహోవా వాకుక.

"`And it came to pass after all thy wickedness (Woe, woe unto thee! saith
the Lord GOD),
that thou hast also built unto thee a brothel house, and hast made thee a
high place in every street.
Thou hast built thy high place at every head of the way, and hast made thy
beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed
by, and multiplied thy whoredoms.
Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbors,
great of flesh, and hast increased thy whoredoms to provoke Me to anger.
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నీవు వీధి వీధిని గుళ్ల
ా కటిుత్రవి, యెత్తయిన్ బలి పీఠములను ఏరపరచిత్రవి,
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పరత్ర అడిదోవను నీ బలిపీఠము కటిు నీ సందరామును హేయకిరయకు
వినియోగపరచి నీ యొదదకు వచిచన్వారికందరికిని నీ ప్రదములు తెరచి
వారితో బహుగా వాభిచరించిత్రవి.
మ్రియ నీవు మ్దించి యన్న నీ పరుగువారైన్ ఐగుపీతయలతో
వాభిచరించి నీ జారత్వకిరయలను పంపుచేసి నాకు కోపము పుటిుంచిత్రవి.

Behold, therefore I have stretched out My hand over thee, and have
diminished thine ordinary food, and delivered thee unto the will of them
that hate thee, the daughters of the Philistines, who are ashamed of thy
lewd way.
Thou hast played the whore also with the Assyrians, because thou wast
unsatiable; yea, thou hast played the harlot with them and yet couldest not
be satisfied.
Thou hast moreover multiplied thy fornication in the land of Canaan unto
Chaldea, and yet thou wast not satisfied herewith.
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కాబటిు నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోప్రధిని త్కుకవచేసి, నీ కామ్వికార
చేష్ులకు సిగు
ు పడిన్ నీ శతు
ి వులైన్ ఫిలిషీతయల కుమ్యరిలకు నినున
అపపగించ చనానను.
అంత్టితో త్ృపతనొందక అష్ష
ు రువారి తోను నీవు వాభిచరించిత్రవి,
వారితోకూడి జారత్వము చేసిన్ను త్ృపతనొందకపోత్రవి.

"`How weak is thine heart, saith the Lord GOD, seeing thou doest all these
things, the work of an imperious whorish woman,

కనాను దేశము మొదలు కొని కలీదయదేశమువరకు నీవు బహుగా
వాభిచరించిన్ను నీవు త్ృపతనొందలేదు.
నీ హృదయమంత్ బలహీన్ మ్యయెను! సిగు
ు మ్యలిన్ వేశాాకిరయలైన్
వీటిన్నినటిని జరి గించటకెై

in that thou buildest thine eminent place at the head of every way and
makest thine high place in every street, and hast not been as a harlot in that
thou scornest hire,
but as a wife that committeth adultery, that taketh strangers instead of her
husband!
Gifts are given to all whores, but thou givest thy gifts to all thy lovers, and
hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom.

31

నీవు పరత్ర అడిదోవను గుళాను పరత్ర రాజ వీధిని యొక బలిపీఠమును కట్ట
ు చ,
వేశాచేయన్ట్ట
ా చేయక, జీత్ము పుచచకొన్నొలాక యంటివి. వాభి
చారిణయగు భారా త్న్ పురుషుని తో
ి సివేసి

And it is the contrary in thee from other women in thy whoredoms, whereas
none followeth thee to commit whoredoms; and in that thou givest a
reward and no reward is given unto thee, therefore thou art contrary.

32

అనుాలను చేరుచకొనును గదా? పురుషులు వేశాలకు పడుపుసొమిిచెచ దరు
గదా?

"`Therefore, O harlot, hear the word of the LORD!
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నీ విటకాండు
ర న్లుదికుకలనుండి వచిచ నీతో వాభిచరించన్ట్ట
ా వారికందరికి
నీవే సొమిిచచచ వచిచ త్రవి, బహుమ్యన్ముల నిచచచ వచిచత్రవి.
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నీ జారత్వ మున్కును ఇత్ర స్త్తీల జారత్వమున్కును భేదమేమ్న్గా
వాభిచరించటకు ఎవడెైన్ను నీ వెంట త్రరుగుటయ లేదు, నీకు
పడుపుసొమిిచచటయ లేదు, నీవే యెదురు జీత్ మిచిచత్రవి, ఇదే నీకును
వారికిని కలిగిన్ భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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కాబటిు వేశాా, యెహోవా మ్యట ఆలకింపుము
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీ విట కాండరతో నీవు నీ సొముి
వాయపరచి నీవు వాభిచారము చేసి నీ మ్యన్ము నీవు కనుపరచకొనిన్
దానిని బటిుయ, నీ విటకాండరనుబటిుయ, హేయ విగరహములను బటిుయ,
నీవు వాటికపపగించిన్ నీ బిడిల రకిమునుబటిుయ,
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నీవు సంభోగించిన్ నీ విట కాండరన్ందరిని నీకిషు
ు లైన్ వారిన్ందరిని నీవు
They shall also bring up a company against thee, and they shall stone thee
దేవష్ంచ వారిన్ందరిని నేను పోగుచేయచనానను; వారిని నీ చట్ట
ు పోగుచేసి with stones and thrust thee through with their swords.
సమ్కూరిచ వారికి నీ మ్యన్ము కన్బడున్ట్ట
ా నేను దాని బయలుపరచెదను.
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జారిణులై హత్ాలు జరిగించ స్త్తీలకు రావలసిన్ తీరుప నీకు విధించి,
కోరధముతోను రోష్ముతోను నీకు రకిము నియమింతును.

And they shall burn thine houses with fire, and execute judgments upon
thee in the sight of many women; and I will cause thee to cease from
playing the harlot, and thou also shalt give no hire any more.
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So will I make My fury toward thee to rest, and My jealousy shall depart
from thee, and I will be quiet and will be no more angry.
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వారి చేత్రకి నినున అపపగించెదను,నీవు కటిున్ గుళాను వారు పడదోరసి నీవు
నిలువబెటిున్ బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బటులను తీసివేసి నీ సొగసెైన్
ఆభ్రణములను తీసికొని నినున దిగంబరిగాను వసతీహీనురాలుగాను
చేయదురు.
వారు నీమీదికి సమూహములను రపపంచి నినున రాళాతో కొటిు చంపుదురు,
కతు
త లచేత్ నినున పడిచి వేయదురు.
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వారు నీ యిండాను అగినచేత్ కాలుచదురు, అనేక స్త్తీలు చూచచండగా నీకు
శిక్ష విధింతురు, ఈల్లగు నేను నీ వేశాాత్వమును మ్యనిపంపగా నీవికను
పడుపు సొమిియాక యందువు;
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ఈ విధముగా నీమీదనున్న నా కోరధ మును చల్ల
ా రుచకొందును, నా రోష్ము
నీయెడల మ్యని పోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంత్ము తెచచ
కొందును.

Thus saith the Lord GOD: Because thy filthiness was poured out and thy
nakedness uncovered through thy whoredoms with thy lovers, and with all
the idols of thy abominations, and by the blood of thy children which thou
didst give unto them,
behold, therefore I will gather all thy lovers with whom thou hast taken
pleasure, and all them that thou hast loved, with all them that thou hast
hated. I will even gather them round about against thee and will uncover
thy nakedness unto them, that they may see all thy nakedness.
And I will judge thee, as women that break wedlock and shed blood are
judged; and I will give thee blood in fury and jealousy.
And I will also give thee into their hand, and they shall throw down thine
eminent place and shall break down thy high places. They shall strip thee
also of thy clothes and shall take thy fair jewels, and leave thee naked and
bare.

Because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast made
Me fret in all these things, behold, therefore I also will recompense thy way
upon thine head, saith the Lord GOD; and thou shalt not commit this
lewdness above all thine abominations.
"`Behold, every one that useth proverbs shall use this proverb against thee,
saying, "As is the mother, so is her daughter."

Thou art thy mother's daughter, who loatheth her husband and her
children, and thou art the sister of thy sisters, who loathed their husbands
and their children. Your mother was a Hittite and your father an Amorite.
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నీ ¸యవన్దిన్ములను త్లంచకొన్క వీటనినటి చేత్ నీవు న్నున
విసికించిత్రవి, గనుక నీవు చేసియన్న హేయకిరయలనినటికంట్టను, ఎకుకవెైన్
కామ్కృత్ాము లను నీవు జరిగించకుండున్ట్ట
ా నీ పరవరిన్నుబటిు నేను నీకు
శిక్ష విధింతును; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

And thine elder sister is Samaria, she and her daughters, who dwell at thy
left hand; and thy younger sister, who dwelleth at thy right hand, is Sodom
and her daughters.
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సామత్లు చెపుపవారందరునుత్లిా యెటిుదో బిడియ అటిుదే యని
నినునగూరిచ యందురు.
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పనిమిటిని బిడి లను విడనాడిన్ నీ త్లిాతో నీవు సాటి దాన్వు, పనిమిటిని
బిడిలను విడనాడిన్ నీ అకక చెలాండరతో నీవు సాటి దాన్వు; నీ త్లిా
హితీతయరాలు నీ త్ండిర అమోరీయడు,
నీ యెడమ్ పరకకను నివసించ షోమో
ా నును దాని కుమ్యరిలును నీకు అకకలు,
నీ కుడిపరకకను నివసించ సొదొమ్య దాని కుమ్యరిలును నీకు చెలాండు
ర .

Yet hast thou not walked after their ways, nor done according to their
abominations, but, as if that were a very little thing, thou wast corrupted
more than they in all thy ways.
As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done, she nor her
daughters, as thou hast done, thou and thy daughters.
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అయితే వారి పరవరిన్ న్నుసరించటయ, వారు చేయ హేయకిరయలు
చేయటయ సవలపకారామ్ని యెంచి, వారి న్డత్లను మించన్ట్ట
ా గా నీవు
చెడుమ్యరుములయందు పరవరిించిత్రవి.
నీవును నీ కుమ్యరిలును చేసిన్ట్ట
ా నీ చెలా లైన్ సొదొమ్యె
ై న్ను దాని
కుమ్యరిలైన్ను చేసిన్వారు కారని నా జీవముతోడు పరమ్యణము
చేయచనానను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
నీ చెలాలైన్ సొదొమ్ చేసిన్ దోష్మేదన్గా, దానికిని దాని కుమ్యరిల కును కలిగిన్
గరవమును ఆహార సమ్ృదిియ నిరివచారమైన్ సుఖసిథత్రయ న్నున్దియే;
అది దీనులకును దరిదు
ర లకును సహాయము చేయకుండెను.

Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom: pride, fullness of bread,
and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she
strengthen the hand of the poor and needy;
and they were haughty and committed abomination before Me. Therefore I
took them away as I saw good.

Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied
thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine
abominations which thou hast done.
Thou also, who hast judged thy sisters, bear thine own shame for thy sins
that thou hast committed more abominable than they: they are more
righteous than thou. Yea, be thou confounded also and bear thy shame, in
that thou hast justified thy sisters.
వారు అహంకరించి నా దృష్ుకి హేయకిరయలు చేసిరి గనుక నేను దాని చూచి
"`When I shall bring back their captives, the captives of Sodom and her
వారిని వెళాగొటిుత్రని.
daughters and the captives of Samaria and her daughters, then will I bring
back the captivity of thy captives in the midst of them,
షోమో
ా ను సహా నీ ప్రపములలో సగమైన్ చేయలేదు, అది చేసిన్వాటి కంట్ట నీవు that thou mayest bear thine own shame and mayest be confounded in all
అత్ాధి కముగా హేయకిరయలు చేసిత్రవి; నీవు ఇనిన హేయ కిరయలు చేసి నీ
that thou hast done, in that thou art a comfort unto them.
సహోదరిని నిరోదషురాలినిగా కనుపర చిత్రవి.
నీవు వారికంట్ట అత్ాధికముగా హేయకిరయలు జరిగించిన్ందున్ నినునబటిు
When thy sisters, Sodom and her daughters, shall return to their former
చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోదషురాండు
ర గా కన్బడుదురు; నీవు వారికి విధించిన్ estate and Samaria and her daughters shall return to their former estate,
అవమ్యన్శిక్ష నీకే రావలను; నినునబటిు చూడగా నీ సహోదరీలు
then thou and thy daughters shall return to your former estate.
నిరోదషురాండు
ర గా కన్బడుదురు గనుక నీవు అవమ్యన్పరచబడి సిగు
ు నొందుము.
నీవు చేసిన్ది అంత్టి విష్యమై నీవు బిడియపడి సిగు
ు నొంది వారిని ఓదారుచ
న్ట్ట
ా
అప్రయమునొందిన్ సొదొమ్ను దాని కుమ్యరిలను షోమో
ా నును దాని
కుమ్యరిలను వారివలనే అప్రయ మొందిన్ నీ వారిని మ్రల సాథపంచెదరు.

For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy
pride,
before thy wickedness was uncovered, as at the time of thy reproach of the
daughters of Syria and all who are round about her, the daughters of the
Philistines, who despise thee round about.
Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith the LORD.

సొదొమ్య దాని కుమ్యరిలును త్మ్ పూరవసిథత్రకి వచెచదరు, షోమో
ా నును
దాని కుమ్యరిలును త్మ్ పూరవసిథత్రకి వచెచదరు, నీవును నీ కుమ్యరిలును మీ
పూరవసిథత్రకి వచెచదరు.
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నీ చట్ట
ు ఉండి నినున త్ృణీకరించిన్ ఫిలిషీతయల కుమ్యరి లును సిరియా
కుమ్యరిలును నినున అవమ్యన్పరచగా
నీదురాిరుము వెలాడి చేయబడకముందు నీవు గరివంచి యన్నపుపడు నీ
చెలాలగు సొదొమ్ పరసాతవమత్తక పోత్రవి.
నీవు చేసిన్ మోసమును నీ హేయకృత్ాములను నీవే భ్రించిత్రవి; ఇదే
యెహోవా వాకుక
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"`For thus saith the Lord GOD: I will even deal with thee as thou hast done,
who hast despised the oath in breaking the covenant.
Nevertheless I will remember My covenant with thee in the days of thy
youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant.
Then thou shalt remember thy ways and be ashamed when thou shalt
receive thy sisters, thine elder and thy younger; and I will give them unto
thee for daughters, but not by thy covenant.
పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగున్ సెలవిచచచనానడుచేసిన్ నిబంధన్ను
And I will establish My covenant with thee; and thou shalt know that I am
భ్ంగము చేయవలన్ని పరమ్యణమును త్ృణీక రించదానా, నీవు చేసిన్టేు నేను the LORD,
నీకు చేయబోవుచనానను.
నీ ¸యవన్ దిన్ములయందు నేను నీతో చేసిన్ నిబంధన్ను జా
ా పకమున్కు
that thou mayest remember and be confounded and never open thy mouth
తెచచకొని యొక నిత్ా నిబంధన్ను నీతో చేసి దాని సిథరపరతును.
any more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that
thou hast done, saith the Lord GOD.'"
నీ అకక చెలాండు
ర నీవు చేసిన్ నిబంధన్లో ప్రలివారు కాకుండి న్ను నేను వారిని And the word of the LORD came unto me, saying,
నీకు కుమ్యరి లుగా ఇయాబోవుచనానను. నీవు వారిని చేరుచకొనున్పుపడు నీ
వరవరిన్ మ్న్సుసన్కు తెచచకొని సిగు
ు పడుదువు.
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న్రపుతు
ి డా, నీవు ఉప మ్యన్రీత్రగా విపుపడు కథ యొకటి ఇశారయేలీయలకు
వేయము. ఎటాన్గా పరభువగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గా

and say, `Thus saith the Lord GOD: A great eagle with great wings,
longwinged, full of feathers which had divers colors, came unto Lebanon
and took the highest branch of the cedar.
He cropped off the top of it young twigs and carried it into a land of traffic;
he set it in a city of merchants.
He took also of the seed of the land and planted it in a fruitful field. He
placed it by great waters and set it as a willow tree.
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నానావిధములగు విచిత్ి వరణములు గల రకకలును ఈకెలును పడుగెైన్ పదద
రకకలునుగల యొక గొపప పకిురాజు లబానోను పరవత్మున్కు వచిచ యొక
దేవదారు వృక్షపు పైకొమ్ిను పట్ట
ు కొనను.

And it grew and became a spreading vine of low stature, whose branches
turned toward him and the roots thereof were under him. So it became a
vine, and brought forth branches and shot forth sprigs.
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అది దాని లేత్కొమ్ిల చిగుళాను తు
ి ంచి వరిక దేశమున్కు కొనిపోయి
వరికులున్న యొక పురమ్ందు దానిని నాట్టను.

"`There was also another great eagle with great wings and many feathers;
and behold, this vine did bend her roots toward him and shot forth her
branches toward him, that he might water it by the furrows of her planting.
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It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth
branches and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.'
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మ్రియ అది దేశపు విత్తన్ములలో కొనిన తీసికొనిపోయి గనేనరు చెట్ట
ు ను
నాటిన్ట్ట
ా గా విసాతరము ప్రరు నీరు కలిగి బాగుగా సేదాము చేయబడిన్
భూమిలో దాని నాట్టను.
అది చిగిరిచపైకి పరుగక విశాలముగా కొమ్ిలతో అలు
ా కొని గొపప దా
ర కాువలిా
ఆయెను; దాని కొమ్ిలు ఆ పకిురాజువెైపున్ అలు
ా కొనుచండెను, దాని వేళ్ల
ా
కిరందికి త్నునచండెను; ఆల్లగున్ ఆ దా
ర క్షచెట్ట
ు శాఖోపశాఖలుగా వరిథలిా
రమ్ిలువేసెను.

నేను యెహోవాన్ని నీవు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నేను నీతో నా నిబంధన్ను
సిథరపరచెదను.
నీవు చేసిన్ది అంత్టినిమిత్తము నేను ప్ర
ర యశిచ త్తము చేయగా దానిని
మ్న్సుసన్కు తెచచకొని సిగు
ు పడి సిగు
ు చేత్ నోరు మూసికొందువు; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Son of man, put forth a riddle, and speak a parable unto the house of Israel,

Say thou, `Thus saith the Lord GOD: Shall it prosper? Shall he not pull up the
roots thereof and cut off the fruit thereof, that it wither? It shall wither in all
the leaves of her spring, even without great power or many people to pluck
it up by the roots thereof.
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పదద రకకలును విసాతరమైన్ యీకెలునుగల యింకొక గొపప పకిు రాజు కలడు. ఆ Yea, behold, being planted, shall it prosper? Shall it not utterly wither when
చెట్ట
ు శాఖలను బాగుగా పంచి, బహుగా ఫలించ మ్ంచి దా
ర కాువలిా
the east wind toucheth it? It shall wither in the furrows where it grew.'"
యగున్ట్ట
ా గా అది విసాతర జలముగల మ్ంచి భూమిలో నాటబడియండిన్ను
ఆ పకిురాజు త్న్కు నీరు కటువలన్ని త్న్ ప్రదులకాలువ లోనుండి అది యా
పకిుత్ట్ట
ు త్న్ వేళాను త్రిపప త్న్ శాఖలను విడిచెను.
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కావున్ నీవీల్లగు పరకటింపుము పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అటిు
దా
ర కాువలిా వృదిినొందునా?
అది యెండిపోవున్ట్ట
ా జనులు దాని వేళాను పరికి దాని పండు
ా కోసివేతురు,
దాని చిగుళ్ల
ా ఎండిపోగా ఎంత్మ్ంది సేదాగాండు
ర ఎంత్ కాపు చేసిన్ను దాని
వేళ్ల
ా ఇక చిగిరింపవు.
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అది నాటబడిన్ను వృదిి పందునా? తూరుపగాలి దానిమీద విసరగా అది
బత్రతగా ఎండిపోవును, అది నాటబడిన్ ప్రదిలోనే యెండి పోవును.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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అత్నితో నిబంధన్చేసి అత్నిచేత్ పరమ్యణముచేయించి, దేశములోని పరాకరమ్
వంతులను తీసికొనిపోయెను.
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అయితే అత్డు త్న్కు గుఱ్ఱములను గొపప సెైన్ాము నిచిచ
సహాయముచేయవలన్ని యడుగుటకెై ఐగుపు
త దేశమున్కు రాయబారులను
పంప బబులోనురాజు మీద త్రరుగుబాట్ట చేసెను; అత్డు వరిిలు
ా నా? అటిు
కిరయలను చేసిన్ వాడు త్పపంచకొనునా? నిబంధన్ను భ్ంగము చేసెను గనుక
త్పపంచకొన్డు
ఎవనికి తాను పరమ్యణముచేసి దాని నిరాక్షాపట్టునో, యెవనితో తానుచేసిన్
Therefore thus saith the Lord GOD: As I live, surely Mine oath that he hath
నిబంధన్ను అత్డు భ్ంగముచేసెనో, యెవడు త్నున రాజుగా నియమించెనో ఆ despised and My covenant that he hath broken, even it will I recompense
రాజునొదదనే బబులోను పురములోనే అత్డు మ్ృత్రనొందున్ని నా జీవ
upon his own head.
ముతోడు పరమ్యణము చేయచనానను; ఇదే పరభు వెైన్ యెహోవా వాకుక.
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Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
"Say now to the rebellious house: `Know ye not what these things mean?'
Tell them: `Behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath
taken the king thereof and the princes thereof, and led them with him to
Babylon;
and hath taken of the king's seed and made a covenant with him, and hath
taken an oath from him. He hath also taken the mighty of the land,

that the kingdom might be base, that it might not lift itself up, but that by
keeping of his covenant it might stand.
త్రరుగుబాట్టచేయ వీరితో ఇటానుముఈ మ్యటల భావము మీకు తెలియదా? But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, that they
యిదిగో బబులోనురాజు యెరూష్లేమున్కు వచిచ దాని రాజును దాని
might give him horses and many people. Shall he prosper? Shall he escape
అధిపతులను పట్ట
ు కొని, త్న్యొదద నుండు టకెై బబులోనుపురమున్కు వారిని that doeth such things? Or shall he break the covenant and be delivered?
తీసికొనిపోయెను.
మ్రియ అత్డు రాజసంత్త్రలో ఒకని నేరపరచి, ఆ రాజాము కీుణంచి
As I live, saith the Lord GOD, surely in the place where the king dwelleth that
త్రరుగుబాట్ట చేయలేక యండు న్ట్ట
ా ను, తాను చేయించిన్ నిబంధన్ను ఆ
made him king, whose oath he despised and whose covenant he broke,
రాజు గెైకొనుట వలన్ అది నిలిచియండున్ట్ట
ా ను,
even with him in the midst of Babylon he shall die.

యదిము జరుగగా అనేక జనులను నిరూిలము చేయవలన్ని కలీదయలు
దిబబలువేసి బురుజులు కటిున్ సమ్యమున్, ఫరో యెంత్ బలము ఎంత్
సమూహము కలిగి బయలుదేరిన్ను అత్డు ఆ రాజున్కు సహాయము
ఎంత్మ్యత్ిము చేయజాలడు.

Neither shall Pharaoh with his mighty army and great company help him in
the war, by casting up siege mounds and building forts to cut off many
persons.
Seeing he despised the oath by breaking the covenant, when, lo, he had
given his hand and hath done all these things, he shall not escape.

And I will spread My net upon him, and he shall be taken in My snare, and I
will bring him to Babylon and will plead with him there for his trespass that
he hath trespassed against Me.
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త్న్ పరమ్య ణము నిరాక్షాపటిు తాను చేసిన్ నిబంధన్ను భ్ంగము చేసెను, త్న్
చెయిా యిచిచయ ఇటిు కారాములను అత్డు చేసెనే, అత్డు
ఎంత్మ్యత్ిమును త్పపంచకొన్డు.
ఇందుకు పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగున్ సెలవిచచచనానడు అత్డు
నిరాక్షాపటిున్ పరమ్యణము నేను చేయించిన్ది గదా, అత్డు రదు
ద పరచిన్
నిబంధన్ నేను చేసిన్దే గదా, నా జీవముతోడు ఆ దోష్శిక్ష అత్ని త్లమీదనే
మోపు దును,
అత్ని పట్ట
ు కొనుటకెై నేను వలనొగిు యత్ని చికికంచకొని
బబులోనుపురమున్కు అత్ని తీసికొనిపోయి, నామీద అత్డు చేసియన్న
విశావస ఘ్రత్కమునుబటిు అకకడనే అత్నితో వాాజామ్యడుదును.

And all his fugitives with all his troops shall fall by the sword, and they that
remain shall be scattered toward all winds; and ye shall know that I, the
LORD, have spoken it.
"`Thus saith the Lord GOD: I will also take of the highest branch of the high
cedar, and will set it; I will crop off from the top of his young twigs a tender
one, and will plant it upon a high mountain and eminent.
In the mountain of the height of Israel will I plant it; and it shall bring forth
boughs and bear fruit and be a goodly cedar, and under it shall dwell all fowl
of every wing; in the shadow of the branches thereof shall they dwell.

మ్రియ యెహోవాన్గు నేనే ఈ మ్యట సెలవిచిచత్రన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా
And all the trees of the field shall know that I, the LORD, have brought down
అత్ని దండువారిలో త్పపంచకొని ప్రరి పోయిన్వారందరును ఖడుముచేత్
the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and
కూలుదురు, శ్రష్ంచిన్ వారు న్లుదికుకల చెదరిపోవుదురు.
have made the dry tree to flourish. I, the LORD, have spoken and have done
it.'"
మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఎత్తయిన్
The word of the LORD came unto me again, saying,
దేవదారువృక్షపు పైకొమ్ి యొకటి నేను తీసి దాని నాట్టదును, పైగా
నున్నదాని శాఖలలో లేత్దాని తు
ి ంచి అతుాన్నత్పరవత్ముమీద దాని నాట్ట
దును.
ఇశారయేలు దేశములోని యెతు
త గల పరవత్ము మీద నేను దానిని నాటగా అది "What mean ye, that ye use this proverb concerning the land of Israel,
శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించ శ్రరష్ఠమైన్ దేవదారు చెటుగును, సకల జాతుల saying: `The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set
పకు
ు లును దానిలో గూళ్ల
ా కట్ట
ు కొనును.
on edge'?
దాని కొమ్ిల నీడను అవి దాగును; మ్రియ యెహో వాన్గు నేనే ఘన్మైన్
As I live, saith the Lord GOD, ye shall not have occasion any more to use this
చెట్ట
ు ను నీచమైన్దిగాను నీచమైన్ చెట్ట
ు ను ఘన్ మైన్దిగాను
proverb in Israel.
చేయవాడన్నియ, పచచని చెట్ట
ు ఎండిపోవు న్ట్ట
ా ను ఎండిన్ చెట్ట
ు విక
సించన్ట్ట
ా ను చేయవాడన్నియ భూమియందుండు సకలమైన్ చెటాకు
తెలియబడును. యెహోవాన్గు నేను ఈ మ్యట సెలవిచిచత్రని, నేనే దాని
నరవేరచదను.
మ్రల యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
Behold, all souls are Mine. As the soul of the father, so also the soul of the
son is Mine: the soul that sinneth, it shall die.
త్ండు
ర లు దా
ర క్షకాయలు త్రన్గా పలాల పళ్ల
ా పులిసెన్ని మీరు చెపుపచ
But if a man be just and do that which is lawful and right,
వచెచదరే; ఇశారయేలీయల దేశమునుగూరిచ ఈ సామత్ మీ రందుకు
పలికెదరు?
నా జీవముతోడు ఈ సామత్ ఇశారయేలీయలలో మీరిక పలుకరు; ఇదే
and hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to
పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbor's wife,
neither hath come near to a menstruous woman,
మ్నుషుాలందరు నా వశములో ఉనానరు, త్ండు
ర లేమి కుమ్యరులేమి
and hath not oppressed any, but hath restored to the debtor his pledge,
అందరును నా వశ ములో ఉనానరు; ప్రపముచేయవాడెవడో వాడ మ్రణము hath despoiled none by violence, hath given his bread to the hungry, and
నొందును.
hath covered the naked with a garment;
ఒకడు నీత్రపరుడెై నీత్రనాాయములను అనుసరించవాడెైయండి
he that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase,
that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment
between man and man,
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పరవత్ములమీద భోజన్ము చేయకయ, ఇశారయేలీయలు పట్ట
ు కొనిన్
విగరహముల త్ట్ట
ు చూడకయ, త్న్ పరుగువాని భారాను చెరపకయ,
బహిష్ుయె
ై న్దానిని కూడకయ,
ఎవనినైన్ను భాదపటు కయ, ఋణసు
థ నికి అత్ని తాకట్ట
ు ను చెలిాంచి బల్ల
తాకరముచేత్ ఎవనికెైన్ను న్ష్ుము కలుగజేయకయనుండు వాడెై, ఆకలిగల
వానికి ఆహారమిచిచ దిగంబరికి బటుయిచిచ
వడిికి అపపయాకయ, ల్లభ్ము చేపటుకయ, అనాాయము చేయకయ,
నిష్పక్షప్రత్ముగా నాాయము తీరిచ
యథారథపరుడెై నా కటుడలను గెైకొనుచ నా విధుల న్ను
సరించచండిన్యెడల వాడ నిరోదష్యగును, నిజ ముగా వాడు బరదుకును;
ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
అయితే ఆ నీత్రపరునికి కుమ్యరుడు పుటుగా వాడు బల్లతాకరము చేయవాడెై
ప్ర
ర ణహానికరుడెై, చేయరాని కిరయలలో దేనినైన్ను చేసి
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పరవత్ములమీద భోజ న్ము చేయకయ, ఇశారయేలీయలు పట్ట
ు కొనిన్
విగరహ ములత్ట్ట
ు చూడకయ, త్న్ పరుగువాని భారాను చెరప కయ,

Ezekiel

18

16

ఎవనినైన్ను బాధపటుకయ, తాకట్ట
ు ఉంచ కొన్కయ, బల్లతాకరముచేత్
న్ష్ుపరచకయ, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ దిగంబరికి బటుయిచిచ
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బీదవాని మీద అనాాయముగా చెయిా వేయక ల్లభ్ముకొరకు
అపపయాకయ, వడిి పుచచకొన్కయ నుండిన్వాడెై, నా విధుల
నాచరించచ నా కటుడల న్నుసరించచ నుండిన్ యెడల అత్డు త్న్
త్ండిరచేసిన్ దోష్మునుబటిు చావడు, అత్డు అవశాముగా బరదుకును.
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అత్ని త్ండిర కూ
But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed and keep
ర రుడెై పరులను బాధపటిు బల్లతాకరముచేత్ త్న్
సహోదరులను న్ష్ుపరచి త్న్ జనులలో త్గని కిరయలు చేసెను గనుక అత్డ all My statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live: he
త్న్ దోష్మునుబటిు మ్రణము నొందును.
shall not die.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

చేయవలసిన్ మ్ంచి కిరయలలో దేనినైన్ను చేయకయండిన్యెడల, అన్గా
పరవత్ములమీద భోజన్ము చేయటయ, త్న్ పరుగువాని భారాను
చెరుపుటయ,
దీనులను దరిదు
ర లను భాదపటిు బల్లతాకరముచేత్ న్ష్ుము కలుగ జేయ
టయ, తాకట్ట
ు చెలిాంపకపోవుటయ, విగరహముల త్ట్ట
ు చూచి
హేయకృత్ాములు జరిగించటయ,
అపపచిచ వడిి పుచచకొనుటయ, ల్లభ్ము చేపట్ట
ు టయ ఈ మొదలగు
కిరయలు చేసిన్యెడల వాడు బరదుకునా? బరదుకడు, ఈ హేయకిరయలనిన
చేసెను గనుక అవశాముగా వానికి మ్రణశిక్ష విధింపబడును, వాడు త్న్ ప్ర
ర ణ
మున్కు తానే ఉత్తరవాది యగును.
అయితే అత్నికి కుమ్యరుడు పుటుగా ఆ కుమ్యరుడు త్న్ త్ండిరచేసిన్
ప్రపములనినటిని చూచి, ఆలోచించకొని అటిు కిరయలు
చేయకయండిన్యెడల, అన్గా

hath walked in My statutes and hath kept My judgments to deal truly -- he is
just: he shall surely live, saith the Lord GOD.
"If he beget a son who is a robber, a shedder of blood, and who doeth the
like to any one of these things,
and who doeth not any of those duties, but even hath eaten upon the
mountains and defiled his neighbor's wife,
hath oppressed the poor and needy, hath despoiled by violence, hath not
restored the pledge and hath lifted up his eyes to the idols, hath committed
abomination,
hath given forth upon usury and hath taken increase -- shall he then live? He
shall not live. He hath done all these abominations: he shall surely die. His
blood shall be upon him.
"Now, lo, if he beget a son who seeth all his father's sins which he hath
done, and considereth and doeth not the like,
who hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to
the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbor's wife,
neither hath oppressed any, hath not withheld the pledge, neither hath
despoiled by violence, but hath given his bread to the hungry and hath
covered the naked with a garment;
who hath taken off his hand from the poor, who hath not received usury nor
increase, hath executed My judgments, hath walked in My statutes -- he
shall not die for the iniquity of his father: he shall surely live.
As for his father, because he cruelly oppressed, despoiled his brother by
violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall
die in his iniquity.
"Yet say ye, `Why? Doth not the son bear the iniquity of the father?' When
the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all My
statutes and hath done them, he shall surely live.
The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the
father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the
righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the
wicked shall be upon him.

అయితే మీరుకుమ్యరుడు త్న్ త్ండిర యొకక దోష్ శిక్షను ఏల
మోయటలేదని చెపుపకొను చనానరు. కుమ్యరుడు నీత్రనాాయముల
న్నుసరించి నా కటుడలనినటిని అనుసరించి గెైకొనను గనుక అత్డు అవ
శాముగా బరదుకును.
ప్రపము చేయవాడ మ్రణము నొందును; త్ండిరయొకక దోష్ శిక్షను
కుమ్యరుడు మోయటలేదని కుమ్యరుని దోష్ శిక్షను త్ండిరమోయడు,
నీత్రపరుని నీత్ర ఆ నీత్రపరునికే చెందును, దుషు
ు ని దుష్ుత్వము ఆ దుషు
ు నికే
చెందును.
అయితే దుషు
ు డు తాను చేసిన్ ప్రపములనినటిని విడిచి, నా కటుడలనినటిని
అనుసరించి నీత్రని అనుసరించి నాాయము జరిగించిన్యెడల అత్డు మ్ర
ణము నొందడు, అవశాముగా అత్డు బరదుకును.
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అత్డు ఆలోచించకొని తాను చేయచవచిచన్ అత్రకరమ్కిరయ లనినటిని
చేయక మ్యనను గనుక అత్డు మ్రణమునొందక అవశాముగా బరదుకును.
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అయితే ఇశారయేలీయలుయెహోవా మ్యరుము నాాయముకాదని
చెపుపచనానరు. ఇశారయేలీయల్లరా, నా మ్యరుము నాాయమేగాని మీ
మ్యరుము నాాయము కాదు.
కాబటిు ఇశారయేలీయ ల్లరా, యెవని పరవరిన్నుబటిు వానికి శిక్ష విధింతును.
మ్న్సుస త్రిపుపకొని మీ అకరమ్ములు మీకు శికాుకారణ ములు కాకుండున్ట్ట
ా
వాటిన్నినటిని విడిచిపట్ట
ు డి.

అత్డు చేసిన్ అపరాధములలో ఒకటియ జా
ా పకములోనికి రాదు, అత్ని
నీత్రనిబటిు అత్డు బరదుకును.
దుషు
ు లు మ్రణము నొందుటచేత్ నా కేమ్యత్ిమైన్ సంతోష్ము కలుగునా?
వారు త్మ్ పరవరిన్ను దిదు
ద కొని బరదుకుటయే నాకు సంతోష్ము; ఇదే
పరభువగు యెహోవా వాకుక.
అయితే నీత్రపరుడు త్న్ నీత్రని విడిచి ప్రపము చేసి, దుషు
ు లు చేయ
హేయకిరయలనినటి పరకారము జరి గించిన్యెడల అత్డు బరదుకునా? అత్డు
చేసిన్ నీత్ర కారాములు ఏమ్యత్ిమును జా
ా పకములోనికి రావు, అత్డు
విశావసఘ్రత్కుడెై చేసిన్ ప్రపమునుబటిు మ్రణము నొందును.
అయితేయెహోవా మ్యరుము నాాయము కాదని మీరు చెపుపచనానరు.
ఇశారయేలీయల్లరా, నా మ్యట ఆలకించడి, నా మ్యరుము నాాయమే మీ
మ్యరుమే గదా అనాాయమైన్ది?
నీత్ర పరుడు త్న్ నీత్రని విడిచి ప్రపము చేసిన్యెడల అత్డు దానినిబటిు
మ్రణము నొందును; తాను ప్రపము చేయటనుబటిుయేగదా అత్డు
మ్రణమునొందును?
మ్రియ దుషు
ు డు తాను చేయచ వచిచన్ దుష్ుత్వమునుండి మ్రలి నీత్ర
నాాయములను జరి గించిన్ యెడల త్న్ ప్ర
ర ణము రకిుంచకొనును.

All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned
unto him. In his righteousness that he hath done he shall live.

"Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord GOD,
and not that he should return from his ways and live?

But when the righteous turneth away from his righteousness, and
committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the
wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done
shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed and in his sin
that he hath sinned, in them shall he die.
"Yet ye say, `The way of the Lord is not equal.' Hear now, O house of Israel:
Is not My way equal? Are not your ways unequal?
When a righteous man turneth away from his righteousness, and
committeth iniquity and dieth in it, for his iniquity that he hath done shall
he die.
Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath
committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul
alive.
Because he considereth and turneth away from all his transgressions that he
hath committed, he shall surely live: he shall not die.
Yet saith the house of Israel, `The way of the Lord is not equal.' O house of
Israel, are not My ways equal? Are not your ways unequal?
"Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his
ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your
transgressions, so iniquity shall not be your ruin.
Cast away from you all your transgressions whereby ye have transgressed,
and make yourselves a new heart and a new spirit. For why will ye die, O
house of Israel?
For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD.
Therefore turn yourselves, and live ye.
"Moreover take thou up a lamentation for the princes of Israel,
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మీరు జరిగించిన్ అకరమ్ కిరయలనినటిని విడిచి నూత్న్ హృదయమును
నూత్న్ బుదిదయ తెచచకొనుడి. ఇశార యేలీయల్లరా, మీరందుకు మ్రణము
నొందుదురు? ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

and say: "`What is thy mother? A lioness: she lay down among lions; she
nourished her whelps among young lions.
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And she brought up one of her whelps; it became a young lion, and it
learned to catch the prey; it devoured men.
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మ్రణమునొందువాడు మ్రణము నొందుటనుబటిు నేను సంతోష్ంచవాడను
కాను. కావున్ మీరు మ్న్సుసత్రిపుపకొనుడి అపుపడు మీరు బరదుకుదురు; ఇదే
పరభువగు యెహోవా వాకుక.
మ్రియ నీవు ఇశారయేలీయల అధిపతులనుగూరిచ పరల్లపవాకాము నత్రత
ఇట్ట
ా పరకటింపుము
నీ త్లిా ఎట్టవంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మ్ధా
పండుకొనను, కొదమ్సింహముల మ్ధా త్న్ పలాలను పంచెను;
వాటిలో ఒకదానిని అది పంచగా అది కొదమ్సింహమై వేటాడ నేరుచకొని
మ్నుషుాలను భ్కిుంచన్ దాయెను.
అన్ాజనులు దాని సంగత్ర విని త్మ్ గోత్రలో దాని చికికంచకొని దాని
ముకుకన్కు గాలము త్గిలించి ఐగుపు
త దేశమున్కు దాని తీసికొనిపోయిరి.
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త్లిా దాని కనిపటిు త్న్ ఆశ భ్ంగమ్యయెన్ని తెలిసికొని, త్న్ పలాలలో
మ్రియొక దాని చేపటిు దాని పంచి కొదమ్ సింహముగా చేసెను.
ఇదియ కొదమ్సింహమై కొదమ్ సింహములతో కూడ త్రరుగుల్లడి
వేటాడనేరుచకొని మ్నుషుాలను భ్కిుంచన్దై
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వారి న్గరులను అవమ్యన్ పరచి వారి పటుణములను ప్రడుచేసెను; దాని
గరజన్ధవనికి దేశమును అందులోనున్న సమ్సతమును ప్రడాయెను.

Then the nations set against him on every side from the provinces, and
spread their net over him; he was taken in their pit.
And they put him under guard in chains, and brought him to the king of
Babylon. They brought him into prison, that his voice should no more be
heard upon the mountains of Israel.
"`Thy mother is like a vine in thy likeness, planted by the waters; she was
fruitful and full of branches by reason of many waters.
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న్లుదికుకల దేశపు జనులందరు దాని పట్ట
ు కొనుటకు పంచి యండి ఉరి
నొగుగా అది వారి గోత్రలో చికెకను.
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అపుపడు వారు దాని ముకుకన్కు గాలము త్గిలించి దానిని బోనులో పటిు
బబులోను రాజునొదదకు తీసికొని పోయి అత్నికి అపపగించిరి; దాని గరజన్ము
ఇశారయేలీ యల పరవత్ములమీద ఎన్నటికిని విన్బడకుండున్ట్ట
ా వారు
దానిని గటిు సథలమ్ందుంచిరి.
మ్రియ నీకు కేుమ్ము కలిగియండగా నీ త్లిా ఫల భ్రిత్మై తీగెలతో
నిండియండి విసాతరమైన్ జలముల దగుర నాటబడిన్ దా
ర కాువలిావల నుండెను.
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The nations also heard of him; he was taken in their pit, and they brought
him with chains unto the land of Egypt.
Now when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she
took another of her whelps, and made him a young lion.
And he went up and down among the lions; he became a young lion, and
learned to catch the prey and devoured men.
And he knew their desolate palaces, and he laid waste their cities; and the
land was desolate and the fullness thereof by the noise of his roaring.

And she had strong rods for the scepters of them that bore rule; and her
stature was exalted among the thick branches, and she appeared in her
height with the multitude of her branches.
But she was plucked up in fury; she was cast down to the ground, and the
east wind dried up her fruit. Her strong rods were broken and withered; the
fire consumed them.
And now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground.

భూపతు లకు దండములైన్టిు గటిుచవవలు దానికి కలిగియండెను, అది
And fire has gone out from a rod of her branches, which hath devoured her
మేఘములన్ంట్టన్ంత్గా పరిగెను, విసాతరమైన్ దాని కొమ్ిలు బహు ఎతు
త గా fruit, so that she hath no strong rod to be a scepter to rule.' This is a
కన్బడెను.
lamentation, and shall be for a lamentation."
అయితే బహు రౌదరముచేత్ అది పరికివేయబడిన్దై నేలమీద పడవేయ
And it came to pass in the seventh year, in the fifth month, the tenth day of
బడెను, తూరుపగాలి విసరగా దాని పండు
ా వాడెను. మ్రియ దాని
the month, that certain of the elders of Israel came to inquire of the LORD,
గటిుచవవలు తెగి వాడిపోయి అగినచేత్ కాలచబడెను.
and sat before me.
ఇపుపడు అది అరణాములో మికికలి యెండిపోయి నిరజలసథలములలో నాట
Then came the word of the LORD unto me, saying,
బడియన్నది. మ్రియ దాని కొమ్ిల చవవలలోనుండి అగిన బయలు
దేరుచ
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దాని పండాను దహించచన్నది గనుక రాజ దండమున్కు త్గిన్ గటిుచవవ
యొకటియ విడువబడ లేదు. ఇదియే పరల్లపవాకాము, ఇదియే పరల్లపము
న్కు కారణమ్గును.
ఏడవ సంవత్సరము అయిదవ నల పదియవ దిన్మున్ ఇశారయేలీయల
పదదలలో కొందరు యెహోవా యొదద విచారణచేయటకెై నా యొదదకు వచిచ నా
యెదుట కూరుచండియండగా

"Son of man, speak unto the elders of Israel and say unto them, `Thus saith
the Lord GOD: Have ye come to inquire of Me? As I live, saith the Lord GOD,
I will not be inquired of by you.'
Wilt thou judge them, son of man, wilt thou judge them? Cause them to
know the abominations of their fathers;

2

యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ా క్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

and say unto them, `Thus saith the Lord GOD: On the day when I chose
Israel, and lifted up Mine hand unto the seed of the house of Jacob, and
made Myself known unto them in the land of Egypt, when I lifted up Mine
hand unto them, saying, "I am the LORD your God"--

20
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on the day that I lifted up Mine hand unto them to bring them forth out of
the land of Egypt into a land that I had espied for them, flowing with milk
and honey, which is the glory of all lands,
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న్రపుతు
ి డా, నీవు ఇశారయేలీయల పదదలతో ఇటానుముపరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గానా యొదద విచారణ చేయటకు మీరు వచచచనానరే.
నా జీవముతోడు నావలన్ ఏ ఆలోచన్యె
ై న్ను మీకు దొరకదు; ఇదే పరభు
వగు యెహోవా వాకుక.
వారికి నాాయము తీరుచ దువా? న్రపుతు
ి డా, వారికి నాాయము
తీరుచదువా? వారి పత్రులు చేసిన్ హేయకృత్ాములను వారికి తెలియ
జేయము.
ఎటాన్గా పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడునేను ఇశారయేలును
ఏరపరచకొనిన్ నాడును, యాకోబు సంత్త్రకి పరమ్యణముచేసిన్ నాడును,
ఐగుపు
త దేశమ్ందు న్నున వారికి పరత్ాక్ష పరచకొని పరమ్య ణముచేసి నేను మీ
దేవుడనైన్ యెహోవాన్ని నేను పరకటించిన్ కాలమున్
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But I wrought for My name's sake, that it should not be polluted before the
heathen among whom they were, in whose sight I made Myself known unto
them in bringing them forth out of the land of Egypt.
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వారిని ఐగుపు
త దేశములోనుండి రపపంచి వారికొరకు నేను విచారించిన్దియ,
ప్రలు తేనలు పరవహించన్దియ, సకల దేశములకు ఆభ్రణమై న్దియనైన్
దేశములోనికి తోడుకొని పోయెదన్ని చెపపన్ కాలమున్నే నేను పరమ్యణము
చేసిత్రని.
అపుపడునేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను, మీలో పరత్రవాడు త్న్ కిష్ుమైన్
హేయకృత్ాములను విడిచిపటువలను, ఐగుపీత యల విగరహములను
పూజంచటచేత్ మిముిను మీరు అపవిత్ిపరచ కొన్కుండవలను అని నేను
ఆజా
ా పంచిత్రని.
అయితే వారు నా మ్యట విన్నొలాక నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసి, త్మ్కిష్ుమైన్
హేయకృత్ాములు చేయట మ్యన్ లేదు, ఐగుపీతయల విగరహములను
పూజంచట మ్యన్లేదు గనుక వారు ఐగుపీతయల దేశములో ఉండగానే నేను
నా రౌదరము వారిమీద కుమ్ిరించి నా కోపము వారి మీద తీరుచకొందున్ని
యనుకొంటిని.
అయితే ఏ అన్ా జనులయెదుట న్నున నేను బయలు పరచకొంటినో, యే
అన్ాజనులమ్ధా వారుండిరో ఆ అన్ాజనులలో వారున్న అన్ాజనుల
యెదుట వారికి న్నున బయలుపరచకొంటిని, నా నామ్మున్కు దూష్ణ
కలుగకుండుటకెై ఆల్లగు చేయటమ్యని, ఆ జనులు చూచచండగా నా నామ్
ఘన్త్కొరకు నేను వారిని ఐగుపు
త దేశములోనుండి రపపంచి త్రని.
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Ezekiel

then said I unto them: "Cast away every man of ye the abominations of his
eyes, and defile not yourselves with the idols of Egypt: I am the LORD your
God."
But they rebelled against Me and would not hearken unto Me. They did not
every man cast away the abominations of their eyes, neither did they
forsake the idols of Egypt. "`Then I said, "I will pour out My fury upon them,
to accomplish My anger against them in the midst of the land of Egypt."

Therefore I caused them to go forth out of the land of Egypt and brought
them into the wilderness.

And I gave them My statutes and showed them My judgments, which if a
man do, he shall even live in them.

Moreover also I gave them My Sabbaths to be a sign between Me and them,
that they might know that I am the LORD who sanctify them.
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వారిని ఐగుపు
త దేశములోనుండి రపపంచి అరణాము లోనికి తోడుకొని వచిచ

But the house of Israel rebelled against Me in the wilderness. They walked
not in My statutes and they despised My judgments, which if a man do, he
shall even live in them; and My Sabbaths they greatly polluted. "`Then I said
I would pour out My fury upon them in the wilderness to consume them.

Ezekiel

20
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వారికి నా కటుడలను నియ మించి నా విధులను వారికి తెలియజేసిత్రని.
ఎవడెైన్ వాటి న్నుసరించిన్యెడల వాటినిబటిు బరదుకును.

But I wrought for My name's sake, that it should not be polluted before the
heathen, in whose sight I brought them out.
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Yet also I lifted up My hand unto them in the wilderness, that I would not
bring them into the land which I had given them, flowing with milk and
honey, which is the glory of all lands,
because they despised My judgments and walked not in My statutes, but
polluted My Sabbaths; for their heart went after their idols.
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మ్రియ యెహోవాన్గు నేనే వారిని పవిత్ిపరచవాడన్ని వారు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా నాకును వారికిని మ్ధా విశారంత్ర దిన్ము లను వారికి
సూచన్గా నేను నియమించిత్రని.
అయితే అరణామ్ందు ఇశారయేలీయలు నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసి నా
కటుడల న్నుసరింపక, తాము అనుసరించి బరదుకవలన్ని నేనిచిచన్ విధులను
త్ృణీకరించి, నేను నియ మించిన్ విశారంత్రదిన్ములను అపవిత్ిపరచగా, అరణా
మ్ందు నా రౌదా
ర గిన వారిమీద కుమ్ిరించి వారిని నిరూి లము చేయదున్ను
కొంటిని.
అయితే నేను వారిని రపపంపగా ఏ అన్ా జనులు చూచిరో యే అన్ాజనులలో
నుండి నేను వారిని రపపంచిత్రనో వారి యెదుట నా నామ్ మున్కు దూష్ణ
కలుగకుండున్ట్ట
ా నేన్నుకొనిన్ పరకారము చేయక మ్యనిత్రని.
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మ్రియ త్మ్కిష్ుమైన్ విగరహముల న్నుసరింపవలన్ని కోరి, వారు నా
విధులను త్ృణీకరించి నా కటుడల న్నుసరింపక నేను నియమించిన్ విశారంత్ర
దిన్ములను అపవిత్ిపరచగా
ఇచెచదన్ని నేను సెలవిచిచ న్టిుయ, ప్రలు తేనలు పరవహించన్టిుయనైన్
సకల దేశములకు ఆభ్రణమ్గు దేశములోనికి వారిని రపపంపన్ని వారు
అరణాములో ఉండగానే నేను పరమ్యణము చేసిత్రని.

"`But I said unto their children in the wilderness: "Walk ye not in the
statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile
yourselves with their idols.
I am the LORD your God: Walk in My statutes, and keep My judgments, and
do them;

Ezekiel

20

17

Ezekiel

20

18

అయిన్ను వారు న్శించి పోకుండున్ట్ట
ా వారియందు కనికరించి, అరణాములో
నేను వారిని నిరూిలము చేయక పోత్రని.
వారు అరణాములో ఉండగానే వారి పలాలతో ఈల్లగు సెలవిచిచత్రనిమీరు మీ
త్ండు
ర ల ఆచారము లను అనుసరింపకయ, వారి పదితులనుబటిు పరవరిింప
కయ, వారు పట్ట
ు కొనిన్ దేవత్లను పూజంచి మిముిను మీరు
అపవిత్ిపరచకొన్కయ నుండుడి.

and hallow My Sabbaths, and they shall be a sign between Me and you, that
ye may know that I am the LORD your God."
Notwithstanding, the children rebelled against Me. They walked not in My
statutes, neither kept My judgments to do them, which if a man do, he shall
even live in them; they polluted My Sabbaths. "`Then I said I would pour out
My fury upon them to accomplish My anger against them in the wilderness.
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Nevertheless Mine eye spared them from destroying them, neither did I
make an end of them in the wilderness.

మీ దేవుడ నైన్ యెహోవాను నేనే గనుక నా కటుడల న్నుసరించి నా విధులను Nevertheless I withdrew Mine hand and wrought for My name's sake, that it
గెైకొని నేను నియమించిన్ విశారంత్రదిన్ము లను ఆచరించడి.
should not be polluted in the sight of the heathen, in whose sight I brought
them forth.
నేను మీ దేవుడనైన్ యెహోవా న్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా ఆ
I lifted up Mine hand unto them also in the wilderness, that I would scatter
విశారంత్రదిన్ములు నాకును మీకును మ్ధాను సూచన్గా ఉండును.
them among the heathen and disperse them through the countries,
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అయిన్ను ఆ జనులు సహా నా మీద త్రరుగబడి, తామ్నుసరించి
బరదుకవలన్ని నేనిచిచన్ నా కటుడలను అనుసరింపకయ, నా విధులను
గెైకొన్కయ, నేను నియమించిన్ విశారంత్ర దిన్ములను అపవిత్ిపరచిరి గనుక,
వారు అరణాములో ఉండగానే నేను నా రౌదా
ర గిన వారిమీద కుమ్ిరించి నా
కోపము వారిమీద తీరుచకొందున్ని యనుకొంటిని.

because they had not executed My judgments, but had despised My
statutes and had polluted My Sabbaths, and their eyes were after their
fathers' idols.
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అయితే నేను పరత్ాక్షమైన్ అన్ాజనుల మ్ధా నా నామ్ మున్కు దూష్ణ
కలుగకుండున్ట్ట
ా ఏ జనులలోనుండి వారిని రపపంచిత్రనో ఆ జనులు
చూచచండగా నా హసతము వెనుకకు తీసి నా వాగా
ద న్ము నరవేరిచత్రని.

Therefore I gave them also statutes that were not good and judgments
whereby they should not live;
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మ్రియ వారు నా విధుల న్నుసరింపక నా కటుడలను త్ృణీకరించి, నేను
విధించిన్ విశారంత్రదిన్ములను అపవిత్ి పరచి,

and I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through
the fire all who openeth the womb, that I might make them desolate, to the
end that they might know that I am the LORD.'

Ezekiel

20

24

త్మ్ పత్రులు పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములను పూజంప గోరగా, అన్ాజనులలో
వారిని చెదరగొటిు సకలదేశముల లోనికి వారిని వెళాగొట్ట
ు దున్ని పరమ్యణము
చేసిత్రని.

"Therefore, son of man, speak unto the house of Israel and say unto them,
`Thus saith the Lord GOD: Yet in this your fathers have blasphemed Me, in
that they have committed a trespass against Me.
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నేను యెహోవాన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా వారిని విసి యము
నొందింపవలన్ని అనుకూలము కాని కటుడలను తాము బరదుకుటకు
పరయోజన్కరములు కాని విధులను వారికిచిచత్రని.
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For when I had brought them into the land for which I lifted up Mine hand
to give it to them, then they saw every high hill and all the thick trees, and
they offered there their sacrifices, and there they presented the provocation
of their offering. There also they made their sweet savor, and poured out
there their drink offerings.
తొలిచూలిని అగినగుండముదాటించి బలి దాన్ముల నిచచటచేత్ త్ముిను Then I said unto them: What is the high place whereunto ye go?'" (And the
తాము అపవిత్ిపరచ కొన్నిచిచత్రని.
name thereof is called Bamah unto this day.)
కాబటిు న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయలతో మ్యట ల్లడి ఇట్ట
ా
"Therefore say unto the house of Israel, `Thus saith the Lord GOD: Are ye
పరకటింపుముపరభువగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గా మీ పత్రులు
polluted after the manner of your fathers? And commit ye whoredom after
నాయెడల అత్రకరమ్ముచేసి న్నున దూష్ంచి
their abominations?
వారికిచెచదన్ని నేను పరమ్యణ పూరవక ముగా చెపపన్ దేశములోనికి నేను వారిని For when ye offer your gifts, when ye make your sons pass through the fire,
రపపంచిన్ త్రు వాత్, ఎత్తయిన్ యొక కొండనేగాని, దటుమైన్ యొక
ye pollute yourselves with all your idols, even unto this day. And shall I be
వృక్షమునేగాని తాము చూచిన్పుపడెలాను బలులు అరిపం చచ, అరపణలను inquired of by you, O house of Israel? As I live, saith the Lord GOD, I will not
అరిపంచచ, అకకడ పరిమ్ళ ధూపము పరత్రష్ఠంచచ, ప్రనారపణములు
be inquired of by you.
చేయచ నాకు కోపము పుటిుంచిరి.
మీరు పోవుచన్న ఉన్నత్సథలములేమిటని నేన్డిగిత్రని; కాబటిు
"`And that which cometh into your mind shall not be at all: in that ye say,
ఉన్నత్సథలమ్ను పేరు నేటివరకు వాడుకలో నున్నది.
"We will be as the heathen, as the families of the countries, to serve wood
and stone."
కావున్ ఇశారయేలీయలకు ఈ మ్యట పరకటింపుముపరభువెైన్ యెహోవా
"`As I live, saith the Lord GOD, surely with a mighty hand and with a
సెలవిచచన్ దేమ్న్గామీ పత్రుల రీత్రని మీరును అపవితు
ి లైత్రరే వారు
stretched out arm and with fury poured out, will I rule over you.
పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములను అనుసరించచ మీరును వాభిచారులైత్రరే;
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నేటివరకును మీరు అరపణలను అరిపంచి మీ కుమ్యరులను అగినగుండ
దాటించన్పుపడు, మీరు పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములనినటికి పూజజేసి అప
వితు
ి లగు చనానరే; ఇశారయేలీయల్లరా, నాయొదద మీరు విచారణ
చేయదురా? నా జీవముతోడు నావలన్ ఆలోచన్ మీకు దొరుకదు; ఇదే
పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక
అన్ాజనులేమి భూమిమీది యే జనులేమి చేయన్ట్ట
ా మేమును
కొయాలకును రాళాకును పూజచేతు మ్ని మీరనుకొనుచనానరే. మీరు
ఇచఛయించిన్దాని పరకారమన్నటికిని జరుగదు.
నా జీవముతోడు నా రౌదరము కుమ్ిరించచ, బాహుబలముతోను చాచిన్
చేత్రతోను నేను మీపైన్ అధికారము చేసెదను.
మ్రియ నేను రౌదరము కుమ్ిరించచ, బాహుబలముతోను చాచిన్
చేత్రతోను మిముిను చెదరగొటిున్ ఆ యా దేశము లలోనుండియ
జనులలోనుండియ నేను మిముిను సమ్ కూరిచ
జన్ములున్న అరణాములోనికి మిముిను రపపంచి, అకకడ ముఖాముఖిగా
మీతో వాాజామ్యడెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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And I will bring you out from the people, and will gather you out of the
countries wherein ye are scattered, with a mighty hand and with a stretched
out arm, and with fury poured out;
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ఐగుపీతయలదేశపు అరణాములో నేను మీ పత్రులతో వాాజామ్యడిన్ట్ట
ు
మీతోను వాాజా మ్యడెదను; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
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చేత్ర కఱ్ఱకిరంద మిముిను దాటించి నిబంధన్కు లోపరచెదను.

For in Mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the
Lord GOD, there shall all the house of Israel, all of them in the land, serve
Me. There will I accept them, and there will I require your offerings and the
firstfruits of your oblations, with all your holy things.
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I will accept you with your sweet savor when I bring you out from the
people and gather you out of the countries wherein ye have been scattered;
and I will be sanctified in you before the heathen.
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మ్రియ నామీద త్రరుగబడువారిని దోష్ము చేయవారిని మీలో ఉండకుండ
పరతేాకించెదను, తాము కాపుర మున్న దేశములోనుండి వారిని రపపంచెదను
గాని నేను యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా వారు ఇశారయేలు దేశములో
పరవేశించరు.
ఇశారయేలు యింటివార ల్లరా, మీరు నామ్యట విన్ని యెడల మీరు పట్ట
ు కొనిన్
విగరహములను, మీ కిష్ుమైన్ట్ట
ు గా పూజంచకొనుడి, గాని మీ అరపణలచేత్ను
మీ విగర హములచేత్ను నా పరిశుదినామ్మును అపవిత్ిపరచకుడి అని
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
నిజముగా ఇశార యేలీయల ఉన్నత్మైన్ కొండయగు నా పరిశుది
పరవత్మ్ందు దేశములోనున్న ఇశారయేలీయలందరును నాకు
సేవచేయదురు; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక. అచచటనే నేను వారిని
అంగీకరించెదను. అచచటనే మీ పరత్రష్ఠత్మైన్ యరపణలను, మీ పరథమ్
ఫలదాన్ములను, పరత్రష్ఠత్ములగు మీ కానుకలన్నినటిని నేన్ంగీకరించెదను.

and I will bring you into the wilderness of the people, and there will I plead
with you face to face.
As I pleaded with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so will I
plead with you, saith the Lord GOD.
And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond
of the covenant;
and I will purge out from among you the rebels and them that transgress
against Me. I will bring them forth out of the country where they sojourn,
and they shall not enter into the land of Israel; and ye shall know that I am
the LORD.
"`As for you, O house of Israel, thus saith the Lord GOD: Go ye, serve ye
every one his idols, and hereafter also, if ye will not hearken unto Me; but
pollute ye My holy name no more with your gifts, and with your idols.

And ye shall know that I am the LORD, when I shall bring you into the land
of Israel, into the country for which I lifted up Mine hand to give it to your
fathers.
And there shall ye remember your ways and all your doings wherein ye have
been defiled; and ye shall loathe yourselves in your own sight for all your
evils that ye have committed.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Ezekiel

20

41

జన్ములలోనుండి నేను మిముిను రపపంచన్పుపడును, మిముిను
చెదరగొటిున్ ఆ యా దేశము లలోనుండి మిముిను సమ్కూరుచన్పుపడును,
పరిమ్ళధూప ముగా మిముిను అంగీకరించెదను, అన్ాజనులయెదుటను మీ
మ్ధాను న్నున నేను పరిశుదిపరచకొందును.

And ye shall know that I am the LORD, when I have wrought with you for My
name's sake, not according to your wicked ways, nor according to your
corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord GOD.'"
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Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
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మీ పత్రులకిచెచదన్ని నేను పరమ్యణ పూరవకముగా చెపపన్ దేశమున్కు,
అన్గా ఇశారయేలీయల దేశమున్కు నేను మిముిను రపపంచన్పుపడు నేనే
యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
అచచట చేరి మీ పరవరిన్ను, మిముిను మీరు అపవిత్ి పరచకొనిన్ మీ
కిరయలనినటిని మ్న్సుస న్కు తెచచకొని, మీరు చేసిన్ దుష్కిరయలనుబటిు
మిముిను మీరే అసహిాంచకొందురు.
ఇశారయేలీయల్లరా, మీ దురాిరుత్నుబటిుయ మీ కాని చేష్ులనుబటిుయ కాక
నా నామ్మునుబటిుయే నేను మీ కీల్లగున్ చేయగా నేనే యెహోవాన్ని మీరు
తెలిసికొందురు.
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And all flesh shall see that I, the LORD, have kindled it; it shall not be
quenched.'"
Then said I, "Ah, Lord GOD! They say of me, `Doth he not speak parables?'"
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ఇదే యెహోవా వాకుక మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డా, నీ ముఖము దకిుణపుత్ట్ట
ు త్రిపుపకొని దకిుణదేశమున్కు
పరకటింపుము, దకిుణదేశపు అరణా మునుగూరిచ పరవచించి ఇటానుము
దకిుణదేశమ్య, యెహోవా మ్యట ఆలకించముపరభువెైన్ యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను నీలో అగిన రాజబెట్టుదను, అది నీలోనున్న పచచని
చెటానినటిని ఎండిన్ చెటానినటిని దహించను, అది ఆరిపోకుండనుండును,
దకిుణదికుక మొదలుకొని ఉత్తరదికుకవరకు భూముఖమ్ంత్య దాని చేత్
కాలచబడును.
అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన్ నేను దానిని రాజబెటిుత్రన్ని సమ్సతమైన్
జనులకు తెలియ బడును.
అయోా పరభువా యెహోవావీడు గూఢ మైన్ మ్యటలు పలుకువాడు కాడా అని
వారు న్నున గూరిచ చెపుపదురని నేన్ంటిని.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను నీకు విరోధినై త్రని. నీత్రపరులనేమి
దుషు
ు లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూిలము చేయటకెై నా
ఖడుము ఒరదూసి యనానను.

Sigh therefore, thou son of man, with the breaking of thy loins, and with
bitterness sigh before their eyes.

"Son of man, set thy face toward the south, and drop thy word toward the
south, and prophesy against the forest of the southland.
And say to the forest of the south: `Hear the word of the LORD. Thus saith
the Lord GOD: Behold, I will kindle a fire in thee, and it shall devour every
green tree in thee and every dry tree. The flaming flame shall not be
quenched, and all faces from the south to the north shall be burned therein.

And the word of the LORD came unto me, saying,

"Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop thy word toward the
holy places, and prophesy against the land of Israel;
and say to the land of Israel, `Thus saith the LORD: Behold, I am against
thee, and will draw forth My sword out of his sheath and will cut off from
thee the righteous and the wicked.
అపుపడు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై... యీల్లగు సెలవిచెచను
Seeing then that I will cut off from thee the righteous and the wicked,
therefore shall My sword go forth out of his sheath against all flesh from the
south to the north,
న్రపుతు
ి డా, యెరూష్లేము త్ట్ట
ు నీ ముఖము త్రిపుపకొని,
that all flesh may know that I, the LORD, have drawn forth My sword out of
పరిశుదిసథలములనుబటిు ఇశారయేలీయలదేశమునుగూరిచ పరవచించి ఇటానుము his sheath. It shall not return any more.'
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నీత్రపరులేమి దుషు
ు లేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ దకిుణదికుక
మొదలుకొని ఉత్తరదికుకవరకు అందరిని నిరూిలము చేయటకెై నా ఖడుము
దాని ఒరలో నుండి బయలుదేరియన్నది.
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యెహోవానైన్ నేను నా ఖడుము మ్రల ఒరలోపడకుండ దాని
దూసియనానన్ని జనులందరు తెలిసికొందురు.
కావున్ న్రపుతు
ి డా, నిట్ట
ు రుప విడువుము, వారు చూచచండగా నీ న్డుము
బదదలగున్ట్ట
ా మ్నోదుుఃఖముతో నిట్ట
ు రుప విడువుము.
నీవు నిట్ట
ు రుప విడిచెదవేమ్ని వారు నిన్నడుగగా నీవుశర మ్దిన్ము
వచచచన్నదను దురావరి నాకు విన్బడి న్ది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును,
అందరి చేతులు బల హీన్మ్వును, అందరి మ్న్సుసలు అధైరాపడును,
అందరి మోకాళ్ల
ా నీరవును, ఇంత్గా కీడు వచచచన్నది; అది వచేచయన్నది
అని చెపుపము; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

"`And he hath given it to be furbished, that it may be handled; this sword is
sharpened, and it is furbished to give it into the hand of the slayer.
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న్రపుతు
ి డా, నీవు ఈ మ్యటలు పరకటన్చేసి ఇటానుముయెహోవా సెలవిచచన్
దేమ్న్గా అదిగో ఖడుము ఖడుమే కన్బడుచన్నది, అది పదునుగలదై
మరుగుపటిుయన్నది.
అది గొపప వధ చేయటకెై పదును పటిుయన్నది, త్ళత్ళల్లడున్ట్ట
ా అది
మరుగుపటిుయన్నది; ఇట్ట
ా ండగా నా కుమ్యరుని దండము ఇత్ర
దండములనినటిని త్ృణీకరించన్ది అని చెపప మ్న్ము సంతోష్ంచెదమ్య?

Cry and howl, son of man! For it shall be upon My people; it shall be upon
all the princes of Israel. Terrors by reason of the sword shall be upon My
people; smite therefore upon thy thigh.
Because it is a trial, and what if the sword contemn even the rod? It shall be
no more, saith the Lord GOD.'

Ezekiel

21

11

మ్రియ దూయటకు సిదిమ్గున్ట్ట
ా అది మరుగుపట్ట
ు వానియొదద
నుంచబడియండెను, హత్ము చేయవాడు పట్ట
ు కొనున్ట్ట
ా గా అది
పదునుగలదై మరుగు పటుబడియన్నది.
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న్రపుతు
ి డా అంగల్లరుచము, కేకలువేయము, అది నా జనులమీదికిని
ఇశారయేలీయల పరధానులమీదికిని వచచచన్నది, ఖడుభ్యము నా
జనులకు త్టసిథంచిన్ది గనుక నీ తొడను చరచకొనుము.

"Thou therefore, son of man, prophesy, and smite thine hands together;
and let the sword be doubled the third time, the sword of the slain. It is the
sword of the great men that are slain, which entereth into their secret
chambers.
I have set the point of the sword against all their gates, that their heart may
faint and their ruins be multiplied. Ah! It is made bright; it is sharpened for
the slaughter.
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శోధన్కలిగెను, త్ృణీకరించ దండము రాకపోయిన్నేమి? ఇదే యెహోవా వాకుక. Go thee one way or other, either on the right hand or on the left,
whithersoever thy face is set.
న్రపుతు
ి డా, చేతులు చరచకొనుచ సమ్యచారము పరవచింపుము, ఖడుము
I will also smite Mine hands together, and I will cause My fury to rest. I, the
ముమ్యిరు రటిుంపబడిన్దై జనులను హత్ముచేయన్దై యన్నది, అది
LORD, have said it."
గొపపవాని అంత్ుఃపురము చొచిచ వాని హత్ము చేయన్ది.
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And it shall be, when they say unto thee, `Why sighest thou?' that thou shalt
answer, `For the tidings, because it cometh; and every heart shall melt, and
all hands shall be feeble, and every spirit shall faint, and all knees shall be
weak as water.' Behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the
Lord GOD."
Again the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, prophesy and say, `Thus saith the LORD. Say: "`A sword, a
sword is sharpened and also furbished!
It is sharpened to make a sore slaughter; it is furbished that it may glitter.
Should we then make mirth? It contemneth the rod of My son, as every tree.

వారి గుండెలు కరిగిపోవున్ట్ట
ా ను, పడదోరయ అడిములు అధికములగున్ట్ట
ా ను, The word of the LORD came unto me again, saying,
వారి గుమ్ి ములలో నేను ఖడుము దూసెదను; అయాయోా అది
త్ళత్ళల్లడుచన్నది, హత్ము చేయటకెై అది దూయ బడియన్నది.
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ఖడుమ్య, సిదిపడియండుము; కుడివెైపు చూడుము, ఎడమ్వెైపు త్రరుగుము,
ఎకకడ నీకు పని యండునో అకకడికి త్రరుగుము
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నేనుకూడ నా చేతులు చరచకొని నా కోరధము తీరుచకొందును; యెహోవా
న్గు నేనే మ్యట ఇచిచ యనానను.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
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యెరూష్లేము ఎదుట గుమ్ిములను పడగొట్ట
ు యంత్ి ములు
పట్ట
ు మ్నియ, హత్ముచేయదమ్నియ, ధవని ఎతు
త మ్నియ, జయధవని
బిగురగా ఎతు
త మ్నియ, గుమ్ి ములకు ఎదురుగా పడగొట్ట
ు యంత్ిములు
ఉంచ మ్నియ, దిబబలు వేయమ్నియ, ముటుడి దిబబలు కట్ట
ు మ్నియ
యెరూష్లేమునుగూరిచ త్న్ కుడిత్ట్ట
ు న్ శకున్ము కన్బడెను.

And thou, profane, wicked prince of Israel, whose day is come when iniquity
shall have an end,
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thus saith the Lord GOD: "`Remove the diadem and take off the crown; this
shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high;
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పరమ్యణములు చేసికొనిన్ వారికి ఈ శకు న్ము వారథముగా కన్బడును; అయితే
వారు పటుబడున్ట్ట
ా వారు చేసికొనిన్ ప్రపమును అత్డు వారి జా
ా పకమున్కు
తెపపంచను.
కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచ చనానడుమీ అత్రకరమ్ములు
బయలుపడుటవలన్ మీ సమ్సత కిరయలలోనుండి మీ ప్రపములు
అగుపడున్ట్ట
ా మీ దోష్ము మీరు మ్న్సుసన్కు తెచచకొనిన్ందున్ను, నేను
మిముిను జా
ా పకము చేసికొనిన్ందున్ను మీరు చెయిా చికికయనానరు.
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"Also, thou son of man, appoint thee two ways that the sword of the king of
Babylon may come; both shall come forth out of one land. And choose thou
a place; choose it at the head of the way to the city.

Appoint a way, that the sword may come to Rabbah of the Ammonites and
to Judah in Jerusalem, the fortified.
For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the
two ways, to use divination: he made his arrows bright, he consulted with
images, he looked at the liver.
న్రపుతు
ి డా, బబులోను రాజు ఖడుమువచచటకు రండు మ్యరుములను ఏరపర At his right hand was the divination for Jerusalem: to appoint captains, to
చము. ఆరండును ఒక దేశములోనుండి వచచన్ట్ట
ా సూచించటకెై యొక
open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting, to
హసతరూపము గీయము, పటుణపు వీధి కొన్ను దాని గీయము.
appoint battering rams against the gates, to cast a siege mound, and to
build a fort.
ఖడుమున్కు అమోినీయల పటుణమ్గు రబాబకు ఒక మ్యరుమును,
And it shall be unto them as a false divination in their sight, to them that
యూదాదేశమ్ం దున్న ప్ర
ర కారములు గల పటుణమ్గు యెరూష్లేమున్కు ఒక have sworn oaths; but he will call to remembrance the iniquity, that they
మ్యరుమును ఏరపరచము.
may be taken.
బాటలు చీలుచోట రండు మ్యరుములు చీలు సథలమున్ శకున్ము తెలిసికొను "Therefore thus saith the Lord GOD: `Because ye have made your iniquity to
టకు బబులోను రాజు నిలుచచనానడు; అత్డు బాణ ములను ఇట్ట అట్ట be remembered, in that your transgressions are discovered, so that in all
ఆడించచ, విగరహములచేత్ విచారణ చేయచ, కారామునుబటిు శకున్ము your doings your sins do appear -- because, I say, that ye have come to
చూచచనానడు.
remembrance, ye shall be taken with the hand.

I will overturn, overturn, overturn it. And it shall be no more, until He come
whose right it is; and I will give it to Him.'

గాయపడిన్వాడా, దుషు
ు డా, ఇశారయేలీయలకు అధిపతీ,
దోష్సమ్యపతకాలమున్ నీకు తీరుపవచిచయన్నది.

"And thou, son of man, prophesy and say, `Thus saith the Lord GOD
concerning the Ammonites and concerning their reproach; even say thou:
"`The sword, the sword is drawn; for the slaughter it is furbished to
consume because of the glittering"
పరభువెైన్ యెహోవా ఈల్లగు సెలవిచచచనానడుత్ల్లటమును తీసివేయము while they see vanity unto thee, while they divine a lie unto thee, to bring
కిరీట మును ఎతు
త ము, ఇది యికను ఇట్ట
ా ండదు. ఇకమీదట నీచని
thee upon the necks of them that are slain, of the wicked whose day is come
ఘనునిగాను ఘనుని నీచనిగాను చేయము.
when their iniquity shall have an end.
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నేను దానిని పడదోరయదును పడదోరయదును పడ దోరయదును; దాని
సావసథాకరి వచచవరకు అదియ నిలువదు, అపుపడు నేను దానిని
అత్నికిచెచదను.
మ్రియ న్రపుతు
ి డా, నీవు పరవచించి ఇటానుము
అమోినీయలనుగూరిచయ, వారు చేయ నిందను గూరిచయ పరభువెైన్
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాహత్ము చేయటకు ఖడుము ఖడుమే
దూయబడియన్నది, త్ళత్ళల్లడుచ మరుగుపటిున్ ఖడుము
వధచేయటకు దూయబడియన్నది.
శకున్గాండు
ర నీకొరకు మ్యయా దరశన్ములు చూచచండగను, వారు
వారథమైన్ వాటిని మీకు చెపుపచండగను, దోష్సమ్యపత కాలమున్ శిక్షనొంది
హతులైన్ దురాిరు
ు ల మడల పరకకన్ అది నినున పడ వేయను.

Shall I cause it to return into his sheath? I will judge thee in the place where
thou wast created, in the land of thy nativity.

ఖడుమును ఒరలోవేయము; నీవు సృష్ుంప బడిన్ సథలములోనే నీవు పుటిున్
దేశములోనే నేను నీకు శిక్ష విధింతును.
అచచటనే నా రౌదరమును నీమీద కుమ్ిరించెదను, నా ఉగరతాగినని నీమీద
రగుల బెట్టు దను, నాశన్ము చేయటయందు నేరపరులైన్ కూ
ర రులకు నినున
అపపగించెదను.
అగిన నినున మింగును, నీ రకిము దేశములో కారును, నీ వెన్నటికిని
జా
ా పకమున్కు రాకయందువు; యెహోవాన్గు నేనే మ్యట ఇచిచ యనానను.

Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
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Those that are near and those that are far from thee shall mock thee, who
art infamous and much vexed.
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న్రపుతు
ి డా, ప్ర
ర ణహాని చేయ ఈ పటుణమున్కు నీవు తీరుప తీరుచదువా?
దానికి నీవు తీరుప తీరుచనడల అదిచేయ హేయకిరయలనినటిని దానికి
తెలియజేసి యీల్లగున్ పరకటింపవలను.
పరభు వెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీ కాలము వచచ న్ట్ట
ా న్రహత్ాలు
చేయ పటుణమ్య, నినున అపవిత్ి పరచకొనున్ట్ట
ా విగరహములు పట్ట
ు కొను
పటుణమ్య, నీవు చేసిన్ న్రహత్ాలచేత్ నీకు నీవే నేరసాథపన్ చేసి కొంటివి, నీవు
పట్ట
ు కొనిన్ విగరహ ములచేత్ నినున నీవే అపవిత్ిపరచకొంటివి,
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నీకు నీవే శిక్ష తెపపంచ కొంటివి, శికాు సంవత్సరములు వచచటకు నీవే కారణ
మైత్రవి. కాబటిు అన్ాజన్ములలో నిందాసపదముగాను, సకలదేశములలో
అపహాసాాసపదముగాను నినున నియ మించచనానను.

In thee have they made light of father and mother. In the midst of thee have
they dealt by oppression with the stranger. In thee have they vexed the
fatherless and the widow.
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సమీపసు
థ లేమి దూరసు
థ లేమి అంద రును అపకీరిి పందిన్దాన్వనియ అలారితో Thou hast despised Mine holy things and hast profaned My Sabbaths.
నిండిన్దాన్ వనియ నినున అపహసింతురు.
నీలోని ఇశారయేలీయల పరధానులందరును త్మ్ శకిికొలది
In thee are men that carry tales to shed blood, and in thee they eat upon
న్రహత్ాచేయదురు,
the mountains. In the midst of thee they commit lewdness.

And I will pour out Mine indignation upon thee; I will blow against thee in
the fire of My wrath, and deliver thee into the hand of brutish men, and
skillful to destroy.

Thou shalt be for fuel to the fire; thy blood shall be in the midst of the land.
Thou shalt be no more remembered; for I the LORD have spoken it.'"

"Now, thou son of man, wilt thou judge, wilt thou judge the bloody city?
Yea, thou shalt show her all her abominations.
Then say thou, `Thus saith the Lord GOD: The city sheddeth blood in the
midst of it, that her time may come, and maketh idols against herself to
defile herself.
Thou art become guilty in thy blood that thou hast shed, and hast defiled
thyself in thine idols which thou hast made; and thou hast caused thy days
to draw near, and art come even unto thy years. Therefore have I made thee
a reproach unto the heathen and a mocking to all countries.

"`Behold, the princes of Israel, every one was in thee to their power to shed
blood.
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నీలో త్లిదండు
ర లు అవమ్యన్మొందుదురు, నీ మ్ధానున్న పరదేశులు
దౌరజన్ాము నొందుదురు, నీలో త్ండిరలేని వారును విధవరాండు
ర ను
హింసింపబడుదురు,
నాకు పరత్రష్ఠత్ములగు వసు
త వులను నీవు త్ృణీకరించచనానవు, నా
విశారంత్రదిన్ములను నీవు అపవిత్ిపరచచనానవు.
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అచచట అన్ా జనుల ఎదుటనే నీ అంత్ట నీవే భ్రషు
ఠ డవెై నేను యెహోవాన్ని
నీవు తెలిసికొందువు.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

As they gather silver and brass and iron and lead and tin into the midst of
the furnace, to blow the fire upon it to melt it, so will I gather you in Mine
anger and in My fury, and I will leave you there and melt you.
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Yea, I will gather you and blow upon you in the fire of My wrath, and ye
shall be melted in the midst thereof.
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న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీ యలు నా దృష్ుకి మ్షు
ు వంటివారైరి, అందరును
కొలిమి లోని ఇత్తడియ త్గరమును ఇనుమును స్త్సము నైరి, వారు వెండి
మ్షు
ు వంటివారైరి.
కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీరందరును మ్షు
ు
వంటివారైత్రరి. నేను మిముిను యెరూష్లేము మ్ధాను పోగుచేసెదను, ఒకడు
వెండియ ఇత్తడియ ఇనుమును స్త్సమును త్గర మును పోగుచేసి కొలిమిలో
వేసి దానిమీద అగిన ఊది కరిగించిన్ట్ట
ా

కొండెములు చెపప న్రహత్ా చేయవారు నీలో కాపుర మునానరు,
పరవత్ములమీద భోజన్ము చేయవారు నీ మ్ధా నివసించచనానరు, నీలో
కామ్ వికార చేష్ులు జరుగుచన్నవి.
త్మ్ త్ండిర మ్యనాచాఛదన్ము తీయ వారు నీలో నునానరు, అశుచియె
ై
బహిష్ుయె
ై న్ స్త్తీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునానరు.

In thee have they uncovered their fathers' nakedness. In thee have they
humbled her that was set apart for pollution.
And one hath committed abomination with his neighbor's wife, and another
hath lewdly defiled his daughter-in-law, and another in thee hath humbled
his sister, his father's daughter.
In thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and
increase, and thou hast greedily gained from thy neighbors by extortion,
and hast forgotten Me, saith the Lord GOD.
"`Behold, therefore I have smitten Mine hand at thy dishonest gain which
thou hast made and at thy blood which hath been in the midst of thee.

ఒకడు త్న్ పరుగువాని భారాను కూడి హేయకిరయలు చేయను,
మ్రియొకడు కామ్యతురుడెై త్న్ కోడలిని అపవిత్ిపర చను, నీలో జనులు
త్ండిర కుమ్యరియగు త్మ్ సహో దరిని చెరుపుదురు.
న్నున మ్రచిపోయి న్రహత్ాకెై లంచము పుచచకొనువారు నీలో నునానరు,
అపపచిచ వడిి పుచచకొని నీ పరుగువారిని బాధించచ నీవు బలవంత్ ముగా
వారిని దోచకొనుచనానవు; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.

Can thine heart endure or can thine hands be strong in the days that I shall
deal with thee? I, the LORD, have spoken it, and will do it.

నీవు పుచచకొనిన్ అనాాయ ల్లభ్మును, నీవు చేసిన్ న్రహత్ాలను నేను
చూచి నా చేతులు చరచకొనుచనానను.
నేను నీకు శిక్ష విధింప బోవుకాలమున్ ఓరుచకొనుటకు చాలిన్ంత్ ధైరాము నీ
హృదయమున్కు కలదా? సహించన్ంత్ బలము నీ కుండునా? యెహోవాన్గు
నేనే మ్యట ఇచిచయనానను, దానిని నేను నరవేరు
ి ను, నీ అపవిత్ిత్ను బత్రతగా
తీసి వేయటకెై
అన్ాజనులలో నినున చెదరగొట్ట
ు దును, ఇత్ర దేశములకు నినున
వెళాగొట్ట
ు దును.

And thou shalt take thine inheritance in thyself in the sight of the heathen,
and thou shalt know that I am the LORD.'"
And the word of the LORD came unto me, saying,

And I will scatter thee among the heathen and disperse thee in the
countries, and will consume thy filthiness out of thee.

"Son of man, the house of Israel has to Me become dross. All they are brass
and tin and iron and lead in the midst of the furnace; they are even the
dross of silver.
Therefore thus saith the Lord GOD: `Because ye have all become dross,
behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem.

As silver is melted in the midst of the furnace, so shall ye be melted in the
midst thereof; and ye shall know that I, the LORD, have poured out My fury
upon you.'"
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నా కోపము చేత్ను రౌదరముచేత్ను మిముిను పోగుచేసి అకకడ మిముిను
కరిగింతును.
మిముిను పోగుచేసి నా కోప్రగినని మీమీద ఊదగా నిశచయముగా మీరు
దానిలో కరిగిపోవుదురు.
కొలి మిలో వెండి కరుగున్ట్ట
ా మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అపుపడు
యెహోవానైన్ నేను నా కోరధమును మీమీద కుమ్ిరించిత్రన్ని మీరు
తెలిసికొందురు.

And the word of the LORD came unto me, saying,

23

మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

Her priests have violated My law and have profaned Mine holy things. They
have put no difference between the holy and profane, neither have they
shown difference between the unclean and the clean, and have hid their
eyes from My Sabbaths, and I am profaned among them.

22

24

Ezekiel

22

25

న్రపుతు
ి డా, యెరూష్లేము న్కు నీవీమ్యట పరకటింపుమునీవు పవిత్ిము కాని
దేశమువెై యనానవు
ఉగరత్ దిన్మ్ందు నీకు వరుము రాదు, అందులో పరవకిలు కుటిచేయదురు,
గరిజంచ చండు సింహము వేటను చీలుచన్ట్ట
ా వారు మ్నుషుాలను
భ్కిుంతురు. సొతు
త లను దరవామును వారు పట్ట
ు కొందురు, దానిలో చాల్లమ్ందిని
వారు విధవరాండు
ర గా చేయదురు,

Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey, to shed
blood and to destroy souls, to get dishonest gain.
And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing
vanity and divining lies unto them, saying, `Thus saith the Lord GOD,' when
the LORD hath not spoken.

Ezekiel

22

26

దాని యాజకులు నా ధరిశాసతీమును నిరాక రించదురు, నాకు
The people of the land have used oppression and exercised robbery, and
పరత్రష్ఠత్ములగు వసు
త వులను అపవిత్ి పరచదురు, పరత్రష్ఠత్మైన్దానికిని
have vexed the poor and needy; yea, they have oppressed the stranger
సాధారణమైన్దానికిని భేదమంచరు, పవిత్ిమేదో అపవిత్ిమేదో తెలిసికొను టకు wrongfully.
జనులకు నేరపరు, నేను విధించిన్ విశారంత్రదిన్ములను ఆచరింపరు, వారి
మ్ధా నేను దూష్ంపబడుచనానను.

Ezekiel

22

27

దానిలో అధిపతులు ల్లభ్ము సంప్రదించటకెై న్రహత్ా చేయటలోను
మ్నుషుాలను న్శింపజేయటలోను వేటను చీలుచ తోడళావల ఉనానరు.

Ezekiel

22

28

Ezekiel

22
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Ezekiel

22
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Ezekiel

22

31

మ్రియ దాని పరవకిలు వారథమైన్ దరశన్ములు కనుచ, యెహోవా ఏమియ
సెల వియాన్పుపడుపరభువెైన్ యెహోవా యీల్లగు సెల విచచచనానడని
చెపుపచ, వటిుసోదగాండరయి జనులు కటిున్ మ్ంటిగోడకు
గచచపూత్పూయవారైయనానరు.
మ్రియ సామ్యన్ా జనులు బల్లతాకరముచేయచ దొంగిలించదురు, వారు
దీనులను దరిదు
ర లను హింసించ దురు, అనాాయముగా వారు పరదేశులను
బాధించదురు.
నేను దేశమును ప్రడుచేయకుండున్ట్ట
ా ప్ర
ర కారమును దిటుపరచటకును,
బదదలైన్ సందులలో నిలుచటకును, త్గిన్ వాడెవడని నేను ఎంత్
విచారించిన్ను ఒకడెైన్ను కన్బడ లేదు.
కావున్ నేను నా కోరధమును వారిమీద కుమ్ి రింతును, వారి పరవరిన్ ఫలము
వారిమీదికి రపపంచి నా ఉగరతాగినచేత్ వారిని దహింతును; ఇదే పరభువెైన్
యెహోవా వాకుక.

Ezekiel
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20

Ezekiel

22

21

Ezekiel

22

22

Ezekiel

22

Ezekiel

"Son of man, say unto her: `Thou art the land that is not cleansed nor rained
upon in the day of indignation.'
There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion
ravening the prey. They have devoured souls; they have taken the treasure
and precious things; they have made her many widows in the midst thereof.

And I sought for a man among them that should make up the hedge and
stand in the gap before Me for the land, that I should not destroy it; but I
found none.
Therefore have I poured out Mine indignation upon them; I have consumed
them with the fire of My wrath. Their own way have I recompensed upon
their heads, saith the Lord GOD."
The word of the LORD came again unto me, saying,

"Son of man, there were two women, the daughters of one mother,

and they committed whoredoms in Egypt; they committed whoredoms in
their youth. There were their breasts pressed, and there they bruised the
teats of their virginity.
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Ezekiel

23

1

మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై... యీల్లగు సెలవిచెచను

And the names of them were Oholah the elder and Oholibah her sister; and
they were Mine, and they bore sons and daughters. Thus were their names:
Samaria is Oholah, and Jerusalem, Oholibah.

Ezekiel

23

2

న్రపుతు
ి డా, ఒక త్లిాకి పుటిున్ యిదదరు స్త్తీలు కలరు.

Ezekiel

23
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Ezekiel

23
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Ezekiel

23

5

వీరు ఐగుపు
త దేశములో జారత్వము చేసిరి, ¸యవన్కాలమ్ందే జారత్వము
చేయచ వచిచరి, అకకడ వారికి ఆలింగన్మ్యయెను, అకకడ వారి
కనాాకాలపు చనులను పురుషులు న్లిపరి.
వారిలో పదదదాని పేరు ఒహొల్ల, ఆమ సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు
పండిా చేయబడిన్వారై కుమ్య రులను కుమ్యరిలను కనిరిఒహొల్లయను పేరు
షోమో
ా నున్కును, ఒహొలీబాయను పేరు యెరూ ష్లేమున్కును
చెందుచన్నవి.
ఒహొల్ల నాకు పండిాచేయబడిన్ను వాభిచారముచేసి

"And Oholah played the harlot when she was Mine; and she doted on her
lovers, on the Assyrians her neighbors,
who were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable
young men, horsemen riding upon horses.

Ezekiel

23

6

త్న్ విటకాండరమీద బహుగా ఆశ పట్ట
ు కొని, ధూమ్ావరణముగల వసతీములు
ధరించకొనిన్ సెైనాాధిపతులును అధికారులును అందముగల ¸యవనులును
గుఱ్ఱములకుక రౌతులును అగు అష్ష
ు రువారిని మోహించెను.

Ezekiel

23
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Ezekiel

23
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అది కాముకురాలిరీత్రగా అష్ష
ు రువారిలో ముఖుాలగు వారందరియెదుట
త్రరుగుచ, వారందరితో వాభిచరించచ, వారు పట్ట
ు కొనిన్
విగరహములనినటిని పూజంచచ, అపవితు
ి రాల్లయెను.
మ్రియ ఐగుపు
త లో నేరుచకొనిన్ జారత్వమును ఇది మ్యన్కయండెను, అచచ
టనే దాని ¸యవన్మ్ందే పురుషులు దానితో శయ నించిరి, దాని చనులను
ఆలింగన్ము చేసిరి, కాముకులై దానితో విశ్రష్ముగా వాభిచారము చేసిరి.

These uncovered her nakedness. They took her sons and her daughters and
slew her with the sword; and she became notorious among women, for they
had executed judgment upon her.
"And when her sister Oholibah saw this, she was more corrupt in her
inordinate love than she, and in her whoredoms more than her sister in her
whoredoms.

Ezekiel

23

9

కావున్ దాని విటకాండరకు నేను దానిని అపపగించియనానను, అది
మోహించిన్ అష్ష
ు రువారికి దానిని అపపగించి యనానను.

Ezekiel

23

10

Ezekiel

23
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వీరు దాని మ్యనాచాఛదన్ము తీసిరి, దాని కుమ్యరులను కుమ్యరిలను
పట్ట
ు కొని దానిని ఖడుముచేత్ చంపరి; యీల్లగున్ ఆమ స్త్తీలలో అపకీరిిప్రలై
శిక్ష నొందను.
దాని చెలాలైన్ ఒహొలీబా దానిని చూచి కాము కత్వమ్ందు దానిని మించి
అకకచేసిన్ జారత్వములకంట్ట మ్రి ఎకుకవగా జారత్వము చేసెను.

She doted upon the Assyrians her neighbors, captains and rulers clothed
most gorgeously, horsemen riding upon horses, all of them desirable young
men.
Then I saw that she was defiled, that they both took one way,

Ezekiel

23
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పరశసత వసతీ ములు ధరించిన్వారును సెైనాాధిపతులును అధికారులును
గుఱ్ఱములకుక రౌతులును సందరాముగల ¸యవనులును అగు
అష్ష
ు రువారైన్ త్న్ పరుగువారిని అది మోహిం చెను.

girded with girdles upon their loins, exceeding in dyed attire upon their
heads, all of them princes to look to, in the manner of the Babylonians of
Chaldea, the land of their nativity--

Ezekiel

23

13

అది అపవితు
ి రాల్లయెన్నియ, వారిదదరును ఏకరీత్రనే
పరవరిించచనానరనియ నాకు తెలిసెను.

and as soon as she saw them with her eyes, she doted upon them and sent
messengers unto them into Chaldea.

Thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the
chosen men of Assyria and with all on whom she doted. With all their idols
she defiled herself.
Neither left she her whoredoms brought from Egypt; for in her youth they
lay with her, and they bruised the breasts of her virginity and poured their
whoredom upon her.
Therefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of
the Assyrians, upon whom she doted.

and that she increased her whoredoms. For when she saw men portrayed
upon the wall, the images of the Chaldeans portrayed with vermilion,
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మ్రియ అది యధికముగా వాభిచారము చేయవలన్ని కోరిన్దై, మొలలకు
న్డికట్ట
ా ను త్లలమీద చిత్ివరణము గల ప్రగాలును పట్ట
ు కొని
రాచకళలుగలవారై
సిందూ రముతో పూయబడి గోడమీద చెకకబడిన్వారై, త్మ్ జన్ిదేశమైన్
కలీదయలదేశపు బబులోను వారివంటి కలీద యల పటములను చూచి
మోహించెను.
అది వారిని చూచిన్వెంటనే మోహించి కలీదయదేశమున్కు వారి యొదదకు
దూత్లను పంప వారిని పలిపంచకొన్గా

And the Babylonians came to her into the bed of love, and they defiled her
with their whoredom, and she was polluted with them, and her mind was
alienated from them.
So she uncovered her whoredoms and uncovered her nakedness. Then My
mind was alienated from her, as My mind was alienated from her sister.

బబు లోను వారు సంభోగము కోరివచిచ జారత్వముచేత్ దానిని అపవిత్ి
పరచిరి; వారిచేత్ అది అపవిత్ిపరచబడిన్ త్రు వాత్, దాని మ్న్సుస వారికి
యెడమ్యయెను.
ఇట్ట
ా అది జారత్వము అధికముగాచేసి త్న్ మ్యనాచాఛదన్ము తీసి
వేసికొనను గనుక దాని అకక విష్యములో నేను ఆశాభ్గునడనైన్ట్ట
ు దాని
విష్యములోను ఆశాభ్గునడ నైత్రని.
మ్రియ ¸యవన్దిన్ములందు ఐగుపు
త దేశ ములో తాను జరిగించిన్
వాభిచారము మ్న్సుసన్కు తెచచకొని అది మ్రి ఎకుకవగా వాభిచారము
చేయచ వచెచను.
గాడిద గుఱ్ఱములవంటి సిగు
ు మ్యలిన్ మోహముగల త్న్ విట కాండరయందు
అది మోహము నిలుపుచండెను.

For she doted upon their paramours, whose flesh is as the flesh of asses and
whose issue is like the issue of horses.

21

¸యవన్కాలమ్ందు నీవు ఐగుపీతయలచేత్ నీ చనులను న్లి పంచకొనిన్
సంగత్ర జా
ా పకము చేసికొని నీ బాలాకాలపు దుషాకరామును చేయవలన్ని
నీవు చూచచంటివి.

And they shall come against thee with chariots, wagons, and wheels, and
with an assembly of people, who shall set against thee buckler and shield
and helmet round about; and I will set judgment before them, and they
shall judge thee according to their judgments.
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కావున్ ఒహొలీబా, పరభువెైన్ యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గానీ మ్న్సుసన్కు
ఎడమైపోయిన్ నీ విట కాండరను రేప న్లుదికుకలు వారిని నీమీదికి
రపపంచెదను.
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గుఱ్ఱములనకుక బబులోనువారిని కలీదయలను అధిపతులను
పరధానాధికారులన్ందరిని అష్ష
ు రీయలను సందరాముగల శ్రరషు
ఠ లను
అధిపతులను అధికారులను శూరులను మ్ంతు
ి లను అందరిని నీమీదికి నేను
రపపంచ చనానను.
ఆయధములు పట్ట
ు కొని చకరములుగల రథములతోను గొపప సెైన్ాముతోను
వారు నీమీదికి వచిచ, కేడెములను డాళాను పట్ట
ు కొని శిరసాతీణములు
ధరించకొని వారు నీమీదికి వచిచ నినున చట్ట
ు కొందురు, వారు త్మ్
మ్రాాదచొపుపన్ నినున శికిుంచన్ట్ట
ా నేనునినున గూరిచన్ తీరుప
వారికపపగింతును.

And I will set My jealousy against thee, and they shall deal furiously with
thee. They shall take away thy nose and thine ears, and thy remnant shall
fall by the sword. They shall take thy sons and thy daughters, and thy
residue shall be devoured by the fire.
They shall also strip thee out of thy clothes and take away thy fair jewels.
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Ezekiel

Yet she multiplied her whoredoms in calling to remembrance the days of
her youth, wherein she had played the harlot in the land of Egypt.

Thus thou called to remembrance the lewdness of thy youth, in bruising thy
teats by the Egyptians for the paps of thy youth."
"Therefore, O Oholibah, thus saith the Lord GOD: Behold, I will raise up thy
lovers against thee from whom thy mind is alienated, and I will bring them
against thee on every side:
the Babylonians, and all the Chaldeans, Pekod, and Shoa, and Koa, and all
the Assyrians with them, all of them desirable young men, captains and
rulers, great lords and renowned, all of them riding upon horses.

Thus will I make thy lewdness to cease from thee and thy whoredom
brought from the land of Egypt, so that thou shalt not lift up thine eyes unto
them, nor remember Egypt any more.
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ఉగరత్తో వారు నినున శికిుంచన్ట్ట
ా నా రోష్ము నీకు చూపుదును, నీ చెవులను
నీ ముకుకను వారు తెగగోయదురు, నీలో శ్రష్ంచిన్వారు ఖడుముచేత్
కూలుదురు, నీ కుమ్యరులను నీ కుమ్యరిలను వారు పట్ట
ు కొందురు, నీలో
శ్రష్ంచిన్ వారు అగినచేత్ దహింపబడుదురు.
నీ బటులను ల్లగి వేసి నీ సొగసెైన్ న్గలను అపహరించదురు.
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For thus saith the Lord GOD: Behold, I will deliver thee into the hand of
those whom thou hatest, into the hand of those from whom thy mind is
alienated.
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ఐగుపు
I will do these things unto thee, because thou hast gone a whoring after the
త ను నీవిక కోరకయ, అచచట నీవు చేసిన్ వాభిచారమిక మ్న్సుసన్కు
తెచచకొన్కయ నుండున్ట్ట
ా ఐగుపు
heathen, and because thou art polluted with their idols.
త దేశమ్ం దుండి నీవు చేసిన్
వాభిచారమును దుషాకరామును నీలో నుండకుండ ఈల్లగున్ మ్యనిపంచెదను.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీవు దేవష్ంచిన్వారికిని నీ మ్న్సుస
ఎడమైన్ వారికిని నినున అపపగించచనానను.
దేవష్ముచేత్ వారు నినున బాధింతురు, నీ కషా
ు రిజత్మ్ంత్య పట్ట
ు కొని నినున
వసతీహీన్ముగాను దిగంబరిగాను విడు తురు; అపుపడు నీ వేశాాత్వమును నీ
దుషాకరాములును నీ జారత్వమును వెలాడియగును.

Thou hast walked in the way of thy sister; therefore will I give her cup into
thine hand.
"Thus saith the Lord GOD: "Thou shalt drink of thy sister's cup deep and
large; thou shalt be laughed to scorn and held in derision; it containeth
much.

Ezekiel

23

30

Thou shalt be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of dismay
and desolation, with the cup of thy sister Samaria.
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నీవు అన్ాజనులతో చేసిన్ వాభిచారమునుబటిుయ నీవు వారి విగరహములను
పూజంచి అపవిత్ిపరచకొనుటనుబటిుయ నీకు ఇవి సంభ్వించను; నీ అకక
పరవరిించిన్ట్ట
ు నీవును పరవరిించి త్రవి గనుక అది ప్రన్ము చేసిన్ ప్రత్ిను నీ
చేత్రకిచెచదను.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీ అకక ప్రన్ము చేసిన్, లోతును
వెడలుపనుగల ప్రత్ిలోనిది నీవును ప్రన్ము చేయవలను.
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Moreover this they have done unto Me: They have defiled My sanctuary on
the same day and have profaned My Sabbaths.
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పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడునీవు న్నున మ్రచి
వెనుకకు తో
ి సివేసిత్రవి గనుక నీ దుషాకరాములకును వాభిచారమున్కును
రావల సిన్ శిక్షను నీవు భ్రించెదవు.
మ్రియ యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచెచనున్ర పుతు
ి డా, ఒహొల్లకును
ఒహొలీబాకును నీవు తీరుప తీరుచదువా? అటాయితే వారి
హేయకృత్ాములను వారికి తెలియజేయము.

And they shall deal with thee hatefully, and shall take away all thy labor and
shall leave thee naked and bare; and the nakedness of thy whoredoms shall
be uncovered, both thy lewdness and thy whoredoms.

Thou shalt even drink it and suck it out, and thou shalt break the shards
thereof, and pluck off thine own breasts. For I have spoken it, saith the Lord
GOD.
అందులో ప్రన్ము చేయ వలసిన్ది చాలయన్నది గనుక ఎగతాళ్లయ
"Therefore thus saith the Lord GOD: Because thou hast forgotten Me and
అపహాసా మును నీకు త్టసిథంచెను.
cast Me behind thy back, therefore bear thou also thy lewdness and thy
whoredoms."
నీ అకకయె
ై న్ షోమో
ా ను ప్రత్ి వినాశోపదరవములతో నిండిన్ది, నీవు దానిలో నిది The LORD said moreover unto me: "Son of man, wilt thou judge Oholah and
తా
ి గి మ్తు
త రాలవెై దుుఃఖముతో నింపబడుదువు.
Oholibah? Yea, declare unto them their abominations,
అడుగుమ్ట్ట
ు న్కు దాని ప్రన్ముచేసి ప్రత్ిను చెకకలు చేసి వాటితో నీ
that they have committed adultery, and blood is on their hands; and with
సతన్ములను పరుకుకొందువు; నేనే మ్యటయిచిచయనానను; ఇదే పరభువెైన్
their idols have they committed adultery and have also caused their sons,
యెహోవా వాకుక.
whom they bore unto Me, to pass for them through the fire, to devour them.

For when they had slain their children to their idols, then they came the
same day into My sanctuary to profane it; and lo, thus have they done in the
midst of Mine house.
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వారు వాభిచారిణులును న్రహత్ా చేయవారునై విగరహములతో
వాభిచరించి, నాకు కనిన్ కుమ్యరులను విగరహములు మింగున్ట్ట
ా వారిని
వాటికి పరత్రష్ుంచిరి.
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వారీల్లగున్ నాయెడల జరిగించచనానరు; అదియగాక ఆ దిన్మ్ందే, వారు and sattest upon a stately bed, and a table prepared before it, whereupon
నా పరిశుదిసథలమును అపవిత్ిపరచిన్ దిన్మ్ందే, నేను నియమించిన్ విశారంత్ర thou hast set Mine incense and Mine oil.
దిన్ములను సామ్యన్ాదిన్ములుగా ఎంచిరి.

Ezekiel

23

39

తాము పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములపేరట త్మ్ పలాలను చంపన్నాడ వారు నా
And a voice of a multitude being at ease was with her; and with the men of
పరిశుదిసథలములో చొచిచ దాని న్పవిత్ి పరచి, నామ్ందిరములోనే వారీల్లగున్ the common sort were brought Sabeans from the wilderness, who put
చేసిరి.
bracelets upon their hands and beautiful crowns upon their heads.
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మ్రియ దూరమున్నున్న వారిని పలిపంచకొనుటకెై వారు దూత్ను పంపరి;
వారు రాగా వారికొరకు నీవు సానన్ము చేసి కనునలకు కాట్టకపట్ట
ు కొని
ఆభ్రణములు ధరించ కొని
ఘన్మైన్ మ్ంచముమీద కూరుచండి బలాను సిది పరచి దానిమీద నా పరిమ్ళ
దరవామును తెైలమును పటిుత్రవి.
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ఆల్లగున్ జరుగగా, అచచట ఆమతో ఉండిన్ వేడుకగాండర సమూహముయొకక And the righteous men, they shall judge them after the manner of
సందడి విన్బడెను. సమూహమున్కు చేరిన్ తా
ి గుబోతులు వారియొదదకు
adulteresses and after the manner of women that shed blood, because they
ఎడారి మ్యరుమునుండి వచిచరి, వారు ఈ వేశాల చేతులకు కడియములు
are adulteresses and blood is in their hands.
తొడిగి వారి త్లలకు పూదండలు చటిురి.
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"For thus saith the Lord GOD: I will bring up a company upon them, and will
give them to be removed and despoiled.
And the company shall stone them with stones and dispatch them with their
swords. They shall slay their sons and their daughters, and burn up their
houses with fire.
Thus will I cause lewdness to cease out of the land, that all women may be
taught not to do according to your lewdness.
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వాభిచారము చేయటచేత్ బలహీనురాలైన్ దీనితో నేనీల్లగంటిని అది
మ్రన్నటికిని వాభిచారముచేయక మ్యన్దు.
వేశాతో సాంగత్ాముచేయన్ట్ట
ా వారు దానితో సాంగత్ాము చేయదురు,
ఆల్లగున్నే వారు కాముకురాండరయిన్ ఒహొల్లతోను ఒహొలీబాతోను
సాంగత్ాము చేయచవచిచరి.
అయితే వాభిచారిణు లకును న్రహంత్కురాండరకును రావలసిన్ శిక్ష
నీత్రపరులైన్ వారు వీరికి త్గిన్ట్ట
ు గా విధింతురు; వారు వాభిచారిణులే,
న్రహత్ాచేయ యత్రనంచదురు.
ఇందుకు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గావారిమీదికి నేను సెైన్ా
మును రపపంతును, శతు
ి వులు వారిని బాధించటకెై దోపుడు సొముిగా వారిని
అపపగింతును.
ఆ సెైనికులు రాళ్ల
ా రువిి్వ వారిని చంపుదురు, ఖడుముచేత్ హత్ము
చేయదురు, వారి కుమ్యరులను కుమ్యరిలను చంపుదురు, వారి యిండాను
అగినచేత్ కాలిచవేయదురు.
స్త్తీలందరు మీ కామ్యతురత్చొపుపన్ చేయకూడదని నేరుచకొనున్ట్ట
ా మీ
కామ్యతురత్ను దేశములో నుండకుండ మ్యనిపంచదును.
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నేనే యెహోవాన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా మీ కామ్యతురత్కు శిక్ష
విధింపబడును, విగరహములను పూజంచిన్ ప్రపమును మీరు భ్రించదురు.

And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them, `Thus
saith the Lord GOD: Set on a pot, set it on, and also pour water into it.

And furthermore, ye have sent for men to come from far, unto whom a
messenger was sent; and lo, they came, for whom thou didst wash thyself,
painted thy eyes, and decked thyself with ornaments,

"Then said I unto her that was old in adulteries: `Will they now commit
whoredoms with her, and she with them?'
Yet they went in unto her, as they go in unto a woman that playeth the
harlot; so went they in unto Oholah and unto Oholibah, the lewd women.

And they shall recompense your lewdness upon you, and ye shall bear the
sins of your idols; and ye shall know that I am the Lord GOD."
Again, in the ninth year, in the tenth month, on the tenth day of the month,
the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, write thee the name of the day, even of this same day: The
king of Babylon set himself against Jerusalem this same day.
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తొమిిదియవ సంవత్సరము పదియవ నల పది యవ దిన్మున్ యెహోవా
వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డా, ఈదిన్ము పేరు వా
ర సి యంచము, నేటిదిన్ము పేరు వా
ర సి
యంచము, ఈ దిన్ము బబులోను రాజు యెరూష్లేము మీదికి వచచ
చనానడు.
మ్రియ త్రరుగుబాట్టచేయ ఈ జనులను గూరిచ యపమ్యన్రీత్రగా ఇట్ట
ా
పరకటింపుముపరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాకుండను తెచిచ దానిలో
నీళ్ల
ా పోసి దానిని పయిామీద పట్ట
ు ము.

Gather the pieces thereof into it, even every good piece -- the thigh and the
shoulder. Fill it with the choice bones.
Take the choice of the flock, and burn also the bones under it; and make it
boil well, and let them boil the bones of it therein.

తొడజబబ మొదలగు మ్ంచి మ్ంచి ముకకలనినయ చేరిచ అందులో వేసి,
మ్ంచి యెముకలను ఏరి దాని నింపుము.
మ్ందలో శ్రరష్ఠమైన్వాటిని తీసికొనుము, అందున్న యెముకలు ఉడుకున్ట్ట
ా
చాల కట్టులు పోగుచేయము, దానిని బాగుగా పంగించము, ఎముకలను
చాలున్ంత్గా ఉడి కించము.
కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాన్రహంత్కులున్న
పటుణమున్కు శర మ్; మ్డిిగల కుండా, మ్యన్కుండ మ్డిిగలిగియండు కుండా,
నీకు శర మ్; చీటి దాని వంతున్ పడలేదు, వండిన్దానిని ముకకవెంబడి ముకకగా
దానిలోనుండి తీసికొని రముి.
దానిచేత్ చిందింపబడిన్ రకిము దానిలో కన్బడుచన్నది, మ్టిుతో దాని
కపపవేయన్ట్ట
ా దానిని నేలమీద కుమ్ిరింపక వటిు బండమీద దానిని
చిందించెను.
కావున్ నా కోరధము రానిచిచ, నేను పరత్రకారము చేయన్ట్ట
ా అది చిందించిన్
రకిము కపపబడకుండ దానిని వటిుబండమీద నేనుండ నిచిచత్రని.

For her blood is in the midst of her; she set it upon the top of a rock; she
poured it not upon the ground, to cover it with dust.
That it might cause fury to come up to take vengeance, I have set her blood
upon the top of a rock, that it should not be covered.

పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా న్రహంత్కులున్న పటుణమున్కు
శర మ్, నేనును విసతరించి కట్టులు పేరచబోవుచనానను.
చాల కట్టులు పేరుచము, అగిన రాజ బెట్ట
ు ము, మ్యంసమును బాగుగా
ఉడకబెట్ట
ు ము. ఏమియ ఉండకుండ ఎముకలు పూరిిగా ఉడుకున్ట్ట
ా చారు
చికకగా దింపుము.
త్రువాత్ దానికి త్గిలిన్ మ్షు
ు ను మ్డిియ పోవున్ట్ట
ా అది వేడియె
ై మరుగు
పట్ట
ు వరకు వటిుచటిు పయిామీదనే యంచము.

అలసట పుట్ట
ు వరకు ఇంత్గా శర దిపుచచకొనిన్ను దాని విసాతరమైన్ మ్షు
ు
పోదాయెను, మ్షు
ు తోకూడ దానిని అగినలో వేయము,
నీకు కలిగిన్ అపవిత్ిత్ నీ కామ్యతురత్యే; నినున శుభ్ర పరచటకు నేను
పూనుకొనిన్ను నీవు శుభ్రపడకపోత్రవి, నా కోరధమును నీమీద తీరుచకొనువరకు
నీవు శుభ్ర పడకయందువు.
యెహోవానైన్ నేను మ్యటయిచిచ యనానను, అది జరుగును, నేనే
నరవేరచదను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పరవరిన్ను
బటిుయ నీ కిరయలనుబటిుయ నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక.

"`Therefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot
whose scum is therein and whose scum is not gone out of it! Bring it out
piece by piece; let no lot fall upon it.

"`Therefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city! I will even
make the pile for fire great.

Heap on wood, kindle the fire, consume the flesh, and spice it well, and let
the bones be burned.
Then set it empty upon the coals thereof, that the brass of it may be hot and
may burn, and that the filthiness of it may be molten in it, that the scum of
it may be consumed.
She hath wearied herself with lies, and her great scum went not forth out of
her; her scum shall be in the fire.
In thy filthiness is lewdness. Because I have purged thee and thou wast not
purged, thou shalt not be purged from thy filthiness any more, till I have
caused My fury to rest upon thee.
I, the LORD, have spoken it: it shall come to pass, and I will do it. I will not go
back, neither will I spare, neither will I repent. According to thy ways and
according to thy doings shall they judge thee, saith the Lord GOD.'"
Also the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a
stroke; yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run
down.
Forbear to cry. Make no mourning for the dead. Bind the attire of thine
head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips,
and eat not the bread of men."
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

So I spoke unto the people in the morning, and at evening my wife died; and
I did in the morning as I was commanded.
న్రపుతు
ి డా, నీ కనునల కింపైన్ దానిని నీ యొదదనుండి ఒకకదబబతో తీసివేయ And the people said unto me, "Wilt thou not tell us what these things are to
బోవుచనానను, నీవు అంగల్లరచవదు
ద ఏడువవదు
ద కనీనరు విడువవదు
ద .
us, that thou doest so?"
మ్ృతులకెై విల్లపముచేయక నిశశబదముగా నిట్ట
ు రుప విడువుము, నీ
శిరోభూష్ణములు ధరించకొని ప్రదరక్షలు తొడుగుకొన్వలను, నీ పదవులు
మూసికొన్ వదు
ద జనుల ఆహారము భుజంపవదు
ద
ఉదయమ్ందు జను లకు నేను పరకటించిత్రని, సాయంత్న్మున్ నా భారా
చనిపోగా ఆయన్ నా కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా మ్రునాటి ఉద యమున్ నేను చేసిత్రని.

Then I answered them, "The word of the LORD came unto me, saying,

మీ శిరో భూష్ణములను త్లలమీదనుండి తీయకయ, మీ ప్రద రక్షలను
ప్రదములనుండి తీయకయ, అంగల్లరచకయ, ఏడవకయ నుందురు, ఒకని
నొకరుచూచి నిట్ట
ు రుపలు విడుచచ మీరు చేసిన్ దోష్ములనుబటిు మీరు
కీుణంచి పోవుదురు.
యెహెజేకలు మీకు సూచన్గా ఉండును, అత్డు చేసిన్దంత్టి పరకారము
మీరును చేయదురు, ఇది సంభ్వించన్పుపడు నేను పరభువెైన్ యెహోవానై
యనానన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
న్రపుతు
ి డా, వారి ఆశర యమును అత్రశయాసపద మును వారికి కనునల
కింపైన్దానిని వారు ఇచఛయించ దానిని, వారి కుమ్యరులను కుమ్యరిలను
నేను తీసివేయ దిన్మున్ందు నీకు సమ్యచారము తెలియజేయటకెై
త్పపంచకొని వచిచన్ యొకడు నీయొదదకు వచచను.

that he that escapeth on that day shall come unto thee to cause thee to
hear it with thine ears?

ఆ దిన్మున్నే నీవికను మౌన్ముగా ఉండక, త్పపంచకొని వచిచన్ వానితో
సపష్ుముగా మ్యటల్లడుదువు;

"Son of man, set thy face against the Ammonites and prophesy against
them;

Speak unto the house of Israel, `Thus saith the Lord GOD: Behold, I will
profane My sanctuary, the excellency of your strength, the desire of your
eyes, and that which your soul pitieth; and your sons and your daughters
whom ye have left shall fall by the sword.
నీవు చేసిన్వాటివలన్ మేము తెలిసికొన్వలసిన్ సంగత్ర నీవు మ్యతో చెపపవా And ye shall do as I have done: Ye shall not cover your lips, nor eat the
అని జనులు న్న్నడుగగా
bread of men.
నేను వారితో ఇటాంటిని యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెల
And your attires shall be upon your heads and your shoes upon your feet. Ye
విచెచను.
shall not mourn nor weep, but ye shall pine away for your iniquities and
mourn one toward another.
ఇశారయేలీయలకు నీవీల్లగున్ పరకటిం పుముపరభువెైన్ యెహోవా
Thus Ezekiel is unto you a sign: according to all that he hath done shall ye
సెలవిచచన్దేమ్న్గా మీకు అత్రశయాసపదముగాను, మీ కనునలకు ముచచట do. And when this cometh, ye shall know that I am the Lord GOD.'
గాను, మీ మ్న్సుసన్కు ఇష్ుముగాను ఉన్న నా పరిశుది సథలమును నేను
చెరపబోవుచనానను, మీరు వెనుక విడిచిన్ మీ కుమ్యరులును కుమ్యరిలును
అకకడనే ఖడుముచేత్ కూలుదురు.
అపుపడు నేను చేసిన్ట్ట
ా మీరును చేయదురు, మీ పదవులు
"Also, thou son of man, shall it not be on the day when I take from them
మూసికొన్కయందురు, జనుల ఆహారమును మీరు భుజంపకయందురు.
their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that
whereupon they set their minds, their sons and their daughters,

On that day shall thy mouth be opened to him who has escaped, and thou
shalt speak and be no more dumb. And thou shalt be a sign unto them, and
they shall know that I am the LORD."
The word of the LORD came again unto me, saying,
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నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నీవు ఈ రీత్రని వారికి
సూచన్గా ఉందువు.

and say unto the Ammonites, `Hear the word of the Lord GOD. Thus saith
the Lord GOD: Because thou saidst, "Aha," against My sanctuary when it
was profaned, and against the land of Israel when it was desolate, and
against the house of Judah when they went into captivity,

Ezekiel

25

1

మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

behold, therefore I will deliver thee to the men of the East as a possession;
and they shall set their palaces in thee and make their dwellings in thee.
They shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk.
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And I will make Rabbah a stable for camels and Ammon a couching place for
flocks; and ye shall know that I am the LORD.
For thus saith the Lord GOD: Because thou hast clapped thine hands and
stamped with the feet and rejoiced in heart with all thy contemptuous hate
against the land of Israel,
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న్రపుతు
ి డా, అమోినీయల త్ట్ట
ు ముఖము త్రిపుపకొని వారినిగూరిచ యీ
మ్యట పరవచింపుము.
అమోినీయల్లరా, పరభువెైన్ యెహోవా మ్యట ఆలకించడి. పరభువెైన్
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానా పరిశుదిసథలము అపవిత్ిపరచ
బడిన్పుపడు, ఇశారయేలీయల దేశము ప్రడుచేయబడిన్ కాలమున్
యూదావారు చెరలోనికి పోయిన్పుపడు, మీరు సంతోష్మ్ని చెపుపకొనుచ
వచిచత్రరి గనుక
నేను మిముిను తూరుపన్నుండు మ్నుషుాలకు సావసథా ముగా
అపపగించెదను, వారు త్మ్ డరాలను మీ దేశ ములోవేసి మీ మ్ధా
కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు త్రందురు మీ ప్రలు తా
ి గుదురు.
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నేను రబాబ పటుణమును ఒంట్టల సాలగా చేసెదను, అమోినీయల దేశమును
గొఱ్ఱల దొడిిగా చేసెదను, అపుపడు నేను యెహోవానై యనానన్ని మీరు
తెలిసికొందురు.
మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా మీరు చేతులు చరచకొని
కాళాతో నేలత్నిన ఇశారయేలీ యల శర మ్ను చూచి మీ మ్న్సుసలోని
త్రరసాకరము కొలది ఉలాసించిత్రరి గనుక నేను యెహోవానై యనాన న్ని
మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా
నేను మీకు విరోధినై, మిముిను జన్ములకు దోపుడుసొముిగా అపపగింతును,
అన్ా జనులలో ఉండకుండ మిముిను నిరూిలము చేతును, జన్ము కాకుండ
మిముిను న్శింపజేతును సమూలధవంసము చేతును.

behold, therefore I will stretch out Mine hand upon thee and will deliver
thee as spoil to the heathen; and I will cut thee off from the people, and I
will cause thee to perish out of the countries. I will destroy thee, and thou
shalt know that I am the LORD.'
"Thus saith the Lord GOD: `Because Moab and Seir do say, "Behold, the
house of Judah is like unto all the heathen,"
therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his
cities which are on his frontiers, the glory of the country -- Bethjeshimoth,
Baalmeon, and Kiriathaim-unto the men of the East with the Ammonites, and will give them in
possession, that the Ammonites may not be remembered among the
nations.
And I will execute judgments upon Moab, and they shall know that I am the
LORD.'

9

మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఇత్ర
జన్ములనినటికిని యూదా వారికిని భేద మేమి యని మోయాబీయలును
శ్రయీరు పటుణపు వారును అందురు గనుక
తూరుపన్నున్న వారిని రపపంచి, దేశమున్కు భూష్ణముగానున్న పలిమేర
పురములగు బేతేాషీమోతును బయలియోనును కిరాతాయిమును
మోయాబీయల సరిహదు
ద లోగానున్న పటుణములనినటిని,
అమోినీయలన్ందరిని వారికి సావసథాముగా అపపగింతును;

10

జన్ములలో అమోినీయలు ఇకను జా
ా పకమున్కు రారు.

therefore thus saith the Lord GOD: I will also stretch out Mine hand upon
Edom and will cut off man and beast from it, and I will make it desolate
from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword.

"Thus saith the Lord GOD: `Because Edom hath dealt against the house of
Judah by taking vengeance, and hath greatly offended and revenged himself
upon them,
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Ezekiel

25

11

నేను యెహోవానై యనానన్ని మోయాబీయలు తెలిసి కొనున్ట్ట
ా నేనీల్లగున్ And I will lay My vengeance upon Edom by the hand of My people Israel,
వారికి శిక్ష విధింతును.
and they shall do in Edom according to Mine anger and according to My
fury; and they shall know My vengeance, saith the Lord GOD.'
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మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఎదోమీయలు
యూదావారిమీద పగతీరుచ కొనుచనానరు, తీరుచకొనుటలో వారు బహుగా
దోషు లైరి గనుక పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా

"Thus saith the Lord GOD: `Because the Philistines have dealt by revenge
and have taken vengeance with a scornful heart to destroy it for the old
hatred,
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therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I will stretch out Mine hand
upon the Philistines, and I will cut off the Cherethites and destroy the
remnant of the seacoast.
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ఎదోముమీద నా చెయిాచాప, మ్నుషుాలేమి పశువు లేమి దానిలో నుండకుండ
నేను సమ్సతమును నిరూిలము చేయదును, తేమ్యను పటుణము మొదలుకొని
నేను దాని ప్రడు చేయదును,దదానువరకు జనులందరును ఖడుముచేత్
కూలుదురు.
నా జనులైన్ ఇశారయేలీయలచేత్ ఎదోము వారిమీద నా పగ తీరుచకొందును,
ఎదోమీయల విష్ యమై నా కోపమునుబటిుయ నా రౌదరమునుబటిుయ
నేను ఆలోచించిన్దానిని వారు నరవేరుచదురు, ఎదో మీయలు నా కోరధము
తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్రియ పరభువగు యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఫీలిషీతయలు
పగతీరుచకొనుచ నాశము చేయచ, మ్యన్ని కోరధముగలవారై త్రరసాకరము
చేయచ పగతీరుచకొనుచనానరు గనుక
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఫిలిషీతయలమీద నేను చెయిా చాప
కెరేతీయలను నిరూిలముచేసెదను. సముదర తీరమున్ నివసించ శ్రష్మును
న్శింపజేసెదను.
కోరధ ముతో వారిని శికిుంచి వారిమీద నా పగ పూరిిగా తీరుచకొందును; నేను
వారి మీద నా పగ తీరుచకొన్గా నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు
తెలిసికొందురు.
మ్రియ పదకొండవ సంవత్సరము నల మొదటి దిన్మున్ యెహోవా వాకుక
నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Son of man, because Tyre hath said against Jerusalem, `Aha, she is broken
that was the gates of the people; she is turned unto me; I shall be
replenished, now she is laid waste,'
therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I am against thee, O Tyre, and
will cause many nations to come up against thee, as the sea causeth his
waves to come up.
And they shall destroy the walls of Tyre and break down her towers. I will
also scrape her dust from her, and make her like the top of a rock.

Ezekiel
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2

న్రపుతు
ి డా, యెరూష్ లేమునుగూరిచఆహా జన్ములకు దావరముగానున్న
పటు ణము పడగొటుబడెను, అది నావశమ్యయెను, అది ప్రడెై పోయిన్ందున్
నేను పరిపూరణము నొందిత్రని అని తూరు చెపపను గనుక

It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea, for I have
spoken it, saith the Lord GOD; and it shall become a spoil to the nations.
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And her daughters who are in the field shall be slain by the sword; and they
shall know that I am the LORD.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాతూరుపటుణమ్య, నేను నీకు విరోధి
నైత్రని, సముదరము దాని త్రంగములను పంగజేయ రీత్రగా నేను
అనేకజన్ములను నీ మీదికి రపపంచెదను.
వారు వచిచ తూరుయొకక ప్ర
ర కారములను కూలిచ దాని కోటలను
పడగొట్ట
ు దురు, నేను దానిమీదనున్న మ్ంటిని తుడిచి వేయదును, దానిని
వటిుబండగా చేసెదను.
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And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and
they shall know that I am the LORD, when I shall lay My vengeance upon
them.'"
And it came to pass in the eleventh year, on the first day of the month, that
the word of the LORD came unto me, saying,

"For thus saith the Lord GOD: Behold, I will bring upon Tyre Nebuchadnezzar
king of Babylon, a king of kings from the north, with horses and with
chariots and with horsemen and companies, and many people.

సముదరము దాని నావరించను, అది వలలు పరచటకు చోటగును, నేనేమ్యట He shall slay with the sword thy daughters in the field; and he shall make a
యిచిచత్రని, ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక అది జన్ములకు
fort against thee, and cast a siege mound against thee, and lift up the
దోపుడుసొమ్ిగును.
buckler against thee.
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బయటి పలములో నున్న దాని కుమ్యరిలు కత్రతప్రలగుదురు, అపుపడు నేను
యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గారారాజగు బబులోనురాజైన్
నబుకదరజరును నేను తూరుపటుణము మీదికి రపపంచచనానను, అత్డు
గుఱ్ఱములతోను రథ ములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానున్న
సెైన్ాముతోను ఉత్తరదికుకనుండివచిచ
బయటిపలము లోని నీ కుమ్యరిలను ఖడుముతో చంప, నీ కెదురుగా
బురుజులు కటిుంచి దిబబవేయించి నీ కెదురుగా డాలు నతు
త ను.
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And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall
break down thy towers.
By reason of the abundance of his horses, their dust shall cover thee. Thy
walls shall shake at the noise of the horsemen and of the wheels and of the
chariots when he shall enter into thy gates, as men enter into a city wherein
is made a breach.
With the hoofs of his horses shall he tread down all thy streets. He shall slay
thy people by the sword, and thy strong garrisons shall go down to the
ground.
And they shall make a spoil of thy riches and make a prey of thy
merchandise; and they shall break down thy walls and destroy thy pleasant
houses; and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the
midst of the water.
And I will cause the noise of thy songs to cease, and the sound of thy harps
shall be no more heard.
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మ్రియ అత్డు నీ ప్ర
ర కారములను పడ గొట్ట
ు టకెై యంత్ిములు సంధించి
గొడిండరతో నీ కోట లను పడగొట్ట
ు ను.
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అత్నికి గుఱ్ఱములు బహు విసాతర ముగా ఉన్నవి, అవి ధూళ్ల యెగరగొటుగా
అది నినున కముిను, బీటసందులుగల పటుణములోనికి సెైనికులు చొర
బడిన్ట్ట
ా అత్డు నీ కోటలలో పరవేశించన్పుపడు రౌతుల యొకకయ
చకరములయొకకయ రథములయొకకయ ధవనిచేత్ నీ ప్ర
ర కారములు
కంపంచను.
అత్డు త్న్ గుఱ్ఱ ముల డెకకలచేత్ నీ వీధులనినయ అణగదొరకికంచను, నీ
జనులను ఖడుముతో హత్ము చేయను, నీ పరభావము న్కు చిహనములైన్
సతంభ్ములు నేలను కూలును.
వారు నీ ఐశవరామును దోచకొందురు, నీ వరికమును అపహ రింతురు, నీ
ప్ర
ర కారములను పడగొట్ట
ు దురు, నీ విల్లస మ్ందిరములను ప్రడుచేయదురు,
నీ రాళాను నీ కలపను నీ మ్ంటిని నీళాలో ముంచివేయదురు.
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ఇట్ట
ా నేను నీ సంగీత్నాదమును మ్యనిపంచెదను, నీ సితారానాద మికను
విన్బడదు,

Then all the princes of the sea shall come down from their thrones, and lay
away their robes and put off their embroidered garments. They shall clothe
themselves with trembling; they shall sit upon the ground, and shall tremble
at every moment and be astonished at thee.
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నినున వటిుబండగా చేయదును, వలలు పరచకొనుటకు చోటగుదువు
నీవికను కటుబడక యందువు. నేనే మ్యట యిచిచయనానను; ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
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తూరునుగూరిచ పరభువగు యెహోవా సెలవిచచ న్దేమ్న్గానీవు
కూలున్పుపడు కలుగు ధవనియ, హతు లగుచన్నవారి కేకలును, నీలో
జరుగు గొపపవధయ దీవపములు విని కంపంచను.
సముదరపు అధిపతులంద రును త్మ్ సింహాసన్ములమీదనుండి దిగి, త్మ్
చొకాకయి లను విచిత్ిమైన్ వసతీములను తీసివేసి, దిగులుపడిన్ వారై నేలను
కూరుచండి గడగడ వణకుచ నినున చూచి విసియపడుదురు.

And they shall take up a lamentation for thee and say to thee: "`How art
thou destroyed, that wast inhabited by seafaring men, the renowned city,
which wast strong in the sea, she and her inhabitants, who cause their
terror to be on all that haunt it!
Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the
sea shall be troubled at thy departure.'

And I will make thee like the top of a rock; thou shalt be a place to spread
nets upon. Thou shalt be built no more; for I the LORD have spoken it, saith
the Lord GOD.
"Thus saith the Lord GOD to Tyre: Shall not the isles shake at the sound of
thy fall, when the wounded cry, when the slaughter is made in the midst of
thee?

"For thus saith the Lord GOD: When I shall make thee a desolate city like the
cities that are not inhabited, when I shall bring up the deep upon thee and
great waters shall cover thee,
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వారు నినునగూరిచ అంగల్లరుప వచన్ మత్రత ఈల్లగున్ అందురుసముదర
నివాసమైన్దానా, ఖాాత్రనొందిన్ పటణణమ్య, నీవెట్ట
ా నాశన్మైత్రవి? సముదర
పరయాణము చేయటవలన్ దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను,
సముదరవాసులందరిని భీత్రలాచేసిన్ది ఇదే.

when I shall bring thee down with them that descend into the pit with the
people of olden times, and shall set thee in the low parts of the earth, in
places desolate of old with them that go down to the pit, that thou be not
inhabited, and I shall set glory in the land of the living"
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ఇపుపడు నీవు కూలిన్ందున్ దీవపములు కంపంచచన్నవి, నీవు వెళ్లాపోవుట
చూచి సముదరదీవపములు కదలు చన్నవి.

I will make thee a terror, and thou shalt be no more. Though thou be sought
for, yet shalt thou never be found again, saith the Lord GOD."
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానివాసులులేని పటుణములవలనే
The word of the LORD came again unto me, saying,
నేను నినున ప్రడుచేయ న్పుపడు మ్హా సముదరము నినున ముంచన్ట్ట
ా గా నీ
మీదికి నేను అగాధజలములను రపపంచెదను, పురాత్న్ కాలమ్ందు
ప్రతాళములోనికి దిగిపోయిన్వారియొదద నీ వుండున్ట్ట
ా నేను నినున పడవేసి,
నీవు జన్ములేని దాన్ వగుటకెై పురాత్న్కాలములో ప్రడెైన్ జనులయొదద
భూమి కిరందనున్న సథలములలో నీకు నివాసము నిరణయింతును,
ప్రతాళములోనికి దిగి పోవువారితో కూడ నినున నివసింప జేసెదను.
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మ్రియ సజీవులు నివసించ భూమిమీద నేను మ్హాఘన్కారాము
కలుగజేతును;
నినున భీత్రకి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత్ వెదకిన్ను
నీవెన్నటికిని కన్బడక యందువు; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
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"Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyre,

and say unto Tyre, `O thou that art situate at the entry of the sea, who art a
merchant of the people for many isles, thus saith the Lord GOD: "`O Tyre,
thou hast said, "I am of perfect beauty."
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
Thy borders are in the midst of the seas; thy builders have perfected thy
beauty.
న్రపుతు
ి డా, తూరు పటు ణముగూరిచ అంగల్లరుప వచన్మత్రత దానికీల్లగు
They have made all thy ship boards of fir trees of Senir; they have taken
పరకటన్ చేయము
cedars from Lebanon to make masts for thee.
సముదరపురేవులమీద నివసించదానా, అనేక దీవపములకు పరయాణముచేయ Of the oaks of Bashan have they made thine oars; the company of the
వరికజన్మ్య, పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాతూరు పటుణమ్యనేను Ashurites have made thy benches of ivory, brought out of the isles of Cyprus.
సంపూరణ సందరాము కలదాన్న్ని నీవను కొనుచనానవే;
నీ సరిహదు
ద లు సముదరములమ్ధా ఏరపడెను, నీ శిలపకారులు నినున సంపూరణ Fine linen with embroidered work from Egypt was that which thou
సందరాము గలదానిగా చేసియనానరు.
spreadest forth to be thy sail; blue and purple from the isles of Elishah was
that which covered thee.
నీ ఓడలను శెనీరుదేశపు సరళవృక్షపు మ్య
ా నుతో కట్ట
ు దురు, లబానోను దేవ
The inhabitants of Sidon and Arvad were thy mariners; thy wise men, O
దారు మ్య
ా ను తెపపంచి నీ ఓడకొయాలు చేయదురు.
Tyre, that were in thee, were thy pilots.
బాషానుయొకక సింధూరమ్య
ా నుచేత్ నీ కోలలు చేయ దురు, కితీతయల
The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee thy caulkers;
దీవపములనుండి వచిచన్ గుంజుమ్య
ా నున్కు దంత్పు చెకకడపుపని పదిగి నీకు all the ships of the sea with their mariners were in thee to trade for thy
పీటలు చేయదురు.
merchandise.
నీకు జండాగా ఉండుటకెై నీ తెరచాపలు ఐగుపు
"`They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war.
త నుండి వచిచన్ విచిత్ిపు
పనిగల అవిసె నారబటుతో చేయ బడును; ఎలీషాదీవపములనుండి వచిచన్
They hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
నీలధూమ్ా వరణములు గల బటు నీవు చాందినిగా కపుపకొందువు
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తూరుపటు ణమ్య, స్త్దోను నివాసులును అరవదు నివాసులును నీకు
ఓడకళ్లసులుగా ఉనానరు, నీ సవజనులకు చేరిన్ పరజా
ా వంతులు నీకు ఓడ
నాయకులుగా ఉనానరు.

The men of Arvad with thine army were upon thy walls round about, and
the Gammadims were in thy towers. They hanged their shields upon thy
walls round about; they have made thy beauty perfect.
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గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన్ పదదలు నీ ఓడలను బాగుచేయ వారుగా
నునానరు, సముదరమ్ందు నీ సరకులు కొనుటకెై సముదరపరయాణముచేయ
నావికుల యోడలనినయ నీ రేవులలో ఉన్నవి.

"`Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kinds of
riches; with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs.
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Javan, Tubal, and Meshech, they were thy merchants; they traded the
persons of men and vessels of brass in thy market.
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ప్రరస్త్క దేశపువారును లూదు వారును పూతువారును నీ సెైన్ాములలో చేరి
నీకు సిప్ర యిలుగా ఉనానరు, వారు నీ డాళాను శిరసాతీణములను
ధరించవారు, వారిచేత్ నీకు తేజసుస కలిగెను.
అరవదు వారు నీ సెైన్ాములో చేరి చట్ట
ు నీ ప్ర
ర కారములకు డాళ్ల
ా త్గిలించి
చట్ట
ు నీ ప్ర
ర కారములమీద కావలి కాచి నీ సందరామును సంపూరణ పరచెదరు.
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The men of Dedan were thy merchants; many isles were the merchandise of
thine hand; they brought thee for a present horns of ivory and ebony.
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నానా విధమైన్ సరకులు నీలో విసాతరముగా నున్నందున్ త్రీుషు వారు నీతో
వరికము చేయచ, వెండియ ఇనుమును త్గరమును స్త్సమును ఇచిచ నీ
సరకులు కొనుకొకందురు.
గరకేయలును తుబాలువారును మషెకువారును నీలో వరికవాాప్రరము
చేయచ, న్రులను ఇత్తడి వసు
త వులను ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు,
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తోగరాివారు గుఱ్ఱములను యదా
ి శవములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ నీ
సరకులు కొనుకొకందురు;
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దదానువారును నీతో వరిక వాాప్రరము చేయదురు, చాల దీవపముల
వరికములు నీ వశమున్ నున్నవి; వరికులు దంత్మును కోవిదారు మ్య
ా నును
ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు.
నీచేత్ చేయబడిన్ వివిధ వసు
త వులను కొనుకొకనుటకెై సిరియనులు నీతో
వరికవాాప్రరము చేయదురు, వారు పచచరాళాను ఊదారంగు నూలుతో
కుటుబడిన్ చీరలను అవిసెనార బటులను పగడములను రత్నములను ఇచిచ
నీ సరకులు కొను కొకందురు.
మ్రియ యూదావారును ఇశారయేలు దేశసు
థ లును నీలో వరిక వాాప్రరము
చేయచ, మినీనతు గోధుమ్లును మిఠాయిలును తేనయ తెైలమును గుగిుల
మును ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు.
దమ్సుక వారు హెలోబను దా
ర కాురసమును తెలాబచచను ఇచిచ విసాతరమైన్ నీ
సరకులును దినుసులును కొనుకొకందురు.
దదాను వారును గరకేయలును నూలు ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు.
ఇనుపపనిముట్ట
ు ను కతీసయా కెన్యా అను సుగంధదరవాములును నీ
సరకులకు బదులియాబడును.
దదాను వారు విచిత్ిమైన్ పనిగల చ్చకపు తుండు
ా తీసికొని అముిదురు.

Those of the house of Togarmah traded in thy fairs with horses and
horsemen and mules.

Syria was thy merchant by reason of the multitude of the wares of thy
making; they traded in thy fairs with emeralds, purple, and embroidered
work, and fine linen, and coral, and agate.
Judah and the land of Israel, they were thy merchants; they traded in thy
market wheat of Minnith, and pannag, and honey, and oil, and balm.
Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making,
for the multitude of all riches, in the wine of Helbon and white wool.
Dan also and Javan, going to and fro, traded in thy fairs; bright iron, cassia,
and calamus were in thy market.

Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots.

Arabia, and all the princes of Kedar, they traded with thee in lambs and
rams and goats; in these were they thy merchants.
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants; they traded
in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.
Haran, and Canneh, and Eden, the merchants of Sheba, Asshur, and Chilmad
were thy merchants.
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అరబీయలును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరికము చేయదురు,
వారు గొఱ్ఱపలాలను పటేు ళాను మేకలను ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు,
వీటి నిచిచ వారు నీతో వరికము చేయదురు.

These were thy merchants in all sorts of things--in blue clothes, and
embroidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and
made of cedar, among thy merchandise.
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The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast
replenished and made very glorious in the midst of the seas.
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షేబ వరికు లును రామ్య వరికులును నీతో వరికము చేయదురు. వారు అత్ర
పరశసతమైన్ గంధవరుములను విలువగల నానా విధమైన్ రత్నములను
బంగారమును ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు.
హారానువారును కనేనవారును ఏదను వారును షేబ వరికులును అష్ష
ు రు
వరికులును కిలిదు వరికులును నీతో వరికము చేయదురు.
వీరు నీలో వరికులై సొగసెైన్ వసతీములను ధూమ్ావరణముగలవియ కుట్ట
ు పనితో
చేయబడిన్వియన్గు బటులను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన్
గటిు తా
ి ళాను ఇచిచ నీ సరకులు కొనుకొకందురు.
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The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots.
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త్రీుషు ఓడలు నీకు బండు
ా గా ఉన్నవి. నీవు పరిపూరణమైన్దాన్వెై
మ్హాఘన్ముగా సముదరముమీద కూరుచనానవు.
నీ కోలలు వేయ వారు మ్హాసముదరములోనికి నినున తో
ి యగా తూరుప గాలి
సముదరమ్ధామ్ందు నినున బదదలుచేయను.
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అపుపడు నీ ధన్మును నీ సరకులును నీవు బదులిచచ వసు
త వులును నీ నావి and shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly
కులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయవారును నీతో వరికము and shall cast up dust upon their heads; they shall wallow themselves in the
చేయవారును నీలో నున్న సిప్రయిలందరును నీలోనున్న జన్సమూహము
ashes.
లనినయ నీవు కూలు దిన్మ్ందే సముదరమ్ధామ్ందు కూలుదురు.
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నీ ఓడనాయకులు వేసిన్ కేకలవలన్ నీ ఉపగా
ర మ్ములు కంపంచను;
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Thy rowers have brought thee into great waters; the east wind hath broken
thee in the midst of the seas.
Thy riches and thy fairs, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy
caulkers, and the traders of thy merchandise, and all thy men of war that
are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee shall fall
into the midst of the seas in the day of thy ruin.

And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea shall
come down from their ships; they shall stand upon the land,

And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird themselves
with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and
bitter wailing.
కోలలు పట్ట
ు కొను వారందరును నావికులును ఓడనాయకులును త్మ్ ఓడల And in their wailing they shall take up a lamentation for thee and lament
మీదనుండి దిగి తీరమున్ నిలిచి
over thee, saying, "What city is like Tyre, like the destroyed in the midst of
the sea?"
నినునగూరిచ మ్హా శోకమత్రత పరల్లపంచచ, త్మ్ త్లలమీద బుగిు పోసి
When thy wares went forth out of the seas, thou filled many people; thou
కొనుచ, బూడిదలో పరు
ా చ
didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of
thy merchandise.
నీకొరకు త్లలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనలు కట్ట
ు కొని మ్న్శిచంత్గలవారై In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the
నినునగూరిచ బహుగా అంగల్లరుచదురు.
waters, thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall.
వారు నినున గూరిచ పరల్లపవచన్మత్రతతూరు పటుణమ్య, నీతో సాటియె
ై న్
పటుణమేది? సముదరములో మునిగి లయమై పోయిన్ పటుణమ్య, నీకు సమ్మైన్
పటుణమేది?
సము దరముమీద వచిచన్ నీ సరకులను పంపంచి చాల జన్ము లను
త్ృపతపరచిత్రవి, విసాతరమైన్ నీ పదారథములచేత్ను నీ వరికముచేత్ను
భూపతులను ఐశవరావంతులుగా చేసి త్రవి.

All the inhabitants of the isles shall be astonished at thee, and their kings
shall be sore afraid; they shall be troubled in their countenance.
The merchants among the people shall hiss at thee; thou shalt be a terror,
and never shalt be any more.'"
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ఇపుపడు అగాధజలములలో మునిగి సముదరబలము చేత్ బదదలైత్రవే, నీ
The word of the LORD came again unto me, saying,
వరికమును నీ యావత్సమూహమును నీతోకూడ కూలనే యని చెపుపకొనుచ
బహుగా ఏడుచ దురు.
నినున బటిు దీవపనివాసులందరు విభా
ర ంత్ర నొందు దురు, వారి రాజులు
"Son of man, say unto the prince of Tyre, `Thus saith the Lord GOD:
వణకుదురు, వారి ముఖములు చిన్న బోవును.
"`Because thine heart is lifted up and thou hast said, "I am a god, I sit in the
seat of God in the midst of the seas," yet thou art a man, and not God,
though thou set thine heart as the heart of God.
జనులలోని వరికులు నినున అపహసించదురు భీత్రకి హేతువగుదువు, నీవు Behold, thou art wiser than Daniel; there is no secret that they can hide
బత్రతగా నాశన్మ్గుదువు.
from thee.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee
riches, and hast gotten gold and silver into thy treasuries.
న్రపుతు
ి డా, తూరు అధి పత్రతో ఈల్లగు పరకటింపుముపరభువగు యెహోవా
By thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches, and
సెలవిచచన్దేమ్న్గాగరివషు
ఠ డవెైనే నొక దేవత్ను, దేవత్నైన్ట్ట
ు సముదరము
thine heart is lifted up because of thy riches.
మ్ధాను నేను ఆస్త్నుడనై యనానను అని నీవనుకొను చనానవు; నీవు
దేవుడవు కాక మ్యన్వుడవెై యండియ దేవునికి త్గిన్ంత్ అభి ప్ర
ర యము
కలిగియనానవు, నీవు దానియేలున్కంట్ట జా
ా న్వంతుడవు,ఒ నీకు
మ్రిమైన్దేదియ లేదు.
నీ జా
ా న్ముచేత్ను నీ వివేకముచేత్ను ఐశవరామునొందిత్రవి,
"`Therefore thus saith the Lord GOD: Because thou hast set thine heart as
the heart of God,
నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచచ కొంటివి.
behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the
nations; and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom,
and they shall defile thy brightness.
నీకు కలిగిన్ జా
ా నాత్రశయముచేత్ను వరికము చేత్ను నీవు విసాతరమైన్
They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them
ఐశవరాము సంప్రదించకొంటివి, నీకు ఐశవరాము కలిగిన్దని నీవు
that are slain in the midst of the seas.
గరివంచిన్వాడవెైత్రవి.
కాగా పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుదేవునికి త్గిన్ంత్
Wilt thou yet say before him that slayeth thee, "I am God"? But thou shalt
అభిప్ర
ర యము కలిగియన్న వాడా, ఆలకించము;
be a man, and no god in the hand of him that slayeth thee.
నేను పరదేశులను అన్ాజనులలో కూ
ర రులను నీ మీదికి రపపంచచనానను,
వారు నీ జా
ా న్ శోభ్ను చెరుపుటకెై త్మ్ ఖడుములను ఒరదీసి నీ సందరా
మును నీచపరతురు,
నినున ప్రతాళములో పడవేతురు, సముదరములో మునిగి చచిచన్వారివలనే
నీవు చతు
త వు.
నేను దేవుడన్ని నినున చంపువానియెదుట నీవు చెపుప దువా? నినున
చంపువానిచేత్రలో నీవు మ్యన్వుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా.
సున్నత్రలేని వారు చంపబడు రీత్రగా నీవు పరదేశులచేత్ చతు
త వు, నేనే మ్యట
యిచిచ యనానను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers; for
I have spoken it, saith the Lord GOD.'"
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, take up a lamentation over the king of Tyre, and say unto him,
`Thus saith the Lord GOD: "`Thou sealest up the sum, full of wisdom and
perfect in beauty.
Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy
covering: the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the
jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold; the
workmanship of thy taborets and of thy pipes was prepared in thee in the
day that thou wast created.
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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న్రపుతు
ి డా, తూరు రాజును గూరిచ అంగల్లరుపవచన్మత్రత ఈల్లగు
పరకటింపుముపరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాపూరణజా
ా న్మును
సంపూరణసందరామునుగల కటుడమున్కు మ్యదిరివి
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దేవుని తోటయగు ఏదనులో నీవుంటివి, మ్యణకాము గోమేధికము
సూరాకాంత్మ్ణ రకివరణపురాయి సులిమ్యని రాయి మ్రకత్ము నీలము
పదిరాగము మ్యణకాము అను అమూలా రత్ిములతోను బంగారముతోను
నీవు అలంక రింపబడి యనానవు; నీవు నియమింపబడిన్ దిన్మున్ పలాన్
గోరవులు వాయించవారును నీకు సిదిమైరి.

By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with
violence, and thou hast sinned; therefore I will cast thee as profane out of
the mountain of God; and I will destroy thee, O covering cherub, from the
midst of the stones of fire.
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అభి షేకము నొందిన్ కెరూబువెై యొక ఆశర యముగా నీవుంటివి; అందుకే నేను
నినున నియమించిత్రని. దేవునికి పరత్రష్ఠంపబడిన్ పరవత్ముమీద నీవుంటివి,
కాలుచన్న రాళామ్ధాను నీవు సంచరించచంటివి.

Thine heart was lifted up because of thy beauty; thou hast corrupted thy
wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground; I will lay
thee before kings, that they may behold thee.
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నీవు నియమింప బడిన్ దిన్ము మొదలుకొని ప్రపము నీయందు కన్బడు
వరకు పరవరిన్విష్యములో నీవు యథారథవంతుడవుగా ఉంటివి.

Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the
iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of
thee; it shall devour thee; and I will bring thee to ashes upon the earth in
the sight of all them that behold thee.
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అయితే నీకు కలిగిన్ విసాతరమైన్ వరికముచేత్ లోలోపల నీవు అనాాయము
All they that know thee among the people shall be astonished at thee; thou
పంచకొని ప్రపము చేయచ వచిచత్రవి గనుక దేవుని పరవత్ముమీద నీవుండ shalt be a terror, and never shalt thou be any more.'"
కుండ నేను నినున అపవిత్ిపరచిత్రని ఆశర యముగా ఉన్న కెరూబూ,
కాలుచన్న రాళామ్ధాను నీవికను సంచ రింపవు, నినున నాశన్ము చేసిత్రని.
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నీ సందరాము చూచకొని నీవు గరివంచిన్వాడవెై, నీ తేజసుస చూచ కొని నీ
Again the word of the LORD came unto me, saying,
జా
ా న్మును చెరుపుకొంటివి, కావున్ నేను నినున నేలను పడవేసెదను, రాజులు
చూచచండగా నినున హేళన్కపపగించెదను.
నీవు అనాాయముగా వరికము జరిగించి కలుగజేసికొనిన్ విసాతర దోష్ములచేత్ "Son of man, set thy face against Sidon, and prophesy against it
నీవు నీ పరిశుదిసథలములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన
పుటిుంచెదను, అది నినున కాలిచవేయను, జనులందరు చూచచండగా
దేశముమీద నినున బూడిదగా చేసె దను.
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Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so; thou
wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the
midst of the stones of fire.
Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till
iniquity was found in thee.

జనులలో నినున ఎరిగిన్ వారందరును నినున గూరిచ ఆశచరాపడుదురు. నీవు and say, `Thus saith the Lord GOD: "`Behold, I am against thee, O Sidon, and
బత్రతగా నాశన్మై భీత్రకి కారణముగా ఉందువు.
I will be glorified in the midst of thee; and they shall know that I am the
LORD, when I shall have executed judgments in her and shall be sanctified in
her.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
For I will send into her pestilence, and blood into her streets; and the
wounded shall be judged in the midst of her by the sword upon her on
every side; and they shall know that I am the LORD.
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న్రపుతు
ి డా, నీ ముఖమును స్త్దోను పటుణమువెైపు త్రిపుపకొని దానిగూరిచ
యీ సమ్యచారము పరవచింపుముపరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
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స్త్దోను పటుణమ్య, నేను నీకు విరోధిని, నీ మ్ధాను ఘన్త్ నొందుదును, నేను
దాని మ్ధా తీరుపతీరుచచ దానిని బటిు న్నున పరిశుది పరచ కొన్గా నేను
యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసి కొందురు.
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నేను యెహోవాన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా తెగులును రకిమును దాని
వీధులలోనికి పంపంచదును, న్లుదికుకల దానిమీదికి వచచ ఖడుముచేత్
వారు హతు లగుదురు, నేను పరభువగు యెహోవాన్ని
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ఇశారయేలీ యలు తెలిసికొనున్ట్ట
ా వారు చట్ట
ు నుండి వారిని త్రరసక
రించచ వచిచన్ వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచచకొను ముండు
ా గానైన్ను
నొపపంచ కంపగానైన్ను ఉండరు.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాజనులలో చెదిరిపోయిన్
ఇశారయేలీయలను నేను సమ్కూరిచ, జనుల సమ్క్షమున్ వారి మ్ధాను
న్నున నేను పరిశుదిపరచ కొందును, అపుపడు నా సేవకుడెైన్ యాకోబున్కు
నేనిచిచన్ త్మ్ దేశములో వారు నివసించెదరు.
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వారు అందులో నిరఛయముగా నివసించి యిండు
ా కట్ట
ు కొని దా
ర క్షతోటలు
Speak, and say, `Thus saith the Lord GOD: "`Behold, I am against thee,
నాట్టకొందురు, వారి చట్ట
ు ఉండి వారిని త్రరసకరించచ వచిచన్వారి కందరికి Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers,
నేను శిక్షవిధించిన్ త్రువాత్ వారు నిరభయముగా నివసించకాలమున్ నేను
which hath said, "My river is mine own, and I have made it for myself."
త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
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పదియవ సంవత్సరము పదియవ నల పండెరండవ... దిన్మున్ యెహోవా
వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

But I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy rivers to stick
unto thy scales; and I will bring thee up out of the midst of thy rivers, and all
the fish of thy rivers shall stick unto thy scales.
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న్రపుతు
ి డా, నీ ముఖమును ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోవెైపు త్రిపుపకొని
అత్నిగూరిచయ ఐగుపు
త దేశ మ్ంత్టినిగూరిచయ ఈ సమ్యచారమత్రత
పరవచింపుముపరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా
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ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో, నైలున్దిలో పండుకొనియన్న పదదమొసలీ, నేను నీకు
విరోధిని; నైలున్ది నాది, నేనే దాని కలుగ జేసిత్రని అని నీవు
చెపుపకొనుచనానవే;
నేను నీ దవుడ లకు గాలములు త్గిలించి, నీ న్దులలోనున్న చేపలను నీ
పలుసులకు అంటజేసి, నైలులోనుండి నినునను నీ పలుసు లకు అంటిన్ నైలు
చేపలనినటిని బయటికి ల్లగెదను.
నినునను నైలున్ది చేపలనినటిని అరణాములో ప్రరబోసె దను, ఎతు
త వాడును
కూరుచవాడును లేక నీవు తెరపనేల మీద పడుదువు, అడవిమ్ృగములకును
ఆకాశపకు
ు లకును ఆహారముగా నిచెచదను.

And I will leave thee thrown into the wilderness, thee and all the fish of thy
rivers; thou shalt fall upon the open fields. Thou shalt not be brought
together, nor gathered. I have given thee for meat to the beasts of the field
and to the fowls of the heaven.
And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the LORD, because they
have been a staff of reed to the house of Israel.

And there shall be no more a pricking brier unto the house of Israel, nor any
grieving thorn of all who are round about them, who despised them; and
they shall know that I am the Lord GOD.
"`Thus saith the Lord GOD: When I shall have gathered the house of Israel
from the people among whom they are scattered, and shall be sanctified in
them in the sight of the heathen, then shall they dwell in their land that I
have given to My servant Jacob.
And they shall dwell safely therein, and shall build houses and plant
vineyards; yea, they shall dwell with confidence when I have executed
judgments upon all those that despise them round about them; and they
shall know that I am the LORD their God.'"
In the tenth year, in the tenth month, on the twelfth day of the month, the
word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy
against him and against all Egypt.

When they took hold of thee by thy hand, thou didst break and rend all
their shoulder; and when they leaned upon thee, thou brokest and madest
all their loins to be at a halt.
"`Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I will bring a sword upon thee,
and cut off man and beast out of thee.
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అపుపడు నేను యెహోవానై యనానన్ని ఐగుపీతయలందరు తెలిసికొందరు.
ఐగుపు
ా పులావంటి చేత్రకఱ్ఱ ఆయెను;
త ఇశారయేలీయలకు రలు

And the land of Egypt shall be desolate and waste; and they shall know that
I am the LORD, because he hath said, "The river is mine, and I have made it."
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"`Behold, therefore I am against thee and against thy rivers, and I will make
the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even
unto the border of Ethiopia.
No foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it,
neither shall it be inhabited forty years.
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వారు నినున చేత్ పట్ట
ు కొనిన్పుపడు నీవు విరిగిపోయి వారి పరకకలలో
గుచచకొంటివి, వారు నీమీద ఆనుకొన్గా నీవు విరిగిపోయి వారి న్డుములు
విరిగిపోవుటకు కారణ మైత్రవి.
కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడునేను నీమీదికి
ఖడుము రపపంచి, మ్నుషుాలను పశువులను నీలోనుండి నిరూిలము
చేసెదను,
ఐగుపు
త దేశము నిరాినుష్ామై ప్రడుగా ఉండును, అపుపడు నేను యెహోవానై
యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు. నైలున్ది నాది, నేనే దాని కలుగజేసిత్రన్ని
అత్డనుకొను చనానడు గనుక
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నేను నీకును నీ న్దికిని విరోధినైత్రని, ఐగుపు
త దేశమును మిగోదలు మొదలుకొని
సెవేనేవరకు కూషు సరిహదు
ద వరకు బత్రతగా ప్రడుచేసి యెడారిగా ఉంచెదను.

"`Yet thus saith the Lord GOD: At the end of forty years will I gather the
Egyptians from the people whither they were scattered.
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దానిలో మ్నుషుాలు సంచరించరు, పశువులు త్రరుగవు; న్లువది
సంవత్సరములు అది నిరినవాసముగా ఉండును.
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నిరాినుష్ాముగానున్న దేశముల మ్ధాను ఐగుపు
ు గా
త దేశమును ప్రడగున్ట్ట
చేసెదను, ప్రడెై పోయిన్ పటుణములమ్ధాను దాని పటుణములు న్లువది
సంవత్సరములు ప్రడెైయండును, ఐగుపీతయలను జన్ముల లోనికి
చెదరగొట్ట
ు దును, ఆ యా దేశములకు వారిని వెళా గొట్ట
ు దును.

And I will bring back the captives of Egypt and will cause them to return into
the land of Pathros, into the land of their habitation, and they shall be there
a base kingdom.
It shall be the least of the kingdoms, neither shall it exalt itself any more
above the nations; for I will diminish them, that they shall no more rule over
the nations.
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పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెల విచచచనానడున్లువది సంవత్సరములు
జరిగిన్ త్రువాత్ ఐగుపీతయలు చెదరిపోయిన్ జనులలోనుండి నేను వారిని
సమ్కూరచదను.
చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతో
ి సు అను వారి సవదేశములోనికి వారిని
మ్రల రపపంచెదను, అకకడ వారు హీన్మైన్ యొక రాజాముగా ఉందురు,
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And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that
are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be
desolate forty years; and I will scatter the Egyptians among the nations and
will disperse them through the countries.

And it shall be no more the confidence of the house of Israel which bringeth
their iniquity to remembrance when they shall look after them; but they
shall know that I am the Lord GOD.'"
And it came to pass in the seven and twentieth year, in the first month, on
the first day of the month, the word of the LORD came unto me, saying,

వారికను జన్ములమీద అత్రశయపడకుండు న్ట్ట
ా రాజాము లనినటిలో వారు "Son of man, Nebuchadnezzar king of Babylon caused his army to serve a
హీన్మైన్ రాజాముగా ఉందురు; వారు ఇక రాష్ుీములమీద పరభుత్వము చేయ hard service against Tyre: every head was made bald and every shoulder
కుండున్ట్ట
ా నేను వారిని త్గిుంచెదను.
was peeled; yet had he no wages, nor his army, from Tyre for the service
that he had served against it.
ఇశారయేలీయలు తాము చేసిన్ దోష్ము మ్న్సుసన్కు తెచచకొని వారి త్ట్ట
ు
Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I will give the land of Egypt unto
త్రరిగిన్యెడల ఐగుపీతయలు ఇక వారికి ఆధారముగా ఉండరు, అపుపడు
Nebuchadnezzar king of Babylon; and he shall take her multitude, and take
నేను పరభువెైన్ యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
her spoil, and take her prey; and it shall be the wages for his army.
ఇరువదియేడవ సంవత్సరము మొదటినల మొదటి దిన్ మున్ యెహోవా
వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

I have given him the land of Egypt for his labor for which he served against
it, because they wrought for Me, saith the Lord GOD.
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న్రపుతు
ి డా, తూరు పటుణముమీద బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరు త్న్
"In that day will I cause the horn of the house of Israel to bud forth, and I
సెైన్ాముచేత్ బహు ఆయాసకరమైన్ పని చేయించెను, వారందరి త్లలు బోడి will give thee the opening of the mouth in the midst of them; and they shall
వాయెను, అందరి భుజములు కొట్ట
ు కొని పోయెను; అయిన్ను
know that I am the LORD."
తూరుపటుణముమీద అత్డు చేసిన్ కష్ుమునుబటిు అత్నికెైన్ను, అత్ని
సెైన్ామున్కెైన్ను కూలి యెంత్ మ్యత్ిమును దొరకకపోయెను.
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The word of the LORD came again unto me, saying,
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కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఐగుపు
త దేశమును బబు లోను
రాజైన్ నబుకదరజరున్కు నేను అపపగించ చనానను, అత్డు దాని ఆసితని
పట్ట
ు కొని దాని సొముిను దోచకొని కొలాపట్ట
ు ను, అది అత్ని సెైన్ామున్కు
జీత్ మ్గును.
తూరుపటుణముమీద అత్డు చేసిన్ది నా నిమిత్తమే చేసెను గనుక అందుకు
బహుమ్యన్ముగా దానిని అపపగించచనానను; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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For the day is near; even the day of the LORD is near, a cloudy day; it shall
be the time of the heathen.
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ఆ దిన్మ్ందు నేను ఇశారయేలీయల కొముి చిగిరింప జేసి వారిలో
మ్యటల్లడుటకు నీకు ధైరాము కలుగజేసె దను, అపుపడు నేను
యెహోవానైయనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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న్రపుతు
ి డా, సమ్యచార మత్రత పరవచింపుము, పరభువగు యెహోవా సెలవిచచ
న్దేమ్న్గాఆహా శర మ్దిన్ము వచెచనే, అంగల్లరుచడి, శర మ్ దిన్ము వచెచనే,
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యెహోవా దిన్ము వచెచను, అది దురిదన్ము, అన్ాజనులు శిక్షనొందు దిన్ము.
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ఖడుము ఐగుపు
త దేశముమీద పడును, ఐగుపీతయలలో హతులు కూలగా
కూషుదేశసు
థ లు వాాకులపడుదురు, శతు
ి వులు ఐగుపీత యల ఆసితని పట్ట
ు కొని
దేశపు పునాదులను పడగొట్ట
ు దురు.
కూషీయలును పూతీయలును లూదీయలును కూబీయలును నిబంధన్
దేశపువారును మిశిరత్ జనులంద రును ఖడుముచేత్ కూలుదురు.
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"Son of man, prophesy and say, `Thus saith the Lord GOD: "`Howl ye, "Woe
be the day!"

And the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia
when the slain shall fall in Egypt; and they shall take away her multitude,
and her foundations shall be broken down.
Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and
the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword.
"`Thus saith the LORD: They also that uphold Egypt shall fall, and the pride
of her power shall come down; from the tower of Syene shall they fall in it
by the sword, saith the Lord GOD.
And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate,
and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.
And they shall know that I am the LORD, when I have set a fire in Egypt, and
when all her helpers shall be destroyed.

యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఐగుపు
త ను ఉదిరించ వారు కూలుదురు, దాని
బలగరవము అణగిపోవును, మిగోదలు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు
ఖడుముచేత్ కూలుదురు.
ప్రడెైపోయిన్ దేశముల మ్ధా ఐగుపీతయలు దికుకలేనివారుగా నుందురు,
న్లుదికుకల ప్రడెైపోయిన్ పటుణములమ్ధా వారి పటుణము లుండును.

"`In that day shall messengers go forth from Me in ships to make the
careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them, as in the
day of Egypt; for lo, it cometh.
"`Thus saith the Lord GOD: I will also make the multitude of Egypt to cease
by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon.

ఐగుపు
త దేశ ములో అగిన రగులబెటిు నేను దానికి సహాయకులు లేకుండ
చేయగా నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.

He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought to
destroy the land; and they shall draw their swords against Egypt and fill the
land with the slain.
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ఆ దిన్మ్ందు దూత్లు నా యెదుట నుండి బయలుదేరి ఓడలకిక
నిరివచారులైన్ కూషీయలను భ్యపట్ట
ు దురు, ఐగుపు
త న్కు విమ్రశకలిగిన్
దిన్మున్ జరిగి న్ట్ట
ు వారికి భ్యభా
ర ంతులు పుట్ట
ు ను, అదిగో అది వచేచ
యన్నది.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఐగుపీత యలు చేయ అలారి
బబులోనురాజైన్ నబుకదరజరుచేత్ నేను మ్యనిపంచెదను.

And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked;
and I will make the land waste and all that is therein, by the hand of
strangers. I, the LORD, have spoken it.

జన్ములలో భ్యంకరులగు త్న్ జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును
లయపరుచటకు అత్డు వచచను, ఐగుపీతయలను చంపుటకెై వారు త్మ్
ఖడుము లను ఒరదీసి హత్మైన్ వారితో దేశమును నింపదరు.
నైలున్దిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును దురజనులకు అమిి వేసెదను,
పరదేశులచేత్ నేను ఆ దేశమును దానిలోనున్న సమ్సతమును
ప్రడుచేయించెదను, యెహోవానైన్ నేను మ్యట యిచిచయనానను
యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడువిగరహములను నిరూిలముచేసి,
నొపులో ఒక బమ్ిలేకుండ చేసెదను, ఇక ఐగుపు
త దేశములో అధి పత్రగా
ఉండుట కెవడును లేకపోవును, ఐగుపు
త దేశములో భ్యము పుటిుంచెదను.

And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute
judgments in No.

పతో
ి సును ప్రడుచేసెదను. సోయనులో అగినయంచెదను, నోలో తీరుపలు
చేసెదను.
ఐగుపు
త న్కు కోటగా నున్న స్త్నుమీద నా కోరధము కుమ్ి రించెదను, నోలోని
జన్సమూహమును నిరూిలము చేసెదను

The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword; and these
cities shall go into captivity.
At Tehaphnehes also the day shall be darkened when I shall break there the
yokes of Egypt, and the pomp of her strength shall cease in her. As for her, a
cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity.
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ఐగుపు
ు ను,
Thus will I execute judgments in Egypt; and they shall know that I am the
త దేశములో నేను అగిన యంచగా స్త్ను న్కు మండుగ నొపపపట్ట
నోపురము పడగొటుబడును, పగటివేళ శతు
ి వులు వచిచ నొపుమీద పడుదురు. LORD.'"
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ఓనువారిలోను పబేసెతు వారిలోను ¸యవనులు ఖడుము చేత్ కూలుదురు. ఆ And it came to pass in the eleventh year, in the first month, on the seventh
పటుణసు
థ లు చెరలోనికి పోవుదురు.
day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
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ఐగుపు
త పటిున్ కాండాను నేను త్హపనేసులో విరుచ దిన్మున్ చీకటికముిను,
ఐగుపీతయల బలగరవము అణచ బడును, మ్బుబ ఐగుపు
త ను కముిను, దాని
కుమ్యరిలు చెర లోనికి పోవుదురు.
నేను ఐగుపీతయలకు శిక్ష విధింపగా నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు
తెలిసికొందురు.
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పదకొండవ సంవత్సరము మొదటి నల యేడవ దిన్ మున్ యెహోవా వాకుక
నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
న్రపుతు
ి డా, నేను ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరో బాహువును విరిచిత్రని, అది
బాగవుటకు ఎవరును దానికి కట్ట
ు కటురు, అది కుదరచబడి ఖడుము
పట్ట
ు కొనుల్లగున్ ఎవరును దానికి బదదకటురు; కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గా

"`Thus saith the Lord GOD: I will also destroy the idols, and I will cause their
images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the
land of Egypt, and I will put a fear in the land of Egypt.

And I will pour My fury upon Sin, the strength of Egypt, and I will cut off the
multitude of No.
And I will set fire in Egypt; Sin shall have great pain, and No shall be rent
asunder, and Noph shall have distresses daily.

"Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and lo, it shall
not be bound up to be healed, to put on a bandage to bind it, to make it
strong to hold the sword.
Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I am against Pharaoh king of
Egypt, and will break his arms, the strong and that which was broken; and I
will cause the sword to fall out of his hand.
And I will scatter the Egyptians among the nations and will disperse them
through the countries.
And I will strengthen the arms of the king of Babylon and put My sword in
his hand; but I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him
with the groanings of a deadly wounded man.
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నేను ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోకు విరోధినైయనానను, బాగుగా ఉన్న దానిని
విరిగిపోయిన్ దానిని అత్ని రండు చేతులను విరిచి, అత్ని చేత్రలోనుండి
ఖడుము జారిపడజేసెదను.
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But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of
Pharaoh shall fall down. And they shall know that I am the LORD when I
shall put My sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch
it out upon the land of Egypt.
ఐగుపీతయలను జన్ములలోనికి చెదరగొట్ట
ు దును, ఆ యా దేశములకు వారిని And I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them
వెళాగొట్ట
ు దును.
among the countries; and they shall know that I am the LORD."
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మ్రియ బబులోను రాజుయొకక చేతులను బలపరచి నా ఖడుము అత్ని
చేత్రకిచెచదను, ఫరోయొకక చేతులను నేను విరిచిన్ందున్ బబులోనురాజు
చూచ చండగా ఫరో చావు దబబత్రనిన్ వాడెై మూలు
ు లిడును.

And it came to pass in the eleventh year, in the third month, on the first day
of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
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బబులోను రాజుయొకక చేతులను బలపరచి ఫరో చేతులను ఎత్తకుండచేసి,
ఐగుపు
త దేశముమీద చాపుటకెై నేను నా ఖడుమును బబులోనురాజు
చేత్రకియాగా నేను యెహోవానైయనానన్ని ఐగుపీతయలు తెలిసికొందురు.

"Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt and to his multitude:
"`Whom art thou like in thy greatness?
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నేనే యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నేను ఐగుపీతయలను
జన్ములలోనికి చెదరగొటిు ఆ యా దేశములకు వారిని వెళాగొట్ట
ు దును.
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Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon with fair branches, and with a
shadowing shroud, and of a high stature; and his top was among the thick
boughs.
మ్రియ పదకొండవ సంవత్సరము మూడవ నల మొదటి దిన్మున్ యెహోవా The waters made him great, the deep set him up on high with her rivers
వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.
running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the
trees of the field.
న్రపుతు
ి డా, నీవు ఐగుపు
Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his
త రాజైన్ ఫరోతోను అత్ని సమూహముతోను
ఇటానుము ఘనుడవెైన్ నీవు ఎవనితో సమ్యనుడవు?
boughs were multiplied, and his branches became long because of the
multitude of waters when he shot forth.
అష్ష
ు రీయలు లబానోను దేవదారు వృక్షమైన్ట్ట
ు ండిరి. దాని కొమ్ిలు
All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his
శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన్ బహు ఎత్తయిన్ందున్
branches did all the beasts of the field bring forth their young; and under his
మేఘములకు అంట్టను.
shadow dwelt all great nations.
నీళ్ల
ా ండుటవలన్ అది మికికలి గొపపదాయెను, లోతెైన్ న్ది ఆధారమై న్ందున్ Thus was he fair in his greatness, in the length of his branches, for his root
అది మికికలి యెతు
త గా పరిగెను, అది యండు చోట్టన్ ఆ న్ది కాలువలు
was by great waters.
ప్రరుచ పలములోను చెటానినటికిని పరవహించెను.
కాబటిు అది ఎదిగి పలము లోని చెటానినటికంట్ట ఎతు
త గలదాయెను, దాని
The cedars in the garden of God could not hide him; the fir trees were not
శాఖలు బహు విసాతరముల్లయెను, నీరు సమ్ృదిిగా ఉన్నందున్ దాని చిగుళ్ల
ా
like his boughs, and the chestnut trees were not like his branches, nor any
పదదకొమ్ిల్లయెను.
tree in the garden of God was like unto him in his beauty.
ఆకాశపకు
ు లనినయ దాని శాఖలలో గూళ్ల
ా కట్ట
ు కొనను, భూజంతువులనినయ
దాని కొమ్ిలకిరంద పలాలు పట్టును, దాని నీడను సకలమైన్ గొపప జన్ములు
నివసించెను.
ఈల్లగున్ అది పడుగెైన్ కొమ్ిలు కలిగి దానివేరు విసాతర జలమున్న చోట
ప్రరుటవలన్ అది మికికలి గొపపదై కంటికి అంద మైన్ దాయెను.

I have made him fair by the multitude of his branches, so that all the trees
of Eden that were in the garden of God envied him.
"`Therefore thus saith the Lord GOD: Because thou hast lifted up thyself in
height, and he hath shot up his top among the thick boughs, and his heart is
lifted up in his height,
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దేవుని వన్ములోనున్న దేవదారు వృక్ష ములు దాని మ్రుగు
చేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత్ గొపపవికావు అకోుట
వృక్షములు దాని కొమ్ిలంత్ గొపపవికావు, దానికున్న శృంగారము దేవుని
వన్ములోనున్న వృక్షములలో దేనికిని లేదు.
విసాతర మైన్ కొమ్ిలతో నేను దానిని శృంగారించిన్ందున్ దేవుని వన్మైన్
ఏదనులోనున్న వృక్షములనినయ దాని సొగసు చూచి దానియందు
అసూయపడెను.

I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the
heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out for his
wickedness.

కావున్ పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడునీ యెతు
త నుబటిు
నీవు అత్రశయపడిత్రవి, త్న్ కొన్ మేఘములకంటజేసి త్న్ యెతు
త నుబటిు
అత్డు గరివం చెను.
కాబటిు యత్ని దుష్ుత్వమునుబటిు యత్ నిని త్రిమి వేసి, జన్ములలో
బలముగల జన్మున్కు నేన్త్ని న్పపగించె దను; ఆ జన్ము అత్నికి
త్గిన్పని చేయను.

Upon his ruin shall all the fowls of the heaven remain, and all the beasts of
the field shall be upon his branches,

12

జన్ములలో కూ
ర రులైన్ పరదేశులు అత్నిని న్రికి ప్రరవేసిరి, కొండల లోను
లోయలనినటిలోను అత్ని కొమ్ిలు పడెను, భూమి యందున్న వాగులలో
అత్ని శాఖలు విరిగి పడెను, భూజనులందరును అత్ని నీడను విడిచి అత్నిని
పడియండ నిచిచరి.

"`Thus saith the Lord GOD: In the day when he went down to the grave I
caused a mourning. I covered the deep for him, and I restrained the floods
thereof, and the great waters were stayed; and I caused Lebanon to mourn
for him, and all the trees of the field fainted for him.

31

13

పడిపోయిన్ అత్ని మోడుమీద ఆకాశపకు
ు లనినయ దిగి వా
ర లును, అత్ని
కొమ్ిలమీద భూజంతువు లనినయ పడును.

Ezekiel

31

14

నీరున్నచోట్టన్ నున్న వృక్షము లనినటిలో ఏదియ త్న్ యెతు
త నుబటిు
అత్రశయపడి, త్న్ కొన్ను మేఘముల కంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని
యెతు
త నుబటిు గరివంపకుండున్ట్ట
ా , కిరందిలోకమున్కుపోవు న్రుల యొదదకు
దిగువారితోకూడ మ్రణము ప్రలైరి.

I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to
hell with them that descend into the pit; and all the trees of Eden, the
choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the
nether parts of the earth.
They also went down into hell with him unto them that are slain with the
sword, and they that were his arm, that dwelt under his shadow in the
midst of the heathen.

Ezekiel

31
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Ezekiel

31
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అత్డు ప్రతాళములోనికి పోయిన్
దిన్మున్ నేను అంగల్లరుప కలుగజేసిత్రని, అగాధజలములు అత్ని
కపపజేసిత్రని, అనేక జలములను ఆప అత్నినిబటిు నేను వాటి
పరవాహములను బంధించిత్రని, అత్నికొరకు నేను లబానోను పరవత్మును
గాఢంధకారము కమ్ిజేసిత్రని, ఫలవృక్షములనినయ అత్నిగూరిచ
వాాకులపడెను, ప్రతాళములోనికి నేన్త్ని దింపగా గోత్రలోనికి
పోవువారియొదదకు అత్ని పడ వేయగా
అత్ని ప్రట్ట ధవనిచేత్ జన్ములను వణకజేసి త్రని, నీరు పీలుచ లబానోను
శ్రరష్ఠవృక్షములనినయ ఏదను వృక్షములనినయ ప్రతాళములో త్ముిను
తాము ఓదారుచకొనిరి.

Ezekiel

31

8

Ezekiel

31

9

Ezekiel

31

10

Ezekiel

31

11

Ezekiel

31

Ezekiel

And strangers, the terrible of the nations, have cut him off and have left
him. Upon the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and
his boughs are broken by all the rivers of the land; and all the people of the
earth are gone down from his shadow and have left him.

to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their
height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their
trees stand up in their height--all that drink water. For they are all delivered
unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of
men, with them that go down to the pit.

To whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of
Eden? Yet shalt thou be brought down with the trees of Eden unto the
nether parts of the earth. Thou shalt lie in the midst of the uncircumcised
with them that are slain by the sword. "`This is Pharaoh and all his
multitude, saith the Lord GOD.'"

And it came to pass in the twelfth year, in the twelfth month, on the first
day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
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Ezekiel

31
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అన్ాజనులమ్ధా అత్ని నీడను నివసించి అత్నికి సహాయలగువారు
అత్నితోకూడ ప్రతాళమున్కు అత్డు హత్ము చేసిన్వారి యొదదకు దిగిరి.

Ezekiel

31

18

కాబటిు ఘన్ముగాను గొపపగానున్న నీవు ఏదను వన్ములోని వృక్షములలో
దేనికి సముడవు? నీవు ప్రతాళ ములోనికి తో
ి యబడి, ఘనులై అకకడికి
దిగిపోయిన్ రాజులయొదద ఉందువు; ఖడుముచేత్ హతులైన్ వారి యొదదను
సున్నత్రనొందనివారియొదదను నీవు పడియనానవు. ఫరోకును అత్ని
సమూహమున్కును ఈల్లగు సంభ్వించను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

Ezekiel

32

1

Ezekiel

32

2

మ్రియ పండెరండవ సంవత్సరము పండెరండవనల మొదటి దిన్మున్ యెహోవా Then will I leave thee upon the land; I will cast thee forth upon the open
వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
field and will cause all the fowls of the heaven to remain upon thee, and I
will fill the beasts of the whole earth with thee.
న్రపుతు
ి డా, ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోనుగూరిచ అంగల్లరుప వచన్మత్రత అత్నికి ఈ And I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy
మ్యట పరకటింపుముజన్ములలో కొదమ్ సింహమువంటివాడ వని నీవు
height.
ఎంచబడిత్రవి, జలములలో మొసలివంటివాడవెై నీ న్దులలో రేగుచ నీ
కాళాతో నీళ్ల
ా కలియబెటిుత్రవి, వాటి వాగులను బురదగా చేసిత్రవి.

Ezekiel

32

3

Ezekiel

32
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Ezekiel
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Ezekiel
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Ezekiel
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నేను నినున ఆరిపవేసి ఆకాశమ్ండలమును మ్రుగు చేసెదను, న్క్షత్ిములను
చీకటి కమ్ిజేసెదను, సూరుాని మ్బుబచేత్ కపపదను, చందు
ర డు వెననల
కాయకపోవును.

Ezekiel

32

8

Ezekiel

32
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నినునబటిు ఆకాశమ్ందు పరకాశించ జ్యాతుల కనినటికిని అంధకారము
కమ్ిజేసెదను, నీ దేశము మీద గాఢంధకారము వాాపంపజేసెదను; ఇదే
పరభువగు యెహోవా వాకుక.
నీవు ఎరుగని దేశములలోనికి నేను నినున వెళాగొటిు, జన్ములలో నీకు
సమూలధవంసము కలుగజేసి బహు జన్ములకు కోపము పుటిుంతును,

Ezekiel

32

10

పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా గుంపులు గుంపులుగా జన్ములను
సమ్కూరిచ నేను నా వలను నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చికికన్ నినున
బయటికి ల్లగెదరు.
నేను నినున నేల పడవేసి తెరపనేలమీద ప్రరవేసెదను, ఆకాశపకు
ు లనినయ
నీమీద వా
ర లున్ట్ట
ా చేసి నీవలన్ భూజంతువులనినటిని కడుప్రర త్రన్నిచెచదను,
నీ మ్యంస మును పరవత్ములమీద వేసెదను, లోయలనినటిని నీ కళే
బరములతో నింపదను.
మ్రియ భూమిని నీ రకిధార చేత్ పరవత్ములవరకు నేను త్డుపుదును,
లోయలు నీతో నింపబడును.

"Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt and say unto
him, "`Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in
the seas; and thou camest forth with thy rivers, and troubled the waters
with thy feet and fouled their rivers.
"`Thus saith the Lord GOD: I will therefore spread out My net over thee with
a company of many people; and they shall bring thee up in My net.

I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to
the mountains; and the rivers shall be full of thee.
And when I shall put thee out, I will cover the heaven and make the stars
thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give
her light.
All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness
upon thy land, saith the Lord GOD.
"`I will also vex the hearts of many people when I shall bring thy destruction
among the nations, into the countries which thou hast not known.
Yea, I will make many people amazed at thee, and their kings shall be
horribly afraid for thee when I shall brandish My sword before them; and
they shall tremble at every moment, every man for his own life, in the day
of thy fall.
"`For thus saith the Lord GOD: The sword of the king of Babylon shall come
upon thee;

by the swords of the mighty will I cause thy multitude to fall, the terrible of
the nations, all of them. And they shall despoil the pomp of Egypt, and all
the multitude thereof shall be destroyed.
నా ఖడుమును నేను వారిమీద ఝళ్లపంచెదను, నినునబటిు చాలమ్ంది జనులు I will destroy also all the beasts thereof from beside the great waters;
కలవరించదురు, వారి రాజులును నినునబటిు భీతులగుదురు, నీవు కూలు
neither shall the foot of man trouble them any more, nor the hoofs of
దిన్మున్ వారందరును ఎడతెగక ప్ర
ర ణభ్యముచేత్ వణకుదురు.
beasts trouble them.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాబబులోనురాజు ఖడుము నీమీదికి
వచచను,
శూరుల ఖడుములచేత్ నేను నీ సెైన్ా మును కూలచదను, వారందరును
జన్ములలో భ్యంకరులు; ఐగుపీతయల గరవము న్ణచివేయగా దాని సెైన్ా
మ్ంత్య లయమ్గును.
మ్రియ గొపపపరవాహముల దరినున్న పశువులన్నినటిని నేను
లయపరచెదను, న్రుని కాలైన్ను పశువుకాలైన్ను వాటిని
కదలింపకయండును.
అపుపడు నేను వాటి నీళ్ల
ా తొణకకుండజేసి తెైలము ప్రరున్ట్ట
ా వారి న్దులను
ప్రరజేసెదను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
నేను ఐగుపు
త దేశమును ప్రడు చేసి అందులోని సమ్సతమును నాశన్ము చేసి
దాని నివాసులన్ందరిని నిరూిలముచేయగా నేను యెహోవానై యనానన్ని
వారు తెలిసికొందురు.
ఇది అంగల్లరుప వచన్ము, వారు దానిని యెత్రత ప్రడుదురు, అన్ాజనుల
కుమ్యరిలు దానిని యెత్రత ప్రడుదురు; ఐగుపు
త ను గూరిచయ అందులోని
సమూహమును గూరిచయ ఆ వచన్మత్రత వారు ప్రడుదురు; ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
పండెరండవ సంవత్సరము నల పదునైదవ దిన్మున్ యెహోవా వాకుక నాకు
పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెల విచెచను
న్రపుతు
ి డా, అలారిచేయ ఐగుపీతయల సమూహమునుగూరిచ
అంగల్లరుచము, పరసిదిినొందిన్ జన్ ముల కుమ్యరితలు భూమికిరందికి
దిగిపోయిన్ట్ట
ా భూమి కిరందికిని ప్రతాళమున్కు పోయిన్ వారి యొదదకును
వారిని పడవేయము.
సందరామ్ందు నీవు ఎవనిని మించిన్ వాడవు?దిగి సున్నత్ర నొందని
వారియొదద పడియండుము.
ఖడుముచేత్ హత్మైన్ వారిమ్ధా వారు కూలుదురు, అది కత్రతప్రలగును,
దానిని దాని జనులను ల్లగి పడవేయడి.
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Then will I make their waters deep, and cause their rivers to run like oil,
saith the Lord GOD.
When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be
destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell
therein, then shall they know that I am the LORD.'
"This is the lamentation wherewith they shall lament her. The daughters of
the nations shall lament her; they shall lament for her, even for Egypt, and
for all her multitude, saith the Lord GOD."
It came to pass also in the twelfth year, on the fifteenth day of the month,
that the word of the LORD came unto me, saying,
"Son of man, wail for the multitude of Egypt and cast them down, even her
and the daughters of the famous nations, unto the nether parts of the earth
with them that go down into the pit.
`Whom dost thou pass in beauty? Go down, and be thou laid with the
uncircumcised.'

Ezekiel

32

12

Ezekiel

32

13

Ezekiel

32

14

Ezekiel

32

15

Ezekiel

32

16

Ezekiel

32

17

Ezekiel

32

18

Ezekiel

32

19

Ezekiel

32

20

Ezekiel

32

21

వారు దిగిపోయిరే, సున్నత్రనొందని వీరు ఖడుముచేత్ హత్మై అకకడ
పడియండిరే, అని యందురు; ప్రతాళ ములోనున్న పరాకరమ్శాలురలో
బల్లఢ్యాలు దాని గూరిచయ దాని సహాయలనుగూరిచయ అందురు.
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అష్ష
ు రును దాని సమూహమ్ంత్య అచచటనున్నవి, దాని చట్ట
ు ను వారి
సమ్యధులున్నవి, వారందరు కత్రతప్రలై చచిచ యనానరు.

They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude. Her
graves are round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword.
Though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne
their shame with them that go down to the pit. He is put in the midst of
them that are slain.
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దాని సమ్యధులు ప్రతాళ్లగాధములో నియమింపబడిన్వి, దాని సమూహము
దాని సమ్యధిచట్ట
ు నున్నది, వారందరు సజీవుల లోకములో భ్యంకరులైన్
వారు, వారు కత్రతప్రలై చచిచపడియండిరి.

"There is Meshech, Tubal, and all her multitude. Her graves are round about
him, all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their
terror in the land of the living.

They shall fall in the midst of them that are slain by the sword. She is
delivered to the sword; draw her and all her multitudes.
The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell with
them that help him: `They are gone down; they lie uncircumcised, slain by
the sword.'
"Assyria is there and all her company; his graves are about him, all of them
slain, fallen by the sword,
whose graves are set in the sides of the pit and her company is round about
her grave; all of them slain, fallen by the sword, which caused terror in the
land of the living.
"There is Elam and all her multitude round about her grave, all of them
slain, fallen by the sword, who are gone down uncircumcised into the
nether parts of the earth, who caused their terror in the land of the living;
yet have they borne their shame with them that go down to the pit.
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అకకడ ఏల్లమును దాని సమూహమును సమ్యధిచట్ట
ు నున్నవి; అందరును
కత్రతప్రలై చచిచరి; వారు సజీవులలోకములో భ్యంకరులైన్వారు, వారు
సున్నత్రలేనివారై ప్రతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోత్రలోనికి దిగిపోయిన్వారితో
కూడ వారు అవమ్యన్ము నొందుదురు.

And they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised,
who are gone down to hell with their weapons of war; and they have laid
their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their
bones, though they were the terror of the mighty in the land of the living.
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Yea, thou shalt be broken in the midst of the uncircumcised, and shalt lie
with them that are slain with the sword.
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హతులైన్ వారిమ్ధా దానికిని దాని సమూహమున్కును పడకయొకటి
ఏరపడెను, దాని సమ్యధులు దానిచట్ట
ు నున్నవి; వారందరును సున్నత్ర
లేనివారై హతులైరి; వారు సజీవులలోకములో భ్యం కరులు గనుక గోత్రలోనికి
దిగిపోయిన్వారితో కూడ వారును అవమ్యన్ము నొందుదురు, హతులైన్
వారిమ్ధా అది యంచబడును.
అకకడ మషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉన్నవి; దాని
సమ్యధులు దాని చట్ట
ు నున్నవి. వారందరు సున్నత్రలేనివారు, సజీవుల
లోకములో వారు భ్యంకరులైరి గనుక వారు కత్రతప్రలైరి, ఆయధములను
చేత్పట్ట
ు కొని ప్రతాళములోనికి దిగి పోయిరి.
అయితే వీరు సున్నత్రలేని వారిలో పడిపోయిన్ శూరులదగుర పండుకొన్రు;
వారు త్మ్ యధా
ద యధము లను చేత్పట్ట
ు కొని ప్రతాళములోనికి దిగిపోయి,
త్మ్ ఖడుములను త్లల కిరంద ఉంచకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల
లోకములో భ్యంకరులైరి గనుక వారి దోష్ము వారి యెముకలకు త్గిలను.
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నీవు సున్నత్రలేనివారి మ్ధా నాశన్మై కత్రతప్రలైన్వారియొదద పండుకొందువు.

"Pharaoh shall see them, and shall be comforted over all his multitude, even
Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord GOD.

Ezekiel

32

29

For I have caused My terror in the land of the living; and he shall be laid in
the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword,
even Pharaoh and all his multitude, saith the Lord GOD."

Ezekiel

32

30

Ezekiel

32

31

అకకడ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతు లందరును ఉనానరు;
వారు పరాకరమ్వంతులైన్ను కత్రత ప్రలైన్ వారియొదద ఉంచబడిరి; సున్నత్రలేని
వారియొదదను ప్రతాళములోనికి దిగిపోయిన్వారియొదదను వారును పండు
కొనిరి.
అకకడ ఉత్తరదేశపు అధిపతులందురును స్త్దో నీయలందరును హత్మైన్
వారితో దిగిపోయియనానరు; వారు పరాకరమ్వంతులై భ్యము పుటిుంచిన్ను
అవమ్యన్ము నొందియనానరు; సున్నత్ర లేనివారై కత్రతప్రలైన్ వారిమ్ధా
పండుకొనియనానరు; గోత్రలోనికి దిగిపోయిన్ వారితోప్రట్ట వారును
అవమ్యన్ము నొందుదురు.
కత్రతప్రలైన్ ఫరోయ అత్నివారందరును వారినిచూచి త్మ్
సమూహమ్ంత్టినిగూరిచ ఓదారుప తెచచకొందురు; ఇదే పరభువగు యెహోవా
వాకుక.
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if when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and
warn the people,
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సజీవుల లోకములో అత్నిచేత్ భ్యము పుటిుంచిత్రని గనుక ఫరోయ అత్ని
వారందరును కత్రతప్రలైన్వారియొదద సున్నత్రలేనివారితో
కూడ
పండుకొందురు, ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

"There is Edom, her kings and all her princes, who with their might are laid
by them that were slain by the sword. They shall lie with the uncircumcised
and with them that go down to the pit.
"There are the princes of the north, all of them, and all the Sidonians, who
are gone down with the slain. With their terror they are ashamed of their
might, and they lie uncircumcised with them that are slain by the sword,
and bear their shame with them that go down to the pit.

Again the word of the LORD came unto me, saying,

"Son of man, speak to the children of thy people and say unto them: `When
I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man from
their borders and set him as their watchman, and

then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning,
if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head.
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న్రపుతు
ి డా, నీవు నీ జనులకు సమ్యచారము పరకటించి వారితో
ఇటానుమునేను ఒకానొక దేశముమీదికి ఖడుమును రపపంపగా ఆ జనులు
త్మ్లో ఒకనిని ఏరపరచకొని కావలిగా నిరణయించిన్ యెడల
అత్డు దేశముమీదికి ఖడుము వచచట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచరిక
చేసిన్ సమ్యమున్
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He heard the sound of the trumpet and took not warning: his blood shall be
upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.
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ఎవడెైన్ను బాకానాదము వినియను జాగరత్తపడన్ందున్ ఖడుమువచిచ వాని
ప్ర
ర ణము తీసిన్యెడల వాడు త్న్ ప్ర
ర ణమున్కు తానే ఉత్తరవాది
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బాకానాదము విని యను వాడు జాగరత్తపడకపోయెను గనుక త్న్ ప్ర
ర ణ
మున్కు తానే ఉత్తరవాది; ఏలయన్గా వాడుజాగరత్తపడిన్ యెడల
త్న్ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొనును.
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అయితే కావలి వాడు ఖడుము వచచట చూచియ, బాకా ఊదన్ందు చేత్
జనులు అజాగరత్తగా ఉండుటయ, ఖడుము వచిచ వారిలో ఒకని ప్ర
ర ణము
తీయటయ త్టసిథంచిన్ యెడల వాడు త్న్ దోష్మును బటిు పటుబడిన్ను,
నేను కావలివానియొదద వాని ప్ర
ర ణమునుగూరిచ విచారణచేయ దును.

Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not
turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy
soul.
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"Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel: `Thus ye
speak, saying, "If our transgressions and our sins be upon us and we pine
away in them, how should we then live?"'
Say unto them: `As I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death
of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye, turn
ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?'
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న్రపుతు
ి డా, నేను నినున ఇశారయేలీయలకు కావలివానిగా
నియమించియనానను గనుక నీవు నా నోటిమ్యటను విని నాకు పరత్రగా వారిని
హెచచరిక చేయవలను.
దురాిరు
ు డా, నీవు నిశచయముగా మ్ర ణము నొందుదువు అని దురాిరు
ు నికి
నేను సెలవియాగా, అత్డు త్న్ దురాిరుత్ను విడిచి జాగరత్తపడున్ట్ట
ా నీవు ఆ
దురాిరు
ు నికి నా మ్యట తెలియజేయని యెడల ఆ దురాి రు
ు డు త్న్
దోష్మునుబటిు మ్రణము నొందును గాని అత్ని ప్ర
ర ణమునుగూరిచ నినున
విచారణచేయదును.
అయితే ఆ దురాిరు
ు డు త్న్ దురాిరుత్ను విడువవలన్ని నీవు అత్నిని
హెచచరిక చేయగా అత్డు త్న్ దురాిరుత్ను విడువనియెడల అత్డు త్న్
దోష్మునుబటిు మ్రణము నొందును గాని నీవు నీ ప్ర
ర ణము దకికంచకొందువు.
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న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయలకు ఈ మ్యట పరక టింపుముమ్య ప్రపదోష్ములు
మ్యమీద పడియన్నవి, వాటివలన్ మేము కీుణంచచనానము, మ్న్మట్ట
ా
బరదకుదుమ్ని మీరు చెపుపకొనుమ్యట నిజమే.

When I shall say to the righteous that he shall surely live, if he trust to his
own righteousness and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be
remembered; but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it.
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కాగా వారితో ఇటానుమునా జీవముతోడు దురాిరు
ు డు మ్ర ణము
Again, when I say unto the wicked, `Thou shalt surely die,' if he turn from his
నొందుటవలన్ నాకు సంతోష్ము లేదు; దురాిరు
ు డు త్న్ దురాిరుత్నుండి
sin and do that which is lawful and right,
మ్రలి బరదుకుటవలన్ నాకు సంతో ష్ము కలుగును. కాబటిు
ఇశారయేలీయల్లరా, మ్న్సుస త్రిపుపకొనుడి, మీ దురాిరుత్నుండి మ్రలి
మ్న్సుస త్రిపుప కొనుడి, మీరందుకు మ్రణము నొందుదురు? ఇదే పరభు వగు
యెహోవా వాకుక.
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But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the
people be not warned, if the sword come and take any person from among
them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the
watchman's hand.'
"So thou, O son of man, I have set thee as a watchman unto the house of
Israel. Therefore thou shalt hear the word at My mouth and warn them
from Me.
When I say unto the wicked, `O wicked man, thou shalt surely die,' if thou
dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die
in his iniquity; but his blood will I require at thine hand

Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people: `The
righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his
transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby
in the day that he turneth from his wickedness, neither shall the righteous
be able to live for his righteousness in the day that he sinneth.'
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మ్రియ న్రపుతు
ి డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మ్యట
if the wicked restore the pledge, give back that which he had robbed, walk
తెలియజేయమునీత్రమ్ంతుడు ప్రపము చేసిన్ దిన్మున్ అదివరకు అత్డు in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live; he
అనుసరించిన్ నీత్ర అత్ని విడిపంపదు. దుషు
ు డు చెడుత్న్ము విడిచి మ్న్సుస shall not die.
త్రిపుపకొనిన్ దిన్మున్ తాను చేసియన్న చెడు త్న్మునుబటిు వాడు
పడిపోడు, ఆల్లగున్నే నీత్రమ్ంతుడు ప్రపముచేసిన్ దిన్మున్ త్న్ నీత్రనిబటిు
అత్డు బరదుక జాలడు.
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None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. He
hath done that which is lawful and right: he shall surely live.
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నీత్రమ్ంతుడు నిజముగా బరదుకున్ని నేను చెపపన్ందున్ అత్డు త్న్ నీత్రని
ఆధారముచేసికొని ప్రపము చేసిన్యెడల అత్ని నీత్ర కిరయలనినటిలో ఏదియ
జా
ా పకమున్కు తేబడదు, తాను చేసిన్ ప్రపమునుబటిు యత్డు మ్రణము
నొందును.
మ్రియ నిజముగా మ్రణము నొందుదువని దురాిరు
ు నికి నేను సెలవియాగా
అత్డు త్న్ ప్రపము విడిచి, నీత్ర నాాయములను అనుస రించచ
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కుదువసొముిను మ్రల అపపగించచ, తాను దొంగిలిన్దానిని మ్రల
ఇచిచవేసి ప్రపము జరిగింపక యండి, జీవాధారములగు కటుడలను
అనుసరించిన్యెడల అత్డు మ్రణము నొందక అవశాముగా బరదుకును.

When the righteous turneth from his righteousness and committeth
iniquity, he shall even die thereby.
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But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and
right, he shall live thereby.
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అత్డు చేసిన్ ప్రపములలో ఏదియ అత్ని విష్యమై జా
ా పకమున్కు
తేబడదు, అత్డు నీత్రనాాయములను అనుస రించెను గనుక నిశచయముగా
అత్డు బరదుకును.
అయిన్ను నీ జనులు యెహోవా మ్యరుము నాాయము కాదని యనుకొందురు;
అయితే వారి పరవరిన్యే గదా అనాాయ మైన్ది?
నీత్రమ్ంతుడు త్న్ నీత్రని విడిచి, ప్రపము చేసిన్ యెడల ఆ ప్రపమునుబటిు
అత్డు మ్రణము నొందును.
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మ్రియ దురాిరు
ు డు త్న్ దురాిరుత్ను విడిచి నీత్రనాాయములను
అనుసరించిన్యెడల వాటినిబటిు అత్డు బరదుకును.
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యెహోవా మ్యరుము నాాయము కాదని మీరనుకొనుచనానరే;
ఇశారయేలీయల్లరా, మీలో ఎవని పరవరిన్నుబటిు వానికి శిక్ష విధించెదను.

Then the word of the LORD came unto me, saying,
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"Son of man, they that inhabit those wastes in the land of Israel speak,
saying, `Abraham was one, and he inherited the land. But we are many; the
land is given us for inheritance.'
Therefore say unto them, `Thus saith the Lord GOD: Ye eat meat with the
blood, and lift up your eyes toward your idols, and shed blood. And shall ye
possess the land?
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మ్న్ము చెరలోనికి వచిచన్ పండెరండవ సంవత్సరము పదియవ నల అయిదవ
దిన్మున్ ఒకడు యెరూష్లేములో నుండి త్పపంచకొని నాయొదదకు వచిచ
పటుణము కొలా పటుబడెన్ని తెలియజేసెను.
త్పపంచకొనిన్వాడు వచిచన్ వెనుకటి సాయంత్ిమున్ యెహోవా హసతము
నామీదికి వచెచను; ఉదయమున్ అత్డు నాయొదదకు రాకమునుపే యెహోవా
నా నోరు తెరవగా పలుకుటకు నాకు శకిి కలిగెను, అపపటినుండి నేను మౌనిని
కాకయంటిని.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Yet the children of thy people say, `The way of the Lord is not equal.' But as
for them, their way is not equal.

Yet ye say, `The way of the Lord is not equal.' O ye house of Israel, I will
judge you every one according to his ways."
And it came to pass in the twelfth year of our captivity, in the tenth month,
on the fifth day of the month, that one who had escaped out of Jerusalem
came unto me, saying, "The city is smitten!"
Now the hand of the LORD was upon me in the evening before he that had
escaped came, and He had opened my mouth until he came to me in the
morning; and my mouth was opened, and I was no more dumb.

Ye stand upon your sword, ye work abomination, and ye defile every one his
neighbor's wife. And shall ye possess the land?'
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న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలు దేశములో ప్రడెైపోయిన్ ఆ యా చోటాను కాపురమున్న
వారు అబా
ర హాము ఒంటరియె
ై యీ దేశమును సావసథా ముగా పందను గదా;
అనేకులమైన్ మ్న్కును ఈ దేశము సావసథాముగా ఇయాబడదా అని
అనుకొనుచనానరు.
కాబటిు వారికీ మ్యట పరకటన్చేయము పరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గారకిము ఓడిచ వేయక మ్యంసము భుజంచ మీరు, మీ
విగరహముల వెైపు దృష్ుయంచ మీరు, న్రహత్ాచేయ మీరు, ఈ దేశమును
సవత్ంత్రించకొందురా?
మీరు ఖడుము నాధారము చేసికొను వారు, హేయకిరయలు జరిగించ వారు,
పరుగువాని భారాను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును
సవత్ంత్రించకొందురా? నీవీల్లగున్ వారికి చెపుపముపరభువెైన్ యెహోవా
సెలవిచచన్ద మ్న్గా
నా జీవముతోడు ప్రడెైపోయిన్ సథలములలో ఉండువారు ఖడుముచేత్
కూలుదురు, బయట పలములో ఉండు వారిని నేను మ్ృగములకు
ఆహారముగా ఇచెచదను, కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును తెగులుచేత్
చచెచదరు.
ఆ దేశమును నిరజన్ముగాను ప్రడుగానుచేసి దాని బల్లత్రశయమును
మ్యనిపంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశారయేలీయల
మ్న్ాములు ప్రడవును.

Say thou thus unto them, `Thus saith the Lord GOD: As I live, surely they
that are in the wastes shall fall by the sword, and him that is in the open
field will I give to the beasts to be devoured, and they that are in the forts
and in the caves shall die of the pestilence.
For I will lay the land most desolate, and the pomp of her strength shall
cease; and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass
through.
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నీవు వారికి వాదాము బాగుగా వాయించచ మ్ంచి సవరము కలిగిన్
గాయకుడవుగా ఉనానవు, వారు నీ మ్యటలు విందురు గాని వాటిని
అనుసరించి న్డుచకొన్రు.
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అయిన్ను ఆ మ్యట నరవేరును, అది నరవేరగా పరవకి యొకడు త్మ్
మ్ధానుండెన్ని వారు తెలిసికొందురు.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

"Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say
unto them, `Thus saith the Lord GOD unto the shepherds: Woe be to the
shepherds of Israel that feed themselves! Should not the shepherds feed
the flocks?
Ye eat the fat, and ye clothe yourselves with the wool, ye kill the ones that
are fed; but ye feed not the flock.
The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which
was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye
brought again that which was driven away, neither have ye sought that
which was lost; but with force and with cruelty have ye ruled them.
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Then shall they know that I am the LORD, when I have laid the land most
desolate because of all their abominations which they have committed.'

"Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against
thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another,
every one to his brother, saying, `Come, I pray you, and hear what is the
word that cometh forth from the LORD.'
And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as
My people, and they hear thy words, but they will not do them; for with
their mouth they show much love, but their heart goeth after their
covetousness.
వారు చేసిన్ హేయకిరయ లనినటినిబటిు వారి దేశమును ప్రడుగాను
And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant
నిరజన్ముగాను నేను చేయగా నేనే యెహో వానై యనానన్ని వారు
voice and can play well on an instrument; for they hear thy words, but they
తెలిసికొందురు.
do them not.
మ్రియ న్రపుతు
ి డా; నీ జనుల గోడదగురను ఇంటి దావరము లందును
And when this cometh to pass -- lo, it will come -- then shall they know that
నిలువబడి నినున గూరిచ మ్యటల్లడుదురు, ఒకరి నొకరు చూచిపోదము రండి, a prophet hath been among them."
యెహోవాయొదదనుండి బయలుదేరు మ్యట యెటిుదో చూత్ము రండి అని
చెపుప కొనుచనానరు.
నా జనులు రాదగిన్ విధముగా వారు నీయొదదకు వచిచ, నా జనులైన్ట్ట
ు గా నీ And the word of the LORD came unto me, saying,
యెదుట కూరుచండి నీ మ్యటలు విందురు గాని వాటి న్నుసరించి పరవరిింపరు,
వారు నోటితో ఎంతో పేరమ్ కనుపరచదురు గాని వారి హృదయము
ల్లభ్మును అపేకిుంచ చన్నది.
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న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయల కాపరులనుగూరిచ ఈ మ్యట పరవచింపుము, ఆ
కాపరు లతో ఇటానుముపరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాత్మ్
కడుపు నింపుకొను ఇశారయేలీయల కాపరులకు శర మ్; కాపరులు గొఱ్ఱలను
మేపవలను గదా.
మీరు కొరవివన్ గొఱ్ఱలను వధించి కొరవువను త్రని బచచను కపుపకొందురు గాని
గొఱ్ఱ లను మేపరు,
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2

And they were scattered because there is no shepherd, and they became
meat to all the beasts of the field when they were scattered.
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బలహీన్మైన్వాటిని మీరు బలపరచరు, రోగముగలవాటిని సవసథపరచరు,
గాయపడిన్ వాటికి కట్ట
ు కటురు, తోలివేసిన్ వాటిని మ్రల తోలుకొనిరారు,
త్పపపోయిన్వాటిని వెదకరు, అది మ్యత్ిమేగాక మీరు కఠిన్మ్న్సుకలై
బల్లతాకరముతో వాటిని ఏలుదురు.
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కాబటిు కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరి పోయి సకల అడవి
మ్ృగములకు ఆహారమ్యయెను.
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నా గొఱ్ఱలు పరవత్ము లనినటిమీదను ఎత్తయిన్ పరత్ర కొండమీదను
త్రరుగుల్లడు చన్నవి, నా గొఱ్ఱలు భూమియందంత్ట చెదరిపోయిన్ను
వాటినిగూరిచ విచారించవాడొకడును లేడు, వెదకువా డొకడును లేడు.
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కాబటిు కాపరుల్లరా, యెహోవా మ్యట ఆలకించడి

Thus saith the Lord GOD: Behold, I am against the shepherds; and I will
require My flock at their hand and cause them to cease from feeding the
flock, neither shall the shepherds feed themselves any more. For I will
deliver My flock from their mouth, that they may not be meat for them.
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"`For thus saith the Lord GOD: Behold I, even I, will both search My sheep
and seek them out.
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కాపరులు లేకుండ నా గొఱ్ఱలు దోపుడుసొమ్ియి సకలమైన్
అడవిమ్ృగములకు ఆహార మ్యయెను; కాపరులు నా గొఱ్ఱలను విచారింపరు,
త్మ్ కడుపు మ్యత్ిమే నింపుకొందురు గాని గొఱ్ఱలను మేపరు; ఇదే పరభువెైన్
యెహోవా వాకుక.
కాబటిు కాపరుల్లరా యెహోవా మ్యట ఆలకించడి.
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పరభు వెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానా జీవముతోడు నేను ఆ
కాపరులకు విరోధినైత్రని, నా గొఱ్ఱలనుగూరిచ వారియొదద విచారించెదను, వారు
గొఱ్ఱలు మేపుట మ్యనిపంచెదను, ఇకను కాపరులు త్మ్ కడుపు నింపుకొన్
జాలక యందురు; నా గొఱ్ఱలు వారికి త్రండికాకుండ వారి నోటనుండి వాటిని
త్పపంచెదను, ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.

And I will bring them out from the people and gather them from the
countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the
mountains of Israel by the rivers and in all the inhabited places of the
country.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గాఇదిగో నేను నేనే నా గొఱ్ఱలను వెదకి
వాటిని కనుగొందును.

I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel
shall their fold be; there shall they lie in a good fold, and in a fat pasture
shall they feed upon the mountains of Israel.

My sheep wandered through all the mountains and upon every high hill;
yea, My flock was scattered upon all the face of the earth, and none did
search or seek after them.
"`Therefore, ye shepherds, hear the word of the LORD:

As I live, saith the Lord GOD, surely because My flock became a prey and My
flock became meat to every beast of the field because there was no
shepherd, neither did My shepherds search for My flock, but the shepherds
fed themselves and fed not My flock,
therefore, O ye shepherds, hear the word of the LORD.

As a shepherd seeketh out his flock on the day that he is among his sheep
that are scattered, so will I seek out My sheep and will deliver them out of
all places where they have been scattered on the cloudy and dark day.
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త్మ్ గొఱ్ఱలు చెదరిపోయి న్పుపడు కాపరులు వాటిని వెదకున్ట్ట
ా నేను నా
గొఱ్ఱ లను వెదకి, చీకటిగల మ్బుబదిన్మ్ందు ఎకకడెకకడికి అవి
చెదరిపోయెనో అకకడనుండి నేను వాటిని త్పపంచి
ఆ యా జనులలోనుండి వాటిని తోడుకొని వచిచ, ఆ యా దేశములలోనుండి
వాటిని సమ్కూరిచ వాటి సవదేశము లోనికి వాటిని తెచిచ పరవత్ములమీదను
వాగులయొదదను దేశమ్ందున్న సకలమైన్ కాపురపు సథలములందును వాటిని
మేపదను.
నేను మ్ంచి మేత్గలచోట వాటిని మేప దను, ఇశారయేలుయొకక
ఉన్నత్సథలములమీద వాటికి దొడిి యేరపడును, అకకడ అవి మ్ంచి దొడిిలో
పండు కొనును, ఇశారయేలు పరవత్ములమీద బలమైన్ మేత్గల సథలమ్ందు
అవి మేయను,
నేనే నా గొఱ్ఱలను మేప పరుండబెట్ట
ు దును; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

I will feed My flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord GOD.

16

త్పపపోయిన్ దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన్ దానిని మ్రల తోలుకొని
వచెచదను, గాయపడిన్దానికి కట్ట
ు కట్ట
ు దును, దురబలముగా ఉన్నదానిని
బలపరచదును; అయితే కొరవివన్వాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను
మేత్పటిు లయపరచెదను.

And as for My flock, they eat that which ye have trodden with your feet, and
they drink that which ye have fouled with your feet.
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నా మ్ందా, మీ విష్యమై దేవుడనైన్ యెహోవాన్గు నేను
"`Therefore thus saith the Lord GOD unto them: Behold I, even I, will judge
సెలవిచచన్దేమ్న్గా గొఱ్ఱకును గొఱ్ఱకును మ్ధాను, గొఱ్ఱలకును పటేుళా కును between the fat cattle and between the lean cattle.
మ్ధాను, గొఱ్ఱలకును మేకపోతులకును మ్ధాను భేదము కనుగొని నేను
తీరుపతీరచదను.
విశ్రష్ముగా మేత్మేసి మిగిలిన్ దానిని కాళాతో తొ
ి కుకట మీకు చాలదా?
Because ye have thrust with side and with shoulder, and pushed all the
diseased with your horns till ye have scattered them abroad,
మీరు సవచఛమైన్ నీరుతా
ి గి మిగిలిన్దానిని కాళుతో కలకలు చేయట
therefore will I save My flock, and they shall no more be a prey; and I will
మీకుచాలదా? మీరు కాళాతో తొ
ి కికన్దానిని నా గొఱ్ఱలు మేయవలనా? కాళాతో judge between cattle and cattle.
మీరు బురదగా కలిపన్దానిని అవి తా
ి గవలనా?

Ezekiel

34

20

Ezekiel

34

21

Ezekiel

34

22

Ezekiel

34

23

Ezekiel

34

12

Ezekiel

34

13

Ezekiel

34

14

Ezekiel

34

15

Ezekiel

34

Ezekiel

కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచ చనానడుఇదిగో నేను నేనే
కొరవివన్ గొఱ్ఱలకును చికికపోయిన్ గొఱ్ఱలకును మ్ధా భేదము కనుగొని తీరుప
తీరుచదును.
మీరు భుజముతోను పరకకతోను తో
ి సి, కొముిలతో రోగముగల వాటిన్నినటిని
పడిచి చెదర గొట్టుదరు.
నా గొఱ్ఱలు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱ్ఱ కును గొఱ్ఱకును మ్ధా తీరుపతీరిచ నేను
వాటిని రకిుంచె దను.
వాటిని మేపుటకెై నేను నా సేవకుడెైన్ దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా
నియమించెదను, అత్డు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును.

I will seek that which was lost and bring back that which was driven away,
and will bind up that which was broken and will strengthen that which was
sick. But I will destroy the fat and the strong: I will feed them with judgment.
"`And as for you, O My flock, thus saith the Lord GOD: Behold, I judge
between cattle and cattle, between the rams and the hegoats.

Seemeth it a small thing unto you to have eaten up the good pasture, but ye
must tread down with your feet the residue of your pastures? And to have
drunk of the deep waters, but ye must foul the residue with your feet?

And I will set up one Shepherd over them, and He shall feed them, even My
servant David. He shall feed them, and He shall be their Shepherd.
And I, the LORD, will be their God, and My servant David a prince among
them. I, the LORD, have spoken it.
"`And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil
beasts to cease out of the land; and they shall dwell safely in the wilderness
and sleep in the woods.
And I will make them and the places round about My hill a blessing, and I
will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of
blessing.
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యెహోవానైన్ నేను వారికి దేవుడనై యందును, నా సేవకుడెైన్ దావీదు
And the tree of the field shall yield her fruit and the earth shall yield her
వారిమ్ధా అధిపత్రగా ఉండును, యెహోవానైన్ నేను మ్యటయిచిచయనానను. increase, and they shall be safe in their land and shall know that I am the
LORD, when I have broken the bands of their yoke and delivered them out
of the hand of those that served themselves by them.
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మ్రియ అవి అరణాములో నిరభయముగా నివసించన్ట్ట
ా ను, అడవిలో
నిరభయముగా పండుకొనున్ట్ట
ా ను నేను వారితో సమ్యధానారథ నిబంధన్
చేయదును, దుష్ుమ్ృగములు దేశములో లేకుండ చేయ దును.

And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of
the land devour them; but they shall dwell safely, and none shall make them
afraid.
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And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more
consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen
any more.
Thus shall they know that I, the LORD their God, am with them, and that
they, even the house of Israel, are My people, saith the Lord GOD.
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వారిని నా పరవత్ము చట్ట
ు పటా సథలములను దీవెన్కరముగా చేయదును.
ఋతువుల పరకారము వరుము కురిపంచెదను,దీవెన్కరమ్గు వరుములు
కురియను,
ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచచను, భూమి పంట పండును, వారు దేశములో
నిరభయముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటాను తెంప వారిని దాసులుగా
చేసిన్వారి చేత్రలో నుండి వారిని విడిపంపగా నేను యెహోవానైయనానన్ని
వారు తెలిసికొందురు.
ఇక వారు అన్ాజనులకు దోపుడు సొముిగా ఉండరు, దుష్ుమ్ృగములు
వారినిక భ్కిుంపవు, ఎవరివలన్ను భ్యము లేకుండ వారు సురకిుత్ ముగా
నివసించెదరు.
మ్రియ వారు ఇక దేశములో కరవు కలిగి న్శించిపోకుండను అన్ాజనులవలన్
వారి కవ మ్యన్ము ప్ర
ర పతంచకుండను వారి పరఖాాత్రకొరకెై తోట యొకటి నే
నేరపరచెదను.
అపుపడు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాన్గు నేను త్మ్కు తోడుగా ఉనానన్నియ,
ఇశారయేలీయలైన్ తాము నా జనులైయనానరనియ వారు తెలిసికొందురు;
ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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And ye My flock, the flock of My pasture, are men, and I am your God, saith
the Lord GOD.'"
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,

"Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it

నా గొఱ్ఱలును నేను మేపుచన్న గొఱ్ఱలు న్గు మీరు మ్నుషుాలు, నేను మీ
దేవుడను; ఇదే పరభు వెైన్ యెహోవా వాకుక.

and say unto it, `Thus saith the Lord GOD: Behold, O Mount Seir, I am
against thee, and I will stretch out Mine hand against thee, and I will make
thee most desolate.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know
that I am the LORD.
న్రపుతు
ి డా, శ్రయీరు పరవత్మువెైపు నీ ముఖము త్రిపుపకొని
Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the
children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in
the time that their iniquity had an end,
దానికి మ్యట యెత్రత ఈల్లగు పరవచింపుముపరభువగు యెహోవా
therefore, as I live, saith the LORD GOD, I will prepare thee for blood, and
సెలవిచచన్దేమ్న్గాశ్రయీరు పరవత్మ్య, నేను నీకు విరోధినైత్రని, నా హసతము blood shall pursue thee. Since thou hast not hated blood, even blood shall
నీమీద చాప నినున ప్రడు గాను నిరజన్ముగాను చేసెదను.
pursue thee.
నీవు నిరజన్ముగా ఉండు న్ట్ట
ా నీ పటుణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు Thus will I make Mount Seir most desolate, and cut off from it him that
ప్రడవుదువు, అపుపడు నేను యెహోవానై యనానన్ని నీవు తెలిసికొందువు. passeth out and him that returneth.
ఇశారయేలీయల యెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోష్సమ్యపతకాలమున్
And I will fill his mountains with his slain men; in thy hills and in thy valleys
వారికి ఉపదరవము కలిగిన్ సమ్యమున్ నీవు వారిని ఖడుమున్ కపపగించిత్రవి and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword.
గనుక
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నా జీవముతోడు నేను నినున రకిముగా చేసె దను, రకిము నినున త్రుమును,
రకిము నీకిష్ుమ్యయెను గనుక రకిమే నినున త్రుమును, ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
వచచవారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూిలముచేసి నేను శ్రయీరు
పరవత్మును ప్రడుగాను నిరజన్ముగాను చేయదును.
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I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return; and ye
shall know that I am the LORD.
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యెహోవా అకకడనుండిన్ను ఆ రండు జన్ములును ఆ రండు దేశ ములును
మ్న్వే; మ్న్ము వాటిని సావధీన్పరచకొందము రండని నీవనుకొంటివే;

Thus with your mouth ye have boasted against Me and have multiplied your
words against Me; I have heard them.
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Thus saith the Lord GOD: When the whole earth rejoiceth, I will make thee
desolate.
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నా జీవముతోడు నీవు వారి యెడల పటిున్ పగవలన్ వారికి చూపన్
అసూయచొపుపన్ను కోరధము చొపుపన్ను నేను నీకు త్గిన్ పనిచేసి, నినున
శికిుంచటవలన్ వారికి న్నున నేనే తెలియపరచకొందును.
అవి ప్రడెైన్వి, మ్న్కు ఆహారముగా అపపగింపబడిన్వని నీవు ఇశారయేలు
పరవత్ములనుగురించి పలికిన్ దూష్ణ మ్యటలనినయ యెహోవాన్గు నాకు
విన్బడెన్ని నీవు తెలిసికొందువు.
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మ్రియ న్రపుతు
ి డా, నీవు ఇశారయేలు పరవత్ ములకు ఈ మ్యట
పరవచింపుముఇశారయేలు పరవ త్ముల్లరా, యెహోవా మ్యట ఆలకించడి,
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఆహా ప్ర
ర చీన్ము లైన్
ఉన్నత్సథలములు మ్య సావసథాములైన్వని మిముిను గురించి శతు
ి వులు
చెపుపకొనిరి.

"`Because thou hast said, "These two nations and these two countries shall
be mine and we will possess it," though the LORD was there,

అత్ని పరవత్ములను హత్ మైన్వారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ
లోయల లోను నీ వాగులనినటిలోను వారు ఖడుముచేత్ హతులై కూలుదురు.

therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will even do according to thine
anger and according to thine envy which thou hast used out of thy hatred
against them; and I will make Myself known among them when I have
judged thee.
నేను యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసికొనున్ట్ట
ా నీ పటుణములు మ్రల And thou shalt know that I am the LORD, and that I have heard all thy
కటుబడకుండ ఎలాపుపడును ప్రడుగా ఉండజేయదును.
blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying,
"They are laid desolate. They are given us to consume."

As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel because it was
desolate, so will I do unto thee. Thou shalt be desolate, O Mount Seir, and
all Edom, even all of it; and they shall know that I am the LORD.'"

పదదనోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాతరముగా ఆడిన్ మ్యటలు నాకు విన్బడెను. "Also, thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel and say, `Ye
mountains of Israel, hear the word of the LORD.
పరభు వగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాలోకమ్ంత్య
Thus saith the Lord GOD: Because the enemy hath said against you, "Aha,
సంతోష్ంచన్పుపడు నాశన్ము నేను నీ మీదికి రపపంచె దను.
even the ancient high places are ours in possession,"'
ఇశారయేలీయల సావసథాము ప్రడెైపోవుట చూచి నీవు సంతోష్ంచిత్రవి గనుక
therefore prophesy and say, `Thus saith the Lord GOD: Because they have
నీకును ఆ పరకారము గానే చేసెదను; శ్రయీరు పరవత్మ్య, నీవు ప్రడవుదువు, made you desolate and swallowed you up on every side, that ye might be a
ఎదోము దేశము యావతు
త ను ప్రడెైపోవును, అపుపడు నేను యెహోవానై
possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up on the lips
యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
of talkers and are an infamy of the people,
therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD. Thus saith
the Lord GOD to the mountains and to the hills, to the rivers and to the
valleys, to the desolate wastes and to the cities that are forsaken, which
became a prey and derision to the residue of the heathen that are round
about"
therefore thus saith the Lord GOD: Surely in the fire of My jealousy have I
spoken against the residue of the heathen and against all Edom, who have
appointed My land into their possession with the joy of all their heart, with
despiteful minds, to cast it out as a prey.'
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వచన్మత్రత ఈల్లగు పరవచింపుముపరభువగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్
న్గాశ్రష్ంచిన్ అన్ాజనులకు మీరు సావధీనులగున్ట్ట
ా గాను,
నిందించవారిచేత్ జనుల దృష్ుకి మీరు అపహాసాా సపదమ్గున్ట్ట
ా గాను,
న్లుదికుకల మీ శతు
ి వులు మిమ్ిను పట్ట
ు కొన్ నాశించి మిముిను
ప్రడుచేసియనానరు.
కాగా ఇశారయేలు పరవత్ముల్లరా, పరభువెైన్ యెహోవా మ్యట ఆలకించడి.
పరభువగు యెహోవా ఈల్లగు సెల విచచచనానడుశ్రష్ంచిన్ అన్ాజనులకు
అపహాసాాసప దమై దోపుడు సొముిగా విడువబడిన్ పరవత్ములతోను
కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను ప్రడెైన్ సథల ములతోను నిరజన్మైన్
పటుణములతోను
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Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the
mountains and to the hills, to the rivers and to the valleys, `Thus saith the
Lord GOD: Behold, I have spoken in My jealousy and in My fury, because ye
have borne the shame of the heathen.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాసంతుష్ుహృదయలై నా దేశమును
"`But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches and yield
హీన్ముగా చూచి దోపుడు సొముిగా ఉండుటకెై త్మ్కు అది సావసథామ్ని దాని your fruit to My people of Israel, for they are at hand to come.
సావధీన్పరచ కొనిన్ ఎదోమీయలన్ందరిని బటిుయ, శ్రష్ంచిన్ అన్ా
జనులనుబటిుయ నారోషాగినతో యథారథముగా మ్యట ఇచిచయనానను.
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For behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and
sown.
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కాబటిు ఇశారయేలు దేశమునుగూరిచ పరవచన్మత్రత, పరవత్ములతోను
కొండలతోను వాగుల తోను లోయలతోను ఈ మ్యట తెలియజపుపము
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీరు అన్ా జనులవలన్
అవమ్యన్ము నొందిత్రరి గనుక రోష్ముతోను కోపముతోను నేను మ్యట
ఇచిచయనానను.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీ చట్ట
ు నున్న అన్ా జనులు
అవమ్యన్ము నొందుదురని నేను పరమ్యణము చేయచనానను.
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ఇశారయేలు పరవత్ముల్లరా, యిక కొంత్కాలమున్కు ఇశారయేలీయలగు నా
జనులు వచెచ దరు, మీరు చిగురుపటిు వారికొరకు మీ ఫలములు
ఫలించదురు.
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నేను మీ పక్షమున్నునానను, నేను మీ త్ట్ట
ు త్రరుగగా మీరు దున్నబడి
విత్తబడుదురు.

Ezekiel

36

10

Ezekiel

36

11

Ezekiel

36

12

మీ మీద మ్యన్వ జాత్రని, అన్గా ఇశారయేలీయలన్ందరిని, విసతరింప జేసెదను,
నా పటుణములకు నివాసులు వతు
త రు, ప్రడెై పోయిన్ పటుణములు మ్రల
కటుబడును.
మీ మీద మ్నుషుాలను పశువులను విసతరింపజేసెదను, అవి విసతరించి
అభివృదిి నొందును, పూరవమున్నట్ట
ు మిముిను నివాస సథలముగా చేసి,
మునుపటికంట్ట అధికమైన్ మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అపుపడు నేను
యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
మ్యన్వజాత్రని, అన్గా నా జను లగు ఇశారయేలీయలను నేను మీలో
సంచారము చేయించెదను, వారు నినున సవత్ంత్రించకొందురు, మీ రికమీదట
వారిని పుత్ిహీనులుగా చేయక వారికి సావసథామ్గుదురు.

And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and
bring fruit. And I will settle you according to your old estates, and will do
better unto you than at your beginnings; and ye shall know that I am the
LORD.
Yea, I will cause men to walk upon you, even My people Israel; and they
shall possess thee and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no
more henceforth bereave them of men.
Thus saith the Lord GOD: Because they say unto you, "Thou, land, devourest
up men and hast bereaved thy nations,"

Therefore thus saith the Lord GOD: I have lifted up Mine hand. Surely the
heathen who are about you, they shall bear their shame.

And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it; and
the cities shall be inhabited and the wastes shall be built.

therefore thou shalt devour men no more, neither bereave thy nations any
more, saith the Lord GOD.

Neither will I cause men to hear in thee the shame of the heathen any more,
neither shalt thou bear the reproach of the people any more, neither shalt
thou cause thy nations to fall any more, saith the Lord GOD.'"
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పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాదేశమ్య, నీవు మ్నుషుాలను
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
భ్కిుంచదాన్వు, నీ జనులను పుత్ిహీనులుగా చేయదాన్వు అని జనులు
నినునగూరిచ చెపుపచనానరే.
నీవు మ్నుషుాలను భ్కిుం పవు, ఇక నీ జనులను పుత్ిహీనులుగా చేయవు; ఇదే "Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled
పరభువగు యెహోవా వాకుక
it by their own way and by their doings; their way was before Me as the
uncleanness of a removed woman.
నినున గూరిచ అన్ా జనులు చేయ అపహాసాము నీకిక విన్బడకుండ
Therefore I poured My fury upon them for the blood that they had shed
చేసెదను, జన్ములవలన్ కలుగు అవమ్యన్ము నీవికభ్రింపవు,నీవు నీ
upon the land and for their idols wherewith they had polluted it.
జనులను పుత్ిహీనులగా చేయకయందువు; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను.

And I scattered them among the heathen, and they were dispersed through
the countries; according to their way and according to their doings I judged
them.
న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీ యలు త్మ్ దేశములో నివసించి, దుష్పరవరిన్చేత్ను And when they entered unto the heathen whither they went, they profaned
దుష్కిరయలచేత్ను దానిని అపవిత్ిపరచిరి, వారి పరవ రిన్ బహిష్ుయె
ై న్
My holy name, when they said to them, `These are the people of the LORD,
స్త్తీయొకక అపవిత్ిత్వల నా దృష్ుకి కన్బడుచన్నది.
and are gone forth out of His land.'
కాబటిు దేశములో వారు చేసిన్ న్ర హత్ా విష్యమైయను, విగరహములను
పట్ట
ు కొని వారు దేశమును అపవిత్ిపరచిన్దాని విష్యమైయను నేను నా
కోరధమును వారిమీద కుమ్ిరించి
వారి పరవరిన్ను బటిుయ వారి కిరయలను బటిుయ వారిని శికిుంచి, నేను
అన్ాజనులలోనికి వారిని వెళాగొటుగా వారు ఆ యా దేశ ములకు చెదరి పోయిరి.

But I had pity for Mine holy name, which the house of Israel had profaned
among the heathen whither they went.

వారు తాము వెళ్లాన్ సథలముల లోని జనులయొదద చేరగా ఆ జనులువీరు
యెహోవా జనులే గదా, ఆయన్ దేశములోనుండి వచిచన్వారే గదా, అని
చెపుపటవలన్ నా పరిశుదినామ్మున్కు దూష్ణ కలుగుటకు ఇశారయేలీయలు
కారణమైరి.
కాగా ఇశారయేలీయలు పోయిన్ యెలాచోటాను నా పరిశుది నామ్మున్కు
దూష్ణ కలుగగా నేను చూచి నా నామ్ము విష్యమై చింత్పడిత్రని.

And I will sanctify My great name which was profaned among the heathen,
which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know
that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you
before their eyes.
For I will take you from among the heathen and gather you out of all
countries, and will bring you into your own land.

కాబటిు ఇశారయేలీయలకు ఈ మ్యట పరకటన్చేయముపరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయల్లరా, మీ నిమిత్తము కాదు గాని
అన్ాజనులలో మీచేత్ దూష్ణనొందిన్ నా పరిశుది నామ్ము నిమిత్తము నేను
చేయబోవుదానిని చేయదును.
అన్ాజనుల మ్ధా మీరు దూష్ంచిన్ నా ఘన్మైన్ నామ్మును నేను
పరిశుదిపరచదును, వారి యెదుట మీయందు నేను న్నున
పరిశుదిపరచకొన్గా నేను పరభువగు యెహోవాన్ని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే
పరభువగు యెహోవా వాకుక.
నేను అన్ాజను లలోనుండి మిముిను తోడుకొని, ఆ యా దేశములలో నుండి
సమ్కూరిచ, మీ సవదేశములోనికి మిముిను రపపంచె దను.

"`Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean; from all
your filthiness and from all your idols will I cleanse you.

"Therefore say unto the house of Israel, `Thus saith the Lord GOD: I do not
this for your sakes, O house of Israel, but for Mine holy name's sake, which
ye have profaned among the heathen whither ye went.

A new heart also will I give you and a new spirit will I put within you; and I
will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of
flesh.
And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and
ye shall keep My judgments and do them.
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మీ అపవిత్ిత్ యావతు
త పోవున్ట్ట
ా నేను మీ మీద శుదిజలము చలు
ా దును, మీ And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be My
విగరహములవలన్ మీకు కలిగిన్ అపవిత్ిత్ అంత్య తీసివేసెదను.
people, and I will be your God.
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"`I will also save you from all your uncleannesses; and I will call for the corn
and will increase it, and lay no famine upon you.
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నూత్న్ హృదయము మీ కిచెచదను, నూత్న్ సవభావము మీకు
కలుగజేసెదను, రాత్రగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మ్యంసపు గుండెను
మీకిచెచదను.
నా ఆత్ిను మీయందుంచి, నా కటుడల న్నుసరించవారినిగాను నా విధులను
గెైకొను వారినిగాను మిముిను చేసెదను.
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నేను మీ పత్రుల కిచిచన్ దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా జనులై
యందురు నేను మీ దేవుడనై యందును.
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మీ సకల మైన్ అపవిత్ిత్ను పోగొటిు నేను మిముిను రకిుంతును, మీకు
కరవురానియాక ధాన్ామున్కు ఆజా ఇచిచ అభివృదిి పరతును.

Then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not
good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and
for your abominations.
Not for your sakes do I this, saith the Lord GOD, be it known unto you: be
ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel!
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అన్ాజనులలో కరవును గూరిచన్ నింద మీరిక నొందకయండున్ట్ట
ా చెటా
ఫలములను భూమిపంటను నేను విసతరింపజేసెదను.
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అపుపడు మీరు మీ దుష్పరవరిన్ను మీరు చేసిన్ దుష్కిరయలను మ్న్సుసన్కు
తెచచకొని, మీ దోష్ములను బటిుయ హేయకిరయ లను బటిుయ మిముిను
మీరు అసహిాంచకొందురు.
మీ నిమిత్తము నేను ఈల్లగున్ చేయటలేదని తెలిసి కొనుడి; ఇదే పరభువెైన్
యెహోవా వాకుక. ఇశార యేలీయల్లరా, మీ పరవరిన్నుగూరిచ చిన్నబోయి
సిగు
ు పడుడి.
మీ దోష్ములవలన్ మీకు కలిగిన్ అపవిత్ిత్ను నేను తీసివేసి మీ
పటుణములలో మిముిను నివసింప జేయనాడు ప్రడెైపోయిన్ సథలములు
మ్రల కటుబడును.
మ్యరుసు
థ ల దృష్ుకి ప్రడుగాను నిరజన్ముగాను అగుపడిన్ భూమి సేదాము
చేయబడును.
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ప్రడెైన్ భూమి ఏదను వన్మువల ఆయెన్నియ, ప్రడుగాను నిరజన్ముగానున్న
యీ పటుణములు నివాసులతో నిండి ప్ర
ర కారములు గలవాయెన్నియ జనులు
చెపుపదురు.
అపుపడు యెహోవా నైన్ నేను ప్రడెైపోయిన్ సథలములను కట్ట
ు వాడ న్నియ,
ప్రడెైపోయిన్ సథలములలో చెటాను నాట్టవాడ న్నియ మీ చట్ట
ు శ్రష్ంచిన్
అన్ాజనులు తెలిసి కొందురు. యెహోవానైన్ నేను మ్యట ఇచిచయనానను,
నేను దాని నరవేరు
ి ను.
పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశార యేలీయలకు నేను ఈల్లగు
చేయ విష్యములో వారిని నాయొదద విచారణచేయనితు
త ను, గొఱ్ఱలు
విసతరించన్ట్ట
ా గా నేను వారిని విసతరింపజేసెదను.

And I will multiply the fruit of the tree and the increase of the field, that ye
shall receive no more reproach of famine among the heathen.

"`Thus saith the Lord GOD: In the day that I shall have cleansed you from all
your iniquities I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes
shall be rebuilt.
And the desolate land shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of
all that passed by.
And they shall say, "This land that was desolate has become like the Garden
of Eden, and the waste and desolate and ruined cities have become fortified
and are inhabited."
Then the heathen that are left round about you shall know that I, the LORD,
build the ruined places and plant that which was desolate. I, the LORD, have
spoken it, and I will do it.'
"Thus saith the Lord GOD: I will yet for this be inquired of by the house of
Israel to do it for them. I will increase them with men like a flock.
As the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts, so shall the
waste cities be filled with flocks of men; and they shall know that I am the
LORD."
The hand of the LORD was upon me, and carried me out in the Spirit of the
LORD and set me down in the midst of the valley which was full of bones,

and caused me to pass by them round about; and behold, there were very
many in the open valley, and lo, they were very dry.
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నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొనున్ట్ట
ా పరత్రష్ఠత్ములగు
గొఱ్ఱలంత్ విసాతరముగాను, నియామ్కదిన్ములలో యెరూష్లేమున్కు వచచ
గొఱ్ఱలంత్ విసాతరముగాను వారి పటుణములయందు మ్నుషుాలు గుంపులు
గుంపులుగా విసతరించన్ట్ట
ా నేను చేసెదను.
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యెహోవా హసతము నా మీదికి వచెచను. నేను ఆత్ివశుడనైయండగా
Again He said unto me, "Prophesy upon these bones and say unto them, `O
యెహోవా న్నున తోడుకొని పోయి యెముకలతో నిండియన్న యొక లోయలో ye dry bones, hear the word of the LORD.
న్నున దింపను. ఆయన్ వాటిమ్ధా న్నున ఇట్ట అట్ట న్డిపంచచండగా
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యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కన్బడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయిన్వి.
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ఆయన్న్ర పుతు
ి డా, యెండిపోయిన్ యీ యెముకలు బరదుక గలవా? అని
న్న్నడుగగాపరభువా యెహోవా అది నీకే తెలియన్ని నేన్ంటిని.
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అందుకాయన్పరవచన్ మత్రత యెండిపోయిన్ యీ యెముకలతో
ఇటానుముఎండి పోయిన్ యెముకల్లరా, యెహోవామ్యట ఆలకించడి.
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ఈ యెముకలకు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గామీరు బరదుకున్ట్ట
ా And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and
నేను మీలోనికి జీవాత్ిను రపపంచచనానను;
the skin covered them above; but there was no breath in them.
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చరిము కపపమీకు న్రములనిచిచ మీ మీద మ్యంసము పదిగి చరిము
మీమీద కపపదను; మీలో జీవాత్ినుంచగా మీరు బరదుకుదురు; అపుపడునేను
యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసికొందురు.
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ఆయన్ నాకిచిచన్ ఆజాపరకారము నేను పరవచించ చండగా గడగడమ్ను ధవని So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and
యొకటి పుట్టును; అపుపడు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనను.
they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army.
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Then He said unto me, "Son of man, these bones are the whole house of
Israel. Behold, they say, `Our bones are dried and our hope is lost. We are
cut off from our parts.'
Therefore prophesy and say unto them, `Thus saith the Lord GOD: Behold, O
My people, I will open your graves and cause you to come up out of your
graves, and bring you into the land of Israel.
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నేను చూచచండగా న్రములును మ్యంసమును వాటిమీదికి వచెచను,
వాటిపైన్ చరిము కపపను, అయితే వాటిలో జీవాత్ి ఎంత్ మ్యత్ిమును లేక
పోయెను.
అపపడు ఆయన్న్రపుతు
ి డా; జీవాత్ివచచన్ట్ట
ా పరవచించి ఇటా
నుముపరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాజీవాతాి,
న్లుదికుకలనుండివచిచ హతులైన్ వీరు బరదుకున్ట్ట
ా వారిమీద ఊపరి
విడువుము.
ఆయన్ నా కాజా
ా పంచిన్ట్ట
ా నేను పరవచింపగా జీవాత్ి వారిలోనికి వచెచను;
వారు సజీవులై లేచి లకికంప శకాముకాని మ్హా సెైన్ామై నిలిచిరి.
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అపుపడాయన్ నాతో ఇటానను న్రపుతు
ి డా, ఈ యెముకలు
ఇశారయేలీయలన్ందరిని సూచించచన్నవి. వారుమ్న్ యెముకలు ఎండి
పోయెను, మ్న్ ఆశ విఫలమ్యయెను, మ్న్ము నాశన్మై పోత్రవిిు అని
యనుకొనుచనానరు

and shall put My Spirit in you and ye shall live, and I shall place you in your
own land. Then shall ye know that I, the LORD, have spoken it and
performed it, saith the LORD.'"

And He said unto me, "Son of man, can these bones live?" And I answered,
"O Lord GOD, Thou knowest."

Thus saith the Lord GOD unto these bones: Behold, I will cause breath to
enter into you, and ye shall live.
And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover
you with skin, and put breath in you, and ye shall live; and ye shall know
that I am the LORD.'"
So I prophesied as I was commanded; and as I prophesied,there was a noise,
and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone.

Then said He unto me, "Prophesy unto the wind. Prophesy, son of man, and
say to the wind, `Thus saith the Lord GOD: Come from the four winds, O
breath, and breathe upon these slain, that they may live.'"

And ye shall know that I am the LORD when I have opened your graves, O
My people, and brought you up out of your graves,
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కాబటిు పరవచన్ మత్రత వారితో ఇటానుముపరభువగు యెహోవా సెల
విచచన్దేమ్న్గానా పరజల్లరా, మీరున్న సమ్యధు లను నేను తెరచెదను,
సమ్యధులలోనుండి మిముిను బయ టికి రపపంచి ఇశారయేలు దేశములోనికి
తోడుకొని వచెచ దను.
నా పరజల్లరా, నేను సమ్యధులను తెరచి సమ్యధులలోనున్న మిముిను
బయటికి రపపంచగా
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ఆ రండు తున్కలను వారి సమ్క్ష మున్ నీవు చేత్పట్ట
ు కొని వారితో
ఇటానుముపరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఎఫా
ర యిము చేత్రలోనున్న
తున్క, అన్గా ఏ తున్కమీద ఇశారయేలువారందరి పేళ్ల
ా ను వారితోటివారి
పేళ్ల
ా ను నేను ఉంచిత్రనో యోసేపు అను ఆ తున్కను యూదావారి తున్కను
నేను పట్ట
ు కొని యొకటిగా జ్యడించి నా చేత్రలో ఏకమైన్ తున్కగా చేసెదను.

And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel,
and one King shall be King to them all; and they shall be no more two
nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all.
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ఇట్ట
ా ండగా వారి కీల్లగు చెపుపము

Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their
detestable things, nor with any of their transgressions; but I will save them
out of all their dwelling places wherein they have sinned and will cleanse
them. So shall they be My people, and I will be their God.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఏయే అన్ాజనులలో
ఇశారయేలీయలు చెదరిపోయిరో ఆ యా అన్ాజనులలోనుండి వారిని రకిుంచి,
వారు ఎచచట్టచచట ఉనానరో అచచటనుండి వారిని సమ్కూరిచ వారి సవదేశ
ములోనికి తోడుకొనివచిచ

"`And David My servant shall be King over them, and they all shall have one
Shepherd. They shall also walk in My judgments, and observe My statutes,
and do them.

నేను యెహోవానై యనానన్ని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బరదుకున్ట్ట
ా నా
ఆత్ిను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముిను నివసింపజేసెదను,
యెహోవాన్గు నేను మ్యట ఇచిచ దానిని నరవేరు
ి న్ని మీరు తెలిసికొందురు;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

The word of the LORD came again unto me, saying,

"Moreover, thou son of man, take thee one stick and write upon it, `For
Judah and for the children of Israel, his companions.' Then take another
stick and write upon it, `For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the
house of Israel, his companions.'
And join them one to another into one stick, and they shall become one in
thine hand.

And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, `Wilt
thou not show us what thou meanest by these?'
న్రపుతు
ి డా, నీవు కఱ్ఱతున్క యొకటి తీసికొని దానిమీద యూదావారి
say unto them, `Thus saith the Lord GOD: Behold, I will take the stick of
దనియ, వారి తోటివారగు ఇశారయేలీయలదనియ పేళ్ల
ా వా
ర యము.
Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, his fellows,
మ్రియొక తున్క తీసికొని దాని మీద ఎఫా
ర యిమున్కు తున్క, అన్గా యోసేపు and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them
వంశసు
థ లదనియ వారితోటి వారగు ఇశారయేలువారి దనియ వా
ర యము.
one stick, and they shall be one in Mine hand.'
అపుప డది యేకమైన్ తున్కయగున్ట్ట
ా ఒకదానితో ఒకటి జ్యడించము, అవి And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes.
నీ చేత్రలో ఒకటే తున్క యగును.
ఇందులకు తాత్పరాము మ్యకు తెలియజపపవా? అని నీ జనులు నిన్నడుగగా "And say unto them, `Thus saith the Lord GOD: Behold, I will take the
children of Israel from among the heathen whither they have gone, and will
gather them on every side and bring them into their own land.
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వారికమీదట ఎన్నటికిని రండు జన్ములుగాను రండు రాజాములుగాను
ఉండ కుండున్ట్ట
ా ఆ దేశములో ఇశారయేలీయల పరవత్ముల మీద
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వారిని ఏకజన్ముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. త్మ్
విగరహముల వలన్గాని తాము చేసియన్న హేయ కిరయలవలన్గాని యే అత్ర
కరమ్కిరయలవలన్గాని వారికమీదట త్ముిను అపవిత్ి పరచకొన్రు; తాము
నివసించిన్ చోటానినటిలో వారు మ్యన్క ప్రపములు ఇక చేయకుండ వారిని
రకిుంచి వారిని పవిత్ిపరచెదను, అపుపడు వారు నా జనులగుదురు, నేను వారి
దేవుడనై యందును.
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My tabernacle also shall be with them. Yea, I will be their God, and they
shall be My people.
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నా సేవకుడెైన్ దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకకడ
యండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటు డలను గెైకొని
ఆచరింతురు.
మీ పత్రులు నివసించన్ట్ట
ా నా సేవకుడెైన్ యాకోబున్కు నేనిచిచన్ దేశములో
వారు నివసింతురు, వారి పలాలును వారి పలాల పలాలును అకకడ నిత్ాము
నివసింతురు, నా సేవకుడెైన్ దావీదు ఎలాకాలము వారికి అధిపత్రయె
ై
యండును.
నేను వారితో సమ్యధా నారథమైన్ నిబంధన్ చేసెదను, అది నాకును వారికిని
నిత్ా నిబంధన్గా ఉండును, నేను వారిని సిథరపరచెదను, వారిని విసతరింపజేసి
వారిమ్ధా నా పరిశుదిసథలమును నిత్ాము ఉంచెదను.
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"Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of
Meshech and Tubal, and prophesy against him
and say, `Thus saith the Lord GOD: Behold, I am against thee, O Gog, the
chief prince of Meshech and Tubal.
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నా మ్ందిరము వారికి పైగానుండును, నేను వారిదేవుడనై యందును వారు నా
జనులైయందురు.
మ్రియ వారి మ్ధా నా పరిశుదిసథలము నిత్ాము ఉండు టనుబటిు
యెహోవానైన్ నేను ఇశారయేలీయలను పరి శుదిపరచవాడన్ని అన్ా జనులు
తెలిసికొందురు.
మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను
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నేను నినున వెనుకకు త్రిపప నీ దవుడలకు గాలములు త్గిలించి, నినునను నీ
సెైన్ామ్ంత్టిని గుఱ్ఱములను నానావిధములైన్ ఆయధములు ధరించ నీ
రౌతులన్ందరిని, కవచములును డాళ్ల
ా ను ధరించి ఖడుములు చేత్పట్ట
ు కొను
వారిన్ందరిని, మ్హాసెైన్ాముగా బయలు దేరదీసెదను.

"`Be thou prepared and prepare for thyself, thou and all thy company that
are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.

And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob My servant,
wherein your fathers have dwelt; and they shall dwell therein, even they
and their children and their children's children for ever. And My servant
David shall be their Prince for ever.
Moreover I will make a covenant of peace with them. It shall be an
everlasting covenant with them. And I will place them, and multiply them,
and will set My sanctuary in the midst of them for evermore.

And the heathen shall know that I, the LORD, do sanctify Israel, when My
sanctuary shall be in the midst of them for evermore.'"

And the word of the LORD came unto me, saying,

And I will turn thee back and put hooks into thy jaws, and I will bring thee
forth and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all
sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them
handling swords;
న్రపుతు
ి డా, మ్యగోగు దేశపువాడగు గోగు, అన్గా రోషున్కును మషెకున్కును Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet;
తుబాలున్కును అధిపత్రయె
ై న్వానిత్ట్ట
ు అభి ముఖుడవెై అత్ని గూరిచ ఈ
మ్యట యెత్రత పరవచింపుము
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గారోషున్కును మషెకు న్కును
Gomer and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters and
తుబాలున్కును అధిపత్రయగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినై యనానను.
all his bands -- and many people with thee.
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నీతో కూడిన్ ప్రరస్త్కదేశపు వారిని కూషీయలను పూతువారిన్ందరిని,
డాళాను శిర సాతీణములను ధరించ వారిన్ందరిని నేను బయలుదేరదీసె దను.
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After many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come
into the land that is brought back from the sword and is gathered out of
many people, against the mountains of Israel, which have been always
waste; but it is brought forth out of the nations and they shall dwell safely,
all of them.
గోమరును అత్ని సెైన్ామ్ంత్యను ఉత్తరదికుక లలోనుండు
Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover
తోగరాియను అత్ని సెైన్ామును జన్ము లనేకములు నీతోకూడ వచచను. the land, thou and all thy troops, and many people with thee.
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నీవు సిధదముగా ఉండుము, నీవు సిదిపడి నీతోకూడ కలిసిన్ సమూహ
మ్ంత్టిని సిదిపరచము, వారికి నీవు కావలియె
ై యండ వలను.
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చాలదిన్ములైన్ త్రువాత్ నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవత్సరముల అంత్ములో and thou shalt say, "I will go up to the land of unwalled villages; I will go to
నీవు ఖడుమునుండి త్పపంచ కొని, ఆ యా జన్ములలో చెదరిపోయి
them that are at rest, who dwell safely, all of them dwelling without walls
యెడతెగక ప్రడుగా ఉన్న ఇశారయేలీయల పరవత్ములమీద నివ సించటకెై and having neither bars nor gates"-మ్రల సమ్కూరచబడిన్ జనులయొదదకును, ఆ యా జనులలోనుండి
రపపంచబడి నిరభయముగా నివసించ జనులందరియొదదకును నీవు వచెచదవు.
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గాలి వాన్ వచిచ న్ట్ట
ా ను మేఘము కమిిన్ట్ట
ా ను నీవు దేశము మీదికి వచెచ
దవు, నీవును నీ సెైన్ామును నీతోకూడిన్ బహు జన్మును దేశముమీద
వాాపంతురు.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గాఆ కాలమ్ందు నీ మ్న్సుసలో అభి
ప్ర
ర యములు పుట్ట
ు ను,
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నీవు దురాలోచన్చేసి ఇటాను కొందువునేను ప్ర
ర కారములులేని గా
ర మ్ములుగల
దేశముమీదికి పోయెదను, ప్ర
ర కార ములును అడిగడియలును గవునులునులేని
దేశము మీదికి పోయెదను, నిమ్ిళముగాను నిరభయముగాను నివసించవారి
మీదికి పోయెదను.
వారిని దోచకొని కొలాసొముిగా పట్ట
ు కొనుటకెై, పూరవము ప్రడెై మ్రల
నివసింపబడిన్ సథలములమీదికి త్రరిగి పోయెదను, ఆ యా జన్ములలోనుండి
సమ్కూరచబడి, పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి న్టున్డుమ్ నివసించ
జనుల మీదికి త్రరిగి పోయెదను.
సెబావారును దదానువా రును త్రీుషు వరికులును కొదమ్సింహముల
వంటివారైన్ దానివారందరును నినున చూచిసొముి దోచకొనుటకు
వచిచత్రవా? దోపు దోచకొనుటకు సెైన్ాము సమ్కూరిచ త్రవా? బహుగా దోపు
దోచకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను పట్ట
ు కొని పోవుటకు
చాల దోపుడు దోచకొనుటకు వచిచత్రవా? అని నిన్నడుగుదురు.
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"`Thus saith the Lord GOD: It shall also come to pass that at the same time
shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought;

to take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate
places that are now inhabited and upon the people who are gathered out of
the nations, who have gotten cattle and goods, who dwell in the midst of
the land.
Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish, with all the young lions
thereof, shall say unto thee, "Art thou come to despoil us? Hast thou
gathered thy company to take a prey, to carry away silver and gold, to take
away cattle and goods, to take a great spoil?"'
"Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, `Thus saith the Lord
GOD: On that day when My people of Israel dwelleth safely, shalt thou not
know it?
And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many
people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a
mighty army.
And thou shalt come up against My people of Israel as a cloud to cover the
land. It shall be in the latter days; and I will bring thee against My land, that
the heathen may know Me when I shall be sanctified in thee, O Gog, before
their eyes.

కాగా న్రపుతు
ి డా, పరవచన్మత్రత గోగుతో ఇటా నుముపరభువగు యెహోవా
"`Thus saith the Lord GOD: Art thou he of whom I have spoken in old times
సెలవిచచన్దేమ్న్గానా జనులగు ఇశారయేలీయలు నిరభయముగా నివసించ by My servants the prophets of Israel who prophesied in those days many
కాల మున్ నీవు తెలిసికొందువుగదా?
years that I would bring thee against them?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఉత్తర దికుకన్ దూర మున్నున్న నీ సథలములలోనుండి నీవును నీతోకూడ
జన్ము లనేకములును గుఱ్ిములకిక బహు విసాతరమైన్ సెైన్ా ముగా కూడి
వచిచ
మేఘము భూమిని కమిిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలగు నా జనులమీద పడెదరు;
అంత్ా దిన్ములందు అది సంభ్వించను, అన్ాజనులు న్నున తెలిసి
కొనున్ట్ట
ా నినునబటిు వారి యెదుట న్నున నేను పరిశుది పరచకొను
సమ్యమున్, గోగూ, నేను నా దేశము మీదికి నినున రపపంచెదను.

And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the
land of Israel, saith the Lord GOD, that My fury shall come upon My face.

17

పరభువగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గానినున వారిమీదికి రపపంచెదన్ని
పూరవ మ్ందు ఏటేట పరవచించచవచిచన్ ఇశారయేలీయల పరవకిలైన్ నా
సేవకులదావరా నేను సెలవిచిచన్మ్యట నినునగూరిచ న్దే గదా?

so that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of
the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men
that are upon the face of the earth, shall shake at My presence; and the
mountains shall be thrown down and the steep places shall fall, and every
wall shall fall to the ground.
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ఆ దిన్మున్, గోగు ఇశారయేలీ యల దేశము మీదికి రాబోవు ఆ దిన్మున్, నా
కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక

And I will call for a sword against him throughout all My mountains, saith
the Lord GOD. Every man's sword shall be against his brother.
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కాబటిు నేను రోష్మును మ్హా రౌదరమును గలిగిన్ వాడనై యీల్లగు
పరమ్యణముచేసిత్రని. ఇశార యేలీయల దేశములో మ్హాకంపము పుట్ట
ు ను.

And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain
upon him and upon his troops and upon the many people that are with him
an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.
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Thus will I magnify Myself and sanctify Myself, and I will be known in the
eyes of many nations; and they shall know that I am the LORD.'
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సము దరపు చేపలును ఆకాశపకు
ు లును భూజంతువులును భూమిమీద ప్ర
ర కు
పురుగులనినయ భూమిమీదనుండు న్రులందరును నాకు భ్యపడి
వణకుదురు, పరవత్ములు నాశన్మ్గును, కొండపేట్టలు పడును,
గోడలనినయ నేలపడును
నా పరవత్ములనినటిలో అత్ని మీదికి ఖడుము రపపంచెదను, పరత్రవాని
ఖడుము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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తెగులు పంప హత్ా కలుగజేసి అత్నిమీదను అత్ని సెైన్ాపు వారి మీదను
అత్నితో కూడిన్ జన్ములనేకములమీదను పరళయమైన్ వాన్ను పదద వడ
గండాను అగినగంధకములను కురిపంచి నేను అత్నితో వాాజామ్యడుదును.
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నేను యెహోవానై యనానన్ని అన్ాజనులు అనేకులు తెలిసి కొనున్ట్ట
ా నేను
ఘన్త్ వహించి న్నున పరిశుదిపరచకొని వారి యెదుట న్నున
తెలియపరచకొందును.
మ్రియ న్రపుతు
ి డా, గోగునుగూరిచ పరవచన్ మత్రత ఇటానుముపరభువగు
యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గారోషున్కును మషెకున్కును తుబాలున్కును
అధి పత్రవెైన్ గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయనానను.
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For in My jealousy and in the fire of My wrath have I spoken: Surely on that
day there shall be a great shaking in the land of Israel,

"Therefore, thou son of man, prophesy against Gog and say, `Thus saith the
Lord GOD: Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech
and Tubal.
And I will turn thee back and leave but a sixth part of thee, and will cause
thee to come up from the north parts and will bring thee upon the
mountains of Israel;
and I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to
fall out of thy right hand.
Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy forces and the
people that are with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every
sort and to the beasts of the field to be devoured.

నినున వెనుకకు త్రిపప న్డిపంచి, ఉత్తరదికుకన్ దూరములో ఉన్న నినున
Thou shalt fall upon the open field, for I have spoken it, saith the Lord GOD.
బయలుదేరదీసి ఇశారయేలీయల పరవత్ము లకు రపపంచి
నీ యెడమ్చేత్రలోనున్న నీ వింటిని కిరంద పడగొట్టుదను, నీ కుడిచేత్రలోనున్న
And I will send a fire on Magog and among them that dwell confidently in
బాణములను కిరంద పడవేసెదను,
the isles; and they shall know that I am the LORD.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నీవును నీ సెైన్ామును నీతోనున్న జను లందరును ఇశారయేలు
పరవత్ములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన్ కూ
ు లకును దుష్ు
ర ర పకు
మ్ృగములకును ఆహార ముగా నినున ఇచెచదను.
నీవు పలముమీద కూలుదువు, నేనే మ్యట యిచిచయనానను. ఇదే పరభువగు
యెహోవా వాకుక.
నేను మ్యగోగు మీదికిని దీవపములలో నిరివ చారముగా నివసించవారిమీదికిని
అగిన పంపదను, అపుపడు నేను యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసి
కొందురు.
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"`So will I make My holy name known in the midst of My people Israel, and I
will not let them pollute My holy name any more; and the heathen shall
know that I am the LORD, the Holy One in Israel.
Behold, it is come, and it is done, saith the Lord GOD. This is the day
whereof I have spoken.
"`And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire
and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the
arrows, and the javelins and the spears; and they shall burn them with fire
seven years,
so that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of
the forests. For they shall burn the weapons with fire, and they shall despoil
those that despoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord
GOD.
"`And it shall come to pass on that day that I will give unto Gog a place there
of graves in Israel, the valley of the passersby on the east of the sea; and it
shall stop the noses of the passersby. And there shall they bury Gog and all
his multitude; and they shall call it the Valley of Hamongog [that is, The
multitude of Gog].
And seven months shall the house of Israel be burying them, that they may
cleanse the land.
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నేను యెహోవానై యనానన్ని అన్ాజనులు తెలిసికొనున్ట్ట
ా ఇక నా పరిశుది
నామ్మున్కు దూష్ణ కలుగనియాక, నా జనులగు ఇశారయేలీయల మ్ధా
దానిని బయలుపరచెదను.
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ఇదిగో అది వచచచన్నది, కలుగబోవుచన్నది, నేను తెలియజేసిన్
సమ్యమున్ అది జరుగును; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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ఇశార యేలీయల పటుణములలో నివసించవారు బయలుదేరి, కవచములను
డాళాను కేడెములను విండాను బాణములను గదలను ఈట్టలను తీసికొని
పయిాలో కాలుచదురు, వాటివలన్ ఏడు సంవత్సరములు అగిన మ్ండును.
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వారు పలములో కట్టులు ఏరుకొన్కయ అడవులలో మ్య
ా నులు
న్రుకకయనుండి, ఆయధములు పయిాలో కాలుచ చందురు, త్ముిను
దోచకొనిన్వారిని తామే దోచకొందురు, త్మ్ సొముి కొలా పటిున్వారి సొముి
తామే కొలా పట్ట
ు దురు; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

Yea, all the people of the land shall bury them; and it shall be to them a day
of renown the day that I shall be glorified, saith the Lord GOD.

Ezekiel

39

11

And they shall separate out men for continual employment, passing through
the land, to bury with the passersby those who remain upon the face of the
earth to cleanse it. At the end of seven months shall they search.
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ఆ దిన్మున్ గోగువారిని ప్రత్రపట్ట
ు టకెై సముదర మున్కు తూరుపగా
పరయాణసు
థ లు పోవు లోయలో ఇశారయేలు దేశమున్ నేనొక సథలము
ఏరపరచెదను; గోగును అత్ని సెైన్ామ్ంత్టిని అకకడి జనులు ప్రత్ర పటుగా
పరయాణసు
థ లు పోవుటకు వీలులేకుండును, ఆ లోయకు హమోనోుగు అను పేరు
పట్ట
ు దురు.
దేశ మును పవిత్ిపరచచ ఇశారయేలీయలు ఏడు నలలు వారిని
ప్రత్రపట్ట
ు చందురు.
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And the passersby who pass through the land, when any seeth a man's
bone, then shall he set up a sign by it till the buriers have buried it in the
Valley of Hamongog.
నేను ఘన్ము వహించ దిన్మున్ దేశపు జనులందరు వారిని ప్రత్ర పట్ట
ు దురు; And also the name of the city shall be Hamonah [that is, The multitude].
దానివలన్ వారు కీరిి నొందదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
Thus shall they cleanse the land.'
దేశమును పవిత్ిపరచటకెై దానిలోనున్న కళేబరములను ప్రత్రపట్ట
ు వారిని,
"And, thou son of man, thus saith the Lord GOD: Speak unto every
దేశమును సంచరించి చూచచ వారితోకూడ పోయి ప్రత్రపట్ట
ు వారిని నియ
feathered fowl and to every beast of the field: `Assemble yourselves and
మించెదరు. ఏడు నలలైన్ త్రువాత్ దేశమున్ందు త్నికీ చేసెదరు.
come. Gather yourselves on every side to My sacrifice that I do sacrifice for
you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat
flesh and drink blood.
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దేశమును సంచరించి చూచవారు త్రరుగు ల్లడుచండగా మ్నుష్ాశలా
Ye shall eat the flesh of the mighty and drink the blood of the princes of the
మొకటియె
ై న్ను కన్బడిన్ యెడల ప్రత్రపట్ట
ు వారు హమోనోుగు లోయలో దానిని earth, of rams, of lambs and of goats, of bullocks, all of them fatlings of
ప్రత్రపట్ట
ు వరకు అకకడ వారేదైన్ ఒక ఆన్వాలు పట్ట
ు దురు.
Bashan.
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మ్రియ హమోనా అను పేరుగల ఒక పటుణ ముండును. ఈల్లగున్ వారు
దేశమును పవిత్ిపరచదురు.
న్రపుతు
ి డా, పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాసకలజాతుల
పకు
ు లకును భూమ్ృగముల కనిన టికిని యీ సమ్యచారము
తెలియజేయమునేను మీ కొరకు వధించ బలికి న్లుదికుకలనుండి కూడి
రండి; ఇశారయేలీయల పరవత్ములమీద నొక గొపప బలి జరు గును, మీరు
మ్యంసము త్రందురు రకిము తా
ి గుదురు;
బల్లఢ్యాల మ్యంసము త్రందురు, భూపతుల రకిమును, బాషానులో కొరవివన్
పటేాళా యొకకయ గొఱ్ఱపలాల యొకకయ మేకలయొకకయ
కోడెలయొకకయ రకిము తా
ి గుదురు.
నేను మీ కొరకు బలి వధింప బోవుచనానను, మీరు కడుప్రర కొరవువ త్రందురు,
మ్తు
త కలుగున్ంత్గా రకిము తా
ి గుదురు.
నే నేరపరచిన్ పంకిిని కూరుచండి గుఱ్ఱములను రౌతులను బల్లఢ్యాలను
ఆయధసు
థ లను మీరు కడుప్రర భ్కిుంతురు, ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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కాబటిు పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా నా పరిశుదద నామ్మునుబటిు then shall they know that I am the LORD their God, who caused them to be
రోష్ముకలిగిన్వాడనై యాకోబు సంత్త్రవారిని చెరలోనుండి రపపంచెదను, ఇశార led into captivity among the heathen. But I have gathered them unto their
యేలీయలందరియెడల జాలిపడెదను.
own land, and have left none of them any more there;
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వారు నాయెడల తాము చూపన్ విశావసఘ్రత్కమును త్మ్ అవమ్యన్మును
తాము భ్రించదురు. నేను అన్ాజనులందరిలోనుండి వారిని సమ్కూరిచ వారి
శతు
ి వుల దేశములోనుండి రపపం చిన్ త్రువాత్ వారు సురకిుత్ముగాను
నిరభయముగాను త్మ్ దేశములో నివసించన్పుపడు

And ye shall eat fat till ye be full and drink blood till ye be drunken of My
sacrifice which I have sacrificed for you.
Thus ye shall be filled at My table with horses and chariots, with mighty
men and with all men of war,' saith the Lord GOD.

"And I will set My glory among the heathen, and all the heathen shall see
My judgment that I have executed and My hand that I have laid upon them.

So the house of Israel shall know that I am the LORD their God from that day
and forward.
And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for
their iniquity. Because they trespassed against Me, therefore hid I My face
from them and gave them into the hand of their enemies; so fell they all by
the sword.
నా ఘన్త్ను అన్ాజనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన్ తీరుపను వారిమీద According to their uncleanness and according to their transgressions have I
నేను వేసిన్ నా హసతమును అన్ా జనులందరు చూచెదరు.
done unto them, and hid My face from them.
ఆ దిన్ము మొదలుకొని నేనే త్మ్ దేవుడెైన్ యెహో వానైయనానన్ని
"Therefore thus saith the Lord GOD: Now will I bring back the captives of
ఇశారయేలీయలు తెలిసికొందురు.
Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous
for My holy name
మ్రియ ఇశారయేలీయలు త్మ్ దోష్మునుబటిు చెర లోనికి పోయిరనియ
after they have borne their shame and all their trespasses whereby they
వారు విశావస ఘ్రత్కులైన్ందున్ నేను వారికి పరాజుిఖుడనై వారు
have trespassed against Me, when they dwelt safely in their land and none
ఖడుముచేత్ కూలు న్ట్ట
ా గా వారిని బాధించవారికి అపపగించిత్రన్నియ అన్ా made them afraid.
జనులు తెలిసికొందురు.
వారి యపవిత్ిత్ను బటిుయ అత్రకరమ్ కిరయలనుబటిుయ నేను వారికి
When I have brought them back from the people and gathered them out of
పరాజుిఖుడనై వారికి పరత్రకారము చేసిత్రని.
their enemies' lands, and am sanctified in them in the sight of many nations,

neither will I hide My face any more from them, for I have poured out My
Spirit upon the house of Israel, saith the Lord GOD."
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వారియందు అన్ా జనులనేకముల యెదుట న్నున పరిశుది పరచకొందును.
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అన్ాజనులలోనికి వారిని చెరగా పంప, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచట
ఉండనియాక త్మ్ దేశమున్కు వారిని సమ్ కూరిచన్ సంగత్రనిబటిు నేను త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవానై యనానన్ని వారు తెలిసికొందురు.
అపుపడు ఇశారయేలీయలమీద నేను నా ఆత్ిను కుమ్ిరించెదను గనుక
నేనికను వారికి పరాజుిఖుడనై యండను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
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మ్న్ము చెరలోనికి వచిచన్ యిరువదియె
ై దవ సంవత్స... రము మొదటి నల
పదియవ దిన్మున్, అన్గా పటుణము కొలాపోయిన్ పదునాలుగవ
సంవత్సరమున్ ఆ దిన్మున్నే యెహోవా హసతము నా మీదికి రాగా ఆయన్
న్నున పటుణమున్కు తోడుకొని పోయెను.
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దేవుని దరశన్వశుడ నైన్ న్నున ఇశారయేలీయల దేశములోనికి తోడుకొని
And behold, a wall on the outside of the house round about, and in the
వచిచ, మిగుల ఉన్నత్మైన్ పరవత్ముమీద ఉంచెను. దానిపైన్ దకిుణపుత్ట్ట
ు న్ man's hand a measuring reed of six cubits long by a cubit and a hand
పటుణమువంటి దొకటి నాకగు పడెను.
breadth. So he measured the breadth of the building, one reed; and the
height, one reed.
అకకడికి ఆయన్ న్నున తోడుకొని రాగా ఒక మ్నుషుాడుండెను. ఆయన్
Then came he unto the gate which looketh toward the east, and went up
మరయచన్న యిత్తడి వల కన్బడెను, దారమును కొలకఱ్ఱయ చేత్
the stairs thereof and measured the threshold of the gate, which was one
పట్ట
ు కొని దావరములో ఆయన్ నిలువబడియండెను.
reed broad, and the other threshold of the gate, which was one reed broad.
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ఆ మ్ను షుాడు నాతో ఇటానను న్రపుతు
ి డా, నేను నీకు చూపుచన్న
వాటిన్నినటిని కనునల్లర చూచి చెవుల్లర విని మ్న్సుసలో ఉంచకొనుము;
నేను వాటిని నీకు చూపుటకెై నీవిచచటికి తేబడిత్రవి, నీకు కన్బడు వాటి
న్నినటిని ఇశారయేలీయలకు తెలియజేయము.

And every little chamber was one reed long and one reed broad; and
between the little chambers were five cubits; and the threshold of the gate
by the porch of the gate within was one reed.
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He measured also the porch of the gate within, one reed.
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నేను చూడగా న్లుదిశల మ్ందిరముచట్ట
ు ప్ర
ర కార ముండెను, మ్రియ ఆ
మ్నుషుానిచేత్రలో ఆరు మూరల కొలకఱ్ఱయండెను, పరత్రమూర మూరడు
బెతెతడు నిడివి గలది, ఆయన్ ఆ కటుడమును కొలువగా దాని వెడలుపను దాని
యెతు
త ను బారన్నర తేలను.
అత్డు తూరుపత్ట్ట
ు న్ నున్న గుమ్ిమున్కు వచిచ దాని సోప్రన్ములమీది
కెకిక గుమ్ిపు గడపను కొలువగా దాని వెడలుప, అన్గా మొదటి గడప
వెడలుప బారన్నర తేలను.
మ్రియ కావలిగది నిడివియ వెడలుపను బారన్నర, కావలి గదులకు మ్ధా
అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమ్ిముయొకక దావరపు పరకకకును
మ్ందిరమున్కు బారన్నర యెడము.
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గుమ్ిపు దావరమున్కును మ్ందిరమున్కును మ్ధా కొలువగా బారన్నర
తేలను.

And he measured the breadth of the entry of the gate, ten cubits; and the
length of the gate, thirteen cubits.

In the five and twentieth year of our captivity, at the beginning of the year,
on the tenth day of the month, in the fourteenth year after the city was
smitten, on the selfsame day the hand of the LORD was upon me, and
brought me thither.
In the visions of God brought He me into the land of Israel and set me upon
a very high mountain, by which there was, as it were, the form of a city on
the south.
And He brought me thither, and behold, there was a man whose
appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand
and a measuring reed; and he stood in the gate.
And the man said unto me, "Son of man, behold with thine eyes and hear
with thine ears, and set thine heart upon all that I shall show thee; for with
the intent that I might show them unto thee art thou brought hither.
Declare all that thou seest to the house of Israel."

Then measured he the porch of the gate, eight cubits; and the posts thereof,
two cubits; and the porch of the gate was inward.
And the little chambers of the gate eastward were three on this side and
three on that side; they three were of one measure, and the posts had one
measure on this side and on that side.
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గుమ్ిపు దావరము కొలువగా అది యెనిమిది మూరలై యండెను,
దానిసతంభ్ములు రండసి మూరలు; అవి గుమ్ిపు దావరము మ్ందిరపు
దికుకగా చూచచండెను.
తూరుప గుమ్ిపు దావరముయొకక కావలి గదులు ఇట్ట మూడును, అట్ట
మూడును ఉండెను, మూడు గదులకు కొలత్ యొకటే. మ్రియ రండు
పరకకలనున్న సతంభ్ములకు కొలత్ యొకటే.
ఆ యా గుమ్ిముల వాకిండు
ా కొలువగా వాటి వెడలుప పది మూర లును
నిడివి పదుమూడు మూరలును తేలను.
కావలి గదులముందర మూరడు ఎతు
త గల గోడ ఇరుపరకకల నుండెను, ఆ
పరకకను ఈ పరకకను మూరడు ఎతు
త గల గోడ యండెను; గదులైతే
ఇరుపరకకలను ఆరుమూరల ఎతు
త గలవి.
ఒకగది కపుపనుండి రండవదాని కపుపవరకు గుమ్ిమును కొలువగా ఇరువది
యయిదు మూరల వెడలుప తేలను, రండు వాకిండామ్ధా గోడను అదే కొలత్.

The space also before the little chambers was one cubit on this side, and the
space was one cubit on that side; and the little chambers were six cubits on
this side and six cubits on that side.
He measured then the gate from the roof of one little chamber to the roof
of another; the breadth was five and twenty cubits, door against door.
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అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొకకక సతంభ్ము నిలువబెటుబడెను.
గుమ్ిము చట్ట
ు నున్న ఆవరణము సతంభ్ ములవరకు వాాపంచెను.
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Then he brought me into the outer court, and lo, there were chambers and
a pavement made for the court round about; thirty chambers were upon
the pavement.
And the pavement by the side of the gates over against the length of the
gates was the lower pavement.
Then he measured the breadth from the forefront of the lower gate unto
the forefront of the inner court from outside, a hundred cubits eastward
and northward.
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బయటి గుమ్ిమునొదదనుండి లోపటి గుమ్ిపుదావరమువరకు
ఏబదిమూరలు.
కావలి గదులకును గుమ్ిములకు లోపల వాటికి మ్ధాగా చట్ట
ు నున్న
గోడలకును పరకకగదులకును కముిలు పటుబడిన్ కిటికీలుండెను, గోడలోని
సతంభ్ములకును కిటికీలుండెను; పరత్ర సతంభ్ముమీదను ఖరూ
జ రపు చెట్ట
ా
రూపంపబడి యండెను.
అత్డు బయటి ఆవరణములోనికి న్నున తీసికొనిరాగా అచచట గదులును
And the gate of the outer court that looked toward the north, he measured
చఎ ుయ కన్బడెను. చఎ ుమీద ముపపది చిన్నగదులు ఏరపడియండెను. the length thereof and the breadth thereof.
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ఈ చఎ ు గుమ్ి ములవరకుండి వాటి వెడలుపన్ సాగియండెను. అది కిరంది
చఎ ు ఆయెను.
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కిరంది గుమ్ిము మొదలుకొని లోపలి ఆవరణమువరకు ఆయన్ వెడలుప
కొలువగా ఇది తూరుపన్ను ఉత్తరమున్ను నూరు మూరల్లయెను.
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మ్రియ ఉత్తరపువెైపున్ బయటి ఆవరణము చూచచండు గుమ్ిపు నిడివిని And the gate of the inner court was opposite the gate toward the north and
వెడలుపను
toward the east; and he measured from gate to gate a hundred cubits.
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దాని ఇరుపరకకలనున్న మూడసి కావలి గదులను వాటి సతంభ్ములను వాటి
మ్ధాగోడలను అత్డు కొలువగా వాటి కొలత్ మొదటి గుమ్ిపు కొలత్
పరకారముగా కన్బడెను, అన్గా నిడివి ఏబదిమూరలు వెడలుప
ఇరువదియె
ై దుమూరలు కన్బడెను.
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He made also posts of threescore cubits, even unto the post of the court
round about the gate.
And from the face of the gate of the entrance unto the face of the porch of
the inner gate were fifty cubits.
And there were narrow windows to the little chambers, and to their posts
within the gate round about and likewise to the arches; and windows were
round about within; and upon each post were palm trees.

And the little chambers thereof were three on this side and three on that
side; and the posts thereof and the arches thereof were the same measure
as the first gate; the length thereof was fifty cubits, and the breadth five and
twenty cubits.
And their windows and their arches and their palm trees were the same
measure as the gate that looketh toward the east; and they went up unto it
by seven steps, and the arches thereof were before them.

After that he brought me toward the south, and behold, a gate toward the
south; and he measured the posts thereof and the arches thereof according
to these measures.
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వాటి కిటికీ లును వాటి మ్ధాగోడలును ఖరూ
జ రపుచెటావల రూపంప బడిన్
వాటి అలంకారమును తూరుపదావరముయొకక కొలత్ పరకారముగా
కన్బడెను మ్రియ ఎకుకటకెై యేడు మట్ట
ా ండెను, ఎదుటనుండి దాని
మ్ధాగోడలు కన్బడుచండెను.
ఉత్తరదావరమున్ కెదురుగా ఒక టియ, తూరుపదావరమున్ కెదురుగా
ఒకటియ, లోపటి ఆవరణమున్కు పోవు రండు గుమ్ిములుండెను. ఈ గుమ్ి
మున్కు ఆ గుమ్ిమున్కు ఎంతెైన్ది అత్డు కొలువగా నూరుమూరల
యెడము కన్బడెను.
అత్డు న్నున దకిు ణపుత్ట్ట
ు న్కు తోడుకొని పోగా దకిుణపుత్ట్ట
ు న్ గుమ్ి
మొకటి కన్బడెను. దాని సతంభ్ములను మ్ధాగోడలను కొలువగా అదే కొలత్
కన్బడెను.
మ్రియ వాటి కున్నట్ట
ు గా దీనికిని దీని మ్ధాగోడలకును చట్ట
ు కిటికీ
లుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప ఇరవదియె
ై దు మూరలు.

And there were windows in it and in the arches thereof round about like
those windows; the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty
cubits.
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ఎకుకటకు ఏడు మట్ట
ా ను ఎదురుగా కన్బడు మ్ధాగోడలును ఉండెను.
మ్రియ దాని సతంభ్ముల ఇరుపరకకలను ఖరూ
జ రపు చెటాను పోలిన్ అలం
కారముండెను
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లోపటి ఆవరణమున్కు దకిుణపు త్ట్ట
ు న్ గుమ్ిమొకటి యండెను, దకిుణపు
త్ట్ట
ు ను గుమ్ిమునుండి గుమ్ిమువరకు ఆయన్ కొలువగా నూరు
మూరల్లయెను.
అత్డు దకిుణమ్యరుమున్ లోపటి ఆవరణములోనికి న్నున తోడుకొనిపోయి
దకిుణపు గుమ్ిమును కొలిచెను; దాని కొలత్ అదే.

and the little chambers thereof and the posts thereof and the arches
thereof according to these measures. And there were windows in it and in
the arches thereof round about; it was fifty cubits long, and five and twenty
cubits broad.
And the arches round about were five and twenty cubits long, and five
cubits broad.
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మ్రియ దాని కావలిగదులును సతంభ్ ములును మ్ధా గోడలును పైచెపపన్
కొలత్కు సరిపడెను; దానికిని దాని చట్ట
ు ఉన్న మ్ధాగోడలకును
కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప ఇరు వదియె
ై దు
మూరలు
చట్ట
ు మ్ధాగోడల నిడివి ఇరువది యె
ై దు మూరలు,వెడలుప అయిదు
మూరలు.

And there were seven steps to go up to it, and the arches thereof were
before them; and it had palm trees, one on this side and another on that
side, upon the posts thereof.
And there was a gate in the inner court toward the south; and he measured
from gate to gate toward the south a hundred cubits.
And he brought me to the inner court by the South Gate. And he measured
the South Gate according to these measures,

And the arches thereof were toward the outer court, and palm trees were
upon the posts thereof; and the going up to it had eight steps.
And he brought me into the inner court toward the east; and he measured
the gate according to these measures.

And the little chambers thereof and the posts thereof and the arches
thereof were according to these measures. And there were windows therein
and in the arches thereof round about; it was fifty cubits long, and five and
twenty cubits broad.
దాని మ్ధా గోడలు బయటి ఆవరణముత్ట్ట
ు చూచచండెను; దాని
And the arches thereof were toward the outer court; and palm trees were
సతంభ్ములమీద ఖరూ
జ రపుచెటాను పోలిన్ అలంకారముం డెను; ఎకుకటకు
upon the posts thereof, on this side and on that side; and the going up to it
ఎనిమిది మట్ట
ా ండెను.
had eight steps.
తూరుపత్ట్ట
ు లోపటి ఆవరణములోనికి న్నున తోడుకొనిపోయి దాని
And he brought me to the North Gate and measured it according to these
గుమ్ిమును ఆయన్ కొలువగా పైచెపపన్ కొలత్ తేలను.
measures -దాని కావలిగదులకును సతంభ్ములకును మ్ధాగోడలకును కొలత్ అదే;
the little chambers thereof, the posts thereof and the arches thereof, and
దానికిని దాని చట్ట
ు నున్న మ్ధాగోడలకును కిటికీలుండెను; నిడివి యేబది
the windows to it round about. The length was fifty cubits, and the breadth
మూరలు, వెడలుప ఇరువది యె
ై దు మూరలు.
five and twenty cubits.
దాని మ్ధాగోడలు బయటి ఆవరణము త్ట్ట
ు చూచచండెను. ఈ పరకకను ఆ And the posts thereof were toward the outer court, and palm trees were
పరకకను దాని సతంభ్ములమీద ఖరూ
జ రపుచెటాను పోలిన్ అలంకార ముండెను, upon the posts thereof, on this side and on that side; and the going up to it
ఎకుకటకు ఎనిమిది మట్ట
ా ండెను.
had eight steps.
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ఉత్తరపు గుమ్ిమున్కు అత్డు న్నున తోడుకొనిపోయి దాని కొలు వగా అదే
కొలత్ యాయెను.
దాని కావలిగదులకును సతంభ్ములకును దాని మ్ధాగోడలకును అదే కొలత్;
దాని కిని దాని చట్ట
ు నున్న మ్ధాగోడలకును కీటికీలుండెను; దాని నిడివి
యేబది మూరలు దాని వెడలుప ఇరువదియె
ై దు మూరలు.
దాని సతంభ్ములు బయటి ఆవరణముత్ట్ట
ు చూచచండెను; ఆ
సతంభ్ములమీద ఈ పరకకను ఆ పరకకను ఖరూ
జ రపు చెటానుపోలిన్
అలంకారముండెను; ఎకుకటకు ఎనిమిది మట్ట
ా ండెను.
గుమ్ిముల సతంభ్ములయొదద వాకిలిగల గదియండెను; అకకడ దహన్బలి
పశువుల మ్యంసము కడుగుదురు.
మ్రియ గుమ్ిపు మ్ంటపములో ఇరుపరకకల రండసి బలాలుంచబడెను;
వీటిమీద దహన్బలి పశువులును ప్రప పరిహారారథ బలిపశువులును
అపరాధపరిహారారథ బలిపశు వులును వధింపబడును.
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గుమ్ిముయొకక వాకిలిదగుర ఉత్తరపుదికుకన్ మట్ట
ా ఎకుకచోట్టన్
ఇరుపరకకల రండసి బలాలుండెను. అన్గా గుమ్ిపు రండుపరకకల నాలుగసి
బలాలుండెను. ఇవి పశువులను వధించటకెై ఉంచబడి యండెను.
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దహన్బలి పశువులు మొదలగు బలిపశువులను వధించటకెై వినియోగించ
ఉపకరణము లుంచదగిన్ యెనిమిది బలాలు ఈ త్ట్ట
ు నాలుగు ఆ త్ట్ట
ు
నాలుగు మటాదగుర నుండెను.
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అవి మూరడున్నర నిడి వియ మూరడున్నర వెడలుపను మూరడు ఎతు
త ను
గలిగి మ్లిచిన్ రాత్రతో చేయబడి యండెను.
చట్ట
ు గోడకు అడుగడుగు పడుగుగల మేకులు నాటబడియండెను; అరపణ
సంబంధమైన్ మ్యంసము బలాలమీద ఉంచదురు.

Ezekiel

40

44

లోపటి గుమ్ిము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉత్తరపు
గుమ్ిముదగురనుండి దకిుణముగా చూచ నొకటియ, తూరుప గుమ్ిము
దగురనుండి ఉత్తరముగా చూచ నొక టియ రండు గదులుండెను.

Ezekiel

40

45

Ezekiel

40

46

అపుపడత్డు నాతో ఇటాననుదకిుణపుత్ట్ట
ు చూచ గది మ్ందిరమున్కు కావలి And he brought me to the porch of the house and measured each post of
వారగు యాజకులది.
the porch, five cubits on this side and five cubits on that side; and the
breadth of the gate was three cubits on this side and three cubits on that
side.
ఉత్తరపుత్ట్ట
ు చూచ గది బలిపీఠ మున్కు కావలివారగు యాజకులది. వీరు The length of the porch was twenty cubits and the breadth eleven cubits;
లేవీయలలో సాదోకు సంత్త్రవారై సేవచేయటకెై యెహోవా సనినధికి
and he brought me by the steps by which they went up to it; and there were
వచచవారు.
pillars by the posts, one on this side and another on that side.
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అత్డు ఆ ఆవరణమును కొలువగా నిడివియ వెడలుపను నూరుమూరలై
చచ్చచకముగా ఉండెను. మ్ందిరమున్కు ఎదురుగా బలిపీఠముంచబడెను.

And the chambers and the entries thereof were by the posts of the gates,
where they washed the burnt offering.
And in the porch of the gate were two tables on this side and two tables on
that side, to slay thereon the burnt offering and the sin offering and the
trespass offering.
And at the side outside, as one goeth up to the entry of the North Gate,
were two tables; and on the other side, which was at the porch of the gate,
were two tables.
Four tables were on this side and four tables on that side by the side of the
gate, eight tables upon which they slew their sacrifices.
And the four tables were of hewn stone for the burnt offering, of a cubit and
a half long and a cubit and a half broad and one cubit high, upon which also
they laid the instruments wherewith they slew the burnt offering and the
sacrifice.
And within were hooks, a handbreadth wide, fastened round about; and
upon the tables was the flesh of the offering.

And outside the inner gate were the chambers of the singers in the inner
court, which was at the side of the North Gate, and their prospect was
toward the south, one at the side of the East Gate having the prospect
toward the north.
And he said unto me, "This chamber whose prospect is toward the south is
for the priests, the keepers of the charge of the house.
And the chamber whose prospect is toward the north is for the priests, the
keepers of the charge of the altar; these are the sons of Zadok among the
sons of Levi, who come near to the LORD to minister unto Him."
So he measured the court, a hundred cubits long and a hundred cubits
broad, foursquare, and the altar that was before the house.

Afterward he brought me to the temple and measured the posts, six cubits
broad on the one side and six cubits broad on the other side, which was the
breadth of the tabernacle.
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అత్డు మ్ందిరముయొకక మ్ంటపములోనికి న్నున తోడుకొని వచిచ మ్ంటప And the breadth of the door was ten cubits; and the sides of the door were
సతంభ్ములను ఒకొకకకదాని కొలువగా అది ఇరుపరకకల అయిదేసి
five cubits on the one side and five cubits on the other side; and he
మూరలుండెను, గుమ్ిము ఇరుపరకకల మూడసి మూరల వెడలుప.
measured the length thereof, forty cubits, and the breadth, twenty cubits.
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మ్ంటపమున్కు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుకటకెై యంచబడిన్
మటాదగుర దాని వెడలుప పదకొండు మూరలు, సతంభ్ములదగుర ఇరు పరకకల
ఒకొకకకటిగా కంబములుంచబడెను.
త్రువాత్ అత్డు న్నున ఆలయమున్కు తోడుకొని వచిచ దాని సతంభ్ములను
కొలిచెను. ఇరుపరకకల అవి ఆరు మూరల్లయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప.
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వాకిలి వెడలుప పది మూరలు, త్లుపు ఇరుపరకకల అయిదేసి మూరలు, దాని
నిడివిని కొలువగా న్లుబది మూరలు, దాని వెడలుప ఇరువది మూరలు.
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అత్డు లోపలికి పోయి వాకిలి సతంభ్మును కొలువగా రండు మూరల్లయెను,
వాకిలి ఆరుమూరలు;వెడలుప ఏడు మూరలు.
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Then went he inward and measured the post of the door, two cubits; and
the door, six cubits; and the breadth of the door, seven cubits.
So he measured the length thereof, twenty cubits; and the breadth, twenty
cubits, before the temple. And he said unto me, "This is the Most Holy
Place."
After that, he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of
every side chamber, four cubits, round about the house on every side.

And the side chambers were three, one over another, and thirty in order;
and they entered into the wall which was of the house for the side
chambers round about, that they might have support, but they had no
support in the wall of the house.
ఇది అత్ర పరిశుదిసథలమ్ని చెపప దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును And there was an enlarging and a winding about still upward to the side
ఆలయమున్కును దానికిని మ్ధా వెడలుప ఇరువది మూరలు నాయెను.
chambers; for the winding about of the house went still upward round
about the house. Therefore the breadth of the house was still upward, and
so increased from the lowest chamber to the highest by the middle
chamber.
త్రువాత్ అత్డు మ్ందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరల్లయెను,
I saw also the height of the house round about; the foundations of the side
మ్ందిరపు పరకకలనున్న మేడ గదులను కొలువగా నాలుగసి మూరల్లయెను. chambers were a full reed of six great cubits.
ఈ మేడగదులు మూడసి అంత్సు
థ లు గలవి. ఈల్లగున్ ముపపది
గదులుండెను, ఇవి మేడ గదులచోట్టన్ మ్ందిరమున్కు చట్ట
ు కటుబడిన్
గోడతో కలిసియండెను; ఇవి మ్ందిరపుగోడను ఆనుకొనియన్న ట్ట
ు ండి
ఆనుకొన్క యండెను.
ఆ గోడ మేడగదులకు ఎకికన్ కొలది అవి మ్రి వెడలుపగా పరిగెను, పైకెకికన్
కొలది మ్ందిరముచట్ట
ు నున్న యీ మేడగదుల అంత్సు
థ లు మ్రి
వెడలపగుచండెను గనుక మ్ందిరపు పైభాగము మ్రి వెడలుపగా ఉండెను;
పైకెకికన్ కొలది అంత్సు
థ లు మ్రి వెడలుపగా ఉండెను.
మ్రియ నేను చూడగా మ్ంది రము చట్ట
ు నున్న నేలకట్ట
ు ఎతు
త గా కన్బడెను,
ఏల యన్గా ఆ మేడగదులకు ఆరు పదదమూరలుగల పునాది యండెను.

The thickness of the wall, which was for the side chamber outside, was five
cubits; and that which was left was the place of the side chambers that were
within.

మేడగదులకు బయటనున్న గోడ అయిదు మూరల వెడలుప; మ్రియ
మ్ందిరపు మేడగదుల పరకకల నున్న సథలము ఖాలీగా విడువబడి యండెను

Now the building fronting the separate place at the end toward the west
was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick
round about and the length thereof ninety cubits.

And between the chambers was the wideness of twenty cubits round about
the house on every side.

And the doors of the side chambers were toward the place that was left,
one door toward the north and another door toward the south; and the
breadth of the place that was left was five cubits round about.
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గదులమ్ధా మ్ందరిముచట్ట
ు న్లుదిశల ఇరువది మూరల వెడలుపన్ చోట్ట
విడువబడి యండెను

So he measured the house, a hundred cubits long; and the separate place
and the building with the walls thereof, a hundred cubits long;
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also the breadth of the face of the house and of the separate place toward
the east, a hundred cubits.
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మేడగదుల వాకిండు
ా ఖాలీగానున్న సథలముత్ట్ట
ు ఉండెను; ఒక వాకిలి ఉత్తరపు
త్ట్ట
ు న్ను ఇంకొక వాకిలి దకిుణపుత్ట్ట
ు న్ను ఉండెను. ఖాలీగా నున్న
సథలముచట్ట
ు అయిదు మూరల వెడలుపం డెను.
పరతేాకింపబడిన్ చోట్టకెదురుగానున్న కటు డము పడమ్టిత్ట్ట
ు డెబబది
మూరల వెడలుప, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప; గోడ నిడివి తొంబది
మూరలు.
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మ్ందిరముయొకక నిడివిని అత్డు కొలు వగా నూరు మూరల్లయెను,
పరతేాకింపబడిన్ సథల మును దాని కెదురుగానున్న కటుడమును దానిగోడ లను
కొలువగా నూరు మూరల్లయెను.

And he measured the length of the building opposite the separate place
which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on the
other side, a hundred cubits, with the inner temple and the porches of the
court,
the doorposts, and the narrow windows, and the galleries round about on
their three stories opposite the door, ceiled with wood round about, and
from the ground up to the windows (and the windows were covered),
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మ్రియ తూరుపత్ట్ట
ు మ్ందిరపు నిడివిని పరతేాకింపబడిన్ సథలమును
కొలువగా నూరు మూరల్లయెను.

to the space above the door, even unto the inner house and outside, and by
all the wall round about within and without, by measure.
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And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was
between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces,
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ఈల్లగున్ మ్ందిరపు వెనుకటి భాగమున్ పరతేాకింపబడిన్ సథలమున్ కెదురుగా
నున్న కటుడమును దాని ఇరుపరకకలనున్న వసారాలను కొలువగా నూరు
మూరల్లయెను.
మ్రియ గరాభలయ మును ఆవరణపు మ్ంటపములను గడపలను
కముిలుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంత్సు
థ ల చట్ట
ు నున్న వసారాలను
ఆయన్ కొలిచెను. కిటికీలు మ్రుగుచేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి
కిటికీలవరకు బలా కూరుపండెను
వాకిండాకు పైగా మ్ందిరమున్కు బయటను లోప లను ఉన్న గోడ అంత్య
లోగోడయ వెలిగోడయ చట్ట
ు గోడయ కొలత్పరకారము కటుబడియండెను.
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The posts of the temple were squared, and also the face of the sanctuary;
the appearance of the one as the appearance of the other.
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కెరూబులును ఖరూ
జ రపు చెట్ట
ా ను ఉండెను; దానికి రండసి కెరూబుల సందున్
ఖరూ
జ రపుచెట్ట
ు ఒకటియండెను; ఒకొకకక కెరూబున్కు రండసి ముఖము
లుండెను.
ఎటాన్గా ఈ త్ట్ట
ు ఖరూ
జ రపు చెట్ట
ు వెైపున్ మ్నుష్ాముఖ మును ఆ త్ట్ట
ు
ఖరూ
జ రపుచెట్ట
ు వెైపున్ సింహముఖమును కన్బడెను; ఈ పరకారము
మ్ందిరమ్ంత్టిచట్ట
ు నుండెను.
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And the temple and the sanctuary had two doors.
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నేల మొదలుకొని వాకిలిపైవరకు మ్ందిరపు గోడకు కెరూబులును ఖరూ
జ రపు
చెట్ట
ా ను ఉండెను.
మ్ందిరపు దావర బంధములు చచ్చచకములు, పరిశుదిసథలపు దావరబంధ
ములును అటిువే.
బలిపీఠము కఱ్ఱతో చేయబడెను, దాని యెతు
త మూడు మూరలు, నిడివి రండు
మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పరకకలును మ్య
ా నితో చేయబడి న్వి;
ఇది యెహోవా సముఖమ్ందుండు బలా అని అత్డు నాతో చెపపను.

so that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the
face of a young lion toward the palm tree on the other side; it was made
through all the house round about.
From the ground unto above the door were cherubims and palm trees
made, and on the wall of the temple.

The altar of wood was three cubits high and the length thereof two cubits;
and the corners thereof and the length thereof and the walls thereof were
of wood. And he said unto me, "This is the table that is before the LORD."

And the doors had two leaves apiece, two turning leaves: two leaves for the
one door and two leaves for the other door.
And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and
palm trees, as were made upon the walls; and there were thick planks upon
the face of the porch outside.
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మ్ందిరమున్కును పరిశుది సథలమున్కును రండు వాకిండు
ా ండెను.
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ఒకొకక వాకిలి రండసి మ్డత్ రకకలు గలది.
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Along the length of a hundred cubits was the north door, and the breadth
was fifty cubits.
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మ్రియ గోడలమీద ఉన్నట్ట
ా గా మ్ందిరపు వాకిండామీదను కెరూబులును
ఖరూ
జ రపుచెట్ట
ా ను చెకకబడి యండెను, బయటి మ్ంటపమున్కు విచిత్ిముగా
చేసిన్ ఉబుకువాట్టపని కన్బడెను.
మ్రియ మ్ంటపమున్కును ఇరుపరకకల గోడలకును మ్ందిరపు
మేడగదులకును ఒరప్రకులకును ఇరుపరకకల కముిలు వేసిన్ కిటికీలును
ఖరూ
జ రపు చెటానుపోలిన్ అలంకారమును ఉండెను.
అత్డు ఉత్తరమ్యరుముగా న్నున న్డిపంచి బయటి ఆవరణములోనికి
తోడుకొని వచిచ ఖాలీచోట్టన్కును ఉత్తరమున్నున్న కటుడమున్కును
ఎదురుగానున్న గదుల దగుర నిలిపను.
ఆ కటుడము నూరు మూరల నిడివిగలదై ఉత్తరదికుకన్ వాకిలికలిగి యేబది
మూరల వెడలుపగలది.
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For they were in three stories, but had not pillars as the pillars of the courts;
therefore the upper building was narrowed more than the lowest and the
middlemost from the ground.
And the wall that was outside opposite the chambers, toward the outer
court on the forepart of the chambers, the length thereof was fifty cubits.
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ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున్ కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు
చఎ ు కెదురుగాను మూడవ అంత్సు
థ లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి
యెదురుగా ఉండెను.
గదులకెదురుగా పదిమూరల వెడలుపగల విహారసథలముం డెను, లోపటి
ఆవరణమున్కు పోవుచ ఉత్తరదికుక చూచ వాకిండు
ా గల విహారసథలమొకటి
యండెను, అది మూరడు వెడలుప.
వాకిండాకు వసారాలుండుటవలన్ పై గదులు ఎతు
త త్కుకవగాను మ్ధాగదులు
ఇరుకుగానుండి కురచవాయెను.
మూడవ అంత్సు
థ లో ఉండిన్వి ఆవరణ ములకున్న వాటివంటి సతంభ్ములు
వాటికి లేవు గనుక అవి కిరందిగదులకంట్టను మ్ధాగదులకంట్టను చిన్నవిగా
కటుబడియండెను.
మ్రియ గదుల వరుసనుబటిు బయటి ఆవరణముత్ట్ట
ు గదులకెదురుగా
ఏబది మూరల నిడివిగల యొక గోడ కటుబడియండెను.
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బయటి ఆవరణములో నున్న గదుల నిడివి యేబది మూరలుగాని మ్ందిరపు
ముందటి ఆవరణము నూరుమూరల నిడివిగలదై యండెను.

And the walk before them was like the appearance of the chambers which
were toward the north, as long as they and as broad as they; and all their
exits were both according to their fashions, and according to their doors.
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ఈ గదులు గోడకిరందనుండి లేచిన్ట్ట
ు గా కన్బడెను, బయటి
ఆవరణములోనుండి వాటిలో పరవేశించటకు తూరుప దికుకన్ మ్యరుముండెను.

And according to the doors of the chambers that were toward the south
was a door in the head of the walk, the passage directly before the wall
toward the east as one entereth into them.

And there were narrow windows and palm trees on the one side and on the
other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the
house, and thick planks.
Then he brought me forth into the outer court, the way toward the north;
and he brought me into the chamber that was opposite the separate place
and which was before the building toward the north.

Opposite the twenty cubits which were for the inner court, and opposite the
pavement which was for the outer court, was gallery upon gallery in three
stories.
And before the chambers was a walk of ten cubits breadth inward, a way of
one cubit, and their doors toward the north.
Now the upper chambers were shorter; for the galleries were higher than
these -- than the lower and than the middlemost of the building.

For the length of the chambers that were in the outer court was fifty cubits;
and lo, those before the temple were a hundred cubits.
And from under these chambers was the entry on the east side, as one
goeth into them from the outer court.
The chambers were within the thickness of the wall of the court toward the
east, opposite the separate place and opposite the building.
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విడిచోట్టన్కు ఎదురు గాను కటుడమున్ కెదురుగాను ఆవరణపుగోడ
మ్ందములో తూరుపత్ట్ట
ు కొనిన గదులుండెను.
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మ్రియ వాటి యెదుటనున్న మ్యరుము ఉత్తరపుత్ట్ట
ు నున్న గదుల
When the priests enter therein, then shall they not go out of the holy place
మ్యరుము వల నుండెను, వాటి నిడివిచొపుపన్ను వెడలుప చొపుప న్ను ఇవియ into the outer court; but there they shall lay their garments wherein they
కటుబడెను; వీటి దావరములును ఆ రీత్రనే కటుబడియండెను.
minister, for they are holy; and they shall put on other garments and shall
approach those things which are for the people."
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మ్రియ మ్యరుపు మొగను దకిుణపు త్ట్ట
ు గదులయొకక త్లుపులవల వీటికి
త్లుపులుండెను, ఆ మ్యరుము ఆవరణములోనికి పోవు నొకనికి తూరుపగా
నున్న గోడ యెదుటనే యండెను.
అపుపడాయన్ నాతో ఇటానను విడిచోట్టన్కు ఎదురుగానున్న ఉత్తరపు
గదులును దకిుణపుగదులును పరత్రష్ఠత్ములైన్వి, వాటి లోనే యెహోవా
సనినధికి వచచ యాజకులు అత్రపరిశుది వసు
త వులను భుజంచెదరు, అకకడ
వారు అత్రపరిశుది వసు
త వులను, అన్గా నైవేదామును ప్రపపరిహారారథ
బలిపశుమ్యంసమును అపరాధపరిహారారథ బలిపశుమ్యంసమును ఉంచెదరు, ఆ
సథలము అత్రపరిశుదిము.

Now when he had made an end of measuring the inner house, he brought
me forth toward the gate whose prospect is toward the east, and measured
it round about.
He measured the east side with the measuring reed, five hundred reeds
with the measuring reed round about.
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యాజకులు లోపల పరవేశించన్పుపడు పరిశుది సథలమును విడిచి బయటి
ఆవరణములోనికి పోక అకకడనే తాము పరిచరా చేయ వసతీములను
ఉంచవలను; అవి పరత్రష్ఠత్ములైన్వి గనుక జనుల సంబంధమైన్ దేనినైన్ను
వారు ముట్ట
ు న్పుపడు వారు వేరుబటులు ధరించకొన్వలను.

He measured the north side, five hundred reeds with the measuring reed
round about.
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అత్డు లోపటి మ్ందిరమును కొలుచట ముగించి న్నున బయటికి
తోడుకొని తూరుపత్ట్ట
ు చూచ గుమ్ిము న్కు వచిచ చట్ట
ు ను కొలిచెను.

He measured the south side, five hundred reeds with the measuring reed.
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తూరుపదిశను చట్ట
ు ను కొలకఱ్ఱతో కొలువగా ఐదువందల బారల్లయెను.
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Then said he unto me, "The north chambers and the south chambers, which
are in front of the separate place, they are holy chambers where the priests
who approach unto the LORD shall eat the most holy things. There shall
they lay the most holy things, and the meat offering, and the sin offering,
and the trespass offering; for the place is holy.

He turned about to the west side and measured five hundred reeds with the
measuring reed.
ఉత్తర దిశను చట్ట
ు ను కొలకఱ్ఱతో కొలువగా ఐదువందల బారలును
He measured it on the four sides; it had a wall round about, five hundred
reeds long and five hundred broad, to make a separation between the
sanctuary and the profane place.
దకిుణదిశను కొలకఱ్ఱతో కొలువగా ఐదువందల బారలును,
Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the
east.
పశిచమ్దిశను త్రరిగి కొలకఱ్ఱతో కొలువగా ఐదువందల బారలును తేలను.
And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east;
and His voice was like a noise of many waters, and the earth shined with His
glory.
నాలుగుత్ట్ట
ా అత్డు కొలిచెను; పరత్రష్ఠత్మైన్ సథలమును పరత్రష్ఠత్ము కాని
And it was according to the appearance of the vision which I saw, even
సథలమునుండి పరతేాకపరుచటకెై దానిచట్ట
ు న్లుదిశల ఐదువందల
according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the
బారలుగల చచ్చచకపు గోడ కటుబడి యండెను.
visions were like the vision that I saw by the River Chebar; and I fell upon my
face.
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త్రువాత్ అత్డు తూరుపత్ట్ట
ు చూచ గుమ్ిమున్కు న్నున తోడుకొని రాగా And the glory of the LORD came into the house by the way of the gate
whose prospect is toward the east.
ఇశారయేలీయల దేవుని పరభావము తూరుపదికుకన్ కన్బడెను; దానినుండి
So the Spirit took me up and brought me into the inner court; and behold,
పుటిున్ ధవని విసాతరజలముల ధవనివల విన్బడెను, ఆయన్ పరకా శముచేత్
the glory of the LORD filled the house.
భూమి పరజవరిలాను.
నాకు కన్బడు దరశన్ము, పటుణమును నాశముచేయటకెై నేను రాగా నాకు
And I heard Him speaking unto me out of the house; and the man stood by
కన్ బడిన్ దరశన్మువల నుండెను. మ్రియ కెబారు న్ది దగుర నాకు
me.
కన్బడిన్ దరశన్ము వంటి దరశన్ములు నాకు కన్బడగా నేను సాగిలబడిత్రని.
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తూరుపత్ట్ట
ు చూచ గుమ్ిపుమ్యరుమున్ యెహోవా తేజ్యమ్హిమ్
మ్ందిరము లోనికి పరవేశించెను.
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ఆత్ి న్నున ఎత్రత లోపటి ఆవరణము లోనికి తీసికొని రాగా యెహోవా
తేజ్యమ్హిమ్తో మ్ందిరము నిండియండెను.

Ezekiel

43

6

Ezekiel

43

7

Ezekiel

43

8

మ్ందిరములోనుండి యొకడు నాతో మ్యటల్లడిన్ట్ట
ు నాకు శబదము
విన్బడెను. అపుపడు నాయొదద నిలిచిన్వాడు నాతో ఇటానను.
న్ర పుతు
ి డా, యిది నా గదద సథలము, నా ప్రదపీఠము; ఇకకడ నేను
ఇశారయేలీయలమ్ధా నిత్ామును నివసించె దను, వారు ఇకను
జారత్వముచేసి త్మ్ రాజుల కళేబరము లకు ఉన్నత్ సథలములను కటిు,
తామైన్ను త్మ్ రాజులైన్ను నా పరిశుదినామ్మును
అపవిత్ిపరచకయందురు, నాకును వారికిని మ్ధా గోడ మ్యత్ిముంచి
నా గడపదగుర వారి సథలముల గడపలను, నా దావరబంధములదగుర వారి
దావర బంధములను కటిు, తాముచేసిన్ హేయకిరయలచేత్ నా
పరిశుదినామ్మున్కు దూష్ణ కలుగుటకెై వారు హేతువు
లైరి గనుక
నేను కోప్రవేశుడనై వారిని నాశన్ము చేసిత్రని.
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వారు జారత్వము మ్యని, త్మ్ రాజుల కళేబరము లను నాయొదదనుండి
దూరమున్కు కొనిపోయిన్యెడల వారిమ్ధాను నేనలాపుపడును నివసింతును.

Ezekiel

43

10

కాబటిు న్రపుతు
ి డా, ఇశారయేలీయలు తాము చేసిన్ దోష్ములనుబటిు
సిగు
ు పడున్ట్ట
ా ఈ మ్ందిరమును వారికి చూపంచము, వారు దాని వెైఖరిని
కనిపటువలను.

And He said unto me, "Son of man, the place of My throne and the place of
the soles of My feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel
for ever, and My holy name, shall the house of Israel no more defile, neither
they nor their kings, by their whoredom nor by the carcasses of their kings
in their high places.
In their setting of their threshold by My thresholds, and their post by My
posts, and the wall between Me and them, they have even defiled My holy
name by their abominations that they have committed. Therefore I have
consumed them in Mine anger.
Now let them put away their whoredom and the carcasses of their kings far
from Me, and I will dwell in the midst of them for ever.
"Thou son of man, show the house to the house of Israel, that they may be
ashamed of their iniquities; and let them measure the pattern.

And if they be ashamed of all that they have done, show them the form of
the house and the fashion thereof, and the goings out thereof and the
comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances
thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof; and write it in
their sight, that they may keep the whole form thereof and all the
ordinances thereof, and do them.
This is the law of the house: Upon the top of the mountain the whole limit
thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house.
"And these are the mesurements of the altar in cubits (the cubit is a cubit
and a handbreadth): even the bottom shall be a cubit and the breadth a
cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a
span; and this shall be the higher place of the altar.
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తాము చేసిన్వాటనినటినిబటిు వారు సిగు
ు పడిన్యెడల, మ్ందిరముయొకక
వెైఖరిని దాని యేరాపట్టను బహిరుమ్ సాథన్ములను అంత్రుమ్సాథన్ములను
దానినిగూరిచన్ మ్రాాద లనినటిని విధులనినటిని దాని ఆచారములను
కరమ్ములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ ఆచారవిధులనినటిని గెైకొని
ఆచరించన్ట్ట
ా వారు చూచచండగా వాటిని వా
ర యిం చము.

And from the bottom upon the ground even to the lower ledge shall be two
cubits and the breadth one cubit; and from the lesser ledge even to the
greater ledge shall be four cubits and the breadth one cubit.
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ఆ మ్ందిరమునుగూరిచన్ విధి యేదన్గా పరవత్ము మీద దానికి చేరికెైన్
సథలమ్ంత్య అత్రపరిశుదిము, మ్ందిర మునుగూరిచన్ విధి యిదియే.

So the altar shall be four cubits; and from the altar and upward shall be four
horns.
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And the altar shall be twelve cubits long, twelve broad, square in the four
squares thereof.
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మూరల కొలచొపుపన్ బలిపీఠముయొకక కొలత్ ఎంత్న్గా మూరడు, అన్గా
మూరడు జేనడు బలిపీఠము న్కు పీఠమొకటి యండవలను. దాని డొలుపు
మూర డెతు
త ను మూరడు వెడలుపను చట్ట
ు దాని చూరు జేనడు విచిత్ిమైన్
పనిగలదిగాను ఉండవలను.
నేలమీద కటు బడిన్ డొలుపు మొదలుకొని కిరంది చూరువరకును ఎతు
త రండు
మూరలు, వెడలుప మూరడు మ్రియ చిన్న చూరు మొదలుకొని పదద
చూరువరకు నాలుగు మూరలు, దాని వెడలుప మూరడు.
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దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన గుండమునుండి పైకి
నాలుగు కొముి లుండెను,
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దేవాగినగుండము పండెరండు మూరల కొలత్ గలదై చచ్చచకముగా నుండెను.
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మ్రియ చూరు నిడి వియ వెడలుపను న్లుదిశల పదునాలుగు మూరలు,
దాని చట్ట
ు నున్న అంచ జేనడు, దాని చటుంత్య మూరడు, డొలపు ఒకటి
యండెను, దానికున్న మట్ట
ా తూరుప త్ట్ట
ు ండెను.
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మ్రియ అత్డు నాతో ఇటాననున్రపుతు
ి డా, పరభువెైన్ యెహోవా
Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఈ బలి పీఠము కటుబడిన్ పమ్ిట దానిమీద రకిము
the appointed place of the house, outside the sanctuary.
చలిా, దహన్ బలులు అరిపంచటకెై విధులనుబటిు ఈల్లగున్ జరిగింప వలను.
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పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాపరిచరాచేయటకెై నా
సనినధికివచచ సాదోకు సంతా న్పు లేవీయలగు యాజకులకు ప్రపపరి
హారారథబలి అరిపం చటకెై కోడెను ఇయావలను.
వారు దాని తీసికొని ప్రపపరిహారారథబలిగా న్రిపంచి, బలి పీఠమున్కు ప్ర
ర య
శిచత్తము చేయటకెై దాని రకిములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు
కొముిలమీదను చూరుయొకక నాలుగు మూలలమీదను చట్ట
ు నున్న
అంచమీదను చమ్రవలను.
త్రువాత్ ప్రపపరిహారారథ బలియగు ఎదు
ద ను తీసి పరిశుది సథలము అవత్ల
మ్ందిరమున్కు చేరిన్ నిరణయసథలములో దానిని దహన్ము చేయవలను.

And the ledge shall be fourteen cubits long and fourteen broad in the four
squares thereof; and the border about it shall be half a cubit, and the
bottom thereof shall be a cubit about; and his stairs shall look toward the
east."
And He said unto me, "Son of man, thus saith the Lord GOD: These are the
ordinances of the altar on the day when they shall make it, to offer burnt
offerings thereon and to sprinkle blood thereon.
And thou shalt give to the priests, the Levites who are of the seed of Zadok,
who approach Me to minister unto Me, saith the Lord GOD, a young bullock
for a sin offering.
And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it
and on the four corners of the ledge and upon the border round about; thus
shalt thou cleanse and purge it.

And on the second day thou shalt offer a kid of the goats without blemish
for a sin offering; and they shall cleanse the altar, as they cleansed it with
the bullock.
When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young
bullock without blemish and a ram out of the flock without blemish.

And thou shalt offer them before the LORD, and the priests shall cast salt
upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the LORD.
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రండవ దిన్మున్ ప్రప పరిహారారథబలిగా నిరోదష్మైన్ యొక మేకపలాను అరిపంప
వలను; కోడెచేత్ను బలిపీఠమున్కు ప్రపపరి హారము చేసిన్ట్ట
ా మేకపలాచేత్ను
ప్రపపరిహారము చేయవలను.
దాని నిమి త్తము ప్రపపరిహారము చేయట చాలించిన్ త్రువాత్ నిరోదష్మైన్
కోడెను నిరోదష్మైన్ పటేులును అరిపంపవలను.
యెహోవా సనినధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటి మీద ఉపుపచలిా
దహన్బలిగా యెహోవాకు అరిపంప వలను.

Seven days shalt thou prepare every day a goat for a sin offering; they shall
also prepare a young bullock and a ram out of the flock, without blemish.
Seven days shall they purge the altar and purify it, and they shall consecrate
themselves.
And when these days are expired, it shall be that upon the eighth day, and
so forward, the priests shall make your burnt offerings upon the altar, and
your peace offerings; and I will accept you, saith the Lord GOD."

ఏడు దిన్ములు వరుసగా ప్రపపరిహారారిబలిగా ఒక మేకపలాను ఒక కోడెను
నిరోదష్మైన్ ఒక పటేులును వారు సిదిపరచవలను.
ఏడు దిన్ములు యాజకులు బలి పీఠమున్కు ప్ర
ర యశిచత్తము చేయచ
దానిని పవిత్ి పరచచ పరత్రష్ఠంచచ నుండవలను.

Then he brought me back the way of the gate of the outer sanctuary which
looketh toward the east, and it was shut.
Then said the LORD unto me, "This gate shall be shut. It shall not be opened
and no man shall enter in by it, because the LORD, the God of Israel, hath
entered in by it; therefore it shall be shut.
ఆ దిన్ములు తీరిన్ త్రువాత్ ఎనిమిదవ దిన్ము మొదలుకొని యాజకులు It is for the prince; the prince shall sit in it to eat bread before the LORD. He
బలిపీఠముమీద మీ దహన్బలులను మీ సమ్యధాన్బలులను అరిపంపగా నేను shall enter by the way of the porch of that gate and shall go out by the way
మిముి న్ంగీకరించెదను; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
of the same."
తూరుపత్ట్ట
ు చూచ పరిశుదిసథలముయొకక బయటి గుమ్ిపు మ్యరుమున్కు Then he brought me the way of the north gate before the house. And I
అత్డు న్నున తోడుకొని రాగా ఆ గుమ్ిము మూయబడి యండెను.
looked, and behold, the glory of the LORD filled the house of the LORD; and
I fell upon my face.
అంత్ట యెహోవా నాతో ఈ మ్యట సెలవిచెచనుఇశారయేలీయల దేవుడెైన్
And the LORD said unto me, "Son of man, mark well, and behold with thine
యెహోవా ఈ గుమ్ిముదావరా పరవేశించెను గనుక ఏ మ్యన్వుడును
eyes and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the
దానిదావరా పరవేశింపకుండున్ట్ట
ా ఎన్నడును తీయబడకుండ అది
ordinances of the house of the LORD and all the laws thereof; and mark well
మూయబడియే యండును.
the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary.
అధిపత్ర యగువాడు త్న్ ఆధిపత్ామునుబటిు యెహోవా సనినధిని ఆహా
రము భుజంచన్పుపడు అత్డచచట కూరుచండును; అత్డెైతే
మ్ంటపమ్యరుముగా పరవేశించి మ్ంటపమ్యరు ముగా బయటికి పోవలను.
అత్డు ఉత్తరపు గుమ్ిము మ్యరుముగా మ్ందిరము ఎదుటికి న్నున
తోడుకొని వచెచను. అంత్లో యెహోవా తేజ్యమ్హి మ్తో యెహోవా
మ్ందిరము నిండియండుట చూచి నేను సాగిలపడగా

And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, `Thus saith
the Lord GOD: O ye house of Israel, let it suffice you of all your
abominations,
in that ye have brought into My sanctuary strangers, uncircumcised in heart
and uncircumcised in flesh, to be in My sanctuary to pollute it, even My
house, when ye offer My bread, the fat and the blood; and they have
broken My covenant because of all your abominations.

యెహోవా నాకు సెలవిచిచన్దేమ్న్గాన్రపుతు
ి డా, యెహోవా మ్ందిరమును
గూరిచన్ కటుడ లనినటిని విధులనినటిని నేను నీకు తెలియజేయచనానను;
నీవు మ్న్సుస నిలుపుకొని ఆ సంగతులనినటిని చూచి చెవినిబెట్ట
ు ము.
మ్రియ పరిశుదిసథలములోనుండి పోవు మ్యరుములనినటి దావరా
మ్ందిరములోపలికి వచచటను గూరిచ యోచించము.

And ye have not kept charge of Mine holy things; but ye have set keepers of
My charge in My sanctuary for yourselves.
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త్రరుగుబాట్టచేయ ఇశారయేలీ యలకు ఈ మ్యట పరకటింపుముపరభువెైన్
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయల్లరా, యిదివరకు మీరు చేసిన్
హేయకిరయలనిన చాలును.

"`Thus saith the Lord GOD: No stranger, uncircumcised in heart nor
uncircumcised in flesh, shall enter into My sanctuary, or any stranger that is
among the children of Israel.
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And the Levites that have gone away far from Me when Israel went astray,
who went astray away from Me after their idols, they shall even bear their
iniquity.
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ఆహారమును కొరవువను రకిమును మీరు నా కరిపంచన్పుపడు నా
పరిశుదిసథలములో ఉండి దాని న్పవిత్ిపరచన్ట్ట
ా హృదయమ్ందును,
శరీరమ్ందును సున్నత్ర లేని అనుాలను దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా
వారు మీ హేయ కిరయలనినటిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధన్ను భ్ంగ
పరచిరి.
నేను మీకపపగించిన్ నా పరిశుదిమైన్ వసు
త వు లను మీరు కాప్రడక, వారు
కాప్రడవలన్ని మీకు మ్యరుగా అనుాలను ఉంచిత్రరి.

Ezekiel

44

9

కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాహృదయమ్ందును,
శరీరమ్ందును సున్నత్రలేని అనుాలై యండి ఇశారయేలీ యలమ్ధా
నివసించవారిలో ఎవడును నా పరిశుదిసథలములో పరవేశింపకూడదు.

Yet they shall be ministers in My sanctuary, having charge at the gates of
the house and ministering to the house. They shall slay the burnt offering
and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to
minister unto them.
Because they ministered unto them before their idols and caused the house
of Israel to fall into iniquity, therefore have I lifted up Mine hand against
them, saith the Lord GOD, and they shall bear their iniquity.

Ezekiel

44

10

మ్రియ ఇశారయేలీయలు న్నున విసరిజంచి త్మ్ విగరహములను
అనుసరింపగా, వారితోకూడ న్నున విసరిజంచిన్ లేవీయలు త్మ్ దోష్మును
భ్రించదురు.

And they shall not come near unto Me to do the office of a priest unto Me,
nor to come near to any of My holy things in the Most Holy Place; but they
shall bear their shame and their abominations which they have committed.
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అయిన్ను వారు నా పరిశుదిసథల ములో పరిచరాచేయవారు, నా
మ్ందిరమున్కు దావర ప్రలకులై మ్ందిర పరిచరా జరిగించవారు, పరజలకు
బదులుగా వారే దహన్బలి పశువులను బలి పశువులను వధించవారు,
పరిచరాచేయటకెై వారే జనుల సమ్క్ష మున్ నియమింపబడిన్వారు.

But I will make them keepers of the charge of the house for all the service
thereof and for all that shall be done therein.
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విగరహముల ఎదుట జను లకు పరిచారకులై ఇశారయేలీయలు తొటిిలిా
ప్రపము చేయటకు వారు కారకులైరి గనుక నేను వారికి విరోధి నైత్రని; వారు
త్మ్ దోష్మును భ్రించదురు; ఇదే పరభు వెైన్ యెహోవా వాకుక.

But the priests, the Levites, the sons of Zadok that kept the charge of My
sanctuary when the children of Israel went astray from Me, they shall come
near to Me to minister unto Me, and they shall stand before Me to offer
unto Me the fat and the blood, saith the Lord GOD.
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They shall enter into My sanctuary, and they shall come near to My table to
minister unto Me, and they shall keep My charge.
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త్మ్ అవమ్యన్మును తాము చేసిన్ హేయకిరయలకు రావలసిన్ శిక్షను
వారనుభ్వించ దురు; వారు యాజకత్వము జరిగించటకెై నా సనినధికి
రాకూడదు, పరిశుది వసు
త వులను గాని అత్రపరిశుది వసు
త వులను గాని
ముటుకూడదు.
అయితే నా మ్ందిర సంబంధమైన్ పని అంత్టిని దానిలో జరుగు
పనులనినటిని విచారించచ దానిని కాప్రడు వారినిగా నేను వారిని
నియమించచనానను.
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And it shall come to pass that when they enter in at the gates of the inner
court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come
upon them while they minister in the gates of the inner court and within.

ఇశారయేలీయలు న్నున విసరిజంపగా నా పరిశుదిసథల సంరక్షణను కనిపట్ట
ు
They shall have linen headdresses upon their heads and shall have linen
సాదోకు సంత్త్రవారగు లేవీయలైన్ యాజకులు పరిచరా చేయటకెై నా
breeches upon their loins; they shall not gird themselves with any thing that
సనినధికి వచిచ వారే నా సనినధిని నిలిచి, కొరవువను రకిమును నాకు
causeth sweat.
అరిపంచదురు; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Ezekiel

44

16

వారే నా పరిశుదిసథలములో పరవేశింతురు, పరిచరా చేయటకెై వారే నా
And when they go forth into the outer court, even into the outer court to
బలాయొదదకు వతు
త రు, వారే నేన్పపగించిన్ దానిని కాప్రడుదురు; ఇదే పరభువగు the people, they shall put off their garments wherein they ministered and
యెహోవా వాకుక.
lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments; and
they shall not sanctify the people with their garments.
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వారు లోపటి ఆవరణపు గుమ్ిములలోనికి వచచన్పుపడు జనుపనారబటులు Neither shall they shave their heads nor suffer their locks to grow long; they
ధరించకొన్వలను. లోపటి ఆవరణపు గుమ్ిములదావరా వారు మ్ందిరమున్ shall only trim the hair of their heads.
పరవేశించి పరిచరాచేయన్పుపడెలా బచచచేత్ చేసిన్ బటులు వారు
ధరింపకూడదు.
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Neither shall any priest drink wine when they enter into the inner court.
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అవిసెనార ప్రగాలు ధరించకొని న్డుములకు జనుప నారబటు
కట్ట
ు కొన్వలను, చెమ్ట పుటిుంచన్దేదైన్ను వారు ధరింపకూడదు.
బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదదకు వారు వెళ్ల
ా న్పుపడు త్మ్ పరత్రష్ఠత్
వసతీములను తీయకపోవుటచేత్ జనులను పరత్రష్ఠంపకుండున్ట్ట
ా , త్మ్
పరిచరా సంబంధమైన్ వసతీ ములను తీసి పరత్రష్ఠత్ములగు గదులలో వాటిని
ఉంచి, వేరు బటులు ధరింపవలను,
మ్రియ వారు త్మ్ త్లలు కౌురము చేయించకొన్కూడదు, త్లవెండు
ర కలు
పరుగ నియాక కతెతరతో మ్యత్ిము వాటిని కత్రతరింపవలను.
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లోపటి ఆవరణములో చొచచన్పుడు ఏ యాజకుడును దా
ర కాురసము
ప్రన్ముచేయకూడదు.

And in controversy they shall stand in judgment, and they shall judge it
according to My judgments; and they shall keep My laws and My statutes in
all Mine assemblies, and they shall hallow My Sabbaths.
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And they shall come near no dead person to defile themselves; but for
father or for mother, or for son or for daughter, for brother or for sister that
hath had no husband, they may defile themselves.
And after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days.
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వారు విధవ రాండరనైన్ను విడువబడిన్దానినైన్ను పండిాచేసికొన్ కూడదుగాని
ఇశారయేలీయల సంత్త్రవారగు కన్ాలనైన్ను, యాజ కులకు భారాలై
విధవరాండు
ర గా నున్న వారినైన్ను చేసికొన్వచచను.
పరత్రష్ఠత్మైన్దేదో పరత్రష్ఠత్ము కానిదేదో పవిత్ిమైన్దేదో అపవిత్ిమైన్దేదో కను
గొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుపన్ట్ట
ా
జనులు వాాజామ్యడున్పుపడు నా విధులనుబటిు వారికి తీరుప తీరుచటకెై
వారు తీరపరులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన్
విధులనుబటిుయ కటుడలనుబటిుయ నా నియామ్కకాలములను
జరుపుదురు; నా విశారంత్ర దిన్ములను ఆచరించదురు.
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త్ండిరదియ త్లిాదియ కుమ్యరునిదియ కుమ్యరిదియ సహోదరునిదియ
"`And it shall be unto them for an inheritance. I am their inheritance, and ye
పండిా కాని సహోదరిదియ శవమునుముటిు అంట్ట పడవచచను, అయితే మ్రి shall give them no possession in Israel: I am their possession.
ఏ మ్నుష్ాశవమునుగాని ముటిు అంట్టపడ కూడదు.
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ఒకడు అంట్టపడి శుచిరూభéతుడెైన్ త్రువాత్ ఏడు దిన్ములు లకికంచి

Neither shall they take for their wives a widow nor her that is put away; but
they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow who
had a priest before.
And they shall teach My people the difference between the holy and
profane, and cause them to discern between the unclean and the clean.

And on the day that he goeth into the sanctuary unto the inner court to
minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord GOD.

They shall eat the meat offering and the sin offering and the trespass
offering, and every dedicated thing in Israel shall be theirs.
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పరిశుదిసథలములో పరిచరా చేయటకెై లోపటి ఆవరణములోని
పరిశుదిసథలమున్కు వచిచన్వాడు అత్డు త్న్కొరకు ప్రపపరిహారారథబలి
అరిపంపవలను; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
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వారికి సావసథామేదన్గా నేనే వారికి సావసథాము, ఇశార యేలీయలలో వారి
కెంత్మ్యత్ిమును సావసథాము ఇయా కూడదు, నేనే వారికి సావసథాము.
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నైవేదాములును ప్రపపరిహారారథ బలిమ్యంసమును అపరాధ పరిహారారథ
బలిమ్యంసమును వారికి ఆహారమ్వును, ఇశారయేలీయలచేత్ దేవునికి
పరత్రష్ుత్ములగు వసు
త వులనినయ వారివి.

"`Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall
offer an oblation unto the LORD, a holy portion of the land. The length shall
be the length of five and twenty thousand reeds, and the breadth shall be
ten thousand; this shall be holy in all the borders thereof round about.
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Of this there shall be for the sanctuary five hundred in length with five
hundred in breadth, square round about, and fifty cubits round about for
the open places thereof.
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మీ పరత్రష్ఠ తారపణములనినటిలోను తొలిచూలు వాటనినటిలోను
మొదటివియ, పరథమ్ ఫలములనినటి లోను మొదటివియ
యాజకులవగును; మీ కుట్టంబములకు ఆశీరావదము కలుగున్ట్ట
ా మీరు
ముందుగా పసికిన్ పండి ముదదను యాజకులకియావలను.
పకు
ు లలోను పశువుల లోను త్న్కుతాను చచిచన్దానినిగాని చీలచబడిన్దానిని
గాని యాజకులు భుజంపకూడదు.
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మీరు చీట్ట
ా వేసి దేశమును విభాగించన్పుపడు భూమిలో ఒక భాగమును
పరత్రష్ఠతారపణముగా యెహో వాకు పరత్రష్ఠంపవలను. దానికి ఇరువదియె
ై దువేల
కొల కఱ్ఱల నిడివియ పదివేల కొలకఱ్ఱల వెడలుపను ఉండ వలను, ఈ
సరిహదు
ద లనినటిలోగానున్న భూమి పరత్రష్ఠత్ మ్గును.
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దానిలో పరిశుదిసథలమున్కు ఐదువందల కొల కఱ్ఱల చచ్చచకము ఏరపడవలను; And the five and twenty thousand of length and the ten thousand of
దానికి న్లుదిశల ఏబది మూరల మైదాన్ముండవలను,
breadth shall also the Levites, the ministers of the house, have for
themselves as a possession for twenty chambers.
కొలువబడిన్ యీ సథలము నుండి ఇరువదియె
ై దువేల కొలకఱ్ఱల నిడివియ
"`And ye shall appoint as the possession of the city five thousand broad, and
పదివేల కొలకఱ్ఱల వెడులుపనుగల యొకచోట్ట కొలిచివేయవలను. అందులో
five and twenty thousand long, opposite the oblation of the holy portion; it
మ్హా పరిశుదిసథలముగా ఉన్న పరిశుదిసథల ముండును.
shall be for the whole house of Israel.
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యెహోవాకు పరిచరాచేయటకెై ఆయన్ సనినధికి వచిచ
పరిచరాచేయచన్న యాజకులకు ఏరాప ట్టైన్ ఆ భూమి పరత్రష్ఠత్ సథలముగా
ఎంచబడును; అది వారి యిండాకు నివేశమై పరిశుదిసథలమున్కు పరత్రష్ఠత్ముగా
ఉండును. మ్ందిరములో పరిచరా చేయచన్న లేవీయలు ఇండు
ా కట్ట
ు కొని
నివసించన్ట్ట
ా

"`And a portion shall be for the prince on the one side and on the other side
of the oblation of the holy portion and of the possession of the city, before
the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from
the west side westward and from the east side eastward; and the length
shall be over against one of the portions, from the west border unto the
east border.
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ఇరువదియె
ై దు వేల కొలకఱ్ఱల నిడివియ పదివేల కొలకఱ్ఱల వెడలుపను గల
యొక పరదేశమును వారికి సావసథాముగా ఇరువది గదులను ఏరాపట్ట
చేయవలను.

In the land shall be his possession in Israel; and My princes shall no more
oppress My people, and the rest of the land shall they give to the house of
Israel according to their tribes.

And the first of all the firstfruits of all things and every oblation of all, of
every sort of your oblations, shall be the priest's. Ye shall also give unto the
priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine
house.
The priests shall not eat of any thing that is dead of itself or torn, whether it
be fowl or beast.

And of this measure shalt thou measure the length of five and twenty
thousand and the breadth of ten thousand; and in it shall be the sanctuary
and the Most Holy Place.
The holy portion of the land shall be for the priests, the ministers of the
sanctuary, who shall come near to minister unto the LORD; and it shall be a
place for their houses and a holy place for the sanctuary.
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మ్రియ పటుణమున్కెై అయిదువేల కొలకఱ్ఱల వెడలుపను ఇరువదియె
ై దువేల
కొల కఱ్ఱల నిడివియగల యొక పరదేశము ఏరాపట్ట చేయ వలను. అది
పరత్రష్ఠత్మ్గు భాగమున్కు సరిగా ఉండ వలను, ఇశారయేలీయలకందరికి అది
సావసథాముగా ఉండును.
మ్రియ పరత్రష్ఠత్ భాగమున్కును పటుణము న్కెై యేరపడిన్ పరదేశమున్కును
ఎదురుగా వాటికి పడ మ్టగాను తూరుపగాను, పరత్రష్ఠత్భాగమున్కును
పటుణము న్కెై యేరపడిన్ దేశమున్కును ఇరుపరకకల అధిపత్రకి భూమి
నేరాపట్టచేయవలను. పడమ్టినుండి తూరుప వరకు దాని కొలువగా
అదియొక గోత్ిసాథన్మున్కు సరిపడు నిడివిగలదై యండవలను. అధిపత్ర
యిక నా జనులను బాధింపక వారి గోత్ిములనుబటిు భూమి అంత్య
ఇశారయేలీయలకు నియమించన్ట్ట
ా

"`Thus saith the Lord GOD: Let it suffice you, O princes of Israel. Remove
violence and spoil, and execute judgment and justice. Take away your
exactions from My people, saith the Lord GOD.

8

అది ఇశారయేలీయలలో అత్నికి భూసావసథాముగా ఉండును.

45
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మ్రియ యెహోవా ఈ మ్యట సెలవిచచచనానడు ఇశారయేలీయల
అధిపతుల్లరా, మీరు జరిగించిన్ బల్లతాకరమును దోచకొనిన్ దోపును
చాలును; ఆల్లగు చేయట మ్యని నా జనుల సొముిను అపహరింపక నీత్ర
నాాయముల న్నుసరించి న్డుచకొనుడి; ఇదే పరభువగు యెహోవా వాకుక.

The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain
a tenth part of a homer, and the ephah a tenth part of a homer; the
measure thereof shall be according to the homer.
And the shekel shall be twenty gerahs; twenty shekels, five and twenty
shekels, fifteen shekels shall be your maneh.

Ezekiel
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ఖరా తా
ి సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకకటే పడియ ఒకకటే
తూమును మీరుంచకొన్వలను.
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తూము పందుములో పదియవ ప్రలు పట్ట
ు న్దై యండవలను, పందుము
మీకు పరిమ్యణ ముగా నుండవలను.
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"`Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.

"`This is the oblation that ye shall offer: a sixth part of an ephah of a homer
of wheat, and ye shall give a sixth part of an ephah of a homer of barley.

Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer a tenth part of
a bath out of the cor, which is a homer of ten baths; for ten baths are a
homer.
తులమొకటింటికి ఇరువది చిన్న ముల యెతు
త ను, అరవీసె యొకటింటికి
And one lamb out of the flock of two hundred, out of the fat pastures of
ఇరువది తులముల యెతు
త ను, ఇరువదియె
ై దు తులముల యెతు
త ను పదునైదు Israel, for a meat offering and for a burnt offering and for peace offerings, to
తులముల యెతు
త ను ఉండవలను.
make reconciliation for them, saith the Lord GOD.
పరత్రష్ఠతారపణలు ఈ పరకారముగా చెలిాంపవలను. నూట ఎనుబది పళా
గోధుమ్లలో మూడు పళావంతున్ను నూట ఎనుబది పళాయవలలో మూడు
పళావంతున్ను చెలిాంపవలను.
తెైలము చెలిాంచన్దటాన్గా నూట ఎనుబది పళా నూనలో పడియ
ముప్రపత్రకవంతున్ చెలిాంపవలను. తూము నూట ఎనుబది పళ్ల
ా
పట్ట
ు న్దగును.

All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel.

And it shall be the prince's part to give burnt offerings and meat offerings
and drink offerings, in the feasts and in the new moons and in the Sabbaths,
in all solemnities of the house of Israel. He shall prepare the sin offering and
the meat offering and the burnt offering and the peace offerings to make
reconciliation for the house of Israel.

మ్రియ ఇశారయేలీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై
"`Thus saith the Lord GOD: In the first month, on the first day of the month,
నైవేదామున్కును దహన్బలికిని సమ్యధాన్ బలికిని మ్ంచి మేపుత్గిలిన్ గొఱ్ఱ thou shalt take a young bullock without blemish and cleanse the sanctuary.
లలో మ్ందకు రండువందలలో ఒకదానిని తేవలను.
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ఇశారయేలీయలలోని అధిపత్రకి చెలిాంపవలసిన్ యీ అరప ణము ఈ
And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the
పరకారముగా తెచచటకు దేశమున్కు చేరిన్ జనులందరును బదు
ి లైయందురు. posts of the house and upon the four corners of the ledge of the altar and
upon the posts of the gate of the inner court.
పండుగలలోను, అమ్య వాసా దిన్ములలోను, విశారంత్రదిన్ములలోను, ఇశార
And so thou shalt do the seventh day of the month for every one that
యేలీయలు కూడుకొను నియామ్కకాలములలోను వాడ బడు
erreth, and for him that is simple; so shall ye reconcile the house.
దహన్బలులను నైవేదాములను ప్రనారపణములను సరిచూచట అధిపత్ర
భారము. అత్డు ఇశారయేలీయల నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకెై
ప్రపపరిహారారథ బలిపశువులను నైవేదాములను దహన్బలులను సమ్యధాన్
బలిపశువులను సిధదపరచవలను.
పరభువగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామొదటి నల మొదటి దిన్మున్
నిరోదష్మైన్ కోడెను తీసికొని పరిశుదిసథలము నిమిత్తము ప్రపపరిహారారథబలి
న్రిపంప వలను.
ఎటాన్గా యాజకుడు ప్రపపరిహారారథబలి పశు రకిము కొంచెము తీసి,
మ్ందిరపు దావరబంధములమీదను బలిపీఠవు చూరు నాలుగు
మూలలమీదను లోపటి ఆవరణపు వాకిటి దావరబంధములమీదను
పోరకిుంపవలను.
తెలియక త్పపపోయిన్ వారిని విడిపంచన్ట్ట
ా గా మ్ందిరము న్కు ప్ర
ర యశిచ
త్తము చేయటకెై నల యేడవ దిన్మ్ందు ఆల్లగు చేయవలను.

"`In the first month, on the fourteenth day of the month, ye shall have the
Passover, a feast of seven days. Unleavened bread shall be eaten.
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ఆ దిన్మున్ అధిపత్ర త్న్కును దేశమున్కు చేరిన్ జనులందరికిని
ప్రపపరిహారారథబలిగా ఒక యెదు
ద ను అరిపంపవలను.

In the seventh month, on the fifteenth day of the month, shall he do the like
at the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the
burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.
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"`Thus saith the Lord GOD: The gate of the inner court that looketh toward
the east shall be shut the six working days, but on the Sabbath it shall be
opened, and on the day of the new moon it shall be opened.
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మ్రియ ఏడు దిన్ములు అత్డు నిరోదష్ మైన్ యేడు ఎడాను ఏడు పటేుళును
తీసికొని, దిన్మొక టింటికి ఒక యెదు
ద ను ఒక పటేులును దహన్బలిగా
యెహోవాకు అరిపంపవలను; మ్రియ అనుదిన్ము ఒకొకకక మేకపలాను
ప్రపపరిహారారథబలిగా అరిపంప వలను.
మ్రియ ఎదొదకటింటికిని పటేులొకటింటికిని తూము పండిపటిున్ నైవేదాము
చేయవలను. తూము ఒకటింటికి మూడు పళా నూన యండవలను.
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మ్రియ ఏడవ నల పదునైదవ దిన్మున్ పండుగ జరుగుచండగా
యాజకుడు ఏడు దిన్ములు పండుగ ఆచరించచ ప్రప పరిహారారథబలి
విష్యములోను దహన్బలివిష్యములోను నైవేదా విష్యములోను నూన
విష్యములోను ఆ పరకారముగానే చేయవలను.

Likewise the people of the land shall worship at the door of this gate before
the LORD on the Sabbaths and on the new moons.

And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people
of the land a bullock for a sin offering.

And seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the LORD,
seven bullocks and seven rams without blemish daily the seven days, and a
kid of the goats daily for a sin offering.
మొదటి నల పదునాలుగవ దిన్ మున్ పసాకపండుగ ఆచరింపవలను; ఏడు
And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an
దిన్ములు దాని నాచరింపవలను. అందులో పులియని ఆహారము త్రన్వలను. ephah for a ram, and a hin of oil for an ephah.

And the prince shall enter by the way of the porch of that gate outside and
shall stand by the post of the gate, and the priests shall prepare his burnt
offering and his peace offerings, and he shall worship at the threshold of the
gate. Then he shall go forth, but the gate shall not be shut until the evening.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాతూరుప త్ట్ట
ు చూచ లోపటి
ఆవరణపు గుమ్ిము, పనిచేయ ఆరు దిన్ములు మూయబడియండి,
విశారంత్ర దిన్మున్ను అమ్య వాసా దిన్మున్ను తీయబడియండవలను.

And the burnt offering that the prince shall offer unto the LORD on the
Sabbath day shall be six lambs without blemish and a ram without blemish.
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అధిపత్ర బయట మ్ంటపమున్కు పోవుమ్యరుముగా పరవేశించి, గుమ్ిపు
దావరబంధముల దగుర నిలువబడగా, యాజకులు దహన్బలిపశువులను
సమ్యధాన్బలిపశువులను అత్నికి సిది పరచవలను; అత్డు గుమ్ిముదగుర
నిలువబడి ఆరాధన్చేసిన్ త్రువాత్ వెలుపలికి పోవును, అయితే
సాయంకాలము కాకమునుపే గుమ్ిము మూయకూడదు.

And the meat offering shall be an ephah for a ram, and the meat offering for
the lambs as he shall be able to give, and a hin of oil to an ephah.

Ezekiel

46

3

మ్రియ విశారంత్రదిన్ములలోను అమ్యవాసాలలోను దేశజనులు ఆ
త్లుపుదగుర నిలువబడి యెహోవాకు ఆరాధన్ చేయ వలను.

And on the day of the new moon it shall be a young bullock without blemish
and six lambs and a ram; they shall be without blemish.
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విశారంత్రదిన్మున్ అధిపత్ర యెహోవాకు అరిపంప వలసిన్ దహన్బలి
యేదన్గా, నిరోదష్మైన్ ఆరు గొఱ్ఱ పలాలును నిరోదష్మైన్ యొక పటేులును.
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పటేులుతో తూమడు పండిగల నైవేదాము చేయవలను, గొఱ్ఱపలాలతో కూడ
శకిికొలది నైవేదామును, తూము ఒకటింటికి మూడు పళా నూనయ తేవలను.

And he shall prepare a meat offering: an ephah for a bullock, and an ephah
for a ram, and for the lambs according as his hand shall attain unto, and a
hin of oil to an ephah.
And when the prince shall enter, he shall go in by the way of the porch of
that gate, and he shall go forth by the way thereof.
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అమ్యవాసానాడు నిరోదష్మైన్ చిన్న కోడెను నిరోదష్మైన్ ఆరు గొఱ్ఱ పలాలను
నిరోదష్మైన్ యొక పటేులును అరిపంపవలను.
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నైవేదామును సిదిపరచవలను, ఎదు
ద తోను పటేులుతోను తూమడు పండిని
గొఱ్ఱపలాలతో శకిికొలది పండిని అరిపంపవలను, తూము ఒకటింటికి మూడు
పళా నూన నైవేదాము చేయవలను.
అధిపత్ర పరవేశించన్పుపడు గుమ్ిపు మ్ంటపమ్యరుముగా పరవేశించి అత్డు ఆ "`And at the feasts and at the solemnities, the meat offering shall be an
మ్యరు ముగానే వెలుపలికి పోవలను.
ephah to a bullock and an ephah to a ram, and to the lambs as he is able to
give, and a hin of oil to an ephah.
అయితే దేశజనులు నియామ్క కాలములయందు యెహోవా సనినధిని ఆరా
Now when the prince shall prepare a voluntary burnt offering, or peace
ధన్ చేయటకెై వచచన్పుపడు ఉత్తరపు గుమ్ిపు మ్యరుముగా వచిచన్ వారు offerings voluntarily unto the LORD, one shall then open him the gate that
దకిుణపు గుమ్ిపు మ్యరుముగా వెళా వలను, దకిుణపు గుమ్ిపు మ్యరుముగా
looketh toward the east; and he shall prepare his burnt offering and his
వచిచన్వారు ఉత్తరపు గుమ్ిపు మ్యరుముగా వెళువలను. తాము వచిచన్
peace offerings as he did on the Sabbath day. Then he shall go forth, and
దారినే యెవరును త్రరిగిపోక అందరును త్రన్నగా వెలుపలికి పోవలను.
after his going forth one shall shut the gate.
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అధిపత్ర వారితో కలిసి పరవేశింపగా వారు పరవేశించదురు, వారు బయలు
వెళ్ల
ా న్పుపడు అందరును కూడి బయలువెళావలను.

"`But when the people of the land shall come before the LORD at the
solemn feasts, he that entereth in by the way of the North Gate to worship
shall go out by the way of the South Gate, and he that entereth by the way
of the South Gate shall go forth by the way of the north gate; he shall not
return by the way of the gate whereby he came in, but shall go forth
opposite it.
And the prince in the midst of them, when they go in, shall go in, and when
they go forth, shall go forth.

"`Thou shalt daily prepare a burnt offering unto the LORD of a lamb of the
first year without blemish; thou shalt prepare it every morning.
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Ezekiel
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పండుగదిన్ములలోను నియామ్క కాలములలోను ఎదు
ద తోగాని పటేులుతో
గాని తూమడు పండియ, గొఱ్ఱపలాలతో శకిికొలది పండియ, తూము
ఒకటింటికి మూడుపళా నూనయ నైవేదాముగా అరిపంప వలను.

And thou shalt prepare a meat offering for it every morning, a sixth part of
an ephah and a third part of a hin of oil to temper with the fine flour -- a
meat offering continually by a perpetual ordinance unto the LORD.
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Thus shall they prepare the lamb and the meat offering and the oil every
morning for a continual burnt offering.
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యెహోవాకు సేవచాఛరపణమైన్ దహన్బలి నైన్ను సేవచాఛరపణమైన్
సమ్యధాన్బలినైన్ను అధిపత్ర యరిపంచన్పుపడు తూరుపత్ట్ట
ు గుమ్ిము
తీయవలను; విశారంత్ర దిన్మున్ అరిపంచన్ట్ట
ా దహన్బలిని సమ్యధాన్బలిని
అరిపంచి వెళ్లాపోవలను; అత్డు వెళ్లాపోయిన్ త్రువాత్ గుమ్ిము
మూయబడవలను.
మ్రియ పరత్ర దిన్ము నిరోదష్మైన్ యేడాది మ్గ గొఱ్ఱపలాను దహన్ బలిగా
అరిపంపవలను; అనుదిన్ము ఉదయమున్ దానిని అరిపంపవలను. మ్రియ
అనుదిన్ము ఉదయమున్ దానితో నైవేదాము చేయవలను.
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పమ్ిట అత్డు గుమ్ిపు మ్ధాగోడమ్యరుముగా ఉత్తర దిశ చూచచన్న
యాజకులకు ఏరపడిన్ పరత్రష్ఠత్మైన్ గదులలోనికి న్నున తీసికొనిరాగా
అచచట వెనుకత్ట్ట
ు పశిచమ్దికుకన్ సథలమొకటి కన్బడెను.
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పరత్రష్ఠత్ములగు వసు
త వులను బయటి ఆవరణములోనికి కొనివచిచయాజ కులు And there was a row of building round about in them, round about the four,
జనులను పరత్రష్ఠంచటకెై వారు అపరాధపరిహారారథ బలిపశుమ్యంసమును
and it was made with boiling places under the rows round about.
ప్రపపరిహారారథ బలిపశుమ్యంసమును వండుచ నైవేదాములను కాలుచచండు
సథలమిదియే యని నాతోచెపప

"`Thus saith the Lord GOD: If the prince give a gift unto any of his sons, the
inheritance thereof shall be his sons'; it shall be their possession by
inheritance.

అది ఎటాన్గా తూమడు గోధుమ్ పండిలో ఆరవ ప్రలును పండి కలుపుటకు
But if he give a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be
పడి నూనయ నుండవలను; ఇవి ఎవరును రదు
ద పరచలేని నిత్ా మైన్ కటుడలు. his to the year of liberty; afterward it shall return to the prince. But his
inheritance shall be his sons' for them.
గొఱ్ఱపలాలను నైవేదామును నూనను అనుదిన్ము ఉదయమున్నే
Moreover the prince shall not take of the people's inheritance by
నిత్ాదహన్బలిగా అరిపంపవలను.
oppression to thrust them out of their possession; but he shall give his sons
inheritance out of his own possession, that My people be not scattered
every man from his possession.'"
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అధిపత్ర త్న్ కుమ్యరులలో
After that he brought me through the entry, which was at the side of the
ఎవనికెైన్ను భూమి ఇచిచన్ యెడల అది యత్ని కుమ్యరునికి
gate, into the holy chambers of the priests which looked toward the north;
సావసథామైన్ందున్ అత్ని కుమ్యరుల దగును. అది వారసత్వమువలన్ వచిచన్ and behold, there was a place on the two sides westward.
దానివంటి సావసథాము.
అయితే అత్డు త్న్ పని వారిలో ఎవని కెైన్ను భూమి ఇచిచన్యెడల విడు
Then said he unto me, "This is the place where the priests shall boil the
దల సంవత్సరమువరకే అది వాని హకెైక త్రువాత్ అధిపత్రకి మ్రల వచచను; trespass offering and the sin offering, where they shall bake the meat
అపుపడు అత్ని కుమ్యరులు అత్ని సావసథామున్కు మ్యత్ిము
offering, that they bear them not out into the outer court, to sanctify the
హకుకదారులగుదురు.
people."
జనులు త్మ్ సావసథాము న్నుభ్ వింపకుండ అధిపత్ర వారి భూమిని
Then he brought me forth into the outer court and caused me to pass by the
ఆకరమింపకూడదు; నా జనులు త్మ్ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండున్ట్ట
ా
four corners of the court; and behold, in every corner of the court there was
అత్డు త్న్ భూమిలోనుండి త్న్ కుమ్యరులకు భాగముల నియావలను.
a court.
In the four corners of the court there were courts joined of forty cubits long
and thirty broad. These four corners were of one measure.
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అత్డు బయటి ఆవరణములోనికి న్నున తీసికొనివచిచ ఆవరణపు నాలుగు
మూలలను న్నున త్రిపపగా, ఆవరణముయొకక మూలమూలను మ్రియొక
ఆవరణమున్నట్ట
ు కన్బడెను.
ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన్ ఆవరణమొకటి కన్బడెను.
ఒకొకకకటి న్లువది మూరల నిడివియ ముపపది మూరల వెడలుపను గలిగి
నాలుగును ఏకపరిమ్యణముగా ఉండెను.

Then said he unto me, "These are the places of those who boil, where the
ministers of the house shall boil the sacrifice of the people."

23

మ్రియ ఆ నాలుగింటిలోను చట్ట
ు పంకిిగానున్న అటకలుండెను,
చట్ట
ు నున్న అటకల కిరంద పయిలుండెను.

Then he brought me out of the way of the gate northward, and led me
about the way outside unto the outer gate by the way that looketh
eastward; and, behold, there ran out waters on the right side.

46
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ఇది వంటచేయవారి సథలము, ఇకకడ మ్ందిరపరిచారకులు జనులు తెచచ
బలిపశుమ్యంసమును వండుదురని ఆయన్ నాతో చెపపను.
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అత్డు మ్ందిరపు గుమ్ిమున్కు న్నున తోడుకొని... వచెచను; మ్ందిరము
తూరుపముఖముగా ఉండెను, నేను చూడగా మ్ందిరపు గడపకిరందనుండి నీళ్ల
ా
ఉబికి తూరుపగా ప్రరుచండెను. ఆ నీళ్ల
ా బలిపీఠమున్కు దకిుణ ముగా
మ్ందిరపు కుడిపరకకను కిరందనుండి ప్రరుచండెను,

And when the man who had the line in his hand went forth eastward, he
measured a thousand cubits, and he brought me through the waters; the
waters were to the ankles.
Again he measured a thousand, and brought me through the waters; the
waters were to the knees. Again he measured a thousand, and brought me
through; the waters were to the loins.
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పమ్ిట ఆయన్ ఉత్తరపు గుమ్ిపు మ్యరుముగా న్నున న్డిపంచి చట్ట
ు త్రిపప Afterward he measured a thousand, and it was a river that I could not pass
తూరుపన్కు పోవుదారిని బయటిగుమ్ిమున్కు తోడుకొని వచెచను. నేను
over; for the waters had risen, waters to swim in, a river that could not be
చూడగా అచచట గుమ్ిపు కుడిపరకకను నీళ్ల
ా ఉబికి ప్రరుచండెను.
passed over.
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And he said unto me, "Son of man, hast thou seen this?" Then he brought
me and caused me to return to the brink of the river.
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ఆ మ్నుషుాడు కొలనూలు చేత్ పట్ట
ు కొని తూరుప మ్యరు మున్ బయలు వెళ్లా
వెయిా మూరలు కొలిచి ఆ నీళాగుండ న్నున న్డిపంపగా నీళ్ల
ా చీలమ్ండ
లోతుండెను.
ఆయన్ మ్రి వెయిా మూరలు కొలిచి నీళాగుండ న్నున న్డిపంపగా నీళ్ల
ా
మోకాళా లోతుండెను, ఇంక ఆయన్ వెయిామూరలు కొలిచి నీళాగుండ న్నున
న్డిపంపగా నీళ్ల
ా మొల లోతుండెను.
ఆయన్ ఇంకను వెయిా మూరలు కొలువగా నీళ్ల
ా మికికలి లోతెై నేను దాట
లేన్ంత్ న్ది కన్బడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసిన్ంత్ నీరుగల
న్దియాయెను.
అపుపడాయన్ నాతో ఇటాననున్రపుతు
ి డా, నీవు చూచిత్రవిగదా అని చెపప
న్నున మ్రల న్ది యిదదరికి తోడుకొనివచెచను.
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నేను త్రరిగిరాగా న్దీతీరమున్ ఇరు పరకకల చెట్ట
ా విసాతరముగా కన్బడెను.

And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from Engedi
even unto Eneglaim; they shall be a place to spread forth nets. Their fish
shall be according to their kinds, as the fish of the Great Sea, exceeding
many.
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Ezekiel

Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold,
waters issued out from under the threshold of the house eastward; for the
forefront of the house stood toward the east, and the waters came down
from under from the right side of the house, at the south side of the altar.

Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many
trees on the one side and on the other.
Then said he unto me, "These waters issue out toward the east country and
go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into
the sea, the waters shall be healed.
And it shall come to pass that every thing that liveth, which moveth,
whithersoever the rivers shall come, shall live. And there shall be a very
great multitude of fish, because these waters shall come thither; for they
shall be healed, and every thing shall live whither the river cometh.
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అపుపడాయన్ నాతో ఇటాననుఈ నీళ్ల
ా ఉబికి తూరుపగానున్న పరదేశ మున్కు
ప్రరి అరబాలోనికి దిగి సముదరములో పడును, అపుపడు సముదరపునీళ్ల
ా
మ్ంచినీళ్ల
ా అగును.
వడిగా ప్రరు ఈ న్ది వచచచోటానలా జలచరములనినయ బరదు కును. ఈ
నీళ్ల
ా అకకడికి వచచటవలన్ ఆ నీరు మ్ంచి నీళాగును గనుక చేపలు బహు
విసాతరములగును; ఈ న్ది యెకకడికి ప్రరునో అకకడ సమ్సతమును బరదుకును.

But the miry places thereof and the marshes thereof shall not be healed;
they shall be given to salt.

మ్రియ దానియొదద ఏనుదీ పటుణము మొదలుకొని ఏనగా
ా యీము
పటుణమువరకును చేపలు పట్ట
ు వారు దాని పరకకల నిలిచి వలలు వేయదురు;
మ్హాసముదరములో నున్నట్ట
ా సకల జాత్ర చేపలును దానియందు బహు విసాతర
ముగా నుండును.
అయితే ఆ సముదరపు బురద సథలము లును ఊబిసథలములును
ఉపుపగలవెైయండి బాగుకాక యండును.

Thus saith the Lord GOD: "This shall be the border whereby ye shall inherit
the land according to the twelve tribes of Israel. Joseph shall have two
portions.
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అది హమ్యతున్కును బేరోతా యన్కును దమ్సుక సరిహదు
ద న్కును
హమ్యతు సరిహదు
ద న్కును మ్ధానున్న సిబరయీమున్కును హవా
ర ను
సరిహదు
ద ను ఆనుకొను మ్ధాసథలమైన్ హాజేరున్కును వాాపం చను.
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పడమ్టి సరిహదు
ద హసరేనాను అను దమ్సుక సరిహదు
ద పటుణము, ఉత్తరపు
సరిహదు
ద హమ్యతు; ఇది మీకు ఉత్తరపు సరిహదు
ద .
తూరుపదికుకన్ హవా
ర ను దమ్సుక గిల్లదులకును ఇశారయేలీయల
దేశమున్కును మ్ధా యొరా
ద నున్ది సరిహదు
ద గా ఉండును; సరిహదు
ద
మొదలుకొని తూరుప సముదరమువరకు దాని కొలువ వలను; ఇది మీకు
తూరుప సరిహదు
ద .

And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall
grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit
thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months,
because their waters issued out of the sanctuary; and the fruit thereof shall
be for meat and the leaf thereof for medicine."

And ye shall inherit it, one as well as another, concerning which I lifted up
Mine hand to give it unto your fathers; and this land shall fall unto you for
inheritance.
"And this shall be the border of the land: toward the north side, from the
Great Sea, the way of Hethlon, as men go to Zedad,

న్దీతీరమున్ ఇరుపరకకల ఆహారమిచచ సకలజాత్ర వృక్షములు పరుగును,
వాటి ఆకులు వాడి పోవు, వాటి కాయలు ఎపపటికిని రాలవు. ఈ న్దినీరు
పరిశుది సథలములోనుండి ప్రరుచన్నది గనుక ఆచెట్ట
ా నల నలకు కాయలు
కాయను, వాటి పండు
ా ఆహారమున్కును వాటి ఆకులు ఔష్ధమున్కును
వినియోగించను.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా సరి హదు
ద లనుబటిు ఇశారయేలీయల Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and
పండెరండు గోత్ిముల పరకారము మీరు సావసథాముగా పంచకొన్వలసిన్ భూమి
the border of Hamath, Hazarhatticon, which is by the coast of Hauran.
యిది; యోసేపు సంత్త్రకి రండు భాగములియావలను.
నేను పరమ్యణముచేసి మీ పత్రులకు ఈ దేశము ఇచిచ త్రని గనుక ఏమియ
భేదములేకుండ మీలో పరత్రవాడును దానిలో సావసథామునొందును; ఈల్లగున్
అది మీకు సావసథామ్గును.
ఉత్తర దికుకన్ సెదాదున్కు పోవు మ్యరుమున్ మ్హా సముదరము మొదలుకొని
హెతో
ా నువరకు దేశమున్కు సరిహదు
ద .

And the border from the sea shall be Hazarenon, the border of Damascus,
and the north northward, and the border of Hamath. And this is the north
side.
"And the east side ye shall measure from Hauran, and from Damascus, and
from Gilead, and from the land of Israel by the Jordan, from the border unto
the east sea. And this is the east side.
"And the south side southward, from Tamar even to the Waters of Strife in
Kadesh, the river to the Great Sea. And this is the south side southward.

"The west side also shall be the Great Sea from the border till a man come
opposite Hamath. This is the west side.
"So shall ye divide this land unto you according to the tribes of Israel.
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దకిుణదికుకన్ తామ్యరు మొదలుకొని కాదేషునొదదనున్న మరీబా
ఊటలవరకును న్ది మ్యరుమున్ మ్హాసముదరమున్కు మీ సరిహదు
ద పోవును;
ఇది మీకు దకిుణపు సరిహదు
ద .
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పశిచమ్దికుకన్ సరిహదు
ద మొదలుకొని హమ్యతున్కు పోవు మ్యరుము వరకు
మ్హాసముదరము సరిహదు
ద గా ఉండును; ఇది మీకు పశిచమ్దికుక సరిహదు
ద .
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ఇశారయేలీయల గోత్ిముల పరకారము ఈ దేశమును మీరు పంచకొన్వలను.
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మీరు చీట్ట
ా వేసి మీకును మీలో నివసించి పలాలు కనిన్ పరదేశులకును
సావసథాములను విభ్జంచ న్పుపడు ఇశారయేలీయలలో దేశమ్ందు
పుటిున్వారినిగా ఆ పరదేశులను మీరు ఎంచవలను, ఇశారయేలు గోత్రికులతో
ప్రట్ట తామును సావసథాము నొందున్ట్ట
ా మీవల వారును చీట్ట
ా వేయవలను.

Ezekiel

47

23

ఏ గోత్ిములో పరదేశులు కాపురముందురో ఆ గోత్ి భాగములో మీరు వారికి
సావసథాము ఇయావలను; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.

And by the border of Asher, from the east side even unto the west side: a
portion for Naphtali.
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గోత్ిముల పేరులు ఇవి; దానీయల కొకభాగము .. అది ఉత్తరదికుక
సరిహదు
ద నుండి హమ్యతున్కుపోవు మ్యరుమువరకు హెతో
ా నున్కుపోవు
సరిహదు
ద వరకును హసరే నాను అను దమ్సుక సరిహదు
ద వరకును హమ్యతు
సరిహదు
ద మ్యరుమున్ తూరుపగాను పడమ్రగాను వాాపంచ భూమి.

And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side: a
portion for Manasseh.
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దానుయొకక సరిహదు
ద నానుకొని తూరుప పడమ్రలుగా ఆషేరీయలకు ఒక
భాగము.
ఆషేరీయల సరిహదు
ద నానుకొని తూరుప పడమ్రలుగా న్ఫా
త లీయలకు ఒక
భాగము.
న్ఫా
త లి సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్ రలుగా మ్న్షేుయలకు
ఒకభాగము.
మ్న్షేుయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్రలుగా ఎఫా
ర యి
మీయలకు ఒక భాగము.

And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side: a
portion for Ephraim.
And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side: a
portion for Reuben.
And by the border of Reuben, from the east side unto the west side: a
portion for Judah.
"And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be
the offering which ye shall offer of five and twenty thousand reeds in
breadth, and in length as one of the other parts, from the east side unto the
west side; and the sanctuary shall be in the midst of it.

Ezekiel

48

6

ఎఫా
ర యిమీయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్రలుగా
రూబేనీయలకు ఒక భాగము.

The oblation that ye shall offer unto the LORD shall be of five and twenty
thousand in length, and of ten thousand in breadth.

And it shall come to pass that ye shall divide it by lot for an inheritance unto
you and to the strangers that sojourn among you, who shall beget children
among you. And they shall be unto you as born in the country among the
children of Israel; they shall have inheritance with you among the tribes of
Israel.
And it shall come to pass that in what tribe the stranger sojourneth, there
shall ye give him his inheritance, saith the Lord GOD.
"Now these are the names of the tribes: From the north end to the coast of
the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of
Damascus northward to the coast of Hamath; for these are his sides east
and west: a portion for Dan.
And by the border of Dan, from the east side unto the west side: a portion
for Asher.
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రూబేనీయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్రలుగా యూదావారికి
ఒకభాగము.

And for them, even for the priests, shall be this holy oblation: toward the
north five and twenty thousand in length, and toward the west ten
thousand in breadth, and toward the east ten thousand in breadth, and
toward the south five and twenty thousand in length. And the sanctuary of
the LORD shall be in the midst thereof.
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యూదావారి సరిహదు
ద ను అనుకొని తూరుప పడమ్ర లుగా మీరు పరత్రష్ుంచ
పరత్రష్ుత్ భూమియండును. దాని వెడలుప ఇరువదియె
ై దు వేల కొలకఱ్ఱలు;
దాని నిడివి తూరుపనుండి పడమ్రవరకు త్కికన్భాగముల నిడివి వలనే
యండును; పరిశుదిసథలము దాని మ్ధా ఉండవలను.

It shall be for the priests who are sanctified of the sons of Zadok, who have
kept My charge, who went not astray when the children of Israel went
astray, as the Levites went astray.
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And this oblation of the land that is offered shall be unto them a thing most
holy by the border of the Levites.
And opposite the border of the priests, the Levites shall have five and
twenty thousand in length, and ten thousand in breadth; all the length shall
be five and twenty thousand, and the breadth ten thousand.
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యెహోవాకు మీరు పరత్రష్ుంచ పరదేశము ఇరువదియె
ై దు వేల కొలకఱ్ఱల
నిడివియ పదివేల కొలకఱ్ఱల వెడులుపనై యండవలను.
ఈ పరత్రష్ఠత్భూమి యాజకులదగును. అది ఉత్తరదికుకన్ ఇరువదియె
ై దువేల
కొలకఱ్ఱల నిడివియ పడమ్టి దికుకన్ పదివేల కొల కఱ్ఱల వెడలుపను
తూరుపదికుకన్ పదివేల కొలకఱ్ఱల వెడలుపను దకిుణ దికుకన్
ఇరువదియె
ై దువేల కొలకఱ్ఱల నిడివియ ఉండవలను. యెహోవా
పరిశుదిసథలము దాని మ్ధా ఉండును.
ఇది సాదోకు సంత్త్రవారై నాకు పరత్రష్ుంపబడి నేను వారి కపపగించిన్ దానిని
కాప్రడు యాజకుల దగును; ఏలయన్గా ఇశారయేలీయలు న్నున విడిచిపోగా
మిగిలిన్ లేవీయలు విడిచిపోయిన్ట్టా వారు న్నున విడిచిపోలేదు.
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పరత్రష్ఠత్ భూమియందు లేవీయల సరిహదు
ద దగుర వారికొక చోట్ట
ఏరాపటగును; అది అత్ర పరిశుదిముగా ఎంచబడును.
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యాజకుల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని లేవీయల కొకచోట్ట నేరాపట్టచేయవలను;
అది ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱ్ఱల నిడివియ పదివేల కొలకఱ్ఱల
వెడలుపనైయండును. దాని నిడివియంత్య ఇరువది యయిదు వేల
కొలకఱ్ఱలును వెడలపంత్య పది వేల కొలకఱ్ఱలును ఉండును.

"And the five thousand that are left in the breadth opposite the five and
twenty thousand, shall be a profane place for the city, for dwelling and for
suburbs; and the city shall be in the midst thereof.
And these shall be the measurements thereof: the north side four thousand
and five hundred, and the south side four thousand and five hundred, and
on the east side four thousand and five hundred, and the west side four
thousand and five hundred.

Ezekiel

48

14

అది యెహోవాకు పరత్ర ష్ఠత్మైన్ భూమి గనుక దానిలో ఏమ్యత్ిపు భాగమైన్ను And the suburbs of the city shall be toward the north two hundred and fifty,
వారు అమ్ికూడదు, బదులుగా ఇయాకూడదు, ఆ భూమి యొకక పరథమ్ and toward the south two hundred and fifty, and toward the east two
ఫలములను ఇత్రులను అనుభ్వింపనియా కూడదు.
hundred and fifty, and toward the west two hundred and fifty.
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ఇరువది యయిదువేల కొలకఱ్ఱల భూమిని ఆను కొని వెడలుపన్ మిగిలిన్
అయిదువేల కొలకఱ్ఱలుగల చోట్ట గా
ర మ్కంఠముగా ఏరపరచబడిన్దై,
పటుణములోని నివేశములకును మైదాన్ములకును అకకరకువచచను; దాని
మ్ధా పటుణము కటుబడును.
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దాని పరిమ్యణ వివరమేదన్గా, ఉత్తరదికుకవ నాలుగువేలఐదువందల
And those who serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel.
కొలకఱ్ఱలు, దకిుణ దికుకన్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱలు, తూరుప
దికుకన్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱలు, పడమ్టి దికుకన్
నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱలు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And they shall not sell any of it, neither exchange nor alienate the firstfruits
of the land; for it is holy unto the LORD.

And the residue in length over against the oblation of the holy portion shall
be ten thousand eastward and ten thousand westward; and it shall be over
against the oblation of the holy portion, and the increase thereof shall be
for food unto them that serve the city.

పటుణము న్కు చేరిన్ ఖాళీసథలము ఉత్తరపుత్ట్ట
ు న్ రండువందల యేబది
కొలకఱ్ఱలు, దకిుణపుత్ట్ట
ు న్ రండువందల ఏబది కొలకఱ్ఱలు, తూరుపత్ట్ట
ు న్
రండువందల ఏబది కొలకఱ్ఱలు, పడమ్టి త్ట్ట
ు న్ రండువందల ఏబది
కొలకఱ్ఱలు ఉండవలను.
పరత్రష్ఠత్ భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన్ భూమి ఫలము పటుణములో కష్ుముచేత్
జీవించవారికి ఆధారముగా ఉండును. అది పరత్రష్ఠత్భూమిని యానుకొని
తూరుప త్ట్ట
ు న్ పదివేల కొలకఱ్ఱలును పడమ్టిత్ట్ట
ు న్ పదివేల కొల కఱ్ఱలును
ఉండును.

All the oblation shall be five and twenty thousand by five and twenty
thousand. Ye shall offer the holy oblation foursquare, with the possession of
the city.

19

ఏ గోత్ిపువారైన్ను పటుణములో కష్ుముచేసి జీవించవారు దానిని
సాగుబడిచేయదురు.

Moreover from the possession of the Levites and from the possession of the
city which is in the midst of that which is the prince's, between the border
of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince.

48
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పరత్రష్ఠత్ భూమియంత్య ఇరువది యయిదు వేల కొల కఱ్ఱల చచ్చచకముగా
ఉండును; దానిలో నాలుగవ భాగము పటుణమున్కు ఏరాపట్ట చేయవలను.

"As for the rest of the tribes, from the east side unto the west side,
Benjamin shall have a portion.

Ezekiel
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పరత్రష్ఠత్సాథన్మున్కును పటుణమున్కు ఏరాపట్ట చేయ బడిన్ భాగమున్కును
ఇరు పరకకలనున్న భూమిని, అన్గా తూరుపదిశను పరత్రష్ఠత్సాథన్ముగా
ఏరపడిన్ యిరువది యయిదువేల కొలకఱ్ఱలును పడ మ్టి దిశను గోత్ిసాథన్
ములుగా ఏరపడిన్ యిరువది యయిదు వేల కొలకఱ్ఱలును గల భూమిని
యానుకొనుసాథన్ము అధిపత్రదగును. పరత్ర ష్ఠత్ సాథన్మును, మ్ందిరమున్కు
పరత్రష్ఠంపబడిన్ సాథన్మును దానికి మ్ధాగా ఉండును.

And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side,
Simeon shall have a portion.

Ezekiel
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యూదావారి సరిహదు
ద న్కును బెనాామీనీయల సరిహదు
ద న్కును
And by the border of Simeon, from the east side unto the west side, Issachar
మ్ధాగానున్న లేవీయల సావసథామును పటుణమున్కు ఏరాపట్టైన్ సాథన్ మును a portion.
ఆనుకొను భూమిలో అధిపత్ర భూమికి లోగా ఉన్నది అధిపత్ర దగును.
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Ezekiel
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Ezekiel

48
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తూరుపనుండి పడమ్టివరకు కొలువగా మిగిలిన్ గోత్ిములకు భాగములు
ఏరాప టగును. బెనాామీనీయలకు ఒక భాగము,
బెనాామీ నీయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్రలుగా
ష్మోానీయలకు ఒకభాగము;
ష్మోానీయల సరి హదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడమ్రలుగా ఇశాశఖారీయ
లకు ఒకభాగము
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Ezekiel

48
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Ezekiel
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Ezekiel

48

Ezekiel

"And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of
the holy oblation, and of the possession of the city, over against the five and
twenty thousand of the oblation toward the east border, and westward
over against the five and twenty thousand toward the west border, over
against the portions: for the prince. And it shall be the holy oblation, and
the sanctuary of the house shall be in the midst thereof.

And by the border of Issachar, from the east side unto the west side,
Zebulun a portion.
And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a
portion.
And by the border of Gad at the south side southward, the border shall be
even from Tamar unto the Waters of Strife in Kadesh, and to the river
toward the Great Sea.
ఇశాశఖారీయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుపపడమ్రలుగా
This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for
జబూలూనీయలకు ఒకభాగము,
inheritance, and these are their portions," saith the Lord GOD.
జబూలూనీయల సరిహదు
ద ను ఆనుకొని తూరుప పడ మ్రలుగా
"And these are the exits out of the city: On the north side, four thousand
గాదీయలకు ఒకభాగము;
and five hundred measures,
దకిుణదికుకన్ తామ్యరునుండి కాదేషులోనున్న మరీబా ఊటలవరకు
and the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel,
న్దివెంబడి మ్హాసముదరమువరకు గాదీయలకు సరిహదు
ద ఏరపడును.
three gates northward: one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate of
Levi.
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మీరు చీట్ట
ా వేసి ఇశారయేలీయల గోత్ిము లకు విభాగింపవలసిన్ దేశము ఇదే.
వారివారి భాగములు ఇవే. యిదే యెహోవా యిచిచన్ ఆజా.

And at the east side, four thousand and five hundred, and three gates: and
one gate of Joseph, one gate of Benjamin, one gate of Dan.

Ezekiel
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పటుణసాథన్ వెైశాలాత్ ఎంత్న్గా, ఉత్తరమున్ నాలుగు వేల ఐదువందల
కొలకఱ్ఱల పరిమ్యణము.

And at the south side, four thousand and five hundred measures, and three
gates: one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun.
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At the west side, four thousand and five hundred, with their three gates:
one gate of Gad, one gate of Asher, one gate of Naphtali.
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ఇశారయేలీ యల గోత్ిపు పేళానుబటిు పటుణపు గుమ్ిములకు పేళ్ల
ా
పటువలను. ఉత్తరపుత్ట్ట
ు న్ రూబేనుదనియ, యూదాదనియ, లేవిదనియ
మూడు గుమ్ిములుండవలను.
తూరుపత్ట్ట
ు నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱల పరి మ్యణము గలది. ఆ
త్ట్ట
ు న్ యోసేపుదనియ బెనాామీను దనియ దానుదనియ మూడు
గుమ్ిములుండవలను.
దకిుణపుత్ట్ట
ు నాలుగు వేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱల పరి మ్యణము గలది. ఆ
త్ట్ట
ు న్ ష్మోానుదనియ ఇశాశఖారు దనియ జబూలూనుదనియ మూడు
గుమ్ిములుండవలను.
పడమ్టిత్ట్ట
ు నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱ్ఱల పరిమ్యణ ముగలది. ఆ
త్ట్ట
ు న్ గాదుదనియ ఆషేరుదనియ న్ఫా
త లి దనియ మూడు
గుమ్ిములుండవలను.
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దాని కెైవారము పదుననిమిదివేల కొలకఱ్ఱల పరిమ్యణము. యెహోవా యండు
సథలమ్ని నాటనుండి ఆ పటుణమున్కు పేరు.

Daniel

1

1

యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున్
బబులోనురాజగు నబుకదనజరు యెరూష్లేముమీదికి వచిచ దాని
ముటుడివేయగా

Daniel

1

2

Daniel

1

3

పరభువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మ్ందిరములోని శ్రష్ంచిన్
ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేత్ర కపపగించెను గనుక అత్డు ఆ వసు
త వులను
షీనారు దేశము లోని త్న్ దేవతాలయమున్కు తీసికొనిపోయి త్న్ దేవతా
లయపు బకకసములో ఉంచెను.
రాజు అషెపన్జు అను త్న్ న్పుంసకుల యధిపత్రని పలిపంచి అత్నికీల్లగు
ఆజా
ా పంచెనుఇశారయేలీయల రాజవంశములలో ముఖుాలై, లోపములేని
సందరామును సకల విదాా పరవీణత్య జా
ా న్మును గలిగి,

Daniel

1

4

Daniel

1

5

It was round about eighteen thousand measures. "And the name of the city
from that day shall be: The LORD Is There."
In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, came
Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem and besieged it.
And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the
vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the
house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his
god.
And the king spoke unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he
should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of
the princes,
youths in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom,
and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had
ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the
learning and the tongue of the Chaldeans.
And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the
wine which he drank, so nourishing them three years, that at the end
thereof they might stand before the king.
Now among these of the children of Judah were: Daniel, Hananiah, Mishael,
and Azariah,

త్త్వజా
ా న్ము తెలిసిన్వారై రాజు న్గరున్ందు నిలువదగిన్ కొందరు బాలురను unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel
రపపంచి, కలీదయల విదాను భాష్ను వారికి నేరుపము.
the name of Belteshazzar; and to Hananiah, Shadrach; and to Mishael,
Meshach; and to Azariah, Abednego.
మ్రియ రాజు తాను భుజంచ ఆహారములో నుండియ తాను
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the
ప్రన్ముచేయ దా
ర కాురసములో నుండియ అనుదిన్ భాగము వారికి
portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he
నియమించి, మూడు సంవత్సరములు వారిని పోష్ంచి పమ్ిట వారిని త్న్
requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
యెదుట నిలువబెట్ట
ు న్ట్ట
ా ఆజా ఇచెచను.
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Daniel
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Daniel
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Daniel
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Daniel

1

14

Daniel

1

Daniel

యూదులలోనుండి దానియేలు, హన్నాా, మిషాయేలు, అజరాా అనువారు
వీరిలోనుండిరి.
న్పుంస కుల యధిపత్ర దానియేలున్కు బెలతషాజరు అనియ, హన్ నాాకు
ష్దరకనియ, మిషాయేలున్కు మేషాకనియ, అజ రాాకు అబేదనగో అనియ
పేళ్ల
ా పట్టును.
రాజు భుజంచ భోజన్మును ప్రన్ముచేయ దా
ర కాురసమును పుచచకొని
త్నున అపవిత్ిపరచకొన్కూడదని దానియేలు ఉదేదశించి, తాను అపవితు
ి డు
కాకుండున్ట్ట
ా వాటిని పుచచకొన్కుండ సెలవిమ్ిని న్పుంసకుల యధిపత్రని
వేడు కొన్గా
దేవుడు న్పుంసకుల యధిపత్ర దృష్ుకి దానియేలు న్కు కృప్రకటాక్షమునొంద
న్నుగరహించెను గనుక న్పుంసకుల యధిపత్ర దానియేలుతో ఇటానను

Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of
the eunuchs.
And the prince of the eunuchs said unto Daniel, "I fear my lord the king,
who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your
faces sadder than the youths who are of your sort? Then shall ye make me
endanger my head before the king."
Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over
Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,

"Test thy servants, I beseech thee, ten days, and let them give us pulse to
eat and water to drink.

మీకు అన్నప్రన్ములను నియమించిన్ రాజగు నా యజమ్యనునికి నేను
భ్యపడుచనానను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంట్ట మీ ముఖములు
కృశించిన్ట్ట
ా ఆయన్కు కన్బడ నేల? అటాయితే మీరు రాజుచేత్ నాకు
ప్ర
ర ణాప్రయము కలుగజేతురు.
న్పుంసకుల యధిపత్ర దానియేలు, హన్నాా, మిషాయేలు, అజరాా
అనువారిమీద నియమించిన్ నియామ్ కునితో దానియేలు ఇటానను.
భోజన్మున్కు శాకధానాా దులను ప్రన్మున్కు నీళ్ల
ా ను నీ దాసులమ్గు
మ్యకిపపంచి, దయచేసి పది దిన్ములవరకు మ్ముిను పరీకిుంపుము.

Then let our countenances be looked upon before thee, and the
countenance of the youths who eat of the portion of the king's meat. And as
thou seest, deal with thy servants."

పమ్ిట మ్య ముఖములను, రాజు నియమించిన్ భోజన్ము భుజంచ బాలుర
ముఖములను చూచి నీకు తోచిన్ట్ట
ు గా నీ దాసులమైన్ మ్యయెడల
జరిగింపుము.
అందుకత్డు ఈ విష్యములో వారి మ్యటకు సమ్ిత్రంచి పది దిన్ములవరకు
వారిని పరీకిుంచెను.

Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they
should drink, and gave them pulse.

15

పది దిన్ములైన్ పమ్ిట వారి ముఖ ములు రాజు భోజన్ము భుజంచ
బాలురందరి ముఖముల కంట్ట సందరాముగాను కళగాను కన్బడగా

Now at the end of the days that the king had said he should bring them in,
then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
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రాజు వారికి నియమించిన్ భోజన్మును ప్రన్ముకొరకెైన్ దా
ర కాు రసమును ఆ
నియామ్కుడు తీసివేసి, వారికి శాకధానాా దుల నిచెచను.

Daniel
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ఈ న్లుగురు బాలుర సంగత్ర ఏమ్న్గా, దేవుడు వారికి జా
ా న్మును సకల
శాసతీపరవీణత్య వివే చన్య అనుగరహించెను. మ్రియ దానియేలు సకల
విధములగు దరశన్ములను సవపనభావములను గరహించ తెలివిగలవాడెై
యండెను.
నబుకదనజరు త్న్ సముఖ మున్కు వారిని తేవలన్ని ఆజా ఇచిచ
నియమించిన్ దిన్ములు కాగానే న్పుంసకుల యధిపత్ర రాజు సముఖమున్
వారిని నిలువబెట్టును.

And the king communed with them, and among them all was found none
like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the
king.
And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of
them, he found them ten times better than all the magicians and
astrologers who were in all his realm.

So he consented to them in this matter, and tested them ten days.
And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in
flesh than all the youths who ate the portion of the king's meat.

As for these four youths, God gave them knowledge and skill in all learning
and wisdom; and Daniel had understanding in all visions and dreams.

And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus.
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రాజు వారితో మ్యటల్లడగా వారందరిలో దానియేలు, హన్నాా, మిషాయేలు,
అజరాా వంటివారవ రును కన్బడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున్
నిలిచిరి.
రాజు వీరియొదద విచారణ చేయగా జా
ా న్వివేకముల సంబంధ మైన్
పరత్రవిష్యములో వీరు త్న్ రాజామ్ందంత్టనుండు శకున్గాండరకంట్టను
గారడ్రవిదా గలవారందరికంట్టను పది యంత్లు శ్రరషు
ఠ లని తెలియబడెను.
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And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar
dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled and his sleep departed
from him.
Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and
the sorcerers, and the Chaldeans to show the king his dreams. So they came
and stood before the king.
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Daniel
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కాగా రాజు తాను కనిన్ కలలను త్న్కు తెలియజపుపటకెై శకున్గాండరను
గారడ్రవిదాగలవారిని మ్యంత్రికులను కలీదయలను పలువ న్ంపుడని యాజా
ఇయాగా వారు వచిచ రాజు సముఖ మున్ నిలచిరి.

The king answered and said to the Chaldeans, "The thing is gone from me. If
ye will not make known unto me the dream with the interpretation thereof,
ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

Daniel
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రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొన్వల న్ని నేను
మ్నోవాాకుల మొంది యనానన్న్గా

Daniel

2

4

కలీదయలు సిరియాబాష్తో ఇటానిరిరాజు చిరకాలము జీవించనుగాక. త్మ్రి
దాసులకు కల సెలవియాడి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము.

But if ye show the dream and the interpretation thereof, ye shall receive
from me gifts and rewards and great honor. Therefore show me the dream
and the interpretation thereof."
They answered again and said, "Let the king tell his servants the dream, and
we will show the interpretation of it."

Daniel

2

5

The king answered and said, "I know with certainty that ye would gain the
time, because ye see the thing is gone from me.
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రాజునేను దాని మ్రచి పోత్రని గాని, కలను దాని భావమును మీరు
తెలియజేయనియెడల మీరు తుతు
త నియ లుగా చేయబడుదురు; మీ యిండు
ా
పంటకుపపగా చేయ బడును.
కలను దాని భావమును తెలియజేసిన్యెడల దాన్ములును
బహుమ్యన్ములును మ్హా ఘన్త్య నా సముఖములో నొందుదురు గనుక
కలను దాని భావమును తెలియజేయడన్గా వారు

Daniel
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రాజు ఆ కలను త్మ్రి దాసులమైన్ మ్యకు చెపపన్యెడల మేము దాని
భావమును

The Chaldeans answered before the king and said, "There is not a man upon
the earth who can show the king's matter. Therefore there is no king, lord,
or ruler who asked such things of any magician, or astrologer, or Chaldean.
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తెలియజేసెదమ్ని మ్రల పరతుాత్తరమిచిచరి.ఒ అందుకు రాజు ఉత్తరమిచిచ
చెపపన్ది ఏమ్న్గా నేను మ్రచి యండుట మీరు చూచి కాలహరణము
చేయవలన్ని మీరు కనిపట్ట
ు చన్నట్ట
ా నేను బాగుగా గరహించచనానను.

And it is a rare thing that the king requireth, and there is no other who can
show it before the king except the gods, whose dwelling is not with flesh."
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కాలము ఉప్రయముగా గడపవలన్ని అబది మును మోసపుమ్యటలను
For this cause the king was angry and very furious, and commanded to
నాయెదుట పలుక నుదేదశించి యనానరు. మీరు కలను చెపపలేకపోయిన్
destroy all the wise men of Babylon.
యెడల నేను చెపపన్ మ్యట ఖండిత్ము గనుక కలను నాకు చెపుపడి అపుపడు
దాని భావమును తెలియజేయటకు మీకు సామ్రథాము కలదని నేను
తెలిసికొందును.
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ఈ దానియేలు కోరషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమువరకు జీవించెను.

And the king said unto them, "I have dreamed a dream, and my spirit was
troubled to know the dream."
నబుకదనజరు త్న్ యేలుబడియందు రండవ సంవత్సర మున్ కలలు కనను. Then spoke the Chaldeans to the king in Syriac, "O king, live for ever! Tell thy
అందునుగురించి ఆయన్ మ్న్సుస కలత్పడగా ఆయన్కు నిదరపటుకుండెను.
servants the dream, and we will show the interpretation."

But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree
for you; for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me,
till the time is changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that
ye can show me the interpretation thereof."

అందుకు కలీదయలు ఈల్లగు పరతుాత్తరమిచిచరిభూమిమీద ఏ
మ్నుషుాడును రాజు అడిగిన్ సంగత్ర చెపపజాలడు, ఏ చకరవరిియ
అధికారియ శకున్గానియొదదను గారడ్రవిదా గలవానియొదదను
కలీదయనియొదదను ఇటిు సంగత్ర విచారింప లేదు.
రాజు విచారించిన్ సంగత్ర బహు అసాధారణ మైన్ది, దేవత్లుకాక మ్రవరును
ఈ సంగత్ర తెలియజపప జాలరు; దేవత్ల నివాసములు శరీరుల మ్ధా
ఉండవుగదా.
అందుకు రాజు కోపము తెచచకొని అతాాగరహము గల వాడెై బబులోనులోని
జా
ా నులన్ందరిని సంహరింపవలన్ని యాజా ఇచెచను.

And the decree went forth that the wise men should be slain, and they
sought Daniel and his fellows to be slain.
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ఇటిు శాసన్ము బయలుదేరుటవలన్ జా
ా నులు చంపబడవలసియండగా,
వారు దానియేలును ఆత్ని సేనహి తులను చంపజూచిరి.

Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time,
and that he would show the king the interpretation.
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Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah,
Mishael, and Azariah, his companions,
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అపుపడు దానియేలు బబులోనులోని జా
ా నులను చంపుటకెై బయలుదేరిన్ రాజ
దేహసంరక్షకుల యధిపత్రయగు అరోాకుదగురకు పోయి, జా
ా న్యకిముగా
మ్న్విచేసెను
రాజు నొదదనుండి ఈ యాజా యింత్ త్వరిత్ముగా వచచట ఏమ్ని దానియేలు
రాజుయొకక అధిపత్రయె
ై న్ అరోాకు న్డుగగా అరోాకు ఆ సంగత్ర
దానియేలున్కు తెలియజపపను.
అపుపడు దానియేలు రాజసనినధికి పోయి సవపన భావమును తెలియ
జపుపటకెై త్న్కు సమ్యము దయచేయమ్ని రాజును బత్ర మ్యలను.
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Daniel
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Daniel answered and said, "Blessed be the name of God for ever and ever,
for wisdom and might are His.
And He changeth the times and the seasons; He removeth kings and setteth
up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that
know understanding.
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అపుపడు దానియేలు త్న్ యింటికి పోయి త్న్ సేనహితు లైన్ హన్నాాకును
మిషాయేలున్కును అజరాాకును సంగత్ర తెలియజేసి
తానును త్న్ సేనహితులును బబులోనులో త్కికన్ జా
ా నులతో కూడ
న్శింపకుండున్ట్ట
ా ఆ కలయొకక మ్రివిష్యములో పరలోకమ్ందున్న దేవుని
వలన్ కటాక్షము పందు నిమిత్తమై ఆయన్ను వేడుకొనుడని వారిని
హెచచరించెను.
అంత్ట రాత్రియందు దరశన్ముచేత్ ఆ మ్రిము దానియేలున్కు
బయలుపరచబడెను గనుక దాని యేలు పరలోకమ్ందున్న దేవుని సు
త త్రంచెను.
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ఎటాన్గా దేవుడు జా
ా న్బలములు కలవాడు, యగములనినటను దేవుని
నామ్ము సు
త త్రనొందునుగాక.

I thank Thee and praise Thee, O Thou God of my fathers, who hast given me
wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of
Thee; for Thou hast now made known unto us the king's matter."
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ఆయన్ కాలములను సమ్య ములను మ్యరుచవాడెైయండి, రాజులను
తో
ి సివేయచ నియమించచ ఉన్నవాడును, వివేకులకు వివేకమును
జా
ా నులకు జా
ా న్మును అనుగరహించవాడునైయనానడు.
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ఆయన్ మ్రుగుమ్యటలను మ్రిములను బయలుపరచను,
అంధకారములోని సంగతులు ఆయన్కు తెలియను; వెలుగుయొకక
నివాససథలము ఆయన్యొదదనున్నది.

Therefore Daniel went in unto Arioch, whom the king had appointed to
destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him: "Destroy
not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show
unto the king the interpretation."
Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto
him, "I have found a man of the captives of Judah, who will make known
unto the king the interpretation."
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Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of
the king's guard, who had gone forth to slay the wise men of Babylon.
He answered and said to Arioch the king's captain, "Why is the decree from
the king so hasty?" Then Arioch made the thing known to Daniel.

that they would desire mercies from the God of heaven concerning this
secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the
wise men of Babylon.
Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel
blessed the God of heaven.

He revealeth the deep and secret things; He knoweth what is in the
darkness, and the light dwelleth with Him.
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మ్య పత్రుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగరహించి యనానవు;
మేమ్డిగిన్ యీ సంగత్ర ఇపుపడు నాకు తెలియజేసియనానవు గనుక నేను
నినున సు
త త్రంచచ ఘన్పరచచనానను; ఏలయన్గా రాజుయొకక సంగత్ర
నీవే మ్యకు తెలియజేసిత్రవని దానియేలు మ్రల చెపపను.

The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, "Art
thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the
interpretation thereof?"
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Daniel answered in the presence of the king and said, "The secret which the
king hath demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the
soothsayers cannot show unto the king.
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ఇట్ట
ా ండగా దానియేలు బబులోనులోని జా
ా నులను న్శింప జేయటకు రాజు
నియమించిన్ అరోాకునొదదకు వెళ్లాబబులోనులోని జా
ా నులను న్శింపజేయవదు
ద ,
న్నున రాజు సముఖమున్కు తోడుకొని పముి, నేను ఆ కల భావమును
రాజున్కు తెలియజేసెదన్నను.
కావున్ అరోాకురాజున్కు భావము తెలియజపపగల యొక మ్నుషుాని
చెరపటుబడిన్ యూదులలో నేను కను గొంటిన్ని రాజుసముఖమున్ మ్న్విచేసి,
దానియేలును త్వరగా రాజుసనినధికి తోడుకొనిపోయెను.
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రాజా, పరసు
త త్కాలము గడచిన్ పమ్ిట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము
పడకమీద పరుండి మ్నో చింత్గలవారై యండగా మ్రిములను బయలు
పరచవాడు కలుగబోవుదానిని త్మ్రికి తెలియజేసెను.

This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly
and his thighs of brass,
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his legs of iron, his feet part of iron and part of clay.
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ఇత్ర మ్నుషుాలకందరికంట్ట నాకు విశ్రష్ జా
ా న్ముండుటవలన్ ఈ మ్రిము
నాకు బయలుపరచ బడలేదు. రాజున్కు దాని భావమును తెలియజేయ
నిమిత్తమును, త్మ్రి మ్న్సుసయొకక ఆలోచన్లు తాము తెలిసికొను
నిమిత్తమును అది బయలుపరచబడెను.
రాజా, తాము చూచచండగా బరహాిండమ్గు ఒక పరత్రమ్కన్ బడెను గదా. ఈ
గొపప పరత్రమ్ మ్హా పరకాశమును, భ్యంకరమునైన్ రూపమును గలదై
త్మ్రియెదుట నిలిచెను.
ఆ పరత్రమ్యొకక శిరసుస మేలిమి బంగారుమ్య మైన్దియ,దాని ర్కముిను
భుజములును వెండివియ, దాని ఉదరమును తొడలును ఇత్తడివియ,
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But there is a God in heaven who revealeth secrets, and maketh known to
King Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the
visions of thy head upon thy bed are these:

రాజునేను చూచిన్ కలయ దాని భావమును తెలియజపుపట నీకు శకామ్య?
అని బెలతషాజరు అను దానియేలును అడుగగా

As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what
should come to pass hereafter; and He that revealeth secrets maketh known
to thee what shall come to pass.
దానియేలు రాజుసముఖములో ఈల్లగు పరతుాత్తర మిచెచనురాజడిగిన్ యీ But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have
మ్రిము జా
ా నులైన్ను గారడ్రవిదా గలవారైన్ను శకున్ గాండరయిన్ను,
more than anyone living, but for their sakes who shall make known the
జ్యాత్రషుకలైన్ను తెలియజపపజాలరు.
interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy
heart.
అయితే మ్రిములను బయలుపరచ గల దేవుడొకడు పరలోకమ్ందునానడు, "Thou, O king, sawest; and behold, a great image! This great image, whose
అంత్ాదిన్ముల యందు కలుగబోవుదానిని ఆయన్ రాజగు నబుకదనజరు
brightness was excellent, stood before thee; and the form thereof was
న్కు తెలియజేసెను. తాము పడకమీద పరుండగా త్మ్రి మ్న్సుసలో కలిగిన్ terrible.
సవపనదరశన్ములు ఏవన్గా

Thou sawest until a stone was cut out without hands, which smote the
image upon his feet that were of iron and clay, and broke them to pieces.

Then were the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to
pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors;
and the wind carried them away, that no place was found for them. And the
stone that smote the image became a great mountain and filled the whole
earth.
దాని మోకాళ్ల
ా ఇనుపవియ, దాని ప్రదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియ ఒక "This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the
భాగము మ్టిుదియనైయండెను.
king.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ చేత్రసహా యము లేక తీయబడిన్ ఒక రాయి, యినుమును
మ్టిుయ కలిసిన్ ఆ పరత్రమ్యొకక ప్రదములమీద పడి దాని ప్రదములను
తుతు
త నియలుగా విరుగగొటిున్ట్ట
ు త్మ్కు కన్ బడెను.
అంత్ట ఇనుమును మ్టిుయ ఇత్తడియ వెండియ బంగారమును ఏకముగా
దంచబడి కళాములోని చెత్తవల కాగా వాటికి సథలము ఎచచటను దొరకకుండ
గాలి వాటిని కొట్ట
ు కొనిపోయెను; పరత్రమ్ను విరుగగొటిున్ ఆ రాయి
సరవభూత్లమ్ంత్ మ్హా పరవత్మ్యయెను.
తాము కనిన్ కలయిదే, దాని భావము రాజుసముఖమున్ మేము తెలియ
జపపదము.

Thou, O king, art a king of kings; for the God of heaven hath given thee a
kingdom, power, and strength, and glory.

రాజా, పరలోక మ్ందున్న దేవుడు రాజా మును అధికారమును బలమును
ఘన్త్య త్మ్రికి అనుగర హించి యనానడు; త్మ్రు రాజులకు
రాజైయనానరు.
ఆయన్ మ్నుషుాలు నివసించ పరత్రసథలమ్ందును, మ్ను షుాలనేమి
భూజంతువులనేమి ఆకాశపకు
ు లనేమి అనిన టిని ఆయన్ త్మ్రి చేత్ర
కపపగించియనానడు, వారందరి మీద త్మ్రికి పరభుత్వము న్నుగరహించి
యనానడు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస
తాము చనిపోయిన్ త్రు వాత్ త్మ్రి రాజాముకంట్ట త్కుకవెైన్ రాజామొకటి
లేచను. అట్టత్రువాత్ లోకమ్ంత్ యేలున్టిు మూడవ రాజామొకటి లేచను.
అది యిత్తడి వంటిదగును.
పమ్ిట నాలుగవ రాజామొకటి లేచను. అది ఇనుము వల బలముగా
ఉండును. ఇనుము సమ్సతమైన్వాటిని దంచి విరుగగొట్ట
ు న్ది గదా; ఇనుము
పగులగొట్ట
ు న్ట్ట
ా అది రాజాములనినటిని పగులగొటిు పడిచేయను.

And the fourth kingdom shall be strong as iron, inasmuch as iron breaketh
in pieces and subdueth all things; and as iron that breaketh all these, shall it
break in pieces and bruise.
And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of
iron, the kingdom shall be divided; but there shall be in it the strength of the
iron, inasmuch as thou sawest the iron mixed with miry clay.
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ప్రద ములును వేరళ్ల
ా ను కొంత్మ్ట్ట
ు న్కు కుమ్ిరి మ్టిుదిగాను కొంత్మ్ట్ట
ు న్కు
ఇనుపది గానున్నట్ట
ు త్మ్రికి కన్బడెను గనుక ఆ రాజాములో
భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసియన్నట్ట
ు కన్బడెను
గనుక ఆ రాజా ములో ఆల్లగున్నుండును, ఆ రాజాము ఇనుమువంటి
బలముగలదై యండును.

And in the days of these kings shall the God of heaven set up a Kingdom
which shall never be destroyed; and the Kingdom shall not be left to other
people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it
shall stand for ever.
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ప్రదముల వేరళ్ల
ా కొంత్మ్ట్ట
ు న్కు ఇనుపవిగాను కొంత్మ్ట్ట
ు న్కు మ్టిువిగాను
ఉన్నట్ట
ా ఆ రాజాము ఒక విష్యములో బలముగాను ఒక విష్య ములో
నీరసముగాను ఉండును.
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And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the
fowls of the heaven hath He given into thine hand, and hath made thee
ruler over them all. Thou art this head of gold.
And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another
third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.

And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the
kingdom shall be partly strong and partly broken.
And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle
themselves with the seed of men; but they shall not cleave one to another,
even as iron is not mixed with clay.

Inasmuch as thou sawest that the stone was cut out of the mountain
without hands, and that it broke in pieces the iron, the brass, the clay, the
silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall
come to pass hereafter. And the dream is certain and the interpretation
thereof sure."
ఇనుమును బురదయ మిళ్లత్మై యండుట త్మ్రికి కన్బడెను; అట్టవల
Then King Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel, and
మ్నుష్ా జాతులు మిళ్లత్ములై యినుము మ్టిుతో అత్కన్ట్ట
ా వారు ఒకరితో commanded that they should offer an oblation and sweet incense unto him.
ఒకరు పసగకయందురు.
ఆ రాజుల కాల ములలో పరలోకమ్ందున్న దేవుడు ఒక రాజాము సాథపం చను. The king answered unto Daniel and said, "In truth it is, that your God is a
దానికెన్నటికిని నాశన్ము కలుగదు, ఆ రాజాము దాని పందిన్వారికి గాక
God of gods and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou
మ్రవరికిని చెందదు; అది ముందు చెపపన్ రాజాములనినటిని పగులగొటిు
couldest reveal this secret."
నిరూిలము చేయను గాని అది యగములవరకు నిలుచను.
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చేత్ర సహాయము లేక పరవత్మునుండి త్రయాబడిన్ ఆ రాయి యినుమును
ఇత్తడిని మ్టిుని వెండిని బంగారమును పగులగొటుగా త్మ్రు చూచిత్రరే;
యిందువలన్ మ్హా దేవుడు ముందు జరుగ బోవు సంగత్ర రాజున్కు
తెలియజేసియనానడు; కల నిశచయము, దాని భావము న్మ్ిదగిన్ది అని
దానియేలు రాజుతో చెపపను.
అంత్ట రాజగు నబుకదనజరు దానియేలున్కు సాషా
ఠ ంగన్మ్సాకరము చేసి
అత్ని పూజంచి, నైవేదా ధూపములు అత్నికి సమ్రిపంప ఆజా
ా పంచెను.
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Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts, and
made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the
governors over all the wise men of Babylon.
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మ్రియ రాజుఈ మ్రిమును బయలు పరచటకు నీవు సమ్రు
థ డవెైత్రవే; నీ
దేవుడు దేవత్లకు దేవుడును రాజులకు పరభువును మ్రిములు
బయలుపరచ వాడునై యనానడని దానియేలున్కు పరతుాత్తర మిచెచను.
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అపుపడు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచంచి, అనేక గొపప దాన్ములిచిచ, Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the
అత్నిని బబు లోను సంసాథన్మ్ంత్టిమీద అధిపత్రనిగాను బబులోను
governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the
జా
ా నులందరిలో పరధానునిగాను నియమించెను.
sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the
image which Nebuchadnezzar the king had set up.
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అంత్ట దానియేలు రాజునొదద మ్న్వి చేసికొన్గా రాజు ష్దరకు మేషాకు
అబేదనగోయను వారిని బబులోను సంసాథన్ము మీద విచారణకరిలనుగా
నియమించెను; అయితే దాని యేలు రాజుసనినధిని ఉండెను.
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రాజగు నబుకదనజరు బంగారు పరత్రమ్యొకటి చేయించి,
బబులోనుదేశములోని దూరాయను మైదాన్ ములో దాని నిలువబెటిుంచెను.
అది అరువదిమూరల ఎతు
త ను ఆరుమూరల వెడలుపనై యండెను.
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రాజగు నబుకదనజరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథనాధి పతులను
మ్ంతు
ి లను ఖజానాదారులను ధరిశాసతీ విధాయకులను
నాాయాధిపతులను సంసాథన్ములలో ఆధి కాము వహించిన్వారిన్ందరిని
సమ్కూరుచటకును, రాజగు నబుకదనజరు నిలువబెటిుంచిన్ పరత్రమ్యొకక
పరత్రష్ఠకు రపపంచటకును దూత్లను పంపంచగా

that at the time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut,
psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the
golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up.
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ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథనాధిపతులును మ్ంతు
ి లును
ఖజానాదారులును ధరిశాసతీవిధాయకులును నాాయాధి పతులును
సంసాథన్ములలో ఆధికాము వహించిన్వారంద రును రాజగు నబుకదనజరు
నిలువబెటిుంచిన్ పరత్రమ్ యొకక పరత్రష్ఠకు కూడివచిచ, రాజగు నబుకదనజరు
నిలువబెటిుంచిన్ పరత్రమ్యెదుట నిలుచండిరి.

And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast
into the midst of a burning fiery furnace."
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ఇట్ట
ా ండగా ఒక దూత్ చాటించిన్ది ఏమ్న్గాజనుల్లరా, దేశసు
థ ల్లరా, ఆ యా Therefore at that time when all the people heard the sound of the cornet,
భాష్లు మ్యటల్లడు వారల్లరా, మీకాజా ఇచచచనానను.
flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the
nations, and the languages fell down and worshiped the golden image that
Nebuchadnezzar the king had set up.

Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and
Abednego over the affairs of the province of Babylon; but Daniel sat in the
gate of the king.
Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was
threescore cubits and the breadth thereof six cubits. He set it up in the plain
of Dura, in the province of Babylon.

Then the princes, the governors, and captains, the judges, the treasurers,
the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were
gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar
the king had set up; and they stood before the image that Nebuchadnezzar
had set up.
Then a herald cried aloud: "To you it is commanded, O people, nations, and
languages,
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ఏమ్న్గా, బాకా పలాంగోరవి పదద వీణ సుంఫ్తనీయ వీణ విపంచిక
సకలవిధములగు వాదా ధవనులు మీకు విన్బడున్పుపడు రాజగు
నబుకదనజరు నిలువబెటిుంచిన్ బంగారు పరత్రమ్యెదుట సాగిలపడి
న్మ్సకరించడి.
సాగిలపడి న్మ్సకరింపనివాడెవడో వాడు మ్ండుచన్న అగినగుండములో
త్క్షణమే వేయ బడును.
సకల జనులకు బాకా పలాంగోరవి పదదవీణ వీణ సుంఫ్తనీయ విపంచిక
సకలవిధములగు వాదాధవనులు విన్బడగా ఆ జనులును దేశసు
థ లును ఆ
యా భాష్లు మ్యటల్లడువారును సాగిలపడి, రాజగు నబుకదనజరు
నిలువబెటిుంచిన్ బంగారు పరత్రమ్కు న్మ్సాకరము చేసిరి.

Therefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews.

ఆ సమ్యమ్ందు కలీదయలలో కొందరు ముఖుాలు వచిచ యూదులపైని
కొండెములుచెపప
రాజగు నబుకదనజరు నొదద ఈల్లగు మ్న్విచేసిరి రాజు చిరకాలము
జీవించను గాక.

and whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the
midst of a burning fiery furnace.
There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province
of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have
not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image
which thou hast set up."
Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach,
Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king.
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రాజా, తాము ష్దరకు, మేషాకు, అబేదనగో అను ముగు
ు రు యూదులను
బబులోను దేశములోని రాచకారా ములు విచారించటకు నియమించిత్రరి; ఆ
మ్నుషుాలు త్మ్రి ఆజాను లక్షాపటులేదు, త్మ్రి దేవత్లను పూజం
చటలేదు, త్మ్రు నిలువబెటిుంచిన్ బంగారు పరత్రమ్కు న్మ్సకరించటయే
లేదు అనిరి.
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అందుకు నబుకదనజరు అతాాగరహమును రౌదరమును గలవాడెై ష్దరకును మేషా
కును అబేదనగోను పట్ట
ు కొని రండని ఆజా ఇయాగా వారు ఆ మ్నుషుాలను
పట్ట
ు కొని రాజసనినధికి తీసికొని వచిచరి.
అంత్ట నబుకదనజరు వారితో ఇటాననుష్దరకూ, మేషాకూ, అబేదనగో మీరు
నా దేవత్ను పూజంచట లేదనియ, నేను నిలువబెటిుంచిన్ బంగారు పరత్రమ్కు
న్మ్సకరించటలేదనియ నాకు విన్బడిన్ది. అది నిజమ్య?
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రాజా, తాము ఒక కటుడ నియమించిత్రరి; ఏదన్గా బాకాను పలాంగోరవిని
పదదవీణను వీణను విపంచికను సుంఫ్తనీయను సకల విధములగు
వాదాధవనులను విను పరత్రవాడు సాగిలపడి ఆ బంగారు పరత్రమ్కు
న్మ్సాకరము చేయవలను.
సాగిలపడి న్మ్సకరింపనివాడెవడో వాడు మ్ండుచన్న అగినగుండములో
వేయబడును.

They spoke and said to King Nebuchadnezzar, "O king, live for ever!
Thou, O king, hast made a decree that every man who shall hear the sound
of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of
music, shall fall down and worship the golden image;

Nebuchadnezzar spoke and said unto them, "Is it true, O Shadrach,
Meshach, and Abednego, that ye do not serve my gods, nor worship the
golden image which I have set up?
Now if ye be ready so that at the time ye hear the sound of the cornet, flute,
harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down
and worship the image which I have made, it is well; but if ye worship not,
ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And
who is that God that shall deliver you out of my hands?"
Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O
Nebuchadnezzar, we do not fear to answer thee in this matter.
If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning
fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king.

బాకాను పలాంగోరవిని పదద వీణను వీణను సుంఫ్తనీయను విపంచికను
But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor
సకలవిధములగు వాదాధవనులను మీరు విను సమ్యములో సాగిలపడి, నేను worship the golden image which thou hast set up."
చేయించిన్ పరత్రమ్కు న్మ్సకరించటకు సిదిముగా ఉండిన్యెడల సరే మీరు
న్మ్సకరింపని యెడల త్క్షణమే మ్ండుచన్న వేడిమిగల అగినగుండములో
మీరు వేయబడుదురు; నా చేత్రలో నుండి మిముిను విడిపంపగల దేవుడెకకడ
నునానడు?
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ష్దరకును, మేషాకును, అబేదనగోయ రాజుతో ఈల్లగు
చెపపరినబుకదనజరూ,యిందునుగురించి నీకు పరతుాత్తర మియావలన్న్న
చింత్ మ్యకు లేదు.
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మేము సేవించచన్న దేవుడు మ్ండుచన్న వేడిమిగల యీ అగినగుండము
లోనుండి మ్ముిను త్పపంచి రకిుంచటకు సమ్రు
థ డు;మ్రియ నీ వశమున్
పడకుండ ఆయన్ మ్ముిను రకిుంచను; ఒక వేళ ఆయన్ రకిుంపకపోయిన్ను
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రాజా, నీ దేవత్లను మేము పూజంపమ్నియ, నీవు నిలువబెటిుం చిన్
బంగారు పరత్రమ్కు న్మ్సకరింపమ్నియ తెలిసి కొనుము.

Daniel

3

19

Daniel

3

20

Daniel

3

21

Daniel

3

22

Daniel

3

23

Daniel

3

24

రాజగు నబుకదనజరు ఆశచరాపడి తీవరముగ లేచిమేము ముగు
ు రు
And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being
మ్నుషుాలను బంధించి యీ అగినలో వేసిత్రవిిుగదా యని త్న్ మ్ంతు
ి ల న్డి gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no
గెను. వారురాజా, సత్ామే అని రాజుతో పరతుాత్తర మిచిచరి.
power, nor was a hair of their head singed, neither were their coats changed
nor had the smell of fire passed onto them.
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అందుకు రాజునేను న్లుగురు మ్నుషుాలు బంధకములులేక అగినలో
సంచరించట చూచచనానను; వారికి హాని యేమియ కలుగలేదు;
నాలువవాని రూపము దేవత్ల రూపమును బోలిన్దని వారికి
పరతుాత్తరమిచెచను.

Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was
changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spoke,
and commanded that they should heat the furnace seven times more than it
was wont to be heated.
And he commanded the most mighty men who were in his army to bind
Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery
furnace.

Then these men were bound in their coats, their breeches, and their hats,
and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery
furnace.
అందుకు నబుకదనజరు అతాాగరహము నొందిన్ందున్ ష్దరకు, మేషాకు,
Therefore because the king's commandment was urgent and the furnace
అబేదనగోయను వారి విష్యములో ఆయన్ ముఖము వికారమ్యయెను గనుక exceedingly hot, the flame of the fire slew those men who took up
గుండము ఎపపటికన్న ఏడంత్లు వేడిమిగా చేయమ్ని యాజా ఇచెచను.
Shadrach, Meshach, and Abednego.
మ్రియ త్న్ సెైన్ాములోనుండు బలిషు
ఠ లలో కొందరిని
పలువన్ంపంచిష్దరకును, మేషా కును, అబేదనగోను బంధించి వేడిమిగలిగి
మ్ండుచన్న ఆ గుండములో వేయడని ఆజా ఇయాగా
వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసతీములను త్కికన్ వసతీ ములను
త్రయాకయే, యన్నప్రట్టన్ ముగు
ు రిని వేడిమి గలిగి మ్ండుచన్న ఆ
గుండమున్డుమ్ పడవేసిరి.

And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound
into the midst of the burning fiery furnace.

రాజాజా తీవరమైన్ందున్ను గుండము మికికలి వేడిమిగలదైన్ందు న్ను ష్దరకు,
మేషాకు, అబేదనగోలను విసిరివేసిన్ ఆ మ్నుషుాలు అగినజావలలచేత్
కాలచబడి చనిపోయిరి.
ష్దరకు, మేషాకు, అబేదనగోయను ఆ ముగురు మ్ను షుాలు
బంధింపబడిన్వారై వేడిమిగలిగి మ్ండుచన్న ఆ గుండములో పడగా

He answered and said, "Lo, I see four men loose, walking in the midst of the
fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.

Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste and
spoke, and said unto his counselors, "Did not we cast three men bound into
the midst of the fire?" They answered and said unto the king, "True, O king."

Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace,
and spoke and said, "Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the
Most High God, come forth and come hither." Then Shadrach, Meshach, and
Abednego came forth from the midst of the fire.

Then Nebuchadnezzar spoke and said, "Blessed be the God of Shadrach,
Meshach, and Abednego, who hath sent His angel and delivered His
servants who trusted in Him, and have changed the king's word, and yielded
their bodies, that they might not servenor worship any god except their own
God.
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అంత్ట నబుకదనజరు వేడిమి గలిగి మ్ండుచన్న ఆ గుండము వాకిలి
దగురకు వచిచష్దరకు, మేషాకు, అబేదనగో యనువారల్లరా, మ్హోన్నతుడగు
దేవుని సేవకు ల్లరా, బయటికివచిచ నాయొదదకు రండని పలువగా, ష్దరకు,
మేషాకు, అబేదనగో ఆ అగినలోనుండి బయ టికి వచిచరి.

Therefore I make a decree that every people, nation, and language which
speak any thing amiss against the God of Shadrach, Meshach, and
Abednego shall be cut in pieces and their houses shall be made a dunghill,
because there is no other God who can deliver in this way."
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అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథనాధి పతులును రాజుయొకక పరధాన్
మ్ంతు
ి లును కూడి వచిచ ఆ మ్నుషుాలను పరీకిుంచి, వారి శరీరములకు
అగిన యేహాని చేయకుండుటయ, వారి త్లవెండు
ర కలలో ఒక ట్టైన్ను
కాలిపోకుండుటయ, వారి వసతీములు చెడిపో కుండుటయ, అగిన
వాసన్యె
ై న్ను వారి దేహములకు త్గలకుండుటయ చూచిరి.

Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province
of Babylon.
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నబుకదనజరుష్దరకు, మేషాకు, అబేదనగోయను వీరి దేవుడు పూజారు
ా డు;
ఆయన్ త్న్ దూత్న్ంప త్నాన శర యించిన్ దాసులను రకిుంచెను. వారు త్మ్
దేవునికిగాక మ్రి ఏ దేవునికి న్మ్సకరింపకయ, ఏ దేవుని సేవింపకయ
ఉందుమ్ని త్మ్ దేహములను అపపగించి రాజుయొకక ఆజాను వారథ పరచిరి.

"Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages that
dwell in all the earth: Peace be multiplied unto you.
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I thought it good to show the signs and wonders that the High God hath
wrought toward me.
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కాగా నేనొక శాసన్ము నియమించచనానను; ఏదన్గా, ఇవిి్వధముగ
రకిుంచటకు సమ్రు
థ డగు దేవుడు గాక మ్రి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ
జనులలోగాని రాష్ుీములో గాని యేభాష్ మ్యటల్లడువారిలో గాని ష్దరకు,
మేషాకు, అబేదనగో యనువారి దేవుని ఎవడు దూష్ంచనో వాడు
తుతు
త నియలుగా చేయబడును; వాని యిలు
ా ఎపుపడును పంటకుపపగా
ఉండున్నను.
అంత్ట నుండి రాజు ష్దరకు, మేషాకు, అబేదనగోయను వారిని బబులోను
సంసాథన్ములో హెచిచంచెను.
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"I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house and flourishing in my palace.
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రాజగు నబుకదనజరు లోకమ్ంత్ట నివసించ సకల జనులకును
దేశసు
థ లకును ఆ యా భాష్లు మ్యటల్లడు వారికిని ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడుమీకు కేుమ్యభి వృదిి కలుగునుగాక.
మ్హోన్నతుడగు దేవుడు నా యెడల చేసిన్ అదుభత్ములను సూచక
కిరయలను మీకు తెలియజేయటకు నాకు మ్న్సుస కలిగెను.
ఆయన్ సూచక కిరయలు ఎంతో బరహాిండమైన్వి; ఆయన్ అదుభత్ములు
ఎంతో ఘన్మైన్వి, ఆయన్ రాజాము శాశవత్ రాజాము; ఆయన్
ఆధిపత్ాము త్రత్రములు నిలుచచన్నది.
నబుకదనజరను నేను నా యింట విశారంత్రయ నా న్గరమ్ందు కేుమ్మును
గలవాడనైయండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భ్యము కలుగజేసెను.
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నేను నా పడకమీద పరుండియండగా నా మ్న్సుసన్ పుటిున్ త్లం పులు
న్నున కలత్పట్టును.
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కావున్ ఆ సవపనభావము నాకు తెలియజేయటకెై బబులోను
జా
ా నులన్ందరిని నా యెదుటికి పలువన్ంపవలన్ని ఆజా నేనిచిచత్రని.

How great are His signs! And how mighty are His wonders! His Kingdom is
an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation.

I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and
the visions of my head troubled me.
Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before
me, that they might make known unto me the interpretation of the dream.
Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the
soothsayers; and I told the dream before them, but they did not make
known unto me the interpretation thereof.
But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar,
according to the name of my god, and in whom is the spirit of the holy gods;
and before him I told the dream, saying,
`O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of
the holy gods is in thee and no secret troubleth thee, tell me the visions of
my dream that I have seen and the interpretation thereof.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

శకున్ గాండు
ర ను గారడ్రవిదాగలవారును కలీదయలును జ్యాత్ర షుాలును నా
సనినధికి రాగా నేను కనిన్ కలను వారితో చెపపత్రని గాని వారు దాని
భావమును నాకు తెలుపలేక పోయిరి.
కడపట బెలతషాజరను నా దేవత్ పేరునుబటిు బిరుదుపందిన్ దానియేలను
వాడు నా యెదుటికి వచెచను; పరిశుది దేవత్ల ఆత్ి
అత్నియందుండెను,కావున్ నేన్త్నికి నా కలను చెపపత్రని.
ఎటాన్గాశకున్గాండర అధిపత్ర యగు బెలతషాజరూ, పరిశుదిదేవత్ల ఆత్ి
నీయందున్న దనియ, ఏ మ్రిము నినున కలత్పటుదనియ నేనరుగుదును
గనుక నేను కనిన్ కలయ దాని భావమును నాకు తెలియ జపుపము.

Thus were the visions of mine head in my bed: I saw, and behold, a tree in
the midst of the earth, and the height thereof was great.

10

నేను నా పడకమీద పరుండియండగా నాకు ఈ దరశన్ములు కలిగెను; నేను
చూడగా భూమిమ్ధాను మిగుల ఎతు
త గల యొక చెట్ట
ు కన్బడెను.

"`I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and a
holy one came down from heaven.
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ఆ చెట్ట
ు వృదిి పంది బరహాిండమైన్దాయెను; దాని పైకొమ్ిలు ఆకా
శమున్కంట్టన్ంత్ ఎతు
త గాను దాని ఆకారము భూత్లమ్ంత్ విశాలముగాను
ఉండెను.
దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండు
ా విసాతరముగాను కన్బడెను. అందులో
సమ్సత జీవకో టాకు చాలున్ంత్ ఆహారముండెను; దాని నీడను
అడవిజంతువులు పండుకొనను, దాని కొమ్ిలలో ఆకాశ పకు
ు లు కూరుచండెను;
సకల మ్నుషుాలకు చాలున్ంత్ ఆహారము దానియందుండెను.

He cried aloud and said thus: "Hew down the tree and cut off his branches,
shake off his leaves and scatter his fruit; let the beasts get away from under
it, and the fowls from his branches.
Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with a band of
iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the
dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the
earth.
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మ్రియ నేను నా పడక మీద పండుకొనియండి నా మ్న్సుసన్కు కలిగిన్
దరశన్ము లను చూచచండగా,
జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదు
ి డు ఆకాశమునుండి దిగి వచిచ ఈల్లగు బిగురగా
పరకటించెను ఈ చెట్ట
ు ను న్రికి దాని కొమ్ిలను కొటిు దాని ఆకులను తీసివేసి
దాని పండాను ప్రరవేయడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయడి;
పకు
ు లను దాని కొమ్ిలనుండి ఎగురగొట్ట
ు డి.

Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto
him; and let seven times pass over him.
This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word
of the holy ones, with the intent that the living may know that the Most
High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever He will, and
setteth up over it the basest of men."
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అయితే అది మ్ంచన్కు త్డిసి పశువుల వల పచిచకలో నివసించన్ట్ట
ా దాని
మొదు
ద ను ఇనుము ఇత్తడి కలిసిన్ కట్ట
ు తో కటిుంచి, పలములోని గడిిప్రలగు
న్ట్ట
ా దానిని భూమిలో విడువుడి.

This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar,
declare the interpretation thereof, inasmuch as all the wise men of my
kingdom are not able to make known unto me the interpretation; but thou
art able, for the spirit of the holy gods is in thee.'"
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ఏడు కాలములు గడచవరకు వానికున్న మ్యన్వమ్న్సుసన్కు బదులుగా
పశువు మ్న్సుస వానికి కలుగును.

Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was stunned for one hour, and
his thoughts troubled him. The king spoke and said, "Belteshazzar, let not
the dream or the interpretation thereof trouble thee." Belteshazzar
answered and said, "My lord, the dream is for those who hate thee, and the
interpretation thereof for thine enemies.
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Daniel

The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven,
and the sight thereof to the end of all the earth.
The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat
for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the
heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed from it.
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ఈ ఆజా జాగరూకు లగు దేవదూత్ల పరకటన్ న్నుసరించి జరుగును, నిరణయ The tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height
మైన్ పరిశుదు
ి ల పరకటన్ న్నుసరించి సంభ్వించను. మ్హోన్నతుడగు దేవుడు reached unto the heaven and the sight thereof to all the earth,
మ్యన్వుల రాజాముపైని అధికారియె
ై యండి, తానవరికి అనుగరహింప నిచఛ
éయించనో వారికనుగరహించన్నియ, ఆ యా రాజాము పైన్ అత్ాలప
మ్నుషుాలను ఆయన్ నియమించచనాన డనియ మ్నుషుాలందరు
తెలిసికొనున్ట్ట
ా ఈల్లగు జరు గును.
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బెలతషాజరూ, నబుకదనజరను నాకు కలిగిన్ దరశ న్ము ఇదే; నీవు త్పప నా
రాజాములో మ్రి ఏ జా
ా నియ దాని భావము నాకు చెపప నేరడు. నీయందు
పరిశుది దేవ త్ల ఆత్ియన్నది గనుక నీవేదానిని చెపప సమ్రు
థ డ వంటిని.

whose leaves were fair and the fruit thereof much, and in it was meat for all,
under which the beasts of the field dwelt and upon whose branches the
fowls of the heaven had their habitation--
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అందుకు బెలతషాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అత్ర విసియమునొంది
మ్న్సుసన్ందు కలవరపడగా, రాజు బెలతషాజరూ, యీ దరశన్మువలన్ గాని
దాని భావము వలన్ గాని నీవు కలవరపడకుము అనను. అంత్ట బెలత
షాజరునా యేలిన్వాడా, యీ దరశన్ఫలము త్మ్రిని దేవష్ంచ వారికి
కలుగునుగాక, దాని భావము త్మ్రి శతు
ి వులకు చెందునుగాక,

it is thou, O king, who art grown and become strong; for thy greatness is
grown and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.
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తాము చూచిన్ చెట్ట
ు వృదిి నొంది బరహాిండమైన్దాయెను; దాని పైకొమ్ిలు
ఆకాశ మున్కంట్టన్ంత్ ఎతు
త గాను దాని ఆకారము భూత్లమ్ంత్
విశాలముగాను ఉండెను.

And whereas the king saw a watcher and a holy one coming down from
heaven and saying, `Hew the tree down and destroy it, yet leave the stump
of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the
tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let
his portion be with the beasts of the field, till seven times pass over him'--
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దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండు
ా విసాతరములుగాను కన్బడెను, అందులో this is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High,
సమ్సత జీవకోటాకు చాలిన్ంత్ ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు which has come upon my lord the king:
పండుకొనను, దాని కొమ్ిలలో ఆకాశపకు
ు లు కూరుచండెనుగదా
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రాజా, ఆ చెట్ట
ు నినున సూచించచన్నది; నీవు వృదిిపంది మ్హా
that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the
బలముగలవాడ వెైత్రవి; నీ పరభావము వృదిినొంది ఆకాశమ్ంత్ ఎతా
త యెను; నీ beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen; and they
పరభుత్వము లోకమ్ంత్ట వాాపంచియన్నది.
shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee
till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth
it to whomsoever He will.
చెట్ట
ు ను న్రుకుము, దాని నాశన్ము చేయము గాని దాని మొదు
ద ను భూమిలో And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy
ఉండనిముి; ఇనుము ఇత్రతడి కలి సిన్ కట్ట
ు తో ఏడు కాలములు గడచవరకు kingdom shall be sure unto thee after thou shalt have known that the
పలములోని పచిచకలో దాని కటిుంచి, ఆకాశపుమ్ంచకు త్డవనిచిచ
heavens do rule.
పశువులతో ప్రలుపందనిమ్ిని జాగరూకుడగు ఒక పరి శుదు
ి డు
పరలోకమునుండి దిగివచిచ పరకటించట నీవు వింటివి గదా.
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రాజా, యీ దరశన్భావమేదన్గా, సరోవన్నతుడగు దేవుడు రాజగు నా
యేలిన్వానిగూరిచ చేసిన్ తీరాిన్మేదన్గా

Therefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee; and break off thy
sins by righteousness and thine iniquities by showing mercy to the poor,
that it may be a lengthening of thy tranquility."
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త్మ్యొదద నుండకుండ మ్ను షుాలు నినున త్రుముదురు, నీవు అడవి
All this came upon King Nebuchadnezzar.
జంతువుల మ్ధా నివాసము చేయచ పశువులవల గడిి త్రనదవు; ఆకాశపు
మ్ంచ నీమీదపడి నినున త్డుపును; సరోవన్నతుడగుదేవుడు మ్యన్వుల
రాజాముపైన్ అధికారియె
ై యనానడ నియ, తానవనికి దాని న్నుగరహింప
నిచఛయించనో వానికి అనుగరహించన్నియ నీవు తెలిసికొనువరకు ఏడు కాల
ములు నీకీల్లగు జరుగును.
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చెట్ట
ు యొకక మొదు
ద నుండ నియాడని వారు చెపపరిగదా దానివలన్1
సరోవన్నతుడు అధికారియని నీవు తెలిసికొనిన్ మీదట నీ రాజాము నీకు
మ్రల ఖాయముగ వచచన్ని తెలిసికొముి.
రాజా, నా యోచన్ నీ దృష్ుకి అంగీకారమ్గును గాక; ఒకవేళ నీవు నీ
ప్రపములు మ్యని నీత్ర నాాయముల న్నుసరించి, నీవు బాధపటిున్
వారియందు కరుణ చూపన్యెడల నీకున్న కేుమ్ము నీకికమీదట నుండున్ని
దానియేలు పరతుాత్తర మిచెచను.
పైన్ జపపన్దంత్య రాజగు నబుకదనజరు న్కు సంభ్వించెను.
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పండెరండు నలలు గడచిన్ పమ్ిట అత్డు త్న్ రాజధానియగు
బబులోనులోని న్గరున్ందు సంచరించచండగా
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రాజుబబులోన్ను ఈ మ్హా విశాలపటుణము నా బల్లధికారమును నా
The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar; and he was
పరభావఘన్త్ను కన్పరచటకెై నా రాజధాని న్గరముగా నేను కటిుంచిన్ది కాదా driven from men, and ate grass as oxen, and his body was wet with the dew
అని త్న్లో తాన్నుకొనను.
of heaven, till his hairs had grown like eagles' feathers, and his nails like
birds' claws.
రాజు నోట ఈ మ్యట యండగా ఆకాశమునుండి యొక శబదము వచెచను,
"And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto
ఏదన్గారాజగు నబుకదనజరూ, యిదే నీకు పరకటన్ నీ రాజాము
heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most
నీయొదదనుండి తొలగిపోయెను.
High, and I praised and honored Him that liveth for ever, whose dominion is
an everlasting dominion, and His Kingdom is from generation to generation.
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త్మ్యొదద నుండి మ్నుషుాలు నినున త్రిమదరు; నీవు అడవిజంతువుల
మ్ధా నివాసము చేయచ పశువులవల గడిి మేసెదవు; సరోవన్నతుడగు
దేవుడు మ్యన్వుల రాజాముపైన్ అధికారి యె
ై యండి, తానవనికి దాని
అనుగరహింప నిశచయిం చనో వానికి అనుగరహించన్ని నీవు తెలిసికొనువరకు
ఏడు కాలములు నీకీల్లగు జరుగున్ని చెపపను.

And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing; and He doeth
according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of
the earth. And none can stay His hand or say unto Him, `What doest Thou?'
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ఆ గడియలోనే ఆల్లగున్ నబుకదనజరున్కు సంభ్ వించెను;
మ్యన్వులలోనుండి అత్ని త్రిమిరి, అత్డు పశువులవల గడిిమేసెను,
ఆకాశపుమ్ంచ అత్ని దేహ మును త్డపగా అత్ని త్లవెండు
ర కలు పకిురాజు
రకకల ఈకెలవంటివియ అత్ని గోళ్ల
ా పకు
ు ల గోళావంటివియ నాయెను.

At the same time my reason returned unto me; and for the glory of my
kingdom, mine honor and brightness returned unto me. And my counselors
and my lords sought unto me; and I was established in my kingdom, and
excellent majesty was added unto me.

At the end of twelve months he walked in the palace of the kingdom of
Babylon.
The king spoke and said, "Is not this great Babylon that I have built for the
house of the kingdom, by the might of my power and for the honor of my
majesty?"
While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven,
saying, "O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken: The kingdom has
departed from thee.
And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the
beasts of the field; they shall make thee to eat grass as oxen. And seven
times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the
kingdom of men, and giveth it to whomsoever He will."
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ఆ కాలము గడచిన్ పమ్ిట నబుకదన జరను నేను మ్రల
మ్యన్వబుదిిగలవాడనై నా కండు
ా ఆకాశము త్ట్ట
ు ఎత్రత, చిరంజీవియ
సరోవన్నతుడున్గు దేవుని సోతత్ిముచేసి ఘన్పరచి సు
త త్రంచిత్రని; ఆయన్
ఆధిపత్ాము చిరకాలమువరకు ఆయన్ రాజాము త్రత్రములకు నున్నవి.

Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all
of whose works are truth, and His ways judgment. And those that walk in
pride He is able to abase."
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Belshazzar the king made a great feast for a thousand of his lords, and drank
wine before the thousand.
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భూనివాసులందరు ఆయన్ దృష్ుకి ఎనినకకు రానివారు; ఆయన్ పరలోక
సేన్యెడలను భూనివాసులయెడలను త్న్ చిత్తము చొపుపన్ జరిగించవాడు;
ఆయన్ చేయి పట్ట
ు కొని నీవేమి చేయచనానవని ఆయన్తో చెపుపటకు
ఎవడును సమ్రు
థ డుకాడు.
ఆ సమ్యమ్ందు నా బుదిి మ్రల నాకు వచెచను, రాజా సంబంధమ్గు
పరభావమును నా ఘన్త్య నా తేజసుసను నాకు కలిగెను; నా మ్ంతు
ి లును
నా కిరందియధిపతులును నాయొదద ఆలోచన్ చేయ వచిచరి. నా రాజాము
నాకు సిథరపడగా నేను మ్రి ఎకుకవ ఘన్త్ నొందిత్రని.
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ఈల్లగు నబు కదనజరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక కారాములనినయ
సత్ా ములును, ఆయన్ మ్యరుములు నాాయములునై యన్న వనియ,
గరవముతో న్టించ వారిని ఆయన్ అణపశకు
ి డనియ, ఆయన్ను
సు
త త్రంచచ కొనియాడుచ ఘన్ పరచచ నునానను.

Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of
the house of God which was at Jerusalem; and the king and his princes, his
wives, and his concubines drank from them.
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రాజగు బెలుససరు త్న్ యధిపతులలో వెయిామ్ందికి గొపప విందుచేయించి,
ఆ వెయిామ్ందితో కలిసికొని దా
ర కాురసము తా
ి గుచండెను.

They drank wine, and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron,
of wood, and of stone.
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బెలుససరు దా
ర కాు రసము తా
ి గుచండగా తానును త్న్ యధిపతులును త్న్
In the same hour came forth fingers of a man's hand, and wrote opposite
రాణులును త్న్ ఉపపతునలును వాటిలో దా
ర కాురసము పోసి తా
ి గున్ట్ట
ా , త్న్
the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace; and the
త్ండిరయగు నబుకదనజరు యెరూష్లేములోని యాలయములోనుండి తెచిచన్ king saw the part of the hand that wrote.
వెండి బంగారు ప్రత్ిలను తెమ్ిని ఆజా ఇచెచను.
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Then the king's countenance was changed and his thoughts troubled him, so
that the joints of his loins were loosed and his knees smote one against
another.
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అందుకు వారు యెరూష్లేములోని దేవుని నివాసమ్గు ఆలయ ములోనుండి
తీసికొన్న సువరోణపకరణములను తెచిచ యంచగా, రాజును అత్ని
యధిపతులును అత్ని రాణు లును అత్ని ఉపపతునలును వాటిలో
దా
ర కాురసము పోసి తా
ి గిరి.
వారు బంగారు వెండి యిత్తడి యినుము కఱ్ఱ రాయి అను వాటితో చేసిన్
దేవత్లను సు
త త్రంచచ దా
ర కాురసము తా
ి గుచండగా
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Then came in all the king's wise men; but they could not read the writing,
nor make known to the king the interpretation thereof.
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ఆ గడియలోనే మ్యన్వ హసతపు వేరళ్ల
ా కన్బడి, దీపము దగుర రాజుయొకక
న్గరు గోడ పూత్ మీద ఏదో యొక వా
ర త్ వా
ర యచన్న ట్ట
ు ండెను. రాజు ఆ
హసతము వా
ర యట చూడగా
అత్ని ముఖము వికారమ్యయెను, అత్డు మ్న్సుసన్ందు కలవరపడగా అత్ని
న్డుము కీళ్ల
ా వదలి అత్ని మోకాళ్ల
ా గడగడ వణకుచ కొట్ట
ు కొనుచండెను.

Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and
silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple
which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his
concubines might drink therein.

The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the
soothsayers. And the king spoke and said to the wise men of Babylon,
"Whosoever shall read this writing and show me the interpretation thereof,
shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck, and
shall be the third ruler in the kingdom."

Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was
changed in him, and his lords were dismayed.
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రాజు గారడ్ర విదాగల వారిని కలీదయలను జ్యాత్రషుాలను పలువన్ంపుడని
Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into
ఆతురముగా ఆజా ఇచిచ, బబులోనులోని జా
ా నులు రాగానే ఇటాననుఈ వా
ర త్ను the banquet house. And the queen spoke and said, "O king, live for ever! Let
చదివి దీని భావమును నాకు తెలియజపుపవాడెవడో వాడు ఊదా రంగు
not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed.
వసతీము కట్ట
ు కొని త్న్ మడను సువరణమ్యమైన్ కంఠభూష్ణము
ధరింపబడిన్వాడెై రాజాములో మూడవ యధిపత్రగా ఏలును.
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రాజు నియమించిన్ జా
ా నులందరు అత్ని సముఖము న్కు వచిచరి గాని ఆ
వా
ర త్ చదువుటయె
ై న్ను దాని భావము తెలియజపుపట యె
ై న్ను వారివలా
కాకపోయెను.
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అందుకు రాజగు బెలుససరు మిగుల భ్యాకారంతుడెై త్న్ యధి పతులు
విసియమొందున్ట్ట
ా గా ముఖవికారముగలవాడా యెను.
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రాజున్కును అత్ని యధిపతులకును జరిగిన్ సంగత్ర రాణ తెలిసికొని విందు
గృహమున్కు వచిచ ఇటాననురాజు చిరకాలము జీవించనుగాక, నీ త్లంపులు
నినున కలవరపరచనియాకుము, నీ మ్న్సుస నిబబరముగా ఉండ నిముి.

Then was Daniel brought in before the king. And the king spoke and said
unto Daniel, "Art thou that Daniel who art of the children of the captivity of
Judah, whom the king my father brought out of Jewry?
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నీ రాజాములో ఒక మ్నుషుాడునానడు. అత్డు పరిశుది దేవత్ల
ఆత్ిగలవాడు; నీ త్ండిరకాలములో అత్డు దైవజా
ా న్మువంటి జా
ా న్మును
బుదిియ తెలివియ గలవాడెై యండుట నీ త్ండిర కనుగొనను గనుక నీ
త్ండిరయె
ై న్ రాజగు నబుకదనజరు శకున్ గాండరకును గారడ్రవిదాగల వారికిని
కలీదయలకును జ్యాత్రషుాలకును పై యధిపత్రగా అత్ని నియమించెను.

I have even heard of thee that the spirit of the gods is in thee, and that light
and understanding and excellent wisdom are found in thee.
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And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me,
that they should read this writing and make known unto me the
interpretation thereof; but they could not show the interpretation of the
thing.
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ఈ దానియేలు శ్రరష్ఠమైన్ బుదిిగలవాడెై కలలు తెలియజేయటకును,
మ్రిములు బయలుపరచటకును, కఠిన్మైన్ పరశనలకుత్తర మిచచటకును
జా
ా న్మును తెలివియగలవాడుగా కన్బడెను గనుక ఆ రాజు అత్నికి
బెలతషాజరు అను పేరు పట్టును. ఈ దానియేలును పలువన్ంపుము, అత్డు
దీని భావము నీకు తెలియజపుపను.
అపుపడు వారు దానియేలును పలువన్ంపంచిరి. అత్డు రాగా రాజు
ఇటాననురాజగు నా త్ండిర యూదయలో నుండి ఇకకడికి తీసికొనివచిచన్ చెర
సంబంధమ్గు యూదు లలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?
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There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the holy gods. And in
the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom
of the gods, was found in him whom King Nebuchadnezzar thy father -- the
king, I say, thy father -- made master of the magicians, astrologers,
Chaldeans, and soothsayers.
Inasmuch as an excellent spirit, and knowledge, and understanding,
interpreting of dreams, and interpreting of hard sentences, and dissolving of
doubts were found in the same Daniel whom the king named Belteshazzar,
now let Daniel be called and he will show the interpretation."

And I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve
doubts. Now if thou canst read the writing and make known to me the
interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain
of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom."

దేవత్ల ఆత్ియ వివేకమును బుదిియ విశ్రష్ జా
ా న్మును నీయందున్నవని
నినునగూరిచ వింటిని.

Then Daniel answered and said before the king, "Let thy gifts be to thyself,
and give thy rewards to another; yet I will read the writing unto the king,
and make known to him the interpretation.
ఈ వా
ర త్ చదివి దాని భావము తెలియజపపవలన్ని జా
ా నులను గారడ్రవిదాగల O thou king, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom,
వారిని పలి పంచిత్రని గాని వారు ఈ సంగత్రయొకక భావమును తెలుపలేక
and majesty and glory and honor.
పోయిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అంత్రాభవములను బయలుపరచట కును కఠిన్మైన్ పరశనలకు
ఉత్తరమిచచటకును నీవు సమ్రు
ి డవని నినునగూరిచ వినియనానను గనుక
ఈ వా
ర త్ను చదువుటకును దాని భావమును తెలియజపుపట కును నీకు
శకామైన్యెడల నీవు ఊదారంగు వసతీము కట్ట
ు కొని మడను
సువరణకంఠభూష్ణము ధరించకొని రాజాములో మూడవ యధిపత్రవిగా
ఏలుదువు.
అందుకు దానియేలు ఇటాననునీ దాన్ములు నీయొదద నుంచ కొనుము, నీ
బహుమ్యన్ములు మ్రి ఎవనికెైన్ నిముి; అయితే నేను ఈ వా
ర త్ను చదివి
దాని భావమును రాజున్కు తెలియ జపపదను.
రాజా చిత్తగించము; మ్హోన్నతు డగు దేవుడు మ్హరదశను రాజామును
పరభావమును ఘన్ త్ను నీ త్ండిరయగు నబుకదనజరున్కు ఇచెచను.
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And for the majesty that He gave him, all people, nations, and languages
trembled and feared before him. Whomever he would he slew; and
whomever he would he kept alive; and whomever he would he set up; and
whomever he would he put down.
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దేవుడు అత్నికిటిు మ్హరదశ ఇచిచన్ందున్ తానవరిని చంపగోరనో వారిని
చంపను; ఎవరిని రకిుంపగోరనో వారిని రకిుంచెను, ఎవరిని హెచిచంపగోరనో
వారిని హెచిచంచెను; ఎవరిని పడ వేయగోరనో వారిని పడవేసెను. కాబటిు సకల
రాష్ుీములును జనులును ఆ యా భాష్లు మ్యటల్లడు వారును అత్నికి
భ్యపడుచ అత్ని యెదుట వణకుచ నుండిరి.
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అయితే అత్డు మ్న్సుసన్ అత్రశయించి, బల్ల తాకరము చేయటకు అత్ని
హృదయమును కఠిన్ము చేసి కొన్గా దేవుడు అత్ని పరభుత్వము
న్త్నియొదదనుండి తీసి వేసి అత్ని ఘన్త్ను పోగొట్టును.
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అపుపడత్డు మ్యన్వుల యొదదనుండి త్రమ్బడి పశు వులవంటి
"Then was the part of the hand sent from Him, and this writing was written.
మ్న్సుసగలవాడా యెను. మ్హోన్నతుడగు దేవుడు మ్యన్వుల రాజా
ములలో ఏలుచ, ఎవరిని సాథపంపగోరునో వారిని సాథపంచ న్ని అత్డు
తెలిసికొనువరకు అత్డు అడవి గాడిదలమ్ధా నివసించచ పశువులవల గడిి
మేయచ ఆకాశపు మ్ంచ చేత్ త్డిసిన్ శరీరము గలవాడాయెను.
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బెలుససరూ, అత్ని కుమ్యరుడవగు నీవు ఈ సంగత్రయంత్య ఎరిగి
And this is the writing that was written: Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
యండియ, నీ మ్న్సుసను అణచకొన్క, పరలోకమ్ం దున్న పరభువుమీద
నినున నీవే హెచిచంచకొంటివి.
ఎటాన్గా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉప పతునలును దేవుని This is the interpretation of the thing. Mene: God hath numbered thy
ఆలయసంబంధమ్గు ఉపకరణములలో దా
ర కాురసము పోసి తా
ి గవలన్ని వాటిని kingdom, and finished it.
తెచిచయంచ కొని వాటితో తా
ి గుచ, చూడనైన్ను విన్నైన్ను గరహింపనైన్ను
చేత్కాని వెండి బంగారు ఇత్తడి ఇనుము కఱ్ఱ రాయి అను వాటితో చేయబడిన్
దేవత్లను సు
త త్రంచి త్రరి గాని, నీ ప్ర
ర ణమును నీ సకల మ్యరుములును ఏ
దేవుని వశమున్ ఉన్నవో ఆయన్ను నీవు ఘన్పరచలేదు.

But when his heart was lifted up and his mind hardened in pride, he was
deposed from his kingly throne, and they took his glory from him.
And he was driven from the sons of men; and his heart was made like the
beasts, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass
like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that
the Most High God ruled in the kingdom of men, and that He appointeth
over it whomsoever He will.
And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart though thou
knewest all this,

but hast lifted up thyself against the Lord of heaven. And they have brought
the vessels of His house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and
thy concubines have drunk wine from them; and thou hast praised the gods
of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not nor hear
nor know. And the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy
ways, hast thou not glorified.
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కావున్ ఆయన్ యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ ఈ వా
ర త్ను వా
ర సెను;
వా
ర సిన్ శాసన్మేదన్గా, మనే మనే ట్టకేల్ ఉఫారీసన్.
ఈ వాకాభావమేమ్న్గా, మినే అన్గా దేవుడు నీ పరభుత్వవిష్యములో
లకకచూచి దాని ముగించెను.
ట్టకేల్ అన్గా ఆయన్ నినున తా
ి సులో తూచగా నీవు త్కుకవగా కన్బడిత్రవి.

ఫెరేన్ అన్గా నీ రాజాము నీయొదదనుండి విభాగింపబడి మ్యదీయలకును
ప్రరస్త్కులకును ఇయాబడును.
బెలుససరు ఆజా ఇయాగా వారు దానియేలున్కు ఊదారంగు వసతీము
తొడిగించి యత్ని
మడను బంగారపు హారమువేసి పరభుత్వము చేయ టలో న్త్డు మూడవ
యధికారియని చాటించిరి.
ఆ రాత్రియందే కలీదయల రాజగు బెలుససరు హతుడాయెను.

Tekel: Thou art weighed in the balances, and art found wanting.
Peres: Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians."
Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a
chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that
he should be the third ruler in the kingdom.
In that night was Belshazzar the king of the Chaldeans slain.
And Darius the Mede took the kingdom, being about threescore and two
years old.
It pleased Darius to set over the kingdom a hundred and twenty princes,
who should be over the whole kingdom;
and over these, three presidents, of whom Daniel was first, that the princes
might give account unto them and the king should have no damage.

మ్యదీయడగు దరాావేషు అరువది రండు సంవత్సరముల వాడెై సింహాసన్ము Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because
నకెకను.
an excellent spirit was in him; and the king thought to set him over the
whole realm.
త్న్ రాజామ్ంత్టిపైన్ అధిపతులుగా ఉండుటకెై నూట ఇరువదిమ్ంది
Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel
యధిపతులను నియమించటకు దరాా వేషున్కు ఇష్ుమ్యయెను.
concerning the kingdom, but they could find no occasion nor fault,
inasmuch as he was faithful; neither was there any error or fault found in
him.
వారిపైన్ ముగు
ు రిని పరధానులగా నియమించెను; ఆ ముగు
ు రిలో దానియేలు
Then said these men, "We shall not find any occasion against this Daniel
ముఖుాడు. రాజున్కు న్ష్ుము కలుగకుండున్ట్ట
ా ఆ యధిపతులు త్పప కుండ unless we find it against him concerning the law of his God."
వీరికి లకకలు ఒపపజపపవలన్ని ఆజా ఇచెచను.
ఈ దానియేలు అత్రశ్రరష్ఠమైన్ బుదిిగలవాడెై పరధానుల లోను అధిపతులలోను
పరఖాాత్ర నొందియండెను గనుక రాజామ్ంత్టిమీద అత్ని నియమింపవలన్ని
రాజుదేద శించెను.
అందుకా పరధానులును అధిపతులును రాజా ప్రలన్ విష్యములో
దానియేలుమీద ఏదైన్ ఒక నింద మోపవలన్ని యండి త్గిన్ హేతువు
కనిపట్ట
ు చండిరి గాని దానియేలు న్మ్ికసు
థ డెై యే నేరమైన్ను ఏ త్పపయి
న్ను చేయవాడు కాడు గనుక దానియేలులో త్పపయి న్ను లోపమైన్ను
కనుగొన్లేకపోయిరి.
అందుకా మ్ను షుాలు అత్ని దేవుని పదిత్ర విష్యమ్ందేగాని మ్రి ఏ
విష్యమ్ందును అత్నిలో లోపము కనుగొన్ లేమ్ను కొనిరి.
కాబటిు ఆ పరధానులును అధిపతులును రాజు నొదదకు సందడిగా కూడి వచిచ
ఇటానిరిరాజగు దరాా వేష్ష, చిరంజీవివెై యందువుగాక.

Then these presidents and princes assembled together before the king, and
said thus unto him, "King Darius, live for ever!
All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the
counselors and the captains, have consulted together to establish a royal
statute and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of
any god or man for thirty days, except of thee, O king, he shall be cast into
the den of lions.
Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not
changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth
not."
Therefore King Darius signed the writing and the decree.
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రాజాపు పరధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మ్ంతు
ి లు సంసాథనాధి పతులు
అందరును కూడి, రాజొక ఖండిత్మైన్ చటుము సిథరపరచి దానిని శాసన్ముగా
చాటింపజేయన్ట్ట
ా యోచన్ చేసిరి. ఎటాన్గా ముపపది దిన్ములవరకు
నీయొదద త్పప మ్రి ఏ దేవుని యొదదనైన్ను మ్యన్వునియొదదనైన్ను ఎవడును
ఏ మ్న్వియ చేయకూడదు; ఎవడెైన్ను చేసిన్యెడల వాడు సింహముల
గుహలో పడదోరయబడును. రాజా, nయీ పరకారముగా రాజు శాసన్ము ఒకటి
పుటిుంచి

Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house;
and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled
upon his knees three times a day, and prayed and gave thanks before his
God, as he did formerly.
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మ్యదీయలయొకకయ ప్రరస్త్కులయొకకయ పదిత్ర న్ను సరించి సిథరమ్గు
శాసన్ముగా ఉండున్ట్ట
ా దానిమీద సంత్కము చేయమ్ని మ్న్విచేసిరి.

Then these men assembled, and found Daniel praying and making
supplication before his God.
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కాగా రాజగు దరాావేషు శాసన్ము వా
ర యించి సంత్కము చేసెను.

Then they came near, and spoke before the king concerning the king's
decree: "Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a
petition of any god or man within thirty days, except of thee, O king, shall be
cast into the den of lions?" The king answered and said, "The thing is true,
according to the law of the Medes and Persians, which altereth not."
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ఇటిు శాసన్ము సంత్కము చేయబడెన్ని దానియేలు తెలిసి కొనిన్ను అత్డు
త్న్ యింటికి వెళ్లా, యధాపరకారముగా అనుదిన్ము ముమ్యిరు మోకాళ్ల
ా ని,
త్న్ యింటి పైగది కిటికీలు యెరూష్లేము త్ట్ట
ు న్కు తెరువబడియండగా
త్న్ దేవునికి ప్ర
ర రథన్చేయచ ఆయన్ను సు
త త్రంచచవచెచను.

Then answered they and said before the king, "That Daniel, who is of the
children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree
that thou hast signed, but maketh his petition three times a day."
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ఆ మ్నుషుాలు గుంపుకూడి వచిచ దానియేలు త్న్ దేవునికి
ప్ర
ర రథన్చేయటయ ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనుటయ చూచి
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రాజు సముఖమున్కు వచిచ శాసన్విష్యమును బటిురాజా, ముపపది
దిన్ములవరకు నీకు త్పప మ్రి ఏ దేవునికెైన్ను మ్యన్వునికెైన్ను ఎవడును
ప్ర
ర రథన్ చేయ కూడదు; ఎవడెైన్ చేసిన్యెడల వాడు సింహముల గుహలో
పడదోరయబడున్ని నీవు ఆజా ఇయాలేదా? అని మ్న్వి చేయగా
రాజుమ్యదీయలయొకకయ ప్రరస్త్కుల యొకకయ పదిత్రపరకారము ఆ
సంగత్ర సిథరము; ఎవరును దాని రదు
ద పరచజాలరనను.

Then the king, when he heard these words, was sorely displeased with
himself, and set his heart on Daniel to deliver him; and he labored till the
going down of the sun to deliver him.
Then these men assembled unto the king, and said unto the king, "Know, O
king, that the law of the Medes and Persians is: that no decree nor statute
which the king establisheth may be changed."
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అందుకు వారుచెరపటు బడిన్ యూదులలోనున్న ఆ దానియేలు, నినేనగాని
నీవు పుటిుంచిన్ శాసన్మునేగాని లక్షాపటుక, అనుదిన్ము ముమ్యిరు
ప్ర
ర రథన్చేయచ వచచచనానడనిరి.
రాజు ఈ మ్యట విని బహుగా వాాకులపడి, దానియేలును రకిుంపవలన్ని త్న్
మ్న్సుస దృఢముచేసికొని, సూరుా డసతమించవరకు అత్ని విడిపంచటకు
పరయత్నము చేసెను.
ఆ మ్నుషుాలు దీని చూచి రాజసనినధికి సంద డిగా కూడి వచిచరాజా, రాజు
సిథరపరచిన్ యే శాసన్ము గాని తీరాిన్ము గాని యెవడును
రదు
ద పరచజాలడు; ఇది మ్యదీయలకును ప్రరస్త్కులకును విధియని త్మ్రు
తెలిసి కొన్వలన్నిరి.

Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the
den of lions. Now the king spoke and said unto Daniel, "Thy God whom thou
servest continually, He will deliver thee."
And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king
sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that the
purpose might not be changed concerning Daniel.
Then the king went to his palace and passed the night fasting; neither were
instruments of music brought before him, and his sleep went from him.
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అంత్ట రాజు ఆజా ఇయాగా బంట్ర
ి తులు దానియేలును పట్ట
ు కొనిపోయి
సింహముల గుహలో పడదోరసిరి; పడదోరయగా రాజునీవు అనుదిన్ము త్పపక
సేవించచన్న నీ దేవుడ నినున రకిుంచన్ని దానియేలుతో చెపపను.

Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the
den of lions.
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వారు ఒక రాయి తీసికొని వచిచ ఆ గుహ దావరమున్ వేసి దాని మూసిరి;
మ్రియ దానియేలును గూరిచ రాజుయొకక తీరాిన్ము మ్యరునేమోయని,
రాజు ముదరను అత్ని యధికారుల ముదరను వేసి దాని ముదిరంచిరి.
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అంత్ట రాజు త్న్ న్గరున్కు వెళ్లా ఆ రాత్రి అంత్ ఉపవాసముండి
నాటావాయిదాములను జరుగ నియాలేదు; అత్నికి నిదరపటుకపోయెను.

And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel;
and the king spoke and said to Daniel, "O Daniel, servant of the living God, is
thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the
lions?"
Then said Daniel unto the king, "O king, live for ever!
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తెలావారు జామున్ రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహదగురకు
త్వరపడిపోయెను.
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అత్డు గుహదగురకు రాగానే, దుుఃఖ సవరముతో దానియేలును
పలిచిజీవముగల దేవుని సేవ కుడవెైన్ దానియేలూ, నిత్ాము నీవు
సేవించచన్న నీ దేవుడు నినున రకిుంపగలిగెనా? అని యత్నిని అడిగెను.
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అందుకు దానియేలురాజు చిరకాలము జీవించనుగాక.

Daniel

6

22

నేను నా దేవుని దృష్ుకి నిరోదష్నిగా కన్బడిత్రని గనుక ఆయన్ త్న్ దూత్
Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in
న్ంపంచి, సింహములు నాకు ఏహానియ చేయకుండ వాటి నోళ్ల
ా
all the earth: "Peace be multiplied unto you.
మూయించెను. రాజా, నీ దృష్ుకి నేను నేరము చేసిన్వాడను కాను గదా అనను.
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రాజు ఇందునుగూరిచ యత్ర సంతోష్భ్రితుడెై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి
తీయడని ఆజా ఇయాగా బంట్ర
ి తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి.
అత్డు త్న్ దేవుని యందు భ్కిిగలవాడెైన్ందున్ అత్నికి ఏ హానియ కలుగ
లేదు.
రాజు ఆజా ఇయాగా దానియేలుమీద నింద మోపన్ ఆ మ్నుషుాలను వారు
తోడుకొనివచిచ సింహ ముల గుహలో పడదోరసిరి, వారిని వారి కుమ్యరులను
వారి భారాలను పడదోరసిరి. వారా గుహ అడుగున్కు రాకమునుపే సింహముల
ప్రలైరి, సింహములు వారి యెముకలను సహిత్ము పగులగొరికి పడిచేసెను.

I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and
fear before the God of Daniel. For He is the living God and steadfast for
ever, and His Kingdom, that which shall not be destroyed, and His dominion
shall be even unto the end.
He delivereth and rescueth, and He worketh signs and wonders in heaven
and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions."
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అపుపడు రాజగు దరాావేషు లోకమ్ంత్ట నివసించ సకలజనులకును
రాష్ుీములకును ఆ యా భాష్లు మ్యట ల్లడువారికిని ఈల్లగు వా
ర యించెను
మీకు కేుమ్యభి వృదిి కలుగునుగాక.

So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the
Persian.

My God hath sent His angel, and hath shut the lions' mouths, that they have
not hurt me, inasmuch as before Him innocency was found in me; and also
before thee, O king, have I done no hurt."
Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should
take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no
manner of hurt was found upon him, because he believed in his God.
And the king commanded, and they brought those men who had accused
Daniel, and they cast them into the den of lions -- them, their children, and
their wives; and the lions had the mastery of them, and broke all their
bones in pieces before they came to the bottom of the den.
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నా సముఖమున్ నియమించిన్ దేమ్న్గానా రాజాములోని సకల
పరభుత్వముల యందుండు నివాసులు దానియేలుయొకక దేవునికి భ్య
పడుచ ఆయన్ సముఖమున్ వణకుచండవలను. ఆయనే జీవముగల
దేవుడు, ఆయనే యగయగములుండువాడు, ఆయన్ రాజాము
నాశన్ముకానేరదు, ఆయన్ ఆధిపత్ాము తుదమ్ట్ట
ు న్ కుండును.

In the first year of Belshazzar king of Babylon, Daniel had a dream and
visions in his head upon his bed. Then he wrote the dream, and told the sum
of the matters.
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ఆయన్ విడిపంచవాడును రకిుంచ వాడునైయండి, పరమ్ందును
భూమిమీదను సూచక కిరయలను ఆశచరాకారాములను చేయవాడు. ఆయనే
సింహముల నోటనుండి ఈ దానియేలును రకిుంచెను అని వా
ర యించెను.

Daniel spoke and said, "I saw in my vision by night, and behold, the four
winds of the heaven strove upon the great sea.

Daniel

6

28

And four great beasts came up from the sea, diverse one from another.
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ఈ దానియేలు దరాావేషు పరభుత్వ కాలమ్ందును ప్రరస్త్కుడగు కోరషు
పరభుత్వకాల మ్ందును వరిథలాను.
బబులోను రాజగు బెలుససరుయొకక పరిప్రలన్లో మొదటి సంవత్సరమున్
దానియేలున్కు దరశన్ములు కలిగెను; అత్డు త్న్ పడకమీద పరుండి యొక
కలకని ఆ కల సంగత్రని సంకేుపముగా వివరించి వా
ర సెను.
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దానియేలు వివరించి చెపపన్దేమ్న్గారాత్రియందు దరశన్ములు కలిగి
న్పుపడు నేను తేరిచూచచండగా ఆకాశపు న్లుదికుకల నుండి
సముదరముమీద గాలి విసరుట నాకు కన్బడెను.

And behold, another beast, a second, like unto a bear. And it raised up itself
on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it;
and they said thus unto it, `Arise, devour much flesh.'
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అపుపడు నాలుగు మికికలి గొపప జంతువులు మ్హా సముదరములోనుండి పై
కెకెకను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భిన్నములై యండెను.
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మొదటిది సింహ మును పోలిన్ది గాని దానికి పకిురాజు రకకలవంటి
రకకలుండెను. నేను చూచచండగా దాని రకకలు తీయబడిన్వి గనుక
మ్నుషుానివల అది ప్రదములు పట్ట
ు కొని నేలపైన్ నిలువబడెను. మ్రియ
మ్యన్వమ్న్సుస వంటి మ్న్సుస దానికియాబడెను.

After this I beheld, and lo another, like a leopard, which had upon the back
of it four wings of a fowl. The beast had also four heads; and dominion was
given to it.
After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and
terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth. It devoured,
and broke in pieces, and stamped the residue with the feet of it; and it was
diverse from all the beasts that were before it, and it had ten horns.
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రండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలిన్ది, అది యొక ప్రరశవముమీద
పండుకొని త్న్ నోట పండామ్ధా మూడు పరకకట్టము కలను పట్ట
ు కొనిన్ది.
కొందరులముి, విసాతరముగా మ్యంసము భ్కిుంచము అని దానితో చెపపరి.
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అట్ట పమ్ిట చిరుత్పులినిపోలిన్ మ్రియొక జంతువును చూచిత్రని. దాని
వీపున్ పకిురకకలవంటి నాలుగు రకకలుండెను; దానికి నాలుగు త్లలుండెను;
దానికి ఆధిపత్ా మియా బడెను.
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పమ్ిట రాత్రియందు నాకు దరశన్ములు కలిగిన్పుపడు నేను
A fiery stream issued and came forth from before Him. Thousand thousands
చూచచండగా, ఘోరమును భ్యం కరమున్గు నాలుగవ జంతువొకటి
ministered unto Him, and ten thousand times ten thousand stood before
కన్బడెను. అది త్న్కు ముందుగా నుండిన్ యిత్ర జంతువులకు భిన్నమైన్ది; Him: the judgment was set, and the books were opened.
అది మ్హాబల మ్హాత్తాములు గలది; దానికి పదద ఇనుప దంత్ములును పది
కొముిలు నుండెను. అది సమ్సతమును భ్కిుంచచ తుతు
త నియలుగా
చేయచ మిగిలిన్దానిని కాళాకిరంద అణగదొరకుకచండెను.

The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof
were plucked, and it was lifted up from the earth, and made to stand upon
the feet as a man, and a man's heart was given to it.

I considered the horns, and behold, there came up among them another
little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by
the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a
mouth speaking great things.
"I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days sat down,
whose garment was white as snow and the hair of His head like the pure
wool. His throne was like the fiery flame, and His wheels as burning fire.
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నేను ఈ కొముి లను కనిపటుగా ఒక చిన్న కొముివాటిమ్ధాను లేచెను;
దానికి సథలమిచచటకెై ఆ కొముిలలో మూడు పరికి వేయబడిన్వి. ఈ
కొముిన్కు మ్యన్వుల కనునలవంటి కనునలును గరవముగా మ్యటల్లడు
నోరును ఉండెను.
ఇంక సింహాసన్ములను వేయట చూచిత్రని; మ్హా వృదు
ి డొకడు
కూరుచండెను. ఆయన్ వసతీము హిమ్ము వల ధవళముగాను, ఆయన్
త్లవెండు
ర కలు శుదిమైన్ గొఱ్ఱబచచవల తెలాగాను ఉండెను. ఆయన్ సింహా
సన్ము అగినజావలలవల మ్ండుచండెను; దాని చకర ములు అగినవల
ఉండెను.
అగినవంటి పరవాహము ఆయన్యొదదనుండి పరవహించచండెను. వేవేలకొలది
ఆయన్కు పరిచారకులుండిరి; కోటాకొలది మ్నుషుాలు ఆయన్యెదుట
నిలిచిరి, తీరుపతీరుచటకెై గరంథములు తెరువబడెను.
అపుపడు నేను చూచచండగా, ఆ కొముి పలుకుచన్న మ్హా గరవపు
మ్యటల నిమిత్తము వారు ఆ జంతువును చంపన్ట్ట
ు కన్బడెను; త్రువాత్
దాని కళేబరము మ్ండుచన్న అగినలో వేయబడెను.
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సకల జనులును రాష్ుీములును ఆ యా భాష్లు మ్యటల్లడువారును
`These great beasts, which are four, are four kings who shall arise out of the
ఆయన్ను సేవించన్ట్ట
ా పరభుత్వమును మ్హిమ్య ఆధిపత్ామును ఆయన్ earth.
కీయ బడెను. ఆయన్ పరభుత్వము శాశవత్మైన్ది అదన్నటికిని తొలగిపోదు;
ఆయన్ రాజాము ఎపుపడును లయముకాదు.
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నాకు కలిగిన్ దరశన్ములు న్నున కలవరపరచచన్నం దున్ దానియేలను
నేను నా దేహములో మ్నోదుుఃఖము గలవాడనైత్రని.
నేను దగుర నిలిచియన్న వారిలో ఒకని యొదదకుపోయిఇందునుగూరిచన్
నిజమ్ంత్య నాకు చెపుపమ్ని అడుగగా, అత్డు నాతో మ్యటల్లడి ఆ
సంగతుల భావమును నాకు తెలియజేసెను.
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ఎటాన్గా ఈ మ్హా జంతువులు నాలుగెైయండి లోకమ్ందు పరభుత్వము
చేయబోవు న్లుగురు రాజులను సూచించచన్నవి.
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అయితే మ్హోన్నతుని పరిశుదు
ి లే రాజాాధికారము నొందుదురు; వారు
యగయగములు యగయగాంత్ ములవరకు రాజామేలుదురు.

మిగిలిన్ ఆ జంతు వుల పరభుత్వము తొలగిపోయెను; సమ్యము
వచచవరకు అవి సజీవులమ్ధాను ఉండవలన్ని యొక సమ్యము ఒక
కాలము వాటికి ఏరాపటాయెను.
రాత్రి కలిగిన్ దరశన్ ములను నేనింక చూచచండగా, ఆకాశమేఘ్రరూఢ్యడెై
మ్నుష్ాకుమ్యరునిపోలిన్ యొకడు వచిచ, ఆ మ్హావృదు
ి డగువాని సనినధిని
పరవేశించి, ఆయన్ సముఖమున్కు తేబడెను.

"I beheld then because of the voice of the great words which the horn
spoke; I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and
given to the burning flame.
As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away,
yet their lives were prolonged for a season and time.

"I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with
the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought
Him near before Him.
And there was given Him dominion and glory and a Kingdom, that all
people, nations, and languages should serve Him. His dominion is an
everlasting dominion, which shall not pass away, and His Kingdom that
which shall not be destroyed.
"I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions
of my head troubled me.
I came near unto one of those who stood by, and asked him the truth of all
this. So he told me and made me know the interpretation of the things:

But the saints of the Most High shall take the Kingdom and possess the
Kingdom for ever, even for ever and ever.'
"Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from
all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron and his nails of
brass, which devoured, broke in pieces, and stamped the residue with his
feet;
and of the ten horns that were in his head, and of the other which came up
and before whom three fell, even of the horn that had eyes and a mouth
that spoke very great things, whose look was more stout than his fellows.
I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against
them
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ఇనుపదంత్ములును ఇత్రతడి గోళ్ల
ా ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగత్ర
ఏమైన్దని నేను తెలిసికొన్గోరిత్రని; అది యెన్నటికి భిన్నమును మిగుల
భ్యంకరమునై, సమ్సతమును పగులగొట్ట
ు చ మింగుచ మిగిలిన్ దానిని
కాళాకిరంద అణగదొరకుకచండెను.
మ్రియ దాని త్లపైనున్న పది కొముిల సంగత్రయ,వాటి మ్ధానుండి పరిగి
మూడు కొముిలను కొటిువేసి, కనున లును గరవముగా మ్యటల్లడు
నోరునుగల ఆ వేరగు కొముి సంగత్రయ, అన్గా దాని కడమ్ కొముిలకంట్ట
బలము కలిగిన్ ఆ కొముి సంగత్రయ విచారించిత్రని.

until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the
Most High; and the time came that the saints possessed the Kingdom.

21

ఈ కొముి పరిశుదు
ి లతో యదిము చేయచ వారిని గెలుచన్ దాయెను.

7
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ఆ మ్హావృదు
ి డు వచిచ మ్హోన్నతుని పరి శుదు
ి ల విష్యములో తీరుప
తీరుచవరకు ఆల్లగు జరుగును గాని సమ్యము వచిచన్పుపడు ఆ
పరిశుదు
ి లు రాజాము నేలుదురను సంగత్ర నేను గరహించిత్రని.

And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise; and
another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he
shall subdue three kings.
And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out
the saints of the Most High, and think to change times and laws; and they
shall be given into his hand until a time, and times, and the dividing of time.

Daniel

7

23

Daniel

7

24

నేన్డగిన్ దానికి ఆ పరిచారకుడు ఈల్లగున్ చెపపనుఆ నాలుగవ జంతువు
లోకములో త్కికన్ ఆ మూడు రాజాములకు భిన్నమ్గు నాలుగవ
రాజామును సూచించచన్నది. అది సమ్సతమును అణగదొరకుకచ
పగులగొట్ట
ు చ లోక మ్ంత్య భ్కిుంచను.
ఆ పది కొముిలు ఆ రాజాము నుండి పుటుబోవు పదిమ్ంది రాజులను
సూచించచన్నవి; కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమ్గు మ్రియొక
రాజుపుటిు ఆ ముగు
ు రు రాజులను పడదోరయను.
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Daniel

ఆ రాజుమ్హోన్నతునికి విరోధముగా మ్యటల్లడుచ మ్హో న్నతుని
భ్కు
ి లను న్లుగగొట్ట
ు ను; అత్డు పండుగ కాల ములను నాాయ పదితులను
నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు ఒక కాలము కాలములు అరథకాలము
అత్ని వశమున్ నుంచబడుదురు.
అత్ని యధికారము న్శింపజేయటకును నిరూిలముచేయటకునుతీరుప
విధింపబడెను గనుక అది కొటిు వేయబడును.

"Thus he said: `The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth,
which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth,
and shall tread it down and break it in pieces.

"`But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to
consume and to destroy it unto the end.

And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under
the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most
High, whose Kingdom is an everlasting Kingdom, and all dominions shall
serve and obey Him.'
"Here is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitations much
troubled me, and my countenance changed in me; but I kept the matter in
my heart."
In the third year of the reign of King Belshazzar a vision appeared unto me,
even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first.

ఆకాశమ్ంత్టి కిరందనున్న రాజామును అధికారమును రాజా మ్హాత్ిామును
మ్హోన్నతుని పరి శుదు
ి లకు చెందును. ఆయన్ రాజాము నిత్ాము
నిలుచను, అధికారులందరును దానికి దాసులై విధేయలగుదురు. ఇంత్లో
సంగత్ర సమ్యపతమ్యయెను అని చెపపను.
దాని యేలను నేను విని మ్న్సుసన్ందు అధికమైన్ కలత్గలవాడ నైత్రని;
అందుచేత్ నా ముఖము వికారమ్యయెను; అయితే ఆ సంగత్ర నా మ్న్సుసలో
నుంచకొంటిని.

And I saw in a vision; and it came to pass when I saw, that I was at Shushan
in the palace, which is in the province of Elam; and I saw in a vision, and I
was by the river of Ulai.

రాజగు బెలుససరు పరభుత్వపు మూడవ సంవత్సర మ్ందు దానియేలను నాకు
మొదట కలిగిన్ దరశన్ము గాక మ్రియొక దరశన్ము కలిగెను.

I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no
beasts might stand before him, neither was there any that could deliver out
of his hand; but he did according to his will and became great.

Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river
a ram which had two horns; and the two horns were high, but one was
higher than the other, and the higher came up last.
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నేను దరశన్ము చూచచంటిని. చూచచన్నపుపడు నేను ఏల్లమ్ను పరదేశ And as I was considering, behold, a hegoat came from the west on the face
సంబంధమ్గు ష్షష్న్ను పటుణపు న్గరులో ఉండగా దరశన్ము నాకు కలిగెను. of the whole earth, and touched not the ground; and the goat had a notable
horn between his eyes.
నేను ఊలయి యను న్దిపరకకను ఉన్నట్ట
ు నాకు దరశన్ము కలిగెను. నేను
And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing
కనునలత్రత చూడగా, ఒక పటేులు ఆ న్ది పరకకను నిలిచియండెను; దానికి
before the river, and ran unto him in the fury of his power.
రండు కొముిలు, ఆ కొముిలు ఎత్తయిన్వి గాని యొకటి రండవ దానికంట్ట
ఎతు
త గా ఉండెను; ఎతు
త గలది దానికి త్రువాత్ మొలిచి న్ది.
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ఆ మేకపోతు అత్ాధికముగా బలము చూపుచవచెచను; అది బహుగా
పుష్ునొందగా దాని పదదకొముి విరిగెను; విరిగిన్ దానికి బదులుగా నాలుగు
పరసిదిమైన్ కొముిలు ఆకాశపు న్లుదికుకలకు నాలుగు పరిగెను,
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ఈ కొముిలలో ఒక దానిలోనుండి యొక చిన్నకొముి మొలిచెను. అది దకిు
And a host was given him against the daily sacrifice by reason of
ణముగాను తూరుపగాను ఆన్ందదేశపు దికుకగాను అత్ాధి కముగా బలిసెను. transgression, and it cast down the truth to the ground; and it practiced,
and prospered.
ఆకాశ సెైన్ామున్ంట్టన్ంత్గా పరిగి న్క్షత్ిములలో కొనినటిని పడవేసి కాళాకిరంద Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain
అణగ దొరకుకచండెను
saint who spoke, "How long shall be the vision concerning the daily sacrifice
and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host
to be trodden under foot?"
ఆ సెైన్ాముయొకక అధిపత్రకి విరోధ ముగా త్నున హెచిచంచకొని, అనుదిన్
And he said unto me, "Until two thousand and three hundred days; then
బలారపణమును నిలిపవేసి ఆయన్ ఆలయమును పడదోరసెను.
shall the sanctuary be cleansed."
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ఆ పటేులు కొముితో పశిచమ్ముగాను ఉత్తరము గాను దకిుణముగాను
పడుచచండుట చూచిత్రని. ఇట్ట
ా జరుగగా దానిని ఎదిరించటకెైన్ను, అది
పటుకుండ త్పపంచకొనుటకెైన్ను, ఏ జంతువున్కును శకిిలేకపోయెను; అది
త్న్కిష్ుమైన్ట్ట
ు గా జరిగించచ బలము చూపుచ వచెచను.

And I saw him come close unto the ram, and he was moved with fury
against him, and smote the ram and broke his two horns; and there was no
power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground
and stamped upon him. And there was none that could deliver the ram out
of his hand.
నేను ఈ సంగత్ర ఆలోచించచండగా ఒక మేకపోతు పడమ్టనుండి వచిచ, కాళ్ల
ా Therefore the hegoat waxed very great; and when he was strong, the great
నేల మోపకుండ భూమియందంత్ట పరగులతెతను; దాని రండు కనునల
horn was broken, and in its place came up four notable ones toward the
మ్ధానొక పరసిదిమైన్ కొముిండెను.
four winds of heaven.
ఈ మేకపోతు నేను న్దిపరకకను నిలుచట చూచిన్ రండు కొముిలుగల
And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding
పటేులు సమీపమున్కు వచిచ, భ్యంకరమైన్ కోపము తోను బలముతోను
great, toward the south and toward the east and toward the pleasant land.
దానిమీదికి డ్రకొని వచెచను.
నేను చూడగా ఆమేకపోతు పటేులును కలిసికొని, మికికలి రౌదరముగలదై
And it waxed great, even to the host of heaven; and it cast down some of
దానిమీదికి వచిచ ఆ పటేులును గెలిచి దాని రండు కొముిలను పగులగొట్టును. the host and some of the stars to the ground, and stamped upon them.
ఆ పటేులు దాని నదిరింపలేక పోయిన్ందున్ ఆ మేకపోతు దానిని నేలను
పడవేసి తొ
ి కుకచండెను; దాని బలమును అణచి ఆ పటేులును త్పపంచట
ఎవరిచేత్ను కాకపోయెను.

అత్రకరమ్ము జరిగిన్ందున్ అనుదిన్ బలిని నిలుపు చేయటకెై యొక సేన్
అత్నికియా బడెను. అత్డు సత్ామును వారథపరచి ఇషా
ు ను సారముగా
జరిగించచ అభివృదిి నొందను.

Yea, he magnified himself even to the prince of the host; and by him the
daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down.

And it came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision and sought
for the meaning, then behold, there stood before me one with the
appearance of a man.
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అపుపడు పరిశుదు
ి లలో ఒకడు మ్యటల్లడగా వింటిని; అంత్లో
And I heard a man's voice between the banks of Ulai, who called and said,
మ్యటల్లడుచన్న ఆ పరిశుదు
ి నితో మ్రియొక పరిశుదు
ి డు
"Gabriel, make this man to understand the vision."
మ్యటల్లడుచండెను. ఏమ్న్గా, అనుదిన్ బలినిగూరిచయ, అత్రకరమ్ము
జరిగిన్ందున్ సంభ్వించ నాశన్కరమైన్ హేయ వసు
త వును గూరిచయ కలిగిన్
యీ దరశన్ము నర వేరుటకు ఎనానళ్ల
ా పట్ట
ు న్నియ, ఈ ఆలయ సాథన్మును
జన్సమూహమును కాళాకిరంద తొ
ి కకబడుట ఎనానళ్ల
ా జరుగునో యనియ
మ్యటల్లడుకొనిరి.
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అందుకత్డురండువేల మూడువందల దిన్ములమ్ట్ట
ు కే యని నాతో చెపపను. So he came near where I stood. And when he came I was afraid and fell
అపుపడు ఆలయపవిత్ిత్నుగూరిచన్ తీరుప తీరచ బడును.
upon my face, but he said unto me, "Understand, O son of man,for at the
time of the end shall be the vision."
దానియేలను నేను ఈ దరశన్ము చూచిత్రని; దాని తెలిసికొన్దగిన్ వివేకము
Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep with my face toward
పందవలన్ని యండగా; మ్నుషుాని రూపముగల యొకడు నాయెదుట
the ground; but he touched me and set me upright.
నిలిచెను.
అంత్ట ఊలయి న్దీతీరముల మ్ధా నిలిచి పలుకుచన్న యొక మ్నుషుాని And he said, "Behold, I will make thee know what shall be in the last end of
సవరము వింటిని; అదిగబిరయేలూ, యీ దరశన్భావమును ఇత్నికి
the indignation, for at the time appointed the end shall be.
తెలియజేయమ్ని చెపపను.
అపుపడత్డు నేను నిలుచన్న చోట్టన్కు వచెచను; అత్డు రాగానే నేను
The ram which thou sawest having two horns, these are the kings of Media
మ్హా భ్యమొంది సాషా
ు ంగపడిత్రని; అత్డున్ర పుతు
ి డా, యీ దరశన్ము
and Persia.
అంత్ాకాలమును గూరిచన్దని తెలిసికొనుమ్నను.
అత్డు నాతో మ్యట ల్లడుచండగా నేను గాఢనిదరపటిున్వాడనై నేలను
And the riugh goat is the king of Greece; and the great horn that is between
సాషా
ు ంగపడిత్రని గనుక అత్డు న్నున పట్ట
ు కొని లేవనత్రత నిలువబెట్టును.
his eyes is the first king.
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బచచగల ఆ మేకపోతు గరకులరాజు; దాని రండు కనునల మ్ధా నున్న ఆ
పదదకొముి వారి మొదటి రాజును సూచించ చన్నది.
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అది పరిగిన్ పమ్ిట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముిలు పుటిున్వి గదా;
న్లుగురు రాజులు ఆ జన్ములో నుండి పుట్ట
ు దురుగాని వారు అత్నికున్న
బలముగలవారుగా ఉండరు.
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వారి పరభుత్వముయొకక అంత్ములో వారి యత్రకరమ్ములు
సంపూరిియగుచండగా, కూ
ర రముఖము గల వాడును యకిిగలవాడునై
యండి, ఉప్రయము తెలిసి కొను ఒక రాజు పుట్ట
ు ను.

మ్రియ అత్డుఉగరత్ సమ్యపతమైన్ కాలమ్ందు కలుగబోవున్టిు సంగతులు
నీకు తెలియజేయ చనానను. ఏలయన్గా అది నిరణయించిన్ అంత్ాకాల
మును గూరిచన్ది
నీవు చూచిన్ రండు కొముిలుగల ఆ పటేులున్నదే, అది
మ్యదీయలయొకకయ ప్రరస్త్కుల యొకకయ రాజులను సూచించచన్నది.

Now that one being broken, in whose place four stood up for it, four
kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power.
And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to
the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences
shall stand up.
And his power shall be mighty, but not by his own power; and he shall
destroy wondrously, and shall prosper and perform, and shall destroy the
mighty and the holy people.
And through his policy also he shall cause deceit to prosper in his hand; and
he shall magnify himself in his heart, and by using peace shall destroy many.
He shall also stand up against the Prince of princes, but he shall be broken
without raising a hand.
"And the vision of the evening and the morning which was told is true.
Therefore shut thou up the vision, for it shall be for many days."
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అత్డు గెలుచనుగాని త్న్ సవబలమువలన్ గెలువడు; ఆశచరాముగా
శతు
ి వులను నాశ న్ము చేయటయందు అభివృదిి పందుచ, ఇష్ుమైన్ట్ట
ు గా
జరిగించచ బలవంతులను, అన్గా పరిశుది జన్మును న్శింప జేయను.

And I, Daniel, fainted and was sick several days. Afterward I rose up and did
the king's business; and I was astonished at the vision, but none understood
it.
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In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes,
who was made king over the realm of the Chaldeans"
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మ్రియ న్త్డు ఉప్రయము కలిగిన్వాడెై మోసము చేసి త్న్కు ల్లభ్ము
తెచచకొనును; అత్డు అత్ర శయపడి త్నునతాను హెచిచంచకొనును;
కేుమ్ముగా నున్న కాలమ్ందు అనేకులను సంహరించను; అత్డు
రాజాధిరాజుతో యదిముచేయను గాని కడపట అత్ని బలము
దైవాధీన్మువలన్ కొటిువేయబడును.
ఆ దిన్ములను గూరిచన్2 దరశన్మును వివరించియనానను. అది వాసత
వము, అది యనేకదిన్ములు జరిగిన్ పమ్ిట నరవేరును; నీవెైతే ఈ
దరశన్ము వెలాడిచేయకుమ్నను.
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ఈ దరశన్ము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛలిా కొనానళ్ల
ా వాాధి
గరసు
త డనైయంటిని; పమ్ిట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన్ పని
చేయచవచిచత్రని. ఈ దరశన్మును గూరిచ విసియముగలవాడనైత్రని గాని
దాని సంగత్ర తెలుప గలవాడెవడును లేక పోయెను.
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మ్యదీయడగు అహషేవరోషుయొకక కుమ్యరుడెైన్ దరాావేషు కలీదయలపైన్
రాజాయెను.

And I prayed unto the LORD my God, and made my confession and said, "O
Lord, the great and fearsome God, keeping the covenant and mercy to them
that love Him and to them that keep His commandments,
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we have sinned and have committed iniquity, and have done wickedly and
have rebelled, even by departing from Thy precepts and from Thy
judgments.
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అత్ని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమ్ందు దానియేలను నేను యెహోవా
త్న్ పరవకియగు యిరీియాకు సెలవిచిచ తెలియజేసిన్ట్ట
ు , యెరూష్లేము
ప్రడుగా ఉండవలసిన్ డెబబది సంవత్సర ములు సంపూరిి¸యచన్న వని
గరంథములవలన్ గరహించి త్రని.
అంత్ట నేను గోనపటు కట్ట
ు కొని, ధూళ్ల త్లపైన్ వేసికొని ఉపవాసముండి, ప్ర
ర రథన్
విజా
ా పన్లు చేయటకెై పరభువగు దేవుని యెదుట నా మ్న్సుసను నిబబరము
చేసి కొంటిని.
నేను నా దేవుడెైన్ యెహోవా యెదుట
ప్ర
ర రథన్చేసియొపుపకొన్నదేమ్న్గాపరభువా, మ్యహాత్ిాము గలిగిన్ భీకరుడవగు
దేవా, నీ ఆజాలను అనుసరించి న్డుచ వారియెడల నీ నిబంధన్ను నీ కృపను
జా
ా పకముచేయ వాడా,
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మేమైతే నీ దాసులగు పరవకిలు నీ నామ్మును బటిు మ్య రాజులకును మ్య
యధిపతులకును మ్య పత్రులకును యూదయదేశజనులకందరికిని చెపపన్
మ్యటలను ఆలకింపక
నీ ఆజాలను నీ విధులను అనుసరించట మ్యని, ప్రపులమును దుషు
ు లమునై
చెడుత్న్మ్ందు పరవరిించచ త్రరుగుబాట్ట చేసిన్వారము.

in the first year of his reign I, Daniel, came to understand by books the
number of the years, according to the word of the LORD as it came to
Jeremiah the prophet, that He would spend seventy years in the desolations
of Jerusalem.
And I set my face unto the Lord God, seeking by prayer and supplications,
with fasting, and sackcloth, and ashes.

Neither have we hearkened unto Thy servants the prophets, who spoke in
Thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of
the land.
O Lord, righteousness belongeth unto Thee, but unto us confusion of faces,
as at this day: to the men of Judah and to theinhabitants of Jerusalem, and
unto all Israel who are near and who are far off, through all the countries
whither Thou hast driven them, because of theirtrespass that they have
trespassed against Thee.
O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and
to our fathers, because we have sinned against Thee.
To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have
rebelled against Him;
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పరభువా, నీవే నీత్రమ్ంతుడవు; మేమైతే సిగు
ు చేత్ ముఖవికారమొందిన్వారము; neither have we obeyed the voice of the LORD our God to walk in His laws,
మేము నీమీద త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రవిిు; దానినిబటిు నీవు సకల దేశములకు
which He set before us by His servants the prophets.
మ్ముిను త్రిమిత్రవి, యెరూష్లేములోను యూదయ దేశము లోను
నివసించచ సవదేశవాసులుగా ఉన్నటిుయ, పర దేశవాసులుగా ఉన్నటిుయ
ఇశారయేలీయలందరికిని మ్యకును ఈ దిన్మున్ సిగు త్గియన్నది.
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పరభువా, నీకు విరోధముగా ప్రపము చేసిన్ందున్ మ్యకును మ్య రాజుల కును
మ్య యధిపతులకును మ్య పత్రులకును ముఖము చిన్న బోవున్ట్ట
ా గా సిగు
త్గియన్నది.
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మేము మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాకు విరోధముగా త్రరుగుబాట్ట చేసిత్రవిిు;
అయితే ఆయన్ కృప్రక్షమ్యపణలుగల దేవుడెైయనానడు.
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"As it is written in the Law of Moses, all this evil is come upon us. Yet made
we not our prayer before the LORD our God, that we might turn from our
iniquities and understand Thy truth.
Therefore hath the LORD watched upon the evil, and brought it upon us; for
the LORD our God is righteous in all His works which He doeth, for we
obeyed not His voice.
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ఆయన్ త్న్ దాసులగు పరవకిలదావరా మ్యకు ఆజాలు ఇచిచ, వాటిని
అనుసరించి న్డుచకొన్వలన్ని సెలవిచెచను గాని, మేము మ్య దేవుడెైన్
యెహోవా మ్యట విన్కపోత్రవిిు.
ఇశార యేలీయలందరు నీ ధరిశాసతీము న్త్రకరమించి నీ మ్యట విన్క
త్రరుగుబాట్ట చేసిరి. మేము ప్రపము చేసిత్రవిిు గనుకనేను శపంచెదన్ని నీవు
నీ దాసుడగు మోషే ధరి శాసతీమ్ందు పరమ్యణము చేసియన్నట్ట
ా ఆ
శాపమును మ్యమీద కుమ్ిరించిత్రవి.
యెరూష్లే ములో జరిగిన్ కీడు మ్రి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన్ మ్య
మీదికిని, మ్యకు ఏలికలుగా ఉండు మ్య నాాయాధిపతులమీదికిని ఇంత్ గొపప
కీడు రపపంచి, తాను చెపపన్ మ్యటలు నర వేరచను.
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మోషే ధరిశాసతీమ్ందు వా
ర సిన్ కీడంత్య మ్యకు సంభ్వించిన్ను మేము మ్య
చెడున్డవడి మ్యన్క పోత్రవిిు; నీ సత్ామును అనుసరించి బుదిి
తెచచకొనున్ట్ట
ా మ్య దేవుడెైన్ యెహోవాను సమ్యధాన్పరచకొన్క పోత్రవిిు.

O Lord, according to all Thy righteousness, I beseech Thee, let Thine anger
and Thy fury be turned away from Thy city Jerusalem, Thy holy mountain;
because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and Thy
people have become a reproach to all who are about us.
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మేము మ్య దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యట విన్ లేదు గనుక ఆయన్ త్న్ సమ్సత
కారాముల విష్యమై నాాయసు
థ డెైయండి, సమ్యము కనిపటిు, ఈ కీడు మ్య
మీదికి రాజేసెను.
పరభువా మ్య దేవా, నీవు నీ బాహు బలమువలన్ నీ జన్మును ఐగుపు
త లోనుండి
రపపంచటవలన్ ఇపపటివరకు నీ నామ్మున్కు ఘన్త్ తెచచకొంటివి.
మేమైతే ప్రపముచేసి చెడున్డత్లు న్డిచిన్వారము.
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"Yea, all Israel have transgressed Thy law, even by departing, that they
might not obey Thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the
oath that is written in the Law of Moses the servant of God, because we
have sinned against Him.
And He hath confirmed His words which He spoke against us and against our
judges who judged us, by bringing upon us a great evil; for under the whole
heaven hath not been done as hath been done upon Jerusalem.

"And now, O Lord our God, who hast brought Thy people forth out of the
land of Egypt with a mighty hand, and hast made Thee a name, as at this
day -- we have sinned, we have done wickedly.

"Now therefore, O our God, hear the prayer of Thy servant and his
supplications, and cause Thy face to shine upon Thy sanctuary that is
desolate, for the Lord's sake.
O my God, incline Thine ear and hear. Open Thine eyes and behold our
desolations and the city which is called by Thy name; for we do not present
our supplications before Thee because of our righteousnesses, but because
of Thy great mercies.
పరభువా, మ్య ప్రపములనుబటిుయ మ్య పత్రుల దోష్ మునుబటిుయ,
O Lord, hear! O Lord, forgive! O Lord, hearken and do! Defer not, for Thine
యెరూష్లేము నీ జనులచట్ట
ు నున్న సకల పరజలయెదుట నిందాసపదమైన్ది. own sake, O my God; for Thy city and Thy people are called by Thy name."
యెరూష్లేము నీకు పరత్రష్ఠత్మైన్ పరవత్ము; ఆ పటుణముమీదికి వచిచన్ నీ
కోపమును నీ రౌదరమును తొలగనిమ్ిని నీ నీత్రకారాము లనినటినిబటిు
విజా
ా పన్ము చేసికొనుచనానను.
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ఇపుపడెైతే మ్య దేవా, దీనినిబటిు నీ దాసుడు చేయ ప్ర
ర రథన్లను విజా
ా పన్లను
ఆలకించి, పరభువు చితా
త నుసారముగా శిథిలమై పోయిన్ నీ పరిశుది
సథలముమీదికి నీ ముఖపరకాశము రానిముి.
నీ గొపప కనికరములనుబటిుయే మేము నినున ప్ర
ర రిథంచచనానము గాని మ్య
సవనీత్రకారాములనుబటిు నీ సనినధిని నిలువబడి ప్ర
ర రిథంచటలేదు. మ్య దేవా,
చెవి యొగిు ఆలకింపుము; నీ కనునలు తెరచి, నీ పేరుపటుబడిన్ యీ
పటుణముమీదికి వచిచన్ నాశన్మును, నీ పేరు పటుబడిన్ యీ పటుణమును
దృష్ుంచి చూడుము.
పరభువా ఆలకింపుము, పరభువా క్షమింపుము, పరభువా ఆలసాము చేయక
చెవియొగిు నా మ్న్వి చిత్తగించము. నా దేవా, యీ పటుణమును ఈ
జన్మును నీ పేరు పటుబడిన్వే; నీ ఘన్త్నుబటిుయే నా ప్ర
ర రథన్ వినుమ్ని
వేడుకొంటిని.
నేను ఇంక పలుకుచ ప్ర
ర రథన్చేయచ, పవిత్ి పరవత్ముకొరకు నా దేవుడెైన్
యెహోవా యెదుట నా ప్రపమును నా జన్ముయొకక ప్రపమును
ఒపుపకొనుచ నా దేవుని విజా
ా పన్ చేయచనుంటిని.
నేను ఈల్లగున్ మ్యటల్లడుచ ప్ర
ర రథన్ చేయచనుండగా, మొదట నేను
దరశన్మ్ందు చూచిన్ అత్ర పరకాశమ్యనుడెైన్ గబిరయేలను ఆ మ్నుషుాడు
సాయంత్ిపు బలి అరిపంచ సమ్యమున్ నాకు కన్బడి న్నున ముట్టును.

And while I was speaking and praying, and confessing my sin and the sin of
my people Israel, and presenting my supplication before the LORD my God
for the holy mountain of my God-yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen
in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about
the time of the evening oblation.

22

అత్డు నాతో మ్యటల్లడి ఆ సంగత్ర నాకు తెలియజేసి ఇటాననుదానియేలూ,
నీకు గరహింప శకిి ఇచచటకు నేను వచిచత్రని.

Know therefore and understand that from the going forth of the
commandment to restore and to build Jerusalem until the Messiah the
Prince, shall be seven weeks and threescore and two weeks; the street shall
be built again, and the wall, even in troublesome times.

9
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నీవు బహు పరయడవు గనుక నీవు విజా
ా పన్ముచేయ నారంభించి న్పుపడు,
ఈ సంగత్రని నీకు చెపుపటకు వెళావలన్ని ఆజా బయలుదేరను; కావున్ ఈ
సంగత్రని తెలిసికొని నీకు కలిగిన్ దరశన్భావమును గరహించము.

And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for
Himself; and the people of the prince who shall come shall destroy the city
and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and until the
end of the war desolations are determined.
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త్రరుగుబాట్టను మ్యనుపటకును, ప్రపమును నివారణ చేయటకును, దోష్ము
నిమిత్తము ప్ర
ర యశిచత్తము చేయటకును, యగాంత్ము వరకుండున్టిు నీత్రని
బయలు పరచటకును, దరశన్మును పరవచన్మును ముదిరంచటకును, అత్ర
పరిశుది సథలమును అభిషేకించటకును, నీ జన్మున్కును పరిశుది పటుణము
న్కును డెబబదివారములు విధింపబడెను.

And he shall confirm the covenant with many for one week; and in the
midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And
for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until
the consummation, and that determined shall be poured upon the
desolate."
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యెరూష్లే మును మ్రల కటిుంచవచచన్ని ఆజా బయలుదేరిన్ సమ్యము
మొదలుకొని అభిష్కు
ి డగు అధిపత్ర వచచవరకు ఏడు వారములు పట్ట
ు న్ని
సపష్ుముగా గరహించము. అరువది రండు వారములు తొందరగల
సమ్యములందు పటుణపు రాచవీధులును కందకములును మ్రల
కటుబడును.

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel,
whose name was called Belteshazzar. And the thing was true, but the time
appointed was long; and he understood the thing, and had understanding of
the vision.
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And he informed me, and talked with me and said, "O Daniel, I have now
come forth to give thee skill and understanding.

At the beginning of thy supplications the commandment came forth; and I
have come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand
the matter, and heed the vision:
"Seventy weeks are determined concerning thy people and concerning thy
holy city to finish the transgression and to make an end of sins, and to make
reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to
seal up the vision and prophecy, and to anoint the Most Holy.
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ఈ అరువదిరండు వారములు జరిగిన్ పమ్ిట ఏమియ లేకుండ అభిష్కు
ి డు In those days I, Daniel, was mourning three full weeks.
నిరూిలము చేయబడును. వచచన్టిు రాజు యొకక పరజలు పవిత్ి
పటుణమును పరిశుది ఆలయమును న్శింపజేయదురు, వాని అంత్ము
హఠాతు
త గా వచచను. మ్రియ యదికాల్లంత్మువరకు నాశన్ము
జరుగున్ని నిరణయింపబడెను.
అత్డు ఒక వారమువరకు అనేకులకు నిబంధన్ను సిథరపరచను;
I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither
అరివారమున్కు బలిని నైవేదా మును నిలిపవేయను హేయమైన్ది
did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled.
నిలుచవరకు నాశన్ము చేయవాడు వచచను నాశన్ము చేయవానికి
రావలన్ని నిరణయించిన్ నాశన్ము ముగించవరకు ఈల్లగున్ జరుగును.
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నేను ఒంటరినై యా గొపప దరశ న్మును చూచిత్రని; చూచిన్ందున్ నాలో
బలమేమియ లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమ్యయెను, బలము నా యందు
నిలువలేదు.

And he said unto me, "O Daniel, a man greatly beloved, understand the
words that I speak unto thee, and stand upright; for unto thee am I now
sent." And when he had spoken this word unto me, I stood trembling.
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9

నేను అత్ని మ్యటలు వింటిని; అత్ని మ్యటలు విని నేను నేలను సాషా
ు ంగపడి
గాఢనిదర పందిన్వాడనైత్రని.

Then said he unto me, "Fear not, Daniel, for from the first day that thou
didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God,
thy words were heard; and I have come for thy words.

ప్రరస్త్కరాజగు కోరషు పరిప్రలన్ కాలములో మూడవ సంవత్సరమున్
బెలతషాజరు అను దానియేలున్కు ఒక సంగత్ర బయలుపరచబడెను; గొపప
యదిము జరుగు న్న్న ఆ సంగత్ర నిజమే; దానియేలు దాని గరహించెను; అది
దరశన్మువలన్ అత్నికి తెలిసిన్ దాయెను.
ఆ దిన్ముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు దుుఃఖ
ప్ర
ర పు
త డనైత్రని.
మూడు వారములు గడచవరకు నేను సంతోష్ముగా భోజన్ము
చేయలేకయంటిని; మ్యంసము గాని దా
ర కాురసము గాని నా నోటిలోనికి
రాలేదు, సాననాభిషేకములను చేసికొన్లేదు.

And in the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of
the great river, which is Hiddekel,

then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in
linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz.
His body also was like beryl, and his face as the appearance of lightning, and
his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like the color of polished
brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.

మొదటి నల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదదకెలను గొపప న్ది తీరమున్
ఉంటిని.

And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me saw not
the vision; but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide
themselves.
నేను కనునలత్రతచూడగా, నారబటులు ధరించకొన్న యొకడు కన్బడెను,
Therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no
అత్డు న్డుమున్ మేలిమి బంగారు న్డికట్ట
ు కట్ట
ు కొనియండెను.
strength in me; for my comeliness was turned in me into corruption, and I
retained no strength.
అత్ని శరీరము రకివరణపు రాత్రవంటిది, అత్ని ముఖము మరుపువల ఉండెను, Yet heard I the voice of his words; and when I heard the voice of his words,
అత్ని కనునలు జావల్లమ్యమైన్ దీపములను, అత్ని భుజములును
then was I in a deep sleep on my face, and my face was toward the ground.
ప్రదములును త్ళత్ళల్లడు ఇత్తడిని పోలియండెను. అత్ని మ్యటల ధవని
న్రసమూహపు కంఠధవనివల ఉండెను
దానియేలను నాకు ఈ దరశ న్ము కలుగగా నాతోకూడనున్న మ్నుషుాలు
And behold, a hand touched me, which set me upon my knees and upon the
దాని చూడలేదు గాని మిగుల భ్యాకారంతులై దాగుకొన్ వలన్ని ప్రరిపోయిరి. palms of my hands.
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అపుపడొకడు చేత్రతో న్నున ముటిు నా మోకాళాను అఱ్చేతులను నేలమోప
న్నున నిలువ బెటిు
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దానియేలూ, నీవు బహు పరయడవు గనుక నేను నీ యొదదకు పంపబడిత్రని;
నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుపమ్యటలు తెలిసికొనుమ్నను.
అత్డ్రమ్యటలు నాతో చెపపగా నేను వణకుచ నిలువబడిత్రని.
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And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the
ground, and I became dumb.
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అపుప డత్డుదానియేలూ, భ్య పడకుము, నీవు తెలిసికొన్ వలన్ని నీ
మ్న్సుసను అపపగించి, దేవుని యెదుట నినున త్గిుంచకొనిన్ ఆ మొదటి
దిన్ము మొదలుకొని నీవు చెపపన్ మ్యటలు విన్బడిన్వి గనుక నీ
మ్యటలనుబటిు నేను వచిచత్రని
ప్రరస్త్కుల రాజాాధిపత్ర ఇరువది యొకక దిన్ములు న్నున ఎదిరించెను. ఇంక
ప్రరస్త్కుల రాజుల సముఖమున్ నేను నిలుచచండగా పరధానాధిపతులలో
మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము చేయవచెచను,
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నా యేలిన్ వాని దాసుడ నైన్ నేను నా యేలిన్వానియెదుట ఏల్లగున్ మ్యట
ల్లడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపరి విడువలేక యనానన్ని
చెపపగా
అత్డు మ్రల న్నున ముటిు న్నున బలపరచినీవు బహు పరయడవు, భ్య
పడకుము,

Then said he, "Knowest thou why I come unto thee? And now will I return to
fight with the prince of Persia; and when I have gone forth, lo, the prince of
Greece shall come.
But I will show thee that which is noted in the Scripture of truth; and there
is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince.
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నీకు శుభ్మ్వును గాక, ధైరాము తెచచకొముి. ధైరాము తెచచకొమ్ిని
నాతో చెపపను. అత్డు నాతో ఇటాన్గా నేను ధైరాము తెచచకొనినీవు న్నున
ధైరాపరచిత్రవి గనుక నా యేలిన్వాడవెైన్ నీవు ఆజా ఇమ్ిని చెపపత్రని.

"Also I, in the first year of Darius the Mede, even I, stood to confirm and to
strengthen him.
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అత్డునేనందుకు నీయొదదకు వచిచ త్రనో అది నీకు తెలిసిన్ది గదా; నేను
ప్రరస్త్కుడగు అధి పత్రతో యదిముచేయటకు మ్రల పోయెదను. నేను
బయలుదేరుచండగానే గరకేయల దేశముయొకక అధిపత్ర వచచను.

"And now will I show thee the truth: Behold, there shall stand up yet three
kings in Persia, and the fourth shall be far richer than them all; and by his
strength through his riches he shall stir up all against the realm of Greece.
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అయితే సత్ాగరంథమ్ందు వా
ర సిన్ది నీతో చెపపదను, మీ యధిపత్రయగు
మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన్
వాడొకడును లేడు.

And a mighty king shall stand up, who shall rule with great dominion and do
according to his will.

But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days;
but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained
there with the kings of Persia.
Now I have come to make thee understand what shall befall thy people in
the latter days, for yet the vision is for many days."

And behold, one with the similitude of the sons of men touched my lips.
Then I opened my mouth and spoke, and said unto him that stood before
me, "O my lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have
retained no strength.
ఈ దరశన్పు సంగత్ర ఇంక అనేకదిన్ములవరకు జరుగదు; అయితే దిన్ముల For how can this servant of my Lord talk with thee, my lord? For as for me,
అంత్మ్ందు నీ జన్మున్కు సంభ్వింప బోవు ఈ సంగత్రని నీకు తెలియజేయ straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in
వచిచత్రన్ని అత్డు నాతో చెపపను.
me."
అత్డ్రమ్యటలు నాతో చెపపగా నేను నా ముఖము నేలకు వంచకొని
Then there came again and touched me one with the appearance of a man;
మౌనినైత్రని.
and he strengthened me
అపుపడు న్రసవరూపయగు ఒకడు నా పదవులను ముటుగా నేను నోరు తెరచి and said, "O man greatly beloved, fear not. Peace be unto thee; be strong,
నాయెదుట నిలిచియన్న వానితో ఇటాంటిని నా యేలిన్వాడా, యీ
yea, be strong." And when he had spoken unto me, I was strengthened and
దరశన్మువలన్ నాకు వేదన్ కలిగిన్ందున్ నా బలము తొలగిపోయెను,
said, "Let my lord speak, for thou hast strengthened me."
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మ్యదీయడగు దరాావేషు మొదటి సంవత్సరమ్ందు... మిఖాయేలును
సిథరపరచటకును బలపరచటకును నేను అత్నియొదద నిలువబడిత్రని.
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And when he shall stand up, his kingdom shall be broken and shall be
divided toward the four winds of heaven, and not to his posterity nor
according to his dominion which he ruled; for his kingdom shall be plucked
up, even for others besides those.
ఇపుపడు సత్ామును నీకు తెలియజేయచనానను; ఏమ్న్గా ఇంక ముగు
ు రు "And the king of the south shall be strong, and one of his princes; and he
రాజులు ప్రరస్త్కముమీద రాజాము చేసిన్పమ్ిట అందరికంట్ట అధికెైశవరాము shall be strong above him and have dominion. His dominion shall be a great
కలిగిన్ నాలుగవ రాజొకడు వచచను. అత్డు త్న్కున్న సంపతు
త చేత్
dominion.
బలవంతుడెై అందరిని గరకేయల రాజామున్కు విరోధ ముగా రేపును.
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అంత్లో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిు మ్హా విశాలమైన్ రాజాము నేలి
యిషా
ు నుసారముగా జరిగించను.

And in the end of years they shall join themselves together, for the king's
daughter of the south shall come to the king of the north to make an
agreement. But she shall not retain the power of the arm; neither shall he
stand, nor his arm; but she shall be given up with they that brought her, and
him that begot her, and him that strengthened her in these times.
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"But out of a branch of her roots shall one stand up in his place, who shall
come with an army and shall enter into the fortress of the king of the north,
and shall deal against them and shall prevail.
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అత్డు రాజైన్త్రువాత్ అత్ని రాజాము శిథిలమై ఆకాశపు న్లుదికుకల
విభాగింపబడును. అది అత్ని వంశపువారికి గాని అత్డు పరభుత్వము చేసిన్
పరకారము పరభుత్వము చేయవారికి గాని విభాగింప బడదు, అత్ని
పరభుత్వము వేరుతో పరికివేయబడును, అత్ని వంశపువారు దానిని పందరు
గాని అనుాలు పందు దురు.
అయితే దకిుణదేశపు రాజును, అత్ని అధిపతు లలో ఒకడును
బలముపందదరు అత్డు, ఇత్నికంట్ట గొపపవాడెై యేలును; అత్ని
పరభుత్వము గొపప పరభుత్వమ్గును.
కొనిన సంవత్సరములైన్ పమ్ిట వారు ఉభ్యలు కూడుకొనదరు. మ్రియ
వారు ఉభ్యలు సమ్యధాన్పడవలన్ని కోరగా దకిుణదేశపు రాజకుమ్యరి
ఉత్తరదేశపు రాజునొదదకు వచచను. అయిన్ను ఆమ భుజబలము
నిలుపుకొన్నేరదు; అత్డెైన్ను అత్ని భుజబలమైన్ను నిలువదు; వారు
ఆమను, ఆమను తీసికొని వచిచన్ వారిని, ఆమను కనిన్వారిని, ఈ కాలమ్ందు
ఆమను బలపరచిన్ వారిని అపపగించెదరు.
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అత్నికి బదులుగా ఆమ వంశములో ఒకడు సేన్కు అధిపత్రయె
ై ఉత్తర
"But his sons shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great
దేశపురాజు కోటలో జొరబడి యిషా
ు నుసారముగా జరిగించచ వారిని గెలుచను forces; and one shall certainly come, and overflow, and pass through. Then
shall he return and be stirred up, even to his fortress.
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మ్రియ అత్డు వారి దేవత్లను సొముిలను విలువగల వారి వెండి బంగారు
వసు
త వు లను సహా చెరపటిు ఐగుపు
త న్కు తీసికొనిపోవును. అత్డెైతే కొనిన
సంవత్సరములు ఉత్తర దేశపురాజు పరభుత్వము కంట్ట ఎకుకవ పరభుత్వము
చేయను.
అత్డు దకిుణ దేశపురాజు దేశములో జొరబడి మ్రలి త్న్ రాజామున్కు
వచచను.

And he shall also carry captive into Egypt their gods, with their princes and
with their precious vessels of silver and of gold; and he shall continue more
years than the king of the north.
So the king of the south shall come into his kingdom, and shall return into
his own land.

And the king of the south shall be moved with anger, and shall come forth
and fight with him, even with the king of the north; and he shall set forth a
great multitude, but the multitude shall be given into his hand.
And when he hath taken away the multitude, his heart shall be lifted up;
and he shall cast down many ten thousands, but he shall not be
strengthened by it.
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అత్ని కుమ్యరులు యదిము చేయబూని మ్హా సెైన్ాముల సమూహ మును
సమ్కూరుచకొందురు. అత్డు వచిచ యేరువల పరవహించి ఉపపంగును;
యదిము చేయబూని కోటదనుక వచచను.
అంత్లో దకిుణదేశపు రాజు అతుాగు
ర డెై బయలుదేరి ఉత్తరదేశపురాజుతో
యదిము జరిగించను; ఉత్తరదేశపురాజు గొపపసెైన్ామును సమ్
కూరుచకొనిన్ను అది ఓడిపోవును.
ఆ గొపప సెైన్ాము ఓడిపోయిన్ందున్ దకిుణదేశపు రాజు మ్న్సుసన్ అత్రశయ
పడును; వేలకొలది సెైనికులను హత్ము చేసిన్ను అత్నికి జయము కానేరదు.

For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater
than the former, and shall certainly come after certain years with a great
army and with much riches.
"And in those times shall many stand up against the king of the south; also
the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but
they shall fall.
So the king of the north shall come and cast up a mound, and take the most
fortified cities; and the armies of the south shall not withstand, neither his
chosen people, neither shall there be any strength to withstand.

ఏలయన్గా ఉత్తర దేశపురాజు మొదటి సెైన్ాముకంట్ట ఇంక గొపప సెైన్ామును
సమ్ కూరుచకొని మ్రల వచచను. ఆ కాల్లంత్మున్, అన్గా కొనిన
సంవత్సరములైన్ పమ్ిట అత్డు గొపప సెైన్ామును విశ్రష్మైన్ సామ్గిరని
సమ్కూరిచ నిశచయముగా వచచను.
ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిుణదేశపు రాజుతో యదిము చేయటకు
కూడివచెచదరు. నీ జన్ములోని బందిపోట్ట దొంగలు దరశన్మును
రుజువుపరచన్ట్ట
ా కూడుదురు గాని నిలువలేక కూలుదురు.

But he that cometh against him shall do according to his own will, and none
shall stand before him; and he shall stand in the glorious land, which by his
hand shall be consumed.

అంత్లో ఉత్తరదేశపురాజు వచిచ ముటుడి దిబబ వేయను. దకిుణ దేశపు రాజు
యొకక బలము నిలువలేకపోయిన్ందున్ను, అత్డు ఏరపరచకొనిన్ జన్ము
దృఢశౌరాము పందక పోయిన్ందున్ను ఉత్తరదేశపు రాజు ప్ర
ర కారములుగల
పటుణమును పట్ట
ు కొనును.
వచిచన్వాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయిన్ందున్
త్న్కిష్ుమువచిచన్ట్ట
ు అత్డు జరిగించను గనుక ఆన్ందముగల ఆ దేశములో
అత్డుండగా అది అత్ని బలమువలన్ ప్రడెైపోవును.
అత్డు త్న్ రాజాముయొకక సమ్సత బలమును కూరుచకొని రావలన్ని
ఉదేదశింపగా అత్నితో సంధిచేయబడును; ఏమ్న్గా న్శింపజేయవచచన్ని
యొక కుమ్యరిను అత్ని కిచెచదరు, అయితే ఆమ సమ్ిత్రంపక అత్ని
కలిసికొన్దు.
అత్డు దీవపముల జన్ములత్ట్ట
ు త్న్ మ్న్సుసను త్రిపుపకొని యనేకులను
పట్ట
ు కొనును. అయితే అత్నివలన్ కలిగిన్ యవమ్యన్మును ఒక యధికారి
నివారణ చేయను. మ్రియ ఆయన్ యవమ్యన్ము అత్నిమీదికి మ్రల
వచచన్ట్ట
ా చేయను, అది అత్నికి రాక త్పపదు.
అపుపడత్డు త్న్ ముఖమును త్న్ దేశములోని కోటలత్ట్ట
ు త్రిపుప కొనును
గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును.
అత్నికి మ్యరుగా మ్రియొకడు లేచి ఘన్మైన్ రాజాము దావరా
పనునపుచచకొను వానిని లేపును; కొనిన దిన్ము లైన్ పమ్ిట అత్డు
నాశన్మ్గును గాని యీ నాశన్ము ఆగరహమువలన్నైన్ను
యదిమువలన్నైన్ను కలుగదు.

He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom,
and upright ones with him; thus shall he do. And he shall give him the
daughter of women, corrupting her; but she shall not stand on his side,
neither be for him.
After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many. But a
prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease;
without his own reproach, he shall cause it to turn upon him.
Then he shall turn his face toward the fortress of his own land; but he shall
stumble and fall, and not be found.
"Then shall stand up in his place a raiser of taxes in the glory of the
kingdom; but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in
battle.
And in his place shall stand up a vile person to whom they shall not give the
honor of the kingdom; but he shall come in peaceably, and obtain the
kingdom by flatteries.

And with the arms of a flood shall they be overflown from before him and
shall be broken, yea, also the prince of the covenant.
And after the league is made with him he shall work deceitfully, for he shall
come up and shall become strong with a small people.
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అత్నికి బదులుగా నీచడగు ఒకడు వచచను; అత్నికి రాజాఘన్త్
నియారుగాని నమ్ిది కాలమ్ందు అత్డువచిచ యిచచకపు మ్యటలచేత్
రాజామును అపహరించను.
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పరవాహమువంటి బలము అత్ని యెదుటనుండి వారిని కొట్ట
ు కొని పోవుటవలన్ And he shall stir up his power and his courage against the king of the south
వారు నాశన్మ్గుదురు; సంధి చేసిన్ అధిపత్ర సహా నాశన్మ్గును.
with a great army; and the king of the south shall be stirred up to battle
with a very great and mighty army, but he shall not stand, for they shall plot
devices against him.
అత్డు సంధిచేసిన్ను మోస పుచచను. అత్డు సవలపజన్ముగలవాడెైన్ను
Yea, those who feed from the portion of his meat shall destroy him, and his
ఎదు రాడి బలము పందును.
army shall overflow; and many shall fall down slain.
అత్డు సమ్యధాన్ కేుమ్ముగల దేశమున్కు వచిచ, త్న్ పత్రులు కాని త్న్
And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak
పత్రుల పత్రులు గాని చేయనిదానిని చేయను; ఏదన్గా అచచట ఆసితని,
lies at one table; but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time
దోపుడుసొముిను, ధన్మును విభ్జంచి త్న్వారికి పంచి పట్ట
ు ను. అంత్ట
appointed.
కొంత్కాలము ప్ర
ర కారములను పట్ట
ు కొనుటకు కుటిచేయను
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అత్డు గొపప సెైన్ామును సమ్కూరుచకొని, దకిుణదేశపు రాజుతో యదిము
చేయ టకు త్న్ బలమును సిదిపరచి, త్న్ మ్న్సుసను రేపుకొనును గనుక
దకిుణదేశపు రాజు గొపప సెైన్ామును సమ్కూరుచ కొని మ్హా బలముగలవాడెై
యదిమున్కు సిదిపడును. అత్డు దకిుణ దేశపురాజున్కు విరోధమైన్
ఉప్రయములు చేయ నుదేదశించిన్ందున్ ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.

Then shall he return into his land with great riches; and his heart shall be
against the holy covenant; and he shall do exploits, and return to his own
land.
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ఏమ్న్గా, అత్ని భోజన్మును భుజంచవారు అత్ని ప్రడు చేసెదరు;
మ్రియ అత్ని సెైన్ాము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు.

"At the time appointed he shall return and come toward the south, but it
shall not be as the former or as the latter;
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కీడుచేయటకెై ఆ యిదదరు రాజులు త్మ్ మ్న్సుసలు సిథరపరచకొని,
యేకభోజన్ పంకిిలో కూరుచండిన్ను కపటవాకాముల్లడెదరు; నిరణయ
కాలమ్ందు సంగత్ర జరుగును గనుక వారి ఆలోచన్ సఫలము కానేరదు.
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అంత్ట కితీతయల ఓడలు అత్నిమీదికి వచచటవలన్ అత్డు వాాకులపడి
మ్రలి, పరిశుది నిబంధన్ విష్యములో అతాాగరహముగలవాడెై, త్న్
యిషా
ు నుసారముగా జరి గించను. అత్డు మ్రలి పరిశుది నిబంధన్ను
నిషేధించిన్ వారవరని విచారించను.
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అత్ని పక్షమున్ శూరులు లేచి, పరిశుదిసథలపు కోటను అపవిత్ిపరచి, అనుదిన్ Now when they shall fall, they shall be helped with a little help; but many
బలి నిలిపవేసి, నాశన్మును కలుగజేయ హేయమైన్ వసు
త వును
shall cleave to them with flatteries.
నిలువబెట్ట
ు దురు.
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He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province; and
he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers: he
shall scatter among them the plunder and spoil and riches; yea, and he shall
plot his devices against the strongholds, even for a time.

for the ships of Chittim shall come against him. Therefore he shall be
grieved and return, and have indignation against the holy covenant. So shall
he do; he shall even return, and have accord with those who forsake the
holy covenant.
అత్డు మిగుల దరవాముగలవాడెై త్న్ దేశమున్కు మ్రలును. మ్రియ
And armies shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of
పరిశుది నిబంధన్కు విరోధియె
ై యిషా
ు నుసారముగా జరిగించి త్న్ దేశమున్కు strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place there
త్రరిగి వచచను.
the abomination that maketh desolate.
నిరణయకాలమ్ందు మ్రలి దకిుణదికుక న్కు వచచనుగాని మొదట నున్నట్ట
ు గా And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries;
కడపటనుండదు.
but the people who do know their God shall be strong, and do exploits.
And those who understand among the people shall instruct many; yet they
shall fall by the sword and by flame, by captivity, and by spoil many days.

అందుకత్డు ఇచచకపుమ్యటలు చెపప నిబంధన్ న్త్రకరమించవారిని
వశపరచకొనును; అయితే త్మ్ దేవుని నరుగువారు బలముకలిగి గొపప
కారాములు చేసెదరు.
జన్ములో బుదిిమ్ంతులు ఆనేకులకు బోధించ దురు గాని వారు బహు
దిన్ములు ఖడుమువలన్ను అగిన వలన్ను కు
ర ంగి చెరపటుబడి హింసింపబడి
దోచబడు దురు.

And some of those of understanding shall fall, to try them, and to purge,
and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a
time appointed.
"And the king shall do according to his will; and he shall exalt himself and
magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against
the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished; for
that which is determined shall be done.
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వారు కు
ర ంగిపోవు సమ్యమ్ందు వారికి సవలప సహాయము దొరుకును,
అయితే అనేకులు ఇచచకపు మ్యటలు చెపప వారిని హతు
త కొందురు గాని

Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor
regard any god; for he shall magnify himself above all.
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నిరణయకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంత్ాకాలమువరకు జనులను పరిశీ
లించటకును పవిత్ిపరచటకును బుదిిమ్ంతులలో కొందరు కూలుదురు.
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But in his place shall he honor the god of forces; and a god whom his fathers
knew not shall he honor with gold and silver, and with precious stones and
pleasant things.
Thus shall he do in the greatest strongholds with a strange god, whom he
shall acknowledge and increase with glory. And he shall cause them to rule
over many, and shall divide the land for a price.
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ఆ రాజు ఇషా
ు నుసారముగా జరిగించి త్నున తానే హెచిచంచకొనుచ
అత్రశయపడుచ, పరత్ర దేవత్ మీదను దేవాది దేవునిమీదను గరవముగా
మ్యటల్లడుచ ఉగరత్ సమ్యపతయగువరకు వృదిిపందును; అంత్ట నిరణ
యించిన్ది జరుగును.
అత్డు అందరికంట్ట ఎకుకవగా త్నునతాను హెచిచంచకొనును గనుక త్న్
"And at the time of the end shall the king of the south push at him. And the
పత్రుల దేవత్ లను లక్షాపటుడు; మ్రియ స్త్తీలకాంకిుతా దేవత్ను గాని, యే king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and
దేవత్ను గాని లక్షాపటుడు.
with horsemen and with many ships; and he shall enter into the countries,
and shall overflow and pass over.
అత్డు త్న్ పత్రులరుగని దేవత్ను, అన్గా ప్ర
ర కారముల దేవత్ను వారి
He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be
దేవత్కు మ్యరుగా ఘన్పరచను; బంగారును వెండిని విలువగల రాళాను
overthrown; but these shall escape out of his hand: even Edom, and Moab,
మ్నోహరమైన్ వసు
త వులను అరిపంచి,ఆ దేవత్ను ఘన్పరచను.
and the chief of the children of Ammon.
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మ్రియ ఈ కొరత్త దేవత్ను ఆధారముచేసికొని, కోటలకు ప్ర
ర కారములు కటిుంచి, He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of
నూత్న్ విధముగా త్న్వారికి మ్హా ఘన్త్ కలుగజేయను; దేశమును
Egypt shall not escape.
కరయమున్కు విభ్జంచి యిచిచ అనేకులమీద త్న్వారికి పరభుత్వ మిచచను.
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అంత్ాకాలమ్ందు దకిుణ దేశపు రాజు అత్నితో యదిముచేయను. మ్రియ
ఉత్తరదేశపు రాజు రథములను గుఱ్ఱపురౌతులను అనేకమైన్ ఓడలను
సమ్కూరుచకొని, తుప్రనువల అత్నిమీద పడి దేశముల మీదుగా
పరవాహమువల వెళ్ల
ా ను.
అత్డు ఆన్ందదేశమున్ పరవేశించటవలన్ అనేకులు కూలుదురు గాని
ఎదోమీయలును మోయాబీయలును అమోినీయ లలో ముఖుాలును
అత్ని చేత్రలోనుండి త్పపంచ కొనదరు.
అత్డు ఇత్ర దేశములమీదికి త్న్ సేన్ న్ంపంచను; ఐగుపు
త సహా
త్పపంచకొన్నేరదు.

Daniel

11

32

Daniel

11

33

Daniel

11

Daniel

But he shall have power over the treasures of gold and ofsilver, and over all
the precious things of Egypt; and the Libyans and the Ethiopians shall be at
his steps.
But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore
he shall go forth with great fury to destroy and utterly to sweep away many.
And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the
glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help
him.
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అత్డు విలువగల సమ్సత బంగారు వెండి వసు
త వులను ఐగుపు
త యొకక విలువ
గల వసు
త వులనినటిని వశపరచకొని, లుబీయలను కూషీ యలను త్న్కు
ప్రదసేవకులుగా చేయను.
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అంత్ట తూరుపనుండియ ఉత్తరమునుండియ వరిమ్యన్ములు వచిచ
యత్ని కలత్పరచను గనుక అతాాగరహము కలిగి అనే కులను
ప్రడుచేయటకును న్శింపజేయటకును అత్డు బయలుదేరును.
కాబటిు త్న్ న్గరు డరాను సముదరముల కును పరిశుదా
ి న్ందములుగల
పరవత్మున్కును మ్ధా వేయను; అయితే అత్నికి నాశన్ము రాకుండుటకెై
సహాయముచేయ వాడెవడును లేక పోవును.
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"And at that time shall Michael stand up, the great prince who standeth for
the children of thy people; and there shall be a time of trouble, such as
never was since there was a nation, even to that same time. And at that
time thy people shall be delivered, every one who shall be found written in
the book.
And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to
everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
And they that are wise shall shine as the brightness of the firmament, and
they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.

ఆ కాలమ్ందు నీ జనుల పక్షమున్ నిలుచన్టిు మ్హా అధిపత్రయగు
మిఖాయేలు వచచను. అపుపడు నీ జనులు రాజాముగా కూడిన్ కాలము
మొదలుకొని యీ కాలము వరకు ఎన్నటికిని కలుగన్ంత్ ఆపద కలుగును;
అయితే నీ జనులలో గరంథమున్ందు దాఖలైన్వారవరో వారు
త్పపంచకొందురు.
మ్రియ సమ్యధులలో నిదిరంచ అనేకులు మేలుకొనదరు; కొందరు
నిత్ాజీవము అనుభ్ వించటకును, కొందరు నిందప్రలగుటకును నిత్ాముగా
హేయలగుటకును మేలుకొందురు.
బుదిిమ్ంతులైతే ఆకాశమ్ండలము లోని జ్యాతులను పోలిన్వారై పరకా
శించెదరు. నీత్రమ్యరుము న్నుసరించి న్డుచకొనున్ట్ట
ా ఎవరు అనేకులను
త్రిపుపదురో వారు న్క్షత్ిమువల నిరంత్రమును పరకాశించెదరు.

But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of
the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased."

4

దానియేలూ, నీవు ఈ మ్యటలను మ్రుగుచేసి అంత్ాకాలమువరకు ఈ గరంథ
మును ముదిరంపుము. చాలమ్ంది న్లుదిశల సంచరించి న్ందున్ తెలివి
అధికమ్గును అని నాతో మ్యటల్లడు గబిరయేలను న్త్డు చెపపను.

And I heard the man clothed in linen, who was upon the waters of the river,
when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swore by
Him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and a half; and
when he shall have accomplished scattering the power of the holy people,
all these things shall be finished.
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And I heard, but I understood not. Then said I, "O my lord, what shall be the
end of these things?"
And he said, "Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till
the time of the end.
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దానియేలను నేను చూచచండగా మ్రియిదదరు మ్నుషుాలు ఏటి అవత్లి
యొడు
ి న్ ఒకడును ఏటి ఇవత్లి యొడు
ి వ ఒకడును నిలిచిరి.
ఆ యిదదరిలో ఒకడు నార బటులు వేసికొన్నవాడెై యేటినీళాపైన్
ఆడుచండువాని చూచిఈ యాశచరాము ఎపుపడు సమ్యపతమ్గున్ని
యడుగగా
నారబటులు వేసికొని యేటిపైన్ ఆడుచన్న ఆ మ్నుషుాని మ్యటను నేను
వింటిని; ఏమ్న్గా, అత్డు త్న్ కుడిచేత్రని ఎడమ్చేత్రని ఆకాశమువెైపుకెత్రత
నిత్ాజీవి యగు వాని నామ్మున్ ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొని, ఒకకాలము కాలములు
అరికాలము పరిశుదిజన్ముయొకక బలమును కొటిువేయట ముగింపబడగా
సకల సంగతులు సమ్యపతము లగున్నను.
నేను వింటినిగాని గరహింపలేకపోత్రనినా యేలిన్ వాడా, వీటికి అంత్మేమ్ని
నేన్డుగగా

Then I, Daniel, looked; and behold, there stood two others, the one on this
side of the bank of the river and the other on that side of the bank of the
river.
And one said to the man clothed in linen, who was upon the waters of the
river, "How long shall it be to the end of these wonders?"

Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do
wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall
understand.

And from the time that the daily sacrifice shall be taken away and the
abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two
hundred and ninety days.
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అత్డుఈ సంగతులు అంత్ాకాలమువరకు మ్రుగుగా ఉండు న్ట్ట
ా
ముదిరంపబడిన్వి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊర కుండుమ్ని చెపపను.
అనేకులు త్ముిను శుదిిపరచకొని పరకాశమ్యనులును నిరిలులును
అగుదురు. దుషు
ు లు దుష్ు కారాములు చేయదురు గనుక ఏ దుషు
ు డును ఈ
సంగతులను గరహింపలేకపోవును గాని బుదిిమ్ంతులు గరహించెదరు.

Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and
five and thirty days.
But go thou thy way till the end be; for thou shalt rest, and stand in thy lot
at the end of the days."

అనుదిన్ బలి నిలుపు చేయబడిన్ కాలము మొదలుకొని నాశన్ము
కలుగజేయ హేయమైన్దానిని నిలువ బెట్ట
ు వరకు వెయిానిన రండువందల
తొంబది దిన్ము లగును.
వెయిానిన మూడువందల ముపపదియె
ై దు దిన్ములు తాళ్లకొని
కనిపట్ట
ు కొనువాడు ధనుాడు.

The word of the LORD that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of
Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of
Jeroboam the son of Joash, king of Israel.
The beginning of the word of the LORD by Hosea: And the LORD said to
Hosea, "Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of
whoredoms; for the land hath committed great whoredom, departing from
the LORD."
నీవు అంత్ాము వరకు నిలకడగా ఉండిన్యెడల విశారంత్ర నొంది కాల్లంత్
So he went and took Gomer the daughter of Diblaim, who conceived and
మ్ందు నీ వంతులో నిలిచెదవు.
bore him a son.
ఉజజయా యోతాము ఆహాజు హిజకయా అను యూదారాజుల దిన్ములలోను, And the LORD said unto him, "Call his name Jezreel; for in yet a little while I
యెహోయాషు కుమ్యరు డెైన్ యర్కబాము అను ఇశారయేలురాజు
will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to
దిన్ములలోను బెయేరి కుమ్యరుడెైన్ హోషేయకు పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా
cease the kingdom of the house of Israel.
వాకుక.
మొదట యెహోవా హోషేయదావరా ఈ మ్యట సెలవిచెచనుజనులు
And it shall come to pass at that day, that I will break the bow of Israel in the
యెహోవాను విసరిజంచి బహుగా వాభిచరించియనానరు గనుక నీవు పోయి,
Valley of Jezreel."
వాభిచారము చేయ స్త్తీని పండా
ా డి, వాభిచారమువలా పుటిున్ పలాలను
తీసికొనుము అని ఆయన్ హోషేయకు ఆజా ఇచెచను.
కాబటిు అత్డుపోయి దిబాయీము కుమ్యరియె
ై న్ గోమ రును పండిాచేసికొనను. And she conceived again, and bore a daughter. And God said unto him, "Call
ఆమ గరభవత్రయె
ై అత్నికొక కుమ్యరుని కన్గా
her name Loruhamah [that is, Not having obtained mercy]; for I will no more
have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away.
యెహోవా అత్నితో ఈల్లగు సెల విచెచనుఇత్నికి యెజరయేలని పేరుపట్ట
ు ము.
యెజర యేలులో యెహూ యింటివారు కలుగజేసికొనిన్ రకి దోష్మును బటిు ఇక
కొంత్కాలమున్కు నేను వారిని శికిుంతును, ఇశారయేలువారికి రాజాముండకుండ
తీసి వేతును.
ఆ దిన్మున్ నేను యెజరయేలు లోయలో ఇశారయేలు వారి విలు
ా ను విరుతును.

But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the
LORD their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle,
by horses, nor by horsemen."

పమ్ిట ఆమ మ్రల గరభవత్రయె
ై కుమ్యరిను కన్గా యెహోవా అత్నికి
సెలవిచిచన్దేమ్న్గాదీనికి లోరూహామ్య అన్గా జాలి నొందనిది అని పేరు
పట్ట
ు ము; ఇకమీదట నేను ఇశార యేలువారిని క్షమించను, వారియెడల
జాలిపడను.
అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విలు
ా ఖడుము యదిము గుఱ్ఱములు
రౌతులు అను వాటిచేత్ కాక త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాచేత్నే వారిని రకిుంతును.

Then said God, "Call his name Loammi [that is, Not My people], for ye are
not My people, and I will not be your God.

Now when she had weaned Loruhamah, she conceived and bore a son.

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea,
which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that in
the place where it was said unto them, `Ye are not My people,' there it shall
be said unto them, `Ye are the sons of the living God.'
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లోరూ హామ్య (జాలినొందనిది) ప్రలువిడిచిన్ త్రువాత్ త్లిా గరబ éవత్రయె
ై
కుమ్యరుని కనిన్పుపడు
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యెహోవా పరవకికు సెలవిచిచన్దేమ్న్గామీరు నా జనులు కారు, నేను మీకు
దేవుడనై యండను గనుక లోఅమీి్మ్ (నాజన్ము కాదని) యిత్నికి పేరు
పట్ట
ు ము.
ఇశారయేలీయల జన్సంఖా అమిత్మై లకకలేని సముదరపు ఇసుకంత్
విసాతరమ్గును; ఏ సథలమ్ందుమీరు నా జనులు కారన్నమ్యట జనులు వారితో
చెపుపదురో ఆ సథలమున్నేమీరు జీవముగల దేవుని కుమ్యరులైయనాన రని
వారితో చెపుపదురు.
యూదావారును ఇశార యేలువారును ఏకముగా కూడుకొని, త్మ్ పైన్ నొకనినే
పరధానుని నియమించకొని తామున్న దేశములోనుండి బయలుదేరుదురు; ఆ
యెజరయేలు దిన్ము మ్హా పరభా వముగల దిన్ముగానుండును.
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Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered
together, and appoint themselves one head; and they shall come up out of
the land, for great shall be the day of Jezreel.
"Say ye unto your brethren, `Ammi' [that is, My people], and to your sisters,
`Ruhamah' [that is, Having obtained mercy].
"Plead with your mother, plead; for she is not My wife, neither am I her
Husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and
her adulteries from between her breasts,
lest I strip her naked and set her as in the day that she was born, and make
her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst.

మీరు నా జనులని మీ సహోదరులతోను జాలి నొందిన్వారని మీ
సవదేశీయలతోను మీరు చెపుపడి.
నేను దాని బటులను పరికివేసి పుటిున్ నాటివల దానిని దిగంబరురాలినిగాచేసి,
ప్రడు పటిు యెండిపోయిన్ భూమి వలను ఉంచి, దపపచేత్
లయపరచకుండున్ట్ట
ా ,

And I will not have mercy upon her children, for they are the children of
whoredoms.
For their mother hath played the harlot; she that conceived them hath done
shamefully. For she said, `I will go after my lovers that give me my bread and
my water, my wool and my flax, mine oil and my drink.'

మీ త్లిా పోకిరి చూపు చూడకయ దాని సతన్ములకు పురుషులను
చేరుచకొన్కయ నుండున్ట్ట
ా మీరు ఆమతో వాదించడి; అది నాకు భారా
కాదు, నేను దానికి పనిమిటిని కాను;
దాని పలాలు జారసంత్త్రయె
ై యనానరు, వారి త్లిా వేశాాత్వము
చేసియన్నది, వారిని కన్నది అవమ్యన్కర మైన్ వాాప్రరము చేయన్ది గనుక
వారియందు నేను జాలిపడను.

"Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns and make a wall,
that she shall not find her paths.

5

అదినాకు అన్నప్రన్ములను గొఱ్ఱ బచచను జనుపనారయ తెైలమును
మ్దామును ఇచిచన్ నా విటకాండరను నేను వెంటాడుదున్నుకొనుచన్నది.

For she did not know that I gave her corn and wine and oil, and multiplied
her silver and gold, which they prepared for Baal.

2

6

ముండా కంచె దాని మ్యరుములకు అడిము వేయదును; దాని మ్యరుములు
దానికి కన్బడకుండ గోడ కట్ట
ు దును.
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And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them; and
she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, `I will go
and return to my first husband, for then was it better with me than now.'

Therefore will I return and take away My corn at the harvest thereof, and
My wine in the season thereof, and will recover My wool and My flax given
to cover her nakedness.
అది త్న్ విటకాండరను వెంటాడి వారిని ఎదుర్కకన్లేక పోవును; ఎంత్ వెదకిన్ను And now will I uncover her lewdness in the sight of her lovers, and none
వారు దానికి కన్బడకయందురు. అపుపడు అదిఇపపటి కంట్ట పూరవమే నా
shall deliver her out of Mine hand.
సిథత్ర బాగుగ నుండెను గనుక నేను త్రరిగి నా మొదటి పనిమిటియొదదకు
వెళ్ల
ా దు న్నుకొనును.
దానికి ధాన్ా దా
ర కాురసతెైలము లను విసాతరమైన్ వెండి బంగారములను
I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and
ఇచిచన్వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవత్కు ఉప
her Sabbaths, and all her solemn feasts.
యోగపరచెను.
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కాబటిు నా ధాన్ామును నా దా
ర కాు రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయాక And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, `These
దీనియొదద నుండి తీసివేసెదను. దాని మ్యన్ సంరక్షణారథమైన్ నా గొఱ్ఱబచచను are my rewards that my lovers have given me'; and I will make them a
జనుపనారయ దానికి దొరకకుండ నేను ఉంచకొందును;
forest, and the beasts of the field shall eat them.
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దాని విటకాండు
ర చూచచండగా నేను దాని పోకిరిత్న్మును
బయలుపరతును, నా చేత్రలో నుండి దాని విడిపంచవాడొకడును లేకపోవును.

And I will visit upon her the days of the Baalim, wherein she burned incense
to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she
went after her lovers, and forgot Me," saith the LORD.
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దాని ఉత్సవకాలములను పండుగలను అమ్యవాసాలను విశారంత్ర దిన్ములను
నియామ్కకాలములను మ్యనిపంతును.
ఇవి నా విటకాండు
ర నాకిచిచన్జీత్మ్ని అది త్న్ దా
ర క్ష చెటాను గూరిచయ
అంజూరపుచెటానుగూరిచయ చెపపన్ది గదా. నేను వాటిని లయపరతును,
అడవిజంతువులు వాటిని భ్కిుంచన్ట్ట
ా వాటిని అడవివల చేతును.

"Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and
speak comfortingly unto her.
And I will give her her vineyards from thence, and the Valley of Achor for a
door of hope; and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in
the day when she came up out of the land of Egypt.
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అది న్నున మ్రచిపోయి న్గలుపట్ట
ు కొని శృంగారించకొని బయలుదేవత్లకు "And it shall be at that day," saith the LORD, "that thou shalt call Me `Ishi'
ధూపమువేసి యండుటను బటిుయ దాని విటకాండరను
[that is, My husband], and shalt call Me no more `Baali' [that is, My Lord].
వెంటాడియండుటనుబటిుయ నేను దానిని శికిుంతును; ఇది యెహోవా వాకుక.
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పమ్ిట దానిని ఆకరిుంచి అరణాములోనికి కొనిపోయి అకకడ దానితో పేరమ్గా
మ్యటల్లడుదును;
అకకడనుండి దానిని తోడుకొనివచిచ దానికి దా
ర క్షచెటానితు
త ను; ఆకోరు
(శర మ్గల) లోయను నిరీక్షణదావరముగా చేసెదను, బాలామున్ ఐగుపు
త
దేశములోనుండి అది వచిచన్పుపడు నా మ్యట వినిన్ట్ట
ా
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అది ఇచచటనుండి నా మ్యట వినును; నీవుబయలు అని న్నున పలువకనా
పురుషుడవు2 అని పలుతువు, ఇదే యెహోవా వాకుక.
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I will even betroth thee unto Me in faithfulness, and thou shalt know the
LORD.
"And it shall come to pass in that day I will hear," saith the LORD, "I will hear
the heavens, and they shall hear the earth.
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అది ఇక మీదట బయలుదేవత్ల పేళాను జా
ా పకమున్కు తెచచకొన్ కుండను
అవి దాని నోట రాకుండను నేను చేసెదను.
ఆ దిన్మున్ నేను నా జనులపక్షముగా భూజంతువుల తోను
ఆకాశపకు
ు లతోను నేలను ప్ర
ర కుజంతువులతోను నిబంధన్ చేయదును.
విలు
ా ను ఖడుమును యదిమును దేశ ములో ఉండకుండ మ్యనిపంచి వారిని
నిరభయముగా నివ సింపజేయదును.
నీవు నిత్ాము నాకుండున్ట్ట
ా గా నేను నీత్రనిబటిు తీరుపతీరుచటవలన్ను,
దయాదాకిుణాములు చూపుటవలన్ను నినున పరధాన్ము చేసికొందును.
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నీవు యెహోవాను ఎరుగున్ట్ట
ా నేను న్మ్ికమునుబటిు నినున పరధాన్ము
చేసికొందును.

And I will sow her unto Me in the earth; and I will have mercy upon her that
had not obtained mercy; and I will say to those who were not My people,
`Thou art My people'; and they shall say, `Thou art my God.'"

For I will take away the names of the Baalim out of her mouth, and they
shall no more be remembered by their name.
And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field,
and with the fowls of the heavens, and with the creeping things of the
ground; and I will break the bow and the sword and warfare out of the
earth, and will make them to lie down safely.
And I will betroth thee unto Me for ever; yea, I will betroth thee unto Me in
righteousness, and in judgment, and in lovingkindness, and in mercies.

And the earth shall hear the corn and the wine and the oil, and they shall
hear Jezreel.
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ఆ దిన్మున్ నేను మ్న్వి ఆలకింతును; ఆకాశపు మ్న్వి నేను ఆలకింపగా అది
భూమియొకక మ్న్వి ఆలకించను;

Then said the LORD unto me, "Go yet, love a woman beloved of her friend
yet an adulteress, according to the love of the LORD toward the children of
Israel, who look to other gods and love flagons of wine."
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భూమి ధాన్ా దా
ర కాురసతెైలముల మ్న్వి ఆలకింపగా అవి యెజరయేలు3 చేయ
మ్న్వి ఆలకించను.
నేను దానిని భూమియందు నాకొరకెై వితు
త దును; జాలినొందని దానియందు
నేను జాలిచేసి కొందును; నా జన్ము కానివారితోమీరే నా జన్మ్ని నేను
చెపపగా వారునీవే మ్య దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

So I bought her for myself for fifteen pieces of silver, and for a homer of
barley and a half homer of barley.
And I said unto her, "Thou shalt abide for me many days. Thou shalt not play
the harlot, and thou shalt not be for another man. So will I also be for thee."
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For the children of Israel shall abide many days without a king, and without
a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an
ephod, and without teraphim.
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మ్రియ యెహోవా నాకు సెలవిచిచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయలు దా
ర క్షపండా
అడలను కోరి యిత్ర దేవత్లను పూజంచిన్ను యెహోవా వారిని పేరమించి
న్ట్ట
ా , దాని పరయనికి ఇషు
ు రాలై వాభిచారిణయగు దాని యొదదకు నీవు పోయి
దానిని పేరమించము.
కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియ ఏదుము యవలును తీసి కొని
దానినికొని ఆమతో ఇటాంటిని
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చాల దిన్ములు నా పక్షమున్ నిలిచియండి యే పురుషుని కూడకయ
వాభిచారము చేయకయ నీవుండవలను; నీయెడల నేనును ఆల్లగున్
నుందును.
నిశచయముగా ఇశారయేలీయలు చాలదిన్ములు రాజు లేకయ
అధిపత్రలేకయ బలిన్రిపం పకయ నుందురు. దేవతాసతంభ్మును గాని
ఏఫ్తదును గాని గృహదేవత్లను గాని యంచకొన్కుందురు.
త్రు వాత్ ఇశారయేలీయలు త్రరిగి వచిచ త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా యొదదను
త్మ్ రాజైన్ దావీదునొదదను విచా రణ చేయదురు. ఈ దిన్ముల అంత్మ్ందు
వారు భ్య భ్కు
ి లు కలిగి యెహోవా అనుగరహము నొందుటకెై ఆయన్
యొదదకు వతు
త రు.
ఇశారయేలువారల్లరా, యెహోవా మ్యట ఆల కించడి. సత్ామును కనికరమును
దేవునిగూరిచన్ జా
ా న్మును దేశమ్ందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా
దేశనివాసులతో వాాజామ్యడుచనానడు.
అబదిసాక్షాము పలు కుటయ అబదిమ్యడుటయ హత్ా చేయటయ దొంగి
లించటయ వాభిచరించటయ వాడుకయెాను; జనులు కన్నము వేసెదరు,
మ్యన్క న్రహత్ాచేసెదరు.
కాబటిు దేశము పరల్లపంచచన్నది, దాని పశువులును ఆకాశ పకు
ు లును
కాపురసు
థ లందరును కీుణంచచనానరు, సముదర మ్త్సాములు కూడ
గత్రంచిపోవుచన్నవి.
ఒకడు మ్రియొకనితో వాదించిన్ను పరయోజన్ము లేదు; ఒకని గదిదంచిన్ను
కారాము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమ్యడువారిని
పోలియనానరు.
కాబటిు పగలు నీవు కూలుదువు, రాత్రి నీతోకూడ పరవకి కూలును. నీ త్లిాని
నేను నాశన్ముచేతును.

Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God
and David their king, and shall fear the LORD and His goodness in the latter
days.
Hear the word of the LORD, ye children of Israel; for the LORD hath a
controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth nor
mercy nor knowledge of God in the land.
"By swearing and lying, and killing and stealing and committing adultery,
they break out, and blood toucheth blood.
Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall
languish with the beasts of the field and with the fowls of heaven; yea, the
fishes of the sea also shall be taken away.
Yet let no man strive with, nor reprove another; for this people are as they
that strive with the priest.
Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee
in the night; and I will destroy thy mother.
My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected
knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to Me. Seeing
thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.
"As they were increased, so they sinned against Me; therefore will I change
their glory into shame.
They eat up the sin of My people, and they set their heart on their iniquity.
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నా జనులు జా
ా న్ములేనివారై న్శించచనానరు. నీవు జా
ా న్మును
విసరిజంచచనానవు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున
విసరిజంతును; నీవు నీ దేవుని ధరి శాసతీము మ్రచిత్రవి గనుక నేనును నీ
కుమ్యరులను మ్రతును.
త్మ్కు కలిమి కలిగిన్కొలది వారు నాయెడల అధికప్రపము చేసిరి గనుక వారి
ఘన్త్ను నీచసిథత్రకి మ్యరుచదును.

And it shall be: like people, like priest; and I will punish them for their ways,
and reward them their doings.

నా జనుల ప్రపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మ్రి
యధికముగా ప్రపము చేయవలన్ని వారు కోరుదురు.
కాబటిు జనులకు ఏల్లగో యాజకులకును ఆల్లగ సంభ్వించను; వారి
పరవరిన్ను బటిు నేను వారిని శికిుంతును, వారి కిరయలనుబటిు వారికి పరత్రకారము
చేతును.
వారు యెహోవాను లక్షా పట్ట
ు టమ్యనిరి గనుక వారు భోజన్ము చేసిన్ను
త్ృపత పందక యందురు, వాభిచారము చేసిన్ను అభివృదిి నొందక
యందురు.

"Whoredom and wine and new wine take away the heart.
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జనులు తామే వాభిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశాలతో
సాంగత్ాముచేయచ బలుల న్రిపంతురు గనుక మీ కుమ్యరిలు
వేశాలగుటనుబటిు నేను వారిని శికిుంపను, మీ కోడండు
ా వాభిచరించటను బటిు
నేను వారిని శికిుంపను; వివేచన్లేని జన్ము నిరూిల మ్గును.

"Ephraim is joined to idols; leave him alone.

4

15

Their drink is sour; they have committed whoredom continually; her rulers
with shame do love, `Give ye.'
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ఇశారయేలూ, నీవు వేశావెైత్రవి; అయిన్ను యూదా ఆ ప్రపములో ప్రలుపందక
పోవునుగాక. గిల్ల
ు లున్కు పోవదు
ద ; బేతావెనున్కు పోవదు
ద ; యెహోవా
జీవముతోడని పరమ్యణముచేయవదు
ద .
పయా మొండి త్న్ము చూపున్ట్ట
ు ఇశారయేలువారు మొండిత్న్ము
చూపయనానరు గనుక విశాలసథలమ్ందు మేయ గొఱ్ఱ పలాకు
సంభ్వించన్ట్ట
ా దేవుడు వారికి సంభ్వింపజేయను.
ఎఫా
ర యిము విగరహములతో కలసికొనను, వానిని ఆల్లగున్నే యండనిముి.

Hosea

4

6

Hosea

4

7

Hosea

4

8

Hosea

4

9

Hosea

4

10

Hosea

4

11

Hosea

4

12

Hosea

4

13

Hosea

4

Hosea

For they shall eat and not have enough; they shall commit whoredom and
shall not increase, because they have left off taking heed of the LORD.

My people ask counsel from their stocks, and their staff declareth unto
them; for the spirit of whoredoms hath caused them to err, and they have
gone a whoring from their God.
They sacrifice upon the tops of the mountains, and burn incense upon the
hills under oaks and poplars and elms, because the shadow thereof is good;
therefore your daughters shall commit whoredom, and your spouses shall
commit adultery.
వాభిచారకిరయలు చేయటచేత్ను దా
ర కాురసము ప్రన్ముచేయటచేత్ను
I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your
మ్దాప్రన్ము చేత్ను వారు మ్త్రచెడిరి.
spouses when they commit adultery; for the men themselves consort with
whores, and they sacrifice with harlots: Therefore the people that doth not
understand shall fall.
నా జనులు తాము పట్ట
ు కొనిన్ కఱ్ఱయొదద విచారణచేయదురు, త్మ్ చేత్రకఱ్ఱ "Though thou, Israel, play the harlot, yet let not Judah offend; and come not
వారికి సంగత్ర తెలియజేయను, వాభిచారమ్న్సుస వారిని తో
ి వ త్పపంపగా
ye unto Gilgal, neither go ye up to Bethaven, nor swear, `The LORD liveth.'
వారు త్మ్ దేవుని విసరిజంచి వాభిచ రింతురు.
పరవత్ముల శిఖరములమీద బలులన్రిపంతురు, కొండలమీద ధూపము
For Israel slideth back as a backsliding heifer; now the LORD will feed them
వేయదురు, సింధూరవృక్షముల కిరందను చినారువృక్షముల కిరందను
as a lamb in a large place.
మ్సతకివృక్షముల కిరందను నీడ మ్ంచిదని అచటనే ధూపము వేయదురు;
అందువలన్నే మీ కుమ్యరిలు వేశాలైరి, మీ కోడండు
ా ను వాభిచారిణులైరి.

The wind hath bound her up in her wings, and they shall be ashamed
because of their sacrifices.
"Hear ye this, O priests! And hearken, ye house of Israel! And give ye ear, O
house of the king! For judgment is against you, because ye have been a
snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor.
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వారికి దా
ర కాురసము చేదా యెను, ఒళ్ల
ా తెలియనివారు; మ్యన్క
వాభిచారముచేయ వారు; వారి అధికారులు సిగు
ు మ్యలిన్వారై అవమ్యన్కర
మైన్ దానిని పేరమింతురు.
సుడిగాలి జనులను చటిు కొట్ట
ు కొనిపోవును; తాము అరిపంచిన్ బలులనుబటిు
వారు సిగు
ు నొందుదురు.
యాజకుల్లరా, నామ్యట ఆలకించడి; ఇశారయేలు వారల్లరా, చెవిని బెటిు
ఆలోచించడి; రాజసంత్త్రవార ల్లరా, చెవియొగిు ఆలకించడి, మీరు
మిసాపమీద ఉరి గాను తాబోరుమీద వలగాను ఉనానరు గనుక మిముిను బటిు
ఈ తీరుప జరుగును.
వారు మిత్ర లేకుండ త్రరుగు బాట్టచేసిరి గనుక నేను వారిన్ందరిని శికిుంతును.

And the revolters are deep in slaughter, though I have been a rebuker of
them all.

ఎఫా
ర యిమును నేనరుగుదును; ఇశారయేలువారు నాకు మ్రుగెైన్వారు కారు.
ఎఫా
ర యిమూ, నీవు ఇపుపడ వాభిచరించచనానవు; ఇశారయేలువారు
అపవితు
ి లైరి.
త్మ్ కిరయలచేత్ అభ్ాంత్రపరచబడిన్వారై వారు త్మ్ దేవునియొదదకు
త్రరిగి రాలేకపోవుదురు. వారిలో వాభిచార మ్న్సుసండుటవలన్ వారు
యెహోవాను ఎరుగక యందురు.
ఇశారయేలుయొకక అత్రశయాసపదము అత్నిమీద సాక్షామిచచను.
ఇశారయేలువారును ఎఫా
ర యిమువారును త్మ్ దోష్ములో చికుకపడి తొటిిలు
ా
చనానరు; వారితోకూడ యూదావారును తొటిిలు
ా చనానరు.

They shall go with their flocks and with their herds to seek the LORD, but
they shall not find Him; He hath withdrawn Himself from them.
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వారు గొఱ్ఱలను ఎడాను తీసికొని యెహో వాను వెదకబోవుదురు గాని ఆయన్
వారికి త్నున మ్రుగు చేసికొనిన్ందున్ వారికి కన్బడకుండును.

Ephraim shall be desolate in the day of rebuke; among the tribes of Israel
have I made known that which shall surely be.
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యెహోవాకు విశావసఘ్రత్కులై వారు అనుాలైన్ పలాలను కనిరి; ఇంకొక నల
అయిన్ త్రావత్ వారు వారి సావసథాములతో కూడ లయమ్గుదురు.

The princes of Judah were like them that remove the landmarks; therefore I
will pour out My wrath upon them like water.
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Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked
after the commandment.
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గిబియాలో బాకానాదము చేయడి, రామ్యలో బూర ఊదుడి;
బెనాామీనీయల్లరామీ మీదికి శిక్ష వచచచన్నదని బేతావెనులో
బబబపట్ట
ు డి.
శికాు దిన్మున్ ఎఫా
ర యిము ప్రడెైపోవును; నిశచయముగా జరుగబోవు దానిని
ఇశారయేలీయల గోత్ిపువారికి నేను తెలియజేయచనానను.
యదావారి అధిపతులు సరి హదు
ద రాళాను తీసివేయవారివలనునానరు;
నీళ్ల
ా పరవ హించిన్ట్ట
ా నేను వారిమీద నా ఉగరత్ను కుమ్ిరింతును.
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ఎఫా
ర యిమీయలు మ్యన్వపదిత్రనిబటిు పరవరిింప గోరు వారు; వారికధికశర మ్
కలుగును, వారు శికిుంపబడి హింసనొందుదురు బాధింపబడుదురు.
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ఎఫా
ర యిమీయ లకు చిమ్ిట పురుగువలను యూదావారికి వత్సపురుగు
వలను నేనుందును.
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I know Ephraim, and Israel is not hid from Me; for now, O Ephraim, thou
committest whoredom, and Israel is defiled.
"They will not frame their doings to turn unto their God; for the spirit of
whoredoms is in the midst of them, and they have not known the LORD.

And the pride of Israel doth testify to his face; therefore shall Israel and
Ephraim fall in their iniquity; Judah also shall fall with them.

They have dealt treacherously against the LORD, for they have begotten
strange children. Now shall a month devour them with their portions.
"Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah! Cry aloud at
Bethaven! After thee, O Benjamin!

Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as
rottenness.
"When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went
Ephraim to the Assyrian, and sent to King Jareb. Yet could he not heal you,
nor cure you of your wound.
For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of
Judah; I, even I, will tear and go away; I will take away, and none shall
rescue him.
I will go and return to My place, till they acknowledge their offense and seek
My face; in their affliction they will seek Me early."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

తాను రోగి యవుట ఎఫా
ర యిము చూచెను, త్న్కు పుండు కలుగుట యూదా
చూచెను అపుపడు ఎఫా
ర యిము అష్ష
ు రీయలయొదదకు పోయెను, రాజైన్
యారేబును పలుచకొనను. అయితే అత్డు నినున సవసథపరచజాలడు, నీ
పుండు బాగు చేయజాలడు.
ఏలయన్గా ఎఫా
ర యిమీయలకు సింహమువంటివాడను గాను యూదావారికి
కొదమ్ సింహమువంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పట్ట
ు కొని
చీలచదను, నేనే వారిని కొనిపోవుదును, విడిపంచవాడొకడును లేక పోవును

Come, and let us return unto the LORD; for He hath torn, and He will heal
us; He hath smitten, and He will bind us up.

వారు మ్న్సుస త్రిపుపకొని న్నున వెదకువరకు నేను త్రరిగి నా సథలమున్కు
పోవుదును; త్మ్కు దురవసథ సంభ్వింపగా వారు న్నున బహు శీఘాముగా
వెదకుదురు.
మ్న్ము యెహోవాయొదదకు మ్రలుదము రండి, ఆయన్ మ్న్లను
చీలిచవేసెను, ఆయనే మ్న్లను సవసథపరచను; ఆయన్ మ్న్లను కొట్టును,
ఆయనే మ్న్లను బాగుచేయను
రండు దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆయన్ మ్న్లను బరదికించను, మ్న్ము ఆయన్
సముఖమ్ందు బరదుకున్ట్ట
ా మూడవ దిన్మున్ ఆయన్ మ్న్లను
సిథరపరచను.
యెహోవాను గూరిచన్ జా
ా న్ము సంప్రదించకొందము రండి; యెహో
వానుగూరిచన్ జా
ా న్ము సంప్రదించకొనుటకు ఆయన్ను అనుసరించదము
రండి. ఉదయము త్పపక వచచరీత్రని ఆయన్ ఉదయించను; వరుమువల
ఆయన్ మ్న్యొదదకు వచచను; భూమిని త్డుపున్టిు తొలకరి వరుము
కడవరి వరుమువల ఆయన్ మ్న్యొదదకు వచచను.

Then shall we know, if we follow on to know the LORD; His going forth is
prepared as the morning; and He shall come unto us as the rain, as the
latter and former rain unto the earth.
"O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee?
For your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.

4

ఎఫా
ర యిమూ, నినున నేనేమిచేతును? యూదా, నినున నేనేమిచేతును?
తెలావారగానే కన్బడు మేఘము ఎగిరిపోవున్ట్ట
ా ను, ప్ర
ర త్ుఃకాలమున్ పడు
మ్ంచ ఆరిపోవు న్ట్ట
ా ను మీ భ్కిి నిలువకపోవును.

But they like Adam have transgressed the covenant; there have they dealt
treacherously against Me.

6

5

Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.
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కాబటిు నేను చేసిన్ తీరుపలు వెలుగువల పరకాశించన్ట్ట
ా పరవకిలచేత్ నేను
వారిని కొటిు బదదలు చేసియనానను, నానోటిమ్యటల చేత్ వారిని వధించి
యనానను.
నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచనానను, దహన్బలులకంట్ట
దేవునిగూరిచన్ జా
ా న్ము నాకిష్ుమైన్ది.
ఆదాము నిబంధన్ మీరిన్ట్ట
ా వారు నాయెడల విశావస ఘ్రత్కులై నా నిబంధ
న్ను మీరియనానరు.
గిల్లదు ప్రప్రతుిల పటుణ మ్యయెను, అందులో న్రహంత్కుల
అడుగుజాడలు కన్ బడుచన్నవి.
బందిపోట్టదొంగలు పంచియండున్ట్ట
ా యాజకులు పంచియండి షెకెము
మ్యరుములో న్రహత్ా చేసెదరు; వారు ఘోరమైన్ కాముకత్వము జరిగించ
వారై యనానరు,
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After two days will He revive us; on the third day He will raise us up, and we
shall live in His sight.

Therefore have I hewn them by the prophets; I have slain them by the
words of My mouth; and thy judgments are as the light that goeth forth.
For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than
burnt offerings.

And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder
on the way by consent; for they commit lewdness.
I have seen a horrible thing in the house of Israel; there is the whoredom of
Ephraim, Israel is defiled.
Also, O Judah, he hath set a harvest for thee, when I returned My people
from captivity.
"When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was
uncovered, and the wickedness of Samaria. For they commit falsehood; and
the thief cometh in, and the troop of robbers despoileth without.

ఇశారయేలువారిలో ఘోరమైన్ సంగత్ర యొకటి నాకు కన్బడెను,
And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness.
ఎఫా
ర యిమీయలు వాభిచారకిరయలు అభాాసము చేసెదరు, ఇశారయేలు వారు Now their own doings have beset them about; they are before My face.
త్ముిను అపవిత్ిపరచ కొనదరు.
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చెరలోనికి వెళ్లాన్ నా పరజలను నేను త్రరిగి రపపంచిన్పుపడు ఓ యూదా,
అత్డు నీకు కోత్ కాలము నిరణయించను.
నేను ఇశారయేలువారికి సవసథత్ కలుగజేయదలంచగా ఎఫా
ర యిము దోష్మును
షోమో
ా ను చెడుత్న్మును బయలుపడుచన్నది. జనులు మోసము
అభాాసము చేసెదరు, కొలాగాండరయి లోపలికి చొరబడుదురు, బంది పోట్ట
దొంగలై బయట దోచకొందురు.
త్మ్ కిరయల చేత్ వారు చికుకపడి యన్నను అవి నా సముఖమున్నే
జరిగిన్నుమ్న్ చెడుత్న్ము ఆయన్ జా
ా పకము చేసికొన్డని త్మ్లో తాము
అనుకొందురు.
వారు చేయ చెడు త్న్మును చూచి రాజు సంతోష్ంచను; వారు కలాల్లడుట
అధిపతులు విని సంతోష్ంతురు.

They make the king glad with their wickedness, and the princes with their
lies.
They are all adulterers, as an oven heated by the baker, who ceaseth from
raising after he hath kneaded the dough, until it be leavened.

ర్కట్టులు కాలుచ వాడు ముదద పసికిన్ త్రువాత్ ముదదంత్య పంగువరకు
పయిాని అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండున్ట్ట
ా వారం దరు మ్యన్ని
కామ్యతురత్గలవారై యనానరు.
మ్న్ రాజు దిన్మున్ అధిపతులు అత్ని దా
ర కాురస బలముచేత్ మ్త్రతలిా
జబుబపడిరి; రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికా డాయెను.
పయిాలో పడిన్ట్ట
ు వారు త్మ్ హృదయ ములను మ్యట్టలోనికి తెచచకొని
యనానరు; త్మ్లో ర్కట్టులు కాలుచవాడు రాత్రియంత్య నిదరపోయిన్ను
ఉదయమున్ పయిా బహు మ్ంటమ్ండి కాలుచన్నది.

They are all hot as an oven, and have devoured their judges; all their kings
are fallen; there is none among them that calleth unto Me.

పయిా కాలున్ట్ట
ా వారందరు బహు మ్ంటమ్ండి త్మ్ నాాయాధిపతులను
మింగివేయదురు, వారి రాజులంద రును కూలిరి, వారిలో న్నున
సిరించవాడొకడును లేడు.
ఎఫా
ర యిము అన్ాజనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫా
ర యిము ఎవరును
త్రిపపవేయని అపపమువంటి వాడాయెను.
అనుాలు అత్ని బలమును మింగివేసిన్ను అది అత్నికి తెలియకపోయెను;
త్న్ త్లమీద నరసిన్ వెండు
ర కలు కన్బడుచన్నను అది అత్నికి తెలియదు.

And the pride of Israel testifieth to his face; and they do not return to the
LORD their God, nor seek Him for all this.

In the day of our king, the princes have made him sick with bottles of wine;
he stretched out his hand with scorners.
For they have made ready their heart like an oven, while theylie in wait;
their baker sleepeth all the night; in the morning it burneth as a flaming fire.

"Ephraim, he hath mixed himself among the people; Ephraim is a cake not
turned.
Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not; yea, gray hairs
are here and there upon him, yet he knoweth not.

"Ephraim also is like a silly dove without heart; they call to Egypt, they go to
Assyria.
When they shall go, I will spread My net upon them; I will bring them down
as the fowls of the heaven; I will chastise them, as their congregation hath
heard.
ఇశారయేలు కున్న అత్రశయాసపదము అత్నిమీద సాక్షాము పలుకును. ఇంత్ Woe unto them, for they have fled from Me! Destruction unto them,
జరిగిన్ను వారు త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవాయొదదకు త్రరుగకయనానరు,
because they have transgressed against Me! Though I have redeemed them,
ఆయన్ను వెదకక యనానరు.
yet they have spoken lies against Me.
ఎఫా
ర యిము బుదిిలేని పరికిగుండెగల గువవయాయెను; వారు ఐగుపీతయలను And they have not cried unto Me with their heart, when they howled upon
పలుచకొందురు. అష్ష
ు రీయల యొదదకు పోవుదురు.
their beds; they assemble themselves for corn and wine, and they rebel
against Me.
వారు వెళాగా నేను వారిపైని నా వల వేయదును, ఆకాశపకు
ు లను ఒకడు
Though I have bound and strengthened their arms, yet do they contrive evil
కొటిున్ట్ట
ు వారిని పడగొట్ట
ు దును, వారి సమ్యజమున్కు నేను పరకటించిన్
against Me.
పరకారము నేను వారిని శికిుంతును.
వారికి శర మ్ కలుగును; వారు న్నున విసరిజంచి త్పపపోయియనానరు; వారికి
They return, but not to the Most High; they are like a deceitful bow. Their
నాశన్ము కలుగును; వారు నామీద త్రరుగుబాట్ట చేసియనానరు; వారికి
princes shall fall by the sword for the rage of their tongue; this shall be their
క్షయము సంభ్వించను. నేను వారిని విమోచింపకోరియన్నను వారు నామీద derision in the land of Egypt.
అబదద ములు చెపుపదురు
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హృదయ పూరవకముగా న్నున బత్రమ్యలుకొన్క శయాలమీద పరుండి కేకలు
వేయ దురు; న్నున విసరిజంచి ధాన్ా మ్దాములు కావలన్ని వారు గుంపులు
కూడుదురు.
నేను వారికి బుదిినేరిప వారిని బలపరచిన్ను వారు నామీద దుర్యోచన్లు
చేయదురు.
వారు త్రరుగుదురు గాని సరోవన్నతుడెైన్ వానియొదదకు త్రరుగరు; వారు
అకకరకురాని విలు
ా వల నునానరు; వారి యధిపతులు తాము పలికిన్ గరవపు
మ్యటలలో చికుకపడి కత్రత ప్రలగుదురు. ఈల్లగున్ వారు ఐగుపు
త దేశములో
అపహాసాము నొందుదురు.
బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన్ న్త్రకరమించి నా
ధరిశాసతీమును మీరియనానరు గనుక పకిురాజు వా
ర లిన్ట్ట
ు శతు
ి వు
యెహోవా మ్ందిర మున్కు వచచన్ని పరకటింపుము.
వారుమ్య దేవా, ఇశారయేలువారలమైన్ మేము నినున ఎరిగియన్న వారమే
యని నాకు మొఱ్ఱపట్ట
ు దురు;
ఇశారయేలీయలు సనాిరుమును విసరిజంచిరి గనుక శతు
ి వు వారిని త్రుమును.
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"Set the trumpet to thy mouth! He shall come as an eagle against the house
of the LORD, because they have transgressed My covenant, and trespassed
against My law.
Israel shall cry unto Me, `My God, we know Thee!'
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అది ఇశారయేలువారి చేత్ర పనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము
కాదు గదా; షోమో
ా ను చేసికొనిన్ యీ దూడ ఛినానభిన్నములగును.

For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself; Ephraim hath
hired lovers.
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Yea, though they have hired among the nations, now will I gather them, and
they shall sorrow a little for the burden of the king of princes.
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వారు గాలిని విత్రతయనానరు గనుక పరళయవాయవు వారికి కోత్యగును;
విత్రతన్ది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెత్రతన్ది అది పంటకు వచిచన్యెడల
అనుాలు దాని త్రనివేతురు.
ఇశారయేలువారు త్రనివేయబడుదురు; ఎవరికిని ఇష్ుముకాని ఘటమువంటివారై
అన్ాజనులలో నుందురు.
అడవి గారదభ్ము త్న్ ఆశ తీరుచకొన్బోయి న్ట్ట
ా ఇశారయేలు వారు
అష్ష
ు రీయలయొదదకు పోయిరి; ఎఫా
ర యిము కానుకలు ఇచిచ విటకాండరను
పలుచ కొనను.
వారు కానుకలు ఇచిచ అన్ాజనులలో విట కాండరను పలుచకొనిన్ను ఇపుపడ
నేను వారిని సమ్ కూరుచదును; అధిపతులుగల రాజు పట్ట
ు భారముచేత్
వారు త్వరలో త్గిుపోవుదురు.
ఎఫా
ర యిము ప్రపము న్కు ఆధారమ్గు బలిపీఠములను ఎనననోన కట్టును,
అత్డు ప్రపము చేయటకు అవి ఆధారముల్లయెను.
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Israel hath cast off the thing that is good; the enemy shall pursue him.

They have set up kings, but not by Me; they have made princes, and I knew
it not. Of their silver and their gold have they made them idols, that they
may be cut off.
"Thy calf, O Samaria, hath cast thee off; Mine anger is kindled against them.
How long will it be ere they attain to innocency?
For from Israel was it also: the workman made it, therefore it is not God; but
the calf of Samaria shall be broken in pieces.
For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. It hath no
stalk; the bud shall yield no meal. If so it shall yield, the strangers shall
swallow it up.

నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించకొని యనానరు,
నేనరుగని అధిపతులను త్మ్కుంచకొని యనానరు, విగరహ నిరాిణమ్ందు
త్మ్ వెండి బంగార ములను వినియోగించటచేత్ వాటిని పోగొట్ట
ు కొని
యనానరు.
షోమో
ా నూ, ఆయన్ నీ దూడను (విగర హము) విసరిజంచెను నా కోపము
"Israel is swallowed up; now shall they be among the Gentiles as a vessel
వారిమీదికి రగులు కొనను. ఎంత్కాలము వారు పవిత్ిత్ నొందజాల కుందురు? wherein is no pleasure.

నేను అత్ని కొరకు నా ధరిశాసతీమును పరిపూరణముగా వా
ర యించి
నియమించిన్ను వాటిని అత్డు అన్ాములుగా ఎంచెను.

"Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to
sin.
I have written to him the great things of My law, but they were counted as a
strange thing.
They sacrifice flesh for the sacrifices of Mine offerings, and eat it; but the
LORD accepteth them not. Now will He remember their iniquity and visit
their sins; they shall return to Egypt.
For Israel hath forgotten his Maker, and buildeth temples; and Judah hath
multiplied fortified cities. But I will send a fire upon his cities, and it shall
devour the palaces thereof."
Rejoice not for joy, O Israel, as other people, for thou hast gone a whoring
from thy God; thou hast loved for reward upon every threshing floor.
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నా కరిపంపబడిన్ పశువులను వధించి వాటిని భుజంచదురు; అటిు
బలులయందు యెహోవాకు ఇష్ుము లేదు, త్వరలో ఆయన్ వారి దోష్మును
జా
ా పకమున్కు తెచచకొని వారి ప్రపములనుబటిు వారిని శికిుంచను; వారు
మ్రల ఐగుపు
త న్కు వెళావలసి వచెచను.
ఇశారయేలు వారు త్మ్కే న్గరులను కటిుంచకొని త్మ్ సృష్ుకరిను
మ్రచియనానరు; యూదావారు ప్ర
ర కారములుగల పటుణములను చాల
కటిుయనానరు. అయితే నేను వారి పటుణములను అగినచే త్గులబెట్టుదను,
అది వాటి న్గరులను కాలిచవేయను.
ఇశారయేలూ, అన్ాజనులు సంతోష్ంచన్ట్ట
ా నీవు సంభ్రమ్పడి
సంతోష్ంపవదు
ద ; నీవు నీ దేవుని విసరిజంచి వాభిచరించిత్రవి, నీ
కళాములనినటిమీదనున్న ధాన్ామును బటిు నీవు పడుపుకూలిని ఆశించిత్రవి.

The floor and the wine press shall not feed them, and the new wine shall fail
in her.

శికాు దిన్ములు వచేచయన్నవి; పరత్రకార దిన్ములు వచేచయన్నవి; తాము
చేసిన్ విసాతర మైన్ దోష్మును తాము చూపన్ విశ్రష్మైన్ పగను ఎరిగిన్ వారై
త్మ్ పరవకిలు అవివేకులనియ, దురాత్ి న్నుసరించిన్ వారు వెఱ్ఱఱవారనియ
ఇశారయేలువారు తెలిసికొందురు.
ఎఫా
ర యిము నా దేవునియొదదనుండి వచచ దరశన్ములను కనిపట్ట
ు ను;
పరవకిలు త్మ్ చరాయంత్టిలోను వేటకాని వలవంటివారై యనానరు; వారు
దేవుని మ్ందిరములో శతు
ి వులుగా ఉనానరు.
గిబియాలో చెడుకారాములు జరిగిన్ నాడు జనులు దురాిరు
ు లైన్ట్ట
ా వారు
బహు దురాిరు
ు లైరి; యెహోవా వారి దోష్మును జా
ా పకము చేసికొను
చనానడు, వారి ప్రపములకెై ఆయన్ వారికి శిక్ష విధిం చను.

"I found Israel like grapes in the wilderness; I saw your fathers as the first
ripe of the fig tree at her first season. But they went to Baalpeor, and
separated themselves unto that shame, and their abominations were
according as they loved.
As for Ephraim, their glory shall fly away like a bird from the birth, and from
the womb, and from the conception.

They shall not dwell in the LORD'S land; but Ephraim shall return to Egypt,
and they shall eat unclean things in Assyria.

They shall not offer wine offerings to the LORD, neither shall they be
pleasing unto Him; their sacrifices shall be unto them as the bread of
mourners. All that eat thereof shall be polluted, for their bread for their soul
shall not come into the house of the LORD.
కళుములుగాని గానుగలు గాని వారికి ఆహారము నియావు; కొరత్త దా
ర కాురసము What will ye do in the solemn day, and in the day of the feast of the LORD?
లేకపోవును.
ఎఫా
ర యిమీయలు ఐగుపు
ు రు దేశములో వారు
For lo, they are gone because of destruction. Egypt shall gather them up;
త న్కు మ్రలుదురు, అష్ష
అపవిత్ి మైన్ వాటిని త్రందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. Memphis shall bury them. Nettles shall possess the pleasant places for their
silver; thorns shall be in their tabernacles.
యెహోవాకు దా
ర కాురస ప్రనా రపణమును వారరిపంపరు వారరిపంచ
The days of visitation have come, the days of recompense have come; Israel
బలులయందు ఆయన్ కిష్ుములేదు, వారు ఆహారముగా పుచచకొనున్ది పరల్ల shall know it. The prophet is a fool; the man of the spirit is mad because of
పము చేయవారి ఆహారమువలన్గును, దాని భుజంచ వారందరు
the multitude of thine iniquity and great hatred.
అపవితు
ి లగుదురు; త్మ్ ఆహారము త్మ్కే సరిపడును గాని అది యెహోవా
మ్ందిరములోనికిరాదు.
నియామ్క దిన్ములలోను యెహోవా పండుగ దిన్ముల లోను మీరేమి
The watchman of Ephraim was with my God; but the prophet is a snare of a
చేతురు?
fowler in all his ways, and hatred in the house of his God.
లయము సంభ్వించిన్ందున్ జనులు వెళ్లా పోయి యనానరు; ఐగుపు
They have deeply corrupted themselves, as in the days of Gibeah. Therefore
త దేశము
వారికి కూడు సథలముగా ఉండును; నొపు పటుణమువారికి శిశాన్ భూమిగా
He will remember their iniquity; He will visit their sins.
నుండును; వెండిమ్యమైన్ వారి పరయవసు
త వు లను దురదగొండు
ా
ఆవరించను; ముండాకంప వారి నివాస సథలములో పరుగును.

Though they bring up their children, yet will I bereave them, that there shall
not be a man left; yea, woe also to them when I depart from them!

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Hosea

9

10

అరణాములో దా
ర క్షపండు
ా దొరికిన్ట్ట
ా ఇశార యేలువారు నాకు దొరికిరి;
చిగురుపట్ట
ు కాలమ్ందు అంజూరపు చెట్ట
ు మీద తొలి ఫలము దొరికిన్ట్ట
ా మీ
పత్రులు నాకు దొరికిరి. అయితే వారు బయలపయోరు నొదదకు వచిచ ఆ
లజా
జ కరమైన్ దేవత్కు త్ముిను తాము అపపగించకొనిరి; తాము
మోహించిన్దానివలనే వారు హేయలైరి.

Ephraim, as I saw Tyre, is planted in a pleasant place; but Ephraim shall
bring forth his children to the murderer."
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ఎఫా
ర యిముయొకక కీరిి పకిువల ఎగిరి పోవును; జన్న్మైన్ను, గరభముతో
ఉండుటయె
ై న్ను, గరభము ధరించటయె
ై న్ను వారికుండదు.

Give them, O LORD -- what wilt Thou give? Give them a miscarrying womb
and dry breasts.
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"All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them; for the wickedness
of their doings I will drive them out of Mine house. I will love them no more;
all their princes are revolters.
Ephraim is smitten, their root is dried up, they shall bear no fruit; yea,
though they bring forth, yet will I slay even the beloved fruit of their womb."
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వారు త్మ్ పలాలను పంచిన్ను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన్ సథల
ములో వారిని పుత్ిహీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపటుగా వారికి శర మ్
కలుగును.
లోయలో సాథపంపబడిన్ తూరువంటి సాథన్ముగా నుండుటకెై నేను ఎఫా
ర యిమును
ఏరపరచకొంటిని; అయితే న్రహంత్కుల కపపగించటకెై అది దాని పలాలను
బయటికి తెచచను.
యెహోవా, వారికి పరత్రకారము చేయము; వారికి నీవేమి పరత్రకారము
చేయదువు? వారి స్త్తీలను గొడా
ర ండు
ర గాను ఎండు ర్కముిలు గల వారినిగాను
చేయము.
వారి చెడుత్న్మ్ంత్య గిల్ల
ు లులో కన్బడుచన్నది; అచచటనే నేను వారికి
విరోధినైత్రని, వారి దుష్ుకిరయలను బటిు వారి నికను పేరమింపక నా
మ్ందిరములోనుండి వారిని వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును
త్రరుగుబాట్ట చేయవారు.
ఎఫా
ర యిము మొత్తబడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియారు.
వారు పలాలు కనిన్ను వారి గరభనిధిలోనుండివచచ సొతు
త ను నేను నాశన్ము
చేసెదను.
వారు నా దేవుని మ్యటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన్ వారిని విసరిజంచెను.
వారు దేశము విడిచి అన్ాజనులలో త్రరుగుదురు.
ఇశారయేలు విసాతరముగా వాాపంచిన్ దా
ర క్ష చెట్ట
ు తో సమ్యన్ము. వారు ఫలము
ఫలించిరి. ఫలము ఫలించిన్కొలది వారు బలిపీఠములను మ్రి విశ్రష్ముగా
చేయచవచిచరి; త్మ్ భూమి ఫలవంత్మైన్కొలది వారు త్మ్
దేవతాసతంభ్ములను మ్రి విశ్రష్ముగా చేసిరి.
వారి మ్న్సుస కపటమైన్ది గనుక వారు త్వరలోనే త్మ్ అప రాధమున్కు శిక్ష
నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠ ములను తుతు
త నియలుగా చేయను,
వారు పరత్రష్ుంచిన్ దేవతాసతంభ్ములను ప్రడుచేయను.
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రాజు మ్న్కు లేడు, మ్న్ము యెహోవాకు భ్యపడము, రాజు మ్న్కేమి
చేయను అని వారిపుపడు చెపుపదురు.

It shall be also carried unto Assyria for a present to King Jareb. Ephraim shall
receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.
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అబదిపరమ్యణ ములు చేయదురు, సంధులు చేయదురు, వటిుమ్యటలు
పలుకుదురు, అందువలన్ భూమి చాళాలో విష్పుకూర మొలచన్ట్ట
ు గా
దేశములో వారి తీరుపలు బయలు దేరు చన్నవి.

As for Samaria, her king is cut off as the foam upon the water.

My God will cast them away, because they did not hearken unto Him; and
they shall be wanderers among the nations.
Israel is an empty vine; he bringeth forth fruit unto himself. According to the
multitude of his fruit he hath increased the altars; according to the
goodness of his land they have made goodly images.
Their heart is divided; now shall they be found faulty. He shall break down
their altars; He shall despoil their images.
For now they shall say, "We have no king, because we feared not the LORD.
What then should a king do to us?"
They have spoken words, swearing falsely in making a covenant; thus
judgment springeth up as hemlock in the furrows of the field.

The inhabitants of Samaria shall fear because of the calves of Bethaven; for
the people thereof shall mourn over it, and the priests thereof who rejoiced
on it for the glory thereof, because glory has departed from it.
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బేతావెనులోనున్న దూడవిష్యమై షోమో
ా ను నివాసులు భ్యపడుదురు, దాని
పరభావము పోయెన్ని పరజలును, సంతోష్ంచచండిన్ దాని అరచకులును
దుుఃఖింతురు.
ఎఫా
ర యిము అవమ్యన్ము నొందుటకు, ఇశారయేలు వారు తాము చేసిన్
ఆలోచన్వలన్ సిగు
ు తెచచకొనుటకు, అది అష్ష
ు రు దేశములోనికి కొనిపోబడి
రాజైన్ యారేబున్కు కానుకగా ఇయాబడును.

The high places also of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed. The thorn
and the thistle shall come up on their altars; and they shall say to the
mountains, "Cover us!" and to the hills, "Fall on us!"
"O Israel, thou hast sinned from the days of Gibeah. There they stood. The
battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them.

7

షోమో
ా ను నాశమ్గును, దాని రాజు నీళాలో కొట్ట
ు కొనిపోవు నురుగుతో
సమ్యన్మ్గును.

It is in My desire that I should chastise them, and the people shall be
gathered against them when they shall bind themselves in their two furrows.
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And Ephraim is as a heifer that is taught and loveth to tread out the corn,
but I passed over upon her fair neck. I will make Ephraim to ride, Judah shall
plow, and Jacob shall break his clods."

Hosea

10

9

Hosea

10

10

ఇశారయేలువారి ప్రప సవరూపమైన్ ఆవెనులోని ఉన్నత్ సథలములు
లయమ్గును, ముండా చెట్ట
ా ను కంపయ వారి బలిపీఠములమీద పరు గును,
పరవత్ములను చూచిమ్ముిను మ్రుగుచేయ డనియ, కొండలను
చూచిమ్యమీద పడుడనియ వారు చెపుపదురు.
ఇశారయేలూ, గిబియా దిన్ములనుండి నీవు ప్రపము చేయచ వచిచత్రవి,
అచచట వారు నిలిచియండిరి. దురాిరు
ు లమీద జరిగిన్ యదిము గిబియాలో
వారిమీదకి రాగా
నా యిష్ుపరకారము నేను వారిని శికిుంతును; వారు చేసిన్ రండు దోష్కిరయలకు
నేను వారిని బంధింపగా అన్ాజనులు కూడి వారిమీదికి వతు
త రు.
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"When Israel was a child, then I loved him, and called My son out of Egypt.
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నీ పరవరిన్నాధారము చేసికొని నీ బల్లఢ్యా లను న్ముికొని నీవు చెడుత్న్పు
పంటకెై దునినత్రవి గనుక మీరు ప్రపమ్ను కోత్కోసియనానరు. అబదిము న్కు
ఫలము పందియనానరు.
నీ జనుల మీదికి అలారి వచచను; ష్ల్లిను యదిముచేసి బేత్రేబలును
ప్రడుచేసి న్ట్ట
ా ప్ర
ర కారములుగల నీ పటుణములనినయ ప్రడగును; పలాలమీద
త్లు
ా లు నేలను పడవేయబడుదురు.
ఈల్లగున్ మీరు చేసిన్ ఘోరమైన్ దుష్ుకిరయలనుబటిు బేతేలు మీకు నాశన్
కారణమ్గును; ఉదయకాలమున్ ఇశార యేలు రాజు కొటుబడి నిరూిలమ్గును.
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ఇశారయేలు బాలుడెైయండగా నేను అత్నియెడల పేరమ్గలిగి నా కుమ్యరుని
ఐగుపు
త దేశములోనుండి పలిచి త్రని.

I drew them with cords of a man, with bands of love; and I was to them as
they that take off the yoke from their jaws, and Ilaid meat before them.

Hosea
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పరవకిలు వారిని పలిచిన్ను బయలుదేవత్లకు వారు బలులన్రిపంచిరి,
విగరహములకు ధూపము వేసిరి.

"He shall not return into the land of Egypt; but the Assyrian shall be his king,
because they refused to return.
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Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow
ground; for it is time to seek the LORD, till He come and rain righteousness
upon you.
Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit
of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty
men.
ఎఫా
ర యిము నూరుపన్ందు అభాాసముగలదై కంకులను తొ
ి కకగోరు పయావల Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall
ఉన్నది; అయితే దాని నున్నని మడకు నేను కాడి కట్ట
ు దును; ఎఫా
ర యిముచేత్ be despoiled, as Shalman despoiled Betharbel in the day of battle: the
దునినం చటకు నేనొకని నియమింతును, యూదా భూమిని దునునను,
mother was dashed in pieces upon her children.
యాకోబు దానిని చదును చేసికొనును.
నీత్ర ఫలించన్ట్ట
ా మీరు విత్తన్ము వేయడి పేరమ్యను కోత్ మీరు కోయడి, So shall Bethel do unto you because of your great wickedness; in a morning
యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమ్ యము గనుక ఆయన్ పరత్ాక్షమై మీమీద shall the king of Israel be utterly cut off.
నీత్రవరుము కురిపంచన్ట్ట
ా ఇదివరకెన్నడును దున్నని బీడుభూమి దునునడి.

As they called them, so they went from them; they sacrificed unto the
Baalim, and burned incense to graven images.
I taught Ephraim also to go, taking them by their arms; but they knew not
that I healed them.
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ఎఫా
ర యిమును చెయిాపట్ట
ు కొని వానికి న్డక నేరిపన్వాడను నేనే; వారిని
కౌగలించ కొనిన్వాడను నేనే; నేనే వారిని సవసథపరచిన్వాడనైన్ను ఆ సంగత్ర
వారికి మ్న్సుసన్ పటు లేదు
ఒకడు మ్నుషుాలను తోడుకొని పోవున్ట్ట
ా గా సేనహబంధములతో నేను వారిని
బంధించి అకరిుంచిత్రని; ఒకడు పశువులమీదికి కాడిని తీసిన్ట్ట
ా నేను వారి
కాడిని తీసి వారి యెదుట భోజన్ము పటిుత్రని
ఐగుపు
త దేశమున్కు వారు మ్రల దిగిపోరు గాని న్నున విసరిజంచిన్ందున్
అష్ష
ు రురాజు వారిమీద పరభుత్వము చేయను.

And the sword shall abide on his cities, and shall consume his branches and
devour them, because of their own counsels.

6

వారు చేయచన్న యోచన్లనుబటిు యదిము వారి పటుణము లను
ఆవరించను; అది వారి పటుణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయను.
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న్నున విసరిజంచవలన్ని నా జనులు తీరాిన్ము చేసికొనియనానరు;
మ్హోన్నతుని త్ట్ట
ు చూడవలన్ని పరవకిలు పలిచిన్ను చూచటకు ఎవ
డును యత్నము చేయడు
ఎఫా
ర యిమూ, నేనట్ట
ా నినున విడిచిపట్ట
ు దును? ఇశారయేలూ, నేను నినున
ఎట్ట
ా విస రిజంతును? అదాినువల నినున నేను ఎట్ట
ా చేతును? సెబో
యీమున్కు చేసిన్ట్ట
ా నీకు ఎట్ట
ా చేతును? నా మ్న్సుస మ్యరిన్ది,
సహింపలేకుండ నా యంత్రంగము మ్ండు చన్నది.

I will not execute the fierceness of Mine anger, I will not return to destroy
Ephraim; for I am God, and not man, the Holy One in the midst of thee; and
I will not enter into the city.
"They shall walk after the LORD; He shall roar like a lion. When He shall roar,
then the children shall tremble from the west.
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నా ఉగరతాగిననిబటిు నాకు కలిగిన్ యోచన్ను నేను నరవేరచను; నేను మ్రల
ఎఫా
ర యిమును లయపర చను, నేను మీ మ్ధా పరిశుదిదేవుడను గాని
మ్నుషుాడను కాను,మిముిను దహించన్ంత్గా నేను కోపంపను.

Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit;
but Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints.
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వారు యెహోవా వెంబడి న్డిచెదరు; సింహము గరిజంచన్ట్ట
ా ఆయన్
ఘోష్ంచను, ఆయన్ ఘోష్ంపగా పశిచమ్ దికుకన్ నున్న జనులు వణకుచ
వతు
త రు.
వారు వణకుచ పకు
ు లు ఎగురున్ట్ట
ా గా ఐగుపు
త రు;
త దేశములోనుండి వతు
గువవలు ఎగురున్ట్ట
ా గా అష్ష
ు రుదేశములోనుండి ఎగిరి వతు
త రు; నేను వారిని
త్మ్ నివాసములలో కాపురముంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.

Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind; he daily
increaseth lies and desolation; and they make a covenant with the
Assyrians, and oil is carried into Egypt.
The LORD hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob
according to his ways; according to his doings will He recompense him.

Hosea

11

12

He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had
power with God.

Hosea

12

1

ఎఫా
ర యిమువారు అబదిములతో న్నున ఆవరించి యనానరు;
ఇశారయేలువారు మోసకిరయలతో న్నున ఆవరించియనానరు; యూదావారు
నిరాటంకముగా దేవునిమీద త్రరుగుబాట్ట చేయదురు, న్మ్ికమైన్ పరిశుది
దేవునిమీద త్రరుగబడుదురు.
ఎఫా
ర యిము గాలిని మేయచనానడు; తూరుప గాలిని వెంటాడుచనానడు;
మ్యన్క దిన్మలా అబదద మ్యడుచ, బల్లతాకరము చేయచనానడు; జనులు
అష్ష
ు రీయలతో సంధిచేసెదరు, ఐగుపు
త న్కు తెైలము పంపంచెదరు.
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And My people are bent on backsliding from Me; though they called them
to the Most High, none at all would exalt Him.
"How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How
shall I make thee as Admah? How shall I set thee as Zeboiim? Mine heart is
turned within Me; My repentings are kindled together.

They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of
Assyria; and I will place them in their houses," saith the LORD.

Yea, he had power over the angel and prevailed; he wept, and made
supplication unto Him; he found Him in Bethel, and there He spoke with us,

యూదావారిమీద యెహోవాకు వాాజాము పుట్టును; యాకోబు సంత్త్రవారి
even the LORD God of hosts; the LORD is his memorial.
పరవరిన్ను బటిు ఆయన్ వారిని శికిుంచను, వారి కిరయలను బటిు వారికి
పరత్రకారము చేయను.
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త్లిా గరభమ్ందు యాకోబు త్న్ సహోదరుని మ్డిమను పట్ట
ు కొనను, మ్గసిరి
కల వాడెై అత్డు దేవునితో పోరాడెను.
అత్డు దూత్తో పోరాడి జయమొందను, అత్డు కనీనరు విడిచి అత్ని
బత్రమ్యలను బేతేలులో ఆయన్ అత్నికి పరత్ాక్షమ్యయెను, అకకడ ఆయన్
మ్న్తో మ్యటల్లడెను;
యెహోవా అని, సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా అని, ఆయన్కు
జా
ా పకారథనామ్ము.

Therefore turn thou to thy God; keep mercy and judgment, and wait on thy
God continually.
Canaan is a merchant, the balances of deceit are in his hand; he loveth to
oppress.

6

కాబటిు నీవు నీ దేవునిత్ట్ట
ు త్రరుగ వలను; కనికరమును నాాయమును
అనుసరించచ ఎడ తెగక నీ దేవునియందు న్మిిక నుంచము.

"And I that am the LORD thy God from the land of Egypt will yet make thee
to dwell in tabernacles, as in the days of the solemn feast.
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I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions, and used
similitudes by the ministry of the prophets."
Is there iniquity in Gilead? Surely they are vanity. They sacrifice bullocks in
Gilgal; yea, their altars are as heaps in the furrows of the fields.
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ఎఫా
ర యిమువారు కనానీయల వరికులవంటివారై అనాాయపు తా
ి సును
వాడుకచేసెదరు, బాధ పటువల న్న్న కోరిక వారికి కలదు.
నేను ఐశవరావంతుడనైత్రని, నాకు బహు ఆసిత దొరికెను, నా కషా
ు రిజత్ములో
దేనిని బటిుయ శిక్షకు త్గిన్ ప్రపము నాలోనున్నట్ట
ు ఎవరును
కనుపరచలేరని ఎఫా
ర యిము అనుకొనుచనానడు.
అయితే ఐగుపు
త దేశములోనుండి మీరు వచిచన్ది మొదలు కొని యెహోవాన్గు
నేనే మీకు దేవుడను; నియామ్క దిన్ములలో మీరు డరాలలో కాపురమున్నట్ట
ా
నేనికను మిముిను డరాలలో నివసింప జేతును.
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And by a prophet the LORD brought Israel out of Egypt, and by a prophet
was he preserved.
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పరవకిలతో నేను మ్యటల్లడి యనానను, విసాతరమైన్ దరశన్ములను నేనిచిచ
యనానను, ఉపమ్యన్రీత్రగా అనేకపరాాయములు పరవ కిలదావరా
మ్యటల్లడియనానను.
నిజముగా గిల్లదు చెడిది, అచచటివి వారథములు, గిల్ల
ు లులో జనులు ఎడాను
బలులగా అరిపంతురు, వారి బలిపీఠములు దునినన్చేని గనిమ్లమీదనున్న
రాళాకుపపలవల ఉన్నవి
యాకోబు త్పపంచకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారా కావలన్ని
ఇశారయేలు కొలువు చేసెను, భారా కావలన్ని అత్డు గొఱ్ఱలు కాచెను.
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And Ephraim said, "Yet I am become rich, I have found myself substance; in
all my labors they shall find no iniquity in me that were sin."

And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a wife, and for
a wife he kept sheep.

Ephraim provoked Him to anger most bitterly; therefore shall He leave his
blood upon him, and his reproach shall his Lord return unto him.
When Ephraim spoke, trembling, he exalted himself in Israel; but when he
offended in Baal, he died.

ఒక పరవకిదావరా యెహోవా ఇశారయేలీయలను ఐగుపు
త దేశములోనుండి
రపపంచెను, పరవకిదావరా వారిని కాప్రడెను.

And now they sin more and more, and have made for themselves molten
images of their silver, and idols according to their own understanding, all of
it the work of the craftsmen. They say of them, "Let the sacrificers of men
kiss the calves!"
ఎఫా
ర యిము బహు ఘోరమైన్ కోపము పుటిుంచెను గనుక అత్నిని ఏలిన్వాడు Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that
అత్డు చేసిన్ న్రహత్ాకెై అత్నిమీద నేరము మోపును; అత్డు పరులకు
passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor,
అవమ్యన్ము కలుగజేసి న్ందుకెై నేన్త్ని న్వమ్యన్పరతును.
and as the smoke out of the chimney.
ఎఫా
ర యిము మ్యటల్లడిన్పుపడు భ్యము కలిగెను; అత్డు ఇశారయేలువారిలో "Yet I am the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no
త్నున గొపప చేసికొనను; త్రువాత్ బయలు దేవత్నుబటిు అపరాధియె
ై
god but Me; for there is no savior besides Me.
అత్డు నాశన్ మొందను.
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ఇపుపడు వారు ప్రపము పంపుచేయదురు, త్మ్కు తోచిన్ట్ట
ు వెండితో
విగరహములను పోత్పోయ దురు, అదంత్య పనివారు చేయ పనియే,
వాటికి బలు లను అరిపంచవారుదూడలను ముదు
ద పట్ట
ు కొనుడని చెపుప
దురు.
కాబటిు వారు ఉదయమున్ కన్బడు మేఘము వలను పందలకడ గత్రంచ
ప్ర
ర త్ుఃకాలపు మ్ంచవల నుందురు; కళాములోనుండి గాలి యెగురగొట్ట
ు పట్ట
ు
వలను, కిటకీలోగుండ పోవు పగవల నుందురు.
మీరు ఐగుపు
త దేశములోనుండి వచిచన్ది మొదలుకొని యెహోవా న్గు నేనే మీ
దేవుడను; న్నున త్పప నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు, నేను త్పప రక్షకుడును
లేడు.
మ్హా యెండకు కాలిన్ అరణాములో నినున సేనహించిన్వాడను నేనే.
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పలాలు పోయిన్ యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడు న్ట్ట
ు నేను వారిమీద పడి
వారి ర్కముిను చీలిచవేయ దును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయ న్ట్ట
ా
వారిని మింగివేతును; దుష్ుమ్ృగములు వారిని చీలిచవేయను.

I gave thee a king in Mine anger, and took him away in My wrath.
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"The iniquity of Ephraim is bound up; his sin is hid.
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ఇశారయేలూ, నీ సహాయకరిన్గు నాకు నీవు విరోధివెై నినున నీవే నిరూిలము
చేసికొనుచనానవు.
నీ పటుణ ములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు
ఏమ్యయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించమ్ని నీవు మ్న్వి
చేసికొంటివిగదా; నీ అధిపతులు ఏమైరి?
కాగా కోపము తెచచకొని నీకు రాజును నియమించిత్రని; కోరధముకలిగి అత్ని
కొటిువేయ చనానను.
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ఎఫా
ర యిము దోష్ము నాయొదద ఉంచబడి యన్నది, అత్ని ప్రపము భ్దరము
చేయబడియన్నది.
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పరసూత్ర వేదన్లు కలిగిన్ట్ట
ు గా అత్నికి వేదన్పుట్ట
ు ను, పలాపుట్ట
ు
సమ్యమున్ బయటికి రాని శిశువెైన్ట్ట
ు గా అత్డు బుదిిలేనివాడెై వృదిికి
రాడు.
అయిన్ను ప్రతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; మ్ృతుావు
నుండి వారిని రకిుంతును. ఓ మ్రణమ్య, నీ విజయ మకకడ? ఓ మ్రణమ్య, నీ
ములాకకడ? పశాచతా
త పము నాకు పుటుదు.

త్రువాత్ వారికి మేత్ దొరకగా వారు త్రని త్ృపతపందిరి; త్ృపతపంది గరివంచి
న్నున మ్రచిరి.
కాబటిు నేను వారికి సింహమువంటివాడనైత్రని; చిరుత్పులి మ్యరుమున్
పంచియన్నట్ట
ా నేను వారిని పట్ట
ు కొన్ పంచియందును.

"I knew thee in the wilderness, in the land of great drought.

According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their
heart was exalted; therefore have they forgotten Me.
Therefore I will be unto them as a lion; as a leopard by the way will I observe
them.
I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the
caul of their heart, and there will I devour them like a lion; the beast of the
field shall tear them.
"O Israel, thou hast destroyed thyself, but in Me is thine help.
I will be thy King. Where is any other that may save thee in all thy cities, and
thy judges of whom thou saidst, `Give me a king and princes'?

The sorrows of a travailing woman shall come upon him. He is an unwise
son, for he should not stay long in the place of the breaking forth of children.
I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from
death. O death, I will be thy plagues! O grave, I will be thy destruction!
Repentance shall be hid from Mine eyes."
Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come; the wind
of the LORD shall come up from the wilderness, and his spring shall become
dry, and his fountain shall be dried up; He shall despoil the treasure of all
pleasant vessels.
Samaria shall become desolate, for she hath rebelled against her God. They
shall fall by the sword, their infants shall be dashed in pieces, and their
women with child shall be ripped up.
O Israel, return unto the LORD thy God, for thou hast fallen by thine iniquity.
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నిజముగా ఎఫా
ర యిము త్న్ సహోదరు లలో ఫల్లభివృదిినొందును. అయితే
తూరుపగాలి వచచను, యెహోవా పుటిుంచ గాలి అరణాములోనుండి లేచను;
అది రాగా అత్ని నీటిబుగులు ఎండి పోవును, అత్ని ఊటలు ఇంకిపోవును,
అత్ని ధన్నిధులను అత్నికి పరయమైన్ వసు
త వు లనినటిని శతు
ి వు
కొలాపట్ట
ు ను.
షోమో
ా ను త్న్ దేవుని మీద త్రరుగుబాట్టచేసెను గనుక అది శిక్షనొందును,
జనులు కత్రతప్రలగుదురు, వారి పలాలు రాళాకువేసి కొటుబడుదురు, గరిభణస్త్తీల
కడుపులు చీలచబడును.
ఇశారయేలూ, నీ ప్రపముచేత్ నీవు కూలిత్రవి గనుక నీ దేవుడెైన్
యెహోవాత్ట్ట
ు కు త్రరుగుము.
మ్యటలు సిది పరచకొని యెహోవాయొదదకు త్రరుగుడి; మీరు ఆయ న్తో
చెపపవలసిన్దేమ్న్గామ్య ప్రపములనినటిని పరిహ రింపుము; ఎడాకు
బదులుగా నీకు మ్య పదవుల న్రిపంచ చనానము; నీవంగీకరింపదగిన్వి అవే
మ్యకున్నవి.
అష్ష
ు రీయలచేత్ రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱ్ఱములను ఎకకముమీరే
మ్యకు దేవుడని మేమికమీదట మ్య చేత్ర పనితో చెపపము; త్ండిరలేనివారి
యెడల వాత్సలాము చూపువాడవు నీవే గదా.

Take with you words, and turn to the LORD; say unto Him, "Take away all
iniquity and receive us graciously, so will we offer the calves of our lips.

4

వారు విశావసఘ్రత్కులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచదును.
వారిమీదనున్న నా కోపము చల్ల
ా రను, మ్న్సూురిిగా వారిని సేనహిం తును.

They that dwell under his shadow shall return. They shall revive as the corn
and grow as the vine; the scent thereof shall be as the wine of Lebanon.

14

5

Ephraim shall say, `What have I to do any more with idols?' I have heard
him, and observed him; I am like a green fir tree. From Me is thy fruit found."

Hosea

14

6

చెట్ట
ు న్కు మ్ంచ ఉన్నట్ట
ా నేన్త్నికుందును, తామ్ర పుష్పము పరుగున్ట్ట
ా
అత్డు అభివృదిి నొందును, లబానోను పరవత్ము దాని వేళ్ల
ా త్నునన్ట్ట
ా
వారు త్మ్ వేళ్ల
ా త్నునదురు.
అత్ని కొమ్ిలు విశాలముగా పరుగును, ఒలీవచెట్ట
ు న్కు కలిగిన్ంత్
సందరాము అత్నికి కలుగును, లబానోనుకున్నంత్ సువాసన్ అత్నికుండును.

Hosea

14

7

Hosea

14

8

Hosea

14

9

Joel

1

1

Hosea

13

15

Hosea

13

16

Hosea

14

1

Hosea

14

2

Hosea

14

3

Hosea

14

Hosea

అత్ని నీడ యందు నివసించవారు మ్రలివతు
త రు. ధాన్ామువల వారు త్రరిగి
మొలుతురు దా
ర క్షచెట్ట
ు వల వారు వికసింతురు. లబానోను దా
ర క్షరసము
వాసన్వల వారు పరిమ్ళ్లంతురు.
ఎఫా
ర యిమూ బమ్ిలతో నాకిక నిమిత్తమేమి? నేనే ఆలకించచనానను, నేనే
ఎఫా
ర యిమునుగూరిచ విచారణ చేయచనానను, నేను చిగురుపట్ట
ు
సరళవృక్షమువంటి వాడను, నావలన్నే నీకు ఫలము కలుగును.
జా
ా నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిిమ్ంతులు వాటిని గరహిం తురు;
ఏలయన్గా యెహోవా మ్యరుములు చకకనివి, నీత్ర మ్ంతులు దాని
న్నుసరించి న్డచకొందురు గాని త్రరుగు బాట్ట చేయవారి దారికి అది
అడిము గనుక వారు తొటిిలు
ా దురు.
పతూయేలు కూమ్యరుడెైన్ యోవేలున్కు పరత్ాక్షమైన్ యోహోవా వాకుక

Assyria shall not save us; we will not ride upon horses, neither will we say
any more to the work of our hands, `Ye are our gods'; for in Thee the
fatherless findeth mercy."
"I will heal their backsliding, I will love them freely, for Mine anger is turned
away from him.
I will be as the dew unto Israel; he shall grow as the lily, and cast forth his
roots as Lebanon.

His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his
smell as Lebanon.

Who is wise, and he shall understand these things? Prudent, and he shall
know them? For the ways of the LORD are right, and the just shall walk in
them; but the transgressors shall fall therein.
The word of the LORD that came to Joel the son of Pethuel.

Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this
been in your days, or even in the days of your fathers?

Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their
children another generation.

That which the palmer worm hath left hath the locust eaten; and that which
the locust hath left hath the cankerworm eaten; and that which the
cankerworm hath left hath the caterpillar eaten.
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పదదల్లరా, ఆలకించడి దేశపు కాపురసు
థ ల్లరా, మీరందరు చెవియొగిు వినుడి
ఈల్లటి సంగత్ర మీ దిన్ములలో గాని మీ పత్రుల దిన్ములలోగాని
జరిగిన్దా?
ఈ సంగత్ర మీ బిడిలకు తెలియజేయడి. వారు త్మ్ బిడిలకును ఆ బిడిలు
రాబోవు త్రము వారికిని తెలియజేయదురు.

Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because
of the new wine, for it is cut off from your mouth.

4

గొంగళ్లపురుగులు విడిచిన్దానిని మిడుత్లు త్రనివేసి యన్నవి మిడుత్లు
విడిచిన్దానిని పసరుపురుగులు త్రనివేసి యన్నవి.పసరుపురుగులు
విడిచిన్దానిని చీడపురుగులు త్రనివేసి యన్నవి.

He hath laid my vine waste, and barked my fig tree; he hath made it clean
bare and cast it away; the branches thereof are made white.

1

5

మ్తు
త ల్లరా, మేలుకొని కనీనరు విడువుడి దా
ర కాురసప్రన్ము చేయవారల్లరా,
రోదన్ము చేయడి.కొరత్త దా
ర కాురసము మీ నోటికి రాకుండ నాశ మ్యయెను,

Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth.

Joel

1

6

లకకలేని బలమైన్ జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచయన్నది వాటి పళ్ల
ా
సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాట్ట ఆడుసింహపు కాట్టవంటిది.

The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the
LORD; the priests, the LORD'S ministers, mourn.

Joel

1

7

The field is wasted, the land mourneth, for the corn is wasted; the new wine
is dried up, the oil languisheth.

Joel

1

8

అవి నా దా
ర క్షచెటాను ప్రడుచేసియన్నవి నా అంజూరపు చెటాను
తుతు
త నియలుగా కొరికి యన్నవి బెరడు ఒలిచి వాటిని ప్రరవేయగా
చెటాకొమ్ిలు తెలుప్రయెను
పనిమిటి పోయిన్ ¸యవనురాలు గోనపటు కట్ట
ు కొని అంగల్లరుచన్ట్ట
ా నీవు
అంగల్లరుచము.

Joel

1

9

నైవేదామును ప్రనారపణమును యెహోవా మ్ందిరములోనికి రాకుండ నిలిచి
పోయెను. యెహోవాకు పరిచరాచేయ యాజకులు అంగల్లరుచ చనానరు.

The vine is dried up, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the
palm tree also, and the apple tree--even all the trees of the field are
withered, because joy is withered away from the sons of men.

Joel

1
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పలము ప్రడెైపోయెను భూమి అంగల్లరుచచన్నది ధాన్ాము న్శించెను కొరత్త
దా
ర కాురసము లేకపోయెను తెైలవృక్షములు వాడిపోయెను.

Gird yourselves and lament, ye priests; howl, ye ministers of the altar.
Come, lie all night in sackcloth, ye ministers of my God; for the meat
offering and the drink offering is withheld from the house of your God.

Joel

1

11

భూమిమీది పైరు చెడిపోయెను గోధుమ్ కఱ్ఱలను యవల కఱ్ఱలను చూచి
సేదాగాండా
ా రా, సిగు
ు నొందుడి.దా
ర క్షతోట కాపరుల్లరా, రోదన్ము చేయడి.

Joel

1

12

Joel

1

13

దా
ర క్షచెట్ట
ా చెడిపోయెను అంజూరపుచెట్ట
ా వాడి పోయెను దానిమ్ిచెట్ట
ా ను
ఈత్చెట్ట
ా ను జలదరుచెట్ట
ా ను తోట చెటానినయ వాడిపోయిన్వి న్రులకు
సంతోష్మేమియ లేకపోయెను.
యాజకుల్లరా, గోనపటు కట్ట
ు కొని అంగల్లరుచడి. బలిపీఠమునొదద పరిచరా
చేయవారల్లరా, రోదన్ము చేయడి. నా దేవుని పరిచారకుల్లరా, గోనపటు
వేసికొని రాత్రి అంత్య గడపుడి. నైవేదామును ప్రనారపణమును మీ దేవుని
మ్ందిర మున్కు రాకుండ నిలిచిపోయెను.

Sanctify ye a fast; call a solemn assembly. Gather the elders and all the
inhabitants of the land into the house of the LORD your God, and cry unto
the LORD!
Alas for the day! For the day of the LORD is at hand, and as a destruction
from the Almighty shall it come.

Joel

1

2

Joel

1

3

Joel

1

Joel

For a nation has come up upon my land, strong and without number, whose
teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion.

Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat
and for the barley, because the harvest of the field is perished.

Is not the meat cut off before our eyes, yea, joy and gladness from the
house of our God?
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ఉపవాసదిన్ము పరత్రష్ఠంచడి వరత్దిన్ము ఏరపరచడి. యెహోవాను
బత్రమ్యలుకొనుటకెై పదదలను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడెైన్ యెహోవా
మ్ందిరములో సమ్కూరుచడి.
ఆహా, యెహోవా దిన్ము వచెచనే అది ఎంత్ భ్యంకరమైన్ దిన్ము! అది
పరళయమువలనే సరవశకు
ి నియొదదనుండి వచచను.

The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate, the barns
are broken down; for the corn is withered.

16

మ్న్ము చూచచండగా మ్న్ దేవుని మ్ందిరములో ఇక సంతోష్మును
ఉత్సవమును నిలిచిపోయెను మ్న్ ఆహారము నాశన్మ్యయెను.

O LORD, to Thee will I cry! For the fire hath devoured the pastures of the
wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field.

1
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విత్తన్ము మ్ంటిపడిల కిరంద కుళ్లాపోవుచన్నది పైరు మ్యడిపోయిన్ందున్
ధాన్ాపుకొట్ట
ా వటిు వాయెను కళాపుకొట్ట
ా నేలపడియన్నవి.

The beasts of the field cry also unto Thee; for the rivers of waters are dried
up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness.

Joel

1
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మేత్లేక పశువులు బహుగా మూలు
ు చన్నవి ఎడు
ా మ్ందలుగా కూడి ఆకలికి
అల్ల
ా డుచన్నవి గొఱ్ఱమ్ందలు చెడిపోవుచన్నవి.

Joel

1
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అగిన చేత్ అరణాములోని మేత్సథలములు కాలిపోయిన్వి మ్ంట
తోటచెటానినటిని కాలిచవేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱ్ఱ పట్ట
ు చనానను.

Joel

1
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న్దులు ఎండిపోవుటయ అగినచేత్ మేత్సథలములు కాలిపోవుటయ చూచి
పశువులును నీకు మొఱ్ఱ పట్ట
ు చన్నవి.

Joel

2

1

Joel

2

2

స్త్యోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుది పరవత్ముమీద హెచచరిక
నాదము చేయడి యెహోవా దిన్ము వచచచన్నదనియ అది
సమీపమ్యయెన్నియ దేశనివాసులందరు వణకు దురుగాక.
ఆ దిన్ము అంధకారమ్యముగా ఉండును మ్హాంధ కారము కముిను
మేఘములును గాఢంధకారమును ఆ దిన్మున్ కముిను పరవత్ములమీద
ఉదయకాంత్ర కన్బడున్ట్ట
ా అవి కన్ బడుచన్నవి. అవి బలమైన్ యొక
గొపప సమూహము ఇంత్కుముందు అటిువి పుటులేదు ఇకమీదట
త్రత్రములకు అటిువి పుటువు.

Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in My holy mountain! Let
all the inhabitants of the land tremble; for the day of the LORD cometh, for
it is nigh at hand-a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness,
as the morning spread upon the mountains. A great people and a strong,
there hath not been ever the like; neither shall be any more after it, even to
the years of many generations.
A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is
as the Garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness;
yea, and nothing shall escape them.
The appearance of them is as the appearance of horses; and as horsemen,
so shall they run.

Joel

2

3

వాటిముందర అగిన మ్ండుచన్నది వాటివెనుక మ్ంట కాలుచచన్నది అవి
రాకమునుపు భూమి ఏదనువన్మువల ఉండెను అవి వచిచపోయిన్ త్రువాత్
త్పపంచకొనిన్దేదియ విడువబడక భూమి యెడారివల ప్రడాయెను.
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వాటి రూపములు గుఱ్ఱముల రూపములవంటివి రౌతులవల అవి పరుగెత్రత
వచచను.
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How the beasts do groan! The herds of cattle are perplexed, because they
have no pasture; yea, the flocks of sheep are made desolate.

Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap, like the
noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in
battle array.

Before their face the people shall be much pained; all faces shall gather
blackness.

They shall run like mighty men; they shall climb the wall like men of war;
and they shall march every one on his ways, and they shall not break their
ranks.
రథములు ధవని చేయన్ట్ట
ా కొయాకాలు అగినలో కాలుచ ధవని చేయన్ట్ట
ా
Neither shall one thrust another; they shall walk every one in his path; and
యదిమున్కు సిదిమైన్ శూరులు ధవని చేయన్ట్ట
ా అవి
when they fall upon the sword, they shall not be wounded.
పరవత్శిఖరములమీద గంతులు వేయచన్నవి.
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వాటిని చూచి జన్ములు వేదన్నొందును అందరి ముఖ ములు తెలాబారును.

They shall run to and fro in the city, they shall run upon the wall; they shall
climb up upon the houses, they shall enter in at the windows like a thief.

Joel

2

7

The earth shall quake before them, the heavens shall tremble; the sun and
the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining.
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బల్లఢ్యాలు పరుగెతు
త న్ట్ట
ా అవి పరుగెతు
త చన్నవి శూరులు ప్ర
ర కారములను
ఎకుకన్ట్ట
ా అవి గోడలు దాట్టచన్నవి ఇట్ట అట్ట త్రరుగకుండ అవనినయ
చకకగా పోవు చన్నవి
ఒకదానిమీద ఒకటి తొ
ి కుకల్లడక అవనినయ చకకగా పోవుచన్నవి
ఆయధములమీద పడిన్ను తో
ి వ విడువవు.
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పటుణములో న్ఖముఖాల పరుగెతు
త చన్నవి గోడలమీద ఎకిక యిండాలోనికి
చొరబడుచన్నవి.దొంగలు వచిచన్ట్ట
ా కిటికీలలోగుండ జొరబడుచన్నవి.
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వాటి భ్యముచేత్ భూమి కంపంచచన్నది ఆకాశము త్త్తరించచన్నది
సూరాచందు
ర లకు తేజ్య హీన్త్ కలుగుచన్నది న్క్షత్ిములకు కాంత్ర
త్పుపచన్నది.
యెహోవా త్న్ సెైన్ామును న్డిపంచచ ఉరుమువల గరిజంచచనానడు
ఆయన్ దండు బహు గొపపదైయన్నది ఆయన్ ఆజాను నరవేరుచన్ది
బలముగలది యెహోవా దిన్ము బహు భ్యంకరము, దానికి తాళ
గలవాడెవడు?
ఇపుపడెైన్ను మీరు ఉపవాసముండి కనీనరు విడుచచ దుుఃఖించచ
మ్న్ుఃపూరవకముగా త్రరిగి నాయొదదకు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక
మీ దేవుడెైన్ యెహోవా కరుణావాత్సలాములుగల వాడును,శాంత్మూరిియ
అత్ాంత్కృపగలవాడునైయండి, తాను చేయనుదేదశించిన్ కీడును చేయక
పశాచతా
త పపడును గనుక మీ వసతీములను కాక మీ హృదయములను
చింపుకొని ఆయన్త్ట్ట
ు త్రరుగుడి.

Joel

2

14

ఒకవేళ ఆయన్ మ్న్సుస త్రిపుపకొని పశాచతా
త పపడి మీ దేవుడెైన్ యెహో వాకు Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the
త్గిన్ నైవేదామును ప్రనారపణమును మీకు దీవెన్గా అనుగరహించను;
altar; and let them say, "Spare Thy people, O LORD, and give not Thine
అనుగరహింపడని యెవడు చెపపగలడు?
heritage to reproach, that the heathen should rule over them.Why should
they say among the people, `Where is their God?'"
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స్త్యోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదిన్ము పరత్ర ష్ఠంచడి, వరత్దిన్ము
నియమించి పరకటన్చేయడి.
జనులను సమ్కూరుచడి, సమ్యజకూటము పరత్రష్ఠంచడి, పదదలను
పలువన్ంపంచడి, చిన్నవారిని సతన్ాప్రన్ము చేయ బిడిలను తోడుకొని
రండి; పండిాకుమ్యరుడు అంత్ుఃపురములోనుండియ పండిాకుమ్యరి
గదిలోనుండియ రావలయను.
యెహోవాకు పరిచరాచేయ యాజకులు మ్ంటపము న్కును
బలిపీఠమున్కును మ్ధా నిలువబడి కనీనరు విడుచచ యెహోవా, నీ
జనులయెడల జాలిచేసి కొని, అన్ా జనులు వారిమీద పరభుత్వము
చేయన్ట్ట
ా వారిని అవమ్యన్ మున్ కపపగింపకుము; లేనియెడల
అన్ాజనులువారి దేవుడు ఏమ్యయెన్ందురు గదా యని వేడుకొన్వలను.

And the LORD shall utter His voice before His army, for His camp is very
great. For He is strong that executeth His word; for the day of the LORD is
great and very terrible, and who can abide it?
"Therefore also now," saith the LORD, "turn ye even to Me with all your
heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning."
And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your
God; for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness,
and repenteth of the evil.
Who knoweth if He will return and repent, and leave a blessing behind Him-even a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?

Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast! Call a solemn assembly,
gather the people! Sanctify the congregation, assemble the elders, gather
the children and those that suck the breasts; let the bridegroom go forth
from his chamber and the bride out of her retreat.

Then will the LORD be jealous for His land, and pity His people.
Yea, the LORD will answer and say unto His people: "Behold, I will send you
corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith; and I will no more
make you a reproach among the heathen.
But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into
a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder
part toward the utmost sea. And his stink shall come up, and his ill savor
shall come up"" because He hath done great things.
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అపుపడు యెహోవా త్న్ దేశమునుబటిు రోష్ము పూని త్న్ జనులయెడల
జాలిచేసికొనను.
మ్రియ యెహోవా త్న్ జనులకు ఉత్తరమిచిచ చెపపన్దే మ్న్గాఇకను
అన్ాజనులలో మిముిను అవమ్యనాసపదముగా చేయక, మీరు
త్ృపతనొందున్ంత్గా నేను ధాన్ామును కొరత్త దా
ర కాురసమును తెైలమును మీకు
పంపంచెదను
మ్రియ ఉత్తరదికుకనుండి వచచవాటిని మీకు దూరముగా ప్రర దోలి,
యెండిపోయిన్ నిష్ుల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును; అవి గొపప
కారాములు చేసెను గనుక వాటి ముందటి భాగమును తూరుప
సముదరములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమ్టి సముదరములోకిని
పడగొట్ట
ు దును; అకకడ వాటి దురుంధము లేచను అవి కుళ్ల
ా వాసన్ కొట్ట
ు ను.
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Fear not, O land; be glad and rejoice, for the LORD will do great things!
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మీరు కడుప్రర త్రని త్ృపతపంది మీకొరకు వింత్ కారా ములను జరిగించిన్ మీ "And it shall come to pass afterward that I will pour out My Spirit upon all
దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్మును సు
త త్రంచన్ట్ట
ా నేను పంపన్ మిడుత్లును
flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall
గొంగళ్ల పురుగు లును పసరు పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మ్హా dream dreams, your young men shall see visions;
సెైన్ాము త్రనివేసిన్ సంవత్సరముల పంటను మీకు మ్రల నితు
త ను.
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నా జనులు ఇక నన్నటికిని సిగు
ు నొందరు.
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Be not afraid, ye beasts of the field; for the pastures of the wilderness spring
up, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their
strength.
Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God; for He
hath given you the early rain moderately, and He will cause to come down
for you the rain, the early rain and the latter rain in the first month.

దేశమ్య, భ్యపడక సంతోష్ంచి గంతులు వేయము, యెహోవా
గొపపకారాములు చేసెను.
పశువుల్లరా, భ్యపడకుడి, గడిిబీళాలో పచిచక మొలుచను, చెట్ట
ా
ఫలించను, అంజూరపుచెట్ట
ా ను, దా
ర క్షచెట్ట
ా సమ్ృదిిగా ఫలించను,

And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine
and oil.
"And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the
cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, My great army which
I sent among you.
స్త్యోను జను ల్లరా, ఉత్సహించి మీ దేవుడెైన్ యెహోవాయందు
And ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the LORD
సంతోష్ంచడి; త్న్ నీత్రనిబటిు ఆయన్ తొలకరి వరుమును మీకనుగరహించను, your God that hath dealt wondrously with you; and My people shall never
వాన్ కురిపంచి పూరవమ్ందువల తొలకరి వరుమును కడవరి వరుమును
be ashamed.
మీకనుగిరహించను
కొట్ట
ా ధాన్ాముతో నిండును, కొత్త దా
ర కాురసమును కొరత్త తెైలమును
And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the LORD
గానుగలకుపైగా పరిా ప్రరును.
your God, and none else; and My people shall never be ashamed.

and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I
pour out My Spirit.
అపుపడు ఇశారయేలీయలమ్ధా నున్నవాడను నేనే యనియ, నేనే మీ
"And I will show wonders in the heavens and in the earth-- blood and fire
దేవుడనైన్ యెహోవాన్నియ, నేను త్పపవేరు దేవుడొకడును లేడనియ మీరు and pillars of smoke.
తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక నన్నడను సిగు
ు నొందకయందురు.
త్రువాత్ నేను సరవజనులమీద నా ఆత్ిను కుమ్ి రింతును; మీ
కుమ్యరులును మీ కుమ్యరిలును పరవచన్ ములు చెపుపదురు; మీ
ముసలివారు కలలుకందురు, మీ ¸యవనులు దరశన్ములు చూతురు.
ఆ దిన్ములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెతలమీదను నా ఆత్ిను కుమ్ి
రింతును.

The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the
great and the terrible day of the LORD come.
And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the
LORD shall be delivered; for in Mount Zion and in Jerusalem shall be
deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD
shall call.
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మ్రియ ఆకాశమ్ందును భూమియందును మ్హతాకరాములను, అన్గా
రకిమును అగినని ధూమ్ సతంభ్ములను కనుపరచెదను
యెహోవాయొకక భ్యం కరమైన్ ఆ మ్హాదిన్ము రాకముందు సూరుాడు
తేజ్య హీనుడగును, చందు
ర డు రకివరణమ్గును.
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అన్ాజనులన్ందరిని సమ్కూరిచ, యెహోషాప్రతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, because ye have taken My silver and My gold, and have carried into your
వారు ఆ యా దేశముల లోనికి నా సావసథామ్గు ఇశారయేలీయలను చెదరగొటిు, temples My goodly, pleasant things.
నా దేశమును తాము పంచకొనుటనుబటిు నా జనుల పక్షమున్ అకకడ నేను
ఆ అన్ాజనులతో వాాజా మ్యడుదును.

Joel

3

3

వారు నా జనులమీద చీట్ట
ా వేసి, వేశాకు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ
దా
ర కాురసము కొనుటకెై యొక చిన్నదానిని ఇచిచ తా
ి గుచ వచిచరి గదా?

The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto
the Grecians, that ye might remove them far from their border.

Joel
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Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will
return your recompense upon your own head.

Joel
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తూరు పటుణమ్య, స్త్దోనుపటుణమ్య, ఫిలిషీతయ ప్ర
ర ంత్ వాసుల్లరా, మీతో నాకు
పనియేమి? నేను చేసిన్దానికి మీరు నాకు పరత్రకారము చేయదురా? మీరు నా
కేమైన్ చేయదురా?
నా వెండిని నా బంగారమును మీరు పట్ట
ు కొనిపోత్రరి; నాకు పరయమైన్ మ్ంచి
వసు
త వు లను పట్ట
ు కొనిపోయి మీ గుళాలో ఉంచకొంటిరి.
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ఇదిగో మీరు చేసిన్ దానిని మీ నత్రతమీదికి రాజేయదును; మీరు వారిని అమిి
పంపవేసిన్ ఆ యా సథలములలోనుండి నేను వారిని రపపంతును

Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears; let
the weak say, "I am strong."
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మీ కుమ్యరులను కుమ్యరిలను యూదావారికి అమిివేయింతును; వారు
దూరముగా నివ సించ జనులైన్ షెబాయీయలకు వారిని అమిివేతురు;
యెహోవా సెలవిచిచన్ మ్యట యిదే.
అన్ాజనులకు ఈ సమ్యచారము పరకటన్చేయడి యదిము పరత్రష్ఠంచడి,
బల్లఢ్యాలను రేపుడి, యోధు లందరు సిదిపడి రావలను.

Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves
together round about; thither cause Thy mighty ones to come down, O
LORD.
"Let the heathen be wakened, and come up to the Valley of Jehoshaphat;
for there will I sit to judge all the heathen round about.

యెహోవా సెలవిచిచన్ట్ట
ా స్త్యోను కొండమీదను యెరూష్లేము లోను
త్పపంచకొనిన్వారుందురు, శ్రష్ంచిన్వారిలో యెహోవా పలుచవారు
కన్బడుదురు. ఆ దిన్మున్ యెహోవా నామ్మునుబటిు ఆయన్కు
ప్ర
ర రథన్చేయ వారందరును రకిుంపబడుదురు.
ఆ దిన్ములలో, అన్గా యూదావారిని యెరూష్ లేము కాపురసు
థ లను నేను
చెరలోనుండి రపపంచ కాలమున్

"For behold, in those days and in that time, when I shall bring back the
captives of Judah and Jerusalem,
I will also gather all nations, and will bring them down into the Valley of
Jehoshaphat, and will plead with them there for My people and for My
heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted
My land.
And they have cast lots for My people, and have given a boy for a harlot and
sold a girl for wine, that they might drink.

Yea, and what have ye to do with Me, O Tyre and Sidon and all the coasts of
Palestine? Will ye render Me a recompense? And if ye recompense Me,
swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head,

And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of
Judah, and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off; for the
LORD hath spoken it."
యూదావారిని యెరూష్లేము పటుణపువారిని త్మ్ సరి హదు
ద లకు
Proclaim ye this among the Gentiles: Prepare war! Wake up the mighty
దూరముగా నివసింపజేయటకెై మీరు వారిని గరకీయలకు అమిివేసిత్రరి; మీరు men! Let all the men of war draw near; let them come up.
చేసిన్దానిని బహుత్వరగా మీ నత్రతమీదికి రపపంచెదను.
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3
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మీ కఱ్ఱ
ఱ లు చెడగొటిు ఖడు ములు చేయడి, మీ పోటకతు
త లు చెడగొటిు ఈట్టలు Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down; for the
చేయడి; బలహీనుడునేను బల్లఢ్యాడను అనుకొన్ వలను.
press is full, the vats overflow--for their wickedness is great!"
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చట్ట
ు పటానున్న అన్ాజనుల్లరా, త్వరపడి రండి; సమ్కూడి రండి. యెహోవా,
నీ పరాకరమ్ శాలురను ఇకకడికి తోడుకొని రముి.
న్లుదికుకలనున్న అన్ా జనులకు తీరుప తీరుచటకెై నేను యెహోషాప్రతు
లోయలో ఆస్త్నుడన్గుదును; అన్ాజనులు లేచి అచచటికి రావలను

Multitudes, multitudes in the valley of decision; for the day of the LORD is
near in the valley of decision.
The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their
shining.

Joel
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పైరు ముదిరిన్ది, కొడవలిపటిు కోయడి; గానుగ నిండియన్నది; తొట్ట
ా పరిా
ప్రరుచన్నవి, జనుల దోష్ము అత్ాధిక మ్యయెను, మీరు దిగి రండి.

The LORD also shall roar out of Zion, and utter His voice from Jerusalem,
and the heavens and the earth shall shake; but the LORD will be the hope of
His people, and the strength of the children of Israel.
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తీరుప తీరుచ లోయలో రావలసిన్ యెహోవాదిన్ము వచేచ యన్నది; తీరుపకెై "So shall ye know that I am the LORD your God dwelling in Zion, My holy
జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి యనానరు.
mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass
through her any more.
సూరా చందు
ర లు తేజ్యహీనులైరి; న్క్షత్ి ముల కాంత్ర త్పపపోయెను.
"And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down
new wine, and the hills shall flow with milk; and all the rivers of Judah shall
flow with waters, and a fountain shall come forth from the house of the
LORD and shall water the valley of Shittim.
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యెహోవా స్త్యోనులో నుండి గరిజంచచనానడు; యెరూష్లేములోనుండి త్న్
సవరము విన్బడజేయచనానడు; భూమ్యాకాశములు వణకుచన్నవి.
అయితే యెహోవా త్న్ జనులకు ఆశర య మ్గును, ఇశారయేలీయలకు
దురుముగా ఉండును.
అనుా లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూష్లేము పరి
శుదిపటుణముగా ఉండును; మీ దేవుడనైన్ యెహోవాను నేనే, నాకు
పరత్రష్ఠత్మ్గు స్త్యోను పరవత్మ్ందు నివ సించచనానన్ని మీరు
తెలిసికొందురు.
ఆ దిన్మ్ందు పరవత్ములలోనుండి కొరత్త దా
ర కాురసము ప్రరును,
కొండలలోనుండి ప్రలు పరవహించను. యూదా న్దు లనినటిలో నీళ్ల
ా ప్రరును,
నీటి ఊట యెహోవా మ్ందిర ములోనుండి ఉబికి ప్రరి ష్తీతము లోయను
త్డుపును.
ఐగుపీతయలును ఎదోమీయలును యూదావారిమీద బల్లతాకరము చేసి
త్మ్ త్మ్ దేశములలో నిరోదషులగు వారికి ప్ర
ర ణహాని కలుగజేసిరి గనుక
ఐగుపు
త దేశము ప్రడగును, ఎదోముదేశము నిరజన్మైన్ యెడారిగా ఉండును.

Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the
violence against the children of Judah, because they have shed innocent
blood in their land.

20

ఈల్లగున్ నేను ఇంత్కుముందు పరత్రకారము చేయని ప్ర
ర ణదోష్మున్కెై
పరత్రకారము చేయదును.

21

అయితే యూదాదేశములో నివాసులు నిత్ాముందురు, త్రత్రములకు
యెరూష్లేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా స్త్యోనులో నివాసిగా
వసించను.

And he said: "The LORD will roar from Zion, and utter His voice from
Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of
Carmel shall wither."
Thus saith the LORD: "For three transgressions of Damascus, and for four, I
will not turn away the punishment thereof, because they have threshed
Gilead with threshing instruments of iron.

"But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to
generation.

For I will cleanse their blood that I have not cleansed, for the LORD dwelleth
in Zion."

The words of Amos, who was among the herdsmen of Tekoa, which he saw
concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of
Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.
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Amos

1

1

యూదారాజైన్ ఉజజయా దిన్ములలోను, ఇశారయేలు రాజగు యెహోయాషు
కుమ్యరుడెైన్ యర్కబాము దిన్ ములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రండు
సంవత్సరములు ముందు, ఇశారయేలీయలనుగూరిచ తెకోవలోని పసుల
కాపరులలో ఆమోసున్కు కన్బడిన్ దరశన్ వివరము.

But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces
of Benhadad.

Amos

1

2

I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the
plain of Aven, and him that holdeth the scepter from the house of Eden; and
the people of Syria shall go into captivity unto Kir," saith the LORD.

Amos

1

3

అత్డు పరకటించిన్దేమ్న్గాయెహోవా స్త్యోనులో నుండి గరిజంచచనానడు,
యెరూష్లేములోనుండి త్న్ సవరము విన్బడజేయచనానడు; కాపరులు
సంచరించ మేత్భూములు దుుఃఖించచన్నవి, కరిలు శిఖరము ఎండి
పోవుచన్నది.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాదమ్సుక మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ దాని శికిుంతును; ఏలయన్గా దాని జనులు
పంట దుళాగొట్ట
ు ఇనుప పనిముటాతో గిల్లదును నూరిచరి.

Amos

1
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Amos
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నేను హజాయేలు మ్ందిరములో అగిన వేసెదను; అది బెన్ాదదు యొకక
న్గరులను దహించివేయను;
దమ్సుకయొకక అడిగడియలను విరిచెదను, ఆవెను లోయలోనున్న నివాసు
లను నిరూిలము చేతును, బెతేదేనులో ఉండకుండ రాజ దండము
వహించిన్వానిని నిరూిలము చేతును, సిరియనులు చెరపటుబడి కీరు
దేశమున్కు కొనిపోబడుదురని యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces
thereof.
And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the
scepter from Ashkelon; and I will turn Mine hand against Ekron, and the
remnant of the Philistines shall perish," saith the Lord GOD.

Amos
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాగాజా మూడుసారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
Thus saith the LORD: "For three transgressions of Tyre, and for four, I will
దోష్ములనుబటిు నేను త్పపకుండ దాని శికిుంతును; ఏలయన్గా ఎదోము వారి not turn away the punishment thereof, because they delivered up the
కపపగింపవల న్ని తాము చెరపటిున్వారిన్ందరిని కొనిపోయిరి.
whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant.
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గాజా యొకక ప్ర
ర కారముమీద నేను అగిన వేసెదను, అది వారి న్గరులను
దహించివేయను;
అషోిదులో నివాసు లను నిరూిలము చేతును, అషెకలోనులో రాజదండము
వహించిన్ వాడుండకుండ నిరూిలముచేతును, ఇంకను శ్రష్ంచియన్న
ఫిలిషీతయలును క్షయమ్గున్ట్ట
ా నేను ఎకోరనును మొతెతదన్ని పరభువగు
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాతూరు మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ దానిని శికిుంతును; ఏలయన్గా దాని
జనులు సహో దర నిబంధన్ను జా
ా పకమున్కు తెచచకొన్క పటుబడిన్వారి
న్ందరిని ఎదోమీయలకు అపపగించిరి.
నేను తూరు ప్ర
ర కారములమీద అగిన వేసెదను, అది దాని న్గరులను
దహించివేయను.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఎదోము మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ వానిని శికిుంతును. ఏలయన్గా వాడు
కనికరము చాలించకొని ఖడుము పట్ట
ు కొని యెడతెగని కోపముతో త్న్కు
సహోదరులగువారిని మ్యన్క చీలుచచ వచెచను.

Thus saith the LORD: "For three transgressions of Gaza, and for four, I will
not turn away the punishment thereof, because they carried away captive
the whole captivity to deliver them up to Edom.

But I will send a fire on the wall of Tyre, which shall devour the palaces
thereof."
Thus saith the LORD: "For three transgressions of Edom, and for four, I will
not turn away the punishment thereof, because he pursued his brother with
the sword, and cast off all pity; and his anger tore perpetually, and he kept
his wrath for ever.
But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah."

Thus saith the LORD: "For three transgressions of the children of Ammon,
and for four, I will not turn away the punishment thereof, because they
have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge
their border.
But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces
thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the
whirlwind.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Amos

1

12

Amos

1

13

Amos

1

14

Amos

1

15

Amos

2

1

Amos

2

2

Amos

2

3

Amos

2

4

Amos

2

Amos

తేమ్యనుమీద అగిన వేసెదను, అది బసారయొకక న్గరు లను దహించివేయను. And their king shall go into captivity, he and his princes together," saith the
LORD.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా అమోినీయలు మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా
Thus saith the LORD: "For three transgressions of Moab, and for four, I will
చేసిన్ దోష్ములనుబటిు నేను త్పపకుండ వారిని శికిుంతును; ఏలయన్గా త్మ్ not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the
సరి హదు
ద లను మ్రి విశాలము చేయదలచి, గిల్లదులోని గరిభణ స్త్తీల
king of Edom into lime.
కడుపులను చీలిచరి.
రబాబయొకక ప్ర
ర కారము మీద నేను అగిన రాజబెట్ట
ు దును; రణకేకలతోను,
But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth;
సుడి గాలి వీచన్పుపడు కలుగు పరళయమువలను అది దాని న్గరుల మీదికి and Moab shall die with tumult, with shouting and with the sound of the
వచిచ వాటిని దహించివేయను.
trumpet.
వారి రాజును అత్ని అధిపతులును అందరును చెరలోనికి కొని పోబడుదురని And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
princes thereof with him," saith the LORD.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామోయాబు మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్ Thus saith the LORD: "For three transgressions of Judah, and for four, I will
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ దానిని శికిుంతును; ఏలయన్గా వారు
not turn away the punishment thereof, because they have despised the law
ఎదోమురాజు ఎముకలను కాలిచ సున్నముచేసిరి.
of the LORD, and have not kept His commandments; and their lies caused
them to err, after which their fathers have walked.
మోయాబుమీద నేను అగినవేసెదను, అది కెరీయోతు న్గరులను దహించి
వేయను. గొలు
ా ను రణకేకలును బాకానాదమును విన్ బడుచండగా
మోయాబు చచచను.
మోయాబీయలకు నాాయాధిపత్రయండకుండ వారిని నిరూిలము చేసెదను,
వారితోకూడ వారి అధిపతులన్ందరిని నేను సంహరించెద న్ని యెహోవా
సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాయూదా మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ వారిని శికిుంతును; ఏలయన్గా వారు త్మ్
పత్రు లనుసరించిన్ అబదిములను చేపటిు, మోసపోయి యెహోవా
ధరిశాసతీమును విసరిజంచి, ఆయన్ విధులను గెైకొన్క పోయిరి.

But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of
Jerusalem."

5

యూదామీద నేను అగిన వేసెదను, అది యెరూష్లేము న్గరులను
దహించివేయను.

And they lay themselves down upon clothes laid in pledge by every altar,
and they drink the wine of the condemned in the house of their god.

2

6

"Yet I destroyed the Amorite before them, whose height was like the height
of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from
above and his roots from beneath.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలు మూడు సారు
ా నాలుగు సారు
ా చేసిన్
దోష్ములనుబటిు నేను త్పప కుండ దానిని శికిుంతును; ఏలయన్గా
దరవామున్కెై దాని జనులు నీత్రమ్ంతులను అమిి వేయదురు; ప్రదరక్షలకొరకెై
బీదవారిని అమిి వేయదురు.
దరిదు
ర ల నోటిలో మ్నున వేయటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తో
ి వకు
అడిము వచెచదరు; త్ండిరయ కుమ్యరుడును ఒకదానినే కూడి నా
పరిశుదినామ్మును అవమ్యన్పరచదురు;
తాకట్ట
ు గా ఉంచబడిన్ బటులను అపపగింపక వాటిని పరచకొని బలి
పీఠములనినటియొదద పండుకొందురు. జుల్లినా సొముితో కొనిన్
దా
ర కాురసమును త్మ్ దేవుని మ్ందిరములోనే ప్రన్ము చేయదురు.

Thus saith the LORD: "For three transgressions of Israel, and for four, I will
not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for
silver and the poor for a pair of shoes.
They pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside
the way of the meek; and a man and his father will go in unto the same
maid to profane My holy name.

Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years
through the wilderness to possess the land of the Amorite.
And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for
Nazirites. Is it not even thus, O ye children of Israel?" saith the LORD.
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దేవదారు వృక్షమ్ంత్ యెత్తయిన్ వారును సిందూరవృక్షమ్ంత్ బలముగల
వారున్గు అమో రీయలను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశన్ము
చేసిత్రని గదా; పైన్ వారి ఫలమును కిరంద వారి మూలమును నేను నాశన్ము
చేసిత్రని గదా,
మ్రియ ఐగుపు
త దేశములో నుండి మిముిను రపపంచి, అమోరీయల
దేశమును మీకు సావధీన్పర చవలన్ని న్లువది సంవత్సరములు
అరణామ్ందు మిముిను న్డిపంచిత్రని గదా.
మ్రియ మీ కుమ్యరులలో కొందరిని పరవకిలుగాను, మీ ¸యవనులలో
కొందరిని నాకు నాజీరులుగాను నియమించిత్రని. ఇశారయేలీయ ల్లరా, యీ
మ్యటలు నిజమైన్వికావా? ఇదే యెహోవా వాకుక.
అయితే నాజీరులకు మీరు దా
ర కాురసము తా
ి గించిత్రరి, పరవచింపవదదని
పరవకిలకు ఆజా ఇచిచత్రరి.

"But ye gave the Nazirites wine to drink, and commanded the prophets,
saying, `Prophesy not.'

"Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.

Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not
strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself.

Neither shall he stand that handleth the bow, and he that is swift of foot
shall not deliver himself; neither shall he that rideth the horse deliver
himself.
ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగ దొరకుకన్ట్ట
ా నేను
And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that
మిముిను అణగదొరకుకదును.
day," saith the LORD.
అపుపడు అత్రవేగియగు వాడు త్పపంచకొన్ జాలకపోవును, పరాకరమ్శాలి త్న్ Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel,
బలమునుబటిు ధైరాము తెచచకొన్ జాలక పోవును, బల్లఢ్యాడు త్న్ ప్ర
ర ణము against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying,
రకిుంచకొన్ జాలకుండును.
విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా పరుగెతు
త వాడు త్పపంచ
"You only have I known of all the families of the earth; therefore I will
కొన్లేకపోవును, గుఱ్ఱము ఎకికన్ వాడు త్న్ ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొన్లేకపోవును. punish you for all your iniquities."
మ్రియ ఆ దిన్మ్ందు బల్లఢ్యాలలో బహు ధైరాము గలవాడు దిగంబరియె
ై
Can two walk together, unless they be agreed?
ప్రరిపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
ఐగుపు
Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out
త దేశమునుండి యెహోవా రపపంచిన్ ఇశార యేలీయల్లరా,
మిముినుగూరిచయ ఆయన్ రపపంచిన్ కుట్టంబమువారిన్ందరినిగూరిచయ of his den, if he have taken nothing?
ఆయన్ సెలవిచిచన్ మ్యట ఆలకించడి.
అదేమ్న్గా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముిను మ్యత్ిమే నేను
ఎరిగియనానను గనుక మీరు చేసిన్ దోష్కిరయలనినటినిబటిు మిముిను
శికిుంతును.
సమ్ిత్రంపకుండ ఇదదరు కూడి న్డుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో
గరిజంచనా?
ఏమియ పట్ట
ు కొన్కుండనే కొదమ్ సింహము గుహలోనుండి బబబ పట్ట
ు నా?
భూమిమీద ఒకడును ఎరపటుకుండ పకిు ఉరిలో చికుకపడునా? ఏమియ
పట్ట
ు బడకుండ ఉరి పట్ట
ు వాడు వదలిలేచనా?
పటుణమ్ందు బాకానాదము విన్బడగా జనులకు భ్యము పుటుకుండునా?
యెహోవా చేయనిది పటుణములో ఉపదరవము కలుగునా?

త్న్ సేవకులైన్ పరవకిలకు తాను సంకలిపంచిన్దానిని బయలు పరచకుండ
పరభువెైన్ యెహోవా యేమియ చేయడు.

Can a bird fall in a snare upon the earth where no trap is for him? Shall one
take up a snare from the earth, and have taken nothing at all?
Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall
there be evil in a city, and the LORD hath not done it?
Surely the Lord GOD will do nothing, unless He revealeth His secret unto His
servants the prophets.
The lion hath roared! Who will not fear? The Lord GOD hath spoken! Who
can but prophesy?
Proclaim in the palaces at Ashdod and in the palaces in theland of Egypt,
and say, "Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold
the great tumults in the midst thereof and the oppressed in the midst
thereof.
For they know not to do right," saith the LORD, "who store up violence and
robbery in their palaces."
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సింహము గరిజంచెను, భ్యపడనివాడెవడు? పరభువెైన్ యెహోవా ఆజా
ఇచిచయనానడు, పరవచింపకుండువా డెవడు?
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Therefore thus saith the Lord GOD: "An adversary there shall be even round
about the land; and he shall bring down thy strength from thee, and thy
palaces shall be despoiled."
అషోిదు న్గరులలో పరకటన్చేయడి, ఐగుపు
త దేశపు న్గరులలో పరకటన్చేయడి; Thus saith the LORD: "As the shepherd taketh out of the mouth of the lion
ఎటాన్గా--మీరు షోమో
ా ను న్కు ఎదురుగానున్న పరవత్ములమీదికి
two legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out, that
కూడివచిచ అందులో జరుగుచన్న గొపప అలారి చూడుడి; అందులో జనులు dwell in Samaria in the corner of a bed and in Damascus on a couch.
పడుచన్న బాధ కనుగొనుడి.
వారు నీత్ర కిరయలు చేయ తెలియక త్మ్ న్గరులలో బల్లతాకరము చేత్ను "Hear ye, and testify in the house of Jacob," saith the Lord GOD, the God of
దోపుడుచేత్ను సొముి సమ్కూరుచకొందురు.
hosts,
కాబటిు పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా శతు
ి వు వచచను, అత్డు
"that in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him, I will
దేశమ్ంత్ట సంచరించి నీ పరభావమును కొటిువేయగా నీ న్గరులు ప్రడగును. also visit the altars of Bethel; and the horns of the altar shall be cut off and
fall to the ground.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాగొలావాడు సింహము నోటనుండి రండు
And I will smite the winter house and the summer house; and the houses of
కాళానైన్ను చెవి ముకకనైన్ను విడిపంచ న్ట్ట
ా గా షోమో
ా నులో
ivory shall perish, and the great houses shall have an end," saith the LORD.
మ్ంచములమీదను బుటా
ు లువేసిన్ శయాలమీదను కూరుచండు
ఇశారయేలీయలు రకిుంప బడుదురు.
పరభువును దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయ న్గు యెహోవా
Hear this word, ye cows of Bashan, that are in the mountain of Samaria,
సెలవిచచన్దేమ్న్గా--నా మ్యట ఆల కించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని
who oppress the poor, who crush the needy, who say to their masters,
రూఢిగా తెలియ జేయడి.
"Bring, and let us drink."
ఇశారయేలువారు చేసిన్ దోష్ములనుబటిు నేను వారిని శికిుంచ దిన్మున్
The Lord GOD hath sworn by His holiness that: "Lo, the days shall come
బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను శికిుంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముిలు
upon you, that He will take you away with hooks and your posterity with
తెగవేయబడి నేలరాలును.
fishhooks.
చలికాలపు న్గరును వేసవికాలపు న్గరును నేను పడగొట్టుదను, దంత్పు
And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her,
న్గరులును లయమ్గును, బహు న్గరులు ప్రడగును; ఇదే యెహోవా వాకుక. and ye shall cast them into the palace," saith the LORD.
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షోమో
ా ను పరవత్మున్నున్న బాషాను ఆవుల్లరా, దరిదు
ర లను బాధపట్ట
ు చ
బీదలను న్లుగగొట్ట
ు వారల్లరా మ్యకు ప్రన్ము తెచిచ ఇయాడని మీ
యజమ్యనులతో చెపుపవారల్లరా, యీ మ్యట ఆలకించడి. పరభువెైన్
యెహోవా త్న్ పరిశుదిత్ తోడని చేసిన్ పరమ్యణమేదన్గా

"Come to Bethel and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring
your sacrifices every morning and your tithes after three years.
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ఒక కాలము వచచచన్నది, అపుపడు శతు
ి వులు మిముిను కొంకులచేత్ను,
మీలో శ్రష్ంచిన్వారిని గాలముల చేత్ను పట్ట
ు కొని ల్లగుదురు.

And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish
the free offerings; for so ye love, O ye children of Israel," saith the Lord GOD.
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ఇట్ట అట్ట తొలగకుండ మీరందరు ప్ర
ర కారపు గండాదావరా పోవుదురు,
హరోిను మ్యరుమున్ వెలి వేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of
bread in all your places; yet have ye not returned unto Me," saith the LORD.
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బేతేలున్కు వచిచ త్రరుగుబాట్ట చేయడి, గిల్ల
ు లున్కు పోయి మ్రి
యెకుకవగా త్రరుగుబాట్ట చేయడి, పరత్ర ప్ర
ర త్ుఃకాలమున్ బలులు తెచిచ
మూడసి దిన్ముల కొకసారి దశమ్ భాగములను తెచిచ అరిపంచడి.
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"And also I have withheld the rain from you, when there were yet three
months to the harvest; and I caused it to rain upon one city, and caused it
not to rain upon another city. One piece was rained upon, and the piece
upon which it rained not withered.
So two or three cities wandered unto one city to drink water, but they were
not satisfied; yet have ye not returned unto Me," saith the LORD.

పులిసిన్ పండితో సోతతా
ి రపణ అరిపంచడి, సేవచాచరపణను గూరిచ చాటించి
పరకటన్ చేయడి; ఇశారయేలీయ ల్లరా, యీల్లగున్ చేయట
మీకిష్ుమైయన్నది; ఇదే పరభువెైన్ యెహోవా వాకుక.
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మీ పటుణములనినటి లోను నేను మీకు దంత్శుదిి కలుగజేసిన్ను, మీరున్న
సథలములనినటిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసిన్ను మీరు నాత్ట్ట
ు
త్రరిగిన్వారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"I have smitten you with blight and mildew; when your gardens and your
vineyards and your fig trees and your olive trees increased, the palmer
worm devoured them; yet have ye not returned unto Me," saith the LORD.
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మ్రియ కోత్కాలమున్కుముందు మూడు నలలు వాన్లేకుండ చేసిత్రని; ఒక
పటుణముమీద కురి పంచి మ్రియొక పటుణముమీద కురిపంపకపోత్రని; ఒక
చోట వరుము కురిసెను, వరుము లేనిచోట్ట ఎండిపోయెను.

"I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt; your
young men have I slain with the sword, and have taken away your horses;
and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils; yet
have ye not returned unto Me," saith the LORD.
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"I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah,
and ye were as a firebrand plucked out of the burning; yet have ye not
returned unto Me," saith the LORD.
"Therefore thus will I do unto thee, O Israel; and because I will do this unto
thee, prepare to meet thy God, O Israel!"
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రండు మూడు పటుణములవారు నీళ్ల
ా తా
ి గుటకు ఒక పటుణమున్కే పోగా
అచచటి నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయిన్ను మీరు నాత్ట్ట
ు త్రరిగిన్వారు
కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్రియ మీ ససాములను ఎండు తెగులుచేత్ను కాట్టకచేత్ను నేను
ప్రడుచేసిత్రని, గొంగళ్ల పురుగు వచిచ మీ విసాతరమైన్ వన్ములను
దా
ర క్షతోటలను అంజూరపు చెటాను ఒలీవచెటాను త్రనివేసెను, అయిన్ను మీరు
నాత్ట్ట
ు త్రరిగిన్ వారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
మ్రియ నేను ఐగుపీతయల మీదికి తెగుళ్ల
ా పంపంచిన్ట్ట
ా మీమీదికి తెగుళ్ల
ా
పంపంచిత్రని; మీ దండు పేటలో పుటిున్ దురుంధము మీ నాసికా రంధరములకు
ఎకుక న్ంత్గా మీ ¸యవనులను ఖడుముచేత్ హత్ముచేయించి మీ
గుఱ్ఱములను కొలాపటిుంచిత్రని; అయిన్ను మీరు నా త్ట్ట
ు త్రరిగిన్వారు కారు;
ఇదే యెహోవా వాకుక.
దేవుడు సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ణ లను బోరాదోసి నాశన్ము చేసిన్ట్ట
ా నేను మీలో
కొందరిని నాశన్ముచేయగా మీరు మ్ంటలోనుండి తీయబడిన్ కొరవులైన్ట్ట
ు
త్పపంచ కొంటిరి; అయిన్ను మీరు నా త్ట్ట
ు త్రరిగిన్వారు కారు; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
కాబటిు ఇశారయేలీయ ల్లరా, మీయెడల నేనీల్లగునే చేయదును గనుక ఇశార
యేలీయల్లరా, మీ దేవుని సనినధిని కన్బడుటకెై సిది పడుడి.
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For thus saith the Lord GOD: "The city that went out by a thousand shall be
left a hundred, and that which went forth by a hundred shall be left ten to
the house of Israel."
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పరవత్ములను నిరూపంచవాడును గాలిని పుటిుంచవాడును ఆయనే.
ఉదయమున్ చీకటి కమ్ి జేయవాడును మ్నుషుాల యోచన్లు వారికి
తెలియ జేయవాడును ఆయనే; భూమియొకక ఉన్నత్సథలము మీద
సంచరించ దేవుడును సెైన్ాములకు అధిపత్రయన్గు యెహోవా అని
ఆయన్కు పేరు.
ఇశారయేలువారల్లరా, మిముినుగూరిచ నేనతు
త ఈ అంగల్లరుప మ్యట
ఆలకించడి.
కన్ాకయె
ై న్ ఇశారయేలు కూలిపోయెను, ఆమ మ్రన్నటికిని లేవదు; లేవనతు
త వా
డొకడును లేక ఆమ భూమిమీద పడవేయబడియన్నది.
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For lo, He that formeth the mountains and createth the wind, and declareth
unto man what is His thought, that maketh the morning darkness, and
treadeth upon the high places of the earth--the LORD, the God of Hosts, is
His name.
Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house
of Israel:

The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise. She is forsaken upon her
land; there is none to raise her up.

For thus saith the LORD unto the house of Israel: "Seek ye Me, and ye shall
live;
but seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba; for
Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nought.

పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలు వారిలో వెయిామ్ందియె
ై
Seek the LORD, and ye shall live; lest He break out like fire in the house of
బయలు వెళ్లాన్ పటుణసు
థ లలో నూరుమ్ంది త్పపంచకొని వతు
త రు;
Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Bethel-నూరుమ్ందియె
ై బయలువెళ్లాన్ పటుణసు
థ లలో పదిమ్ంది త్పపంచకొని వతు
త రు.
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ఇశారయేలీయలతో యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గాన్నానశర యించడి,
న్నానశర యించిన్యెడల మీరు బరదుకుదురు.

ye who turn judgment to wormwood, and leave off righteousness in the
earth!"
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బేతేలును ఆశర యింపకుడి, గిల్ల
ు లులో పరవేశింపకుడి, బెయేరుబాకు వెళాకుడి;
గిల్ల
ు లు అవశాముగా చెరపటుబడిపోవును, బేతేలు శూన్ామ్గును.
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యెహోవాను ఆశర యించడి; అపుపడు మీరు బరదుకు దురు,
ఆశర యింపనియెడల బేతేలులో ఎవరును ఆరిప వేయలేకుండ అగిన పడిన్ట్ట
ా
ఆయన్ యోసేపు సంత్త్రమీద పడి దాని నాశన్ముచేయను.

Seek Him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of
death into the morning, and maketh the day dark with night, who calleth for
the waters of the sea and poureth them out upon the face of the earth: The
LORD is His name,
who strengtheneth the despoiled against the strong, so that the despoiled
shall come against the fortress.
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నాాయమును అనాాయ మున్కు మ్యరిచ, నీత్రని నేలను పడవేయవారల్లరా, They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh
uprightly.
ఆయన్ సపతఋషీ న్క్షత్ిములను మ్ృగశీరు న్క్షత్ిమును సృష్ుంచిన్వాడు, కారు Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from
చీకటిని ఉదయముగా మ్యరుచ వాడు, పగటిని రాత్రి చీకటివల
him burdens of wheat, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not
మ్యరుపచేయవాడు, సముదరజలములను పలిచి వాటిని భూమిమీద పరిా
dwell in them; ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink
ప్రరజేయవాడు.
wine from them.
ఆయన్ పేరు యెహోవా; బల్ల ఢ్యాలమీదికి ఆయన్ నాశము తెపపంపగా
For I know your manifold transgressions and your mighty sins: they afflict
దురుములు ప్రడగును.
the just, they take a bribe, and they turn aside the poor at the gate from
their right.
అయితే గుమ్ిములో నిలిచి బుదిి చెపుపవారి మీద జనులు పగపట్ట
ు దురు;
Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it is an evil time.
యథారథ ముగా మ్యటల్లడు వారిని అసహిాంచకొందురు.
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దోష్నివృత్రతకి రూకలు పుచచకొని నీత్రమ్ంతులను బాధపట్ట
ు చ,
గుమ్ిమున్కు వచచ బీదవారిని అనాాయము చేయటవలన్
మీ అప రాధములు విసాతరములైన్వనియ, మీ ప్రపములు ఘోర మైన్వనియ
నేనరుగుదును. దరిదు
ర లయొదద పంట మోపులను పుచచకొనుచ మీరు వారిని
అణగదొరకుక దురు గనుక మ్లుపురాళాతో మీరు ఇండు
ా కట్ట
ు కొనిన్ను వాటిలో
మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన్ దా
ర క్ష తోటలు మీరు నాటిన్ను ఆ పండా
రసము మీరు తా
ి గరు.

Seek good and not evil, that ye may live; and so the LORD, the God of hosts,
shall be with you, as ye have spoken.
Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate. It may
be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.

13

ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున్ బుదిిమ్ంతుడు ఊరకుండును.
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మీరు బరదుకున్ట్ట
ా కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆల్లగు చేసిన్యెడల
మీరనుకొను చొపుపన్ దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా మీకు
తోడుగానుండును.
కీడును దేవష్ంచి మేలును పేరమించచ, గుమ్ిములలో నాాయము
సిథరపరచడి; ఒక వేళ దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా
యోసేపు సంత్త్రలో శ్రష్ంచిన్వారియందు కనికరించను.

Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord saith thus: "Wailing shall be
in all streets, and they shall say in all the highways, `Alas! Alas!' And they
shall call the husbandman to mourning, and such as are skillful in
lamentation to wailing.
And in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee," saith the
LORD.
Woe unto you that desire the day of the LORD! To what end is it for you?
The day of the LORD is darkness, and not light:
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దేవుడును సెైన్ాములకధిపత్రయనైన్ పరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను మీ మ్ధా సంచరింపబోవు చనానను గనుక
రాజమ్యరుములనినటిలో అంగల్లరుప విన్బడును, వీధులనినటిలో జనులు
కూడి అయోా శర మ్ అందురు; అంగల్లరుచటకు వారు సేదాగాండరను
పలుతురు; రోదన్ముచేయ నేరుపగలవారిని అంగల్లరుచటకు పలిపంతురు.

as if a man fled from a lion, and a bear met him; or went into the house and
leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
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దా
ర క్షతోటలనినటిలో రోదన్ము విన్బడును.
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యెహోవా దిన్ము రావలన్ని ఆశపట్ట
ు కొనియన్న వారల్లరా, మీకు శర మ్;
యెహోవా దిన్ము వచచటవలన్ మీకు పరయోజన్మేమి? అది వెలుగుకాదు,
అంధకారము.
ఒకడు సింహము నొదదనుండి త్పపంచ కొన్గా ఎలుగు బంటి యెదురైన్ట్ట
ు ,
వాడు ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయిావేయగా ప్రము వాని కరచి న్ట్ట
ు ఆ
దిన్ముండును.
యెహోవా దిన్ము నిజముగా వెలుగెైయండదు కాదా? వెలుగు ఏమ్యత్ిమును
లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా?
మీ పండుగ దిన్ములను నేను అసహిాంచకొనుచనానను; వాటిని
నీచముగా ఎంచ చనానను; మీ వరత్ దిన్ములలో కలుగు వాసన్ను నేను
ఆఘ్ర
ా ణంపనొలాను.
నాకు దహన్బలులను నైవేదా ములను మీరరిపంచిన్ను నేను వాటిని
అంగీకరింపను; సమ్యధాన్ బలులుగా మీరరిపంచ కొరవివన్ పశువులను నేను
చూడను.
మీ ప్రటల ధవని నాయొదదనుండి తొలగనియాడి, మీ సవరమ్ండలముల
నాదము వినుట నాకు మ్న్సుసలేదు.
నీళ్ల
ా ప్రరిన్ట్ట
ా గా నాాయము జరుగనియాడి, గొపప పరవాహమువల నీత్రని
పరవహింప నియాడి.
ఇశారయేలీయల్లరా, అరణామ్ందు న్లువది సంవత్సరములు మీరు
బలులను నైవేదాములను నాకు అరిపంచిత్రరా?

Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? Even very dark,
and no brightness in it?
"I hate, I despise your feast days, and I will not smell the scent in your
solemn assemblies.
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Though ye offer Me burnt offerings and your meat offerings, I will not
accept them; neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
Take thou away from Me the noise of thy songs, for I will not hear the
melody of thy viols.
But let judgment run down like waters, and righteousness as a mighty
stream.
"Have ye offered unto Me sacrifices and offerings in the wilderness forty
years, O house of Israel?
But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images,
the star of your god which ye made for yourselves.
Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus," saith the
LORD, whose name is The God of Hosts.
Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria,
who are named chief of the nations, to whom the house of Israel came!

మీరు మీ దేవత్యె
ై న్ మోలకు గుడార మును, మీరు పట్ట
ు కొనిన్ విగరహముల
పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచత్రరి గదా.

Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great;
then go down to Gath of the Philistines. Are they better than these
kingdoms? Or their border greater than your border?
కాబటిు నేను దమ్సుక పటుణము అవత్లికి మిముిను చెరగొని పోవుదును అని Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come
యెహోవా సెలవిచచచనానడు; ఆయన్ పేరు సెైన్ాముల కధిపత్రయగు
near,
దేవుడు.
స్త్యోనులో నిరివచారముగా నున్నవారికి శర మ్, షోమో
ా ను పరవత్ములమీద
that lie upon beds of ivory and stretch themselves upon their couches, and
నిశిచంత్గా నివసించవారికి శర మ్; ఇశారయేలువారికి విచారణకరిలై జన్ములలో eat the lambs out of the flock and the calves out of the midst of the stall;
ముఖా జన్మున్కు పదదలైన్వారికి శర మ్
కలేనకు పోయి విచారించడి; అకకడనుండి హమ్యతు మ్హాపురమున్కు
that chant to the sound of the viol, and invent for themselves instruments
పోవుడి, ఫిలిషీతయల పటుణమైన్ గాతున్కు పోవుడి; అవి ఈ రాజాములకంట్ట
of music, like David;
గొపపవి గదా; వాటి సరిహదు
ద లు మీ సరిహదు
ద లకంట్ట విశాలమైన్వి గదా.
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ఉపదరవ దిన్ము బహుదూరమున్నున్న దనుకొని అనాాయపు తీరుప
తీరుచటకెై మీ మ్ధా మీరు పీఠములు సాథపంతురు.
దంత్పు మ్ంచములమీద పరుండుచ, ప్రనుపలమీద త్ముిను
చాచకొనుచ, మ్ందలో శ్రరష్ఠమైన్ గొఱ్ఱపలాలను సాలలోని కొరవివన్ దూడలను
వధించి భోజన్ము చేయ దురు.
సవరమ్ండలముతో కలిసి పచిచప్రటలు ప్రడుచ, దావీదువలనే వాయించ
వాదాములను కలిపంచ కొందురు.
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ఒకని దాయాది కాలచబోవు వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి ye that rejoice in a thing of nought, who say, "Have we not taken to us horns
కొనిపోవుటకెై శవ మును ఎత్రతన్పుపడు ఇంటి వెనుకటి భాగమున్ ఒకనిచూచి
by our own strength?"
యింటిలో మ్రి ఎవరైన్ మిగిలియనానరా? యని అడుగగా
అత్డుఇంకెవరును లేరనును; అంత్ట దాయా దిటానునునీవిక నేమియ
పలుకక ఊరకుండుము, యెహోవానామ్ము సిరించకూడదు;
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ఏలయన్గా గొపప కుట్టంబములు ప్రడగున్నియ, చిన్న కుట్టంబములు
చీలి పోవున్నియ యెహోవా ఆజా ఇచిచయనానడు
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ప్రత్ిలలో దా
ర కాురసముపోసి ప్రన్ము చేయచ పరిమ్ళ తెైలము
పూసికొనుచందురు గాని యోసేపు సంత్త్రవారికి కలిగిన్ ఉపదరవమును
గురించి చింత్పడరు.
కాబటిు చెరలోనికి ముందుగా పోవు వారితో కూడా వీరు చెరలోనికి పోవుదురు;
అపుపడు సుఖాసకు
ి లు చేయ ఉత్సవధవని గత్రంచను. యాకోబు
సంత్త్రవారికున్న గరవము నాకసహాము; వారి న్గరులకు నేను విరోధినైత్రని
గనుక వారి పటుణములను వాటిలోని సమ్సతమును శతు
ి వుల వశము చేసెదన్ని
పరభువెైన్ యెహోవా త్న్తోడని పరమ్యణము చేసెను; ఇదే దేవు డును
సెైన్ాములకధిపత్రయన్గు యెహోవా వాకుక.
ఒక కుట్టంబమ్ందు పదిమ్ంది మ్నుషుాలుండిన్ను వారు చతు
త రు.

that drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments-but they are not grieved for the affliction of Joseph.
Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the
banquet of them that stretched themselves shall be removed.
The Lord GOD hath sworn by Himself; saith the LORD the God of hosts: "I
abhor the pretensions of Jacob, and hate his palaces; therefore will I deliver
up the city with all that is therein."
And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they
shall die.
And a man's kinsman shall take him up, and he that burneth him, to bring
the bones out of the house, and shall say unto him that is by the side of the
house, "Is there yet any with thee?" And he shall say, "No." Then shall he
say, "Hold thy tongue, for we may not make mention of the name of the
LORD."
For behold, the LORD commandeth, and He will smite the great house with
breaches, and the little house with clefts.
Shall horses run upon the rock? Will one plow there with oxen? For ye have
turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock,

"But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel," saith the
LORD the God of hosts; "and they shall afflict you from the entrance of
Hemath unto the river of the wilderness."
గుఱ్ఱ ములు బండలమీద పరుగెతు
త నా? అటిుచోట ఎవరైన్ ఎదు
ద లతో
Thus hath the Lord GOD shown unto me: And behold, He formed
దునునదురా? అయిన్ను మ్యశకిిచేత్నే బలము తెచచకొందుమ్ని చెపుపకొను grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and
మీరు, వారథమైన్ దానినిబటిు సంతోష్ంచ మీరు,
lo, it was the latter growth after the king's mowings.
నాాయమును ఘోరమైన్ అనాా యముగాను, నీత్రఫలమును
And it came to pass, when they had made an end of eating the grass of the
ఘోరదురాిరుముగాను మ్యరిచ త్రరి.
land, then I said, "O Lord GOD, forgive, I beseech Thee! By whom shall Jacob
arise? For he is small."
ఇందుకు దేవుడును సెైన్ాముల కధిపత్రయన్గు యెహోవా
The LORD repented concerning this. "It shall not be," saith the LORD.
సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇశారయేలీయల్లరా, నేను మీ మీదికి ఒక జన్మును
రపపంతును, వారు హమ్యతున్కు పోవుమ్యరుము మొదలుకొని అరణాపు
న్దివరకు మిముిను బాధింతురు.
కడవరి గడిి మొలుచన్పుపడు పరభువెైన్ యెహోవా మిడుత్లను పుటిుంచి
Thus hath the Lord GOD shown unto me: And behold, the Lord GOD called
దరశన్రీత్రగా దానిని నాకు కనుపర చెను; ఆ గడిి రాజున్కు రావలసిన్ కోత్
to contend by fire; and it devoured the great deep and ate up a part.
అయిన్ త్రువాత్ మొలిచిన్ది.
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నేలను మొలిచిన్ పచిచకయంత్య ఆ మిడుత్లు త్రనివేసిన్పుపడు పరభువెైన్ Then said I, "O Lord GOD, cease, I beseech thee! By whom shall Jacob arise?
యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించము, యాకోబు కొదిద జన్ముగల వాడు,
For he is small."
అత్డల్లగు నిలుచను? అని నేను మ్న్విచేయగా
యెహోవా పశాచతా
త పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచను.
The LORD repented concerning this. "This also shall not be," saith the Lord
GOD.
మ్రియ అగినచేత్ దండింపవలన్ని అగిన రపపంచి పరభువెైన్ యెహోవా
Thus He showed me: And behold, the Lord stood upon a wall made with a
దానిని దరశన్రీత్రగా నాకు కను పరచెను. అది వచిచ అగాధమైన్ మ్హా
plumb line, with a plumb line in His hand.
జలమును మింగివేసి, సావసథామును మింగ మొదలుపటిున్పుపడు
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పరభువెైన్ యెహోవా, యాకోబు కొదిద జన్ముగల వాడు, అత్డల్లగు
నిలుచను? మ్యని వేయమ్ని నేను మ్న్విచేయగా
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పరభువెైన్ యెహోవా పశాచతా
త పపడి అదియ జరుగదని సెలవిచెచను.
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And the LORD said unto me, "Amos, what seest thou?" And I said, "A plumb
line." Then said the Lord, "Behold, I will set a plumb line in the midst of My
people Israel; I will not again pass by them any more.

And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel
shall be laid waste; and I will rise against the house of Jeroboam with the
sword."
మ్రియ యెహోవా తాను మ్టుపుగుండు చేత్ పట్ట
ు కొని గుండు పటిు చకకగా Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying,
కటుబడిన్ యొక గోడమీద నిలువబడి ఇట్ట
ా దరశన్రీత్రగా నాకు కనుపరచెను. "Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel; the
land is not able to bear all his words.
యెహోవాఆమోసూ, నీకు కన్బడుచన్నదేమ్ని న్న్నడుగగానాకు
For thus Amos saith, `Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall
మ్టుపుగుండు కన్బడుచన్నదని నేన్ంటిని. అపుపడు యెహోవా
surely be led away captive out of their own land.'"
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా నా జనులగు ఇశారయేలీయల మ్ధాను మ్టుపుగుండు
వేయ బోవుచనానను. నేనికను వారిని దాటిపోను
ఇసాసకు సంత్త్రవారు ఏరపరచిన్ ఉన్నత్సథలములు ప్రడెైపోవును,
Also Amaziah said unto Amos, "O thou seer, go, flee thee away into the land
ఇశారయేలీయల పరత్రష్ఠత్సథలములు నాశమ్గును. నేను ఖడుము చేత్ పట్ట
ు కొని of Judah, and there eat bread and prophesy there.
యర్కబాము ఇంటివారిమీద పడుదును.
అపుపడు బేతేలులోని యాజకుడెైన్ అమ్జాా ఇశార యేలురాజైన్
But prophesy not again any more at Bethel; for it is the king's sanctuary, and
యర్కబామున్కు వరిమ్యన్ము పంపఇశార యేలీయలమ్ధా ఆమోసు నీ మీద it is the king's court."
కుటి చేయ చనానడు;
యర్కబాము ఖడుముచేత్ చచచన్నియ, ఇశారయేలీయలు త్మ్ దేశమును
Then answered Amos, and said to Amaziah, "I was no prophet, neither was I
విడిచి చెరలోనికి పోవుదురనియ పరకటించచనానడు; అత్ని మ్యటలు
a prophet's son; but I was a herdsman and a gatherer of sycamore fruit.
దేశము సహింపజాలదు అని తెలియజేసెను.
మ్రియ అమ్జాా ఆమోసుతో ఇటాననుదీరాదరీశ, త్పపంచకొని
And the LORD took me as I followed the flock, and the LORD said unto me,
యూదాదేశమున్కు ప్రరి పముి; అచచటనే బతెతము సంప్రదించకొనుము
`Go, prophesy unto My people Israel.'
అచచటనే నీ వారి పరకటించము;
బేతేలు, రాజుయొకక పరత్రష్ఠత్సథలము రాజధాని పటుణమై యన్నందున్ నీ
Now therefore, hear thou the word of the LORD. Thou sayest, `Prophesy not
వికను దానిలో నీ వారి పరకటన్చేయ కూడదు.
against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac.'
అందుకు ఆమోసు అమ్జాాతో ఇటానను నేను పరవకినైన్ను కాను, పరవకి యొకక Therefore thus saith the LORD: `Thy wife shall be a harlot in the city, and thy
శిషుాడనైన్ను కాను, కాని పసులకాపరినై మేడి పండు
ా ఏరుకొనువాడను.
sons and thy daughters shall fall by the sword; and thy land shall be divided
by line, and thou shalt die in a polluted land. And Israel shall surely go into
captivity forth from his land.'"
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నా మ్ందలను నేను కాచకొనుచండగా యెహోవా న్నున పలిచినీవు పోయి
నా జనులగు ఇశారయేలువారికి పరవచన్ము చెపుపమ్ని నాతో సెల విచెచను.

Thus hath the Lord GOD shown unto me: And behold, a basket of summer
fruit.
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యెహోవా మ్యట ఆలకించముఇశారయేలీ యలను గూరిచ
పరవచింపకూడదనియ ఇసాసకు సంత్త్ర వారిని గూరిచ మ్యట
జారవిడువకూడదనియ నీవు ఆజా ఇచచచనానవే.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీ భారా పటుణమ్ందు వేశాయగును, నీ
కూమ్యరులును కుమ్యరిలును ఖడుముచేత్ కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత్
విభాగింపబడును, నీవు అపవిత్ిమైన్ దేశమ్ందు చతు
త వు; అవశాముగా
ఇశారయేలీయలు త్మ్ దేశము విడిచి చెరగొన్బడుదురు.

And He said, "Amos, what seest thou?" And I said, "A basket of summer
fruit." Then said the LORD unto me: "The end is come upon My people of
Israel; I will not again pass by them any more.
And the songs of the temple shall be howlings in that day," saith the Lord
GOD. "There shall be many dead bodies in every place; they shall cast them
forth with silence."
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Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the
land to fail,
saying, "When will the new moon be gone, that we may sell corn? And the
Sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small and the
shekel great, and falsifying the balances by deceit,
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మ్రియ పరభువెైన్ యెహోవా దరశన్రీత్రగా వేసవి కాలపు పండాగంప యొకటి
నాకు కనుపరచి
ఆమోసూ, నీకు కన్బడుచన్నదేమ్ని న్న్నడుగగావేసవికాలపు పండాగంప
నాకు కన్బడుచన్నదని నేన్ంటిని, అపుపడు యెహోవా నాతో
సెలవిచిచన్దేమ్న్గానా జనులగు ఇశారయేలీయలకు అంత్ము
వచేచయన్నది, నేనికనువారిని విచారణచేయక మ్యన్ను.
పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా మ్ందిరములో వారు ప్రడు ప్రటలు
ఆ దిన్మున్ పరల్లపములగును, శవములు లకకకు ఎకుక వగును,
పరత్రసథలమ్ందును అవి ప్రరవేయబడును. ఊర కుండుడి.
దేశమ్ందు బీదలను మింగివేయను దరిదు
ర లను మ్యపవేయను కోరువారల్లరా,
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యాకోబు యొకక అత్రశయాసపదము తోడని యెహోవా పరమ్య ణము
చేయన్దేమ్న్గావారికిరయలను నేనన్నడును మ్రువను.
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ఇందును గూరిచ భూమి కంపంచదా? దాని నివాసులందరును అంగల్లరచరా?
నైలున్ది పంగున్ట్ట
ా భూమి అంత్య ఉబుకును, ఐగుపు
త దేశపు నైలున్దివల
అది ఉబుకును, మిసరయీము దేశపున్దివల అది అణగి పోవును.

And I will turn your feasts into mourning and all your songs into
lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins and baldness upon
every head; and I will make it as the mourning for an only son, and the end
thereof as a bitter day.
"Behold, the days come," saith the Lord GOD, "that I will send a famine in
the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the
words of the LORD.
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పరభువెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఆ దిన్మున్ నేను
And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east;
మ్ధాాహనకాలమ్ందు సూరుాని అసత మింపజేయదును. పగటివేళను భూమికి they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it.
చీకటి కమ్ి జేయదును.

that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes, yea,
and sell the refuse of the wheat?"

The LORD hath sworn for the pretensions of Jacob: "Surely I will never
forget any of their works.
తూము చిన్నదిగాను రూప్రయి యెకుకవదిగాను చేసి, దొంగతా
ి సు చేసి,
Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth
మ్న్ము ధాన్ామును అముిన్ట్ట
ా అమ్యవాసా యెపుపడెై పోవునో, మ్న్ము
therein? And it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and
గోధుమ్లను అమ్ికము చేయన్ట్ట
ా విశారంత్రదిన్ము ఎపుపడు గత్రంచిపోవునో drowned, as by the flood of Egypt.
యని చెపుపకొను వారల్లరా,
దరిదు
ర లను వెండికి కొనున్ట్ట
ా ను ప్రదరక్షల నిచిచ బీదవారిని కొనున్ట్ట
ా ను
And it shall come to pass in that day," saith the Lord GOD, "that I will cause
చచచ ధాన్ామును మ్న్ము అముిదము రండని విశారంత్రదిన్
the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
మపుపడెైపోవునో అని చెపుపకొనువారల్లరా, ఈ మ్యట ఆలకించడి.
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మీ పండుగ దిన్ములను దుుఃఖదిన్ములుగాను మీ ప్రటలను
పరల్లపములుగాను మ్యరుచదును, అందరిని మొలలమీద గోనపటు
కట్ట
ు కొన్జేయదును, అందరి త్లలు బోడిచేసెదను, ఒకనికి కలుగు ఏకపుత్ి
శోకము వంటి పరల్లపము నేను పుటిుంతును; దాని అంత్ాదిన్ము ఘోరమైన్
శర మ్ దిన్ముగా ఉండును.
రాబోవు దిన్ము లందు దేశములో నేను కాుమ్ము పుటిుంతును; అది అన్న
ప్రన్ములు లేకపోవుటచేత్ కలుగు కాుమ్ముకాక యెహోవా మ్యటను
విన్కపోవుటవలన్ కలుగు కాుమ్ముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక.

"In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.

12

కాబటిు జనులు యెహోవా మ్యట వెదకుటకెై యీ సముదరమునుండి ఆ
సముదరమువరకును ఉత్తరదికుకనుండి తూరుపదికుకవరకును
సంచరించదురు గాని అది వారికి దొరకదు;

I saw the Lord standing upon the altar, and He said: "Smite the lintel of the
door, that the posts may shake, and wound them on the head, all of them;
and I will slay the last of them with the sword. He that fleeth from them
shall not flee away, and he that escapeth from them shall not be delivered.
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ఆ దిన్మ్ందు చకకని కన్ాలును ¸యవనులును దపపచేత్ సొమ్ిసిలు
ా దురు.

Amos
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14

షోమో
ా నుయొకక దోష్మున్కు కారణమ్గుదాని తోడనియ, దానూ, నీ దేవుని
జీవముతోడనియ, బెయే రుబా మ్యరు జీవముతోడనియ పరమ్యణము
చేయవారు ఇకను లేవకుండ కూలుదురు.

Though they dig into hell, thence shall Mine hand take them; though they
climb up to heaven, thence will I bring them down.
And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take
them out thence; and though they be hid from My sight in the bottom of
the sea, thence will I command the serpent, and he shall bite them.

Amos
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1

యెహోవా బలిపీఠమున్కు పైగా నిలిచియండుట నేను చూచిత్రని. అపుపడు
ఆయన్ నా కాజా ఇచిచన్ దేమ్న్గాగడపలు కదలిపోవున్ట్ట
ా గా పై
కముిలనుకొటిు వారందరి త్లలమీద వాటిని పడవేసి పగులగొట్ట
ు ము;
త్రువాత్ వారిలో ఒకడును త్పపంచకొన్కుండను, త్పపంచ కొనువారిలో
ఎవడును బరదుకకుండను నేను వారిన్ందరిని ఖడుముచేత్ వధింతును.

And though they go into captivity before their enemies, thence will I
command the sword, and it shall slay them. And I will set Mine eyes upon
them for evil, and not for good."

Amos

9

2

Amos

9

3

And the Lord GOD of hosts is He that toucheth the land, and it shall melt,
and all that dwell therein shall mourn; and it shall rise up wholly like a flood,
and shall be drowned as by the flood of Egypt.
It is He that buildeth His spheres in the heaven, and hath founded His troop
on the earth. He that calleth for the waters of the sea and poureth them out
upon the face of the earth--the LORD is His name.
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వారు ప్రతాళములో చొచిచ పోయిన్ను అచచటనుండి నా హసతము వారిని
బయటికి ల్లగును; ఆకాశమున్కెకిక పోయిన్ను అచచటనుండి వారిని దింప
తెచెచదను.
వారు కరిలు పరవత్శిఖరమున్ దాగిన్ను నేను వారిని వెదకిపటిు
అచచటనుండి తీసికొని వచెచదను; నా కనునలకు కన్బడకుండ వారు
సముదరములో మునిగిన్ను అచచటి సరపమున్కు నేనాజా ఇతు
త ను, అది వారిని
కరచను.
త్మ్ శతు
ి వులచేత్ వారు చెరపటుబడిన్ను అచచట నేను ఖడుమున్ కాజా
ఇతు
త ను, అది వారిని హత్ము చేయను; మేలుచేయటకు కాదు కీడు
చేయటకే నా దృష్ు వారిమీద నిలుపుదును.
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ఆయన్ సెైన్ాములకధిపత్ర యగు యెహోవా; ఆయన్ భూమిని మొత్తగా అది
కరిగి పోవును, అందులోని నివాసులందరును పరల్లపంతురు, నైలున్దివలనే
అదియంత్య ఉబుకుచండును, ఐగుపు
త దేశపు నైలున్దివలనే అది
అణగిపోవును.

Behold, the eyes of the Lord GOD are upon the sinful kingdom, and I will
destroy it from off the face of the earth, except that I will not utterly destroy
the house of Jacob," saith the LORD.
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Amos
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Amos

They that swear by the sin of Samaria and say, `Thy god, O Dan, liveth,' and,
`The manner of Beersheba liveth' -- even they shall fall and never rise up
again."

"Are ye not as children of the Ethiopians unto Me, O children of Israel?"
saith the LORD. "Have not I brought up Israel out of the land of Egypt? And
the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir?
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Amos

9

6

ఆకాశమ్ందు త్న్కొరకెై మేడగదులు కట్ట
ు కొనువాడును, ఆకాశమ్ండల మున్కు "For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations,
భూమియందు పునాదులు వేయవాడును ఆయనే, సముదరజలములను పలిచి as corn is sifted in a sieve; yet shall not the least grain fall upon the earth.
వాటిని భూమిమీద పరవహింపజేయవాడును ఆయనే; ఆయన్ పేరు యెహోవా.
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ఇశారయేలీయల్లరా, మీరును కూషీయ లును నా దృష్ుకి సమ్యనులు కారా?
నేను ఐగుపు
త దేశ ములోనుండి ఇశారయేలీయలను, కఫ్తతరు దేశములో నుండి
ఫిలిషీతయలను, కీరుదేశములోనుండి సిరియనులను రపపంచిత్రని.

All the sinners of My people shall die by the sword, who say, `The evil shall
not overtake nor come before us.'
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పరభువెైన్ యెహోవా కనున ఈ ప్రపష్ఠ రాజాముమీదనున్నది, దానిని
భూమిమీద ఉండకుండ నాశన్ము చేతును. అయితే యాకోబు సంత్త్రవారిని
సరవనాశముచేయక విడిచి పట్ట
ు దును; ఇదే యెహోవా వాకుక.

In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up
the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the
days of old,
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నేనాజా ఇయాగా ఒకడు ధాన్ాము జలాడతో జలిాంచిన్ట్ట
ా ఇశారయేలీయలను
అన్ాజనులందరిలో జలిాం తును గాని యొక చిన్న గింజైన్ నేల రాలదు.

that they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen that are
called by My name," saith the LORD that doeth this.
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ఆ కీడు మ్న్లను త్రిమి పటుదు, మ్న్యొదదకు రాదు అని నా జను లలో
అనుకొను ప్రప్రతుిలందరును ఖడుముచేత్ చతు
త రు.

"Behold, the days come," saith the LORD, "that the plowman shall overtake
the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the
mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
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పడిపోయిన్ దావీదు గుడారమును ఆ దిన్మున్ నేను లేవనత్రత దాని గోడను
బాగుచేసి దాని పోయిన్ చోటాను బాగుచేసి, ఎదోము శ్రష్మును నా నామ్ము
ధరించిన్ అన్ాజనులన్ందరిని నా జనులు సవత్ంత్రించకొనున్ట్ట
ా
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పూరవపురీత్రగా దానిని మ్రల కట్ట
ు దును; ఈల్లగు జరి గించ యెహోవా
వాకుక ఇదే.

And I will bring back the captives of My people of Israel, and they shall build
the wasted cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and
drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of
them.
And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up
out of their land which I have given them," saith the LORD thy God.
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రాబోవు దిన్ములలో కోయవారు దునునవారి వెంటనే వతు
త రు; విత్తన్ము
చలు
ా వారి వెంటనే దా
ర క్షపండు
ా తొ
ి కుకవారు వతు
త రు; పరవత్ ములనుండి
మ్ధురమైన్ దా
ర కాురసము సరవించను, కొండ లనిన రసధారలగును; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ శర మ్నొందుచన్న నా జనులగు ఇశారయేలీయలను నేను
చెరలోనుండి రపపంతును, ప్రడెైన్ పటుణములను మ్రల కట్ట
ు కొని వారు
కాపురముందురు, దా
ర క్షతోటలు నాటి వాటి రసమును తా
ి గుదురు,
వన్ములువేసి వాటి పండాను త్రందురు.
వారి దేశమ్ందు నేను వారిని నాట్టదును, నేను వారికిచిచన్ దేశములోనుండి
వారు ఇక పరికివేయ బడరని నీ దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

Obadiah

1
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ఓబదాాకు కలిగిన్ దరశన్ము. ఎదోమును గురించి పరభువగు యెహోవా
సెలవిచచన్ది. యెహోవాయొదద నుండి వచిచన్ సమ్యచారము మ్యకు
విన్బడెను. ఎదోము మీద యదిము చేయదము లండని జనులను రేపుటకెై
దూత్ పంపబడియనానడు.

The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom: We have
heard a word from the LORD, and an ambassador is sent among the
heathen: "Arise ye, and let us rise up against her in battle":
"Behold, I have made thee small among the heathen; thou art greatly
despised.

The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts
of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, `Who shall bring
me down to the ground?'
Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among
the stars, from thence will I bring thee down," saith the LORD.
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Obadiah

1
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నేను అన్ాజనులలో నినున అలుప నిగా చేసిత్రని, నీవు బహుగా
త్ృణీకరింపబడుదువు.

Obadiah
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Obadiah
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అతుాన్నత్మైన్ పరవత్ములమీద ఆస్త్నుడవెైయండి కొండ సందులలో
నివసించవాడాన్నున కిరందికి పడ దోరయగలవాడె వడని అనుకొనువాడా, నీ
హృదయపు గరవముచేత్ నీవు మోసపోత్రవి.
పకిురాజు గూడంత్ యెతు
త న్ నివాసము చేసికొని న్క్షత్ిములలో నీవు దాని
కటిున్ను అచచటనుండియ నేను నినున కిరంద పడవేతును; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
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చోరులే గాని రాత్రి కన్నము వేయవారే గాని నీ మీదికి వచిచన్యెడల త్మ్కు
కావలసిన్ంత్మ్ట్ట
ు కు దోచకొందురు గదా. దా
ర క్ష పండాను ఏరువారు
నీయొదదకు వచిచన్యెడల పరిగె యేరు కొనువారికి కొంత్ యండనితు
త రుగదా;
నినున చూడగా నీవు బత్రతగా చెడిపోయియనానవు.

Obadiah

1

6

Obadiah

1

7

Obadiah

1

8

ఏశావు సంత్త్ర వారి సొముి సోదా చూడబడును; వారు దాచి పటిున్
ధన్మ్ంత్య పటుబడును.
నీతో సంధిచేసిన్ వారు నినున త్మ్ సరిహదు
ద వరకు పంపవేయదురు; నీతో
సమ్యధాన్ ముగా ఉన్నవారు నినున మోసపుచిచ నీకు బల్లతాకరము
చేయదురు; వారు నీ యన్నము త్రని నీ కొరకు ఉరి యొడు
ి దురు;
ఎదోమున్కు వివేచన్ లేకపోయెను.
ఆ దిన్మ్ందు ఏశావు పరవత్ములలో వివేచన్ లేకపోవున్ట్ట
ా ఎదోములోనుండి
జా
ా నులను నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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Obadiah
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Obadiah
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నీ సహోదరుని శర మ్యనుభ్వదిన్ము చూచి నీవు ఆన్ందమొంద త్గదు;
యూదావారి నాశన్ దిన్మున్ వారి సిథత్రనిచూచి నీవు సంతోష్ంపత్గదు;
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నా జనుల ఆపదిదన్మున్ నీవు వారి గుమ్ిములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి For as ye have drunk upon My holy mountain, so shall all the heathen drink
ఆపదిదన్మున్ నీవు సంతోష్పడుచ వారి బాధను చూడత్గదు; వారి
continually; yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they
ఆపదిదన్మున్ నీవు వారి ఆసితని పట్ట
ు కొన్త్గదు;
shall be as though they had not been.
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"If thieves came to thee, if robbers by night (how thou art cut off!), would
they not have stolen till they had enough? If the grape-gatherers came to
thee, would they not leave some grapes?
How the things of Esau are searched out! How his hidden things are sought
out!
All the men of thy confederacy have brought thee even to the border; the
men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against
thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee; there is no
understanding in him.
Shall I not in that day," saith the LORD, "even destroy the wise men out of
Edom, and understanding out of the mount of Esau?

And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one
of the mount of Esau may be cut off by slaughter.
"For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and
thou shalt be cut off for ever.

In the day that thou stoodest on the other side--in the day that the
strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his
gates and cast lots upon Jerusalem" even thou wast as one of them.

తేమ్యనూ, నీ బల్లఢ్యాలు విసియ మొందుదురు, అందువలన్ ఏశావుయొకక But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day
పరవత్ నివాసు లందరు హతులై నిరూిలమ్గుదురు.
that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the
children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou
have spoken proudly in the day of distress.
నీ సహోదరులైన్ యాకోబు సంత్త్రకి నీవు చేసిన్ బల్లతాకరమును బటిు నీవు Thou shouldest not have entered into the gate of My people in the day of
అవమ్యన్ము నొందుదువు, ఇక నన్నటికిని లేకుండ నీవు నిరూిలమ్గుదువు. their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the
day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of
their calamity.
నీవు పగవాడవెై నిలిచిన్ దిన్ మ్ందు, పరదేశులు వారి ఆసితని పట్ట
ు కొనిపోయిన్ Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his
దిన్ మ్ందు, అనుాలు వారి గుమ్ిములలోనికి చొరబడి యెరూష్ లేముమీద that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that
చీట్ట
ా వేసిన్ దిన్మ్ందు నీవును వారితో కలిసి కొంటివి గదా.
remained in the day of distress.
"For the day of the LORD is near upon all the heathen. As thou hast done, it
shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.

వారిలో త్పపంచకొనిన్వారిని సంహ రించటకు అడితో
ి వలలో నీవు
నిలువత్గదు, శర మ్దిన్ మ్ందు అత్నికి శ్రష్ంచిన్వారిని శతు
ి వులచేత్రకి
అపపగింప త్గదు.
యెహోవాదిన్ము అన్ాజనులందరిమీదికి వచచ చన్నది. అపుపడు నీవు
చేసిన్టేు నీకును చేయబడును, నీవు చేసిన్దే నీ నత్రతమీదికి వచచను.
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మీరు నా పరిశుది మైన్ కొండమీద తా
ి గిన్ట్ట
ా అన్ాజనులందరును నిత్ాము
తా
ి గుదురు; తాము ఇక నన్నడు నుండనివారైన్ట్ట
ా వారేమియ మిగులకుండ
తా
ి గుదురు.

And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and
the house of Esau for stubble; and they shall kindle them and devour them.
And there shall not be any remaining of the house of Esau, for the LORD
hath spoken it."
And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain
the Philistines. And they shall possess the fields of Ephraim and the fields of
Samaria, and Benjamin shall possess Gilead.
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అయితే స్త్యోను కొండ పరత్రష్ఠత్మ్గును, త్పపంచకొనిన్వారు దానిమీద
నివసింతురు, యాకోబు సంత్త్రవారు త్మ్ సావసథాములను
సవత్ంత్రించకొందురు.

And the captives of this host of the children of Israel shall possess that of
the Canaanites, even unto Zarephath; and the captives of Jerusalem who
are in Sepharad shall possess the cities of the south.
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మ్రియ యాకోబు సంత్త్ర వారు అగినయ, యోసేపు సంత్త్రవారు
మ్ంటయ అగుదురు; ఏశావు సంత్త్రవారు వారికి కొయాకాలుగా ఉందురు;
ఏశావు సంత్త్రవారిలో ఎవడును త్పపంచకొన్ కుండ యోసేపు సంత్త్రవారు
వారిలో మ్ండి వారిని కాలుచదురు. యెహోవా మ్యట యిచిచయనానడు.

And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau; and
the kingdom shall be the LORD'S.

Obadiah

1

19

దకిుణ దికుకన్ నివసించవారు ఏశావుయొకక పరవత్ మును
సవత్ంత్రించకొందురు; మైదాన్మ్ందుండువారు ఫిలిషీతయలదేశమును
సవత్ంత్రించకొందురు; మ్రియ ఎఫా
ర యిమీయల భూములను షోమో
ా నున్కు
చేరిన్ పలమును వారు సవత్ంత్రించకొందురు. బెనాామీ నీయలు
గిల్లదుదేశమును సవత్ంత్రించకొందురు.

Now the word of the LORD came unto Jonah the son of Amittai, saying,
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"Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it; for their
wickedness has come up before Me."
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మ్రియ ఇశారయేలీయల దండు, అన్గా వారిలో చెర పటుబడిన్వారు
సారపతువరకు కనానీయల దేశమును సవత్ంత్రించకొందురు;
యెరూష్లేమువారిలో చెరపటు బడి సెఫారాదున్కు పోయిన్వారు దకిుణదేశపు
పటుణ ములను సవత్ంత్రించకొందురు.
మ్రియ ఏశావుయొకక కొండకు తీరుపతీరుచటకెై స్త్యోను కొండమీద
రక్షకులు పుట్ట
ు దురు; అపుపడు రాజాము యెహోవాది యగును.
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యెహోవా వాకుక అమిత్తయి కుమ్యరుడెైన్ యోనాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను.
నీనవెపటు ణసు
థ ల దోష్ము నా దృష్ుకి ఘోరమ్యయెను గనుక నీవు లేచి నీనవె
మ్హా పటుణమున్కు పోయి దానికి దురుత్ర కలుగున్ని పరకటింపుము.

"But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness; and
the house of Jacob shall possess their possessions.

But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the LORD; and
he went down to Joppa, and found a ship going to Tarshish. So he paid the
fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the
presence of the LORD.
But the LORD sent out a great wind into the sea, and there was a mighty
tempest in the sea, so that the ship was likely to be broken.
Then the mariners were afraid, and cried every man unto his god, and cast
forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But
Jonah had gone down into the inner parts of the ship, and he lay and was
fast asleep.
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అయితే యెహోవా సనిన ధిలోనుండి త్రీుషు పటుణమున్కు ప్రరిపోవలన్ని
యోనా యొపేపకు పోయి త్రీుషున్కు పోవు ఒక ఓడను చూచి,
పరయాణమున్కు కేవు ఇచిచ, యెహోవా సనినధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి
త్రీుషున్కు పోవుటకు ఓడ ఎకెకను.
అయితే యెహోవా సముదరముమీద పదద గాలి పుటిుంపగా సముదరమ్ందు గొపప
తుప్రను రేగి ఓడ బదదలైపోవుగత్ర వచెచను.
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So the shipmaster came to him and said unto him, "What meanest thou, O
sleeper? Arise, call upon thy God, if it so be that God will think upon us, that
we perish not."
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కాబటిు నావికులు భ్య పడి, పరత్రవాడును త్న్ త్న్ దేవత్ను ప్ర
ర రిథంచి, ఓడ
చలకన్ చేయటకెై అందులోని సరకులను సముదరములో ప్రరవేసిరి. అపపటికి
యోనా, ఓడ దిగువభాగమున్కు పోయి పండుకొని గాఢ నిదరపోయియండెను
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And he said unto them, "I am a Hebrew; and I fear the LORD, the God of
heaven, who hath made the sea and the dry land."
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అపుపడు ఓడనాయకుడు అత్ని యొదదకు వచిచ, ఓయీ నిదర బోతా,
నీకేమివచిచన్ది? లేచి నీ దేవుని ప్ర
ర రిథంచము, మ్న్ము చావకుండ ఆ దేవుడు
మ్న్యందు కనికరించ నేమో అనను.
అంత్లో ఓడ వారు ఎవనినిబటిు ఇంత్ కీడు మ్న్కు సంభ్వించిన్ది
తెలియటకెై మ్న్ము చీట్ట
ా వేత్ము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుపకొని,
చీట్ట
ా వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచను.
కాబటిు వారు అత్ని చూచి యెవరినిబటిు ఈ కీడు మ్యకు సంభ్ వించెనో, నీ
వాాప్రరమేమిటో, నీ వెకకడనుండి వచిచ త్రవో, నీ దేశమేదో, నీ జన్మేదో, యీ
సంగత్ర యంత్య మ్యకు తెలియజేయమ్న్గా
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And he said unto them, "Take me up and cast me forth into the sea. So shall
the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is
upon you."
Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land; but they could not,
for the sea was wroughtup and was tempestuous against them.
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అత్డు వారితో ఇటానను నేను హెబీరయడను; సముదరమున్కును భూమికిని
సృష్ుకరియె
ై ఆకాశమ్ందుండు దేవుడెైయన్న యెహోవాయందు నేను
భ్యభ్కు
ి లుగల వాడనై యనానను.
తాను యెహోవా సనినధిలోనుండి ప్రరి పోవుచన్నట్ట
ు అత్డు ఆ
మ్నుషుాలకు తెలియజేసి యండెను గనుక వారా సంగత్ర తెలిసికొని మ్రింత్
భ్య పడినీవు చేసిన్ పని ఏమ్ని అత్ని న్డిగిరి.
అపుపడు వారుసముదరము పంగుచన్నది, తుప్రను అధికమౌ చన్నది,
సముదరము మ్యమీదికి రాకుండ నిమ్ిళ్లంచన్ట్ట
ా మేము నీ కేమి చేయవలన్ని
అత్ని న్డుగగా యోనా
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న్నునబటిుయే యీ గొపపతుప్రను మీమీదికివచెచన్ని నాకు తెలిసియన్నది;
న్నున ఎత్రత సముదరములో పడవేయడి, అపుపడు సముదరము మీమీదికి
రాకుండ నిమ్ిళ్లంచన్ని అత్డు వారితో చెపపన్ను

So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased
from her raging.
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Then the men feared the LORD exceedingly, and offered a sacrifice unto the
LORD and made vows.
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వారు ఓడను దరికి తెచచ టకు తెడాను బహు బలముగా వేసిరిగాని గాలి
త్మ్కు ఎదురై తుప్రను బలముచేత్ సముదరము పంగియండుట వలన్ వారి
పరయత్నము వారథమ్యయెను.
కాబటిు వారు యెహోవా, నీ చిత్తపరకారముగా నీవే దీని చేసిత్రవి; ఈ
మ్నుషుానిబటిు మ్ముిను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోదష్ని
చంపత్రరన్న నేరము మ్యమీద మోపకుందువు గాక అని యెహోవాకు మ్న్వి
చేసికొని

And they said every one to his fellow, "Come, and let us cast lots, that we
may know for whose cause this evil is upon us." So they cast lots, and the lot
fell upon Jonah.
Then said they unto him, "Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is
upon us: What is thine occupation? And from whence comest thou? What is
thy country? And of what people art thou?"

Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, "Why hast thou
done this?" For the men knew that he fled from the presence of the LORD,
because he had told them.
Then said they unto him, "What shall we do unto thee, that the sea may be
calm unto us?" For the sea grew more and more tempestuous.

Therefore they cried unto the LORD and said, "We beseech Thee, O LORD,
we beseech Thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us
innocent blood! For Thou, O LORD, hast done as it pleased Thee."

Now the LORD had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah
was in the belly of the fish three days and three nights.
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యోనాను ఎత్రత సముదరములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదరము పంగకుండ Then Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish's belly,
ఆగెను.
ఇది చూడగా ఆ మ్నుషుాలు యెహోవాకు మిగుల భ్యపడి, ఆయన్కు బలి and said: "I cried by reason of mine affliction unto the LORD, and He heard
అరిపంచి మొ
ా కుకబళ్ల
ా చేసిరి.
me. Out of the belly of hell cried I, and Thou heardest my voice.
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కూపములోనుండి నా ప్ర
ర ణము నాలో మూరిఛలాగా నేను యెహోవాను జా
ా ప
And the LORD spoke unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry
కము చేసి కొంటిని; నీ పరిశుదా
ి లయములోనికి నీయొదదకు నా మ్న్వి వచెచను. land.
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And the word of the LORD came unto Jonah the second time, saying,
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అసత్ామైన్ వారథదేవత్లయందు లక్షాముంచవారు త్మ్ కృప్రధారమును
విసరిజంతురు.
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి నేను నీకు బలుల న్రిపంతును, నేను
మొ
ా కుకకొనిన్ మొ
ా కుకబళాను చెలిాంపక మ్యన్ను. యెహోవాయొదదనే రక్షణ
దొరకును అని ప్ర
ర రిథంచెను.
అంత్లో యెహోవా మ్త్సామున్కు ఆజా ఇయాగా అది యోనాను నేలమీద
కకికవేసెను.

Jonah

3

1

Jonah

3

2

అంత్ట యెహోవా వాకుక రండవ మ్యరు యోనాకు పరత్ాక్షమై
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా
నీవు లేచి నీనవె మ్హాపురమున్కు పోయి నేను నీకు తెలియజేయ సమ్య
చారము దానికి పరకటన్ చేయము.

And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and
said, "Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown."
So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast and put on
sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.

గొపప మ్త్సాము ఒకటి యోనాను మింగవలన్ని యెహోవా నియమించి
యండగా యోనా మూడు దిన్ములు ఆ మ్త్సాము యొకక కడుపులో
నుండెను.
ఆ మ్త్సాము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈల్లగున్ ప్ర
ర రిథంచెను.
నేను ఉపదరవములో ఉండి యెహోవాకు మ్న్విచేయగా ఆయన్ నాకు
పరతుాత్తరమిచెచను; ప్రతాళగరభములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా
ప్ర
ర రథన్ న్ంగీకరించియనానవు.
నీవు న్నున అగాధమైన్ సముదరగరభములో పడవేసి యనానవు,
పరవాహములు న్నున చట్ట
ు కొనియన్నవి, నీ త్రంగములును నీ కరుళ్ల
ా ను
న్నున కపపయన్నవి.
నీ సనినధిలోనుండి నేను వెలివేయబడిన్ను, నీ పరిశుదా
ి లయ ముత్ట్ట
ు మ్రల
చూచెదన్నుకొంటిని.
ప్ర
ర ణాంత్ము వచచన్ంత్గా జలములు న్నున చట్ట
ు కొనియన్నవి,
సముదా
ర గాధము న్నున ఆవరించియన్నది. సముదరపునాచ నా
త్లకుచట్ట
ు కొని యన్నది.
నేను మ్రన్న టికిని ఎకికరాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియన్నవి;
పరవత్ముల పునాదులలోనికి నేను దిగియనానను, నా దేవా, యెహోవా,
నీవు నా ప్ర
ర ణము కూపములోనుండి పైకి రపపంచియనానవు.

For Thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas, and the
floods compassed me about; all Thy billows and Thy waves passed over me.
Then I said, `I am cast out of Thy sight; yet I will look again toward Thy holy
temple.'
The waters compassed me about, even to the soul; the depth closed me
round about, the weeds were wrapped about my head.
I went down to the bottoms of the mountains; the earth with her bars was
about me for ever; yet hast Thou brought up my life from corruption, O
LORD my God.
"When my soul fainted within me I remembered the LORD; and my prayer
came in unto Thee, into Thine holy temple.
They that observe lying vanities forsake their own mercy,

but I will sacrifice unto Thee with the voice of thanksgiving; I will pay that
which I have vowed. Salvation is of the LORD."

"Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching
that I bid thee."
So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the LORD.
Now Nineveh was an exceeding great city of three days' journey.
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కాబటిు యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచన్ ఆజాపరకారము నీనవె పటుణ మున్కు
పోయెను. నీనవె పటుణము దేవుని దృష్ుకి గొపపదై మూడు దిన్ముల
పరయాణమ్ంత్ పరిమ్యణముగల పటుణము.
యోనా ఆ పటుణములో ఒక దిన్ పరయాణ మ్ంత్దూరము సంచరించచఇక
న్లువది దిన్ములకు నీనవె పటుణము నాశన్మ్గున్ని పరకటన్చేయగా

For word came unto the king of Nineveh; and he arose from his throne, and
he laid his robe from him, and covered himself with sackcloth and sat in
ashes.
And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the
decree of the king and his nobles, saying, "Let neither man nor beast, herd
nor flock, taste anything; let them not feed, nor drink water.

నీనవె పటుణపువారు దేవునియందు విశావసముంచి ఉపవాస దిన్ము చాటించి, But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God.
ఘనులేమి అలుపలేమి అందరును గోన పటు కట్ట
ు కొనిరి.
Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is
in their hands.
ఆ సంగత్ర నీనవె రాజున్కు విన్బడి న్పుపడు అత్డును త్న్ సింహాసన్ము
Who can tell if God will turn and repent, and turn away from His fierce
మీదనుండి దిగి,త్న్ రాజవసతీములు తీసివేసి గోనపటు కట్ట
ు కొని బూడిదలో
anger, that we perish not?"
కూరుచండెను.
మ్రియ రాజైన్ తానును ఆయన్ మ్ంతు
ి లును ఆజా ఇయాగా
And God saw their works, that they turned from their evil way. And God
repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He
did it not.
ఒకవేళ దేవుడు మ్న్సుస త్రిపుప కొని పశాచత్తపు
త డెై మ్న్ము లయముకాకుండ But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry.
త్న్ కోప్రగిన చల్ల
ా రుచకొనును గనుక మ్నుషుాలు ఏదియ పుచచకొన్
కూడదు, పశువులు గాని యెదు
ద లుగాని గొఱ్ఱలుగాని మేత్ మేయకూడదు,
నీళ్ల
ా తా
ి గకూడదు,
మ్నుషుా లందరు త్మ్ దురాిరుములను విడిచి తాము చేయ బల్ల
And he prayed unto the LORD and said, "I pray Thee, O LORD, was not this
తాకరమును మ్యనివేయవలను, మ్నుషుాలేమి పశువులేమి సమ్సతమును
what I said when I was yet in my country? Therefore I fled before unto
గోనపటు కట్ట
ు కొన్వలను, జనులు మ్న్ుఃపూరవ కముగా దేవుని వేడుకొన్వలను Tarshish; for I knew that Thou art a gracious God and merciful, slow to anger
అని దూత్లు నీనవె పటుణములో చాటించి పరకటన్ చేసిరి.
and of great kindness, and repentest of the evil.
ఈ నీనవెవారు త్మ్ చెడు న్డత్లను మ్యనుకొన్గా వారు చేయచన్న
కిరయలను దేవుడు చూచి పశాచత్తపు
త డెై వారికి చేయదు న్ని తాను మ్యట
యిచిచన్ కీడుచేయక మ్యనను.
యోనా దీనిచూచి బహు చింతాకారంతుడెై కోపగించకొని
యెహోవా, నేను నా దేశమ్ం దుండగా ఇట్ట
ా జరుగున్ని నేన్నుకొంటిని గదా?
అందు వలన్నే నీవు కటాక్షమును జాలియను బహు శాంత్మును అత్ాంత్
కృపయగల దేవుడవెై యండి, పశాచతా
త పపడి కీడుచేయక మ్యనుదువని నేను
తెలిసికొని దానికి ముందు గానే త్రీుషున్కు ప్రరిపోత్రని.

Therefore now, O LORD, take, I beseech Thee, my life from me, for it is
better for me to die than to live."

3

నేనిక బరదుకుటకంట్ట చచచట మేలు; యెహోవా, న్నినక బరదుకనియాక
చంపుమ్ని యెహోవాకు మ్న్వి చేసెను.

4

4

అందుకు యెహోవానీవు కోపంచట నాాయమ్య? అని యడిగెను.

4

5

అపుపడు యోనా ఆ పటుణములోనుండి పోయి దాని తూరుపత్ట్ట
ు న్ బసచేసి
అచచట పందిలి యొకటి వేసికొని పటుణమున్కు ఏమి సంభ్వించనో
చూచెదన్ని ఆ నీడను కూరుచని యండగా

And the LORD God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah,
that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So
Jonah was exceeding glad for the gourd.
But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it
smote the gourd so that it withered.
And it came to pass, when the sun arose, that God prepared a vehement
east wind; and the sun beat upon the head of Jonah, so that he grew faint
and wished in himself to die, and said, "It is better for me to die than to live."

Then said the LORD, "Doest thou well to be angry?"
So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there
made himself a booth and sat under it in the shadow till he might see what
would become of the city.
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దేవుడెైన్ యెహోవా సొరచెటొ
ు కటి ఏరపరచి అత్నికి కలిగిన్ శర మ్ పోగొట్ట
ు టకెై
అది పరిగి యోనా త్లకుపైగా నీడ యిచచన్ట్ట
ా చేసెను; ఆ సొర చెట్ట
ు ను
చూచి యోనా బహు సంతోష్ంచెను.
మ్రుసటి ఉదయమ్ందు దేవుడు ఒక పురుగును ఏరపరచగా అది ఆ చెట్ట
ు ను
తొలిచిన్ందున్ చెట్ట
ు వాడిపోయెను.
మ్రియ ఎండ కాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుపగాలిని రపపం చెను.
యోనాత్లకు ఎండ దబబ త్గలగా అత్డు సొమ్ి సిలిాబరదుకుటకంట్ట
చచచట నాకు మేలనుకొనను.
అపుపడు దేవుడుఈ సొరచెట్ట
ు ను గురించి నీవు కోపంచట నాాయమ్య? అని
యోనాను అడుగగా యోనాప్ర
ర ణము పోవున్ంత్గా కోపంచట నాాయమే
అనను.
అందుకు యెహోవానీవు కష్ుపడకుండను పంచకుండను ఒక రాత్రిలోనే పుటిు
పరిగి ఒక రాత్రిలో గానే వాడి పోయిన్ యీ సొరచెట్ట
ు విష్యములో నీవు
విచారపడు చనానవే;
అయితే నూట ఇరువదివేలకంట్ట ఎకుకవెై, కుడియెడమ్లు ఎరుగని జన్మును
బహు పశువులును గల నీనవె మ్హాపురము విష్యములో నేను
విచారపడవదా
ద ? అని యోనాతో సెలవిచెచను.
యోతాము ఆహాజు హిజకయా అను యూదా రాజుల దిన్ములలో షోమో
ా నును
గూరిచయ యెరూష్ లేమునుగూరిచయ దరశన్రీత్రగా మోరషీతయడెైన్
మీకాకు పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా వాకుక.
సకల జనుల్లరా, ఆలకించడి, భూమీ, నీవును నీలో నున్న సమ్సతమును చెవి
యొగిు వినుడి; పరభువగు యెహోవా మీమీద సాక్షాము పలుకబోవుచనానడు,
పరిశుదా
ద లయములోనుండి పరభువు మీమీద సాక్షాము పలుకబోవుచనానడు.

And God said to Jonah, "Doest thou well to be angry over the gourd?" And
he said, "I do well to be angry, even unto death."
Then said the LORD, "Thou hast had pity on the gourd for which thou hast
not labored, neither madest it grow, which came up in a night and perished
in a night.
And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than
sixscore thousand persons who cannot discern between their right hand
and their left hand, and also many cattle?"
The word of the LORD that came to Micah of Moresheth in the days of
Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning
Samaria and Jerusalem.
Hear, all ye people! Hearken, O earth, and all that is therein! And let the
Lord GOD be a witness against you, the Lord from His holy temple.
For behold, the LORD cometh forth out of His place, and will come down
and tread upon the high places of the earth.
And the mountains shall be molten under Him, and the valleys shall be cleft,
as wax before the fire, and as waters that are poured down a steep place.
For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of
Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are
the high places of Judah? Are they not Jerusalem?

ఇదిగో యెహోవా త్న్ సథలము విడిచి బయలుదేరుచనానడు, ఆయన్ దిగి
భూమియొకక ఉన్నత్సథలములమీద న్డువబోవుచనానడు.

"Therefore I will make Samaria as a heap of the field, and as plantings of a
vineyard; and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will
uncover the foundations thereof.
ఆయన్ న్డువగా అగినకి మైన్ము కరుగున్ట్ట
ా పరవత్ములు కరిగి పోవును,
And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires
లోయలు విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన్ నీరు ప్రరున్ట్ట
ా అవి కరిగి ప్రరును, thereof shall be burned with fire, and all the idols thereof will I lay desolate;
for she gathered it from the hire of a harlot, and they shall return to the hire
of a harlot."
యాకోబు సంత్త్ర చేసిన్ త్రరుగుబాట్టనుబటిుయ, ఇశారయేలు సంత్త్రవారి
Therefore I will wail and howl; I will go stripped and naked; I will make a
ప్రపములనుబటిుయ ఇదంత్య సంభ్వించను. యాకోబు సంత్త్రవారు
wailing like the dragons and mourning as the owls.
త్రరుగుబాట్ట చేయటకు మూలమేది? అది షోమో
ా నేగదా; యూదావారి
ఉన్నత్సథలములు ఎకకడివి? యెరూష్లేములోనివే కావా?
కాబటిు నేను షోమో
ా నును చేనిలోనున్న రాళాకుపపవల చేసెదను, దా
ర క్షచెట్ట
ా
నాటదగిన్ సథలముగా దాని ఉంచెదను, దాని పునాదులు బయలుపడున్ట్ట
ా
దాని కట్ట
ు డు రాళాను లోయలో ప్రరబోసెదను;

For her wound is incurable; for it has come unto Judah; he has come unto
the gate of My people, even to Jerusalem.
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దాని చెకుకడు పరత్రమ్లు పగులగొటుబడును, దాని కానుకలు అగినచేత్
కాలచబడును, అది పట్ట
ు కొనిన్ విగరహములను నేను ప్రడు చేతును, అది
వేశాయె
ై సంప్రదించకొనిన్ జీత్ము పటిు వాటిని కొనుకొకనను గనుక అవి
వేశాయగుదాని జీత్ముగా మ్రల ఇయాబడును.

Declare ye it not at Gath, weep ye not at all; in the house of Aphrah roll
thyself in the dust.
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Pass ye away, thou inhabitant of Shaphir, having thy shame naked. The
inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel; he shall
receive from you his standing.
For the inhabitant of Maroth waited anxiously for good, but evil came down
from the LORD unto the gate of Jerusalem.

Micah

1

10

దీని చూచి నేను కేకలు వేయచ పరల్లపంచచనానను, ఏమియ లేకుండ
దిగం బరినై న్కకలు అరచన్ట్ట
ా అరచచనానను. నిపుపకోడి మూలు
ు న్ట్ట
ా
మూలు
ు చనానను.
దానికి త్గిలిన్ గాయములు మ్రణకరములు, అవి యూదాకు
త్గిలియన్నవి, నా జనుల గుమ్ిములవరకు యెరూష్లేము వరకు అవి
వచిచయన్నవి.
గాతు పటుణములో దీనిని తెలియజపపవదు
ద ; అచచట ఎంత్ మ్యత్ిమును
ఏడవవదు
ద ; బేతెాయపరలో నేను ధూళ్లలో పడి పరిాత్రని.
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షాఫీరు నివాస్త్, దిగంబరివెై అవమ్యన్మునొంది వెళ్లాపముి; జయ నానువారు
బయలుదేరక నిలిచిరి, పరల్లపము బేతేజలులో మొదలుపటిు జరుగుచన్నది.
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Yet I will bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come
unto Adullam, the glory of Israel.
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మ్యరోతువారు తాము పోగొట్ట
ు కొనిన్ మేలునుబటిు బాధ నొందుచనానరు ఏల
యన్గా యెహోవా యొదదనుండి కీడు దిగి యెరూష్లేము పటుణదావరము
మ్ట్ట
ు కువచెచను.
ల్లకీషు నివాసుల్లరా, రథములకు యదిపు గుఱ్ఱములను కట్ట
ు డి; ఇశారయేలు
వారు చేసిన్ త్రరుగుబాట్ట కిరయలు నీయందు కన్బడిన్వి అది స్త్యోను
కుమ్యరి ప్రపమున్కు పరథమ్కారణముగా ఉండును.
మోరషెత్ుతు విష్యములో మీరు విడు దలకెైకోలు ఇయావలసివచచను,
అకీజబు ఇండు
ా ఇశార యేలు రాజును మోసపుచచన్వెై యండును.
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మ్యరేషా నివాస్త్, నీకు హకుక దారుడగు ఒకని నీయొదదకు తోడుకొని వతు
త రు,
ఇశారయేలీయలలోని ఘనులు అదుల్ల
ా మున్కు పోవుదురు.

They covet fields and take them by violence, and houses, and take them
away. So they oppress a man and his house, even a man and his heritage.
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స్త్యోనూ, నీకు పరయలగువారు నీయొదద నుండకుండ పటుబడియనానరు; నీ Therefore thus saith the LORD: "Behold, against this family do I devise an
త్ల బోడిచేసికొనుము, బోరుచగదదవల నీ బోడిత్న్ము కనుపరచకొనుము.
evil, from which ye shall not remove your necks, neither shall ye go
haughtily; for this time is evil.
మ్ంచములమీద పరుండి మోసపు కిరయలు యోచిం చచ దుషాకరాములు
In that day shall one take up a parable against you, and lament with a
చేయవారికి శర మ్; ఆల్లగు చేయట వారి సావధీన్ములో నున్నది గనుక
doleful lamentation and say, `We are utterly despoiled; He hath changed
వారు పరదు
ద పడవగానే చేయదురు.
the portion of my people. How hath He removed it from me! Turning away,
He hath divided our fields.'"
వారు భూములు ఆశించి పట్ట
ు కొందురు, ఇండు
ా ఆశించి ఆకరమించ కొందురు, Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the
ఒక మ్నిష్ని వాని కుట్టంబమును ఇంటివానిని వాని సావసథామును
congregation of the LORD.
అనాాయముగా ఆకరమింతురు.
కాబటిు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా--గొపప అప్రయ కాలము
"Prophesy ye not," say they to them that prophesy: "They shall not
వచచచన్నది. దాని కిరందనుండి త్మ్ మడ లను
prophesy to them, that they shall not suffer shame."
త్పపంచకొన్లేకుండున్ంత్గాను, గరవముగా న్డువ లేకుండున్ంత్గాను ఈ
వంశమున్కు కీడుచేయ నుదేదశించ చనానను.
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O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast (she is the
beginning of the sin to the daughter of Zion), for the transgressions of Israel
were found in thee.
Therefore shalt thou give presents to Moreshethgath; the houses of Achzib
shall be a lie to the kings of Israel.

Make thyself bald, and shear thy beard because of thy pleasant children;
enlarge thy baldness as the eagle, for they are gone into captivity from thee.
Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! When the
morning is light they practice it, because it is in the power of their hand.
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ఆ దిన్మున్ జనులు మిముినుగురించి బహుగా అంగల్లరుచచ సామత్
నతు
త దురు. వారు చెపుప సామత్ ఏదన్గామ్న్ము బత్రతగా చెడిపోయి
యనానమ్నియ, ఆయన్ నా జనుల సావసథామును అనుాల కిచిచయనాన
డనియ, మ్న్యొదద నుండకుండ ఆయన్ దానిని తీసివేసెసేయనియ,మ్న్
భూములను త్రరుగబడిన్వారికి ఆయన్ విభ్ జంచియనానడనియ
ఇశారయేలీయలు అనుకొను చన్నట్ట
ా జనులు చెపుపకొందురు.

Oh thou that art named the house of Jacob: Is the Spirit of the LORD
straitened? Are these His doings? Do not My words do good to him that
walketh uprightly?
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చీట్ట
ా వేయగా యెహోవా సమ్యజములో మీరు ప్రలుపందున్ట్ట
ా నూలు
వేయవా డొకడును ఉండడు.

"Even of late My people have risen up as an enemy; ye pull off the robe with
the garment from them that pass by trustingly as men returning from war.
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The women of My people have ye cast out from their pleasant houses; from
their children have ye taken away My glory for ever.
Arise ye and depart, for this is not your rest; because it is polluted it shall
destroy you, even with a sore destruction.
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మీరు దీని పరవచింప వదదని వారు పరకటన్ చేయదురు. పరవ చింపనియెడల
అవమ్యన్ము కలుగక మ్యన్దు.
యాకోబు సంత్త్రవారని పేరు పటుబడిన్వారల్లరా, యెహోవా దీరాశాంత్ము
త్గిు పోయెనా? యీ కిరయలు ఆయన్చేత్ జరిగెనా? యథా రథముగా
పరవరిించవానికి నా మ్యటలు కేుమ్సాధన్ములు కావా?
ఇపుపడగదా నా జనులు శతు
ి వులైరి; నిరభయ ముగా సంచరించవారిని చూచి
వారు కట్ట
ు పంచెలను మ్యత్ిము విడిచి వారి పై వసతీములను ల్లగుకొందురు.
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యాకోబు సంత్తీ, త్పపక నేను మిముిన్ందరిని పోగు చేయదును,
ఇశారయేలీయలలో శ్రష్ంచిన్ వారిని త్పపక సమ్కూరుచదును. బసార గొఱ్ఱలు
కూడున్ట్ట
ా వారిని సమ్కూరుచదును, త్మ్ మేత్సథలములలో వారిని పోగు
చేతును, గొపప ధవని పుట్ట
ు న్ట్ట
ా గా మ్నుషుాలు విసాతర ముగా కూడుదురు.

you who hate the good and love the evil, who pluck off their skin from off
them and their flesh from off their bones,
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ప్ర
ర కారములు పడగొట్ట
ు వాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు గుమ్ిమును
పడగొటిు దాని దావరా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా
న్డుచను, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.
నేనీల్లగు పరకటించిత్రనియాకోబు సంత్త్రయొకక పరధానుల్లరా,
ఇశారయేలీయల అధిపతుల్లరా, ఆల కించడి; నాాయము ఎరిగియండుట
మీ ధరిమే గదా.
అయిన్ను మేలు న్సహిాంచకొని కీడుచేయ నిష్ుపడు దురు, నా జనుల
చరిము ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మ్యంసము చీలుచచందురు.

If a man walking in the spirit of falsehood lieth, saying, `I will prophesy unto
thee of wine and of strong drink,' he shall even be the prophet of this
people!
వారికిష్ుమైన్ యిండాలోనుండి నా జనులయొకక స్త్తీలను మీరు వెళాగొట్ట
ు దురు, "I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant
వారి బిడిల యొదదనుండి నేనిచిచన్ ఘన్త్ను ఎన్నడును లేకుండ మీరు
of Israel. I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the
ఎత్రతకొని పోవుదురు.
midst of their fold; and they shall make great noise by reason of the
multitude of men.
ఈ దేశము మీ విశారంత్రసథలముకాదు; మీరు లేచి వెళ్లా పోవుడి, మీకు నాశన్ము The Breaker has come up before them; they have broken forth and have
నిరూిల నాశన్ము కలుగున్ంత్గా మీరు అపవిత్ికిరయలు జరిగించిత్రరి.
passed through the gate, and are gone out by it; and their king shall pass
before them, and the LORD at the head of them."
వారథమైన్ మ్యటలు పలుకుచ, అబదిికుడెై దా
ర కాురసమునుబటిుయ
And I said: "Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house
మ్దామును బటిుయ నేను మీకు ఉపనాాసము చేయదున్ని అబదిము
of Israel: Is it not for you to know judgment"
చెపుపచ ఒకడు వచిచన్యెడల వాడ ఈ జనులకు పరవకి యగును.

who also eat the flesh of My people and flay their skin from off them; and
they break their bones and chop them in pieces, as for the pot and as flesh
within the caldron?"
Then shall they cry unto the LORD, but He will not hear them; He will even
hide His face from them at that time, as they have behaved themselves ill in
their doings.
Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err, that
bite with their teeth and cry "Peace"; and he that putteth not into their
mouths, they even prepare war against him:
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నా జనుల మ్యంసమును భుజంచచ వారి చరిమును ఒలిచి వారి
యెముకలను విరిచి, ఒకడు కుండలో వేయ మ్యంసమును ముకకలు చేయ
న్ట్ట
ు బాన్లో వేయ మ్యంసముగా వారిని తుతు
త నియలుగా
పగులగొటిుయనానరు.
వారు దురాిరుత్ న్నుసరించి న్డుచకొనియనానరు గనుక వారు
యెహోవాకు మొఱ్ఱ పటిున్ను ఆయన్ వారి మ్న్వి అంగీకరింపక ఆ కాలమ్ందు
వారికి కన్బడకుండ త్నున మ్రుగుచేసికొనును.
ఆహారము న్మ్లుచ, సమ్యధాన్మ్ని పరకటించవారును, ఒకడు త్మ్ నోట
ఆహారము పటునియెడల అత్నిమీద యదిము పరకటించవారునై నా జనులను
పరపట్ట
ు పరవకిలను గూరిచ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా

"Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision; and it
shall be dark unto you, that ye shall not divine. And the sun shall go down
over the prophets, and the day shall be dark over them.

మీకు దరశ న్ము కలుగకుండ రాత్రికముిను, సోద చెపపకుండ మీకు చీకటి
కలుగును; ఇటిు పరవకిలకు సూరుాడు కన్బడకుండ అసతమించను, పగలు
చీకటిపడును
అపుపడు ధీరాదరుశలు సిగు
ు నొందుదురు, సోదగాండు
ర తెలాబోవుదురు. దేవుడు
త్మ్కు పరతుాత్తర మియాకుండుట చూచి నోరు మూసి కొందురు.

Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob and princes of the
house of Israel, that abhor judgment and pervert all equity:

8

నేనైతే యాకోబు సంత్త్రవారికి త్మ్ దోష్ మును ఇశారయేలీయలకు త్మ్
ప్రపమును కనుపరచటకెై, యెహోవా ఆతాివేశముచేత్ బలముతోను తీరుప
తీరుచ శకిితోను ధైరాముతోను నింపబడిన్వాడనైయనానను.

The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire,
and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the
LORD and say, "Is not the LORD among us? No evil can come upon us."
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Micah
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యాకోబు సంత్త్రవారి పరధానుల్లరా, ఇశారయేలీయల యధిపతుల్లరా,
నాాయమును త్ృణీకరించచ దురీనత్రని నీత్రగా ఎంచవారల్లరా, యీ
మ్యట ఆలకించడి.
న్రహత్ా చేయటచేత్ స్త్యోనును మీరు కట్ట
ు దురు. దుష్ు త్వము
జరిగించటచేత్ యెరూష్లేమును మీరు కట్ట
ు దురు.

Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall
become heaps, and the mountain of the house as the high places of the
forest.
But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of
the LORD shall be established in the top of the mountains; and it shall be
exalted above the hills, and people shall flow unto it.
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జనుల పరధానులు లంచము పుచచకొని తీరుప తీరుచదురు, వారి యాజకులు
కూలికి బోధింతురు, పరవకిలు దరవాము కొరకు సోద చెపుపదురు; అయిన్ను
వారు, యెహోవాను ఆధారము చేసికొని యెహోవా మ్న్ మ్ధానునానడు గదా,
యే కీడును మ్న్కు రానేరదని యనుకొందురు.

And many nations shall come and say, "Come, and let us go up to the
mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob. And He will
teach us of His ways, and we will walk in His paths." For the law shall go
forth from Zion, and the word of the LORD from Jerusalem.

Micah

3

12

Micah

4
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కాబటిు చేనుదున్నబడున్ట్ట
ా మిముినుబటిు స్త్యోను దున్న బడును,
And He shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off.
యెరూష్లేము రాళా కుపపలగును, మ్ందిరమున్న పరవత్ము అరణాములోని And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into
ఉన్నత్సథలములవల అగును.
pruning hooks; nation shall not lift up a sword against nation, neither shall
they learn war any more.
అంత్ాదిన్ములలో యెహోవా మ్ందిరపరవత్ము పరవ త్ముల శిఖరమున్
But they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none
సిథరపరచబడి కొండలకంట్ట ఎతు
త గా ఎత్తబడగా పరవాహము వచిచన్ట్ట
ా జనులు shall make them afraid; for the mouth of the LORD of hosts hath spoken it.
దానిలోనికి వతు
త రు.
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Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded; yea, they
shall all cover their lips; for there is no answer from God."
But truly I am full of power by the Spirit of the LORD, and of judgment and
of might, to declare unto Jacob his transgression and to Israel his sin.

They build up Zion with blood and Jerusalem with iniquity.
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Micah

4
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కాబటిు ఆ కాలమున్ అన్ాజనులనేకులు వచిచ స్త్యోనులోనుండి
For all people will walk every one in the name of his god, and we will walk in
ధరిశాసతీమును, యెరూష్లేములో నుండి యెహోవా వాకుకను బయలు
the name of the LORD our God for ever and ever.
వెళ్ల
ా ను; యాకోబు దేవుని మ్ందిరమున్కు యెహోవా పరవత్మున్కు మ్న్ము
వెళ్ల
ా దము రండి, ఆయన్ త్న్మ్యరుములవిష్యమై మ్న్కు బోధించను,
మ్న్ము ఆయన్ తో
ి వలలో న్డుచకొందము అని చెపుపకొందురు.
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ఆయన్ మ్ధావరిియె
ై అనేక జన్ ములకు నాాయము తీరుచను, దూరమున్
నివసించ బలము గల అన్ాజనులకు తీరుప తీరుచను. వారు త్మ్
ఖడుములను నాగటి న్కుకలుగాను త్మ్ యీట్టలను మ్చచ కతు
త లు గాను
సాగకొట్ట
ు దురు, జన్ము మీదికి జన్ము ఖడుము ఎత్తక యండును,
యధదముచేయ నేరుచకొనుట జనులు ఇక మ్యనివేతురు.

"In that day," saith the LORD, "will I assemble her that is halt, and I will
gather her that is driven out and her that I have afflicted.
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And I will make her that is halt a remnant, and her that was cast far off a
strong nation; and the LORD shall reign over them in Mount Zion from
hence forth, even for ever.
And thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto
thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the
daughter of Jerusalem."
Now why dost thou cry out aloud? Is there no king in thee? Is thy counselor
perished? For pangs have taken thee as a woman in travail.
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ఎవరి భ్యములేకుండ పరత్రవాడును త్న్ దా
ర క్షచెట్ట
ు కిరందను త్న్ అంజూరపు
చెట్ట
ు కిరందను కూరుచండును; సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా మ్యట
యిచిచయనానడు.
సకల జన్ములు త్మ్ త్మ్ దేవత్ల నామ్ము సిరించచ న్డుచకొందురు,
మ్న్మైతే మ్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్ము నలాపుపడును సిరించ
కొందుము.
ఆ దిన్మున్ నేను కుంటివారిని పోగుచేయదును, అవత్లకు
వెళాగొటుబడిన్వారిని బాధింపబడిన్వారిని సమ్ కూరుచదును; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
కుంటివారిని శ్రష్ముగాను దూరమున్కు వెళాగొటుబడిన్వారిని బలమైన్
జన్ముగాను నేను చేతును, యెహోవా స్త్యోను కొండ యందు ఇపపటినుండి
శాశవత్కాలమువరకు వారికి రాజుగా ఉండును.
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మ్ందల గోపురమ్య, స్త్యోను కుమ్యరి పరవత్మ్య, మునుపటిల్లగున్
యెరూష్లేము కుమ్యరిమీద నీకు పరభుత్వము కలుగును;
నీవెందుకు కేకలువేయ చనానవు? నీకు రాజు లేకపోవుటచేత్నే నీ ఆలోచన్
కరిలు న్శించిపోవుట చేత్నే పరసూత్ర స్త్తీకి వచిచన్ వేదన్లు నీకు వచిచన్వా?

Now also many nations are gathered against thee, that say, "Let her be
defiled, and let our eye look upon Zion!"
But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they His
counsel; for He shall gather them as the sheaves onto the threshing floor.
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స్త్యోను కుమ్యరీ, పరమ్యత్ర స్త్తీవలనే నీవు వేదన్పడి పరసవించము, నీవు
పటుణము విడిచి బయట వాసము చేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు
వెళ్ల
ా దువు, అకకడనే నీవు రక్షణ నొందుదువు, అకకడనే యెహోవా నీ శతు
ి వుల
చేత్రలోనుండి నినున విమోచించను.
మ్న్ము చూచచండగాస్త్యోను అపవిత్ిపరచబడును గాక అని
చెపుపకొనుచ అన్ాజను లనేకులు నీమీదికి కూడివచిచ యనానరు.

Arise and thresh, O daughter of Zion; for I will make thine horn iron, and I
will make thy hoofs brass. And thou shalt beat in pieces many people, and I
will consecrate their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord
of the whole earth.
Now gather thyself in troops, O daughter of troops; he hath laid siege
against us; they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.
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కళాములో ఒకడు పన్లు కూరుచన్ట్ట
ు యెహోవా వారిని సమ్ కూరుచను,
అయితే వారు ఆయన్ త్లంపులు తెలిసికొన్ కునానరు, ఆయన్ ఆలోచన్
వారు గరహింపకునానరు.

"But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the
thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto Me He that is to
be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from
everlasting."

Be in pain and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in
travail; for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in
the field. And thou shalt go even to Babylon; there shalt thou be delivered;
there the LORD shall redeem thee from the hand of thine enemies.
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స్త్యోను కుమ్యరీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకకలు ఇత్తడివిగాను నేను Therefore will He give them up, until the time that she who travaileth hath
చేయచనానను, లేచి కళాము తొ
ి కుకము, అనేక జన్ములను నీవు అణగ
brought forth; then the remnant of His brethren shall return unto the
దొరకుక దువు, వారికి దొరికిన్ ల్లభ్మును నేను యెహోవాకు పరత్రష్ుంచదును,
children of Israel.
వారి ఆసితని సరవలోకనాధునికి పరత్ర ష్ుంచదును.
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అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహ ములుగా కూడుము;
శతు
ి వులు మ్న్ పటుణము ముటుడి వేయచనానరు, వారు ఇశారయేలీయల
నాాయాధిపత్రని కఱ్ఱతో చెంపమీద కొట్ట
ు చనానరు.

And He shall stand and feed them in the strength of the LORD, in the
majesty of the name of the LORD His God. And they shall abide; for now
shall He be great unto the ends of the earth.
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బేతెాహేము ఎఫా
ర తా, యూదావారి కుట్టంబము లలో నీవు సవలపగా
ర మ్మైన్ను
నాకొరకు ఇశారయేలీ యలను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచచను; పురాత్న్
కాలము మొదలుకొని శాశవత్కాలము ఆయన్ పరత్ాక్ష మ్గుచండెను.

And this Man shall be the peace when the Assyrian shall come into our land;
and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him
seven shepherds and eight princes of men.
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కాబటిు పరసవమ్గు స్త్తీ పలానుకను వరకు ఆయన్ వారిని అపపగించను,
అపుపడు ఆయన్ సహోదరులలో శ్రష్ంచిన్వారును ఇశారయేలీయలతో కూడ
త్రరిగి వతు
త రు.

And they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of
Nimrod at the entrances thereof; thus shall He deliver us from the Assyrian
when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.
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ఆయన్ నిలిచి యెహోవా బలము పంది త్న్ దేవుడెైన్ యెహోవా నామ్
మ్హాత్ిామును బటిు త్న్ మ్ందను మేపును. కాగా వారు నిలుతురు, ఆయన్
భూమ్ాంత్ములవరకు పరబలుడగును,
ఆయన్ సమ్యధాన్మున్కు కారకుడగును, అష్ష
ు రు మ్న్ దేశములో చొరబడి
మ్న్ న్గరులలో పరవేశింపగా వాని నదిరించ టకు మేము ఏడుగురు
గొఱ్ఱలకాపరులను ఎన్మ్ండుగురు పరధానులను నియమింతుము.
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వారు అష్ష
ు రు దేశ మును, దాని గుమ్ిములవరకు నిమో
ా దు దేశమును
ఖడుము చేత్ మేపుదురు, అష్ష
ు రీయలు మ్న్ దేశములో చొరబడి మ్న్
సరిహదు
ద లలో పరవేశించిన్పుపడు ఆయన్ యీల్లగున్ మ్న్లను రకిుంచను.

And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people, as a dew
from the LORD, as the showers upon the grass that tarrieth not for man, nor
waiteth for the sons of men.
And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles, in the midst of many
people, as a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the
flocks of sheep, who, if he go through, both treadeth down and teareth in
pieces, and none can deliver.
Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all thine enemies
shall be cut off.
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యాకోబు సంత్త్రలో శ్రష్ంచిన్ వారు యెహోవా కురిపంచ మ్ంచవలను,
మ్నుష్ా పరయత్నములేకుండను న్రులయోచన్ లేకుండను గడిిమీద పడు
వరుమువలను ఆయాజన్ములమ్ధాను నుందురు.
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యాకోబు సంత్త్రలో శ్రష్ంచిన్వారు అన్ాజనులమ్ధాను అనేక జన్ములలోను And I will cut off the cities of thy land, and throw down all thy strongholds.
అడవిమ్ృగములలో సింహమువలను, ఎవడును విడిపంపకుండ లోపలికి
చొచిచ గొఱ్ఱలమ్ందలను తొ
ి కిక చీలుచ కొదమ్సింహమువలను ఉందురు.
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నీ హసతము నీ విరోధులమీద ఎత్తబడియండును గాక, నీ శతు
ి వులందరు
న్శింతురు గాక.
ఆ దిన్మున్ నేను నీలో గుఱ్ఱములుండకుండ వాటిని బత్రతగా నాశన్ము
చేతును, నీ రథములను మ్యపవేతును,
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"And it shall come to pass in that day," saith the LORD, "that I will cut off thy
horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots.

And I will cut off witchcrafts out of thine hand, and thou shalt have no more
soothsayers.
Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the
midst of thee; and thou shalt no more worship the work of thine hands.

నీ దేశమ్ందున్న పటుణములను నాశన్ముచేతును, నీ కోటలను
And I will pluck up thine Asherah poles out of the midst of thee: so will I
పడగొట్ట
ు దును, నీలో చిలాంగివారు లేకుండ నిరూిలముచేతును.
destroy thy cities.
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మేఘములనుచూచి మ్ంత్రించ వారు ఇక నీలో ఉండరు.
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And I will execute vengeance in anger and fury upon the heathen, such as
they have not heard."
నీచేత్రపనికి నీవు మొ
ా కక కుండున్ట్ట
ా చెకికన్ విగరహములును దేవతా సతంభ్
Hear ye now what the LORD saith: "Arise, contend thou before the
ములును నీ మ్ధా ఉండకుండ నాశన్ముచేతును,
mountains, and let the hills hear thy voice.
నీ మ్ధాను దేవతా సతంభ్ములుండకుండ వాటిని పలాగింతును, నీ
Hear ye, O mountains, the LORD'S controversy, and ye strong foundations of
పటుణములను పడగొట్ట
ు దును.
the earth; for the LORD hath a controversy with His people, and He will
plead with Israel.
నేను అతాాగరహము తెచచకొని నా మ్యట ఆలకించని జన్ములకు పరత్రకారము O My people, what have I done unto thee? And wherein have I wearied
చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
thee? Testify against Me!
యెహోవా సెలవిచచ మ్యట ఆలకించడినీవువచిచ పరవత్ములను
For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of
సాక్షాముపటిు వాాజామ్యడుము, కొండ లకు నీ సవరము విన్బడనిముి.
the house of servitude; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
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త్న్ జనులమీద యెహో వాకు వాాజాము కలదు, ఆయన్
ఇశారయేలీయలమీద వాాజామ్యడుచనానడు; నిశచలములై భూమికి పునా
దులుగా ఉన్న పరవత్ముల్లరా, యెహోవా ఆడు వాాజాము ఆలకించడి.

O My people, remember now what Balak king of Moab counseled, and what
Balaam the son of Beor answered him, from Shittim unto Gilgal, that ye may
know the righteousness of the LORD."
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నా జనుల్లరా, నేను మీకేమి చేసిత్రని? మిముి నేల్లగు ఆయాసపరచిత్రని?
అది నాతో చెపుపడి.

With what shall I come before the LORD, and bow myself before the high
God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves of a year old?
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ఐగుపు
త దేశములోనుండి నేను మిముిను రపపంచి త్రని, దాసగృహములోనుండి
మిముిను విమోచించిత్రని, మిముిను న్డిపంచటకెై మోషే అహరోను
మిరాాములను పంపంచిత్రని.
నా జనుల్లరా, యెహోవా నీత్ర కారా ములను మీరు గరహించన్ట్ట
ా
మోయాబురాజైన్ బాల్లకు యోచించిన్దానిని బెయోరు కుమ్యరుడెైన్
బిల్లము అత్నికి పరతుాత్తరముగా చెపపన్ మ్యటలను ష్తీతము మొదలుకొని
గిల్ల
ు లువరకును జరిగిన్ వాటిని, మ్న్సుసన్కు తెచచ కొనుడి.

Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of
rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my
body for the sin of my soul?
He hath shown thee, O man, what is good: and what doth the Lord require
of thee but to do justly and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
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The LORD'S voice crieth unto the city (and the man of wisdom shall see Thy
name): "Hear ye the rod and who hath appointed it!
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ఏమి తీసికొని వచిచ నేను యెహోవాను దరిశంతును? ఏమి తీసికొని వచిచ
మ్హోన్నతుడెైన్ దేవుని సనినధిని న్మ్సాకరము చేతును? దహన్బలులను
ఏడాది దూడలను అరిపంచి దరిశంతునా?
వేలకొలది పటేుళ్ల
ా ను వేల్లది న్దులంత్ విసాతరమైన్ తెైలమును ఆయన్కు
సంతోష్ము కలుగజేయనా? నా అత్రకరమ్మున్కెై నా జేాష్ఠపుతు
ి ని నేనితు
త నా?
నా ప్రపపరిహారమున్కెై నా గరభ ఫలమును నేనితు
త నా?
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Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and
the scant measure that is abominable?

మ్నుషుాడా, యేది ఉత్తమ్మో అది నీకు తెలియజేయబడియన్నది;
Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of
నాాయముగా న్డుచకొను టయ, కనికరమును పేరమించటయ,
deceitful weights?
దీన్మ్న్సుసకలిగి నీ దేవుని యెదుట పరవరిించటయ, ఇంతేగదా యెహోవా
నిన్నడుగుచనానడు.
ఆలకించడి; యెహోవా పటుణమున్కు పరకటన్ చేయ చనానడు.
For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof
జా
ా న్ముగలవాడు నీ నామ్మును లక్షా పట్ట
ు ను, శిక్షనుగూరిచన్ వారిను శిక్షను have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.
నిరణయించిన్ వానిని గూరిచన్ వారిను ఆలకించడి
అనాాయము చేయవారి యిండాలో అనాాయముచేత్ సంప్రదించిన్
Therefore also will I make thee sick by smiting thee, in making thee desolate
సొతు
త లును, చిన్నదిగా చేయబడిన్ హేయమైన్ కొలయ ఉన్నవిగదా.
because of thy sins.
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త్పుపతా
ి సును త్పుప రాళ్ల
ా గల సంచియ ఉంచకొని నేను పవితు
ి డను
అగుదునా?
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Thou shalt eat, but not be satisfied, and thy casting down shall be in the
midst of thee. And thou shalt take hold, but shalt not deliver; and that
which thou deliverest will I give up to the sword.
వారిలోని ఐశవరావంతులు ఎడతెగక బల్లతాకరము చేయదురు, పటుణసు
థ లు Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but
అబదిమ్యడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మ్యటల్లడును.
thou shalt not anoint thyself with oil; and sweet wine, but shalt not drink
wine.
కాబటిు నీవు బాగు పడకుండ నేను నీ ప్రపములనుబటిు నినున ప్రడుచేసి
For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab;
మొతు
త దును.
and ye walk in their counsels, that I should make thee a desolation and the
inhabitants thereof a hissing: Therefore ye shall bear the reproach of My
people."
నీవు భోజన్ము చేసిన్ను నీకు త్ృపత కానేరదు, నీ వెపుపడు పసు
త గానే
Woe is me! For I am as when they have gathered the summer fruits, as the
యందువు, నీవేమైన్ తీసికొనిపోయిన్ను అది నీకుండదు, నీవు భ్దరము
grape gleanings of the vintage: There is no cluster to eat; my soul desired
చేసికొని కొనిపోవుదానిని దోపుడుకు నేన్పపగింతును.
the first ripe fruit.
నీవు విత్తన్ము వితు
త దువుగాని కొయాక యందువు, ఒలీవపండాను
The good man is perished out of the earth, and there is none upright among
దా
ర క్షపండాను తొ
ి కుకదువు గాని తెైలము పూసికొన్ కయ దా
ర కాురసము
men. They all lie in wait for blood; they hunt every man his brother with a
ప్రన్ముచేయకయ ఉందువు.
net.
ఏలయన్గా మీరు ఒమీ నియమించిన్ కటుడల నాచ రించచ, అహాబు
That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the
ఇంటివారు చేసిన్ కిరయలనినటి న్నుస రించచ వారి యోచన్లనుబటిు
judge asketh for a reward; and the great man uttereth his wicked desire; so
న్డుచచనానరు గనుక నా జనులకు రావలసిన్ అవమ్యన్మును మీరు
they wrap it up.
పందగా మిముిను భీత్ర పుటిుంచ జనులుగాను పటుణ నివాసులను
అపహాసాాసపదము గాను చేయబోవుచనానను.
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రండు చేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమ్యన్ము For the son dishonoreth the father, the daughter riseth up against her
కోరుదురు, నాాయాధిపతులు లంచము పుచచకొందురు, గొపపవారు త్మ్
mother, the daughter-in-law against her mother-in-law: a man's enemies
మోసపు కోరికను తెలియజేయదురు. ఆల్లగున్ వారు ఏకపట్ట
ు గానుండి దాని are the men of his own house.
ముగింతురు.
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వారిలో మ్ంచివారు ముండాచెట్ట
ు వంటివారు, వారిలో యథారథ వంతులు
ముండాకంచెకంట్టను ముండు
ా ముండు
ా గా నుందురు, నీ కాపరుల దిన్ము నీవు
శిక్షనొందు దిన్ము వచచచన్నది. ఇపుపడ జనులు కలవరపడుచనానరు.
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సేనహితునియందు న్మిికయంచవదు
ద ,ముఖాసేనహితుని న్ముికొన్వదు
ద , నీ Rejoice not over me, O mine enemy; when I fall, I shall arise; when I sit in
కౌగిటిలో పండుకొనియన్న దానియెదుట నీ పదవుల దావరమున్కు
darkness, the LORD shall be a light unto me.
కాపుపట్ట
ు ము.

వేసవికాలపు పండాను ఏరుకొనిన్ త్రువాత్ను, దా
ర క్ష పండా పరిగె ఏరుకొనిన్
త్రువాత్ను ఏల్లగుండునో నా సిథత్ర ఆల్లగ యన్నది. దా
ర క్షపండా గెల
యొకటియ లేకపోయెను, నా ప్ర
ర ణమున్ కిష్ుమైన్ యొక కొరత్త
అంజూరపుపండెైన్ను లేకపోయెను.
భ్కు
ి డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథపరుడు ఒకడును లేడు,
అందరును ప్ర
ర ణహాని చేయటకెై పంచియండువారే; పరత్రమ్నుషుాడును
కిరాతుడెై త్న్ సహోదరునికొరకు వలలను ఒగు
ు ను.

The best of them is as a brier; the most upright is sharper than a thorn
hedge. The day of thy watchman and thy visitation cometh; now shall be
their perplexity.
Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide; keep the doors of
thy mouth from her that lieth in thy bosom.

Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation;
my God will hear me.
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కుమ్యరుడు త్ండిరని నిరాక్షా పట్ట
ు చనానడు, కుమ్యరి త్లిామీదికిని కోడలు
అత్తమీదికిని లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధు లగుదురు.

I will bear the indignation of the LORD because I have sinned against Him,
until He plead my cause and execute judgment for me. He will bring me
forth to the light, and I shall behold His righteousness.
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అయిన్ను యెహోవాకొరకు నేను ఎదురు చూచెదను, రక్షణకరియగు నా
దేవునికొరకు నేను కనిపటిుయందును, నా దేవుడు నా ప్ర
ర రథన్ నాలకించను.

Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her that said
unto me, "Where is the LORD thy God?" Mine eyes shall behold her; now
shall she be trodden down as the mire of the streets.
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నా శతు
ి వా, నామీద అత్రశయింపవదు
ద , నేను కిరందపడిన్ను, త్రరిగి లేతును;
నేను అంధకారమ్ందు కూరుచన్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును.

In that day thy walls are to be built; in that day shall the decree be far
removed.
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In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the
fortified cities, and from the fortress even to the river, and from sea to sea
and from mountain to mountain.
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నేను యెహోవా దృష్ుకి ప్రపము చేసిత్రని గనుక ఆయన్ నా పక్షమున్ వాాజా
మ్యడి నా పక్షమున్ నాాయము తీరుచవరకు నేను ఆయన్ కోప్రగినని
సహింతును; ఆయన్ న్నున వెలుగులోనికి రపపంచను, ఆయన్ నీత్రని నేను
చూచెదను.
నా శతు
ి వు దాని చూచను. నీ దేవుడెైన్ యెహోవా యెకకడన్ని నాతో అనిన్ది
అవమ్యన్ము నొందును, అది నా కండాకు అగపడును, ఇపుపడు అది
వీధిలోనున్న బురద వల తొ
ి కకబడును.
నీ గోడలు మ్రల కటిుంచ దిన్ము వచచచన్నది, అపుపడు నీ సరిహదు
ద
విశాలపరచ బడును.
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Rule Thy people with Thy rod, the flock of Thine heritage, who dwell
solitarily in the wood, in the midst of Carmel; let them feed in Bashan and
Gilead, as in the days of old.
ఆ దిన్మ్ందు అష్ష
ు రుదేశమునుండియ, ఐగుపు
త దేశపు పటుణములనుండియ, "As in the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto them
ఐగుపు
త మొదలుకొని యూఫరటీసున్దివరకు ఉన్న పరదేశమునుండియ, ఆ యా marvelous things."
సముదరముల మ్ధాదేశములనుండియ, ఆ యా పరవత్ముల
మ్ధాదేశములనుండియ జనులు నీ యొదదకు వతు
త రు.
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అయితే దేశనివాసులు చేసిన్ కిరయలనుబటిు దేశము ప్రడగును.
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నీ చేత్రకఱ్ఱ తీసికొని నీ జనులను కరిలున్కు చేరిన్ అడవిలో పరతేాకముగా
నివసించ నీ సావసథాపువారిని మేపుము. బాషానులోను గిల్లదులోను వారు
పూరవ కాలమున్ మేసిన్ట్ట
ు మేయదురు.
ఐగుపు
దేశములో
నుండి
నీవు
వచిచన్పుపడు జరిగిన్ట్ట
ు గా నేను జనులకు
త
అదుభత్ములను కనుపరతును.
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అన్ాజనులు అది చూచి త్మ్కు కలిగిన్ బలమ్ంత్ కొంచెమ్ని సిగు
ు పడి నోరు
మూసి కొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకికపోవును.

The nations shall see and be confounded at all their might; they shall lay
their hand upon their mouth; their ears shall be deaf.
They shall lick the dust like a serpent; they shall move out of their holes like
worms of the earth. They shall be afraid of the LORD our God, and shall fear
because of Thee.
Who is a God like unto Thee, who pardoneth iniquity, and passeth by the
transgression of the remnant of His heritage? He retaineth not His anger for
ever, because He delighteth in mercy.
He will turn again; He will have compassion upon us; He will subdue our
iniquities. And Thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.
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సరపము ల్లగున్ వారు మ్నున నాకుదురు, భూమిమీద ప్ర
ర కు పురుగులవల Thou wilt perform the truth to Jacob and the mercy to Abraham, which
త్మ్ యిరవులలోనుండి వణకుచ ప్ర
ర కి వతు
త రు, మ్న్ దేవుడెైన్
Thou hast sworn unto our fathers from the days of old.
యెహోవాయొదదకు భ్యపడుచ వతు
త రు, నినున బటిు భ్యము నొందుదురు.

Notwithstanding, the land shall be desolate because of them that dwell
therein, because of the fruit of their doings.
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త్న్ సావసథా ములో శ్రష్ంచిన్వారి దోష్మును పరిహరించి, వారు చేసిన్
The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.
అత్రకరమ్ముల విష్యమై వారిని క్షమించ దేవుడ వెైన్ నీతోసముడెైన్
దేవుడునానడా? ఆయన్ కనికరము చూపుటయందు సంతోష్ంచవాడు గనుక
నిరంత్రము కోపముంచడు.
ఆయన్ మ్రల మ్న్యందు జాలిపడును, మ్న్ దోష్ ములను అణచివేయను, God is jealous, and the LORD avengeth; the LORD avengeth and is furious.
వారి ప్రపములనినటిని సముదరపు అగాధములలో నీవు పడవేతువు.
The LORD will take vengeance on His adversaries, and He reserveth wrath
for His enemies.
పూరవ కాలమున్ నీవు మ్య పత్రులైన్ అబా
ర హాము యాకోబులకు పరమ్యణము The LORD is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the
చేసిన్ సత్ామును కనికరమును నీవు అనుగర హింతువు.
wicked. The LORD hath His way in the whirlwind and in the storm, and the
clouds are the dust of His feet.
నీనవెనుగూరిచన్ దేవోకిి, ఎలోకషువాడగు న్హూ మున్కు కలిగిన్ దరశన్మును He rebuketh the sea and maketh it dry, and drieth up all the rivers; Bashan
వివరించ గరంథము.
languisheth and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth.
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Nahum
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Nahum
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యెహోవా రోష్ముగలవాడెై పరత్రకారము చేయ వాడు, యెహోవా
The mountains quake at Him, and the hills melt, and the earth is burned at
పరత్రకారముచేయను; ఆయన్ మ్హోగరత్గలవాడు, యెహోవా త్న్ శతు
ి వులకు His presence, yea, the world and all that dwell therein.
పరత్రకారము చేయను, త్న్కు విరోధులైన్ వారిమీద కోపముంచకొనును.
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Who can stand before His indignation? And who can abide in the fierceness
of His anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down
by Him.
The LORD is good, a stronghold in the day of trouble; and He knoweth them
that trust in Him.
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యెహోవా దీరాశాంతుడు, మ్హా బలముగలవాడు, ఆయన్ దోషులను
నిరోదషులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుప్రనులోను సుడిగాలిలోను వచచవాడు;
మేఘములు ఆయన్కు ప్రదధూళ్లగా నున్నవి.
ఆయన్ సముదరమును గదిదంచి ఆరిపోజేయను, న్దులనినటిని ఆయన్
యెండిపోజేయను, బాషానును కరిలును వాడి పోవును లబానోను పుష్పము
వాడిపోవును.
ఆయన్కు భ్యపడి పరవత్ములు కంపంచను, కొండలు కరిగిపోవును,
ఆయన్ యెదుట భూమి కంపంచను, లోకమును అందలి నివాసులందరును
వణకుదురు.
ఆయన్ ఉగరత్ను సహింప గలవాడెవడు? ఆయన్ కోప్రగినయెదుట
నిలువగలవా డెవడు? ఆయన్ కోపము అగినవల ప్రరును, ఆయన్ కొండలను
కొటుగా అవి బదదలగును.
యెహోవా ఉత్త ముడు, శర మ్ దిన్మ్ందు ఆయన్ ఆశర యదురుము, త్న్ యందు
న్మిికయంచవారిని ఆయన్ ఎరుగును.
పరళయ జలమువల ఆయన్ ఆ పురసాథన్మును నిరూిలముచేయను, త్న్
శతు
ి వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన్ వారిని త్రుమును,
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యెహోవాను గూరిచ మీ దురాలోచన్ యేమి? బాధ రండవమ్యరు రాకుండ
ఆయన్ బత్రతగా దానిని నివారణచేయను.
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ముండాకంపవల శతు
ి వులు కూడిన్ను వారు దా
ర కాురసము తా
ి గి మ్తు
త లైన్ను
ఎండి పోయిన్ చెత్తవల కాలిపోవుదురు.
నీనవే, యెహోవా మీద దురాలోచన్ చేసి వారథమైన్వాటిని బోధించిన్వా డొకడు
నీలోనుండి బయలుదేరియనానడు.

Thus saith the LORD: "Though they be quiet and likewise many, yet thus
shall they be cut down when he shall pass through. Though I have afflicted
thee, I will afflict thee no more;
for now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds
asunder."
And the LORD hath given a commandment concerning thee, that no more of
thy name be sown: "Out of the house of thy gods will I cut off the graven
image and the molten image. I will make thy grave, for thou art vile."

But with an overrunning flood He will make an utter end of the place
thereof, and darkness shall pursue His enemies.
What do ye contrive against the LORD? He will make an utter end; affliction
shall not rise up the second time.
For while they are folded together as thorns and while they are drunken as
drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.
There is one that comes out of thee, that imagineth evil against the LORD, a
wicked counselor.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గావారు విసాతరజన్మై పూరణ బలము
కలిగియన్నను కోత్యందైన్ట్ట
ా వారు కోయబడి నిరూిల మ్గుదురు; నేను
నినున బాధ పరచిత్రనే, నేను నినినక బాధపటును.

Behold upon the mountains the feet of Him that bringeth good tidings, that
publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows; for
the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.

Nahum

1

13

వారి కాడిమ్య
ా ను నీమీద ఇక మోప కుండ నేను దాని విరుగగొట్ట
ు దును, వారి
కటాను నేను తెంపుదును.

He that dasheth in pieces has come up before thy face. Man the defenses!
Watch the way! Make thy loins strong! Fortify thy power mightily!

Nahum

1

14

నీనవే, యెహోవా నినునబటిు ఆజా ఇచచ న్దేమ్న్గానీ పేరు పట్ట
ు కొనువారు
ఇకను పుటుక యందురు, నీ దేవతాలయములో చెకకబడిన్ విగరహమే గాని
పోత్పోసిన్ పరత్రమ్యేగాని యొకటియ లేకుండ అనినటిని నాశన్ముచేతును.
నీవు పనికిమ్యలిన్వాడవు గనుక నేను నీకు సమ్యధి సిదిపరచచనానను.

For the LORD hath turned away the excellency of Jacob, as the excellency of
Israel; for the emptiers have emptied them out and marred their vine
branches.

Nahum

1

15

The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet; the
chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the
fir trees shall be terribly shaken.

Nahum

2

1

Nahum

2

2

సువారి పరకటించచ సమ్యధాన్ వరిమ్యన్ము తెలియజేయవాని ప్రదములు
పరవత్ములమీద కన్బడుచన్నవి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ
మొ
ా కుక బళాను చెలిాం పుము. వారు
థ డు నీ మ్ధా నిక సంచరించడు, వాడు
బత్రతగా నాశన్మ్యయెను.
లయకరి నీమీదికి వచచచనానడు, నీ దురుమున్కు కావలికాయము,
మ్యరుములో కావలియండుము, న్డుము బిగించకొని బహు బలముగా
ఎదిరించము,
దోచ కొనువారు వారిని దోపుడుసొముిగా పట్ట
ు కొనిన్ను, వారి దా
ర కాువలు
ా లను
న్రికివేసిన్ను, అత్రశయాసపదముగా ఇశార యేలీయలకువల యెహోవా
యాకోబు సంత్త్రకి మ్రల అత్రశయాసపదముగా అనుగరహించను.

Nahum

2

3

The gates of the rivers shall be opened, and the palace shall be dissolved.

Nahum

2

4

ఆయన్ బల్ల ఢ్యాల డాళ్ల
ా ఎరుప్రయెను, పరాకరమ్శాలురు రకివరణపు
వసతీములు ధరించకొనియనానరు, ఆయన్ సెైన్ాము వ్దాహపరచిన్
దిన్మున్ రథభూష్ణములు అగినవల మరయచన్నవి, సరళ
దారుమ్యమైన్ యీట్టలు ఆడు చన్నవి;
వీధులలో రథములు మికికలి తొందరగా పోవుచన్నవి, రాజమ్యరుములలో
రథములు ఒక దానిమీద నొకటి పడుచ పరుగెతు
త చన్నవి, అవి దివిటీలవల
కన్ బడుచన్నవి, మరుపులవల అవి పరుగెతు
త చన్నవి,

Nahum

2

5

Nahum

2
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Nahum

2
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రాజు త్న్ పరాకరమ్శాలురను జా
ా పకము చేసికొన్గా వారు న్డుచచ
పడిపోవుదురు, ప్ర
ర కారమున్కు పరుగెత్రత వచిచ మ్య
ా ను సిదిపరచదురు.
న్దులదగురనున్న గుమ్ి ములు తెరువబడుచన్నవి,
న్గరుపడిపోవుచన్నది.
నిరణయమ్యయెను, అది దిగంబరమై కొనిపోబడుచన్నది, గువవలు
మూలు
ు న్ట్ట
ా దాని దాస్త్లు ర్కముి కొట్ట
ు కొనుచ మూలు
ు చనానరు.

Nahum

2

8

But Nineveh is of old like a pool of water; yet they shall flee away. "Stand,
stand!" shall they cry, but none shall look back.
Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold; for there is no end of the
store and glory of all the pleasant furnishings.
She is empty and void and waste; and the heart melteth, and the knees
smite together; and much pain is in all loins, and the faces of them all gather
blackness.
Where is the dwelling of the lions and the feeding place of the young lions,
where the lion, even the old lion, walked, and the lion's whelp, and none
made them afraid?

కటుబడిన్పపటినుండి నీనవె పటుణము నీటికొలనువల ఉండెను; దాని జనులు
ప్రరిపోవు చనానరు; నిలువుడి నిలువుడి అని పలిచిన్ను త్రరిగి
చూచవాడొకడును లేడు.

The chariots shall rage in the streets, they shall jostle one against another in
the broad ways; they shall seem like torches, they shall run like the lightning.
He shall muster his worthies; they shall stumble in their walk; they shall
make haste to the wall thereof, and the defense shall be prepared.

And Huzzab shall be led away captive, she shall be brought up; and her
maids shall lead her as with the voice of doves, beating upon their breasts.
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Nahum

2
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వెండి కొలాపట్ట
ు డి, బంగా రము కొలాపట్ట
ు డి, అది సకలవిధములైన్
విచిత్ిములగు ఉపకరణములతో నిండియన్నది, అవి లకకలేక యన్నవి.

Nahum

2
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Nahum

2
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Nahum

2
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Nahum

2

13

అది వటిుదిగాను శూన్ాముగాను ప్రడుగాను అగుచన్నది, జనుల
"Behold, I am against thee," saith the LORD of hosts, "and I will burn her
హృదయము కరిగిపోవుచన్నది, మోకాళ్ల
ా వణకుచన్నవి, అందరి న్డుములు chariots in the smoke, and the sword shall devour thy young lions; and I will
బహుగా నొచచచన్నవి, అందరి ముఖములు తెలాబోవుచన్నవి.
cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messengers shall no
more be heard."
సింహముల గుహ యేమ్యయెను? సింహపుపలాల మేత్సథల మేమ్యయెను?
Woe to the bloody city! It is all full of lies and robbery; the prey departeth
ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడు సింహమును సింహపు పలాలును not.
త్రరుగుల్లడు సథలమేమ్య యెను?
త్న్ పలాలకు కావలసిన్ంత్ చీలిచవేయచ, ఆడు సింహములకును
The noise of a whip and the noise of the rattling of the wheels, and of the
కావలసిన్ంత్ గొంతుక నొకిక పట్ట
ు చ, త్న్ గుహలను ఎరతోను త్న్
prancing horses and of the jumping chariots!
నివాసములను వేటాడి పటిున్ యెరతోను నింపన్ సింహమేమ్యయెను?
నేను నీకు విరోధినై యనానను, వాటి పగ పైకెకుకన్ట్ట
ా గా నీ రథములను
The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear, and
కాలిచవేసెదను, కత్రత నీ కొదమ్ సింహములను మింగివేయను, నీకిక దొరకకుండ there is a multitude of slain and a great number of carcasses. And there is
భూమిలోనుండి నీవు పట్ట
ు కొనిన్ యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూత్ల శబదము no end of their corpses--they stumble upon their corpses"
ఇక విన్బడదు; ఇదే సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.

Nahum

3

1

న్రహత్ా చేసిన్ పటుణమ్య, నీకు శర మ్; అది ఎడ తెగక యెర పట్ట
ు కొనుచ
మోసముతోను బల్లతాక రముతోను నిండియన్నది.

Nahum

3

2

సారధియొకక చబుకు ధవనియ చకరములధవనియ గుఱ్ఱముల తొ
ి కుకడు
ధవనియ వడిగా పరుగెతు
త రథములధవనియ విన్బడు చన్నవి.

Nahum

3

3

రౌతులు వడిగా పరుగెతు
త చనానరు, ఖడు ములు త్ళత్ళల్లడుచన్నవి,
ఈట్టలు మరయచన్నవి, చాలమ్ంది హత్మ్వుచనానరు; చచిచన్ వారు
కుపపలు కుపపలుగా పడియనానరు; పీనుగులకు లకకయే లేదు, పీనుగులు
కాలికి త్గిలి జనులు తొటిిలు
ా చనానరు.

Nahum
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Nahum

3
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Nahum

3
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Nahum

3
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చకకనిదాన్వెై వేశావెై చిలాంగి త్న్మ్ందు జా
ా న్ముగల దాన్వెై జారత్వముచేసి And it shall come to pass that all they that look upon thee shall flee from
జనాంగములమీద చిలాంగిత్న్ము జరిగించి సంసారములను అమిివే సిన్దానా, thee and say, `Nineveh is laid waste! Who will bemoan her?' From whence
shall I seek comforters for thee?"
నీవు చేసిన్ అధిక జారత్వమునుబటిు సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా Art thou better than populous No, that was situated among the rivers, that
వాకుక ఇదేనేను నీకు విరోధినైయనానను, నీ చెంగులు నీ ముఖముమీది కెత్రత
had the waters round about it, whose rampart was the sea and her wall was
జన్ములకు నీ మ్యన్మును రాజాములకు నీ యవమ్యన్మును నేను
from the sea?
బయలుపరతును.
పదిమ్ంది యెదుట నీమీద మ్యలిన్ామువేసి నినున అవమ్యన్ పరచెదను.
Ethiopia and Egypt were her strength, and it was infinite; Put and Lubim
were thy helpers.
అపుపడు నినున చూచ వారందరు నీయొదద నుండి ప్రరిపోయి నీనవె
Yet was she carried away; she went into captivity. Her young children also
ప్రడెైపోయెనే, దానికొరకు అంగల్లరుచవారవరు? నినున ఓదారుచ వారిని
were dashed in pieces at the top of all the streets; and they cast lots for her
ఎకకడ నుండి పలుచకొని వచెచదము అందురు.
honorable men, and all her great men were bound in chains.

The lion tore in pieces enough for his whelps and strangled for his lionesses,
and filled his holes with prey and his dens with rapine.

because of the multitude of the whoredoms of the wellfavored harlot, the
mistress of witchcraft, that selleth nations through her whoredom, and
families through her witchcraft.
"Behold, I am against thee," saith the LORD of hosts, "and I will uncover thy
skirts upon thy face; and I will show the nations thy nakedness and the
kingdoms thy shame.
And I will cast abominable filth upon thee and make thee vile, and will set
thee as a gazingstock.
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సముదరమే త్న్కు ఆపుగాను సముదరమే త్న్కు ప్ర
ర కారముగాను చేసికొని, బహు
జన్ములచేత్ చటుబడి నైలున్ది దగుర నుండిన్ నో అమోను పటుణముకంట్ట
నీవు విశ్రష్మైన్ దాన్వా?
కూషీయలును ఐగుపీతయలును దాని శూరు లరి, వారు విసాతర జన్ముగా
నుండిరి, పూతువారును లూబీయలును నీకు సహాయలై యండిరి.

Thou also shalt be drunken; thou shalt be hid; thou also shalt seek strength
because of the enemy.

10

అయిన్ను అది చెరపటుబడి కొనిపోబడెను, రాజమ్యరుముల మొగల యందు
శతు
ి వులు దానిలోని చిన్న పలాలను బండలకు వేసి కొటిు చంపరి, దాని
ఘనులమీద చీట్ట
ా వేసి దాని పరధా నుల న్ందరిని సంకెళాతో బంధించిరి.

Behold, thy people in the midst of thee are women; the gates of thy land
shall be set wide open unto thine enemies; the fire shall devour thy bars.

3
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Nahum

3
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నీవును మ్తు
త రాలవెై దాగుకొందువు, శతు
ి వు వచచట చూచి ఆశర యదురుము
వెదకుదువు.
అయితే నీ కోటలనినయ అకాలపు పండు
ా గల అంజూరపు చెటావల ఉన్నవి;
ఒకడు వాటిని కదిలింపగానే పండు
ా త్రన్వచిచన్వానినోట పడును;

Nahum

3
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నీ జనులు స్త్తీలవంటివారైరి, నీ శతు
ి వులు చొచచ న్ట్ట
ా నీ దేశపు గవునుల
యడికఱ్ఱలు తీయబడియన్నవి, అగిన నీ అడిగడియలను కాలుచచన్నది.

Draw thee waters for the siege! Fortify thy strongholds! Go into clay and
tread the mortar; make strong the brickkiln!
There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off; it shall eat
thee up like the cankerworm. Make thyself many as the cankerworm, make
thyself many as the locusts.
Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven. The
cankerworm despoileth, and fleeth away.

Nahum
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ముటుడివేయ కాలమున్కు నీళ్ల
ా చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచము,
జగట మ్ంటిలోనికి దిగి యిట్టకల బురదను తొ
ి కుకము, ఆవములను
సిదిపరచము.

Thy crowned ones are as the locusts, and thy captains as the great
grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day; but when the sun
ariseth they flee away, and their place is not knownwhere they are.
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15

అచచటనే అగిన నినున కాలిచవేయను, ఖడుము నినున నాశన్ముచేయను,
గొంగళ్లపురుగు త్రనివేయరీత్రగా అది నినున త్రనివేయను, నీవు సంఖాకు
గొంగళ్లపురుగులంత్ విసాతరముగాను మిడుత్ లంత్ విసాతరముగాను ఉండుము.

Thy shepherds slumber, O king of Assyria; thy nobles shall dwell in the dust;
thy people are scattered upon the mountains, and no man gathereth them.
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నీ వరికులు లకకకు ఆకాశ న్క్షత్ిములకంట్ట ఎకుకవగానున్నను గొంగళ్ల
పురుగు వచిచ అంత్య నాకివేసి యెగిరిపోయెను.
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నీవు ఏరపరచిన్ శూరులు మిడుత్లంత్ విసాతరముగా నునానరు, నీ సెైనికులు
చలికాలమ్ందు కంచెలలో దిగిన్ గొంగళ్ల పురుగులవల నునానరు.
ఎండకాయగా అవి యెగిరి పోవును, అవి ఎకకడ వాలిన్ది ఎవరికిని తెలియదు.

There is no healing of thy bruise; thy wound is grievous. All that hear the
report of thee shall clap the hands over thee. For upon whom hath not thy
wickedness passed continually?
The burden which Habakkuk the prophet saw.
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అష్ష
ు రు రాజా, నీ కాపరులు నిదరపోయిరి, నీ పరధా నులు పండుకొనిరి, నీ
జనులు పరవత్ములమీద చెదరి పోయిరి, వారిని సమ్కూరుచవాడొకడును
లేడు.
నీకు త్గిలిన్ దబబ బహు చెడిది, నీ గాయమున్కు చికిత్స ఎవడును
చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత్ హింసనొందిరి, నినునగూరిచన్
వారి విను వారందరు నీ విష్యమై చపపట్ట
ా కొట్ట
ు దురు.
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పరవకియగు హబకూకకునొదదకు దరశన్రీత్రగా వచిచన్ దేవోకిి.

All thy strongholds shall be like fig trees with the first ripe figs: if they be
shaken, they shall even fall into the mouth of the eater.

O LORD, how long shall I cry, and Thou wilt not hear? Even cry out unto
Thee of violence, and Thou wilt not save?
Why dost Thou show me iniquity, and cause me to behold grievance? For
despoiling and violence are before me, and there are those that raise up
strife and contention.

Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth. For the
wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment
proceedeth.
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యెహోవా, నేను మొఱ్ఱపటిున్ను నీవెనానళ్ల
ా ఆలకింప కుందువు?
బల్లతాకరము జరుగుచన్నదని నేను నీకు మొఱ్ఱపటిున్ను నీవు రకిుంపక
యనానవు.
న్ననందుకు దోష్ము చూడనిచచచనానవు? బాధ నీవేల ఊరకయే
చూచచనానవు? ఎకకడ చూచిన్ను నాశన్మును బల్ల తాకరమును
అగుపడుచన్నవి, జగడమును కలహమును రేగుచన్నవి.

"Behold ye among the heathen and regard, and wonder marvelously; for I
will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you.

అందువలన్ ధరిశాసతీము నిరరథకమ్యయెను, నాాయము ఎన్నడును
జరుగకుండ మ్యనిపోయెను, భ్కిి హీనులు వచిచ నీత్రపరులను చట్ట
ు కొందురు,
నాాయము చెడిపోవుచన్నది.
అన్ాజనులలో జరుగున్ది చూడుడి, ఆలోచించడి, కేవలము
విసియమునొందుడి. మీ దిన్ ములలో నేనొక కారాము జరిగింతును, ఆల్లగు
జరుగున్ని యొకడు మీకు తెలిపన్ను మీరత్ని న్మ్ికయందురు.

They are terrible and dreadful; their judgment and their dignity shall
proceed from themselves.

వారి గుఱ్ఱ ములు చిరుత్పులులకంట్ట వేగముగా పరుగులతు
త ను, రాత్రి యందు
త్రరుగుల్లడు తోడళాకంట్టను అవి చరుకెైన్వి; వారి రౌతులు దూరమునుండి
వచిచ త్టాలున్ జొరబడు దురు, ఎరను పట్ట
ు కొనుటకెై పకిురాజు వడిగా
వచచన్ట్ట
ా వారు పరుగులత్రత వతు
త రు.
వెనుక చూడకుండ బల్ల తాకరము చేయటకెై వారు వతు
త రు, ఇసుక
రేణువులంత్ విసాతరముగా వారు జనులను చెరపట్ట
ు కొందురు.

Then shall his mind change; and he shall pass over, and offend, imputing
this his power unto his god."
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రాజు లను అపహాసాము చేతురు, అధిపతులను హేళన్ చేతురు,
ప్ర
ర కారముగల దురుములనినటిని త్ృణీకరింతురు, మ్ంటి దిబబవేసి వాటిని
పట్ట
ు కొందురు.
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త్మ్ బలమునే త్మ్కు దేవత్గా భావింతురు, గాలికొట్ట
ు కొని పోవున్ట్ట
ా వారు And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things that have no
కొట్ట
ు కొని పోవుచ అపరాధులగుదురు.
ruler over them?
యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుది దేవా, ఆదినుండి నీవున్నవాడవు కావా?
They take up all of them with the hook; they catch them in their net, and
మేము మ్రణమునొందము; యెహోవా, తీరుప తీరుచటకు నీవు వారిని
gather them in their drag; therefore they rejoice and are glad.
నియమించియనానవు; ఆశర య దురుమ్య, మ్ముిను దండించటకు వారిని
పుటిుంచిత్రవి.
నీ కనుదృష్ు దుష్ుత్వము చూడలేన్ంత్ నిష్కళంకమైన్ది గదా;
Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag,
బాధించవారుచేయ బాధను నీవు దృష్ుంపజాలవు గదా; కపట్టలను నీవు
because by them their portion is fat and their meat plenteous.
చూచియ, దురాిరు
ు లు త్మ్కంట్ట ఎకుకవ నీత్రపరులను నాశన్ము చేయగా
నీవు చూచియ ఎందుకు ఊరకునానవు?
ఏలికలేని చేపలతోను ప్ర
ర కు పురుగులతోను నీవు న్రులను సమ్యనులనుగా
Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the
చేసిత్రవి.
nations?
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For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall
march through the breadth of the land to possess the dwelling places that
are not theirs.

Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the
evening wolves. And their horsemen shall spread themselves, and their
horsemen shall come from afar; they shall fly as the vulture that hasteneth
to eat.
ఆలకించడి, త్మ్వికాని ఉనికిపట్ట
ు లను ఆకరమించవలన్ని
They shall come all for violence; their faces shall consume as the east wind,
భూదిగంత్ములవరకు సంచరించ ఉదేరకముగల కూ
ర రులగు కలీదయలను నేను and they shall gather the captives as the sand.
రేపు చనానను.
వారు ఘోరమైన్ భీకరజన్ముగా ఉనానరు, వారు పరభుత్వ మును విధులను
And they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them.
త్మ్ యిచఛవచిచన్ట్ట
ా ఏరపరచకొందురు.
They shall deride every stronghold, for they shall heap up dirt and take it.

Art Thou not from everlasting, O LORD my God, mine Holy One? We shall
not die. O LORD, Thou hast ordained them for judgment; and, O mighty
God, Thou hast established them for correction.
Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity.
Why lookest Thou upon them that deal treacherously, and holdest Thy
tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?
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వాడు గాలమువేసి మ్యన్వుల న్ందరిని గుచిచ ల్లగి యనానడు, ఉరులు ఒగిు
చికికంచకొనుచనానడు, వాడు త్న్ వలతో వారిని కూరుచకొని సంతోష్పడి
గంతులువేయచనానడు.
కావున్ వలవలన్ మ్ంచి భాగమును పుష్ునిచచ భోజన్మును త్న్కు
కలుగుచన్న వని వాడు త్న్ వలకు బలుల న్రిపంచచనానడు, త్న్
ఉరులకు ధూపము వేయచనానడు.
వాడు ఎలాపుపడును త్న్ వలలోనుండి దిమ్ిరించచండవలనా? ఎపపటికిని
మ్యన్కుండ వాడు జన్ములను హత్ము చేయ చండవలనా?

I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to
see what He will say unto me, and what I shall answer when I am reproved.
And the LORD answered me and said: "Write the vision and make it plain
upon tablets, that he may run that readeth it.
For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and
not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come; it will not
tarry.
Behold, his soul which is lifted up is not upright in him; but the just shall live
by his faith.

ఆయన్ నాకు ఏమి సెలవిచచనో, నా వాదము విష్యమై నేనేమి చెపుపదునో
చూచటకెై నేను నా కావలి సథలముమీదను గోపురముమీదను కనిపట్ట
ు కొని
యందున్నుకొన్గా
యెహోవా నాకీల్లగు సెలవిచెచను చదువువాడు పరుగెతు
త చ చదువ
"Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither
వీలగున్ట్ట
ా నీవు ఆ దరశన్ విష్యమును పలకమీద సపష్ుముగా వా
ర యము. keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death and
cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto
him all people.
ఆ దరశన్విష్యము నిరణయకాలమున్ జరుగును, సమ్యపత మ్గుటకెై
Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb
ఆతురపడుచన్నది, అది త్పపక నరవేరును, అది ఆలసాముగా వచిచన్ను
against him, and say, `Woe to him that increaseth that which is not his (how
దానికొరకు కనిపట్ట
ు ము, అది త్పపక జరుగును, జాగుచేయక వచచను.
long?) and to him that ladeth himself with thick clay'?
వారు యథారథపరులు కాక త్మ్లో తాము అత్రశయపడుదురు; అయితే
నీత్రమ్ంతుడు విశావసము మూలముగ బరదుకును.
మ్రియ దా
ర కాురసము మోసకరము, త్న్నుబటిు అత్రశయించవాడు నిలువడు,
అటిువాడు ప్రతాళమ్ంత్ విశాలముగా ఆశపట్ట
ు ను, మ్రణమ్ంత్గా పరబలిన్ను
త్ృపతనొందక సకలజన్ములను వశపరచకొనును, సకల జనులను
సమ్కూరుచకొనును.
త్న్దికాని దాని నాకర మించి యభివృదిినొందిన్వానికి శర మ్; తాకట్ట
ు సొముిను
విసాతరముగా పట్ట
ు కొనువానికి శర మ్; వాడు ఎనానళ్ల
ా నిలుచను అని
చెపుపకొనుచ వీరందరు ఇత్నినిబటిు ఉప మ్యన్రీత్రగా అపహాసాపు సామత్
ఎతు
త దురు గదా.
వడిి కిచచవారు హఠాతు
త గా నీమీద పడుదురు, నినున హింస పటుబోవువారు
జాగరత్తగా వతు
త రు, నీవు వారికి దోపుడు సొముిగా ఉందువు.

Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake, that shall vex
thee? And shalt thou be for booty unto them?
Because thou hast despoiled many nations, all the remnant of the people
shall despoil thee, because of men's blood, and for the violence of the land,
of the city, and of all that dwell therein.
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బహు జన్ముల ఆసితని నీవు కొలా పటిు యనానవు గనుక శ్రష్ంచిన్ జనులు
దేశములకును పటుణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన్ న్ర
హత్ానుబటిుయ బల్లతాకరమునుబటిుయ నినున కొలా పట్ట
ు దురు.

For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall
answer it.

2

9

త్న్కు అప్రయము రాకుండున్ట్ట
ా త్న్ నివాసమును బలపరచకొని, త్న్
యింటివారికొరకెై అనాాయముగా ల్లభ్ము సంప్రదించకొనువానికి శర మ్.

"Woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by
iniquity!
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నీవు చాల మ్ంది జన్ములను నాశన్ముచేయచ నీమీద నీవే నేర
Behold, is it not of the LORD of hosts that the people shall labor in the very
సాథపన్చేసియనానవు, నీ దురాలోచన్వలన్ నీ యింటి వారికి అవమ్యన్ము
fire, and the people shall weary themselves for very vanity?
తెచిచయనానవు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

"Woe to him that coveteth an evil covetousness for his house, that he may
set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil!

Thou hast devised shame to thy house by cutting off many people, and hast
sinned against thy soul.

గోడలలోని రాళ్ల
ా మొఱ్ఱ పట్ట
ు చన్నవి, దూలములు వాటికి పరతుా త్తర
మిచచచన్నవి.
న్రహత్ా చేయటచేత్ పటుణమును కటిుంచవారికి శర మ్; దుష్ుత్వము
జరిగించటచేత్ కోటను సాథపంచ వారికి శర మ్.

For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as
the waters cover the sea.
"Woe unto him that giveth his neighbor drink, that puttest thy bottle to him,
and makest him drunken also, that thou mayest look on his nakedness!

జన్ములు పరయాసపడుదురు గాని అగిన ప్రలవుదురు; వారథమైన్దానికొరకు
కష్ుపడి జనులు కీుణంచదురు; ఇది సెైన్ాముల కధిపత్రయగు యెహోవా చేత్నే
యగునుగదా.
ఏలయన్గా సముదరము జలము లతో నిండియన్నట్ట
ు భూమి యెహోవా
మ్యహాత్ిామును గూరిచన్ జా
ా న్ముతో నిండియండును.

Thou art filled with the shame for glory; drink thou also, and let thy foreskin
be uncovered. The cup of the LORD'S right hand shall be turned unto thee,
and shameful spewing shall be on thy glory.
For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts which
made them afraid, because of men's blood and for the violence of the land,
of the city, and of all that dwell therein.
"What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it, the
molten image and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth
therein to make dumb idols?
Woe unto him that saith to the wood, `Awake!' To the dumb stone, `Arise, it
shall teach!' Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no
breath at all in the midst of it.
"But the LORD is in His holy temple; let all the earth keep silence before
Him."
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త్మ్ పరుగువారి మ్యన్ము చూడవలన్ని ఘోరమైన్ ఉగరత్ను కలిప వారికి
తా
ి గనిచిచ వారిని మ్తు
త లుగా చేయవారికి శర మ్.
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ఘన్త్కు మ్యరుగా అవమ్యన్ముతో నిండియనానవు; నీవును తా
ి గి నీ
మ్యన్ము కనుపరచ కొందువు. యెహోవా కుడిచేత్రలోని ప్రత్ి నీకియా
బడును, అవమ్యన్కరమైన్ వమ్న్ము నీ ఘన్త్మీదపడును.
లబానోనున్కు నీవు చేసిన్ బల్లతాకరము నీమీదికే వచచను,పశువులను
బెదరించిన్ బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటుణములకును
వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన్ న్రహత్ానుబటిుయ జరిగిన్
బల్లతాకరమును బటిుయ ఇది సంభ్వించను.
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యెహోవా, నినునగూరిచన్ వారి విని నేను భ్య పడుచనానను యెహోవా,
సంవత్సరములు జరుగుచండగా నీ కారాము నూత్న్ పరచము
సంవత్సరములు జరుగుచండగా దానిని తెలియజేయము కోపంచచనే
వాత్సలామును జా
ా పకమున్కు తెచచ కొనుము.

Habakkuk
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దేవుడు తేమ్యనులోనుండి బయలుదేరుచనానడు పరిశుదిదేవుడు
He stood and measured the earth; He beheld and drove asunder the
ప్రరానులోనుండి వేంచేయ చనానడు.(సెల్ల.) ఆయన్ మ్హిమ్
nations; and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills
ఆకాశమ్ండలమ్ంత్టను కన్బడు చన్నది భూమి ఆయన్ పరభావముతో
did bow. His ways are everlasting.
నిండియన్నది.
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చెకకడపు పనివాడు విగరహమును చెకుకటవలన్ పరయోజన్మేమి? పనివాడు
మూగబమ్ిను చేసి తాను రూపంచిన్దానియందు న్మిిక యంచటవలన్
పరయోజన్ మేమి? అబదిములు బోధించ పోత్విగరహములయందు న్మిిక
యంచటవలన్ పరయోజన్మేమి?
కఱ్ఱనుచూచి మేలుకొమ్ినియ, మూగరాత్రని చూచిలమ్ినియ చెపుపవానికి
శర మ్; అది ఏమైన్ బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను
పూత్పూయబడెను గాని దానిలో శావసమంత్ మ్యత్ిమును లేదు.

A prayer of Habakkuk the prophet upon "Shigionoth."

అయితే యెహోవా త్న్ పరిశుదా
ి లయములో ఉనానడు, ఆయన్ సనినధిని
లోకమ్ంత్య మౌన్ముగా ఉండునుగాక.
పరవకియగు హబకూకకు చేసిన్ ప్ర
ర రథన్. (వాదా ములతో ప్రడదగిన్ది)

God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran. Selah. His
glory covered the heavens, and the earth was full of His praise.
And His brightness was as the light; He had horns coming out of His hand,
and there was the hiding of His power.
Before Him went the pestilence, and burning coals went forth at His feet.

O LORD, I have heard Thy speech and was afraid; O LORD, revive Thy work in
the midst of the years. In the midst of the years make it known; in wrath
remember mercy.

సూరాకాంత్రతో సమ్యన్మైన్ పరకాశము కన్బడు చన్నది ఆయన్
హసతములనుండి కిరణములు బయలువెళ్ల
ా చన్నవి అచచట ఆయన్ బలము
దాగియన్నది.
ఆయన్కు ముందుగా తెగుళ్ల
ా న్డుచచన్నవి ఆయన్ ప్రదముల వెంట అగిన
మరుపులు వచచ చన్నవి
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I saw the tents of Cushan in affliction; and the curtains of the land of Midian
did tremble.
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కూషీయల డరాలలో ఉపదరవము కలుగగా నేను చూచిత్రని మిదాాను దేశసు
థ ల The mountains saw Thee and they trembled; the overflowing of the water
డరాల తెరలు గజగజ వణ కెను.
passed by; the deep uttered his voice and lifted up his hands on high.
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యెహోవా, న్దులమీద నీకు కోపము కలిగిన్ందున్నా న్దులమీద నీకు ఉగరత్ The sun and moon stood still in their habitation; at the light of thine arrows
కలిగిన్ందున్నా సముదరముమీద నీకు ఉగరత్ కలిగిన్ందున్నా నీ గుఱ్ఱములను they went, and at the shining of Thy glittering spear.
కట్ట
ు కొని రక్షణారథమైన్ రథములమీద ఎకిక వచచచనానవు?
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విలు
ా వరలోనుండి తీయబడియన్నది నీ వాకుకతోడని పరమ్యణము చేసి నీ
బాణములను సిదిపరచియనానవు (సెల్ల.) భూమిని బదదలు చేసి న్దులను
కలుగజేయచనానవు.
నినున చూచి పరవత్ములు కంపంచను జలములు పరవాహములుగా ప్రరును
సముదా
ర గాధము ఘోష్ంచచ త్న్ చేతులు పై కెతు
త ను.
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Was the LORD displeased against the rivers? Was Thine anger against the
rivers? Was Thy wrath against the sea, that Thou didst ride upon Thine
horses and Thy chariots of salvation?
ఆయన్ నిలువబడగా భూమి కంపంచను ఆయన్ చూడగా జనులందరు ఇట్ట Thy bow was made quite naked according to the oaths of the tribes, even
అట్ట తొలుగు దురు ఆదికాల పరవత్ములు బదదలైపోవును పురాత్న్ గిరులు Thy word. Selah. Thou didst cleave the earth with rivers.
అణగును పూరవకాలము మొదలుకొని ఆయన్ ఈల్లగు జరి గించవాడు.

Thou didst march through the land in indignation; Thou didst thresh the
heathen in anger.
Thou wentest forth for the salvation of Thy people, even for salvation with
Thine anointed. Thou woundedst the head out of the house of the wicked,
by uncovering the foundation unto the neck. Selah.

నీ ఈట్టలు త్ళత్ళల్లడగా సంచరించ నీ బాణముల కాంత్రకి భ్యపడి
సూరాచందు
ర లు త్మ్ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు.

Thou didst strike through with his staves the head of his villages; they came
out as a whirlwind to scatter me; their rejoicing was as to devour the poor
secretly.
బహు రౌదరముకలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించ చనానవు మ్హోగు
Thou didst walk through the sea with Thine horses, through the heap of
ర డవెై
జన్ములను అణగదొరకుకచనానవు
great waters.
నీ జనులను రకిుంచటకు నీవు బయలుదేరుచనానవు నీవు నియమించిన్
When I heard, my belly trembled; my lips quivered at the voice. Rottenness
అభిష్కు
ి ని రకిుంచటకు బయలు దేరుచనానవు దుషు
ు ల కుట్టంబికులలో
entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day
పరధానుడొకడుండకుండ వారి త్లను మడను ఖండించి వారిని నిరూిలము
of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with
చేయచనానవు.(సెల్ల.)
his troops.
బీదలను రహసాముగా మింగివేయవలన్ని ఉపపం గుచ న్నున
Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines,
పడిచేయటకెై తుప్రనువల వచచ యోధుల త్లలలో రాజుయొకక ఈట్టలను the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock
నాట్టచనానవు.
shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls-నీవు సముదరమును తొ
ి కుకచ సంచరించచ నునానవు నీ గుఱ్ఱములు
yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation.
మ్హాసముదర జలరాసులను తొ
ి కుకను.
నేను విన్గా జనులమీదికి వచచవారు సమీపంచ వరకు నేను ఊరకొని
The LORD God is my strength; and He will make my feet like hinds' feet, and
శర మ్దిన్ముకొరకు కనిపటువలసి యన్నది నా అంత్రంగము
He will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my
కలవరపడుచన్నది ఆ శబదమున్కు నా పదవులు కదలుచన్నవి నా
stringed instruments.
యెముకలు కుళ్లాపోవుచన్నవి నా కాళ్ల
ా వణకు చన్నవి.
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అంజూరపు చెట్ట
ా పూయకుండిన్ను దా
ర క్షచెట్ట
ా ఫలింపకపోయిన్ను ఒలీవచెట్ట
ా
కాపులేకయండిన్ను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయిన్ను గొఱ్ఱలు దొడిిలో
లేకపోయిన్ను సాలలో పశువులు లేకపోయిన్ను

The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son
of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah
the son of Amon, king of Judah.

Habakkuk

3

18

Habakkuk

3

19

నేను యెహోవాయందు ఆన్ందించెదను నా రక్షణకరియె
ై న్ నా దేవునియందు
నేను సంతో ష్ంచెదను.
పరభువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన్ నా కాళాను లేడికాళావల
చేయను ఉన్నత్సథలములమీద ఆయన్ న్నున న్డవచేయను.

"I will utterly consume all things from off the face of the land," saith the
LORD.
"I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven and
the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked; and I will
cut off man from off the land," saith the LORD.
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యూదారాజగు ఆమోను కుమ్యరుడెైన్ యోషీయా దిన్ములలో హిజకయాకు
పుటిున్ అమ్రాా కుమ్యరుడగు గెదల్లాకు జన్న్మైన్ కూషీ కుమ్యరుడగు
జఫనాాకు పరత్ాక్షమైన్ యెహోవా వాకుక.
ఏమియ విడవకుండ భూమిమీదనున్న సమ్సతమును నేను ఊడిచవేసెదను;
ఇదే యెహోవా వాకుక.

"I will also stretch out Mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants
of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the
name of the Chemarim with the priests,
and them that worship the host of heaven upon the housetops, and them
that worship and that swear by the LORD, and that swear by Milcom,
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మ్ను షుాలనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచవేసెదను; ఆకాశ పకు
ు లనేమి
సముదర మ్త్సాములనేమి దురజనులనేమి వారు చేసిన్ అపవాదములనేమి
నేను ఊడిచవేసెదను; భూమిమీద ఎవరును లేకుండ మ్నుష్ా జాత్రని
నిరూిలము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక.

and them that are turned back from the LORD, and those that have not
sought the LORD nor inquired for Him."
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నా హసతమును యూదావారిమీదను యెరూష్లేము నివాసులందరిమీదను
చాప, బయలుదేవత్ యొకక భ్కు
ి లలో శ్రష్ంచిన్వారిని, దానికి
పరత్రష్ఠతులగువారిని, దాని అరచకులను నిరూిలము చేసెదను.

Hold thy peace at the presence of the Lord GOD, for the day of the LORD is
at hand. For the LORD hath prepared a sacrifice; He hath bidden His guests.
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మిదదలమీద ఎకిక ఆకాశ సమూహములకు మొ
ా కుకవారిని యెహోవా
పేరునుబటిుయ, బయలు దేవత్ త్మ్కు రాజనుదాని నామ్మును బటిుయ
మొ
ా కిక పరమ్యణము చేయవారిని నేను నిరూిలము చేసెదను.

"And it shall come to pass in the day of the LORD'S sacrifice, that I will
punish the princes and the king's children, and all such as are clothed with
strange apparel.
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యెహోవాను అనుసరింపక ఆయన్ను విసరిజంచి ఆయన్ యొదద విచారణ
చేయనివారిని నేను నిరూిలము చేసెదను.
పరభువెైన్ యెహోవా దిన్ము సమీపమ్యయెను, ఆయన్ బలియొకటి
సిదిపరచియనానడు, తాను పలిచిన్ వారిని ఆయన్ పరత్రష్ఠంచియనానడు,
యెహోవా సనిన ధిని మౌన్ముగా నుండుడి.
యెహోవా యేరపరచిన్ బలి దిన్మ్ందు అధిపతులను రాజకుమ్యరులను
అన్ాదేశసు
థ లవల వసతీములు వేసికొనువారిన్ందరిని నేను శికిుంతును.

In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, who
fill their masters' houses with violence and deceit.
"And it shall come to pass in that day," saith the LORD, "that there shall be
the noise of a cry from the Fish Gate, and a howling from the Second, and a
great crashing from the hills.
Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down;
all they that bear silver are cut off.
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మ్రియ ఇండా గడపలు దాటివచిచ యజమ్యనుని యింటిని మోసముతోను
బల్లతాకరముతోను నింపువారిని ఆ దిన్ మ్ందు నేను శికిుంతును.

And it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with
candles, and punish the men that are settled on their dregs, that say in their
heart, `The LORD will not do good, neither will He do evil.'
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ఆ దిన్మ్ందు మ్త్సాపు గుమ్ి ములో రోదన్శబదమును, పటుణపు దిగువ
భాగమున్ అంగ ల్లరుపను విన్బడును, కొండల దికుకనుండి గొపప నాశన్ము
వచచను. ఇదే యెహోవా వాకుక.
కనానీయలందరు నాశమైరి, దరవాము సమ్కూరుచకొనిన్వారందరును
నిరూిలము చేయబడిరి గనుక మ్కేిషు లోయ నివాసుల్లరా, అంగల్లరుచడి.

Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation.
They shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant
vineyards, but not drink the wine thereof."
The great day of the LORD is near; it is near and hasteneth greatly, even the
voice of the day of the LORD; the mighty man shall cry there bitterly.

12

ఆ కాలమున్ నేను దీపములు పట్ట
ు కొని యెరూష్లేమును పరిశోధింతును,
మ్డిిమీద నిలిచిన్ దా
ర కాురసమువంటివారైయెహోవా మేలైన్ను కీడెైన్ను
చేయవాడు కాడని మ్న్సుసలో అనుకొనువారిని శికిుం తును.

That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of waste and
desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick
darkness,

1
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a day of the trumpet and alarm against the fortified cities and against the
high towers.
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వారి ఆసిత దోపుడు సొమ్ిగును, వారి ఇండు
ా ప్రడగును, వారు ఇండు
ా కట్ట
ు దురు
గాని వాటిలో కాపుర ముండరు, దా
ర క్షతోటలు నాట్టదురు గాని వాటి రసమును
ప్రన్ముచేయరు.
యెహోవా మ్హా దిన్ము సమీపమ్యయెను, యెహోవా దిన్ము సమీపమై అత్ర
శీఘాముగా వచచచన్నది. ఆలకించడి, యెహోవా దిన్ము వచచచన్నది,
పరాకరమ్శాలురు మ్హారోదన్ము చేయదురు.
ఆ దిన్ము ఉగరత్దిన్ము, శర మ్య ఉప దరవమును మ్హానాశన్మును
కముిదిన్ము, అంధకారమును గాఢంధకారమును కముిదిన్ము,
మేఘములును గాఢంధ కారమును కముిదిన్ము.
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ఆ దిన్మున్ ప్ర
ర కారములుగల పటుణముల దగురను, ఎత్తయిన్ గోపురముల
దగురను యది ఘోష్ణయ బాకానాదమును విన్బడును.
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జనులు యెహోవా దృష్ుకి ప్రపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదరవము before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the
రపపంపబోవుచనానను; వారు గు
fierce anger of the LORD come upon you, before the day of the LORD'S
ర డిి వారివల న్డిచెదరు, వారి రకిము
దుముివల కారును,వారి మ్యంసము పంటవల ప్రరవేయబడును.
anger come upon you!
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యెహోవా ఉగరత్ దిన్మున్ త్మ్ వెండి బంగారములు వారిని త్పపంప
లేకపోవును, రోషాగినచేత్ భూమియంత్య దహింప బడును, హఠాతు
త గా
ఆయన్ భూనివాసులన్ందరిని సరవ నాశన్ము చేయబోవుచనానడు.

Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, who have wrought His
judgment; seek righteousness, seek meekness; it may be ye shall be hid in
the day of the LORD'S anger.
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సిగు
ు మ్యలిన్ జనుల్లరా, కూడి రండి, పట్ట
ు గాలికి ఎగురున్ట్ట
ా సమ్యము
గత్రంచచన్నది.
విధి నిరణయము కాకమునుపే యెహోవా కోప్రగిన మీ మీదికి రాక మునుపే,
మిముిను శికిుంచటకెై యెహోవా ఉగరత్దిన్ము రాకమునుపే కూడిరండి.

For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation; they shall drive out
Ashdod at the noonday, and Ekron shall be rooted up.
Woe unto the inhabitants of the seacoast, the nation of the Cherethites!
The word of the LORD is against you, O Canaan, the land of the Philistines: "I
will even destroy thee, that there shall be no inhabitant."
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Zephaniah

"And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men,
because they have sinned against the LORD; and their blood shall be poured
out as dust, and their flesh as the dung."
Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of
the LORD'S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of His
jealousy, for He indeed shall make a speedy riddance of all them that dwell
in the land.
Gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired,

దేశములో సాత్రవకులై ఆయన్ నాాయవిధుల న్నుసరించ సమ్సత దీనుల్లరా, And the seacoast shall be dwellings and cottages for shepherds, and folds
యెహో వాను వెదకుడి; మీరు వెదకి విన్యముగలవారై నీత్రని
for flocks.
అనుసరించిన్యెడల ఒకవేళ ఆయన్ ఉగరత్ దిన్మున్ మీరు దాచబడుదురు.
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గాజాపటుణము నిరజన్మ్గును, అషెకలోను ప్రడెై పోవును,
మ్ధాాహనకాలమ్ందు అషోిదువారు బయటికి ప్రరదోలబడుదురు, ఎకోరను
పటు ణము దున్నబడును.
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సముదరప్ర
ర ంత్మ్ందు నివసించ కెరేతీయల్లరా, మీకు శర మ్; ఫిలిషీతయల
"I have heard the reproach of Moab, and the revilings of the children of
దేశమైన్ కనానూ, నినున గూరిచ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానీయందు ఒక Ammon, whereby they have reproached My people, and magnified
కాపురసు
థ డెైన్ను లేకుండ నేను నినున లయముచేతును.
themselves against their border.
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సముదరప్ర
ర ంత్ము గొఱ్ఱల కాపరులు దిగు మేత్సథలమ్గును, మ్ందలకు దొడు
ా
అచచట నుండును.
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త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా యూదావారిని కటాకిుంచి వారిని చెరలోనుండి
రపపంచగా అచచటవారిలో శ్రష్ంచిన్ వారికి ఒక సథలముండును; వారు అచచట
త్మ్ మ్ందలను మేపుదురు, అసతమ్యమున్ వారు అషెకలోను ఇండాలో
పండుకొందురు.
మోయాబువారు చేసిన్ నిందయ, అమోినువారు పలికిన్ దూష్ణ మ్యటలును
నాకు విన్బడెను; వారు నా జనుల సరిహదు
ద లలో పరవేశించి అత్రశయపడి
వారిని దూష్ంచిరి.
నా జీవముతోడు మోయాబుదేశము సొదొమ్ పటుణమువలను,
అమోినుదేశము గొమొఱ్ఱ
ఱ పటుణమువలను అగును. అవి ముండాచెటాకును
ఉపుప గోతులకును సాథన్మై నిత్ాము ప్రడుగా ఉండును; నా జనులలో
శ్రష్ంచవారు ఆ దేశములను దోచకొందురు; నా జనులలో శ్రష్ంచవారు
వాటిని సవత్ంత్రించ కొందురు. కాబటిు ఇశారయేలీయల దేవుడెైన్ సెైన్ా
ములకు అధిపత్రయగు యెహోవావాకుక ఇదే.
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వారు అత్రశయపడి సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా జను లను
దూష్ంచిరి గనుక వారి గరవమునుబటిు యిది వారికి సంభ్వించను.

And He will stretch out His hand against the north and destroy Assyria, and
will make Nineveh a desolation and dry like a wilderness.
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జన్ముల దీవపములలో నివసించ వారంద రును త్మ్త్మ్ సాథన్ములనుండి
త్న్కే న్మ్సాకరము చేయన్ట్ట
ా భూమిలోనున్న దేవత్లను ఆయన్
నిరూిలము చేయను, యెహోవా వారికి భ్యంకరుడుగా ఉండును.
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కూషీయల్లరా,మీరును నా ఖడుముచేత్ హతులవుదురు.
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ఆయన్ ఉత్తరదేశముమీద త్న్ హసతమును చాప అష్ష
ు రు దేశమును
నాశన్ముచేయను; నీనవె పటుణమును ప్రడు చేసి దానిని ఆరిపోయిన్
యెడారివల చేయను.

And flocks shall lie down in the midst of her, all the beasts of the nations:
both the cormorant and the bittern shall lodge in the upper lintels of it:
their voice shall sing in the windows; desolation shall be in the thresholds;
for He shall uncover the cedar work.
This is the rejoicing city that dwelt without care, that said in her heart, "I am,
and there is none besides me." How she has become a desolation, a place
for beasts to lie down in! Every one that passeth by her shall hiss and wag
his hand.
Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city!

And the coast shall be for the remnant of the house of Judah; they shall feed
thereupon. In the houses of Ashkelon shall they lie down in the evening; for
the LORD their God shall visit them, and return them from captivity.

Therefore as I live," saith the LORD of hosts, the God of Israel, "surely Moab
shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah" even the
breeding of nettles and salt pits, and a perpetual desolation. The residue of
My people shall despoil them, and the remnant of My people shall possess
them."
This shall they have for their pride, because they have reproached and
magnified themselves against the people of the LORD of hosts.

The LORD will be fearsome unto them; for He will famish all the gods of the
earth; and men shall worship Him, every one from his place, even all the
isles of the heathen.
"Ye Ethiopians also, ye shall be slain by My sword."
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దానిలో పసుల మ్ందలు పండుకొనును; సకలజాత్ర జంతువులును గంపులుగా She obeyed not the voice; she received not correction; she trusted not in
కూడును; గూడ బాతులును తుంబోళ్ల
ా ను వారి దావరముల పైకముిలమీద
the LORD; she drew not near to her God.
నిలుచను; పకు
ు ల శబదము లును కిటికీలలో విన్బడును; గడపలమీద
నాశన్ము కను పంచను. వారు చేసికొనిన్ దేవదారు కఱ్ఱపనియంత్టిని
యెహోవా నాశన్ము చేయను.
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నావంటి పటుణము మ్రి యొకటి లేదని మురియచ ఉతాసహపడుచ
నిరివచార ముగా ఉండిన్ పటుణము ఇదే. అది ప్రడెైపోయెనే, మ్ృగములు
పండుకొను సథలమ్యయెనే అని దాని మ్యరు మున్ పోవువారందరు
చెపుపకొనుచ, ఈసడించచ పోపమ్ిని చేసెైగ చేయదురు.
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ముష్కరమైన్దియ భ్రష్ుమైన్దియ అనాాయము చేయన్దియన్గు
పటుణమున్కు శర మ్.
అది దేవుని మ్యట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు విశావస
ముంచదు, దాని దేవునియొదదకు రాదు.
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Her princes within her are roaring lions; her judges are evening wolves, they
gnaw not the bones till the morrow.

Her prophets are light and treacherous persons; her priests have polluted
the sanctuary, they have done violence to the law.
The just LORD is in the midst thereof; He will not do iniquity: Every morning
doth He bring His judgment to light, He faileth not. But the unjust knoweth
no shame.
దాని మ్ధా దాని అధిపతులు గరజన్చేయ సింహములు, దాని నాాయాధి
"I have cut off the nations; their towers are desolate; I made their streets
పతులు రాత్రియందు త్రరుగుల్లడుచ తెలావారువరకు ఎరలో ఏమియ
waste, that none passeth by; their cities are destroyed, so that there is no
మిగులకుండ భ్కిుంచ తోడళ్ల
ా .
man, that there is no inhabitant.
దాని పరవకిలు గప్రపలు కొట్ట
ు వారు, విశావసఘ్రత్కులు; దాని యాజకులు
I said, `Surely thou wilt fear Me, thou wilt receive instruction'--so their
ధరిశాసతీమును నిరాకరించి పరత్రష్ఠత్ వసు
త వు లను అపవిత్ిపరతురు.
dwelling should not be cut off, howsoever I punished them; but they rose
early and corrupted all their doings.
అయితే నాాయము తీరుచ యెహోవా దాని మ్ధానునానడు; ఆయన్
"Therefore wait ye upon Me," saith the LORD, "until the day that I rise up to
అకరమ్ము చేయవాడు కాడు, అనుదిన్ము త్పపకుండ ఆయన్ నాాయ
the prey; for My determination is to gather the nations, that I may assemble
విధులను బయలుపరచను, ఆయన్కు రహసామైన్దేదియ లేదు; అయిన్ను the kingdoms, to pour upon them Mine indignation, even all My fierce
నీత్రహీనులు సిగెురుగరు
anger; for all the earth shall be devoured with the fire of My jealousy.
నేను అన్ా జనులను నిరూిలము చేయగా వారి కోటలును ప్రడగును, ఒకడెైన్
సంచరించకుండ వారి వీధులను ప్రడుచేసి యనానను, జన్ము లేకుండను
వాటియందవరును కాపుర ముండకుండను వారి పటుణములను
లయపరచిన్వాడను నేనే.
దాని విష్యమై నా నిరణయమ్ంత్టి చొపుపన్ మీ నివాససథలము సరవనాశము
కాకుండున్ట్ట
ా , నాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి శిక్షకులోబడుదురని
నేన్నుకొంటిని గాని వారు దుష్కిరయలు చేయటయందు అతాాశగలవా రైరి.

For then will I return to the people a pure language, that they may all call
upon the name of the LORD, to serve Him with one accord.

8

కాబటిు యెహోవా సెలవిచచ వాకుక ఏదన్గా నాకొరకు కనిపట్ట
ు డి, నేను లేచి
యెరపట్ట
ు కొను దిన్ము కొరకు కనిపటిుయండుడి, నా ఉగరత్ను నాకోప్రగిన
అంత్టిని వారిమీద కుమ్ిరించటకెై అన్ాజనులను పోగు చేయటకును
గుంపులు గుంపులుగా రాజాములను సమ్ కూరుచటకును నేను
నిశచయించకొంటిని; నా రోషాగిన చేత్ భూమియంత్య కాలిపోవును.

"In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings wherein thou hast
transgressed against Me; for then I will take away out of the midst of thee
them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because
of My holy mountain.

9

అపుపడు జనులందరు యెహోవా నామ్మునుబటిు యేకమ్న్సుకలై ఆయన్ను I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they
సేవించన్ట్ట
ా నేను వారికి పవిత్ిమైన్ పదవుల నిచెచదను.
shall trust in the name of the LORD.
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From beyond the rivers of Ethiopia My suppliants--even the daughter of My
dispersed--shall bring Mine offering.
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చెదరిపోయిన్వారై నాకు ప్ర
ర రథన్చేయ నా జనులు కూషుదేశపు న్దుల
అవత్లనుండి నాకు నైవేదాముగా తీసి కొని రాబడుదురు.
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ఆ దిన్మున్ నీ గరవమునుబటిు సంతో ష్ంచవారిని నీలోనుండి నేను
వెళాగొట్ట
ు దును గనుక నా పరిశుదిమైన్ కొండయందు నీవిక గరవము చూపవు,
నామీద త్రరుగబడి నీవుచేసిన్ కిరయలవిష్యమై నీకు సిగు
ు కలుగదు
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దుుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామ్ము నాశర యించ జన్శ్రష్ముగా
నీమ్ధా నుండ నితు
త ను.
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ఇశారయేలీయలలో మిగిలిన్వారు ప్రపము చేయరు, అబదిమ్యడరు,
కపటముల్లడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భ్యము లేకుండ
విశారంత్రగల వారై అన్నప్రన్ములు పుచచకొందురు;
స్త్యోను నివాసు ల్లరా, ఉతాసహధవని చేయడి; ఇశారయేలీయల్లరా,
జయధవని చేయడి; యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, పూరణ హృదయముతో
సంతోష్ంచి గంతులు వేయడి.
తాను మీకు విధించిన్ శిక్షను యెహోవా కొటిువేసియనానడు; మీ శతు
ి వులను
ఆయన్ వెళాగొటిు యనానడు; ఇశారయేలుకు రాజైన్ యెహోవా మీ మ్ధా
ఉనానడు, ఇక మీదట మీకు అప్రయము సంభ్వింపదు.
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ఆ దిన్మున్ జనులు మీతో ఇటాందురు యెరూష్లేమూ, భ్యపడ కుము,
స్త్యోనూ, ధైరాము తెచచకొనుము;

Behold, at that time I will undo all that afflict thee; and I will save her that is
halt, and gather her that was driven out; and I will get them praise and fame
in every land where they have been put to shame.
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At that time will I bring you back, even in the time that I gather you; for I will
make you a name and a praise among all people of the earth, when I bring
back your captives before your eyes," saith the LORD.
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నీ దేవుడెైన్ యెహోవా నీమ్ధా ఉనానడు; ఆయన్ శకిిమ్ంతుడు, ఆయన్
మిముిను రకిుంచను, ఆయన్ బహు ఆన్ందముతో నీయందు సంతోష్ంచను,
నీయందు త్న్కున్న పేరమ్ను బటిు శాంత్ము వహించి నీయందలి
సంతోష్ముచేత్ ఆయన్ హరిుంచను.
నీ నియామ్క కాలపు పండుగలకు రాలేక చింత్పడు నీ సంబంధులను నేను
సమ్కూరచదను, వారు గొపప అవమ్యన్ము పందిన్వారు.
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The remnant of Israel shall not do iniquity nor speak lies, neither shall a
deceitful tongue be found in their mouth; for they shall feed and lie down,
and none shall make them afraid."
Sing, O daughter of Zion! Shout, O Israel! Be glad and rejoice with all the
heart, O daughter of Jerusalem!

The LORD hath taken away thy judgments; He hath cast out thine enemy.
The King of Israel, even the LORD, is in the midst of thee; thou shalt not see
evil any more.
In that day it shall be said to Jerusalem, "Fear thou not"; and to Zion, "Let
not thine hands be slack.
The LORD thy God in the midst of thee is mighty; He will save, He will rejoice
over thee with joy; He will rest in His love, He will joy over thee with singing."
"I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of
thee, to whom the reproach of it was a burden.

In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of
the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto
Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of
Jehozadak, the high priest, saying,
"Thus speaketh the LORD of hosts, saying: This people say, `The time has not
come, the time that the LORD'S house should be built.'"

ఆ కాలమున్ నినున హింసపట్ట
ు వారిన్ందరిని నేను శికిుంతును, కుంట్టచ
న్డుచవారిని నేను రకిుంతును, చెదరగొటుబడిన్వారిని సమ్కూరుచదును, ఏ
యే దేశములలో వారు అవమ్యన్ము నొందిరో అకకడనలా నేను వారికి ఖాాత్రని
మ్ంచి పేరును కలుగజేసెదను,
ఆ కాలమున్ మీరు చూచ చండగా నేను మిముిను చెరలోనుండి రపపంచి,
Then came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,
మిముిను సమ్కూరిచన్ త్రువాత్ మిముిను న్డిపంతును; నిజముగా
భూమిమీద నున్న జనులందరి దృష్ుకి నేను మీకు ఖాాత్రని మ్ంచి పేరును
తెపపంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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రాజైన్ దరాావేషు ఏలుబడియందు రండవ సంవత్స రము ఆరవ నల మొదటి "Is it time for you, O ye, to dwell in your ceilinged houses, and this house lie
దిన్మున్ పరవకియగు హగుయి దావరా యూదా దేశముమీద అధికారియ
waste?"
ష్యలీతయేలు కుమ్యరుడునైన్ జరుబాబబెలుకును పరధాన్యాజకుడును
యెహోజాదాకు కుమ్యరుడునైన్ యెహోషువకును యెహోవా వాకుక పరత్ాక్షమై
యీల్లగు సెలవిచెచను సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఆజా ఇచచన్
దేమ్న్గా
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Now therefore, thus saith the LORD of hosts: "Consider your ways!
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సమ్యమింక రాలేదు, యెహోవా మ్ందిర మును కటిుంచటకు సమ్యమింక
రాలేదని యీ జనులు చెపుపచనానరే.
అందుకు యెహోవా వాకుక పరత్ాక్షమై పరవకియగు హగుయిదావరా
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా
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Haggai
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Haggai
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Haggai

1
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Haggai

1
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కాబటిు మిముినుబటిు ఆకాశపుమ్ంచ కురువకయన్నది, భూమి పండక
యన్నది.
నేను భూమికిని పరవత్ములకును అనావృష్ు కలుగజేసి, ధాన్ాము
విష్యములోను దా
ర కాురసము విష్యములోను తెైలము విష్యములోను
భూమి ఫలించ సమ్సతము విష్యములోను మ్నుషుాల విష్యములోను
పశువుల విష్యములోను చేత్రపనులనినటి విష్యములోను కాుమ్ము
పుటిుంచియనానను.

Then spoke Haggai, the LORD'S messenger, in the LORD'S message unto the
people, saying, "I am with you, saith the LORD."
And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel,
governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high
priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and
began work on the house of the LORD of hosts their God,

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye
drink, but ye are not filled with drink; ye clothe yourselves, but there is none
warm; and he that earneth wages, earneth wages to put it into a bag with
holes."
ఈ మ్ందిరము ప్రడెైయండగా మీరు సరంబీవేసిన్ యిండాలో నిసించటకు ఇది Thus saith the LORD of hosts: "Consider your ways!
సమ్యమ్య?
కాబటిు సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా మీ
Go up to the mountain, and bring wood and build the house; and I will take
పరవరిన్నుగూరిచ ఆలోచించకొనుడి.
pleasure in it, and I will be glorified," saith the LORD.
మీరు విసాతరముగా విత్రతన్ను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజన్ము
"Ye looked for much, and lo, it came to little; and when ye brought it home,
చేయచన్నను ఆకలి తీరకయన్నది, ప్రన్ము చేయచన్నను దాహము
I blew upon it. Why?" saith the LORD of hosts. "Because of Mine house that
తీరకయన్నది, బటులు కపుప కొనుచన్నను చలి ఆగకున్నది, పనివారు
is laid waste, and ye run every man unto his own house.
కష్ుముచేసి జీత్ము సంప్రదించకొనిన్ను జీత్ము చినిగిపోయిన్ సంచిలో
వేసిన్ట్ట
ు గా ఉన్నది.
కాగా సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీ
Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed
పరవరిన్నుగూరిచ ఆలోచించకొనుడి.
from her fruit.
పరవత్ములకిక మ్య
ా ను తీసికొని వచిచ మీరు ఈ మ్ందిరమును
And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon
కటిుంచిన్యెడల దానియందు నేను సంతోష్ంచి న్నున ఘన్పరచకొందున్ని
the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the
labor of the hands."
విసాతరముగా కావలన్ని మీరు ఎదురు చూచిత్రరి గాని కొంచెముగా పండెను;
Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the
మీరు దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిుత్రని; ఎందు చేత్న్ని
high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the
యెహోవా అడుగుచనానడు. నా మ్ందిరము ప్రడెైయండగా మీరందరు మీ
LORD their God and the words of Haggai the prophet, as the LORD their God
మీ యిండు
ా కట్ట
ు కొను టకు త్వరపడుటచేత్నే గదా.
had sent him; and the people feared before the LORD.
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ష్యలీతయేలు కుమ్యరుడెైన్ జరుబాబబెలును యెహో జాదాకు కుమ్యరుడును
పరధాన్యాజకుడున్గు యెహోషు వయ శ్రష్ంచిన్ జనులందరును త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవా మ్యటలు ఆలకించి, త్మ్ దేవుడెైన్ యెహోవా పరవకి యె
ై న్
హగుయిని పంపంచి, తెలియజేసిన్ వారి విని యెహోవాయందు భ్యభ్కు
ి లు
పూనిరి.
అపుపడు యెహోవా దూత్యె
ై న్ హగుయి యెహోవా తెలియ జేసిన్ వారినుబటిు
జనులకు పరకటించిన్దేమ్న్గానేను మీకు తోడుగా ఉనానను; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు ష్యలీతయేలు కుమ్యరుడెైన్
జరుబాబబెలుయొకక మ్న్సుసను, పరధాన్ యాజకుడగు యెహోజాదాకు
కుమ్యరుడెైన్ యెహోషువ మ్న్సుసను,శ్రష్ంచిన్ జనులందరి మ్న్సుసను
పేరరేపంపగా
వారు కూడివచిచ, రాజైన్ దరాావేషుయొకక యేలుబడి యందు రండవ
సంవత్సరము ఆరవ నల యిరువది నాలు గవ దిన్మున్ సెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు త్మ్ దేవుని మ్ందిరపు పనిచేయ మొదలుపటిురి.

on the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of
Darius the king.

1

ఏడవ నల యిరువది యొకటవ దిన్మున్ యెహోవా వాకుక పరవకియగు
హగుయికి పరత్ాక్షమై సెలవిచిచన్ దేమ్న్గా

Yet now be strong, O Zerubbabel,' saith the LORD; `and be strong, O Joshua,
son of Jehozadak the high priest; and be strong, all ye people of the land,'
saith the LORD, `and work, for I am with you,' saith the LORD of hosts.

2

2

`According to the word that I covenanted with you when ye came out of
Egypt, so My Spirit remaineth among you. Fear ye not.'

Haggai

2

3

నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు ష్యలీత యేలు కుమ్యరుడెైన్
జరుబాబబెలుతోను పరధాన్యాజకు డగు యెహోజాదాకు కుమ్యరుడెైన్
యెహోషువతోను శ్రష్ంచిన్ జనులతోను ఇటానుము
పూరవకాలమున్ ఈ మ్ందిరమున్కు కలిగిన్ మ్హిమ్ను చూచిన్వారు మీలో
ఉనానరు గదా; అటిువారికి ఇది ఎటిుదిగా కన్బడు చన్నది? దానితో ఇది
ఎందున్ను పోలిన్ది కాదని తోచ చన్నది గదా.
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అయిన్ను యెహోవా ఆజా ఇచచన్ దేమ్న్గాజరుబాబబెలూ, ధైరాము
తెచచకొముి; పరధాన్యాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమ్యరుడవెైన్
యెహోషువా, ధైరాము తెచచకొముి; దేశములోనున్న సమ్సతజనుల్లరా,
ధైరాము తెచచకొని పని జరిగించడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనానను; ఇదే
సెైన్ాములకు అధి పత్రయగు యెహోవా వాకుక.

And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come; and I
will fill this house with glory,' saith the LORD of hosts.

Haggai
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మీరు ఐగుపు
ా ప `The silver is Mine, and the gold is Mine,' saith the LORD of hosts.
త దేశములో నుండి వచిచన్పుపడు నేను మీతో చేసిన్ నిబంధన్ జా
కము చేసికొనుడి; నా ఆత్ి మీ మ్ధాన్ ఉన్నది గనుక భ్యపడకుడి.
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మ్రియ సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఇక
కొంత్కాలము ఇంకొకమ్యరు ఆకాశమును భూమిని సముదరమును నేలను నేను
కంపంపజేతును.
నేను అన్ాజనులన్ందరిని కద లింపగా అన్ాజనులందరి యొకక
యిష్ువసు
త వులు తేబడును; నేను ఈ మ్ందిరమును మ్హిమ్తో నింపుదును;
ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.
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Haggai

In the seventh month, on the one and twentieth day of the month, came
the word of the LORD by the prophet Haggai, saying,
"Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to
Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and to the residue of the
people, saying:
`Who is left among you who saw this house in her first glory? And how do
ye see it now? Is this not in your eyes by comparison with it as nothing?

For thus saith the LORD of hosts: `Yet once, it is a little while, and I will
shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land.

`The glory of this latter house shall be greater than of the former,' saith the
LORD of hosts. `And in this place will I give peace,' saith the LORD of hosts."
In the four and twentieth day of the ninth month, in the second year of
Darius, came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,
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వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు యెహోవా
వాకుక.
ఈ కడవరి మ్ందిరము యొకక మ్హిమ్ మునుపటి మ్ందిరముయొకక
మ్హిమ్ను మించన్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెల
విచచచనానడు. ఈ సథలమ్ందు నేను సమ్యధాన్ము నిలుప
న్నుగరహించెదను; ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.

"Thus saith the LORD of hosts: Ask now the priests concerning the law,
saying,
`If one bear holy flesh in the skirt of his garment, and with his skirt toucheth
bread, or pottage, or wine, or oil, or any meat, shall it be holy?'" And the
priests answered and said, "No."

మ్రియ దరాావేషు ఏలుబడియందు రండవ సంవత్స రము తొమిిదవనల
యిరువది నాలువ దిన్మున్ యెహోవా వాకుక పరవకియగు హగుయికి పరత్ాక్షమై
సెలవిచిచన్ దేమ్న్గా
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగున్ ఆజా ఇచచచనానడు
యాజకులయొదద ధరి శాసతీ విచారణచేయము.

Then said Haggai, "If one who is unclean from a dead body touch any of
these, shall it be unclean?" And the priests answered and said, "It shall be
unclean."
Then answered Haggai and said, "`So is this people, and so is this nation
before Me,' saith the LORD, `and so is every work of their hands; and that
which they offer there is unclean.
ఒకడు పరత్రష్ుత్మైన్ మ్యంస మును త్న్ వసతీపుచెంగున్ కట్ట
ు కొని, త్న్
And now, I pray you, consider from this day and upward, from before a
చెంగుతో ర్కట్టు నైన్ను వంటకమునైన్ను దా
ర కాురసమునైన్ను తెైలమునైన్ను మ్రి stone was laid upon a stone in the temple of the LORD:
ఏవిధమ్గు భోజన్పదారథమునైన్ను ముటిున్యెడల, ఆ ముటిున్ది
పరత్రష్ఠత్మ్గునా? యని యాజకులన్డుగగా వారు కాదనిరి
శవమును ముట్ట
ు టవలన్ ఒకడు అంట్టపడి అటిువాటిలో దేనినైన్ను
ముటిున్యెడల తాను ముటిున్ది అపవిత్ిమ్గునాయని హగుయి మ్రల
న్డుగగా యాజకులు అది అపవిత్ిమ్గు న్నిరి.
అపుపడు హగుయి వారి కీల్లగు పరతుాత్తరమిచెచనుఈ పరజలును ఈ
జనులును నా దృష్ుకి ఆల్లగున్నేయనానరు; వారు చేయ కిరయ లనినయ
వారచచట అరిపంచన్వియనినయ నా దృష్ుకి అపవిత్ిములు; ఇదే యెహోవా
వాకుక.
ఈ రాత్ర మీద రాయియంచి యెహోవా మ్ందిరము కటునారం భించిన్ది
మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభ్వించిన్దానిని ఆలోచన్చేసికొనుడి.
నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపపల కంకులు వేయగా పది కుపపలంత్
ధాన్ామే తేలు చన్నది; తీసికొన్వలన్ని ఏబది కొలల తొటిుయొదదకు ఒకడు
రాగా ఇరువదికొలలు మ్యత్ిమేదొరకును.
తెగులుతోను కాట్టకతోను వడగండాతోను మీ కషా
ు రిజత్మ్ంత్టిని నేను
నాశన్ము చేసియనానను; అయిన్ను మీలో ఒకడును త్రరిగి నాయొదదకు
రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక.
మీరు ఆలోచించకొనుడి. ఇంత్కుముందుగా తొమిిదవ నల యిరువది
నాలుగవ దిన్మునుండి, అన్గా యెహోవా మ్ందిరపు పునాది వేసిన్
నాటనుండి మీకు సంభ్వించిన్ దానిని ఆలోచించకొనుడి.

Since those days were, when one came to a heap of twenty measures, there
were but ten. When one came to the wine vat to draw out fifty vessels out
of the press, there were but twenty.
I smote you with blight and with mildew and with hail in all the labors of
your hands; yet ye turned not to Me,' saith the LORD.

`Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day
of the ninth month, even from the day that the foundation of the LORD'S
temple was laid, consider it:
Is the seed yet in the barn? Yea, as yet the vine, and the fig tree, and the
pomegranate, and the olive tree hath not brought forth. From this day will I
bless you.'"
And again the word of the LORD came unto Haggai in the four and twentieth
day of the month, saying,
"Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying: `I will shake the heavens
and the earth.

కొటాలో ధాన్ామున్నదా? దా
ర క్షచెటాయిన్ను అంజూరపుచెటాయిన్ను
And I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength
దానిమ్ిచెటాయి న్ను ఒలీవచెటాయిన్ను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది of the kingdoms of the heathen; and I will overthrow the chariots and those
మొదలుకొని నేను మిముిను ఆశీరవదించెదను.
who ride in them, and the horses and their riders shall come down, every
one by the sword of his brother.
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Haggai
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మ్రియ ఆ నల యిరువది నాలుగవ దిన్మున్ యెహోవా వాకుక హగుయికి
మ్రల పరత్ాక్షమై సెల విచిచన్దేమ్న్గా

In that day,' saith the LORD of hosts, `will I take thee, O Zerubbabel, My
servant, the son of Shealtiel,' saith the LORD, `and will make thee as a
signet; for I have chosen thee,' saith the LORD of hosts."
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యూదాదేశపు అధికారియగు జరుబాబబెలుతో ఇటానుముఆకాశమును
భూమిని నేను కంపంపజేయచనానను.
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Zechariah
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రాజాముల సింహాసన్ములను నేను కిరంద పడవేతును; అన్ాజనుల
రాజాములకు కలిగిన్ బలమును నాశన్ము చేతును; రథములను వాటిని
ఎకికన్ వారిని కిరంద పడవేతును; గుఱ్ఱములును రౌతులును ఒకరి ఖడుముచేత్
ఒకరు కూలుదురు.
నా సేవకుడవును ష్యలీత యేలు కుమ్యరుడవునైన్ జరుబాబబెలూ, నేను
నినున ఏరపరచకొనియనానను గనుక ఆ దిన్మున్ నేను నినున తీసికొని
ముదర యంగరముగా చేతును; ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
వాకుక.
దరాావేషు ఏలుబడియందు రండవ సంవత్సరము ఎనిమి దవ నలలో
యెహోవా వాకుక పరవకియ ఇదోదకు పుటిున్ బెరకాా కుమ్యరుడునైన్ జకరాాకు
పరత్ాక్షమై సెలవిచిచన్దేమ్న్గా

In the eighth month in the second year of Darius, came the word of the
LORD unto Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet,
saying,
"The LORD hath been sorely displeased with your fathers.
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యెహోవా మీ పత్రులమీద బహుగా కోపంచెను.

Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried,
saying: Thus saith the LORD of hosts: `Turn ye now from your evil ways and
from your evil doings.' But they did not hear, nor hearken unto Me, saith the
LORD.
Your fathers, where are they? And the prophets, do they live for ever?

Zechariah

1

3

కాబటిు నీవు వారితో ఇటానుము సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
సెలవిచచన్ దేమ్న్గామీరు నాత్ట్ట
ు త్రరిగిన్యెడల నేను మీ త్ట్ట
ు
త్రరుగుదున్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు;
ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.

But My words and My statutes, which I commanded My servants the
prophets, did they not overtake your fathers? And they returned and
said,`As the LORD of hosts thought to do unto us, according to our ways and
according to our doings, so hath He dealt with us.'"
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మీరు మీ పత్రులవంటివారై యండవదు
ద ; పూరివకులైన్ పరవకిలుసెైన్ాములకు Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month
అధి పత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీ దురాిరు త్ను మీ
of Shebat, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto
దుష్కిరయలను మ్యని త్రరుగుడని వారికి పరక టించిన్ను వారు విన్కపోయిరి, నా Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying:
మ్యట ఆలకించక పోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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మీ పత్రు లేమైరి? పరవకిలు నిత్ాము బరదుకుదురా?
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అయిన్ను నా సేవకులైన్ పరవకిలకు నేను సెలవిచిచన్ మ్యటలును కటుడలును
మీ పత్రుల విష్యములో నరవేరలేదా? నరవేరగా వారు త్రరిగిమ్న్
పరవరిన్నుబటిుయ కిరయలను బటిుయ యెహోవా మ్న్కు చేయదలచిన్
పరకారముగా ఆయన్ అంత్య మ్న్కు చేసియనానడని చెపుపకొనిరి.
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మ్రియ దరాావేషు ఏలుబడియందు రండవ సంవ త్సరము శెబాట్ట అను
And the man that stood among the myrtle trees answered and said, "These
పదకొండవ నల యిరువది నాలుగవ దిన్మున్ యెహోవా వాకుక పరవకియ
are they whom the LORD hath sent to walk to and fro throughout the earth."
ఇదోదకు పుటిున్ బెరకాా కుమ్యరుడునైన్ జకరాాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను.
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Therefore say thou unto them: Thus saith the LORD of hosts: `Turn ye unto
Me,' saith the LORD of hosts, `and I will turn unto you,' saith the LORD of
hosts.

I saw by night, and behold, a man riding upon a red horse, and he stood
among the myrtle trees that were in the bottom; and behind him were
there red horses, speckled, and white.
Then said I, "O my lord, what are these?" And the angel that talked with me
said unto me, "I will show thee what these be."

రాత్రి ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱమునకికన్ మ్నుషుా డొకడు నాకు కన్బడెను; అత్డు
లోయలోనున్న గొంజ చెటాలో నిలువబడియండగా అత్ని వెనుక ఎఱ్ఱని
గుఱ్ఱము లును చకకలు చకకలుగల గుఱ్ఱములును తెలాని గుఱ్ఱము లును
కన్బడెను.
అపుపడునా యేలిన్వాడా, యివి ఏమ్ని నేన్డుగగా నాతో మ్యటల్లడు
దూత్ఇవి ఏమి యె
ై న్ది నేను నీకు తెలియజేతున్నను.

And they answered the angel of the LORD who stood among the myrtle
trees, and said, "We have walked to and fro throughout the earth, and
behold, all the earth sitteth still and is at rest."

అపుపడు గొంజ చెటాలో నిలువబడియన్నవాడుఇవి లోకమ్ంత్టను
త్రరుగుల్లడుటకు యెహోవా పంపంచిన్ గుఱ్ఱములని చెపపను.
అవి గొంజచెటామ్ధాను నిలువబడిన్ యెహోవా దూత్ను చూచిమేము
లోకమ్ంత్ట త్రరుగుల్లడివచిచ యనానము; ఇదిగో లోకులందరు
శాంత్ముకలిగి నిమ్ిళ ముగా ఉనానరని చెపపను.
అందుకు యెహోవా దూత్సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా, డెబబది
సంవత్సరములనుండి నీవు యెరూష్లేముమీదను యూదా
పటుణములమీదను కోపముంచియనానవే; యిక ఎనానళ్ల
ా
కనికరింపకయందువు అని మ్న్విచేయగా
యెహోవా నాతో మ్యటల్లడిన్ దూత్కు ఆదరణయె
ై న్ మ్ధుర వచన్ ములతో
ఉత్తరమిచెచను.

And the LORD answered the angel who talked with me, with good words
and comforting words.
So the angel who communed with me said unto me, "Cry thou, saying, Thus
saith the LORD of hosts: `I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great
jealousy.
And I am very sorely displeased with the heathen who are at ease; for I was
but a little displeased, and they helped forward the affliction.'
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కాబటిు నాతో మ్యటల్లడు చన్న దూత్ నాతో ఇటాననునీవు పరకటన్ చేయ
వలసిన్దేమ్న్గాసెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు
సెలవిచచచనానడునేను యెరూష్లేము విష్యములోను
స్త్యోనువిష్యములోను అధికాసకిి కలిగియనానను;
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Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, four horns.
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నిమ్ిళముగా ఉన్న అన్ాజనులమీద నేను బహుగా కోపంచచనానను;
ఏలయన్గా నేను కొంచెము కోపపడగా కీడుచేయవలన్న్న తాత్పరాముతో
వారు సహాయలైరి.
కాబటిు యెహోవా సెలవిచచన్ దేమ్న్గావాత్సలాముగలవాడనై నేను
యెరూష్లేము త్ట్ట
ు త్రరిగియనానను; అందులో నా మ్ందిరము కటు బడును;
యెరూష్లేముమీద శిలపకారులు నూలు సాగ ల్లగుదురు; ఇదే సెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.
నీవు ఇంకను పరకటన్ చేయవలసిన్దేమ్న్గా ఇక నా పటుణములు
భాగాముతో మ్రి ఎకుకవగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా స్త్యోనును
ఓదారుచను, యెరూష్లేమును ఆయన్ ఇకను కోరుకొనును.
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అపుపడు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముిలు కన్ బడెను.

Then said I, "What come these to do?" And he spoke, saying, "These are the
horns which have scattered Judah, so that no man lifted up his head; but
these have come to frighten them, to cast out the horns of the Gentiles who
lifted up their horn over the land of Judah to scatter it."

Then the angel of the LORD answered and said, "O LORD of hosts, how long
wilt Thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against
which Thou hast had indignation these threescore and ten years?"

Therefore thus saith the LORD: `I have returned to Jerusalem with mercies.
My house shall be built in it,' saith the LORD of hosts, `and a line shall be
stretched forth upon Jerusalem.'
Cry yet, saying, Thus saith the LORD of hosts: `My cities through prosperity
shall yet be spread abroad; and the LORD shall yet comfort Zion, and shall
yet choose Jerusalem.'"

And I said unto the angel who talked with me, "What are these?" And he
answered me, "These are the horns which have scattered Judah, Israel, and
Jerusalem."
And the LORD showed me four carpenters.
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ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మ్యటల్లడు చన్న దూత్న్డుగగా అత్డుఇవి
యూదావారిని ఇశార యేలువారిని యెరూష్లేము నివాసులను చెదరగొటిున్
కొముిలనను.
యెహోవా న్లుగురు కంసాలులను నాకు కనుపరచగా
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నీ వెకకడికి పోవు చనానవని నేన్త్ని న్డుగగా అత్డుయెరూష్లేము యొకక
వెడలుపను పడుగును ఎంతెైన్ది కొలిచిచూడ బోవుచనానన్నను.
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అంత్ట నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ బయలుదేరగా మ్రియొక దూత్
యత్నిని ఎదు ర్కకన్వచెచను.
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రండవ దూత్పరుగెత్రతపోయి యెరూష్లేములో మ్నుషుాలును పశువులును
విసాతర మైన్ందున్ అది ప్ర
ర కారములు లేని మైదాన్ముగా ఉండు న్ని ఈ
¸యవనునికి తెలియజేయమ్ని మొదటి దూత్కు ఆజా ఇచెచను.
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నేను దానిచట్ట
ు అగిన ప్ర
ర కారముగా ఉందును, నేను దాని మ్ధాను నివాసినై
మ్హిమ్కు కారణ ముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక.
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ఉత్తర దేశములో ఉన్నవారల్లరా, త్పపంచకొని రండి; ఆకా శపు నాలుగు
వాయవులంత్ విశాలముగా నేను మిముిను వాాపంపజేసియనానను; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
బబులోనుదేశములో నివాసివగు స్త్యోనూ, అచచటనుండి త్పపంచకొని
పముి; ఇదే యెహోవా వాకుక.
సెైన్ా ములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామిముిను
ముటిున్వాడు త్న్ కనుగుడు
ి ను ముటిున్వాడని యెంచి త్న్కు ఘన్త్
తెచచకొన్దలచి, మిముిను దోచ కొనిన్ అన్ాజనులయొదదకు ఆయన్ న్నున
పంపయనానడు.
నేను నా చేత్రని వారిమీద ఆడించగా వారు త్మ్ దాసు లకు దోపుడు
సొమ్ిగుదురు; అపుపడు సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు యెహోవా న్నున
పంపయనానడని మీరు తెలిసి కొందురు.
స్త్యోను నివాసుల్లరా, నేను వచిచ మీ మ్ధాను నివాసముచేతును;
సంతోష్ముగానుండి ప్రటలు ప్రడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక.

వీరేమి చేయబోవుచనానరని నేన్డిగి న్ందుకు ఆయన్ఎవడును
త్లయెత్తకుండ యూదావారిని చెదరగొటిున్ కొముిలు ఇవే. అయితే వాటిని
భ్య పట్ట
ు టకును, యూదాదేశసు
థ లన్ందరిని చెదరగొట్ట
ు టకెై వారిమీద
బల్లతాకరము జరిగించిన్ అన్ాజనుల కొముి లను పడగొట్ట
ు టకును వీరు
వచిచయనానరని నాకు సెలవిచెచను.
మ్రియ నేను తేరిచూడగా కొలనూలు చేత్పట్ట
ు కొనిన్ యొకడు నాకు
కన్బడెను.

I lifted up mine eyes again and looked, and behold, a man with a measuring
line in his hand.
Then said I, "Whither goest thou?" And he said unto me, "To measure
Jerusalem to see what is the breadth thereof and what is the length
thereof."
And behold, the angel who talked with me went forth; and another angel
went out to meet him

and said unto him, "Run, speak to this young man, saying, `Jerusalem shall
be inhabited as towns without walls, because of the multitude of men and
cattle therein.
For I,' saith the LORD, `will be unto her a wall of fire round about, and will
be the glory in the midst of her.'"
"Ho! Ho! Come forth, and flee from the land of the north," saith the LORD;
"for I have spread you abroad as the four winds of the heaven," saith the
LORD.
"Deliver thyself, O Zion, ye that dwellest with the daughter of Babylon."

For thus saith the LORD of hosts: "After the glory hath He sent me unto the
nations which despoiled you, for he that toucheth you toucheth the apple of
His eye.
For behold, I will shake Mine hand upon them, and they shall be a spoil to
their servants. And ye shall know that the LORD of hosts hath sent me.
"Sing and rejoice, O daughter of Zion; for lo, I come, and I will dwell in the
midst of thee," saith the LORD.
"And many nations shall be joined to the LORD in that day, and shall be My
people; and I will dwell in the midst of thee. And thou shalt know that the
LORD of hosts hath sent me unto thee.
And the LORD shall inherit Judah as His portion in the holy land, and shall
choose Jerusalem again."
Be silent, O all flesh, before the LORD, for He is raised up out of His holy
habitation.
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ఆ దిన్మున్ అన్ా జనులనేకులు యెహోవాను హతు
త కొని నాకు
And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the
జనులగుదురు, నేను మీ మ్ధా నివాసముచేతును; అపుపడు యెహోవా న్నున LORD, and Satan standing at his right hand to resist him.
మీ యొదదకు పంపయనానడని మీరు తెలిసి కొందురు.
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మ్రియ త్న్కు సావసథామ్ని యెహోవా పరత్రష్ఠత్మైన్ దేశములో యూదాను
సవత్ంత్రించ కొనును, యెరూష్లేమును ఆయన్ ఇకను కోరుకొనును.
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సకలజనుల్లరా, యెహోవా త్న్ పరిశుదిమైన్ నివాసము విడిచి
వచచచనానడు, ఆయన్ సనినధిని మౌనులై యండుడి.
మ్రియ యెహోవా దూత్యెదుట పరధాన్ యాజకు డెైన్ యెహోషువ
నిలువబడుటయ, సాతాను ఫిరాాదియె
ై అత్ని కుడిప్రరశవమున్
నిలువబడుటయ అత్డు నాకు కనుపరచెను.
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And the LORD said unto Satan, "The LORD rebuke thee, O Satan; even the
LORD who hath chosen Jerusalem rebuke thee! Is not this a brand plucked
out of the fire?"
Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel.

And He answered and spoke unto those who stood before Him, saying,
"Take away the filthy garments from him." And unto him He said, "Behold, I
have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with
change of raiment."
సాతానూ, యెహోవా నినున గదిదంచను, యెరూష్లేమును కోరుకొను యెహోవా And I said, "Let them set a clean miter upon his head." So they set a clean
నినున గదిదంచను ఇత్డు అగినలోనుండి తీసిన్ కొరవివలనే యనానడుగదా miter upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the
అని యెహోవా దూత్ సాతానుతో అనను.
LORD stood by.
యెహోషువ మ్లిన్ వసతీములు ధరించిన్వాడెై దూత్ సముఖములో
నిలువబడియండగా
దూత్ దగుర నిలిచియన్నవారిని పలిచిఇత్ని మైలబటులు తీసివేయడని
ఆజా
ా పంచినేను నీ దోష్మును పరిహరించి పరశసతమైన్ వసతీములతో నినున
అలంకరించచనానను అని సెలవిచెచను.
అత్ని త్లమీద తెలాని ప్రగా పటిుంచడని నేను మ్న్విచేయగా వారు అత్ని
త్లమీద తెలాని ప్రగాపటిు వసతీములతో అత్నిని అలంకరించిరి; యెహోవా
దూత్ దగుర నిలు చండెను.
అపుపడు యెహోవా దూత్ యెహోషువకు ఈల్లగు ఆజా ఇచెచను.

సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానా మ్యరుములలొ
న్డుచచ నేను నీ కపపగించిన్ దానిని భ్దరముగా గెైకొనిన్ యెడల, నీవు నా
మ్ందిరముమీద అధికారివెై నా ఆవరణ ములను కాప్రడువాడవగుదువు;
మ్రియ ఇకకడ నిలువ బడు వారికి కలిగిన్ట్ట
ా నా సనినధిని నిలుచ
భాగాము నీ కితు
త ను.
పరధాన్యాజకుడవెైన్ యెహోషువా, నీ యెదుట కూరుచండు నీ సహకారులు
సూచన్లుగా ఉనానరు; నీవును వారును నా మ్యట ఆలకింపవలను, ఏదన్గా
చిగురు అను నా సేవకుని నేను రపపంపబోవు చనానను.

And the angel of the LORD protested unto Joshua, saying,
"Thus saith the LORD of hosts: `If thou wilt walk in My ways, and if thou wilt
keep My ordinance, then thou shalt also judge My house, and shalt also
keep My courts, and I will give thee places to walk among these who stand
by.
Hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellows who sit before
thee; for they are men wondered at. For behold, I will bring forth My
Servant the BRANCH.
For behold the stone that I have laid before Joshua: upon one stone shall be
seven eyes. Behold, I will engrave the engraving thereof,' saith the LORD of
hosts, `and I will remove the iniquity of that land in one day.
In that day,' saith the LORD of hosts, `shall ye call every man his neighbor
under the vine and under the fig tree.'"

And the angel who talked with me came again and waked me, as a man who
is wakened out of his sleep,

యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన్ రాత్రని తేరి చూడుడి, ఆ రాత్రకి ఏడు
and said unto me, "What seest thou?" And I said, "I have looked and behold,
నేత్ిములున్నవి, దాని చెకకడపు పని చేయవాడను నేను. ఇదే సెైన్ాములకు a candlestick all of gold with a bowl upon the top of it, and his seven lamps
అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక; మ్రియ ఒక దిన్ము లోగానే నేను ఈ
thereon, and seven pipes to the seven lamps which are upon the top
దేశముయొకక దోష్మును పరిహ రింతును;
thereof;
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ఆ దిన్మున్ దా
ర క్షచెటాకిరందను అంజూరపు చెటా కిరందను కూరుచండుటకు
మీరందరు ఒకరినొకరు పలుచకొని పోవుదురు; ఇదే సెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక.
నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ త్రరిగి వచిచ నిదర పోయిన్ యొకని లేపన్ట్ట
ా
న్నున లేప
నీకు ఏమి కన్బడు చన్నదని యడుగగా నేనుసువరణమ్యమైన్ దీపసతంభ్
మును దానిమీద ఒక పరమిదయను, దీపసతంభ్మున్కు ఏడు దీపములును
దీపమున్కు ఏడసి గొటుములును కన్బడు చన్నవి.
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and two olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other
upon the left side thereof."
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గొపప పరవ త్మ్య, జరుబాబబెలును అడిగించటకు నీవు ఏమ్యత్ిపు దాన్వు? For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice and
నీవు చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven. They are
జనులు కేకలువేయగా అత్డు పైరాయి తీసికొని పటిుంచను.
the eyes of the LORD, which run to and fro through the whole earth."
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యెహోవా వాకుక మ్రల నాకు పరత్ాక్షమై యీల్లగు సెలవిచెచను

Then answered I and said unto him, "What are these two olive trees upon
the right side of the candlestick and upon the left side thereof?"
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జరుబాబబెలు చేతులు ఈ మ్ందిరపు పునాది వేసియన్నవి, అత్ని చేతులు
ముగించను, అపుపడు సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు యెహోవా న్నున
మీయొదదకు పంపయనానడని నీవు తెలిసికొందువు.
కారాములు అలపములైయన్న కాలమును త్ృణీకరించిన్ వాడెవడు?
లోకమ్ంత్టను సంచా రము చేయ యెహోవాయొకక యేడు నేత్ిములు
జరుబాబబెలు చేత్రలో గుండు నూలుండుటచూచి సంతోష్ంచను.

And I answered again and said unto him, "What be these two olive
branches, which through the two golden pipes empty the golden oil out of
themselves?"
And he answered me and said, "Knowest thou not what these be?" And I
said, "No, my lord."
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దీపసతంభ్మున్కు ఇరుపరకకలనుండు ఈ రండు ఒలీవచెట్ట
ా ఏమిటివనియ,

Zechariah

4

12

రండు బంగారపు కొముిలలోనుండి సువరణ తెైలమును కుమ్ిరించ ఒలీవ
చెటాకున్న రండు కొమ్ిలును ఏమిటివనియ నేన్త్నిని న్డుగగా

Then said he, "These are the two anointed ones, who stand by the Lord of
the whole earth."
Then I turned, and lifted up mine eyes and looked, and behold, a flying scroll.
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అత్డు నాతోఇవేమిటివని నీకు తెలియదా యననునా యేలిన్వాడా, నాకు
తెలియదని నేన్న్గా

So I answered and spoke to the angel who talked with me, saying, "What are
these, my lord?"
Then the angel who talked with me answered and said unto me, "Knowest
thou not what these be?" And I said, "No, my lord."

మ్రియ రండు ఒలీవచెట్ట
ా దీపసతంభ్మున్కు కుడిపరకక ఒకటియ ఎడమ్పరకక Then he answered and spoke unto me, saying, "This is the word of the LORD
ఒకటియ కన్బడు చన్నవని చెపప
unto Zerubbabel, saying, `Not by might nor by power, but by My Spirit,'
saith the LORD of hosts.
నా యేలిన్వాడా, యిదేమిటియని నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ న్డిగిత్రని. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a
plain; and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying,
`Grace, grace unto it!'"
నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ ఇదేమిటో నీకు తెలియదా యని
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
న్న్నడుగగానేను--నా యేలిన్వాడా, నాకు తెలియ దంటిని.
అపుపడత్డు నాతో ఇటాననుజరుబాబబెలు న్కు పరత్ాక్షమ్గు యెహోవా
"The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands
వాకుక ఇదే; శకిిచేత్ నైన్ను బలముచేత్నై న్నుకాక నా ఆత్ిచేత్నే ఇది
shall also finish it. And thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me
జరుగున్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచెచను.
unto you.

And he said unto me, "What seest thou?" And I answered, "I see a flying
scroll. The length thereof is twenty cubits and the breadth thereof ten
cubits."
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అత్డువీరిదదరు సరవలోకనాధుడగు యెహోవాయొదద నిలువబడుచ తెైలము1 Then said he unto me, "This is the curse that goeth forth over the face of the
పోయవారై యనానరనను.
whole earth; for every one who stealeth shall be cut off as on this side
according to it, and every one who sweareth shall be cut off as on that side
according to it.
నేను మ్రల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు పుసతకమొకటి నాకు కన్బడెను.
`I will bring it forth,' saith the LORD of hosts, `and it shall enter into the
house of the thief and into the house of him that sweareth falsely by My
name. And it shall remain in the midst of his house and shall consume it,
with the timber thereof and the stones thereof.'"
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అపుపడు నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ బయలు వెళ్లానీవు నిదానించి చూచి And he said, "This is wickedness." And he cast it into the midst of the ephah,
ఇవత్లకు వచచన్దేమిటో కనిపట్ట
ు మ్ని నాతో చెపపగా
and he cast the weight of lead upon the mouth thereof.
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ఇదేమిటియని నేన్డిగి త్రని. అందుకత్డుఇది కొల, ఇది బయలువెళ్ల
ా తూము Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, there came out two
అనను; మ్రియ లోకమ్ంత్టను జనులు ఈల్లగున్ కన్ బడుదురని చెపపను. women, and the wind was in their wings (for they had wings like the wings
of a stork), and they lifted up the ephah between the earth and the heaven.
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అపుపడు స్త్సపుబిళాను తీయగా కొల తూములో కూరుచన్న యొక స్త్తీ
కన్బడెను.
అపుపడత్డుఇది దోష్మూరిి యని నాతో చెపప తూములో దాని పడవేసి
స్త్సపుబిళాను తూముమీద నుంచెను.
నేను మ్రల తేరి చూడగా ఇదదరు స్త్తీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ
రకకలవంటి రకకలు వారి కుండెను, గాలి వారి రకకలను ఆడించచండెను,
వారు వచిచ తూమును భూమ్యాకాశముల మ్ధాకు ఎత్రత దాని మోసిరి.

Then said I to the angel who talked with me, "Whither do these bear the
ephah?"
And he said unto me, "To build it a house in the land of Shinar; and it shall
be established, and set there upon her own base."
And I turned, and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came
four chariots out from between two mountains, and the mountains were
mountains of brass.
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In the first chariot were red horses, and in the second chariot black horses,
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వీరు ఈ తూమును ఎకకడికి తీసికొని పోవుదురని నాతో మ్యటల్లడుచన్న
దూత్ను నేన్డు గగా
షీనారుదేశమ్ందు దానికొక సాలను కట్ట
ు టకు వారు పోవుచనానరు; అది
సిదిమైన్పుపడు అకకడ దానిని పీఠముమీద పటిుయంచదురని అత్డు
నాకుత్తర మిచెచను.

నీకేమి కన్బడుచన్నదని అత్డు న్న్నడుగగా నేను,ఇరువెైమూరల నిడివియ
పదిమూరల వెడలుపనుగల యెగిరిపోవు పుసతకమొకటి నాకు కన్బడు
చన్నదంటిని.
అందుకత్డు నాతో ఇటాననుఇది భూమియంత్టిమీదికి బయలువెళ్ల
ా శాపమే;
దానికి ఒక పరకకను వా
ర సియన్న దానినిబటిు దొంగిలువారందరును
కొటిువేయబడుదురు; రండవ పరకకను వా
ర సియన్న దానినిబటిు
అపరమ్యణకులందరును కొటిువేయబడుదురు.
ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుకనేనే దాని
బయలుదేరజేయచనానను; అది దొంగల యిండాలోను, నా నామ్మునుబటిు
అబదిపరమ్యణము చేయవారి యిండాలోను పరవేశించి వారి యిండాలో ఉండి
వాటిని వాటి దూలములను రాళాను నాశన్ము చేయను.

Then the angel who talked with me went forth and said unto me, "Lift up
now thine eyes and see what is this that goeth forth."
And I said, "What is it?" And he said, "This is an ephah that goeth forth." He
said moreover, "This is their resemblance through all the earth."

And behold, there was lifted up a weighty piece of lead, and this is a woman
who sitteth in the midst of the ephah.

and in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled and
bay horses.
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నేను మ్రల తేరిచూడగా రండు పరవత్ముల మ్ధా నుండి నాలుగు
రథములు బయలుదేరుచండెను, ఆ పరవత్ ములు ఇత్తడి పరవత్ములై
యండెను.
మొదటి రథము న్కు ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱములు, రండవ రథమున్కు న్లాని గుఱ్ఱ
ములు,

Then I answered and said unto the angel who talked with me, "What are
these, my lord?"

3

మూడవ రథమున్కు తెలాని గుఱ్ఱములు నాలుగవ రథమున్కు చకకలు
చకకలుగల బలమైన్ గుఱ్ఱము లుండెను.

6

4

నా యేలిన్వాడా, యివేమిటియని నాతో మ్యటల్లడుచన్న దూత్ను
నేన్డుగగా

The black horses which are therein go forth into the north country, and the
white go forth after them, and the grizzled go forth toward the south
country.
And the bay went forth and sought to go, that they might walk to and fro
through the earth." And he said, "Get you hence, walk to and fro through
the earth." So they walked to and fro through the earth.

Zechariah

6

5

అత్డు నాతో ఇటాననుఇవి సరవలోకనాధుడగు యెహోవా సనినధిని విడిచి
బయలు వెళ్ల
ా ఆకాశపు చతురావయవులు.

Then cried he unto me, and spoke unto me, saying, "Behold, these who go
toward the north country have quieted my spirit in the north country."

Zechariah
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And the word of the LORD came unto me, saying,
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Zechariah

6

8

న్లాని గుఱ్ఱములున్న రథము ఉత్తర దేశములోనికి పోవున్ది; తెలాని
గుఱ్ఱములున్న రథము వాటి వెంబడిపోవును, చకకలు చకకలుగల
గుఱ్ఱములుగల రథము దకిుణ దేశములోనికి పోవును.
బలమైన్ గుఱ్ఱములు బయలువెళ్లా లోకమ్ంత్ట సంచరింప పరయత్రనంపగా,
పోయి లోక మ్ందంత్ట సంచరించడని అత్డు సెలవిచెచను గనుక అవి
లోకమ్ందంత్ట సంచరించచండెను.
అపుపడత్డు న్నున పలిచిఉత్తరదేశములోనికి పోవు వాటిని చూడుము; అవి
ఉత్తరదేశమ్ందు నా ఆత్ిను నమ్ిది పరచన్ని నాతో అనను.

Zechariah
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మ్రియ యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై సెలవిచిచన్దేమ్న్గా

and speak unto him, saying, `Thus speaketh the LORD of hosts, saying,
"Behold the Man whose name is The BRANCH! And He shall grow up out of
His place, and He shall build the temple of the LORD.

Zechariah
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చెరపటుబడిన్వారిలో బబులోను నుండి వచిచన్ హెలదయి టోబీయా యెదాయా Even He shall build the temple of the LORD; and He shall bear the glory, and
అనువారు జఫనాా కుమ్యరుడగు యోషీయా యింట దిగియనానరు; వారు
shall sit and rule upon His throne. And He shall be a priest upon His throne;
చేరిన్ దిన్మున్నే నీవు ఆ యింటికిపోయి
and the counsel of peace shall be between them both."'

Zechariah

6
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వారి న్డిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటముచేసి పరధాన్ యాజకుడును "And the crowns shall be for Helem and for Tobijah and for Jedaiah, and for
యెహోజాదాకు కుమ్యరుడునైన్ యెహో షువ త్లమీద ఉంచి
Hen the son of Zephaniah, for a memorial in the temple of the LORD.

Zechariah
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అత్నితో ఇటానుముసెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
And those who are far off shall come and build the temple of the LORD, and
సెలవిచచన్దేమ్న్గాచిగురు అను ఒకడు కలడు; అత్డు త్న్ సథలములోనుండి ye shall know that the LORD of hosts hath sent Me unto you. And this shall
చిగురుచను, అత్డు యెహోవా ఆలయము కట్ట
ు ను.
come to pass if ye will diligently obey the voice of the LORD your God."
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Zechariah
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Zechariah

And the angel answered and said unto me, "These are the four spirits of the
heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth.

"Take from them of the captivity -- even from Heldai, from Tobijah, and
from Jedaiah, who have come from Babylon -- and come thou the same day
and go into the house of Josiah the son of Zephaniah.
Then take silver and gold and make crowns, and set them upon the head of
Joshua the son of Jehozadak, the high priest,
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అత్డ యెహోవా ఆలయము కట్ట
ు ను; అత్డు ఘన్త్ వహించకొని సింహాసనా And it came to pass in the fourth year of King Darius that the word of the
స్త్నుడెై యేలును,సింహాసనాస్త్నుడెై అత్డు యాజకత్వము చేయగా ఆ
LORD came unto Zechariah, in the fourth day of the ninth month, even in
యిదదరికి సమ్యధాన్కరమైన్ యోచన్లు కలు గును.
Chisleu,
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when they had sent Sherezer and Regemmelech and their men unto the
house of God to pray before the LORD,
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ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జా
ా ప కారథముగా ఉంచబడి,
హేలమున్కును టోబీయాకును యెదాయాకును జఫనాా కుమ్యరుడెైన్
హేనున్కును ఉండును.
దూరముగా ఉన్నవారు వచిచ యెహోవా ఆలయమును కట్ట
ు దురు, అపుపడు
యెహోవా న్నున మీ యొదదకు పంపన్ని మీరు తెలిసికొందురు; మీ దేవుడెైన్
యెహోవా మ్యట మీరు జాగరత్తగా ఆలకించిన్యెడల ఈల్లగు జరుగును.
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Then came the word of the LORD of hosts unto me, saying,
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రాజైన్ దరాావేషు ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవత్సరము కిసేావు అను
తొమిిదవ నల నాలుగవ దిన్మున్ బేతేలువారు షెరజరును రగెమిలకును
త్మ్ వారిని పంప
ఇనిన సంవత్సరములు మేము దుుఃఖించి న్ట్ట
ు అయిదవ నలలో
ఉపవాసముండి దుుఃఖింతుమ్య అని
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దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీ మ్యట తెలియజేయవలను. ఈ
And the word of the LORD came unto Zechariah, saying,
జరిగిన్ డెబబది సంవత్సరములు ఏటేట అయిదవ నలను ఏడవ నలను మీరు
ఉపవాసముండి దుుఃఖము సలుపుచ వచిచ న్పుపడు, నాయందు భ్కిికలిగియే
ఉపవాసముంటిరా?
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మ్రియ మీరు ఆహారము పుచచకొనిన్పుపడు సవపరయో జన్మున్కే గదా
పుచచకొంటిరి; మీరు ప్రన్ము చేసి న్పుపడు సవపరయోజన్మున్కే గదా
ప్రన్ము చేసిత్రరి.
యెరూష్లేములోను దాని చట్ట
ు ను పటుణములలోను దకిుణదేశములోను
మైదాన్ములోను జనులు విసతరించి కేుమ్ముగా ఉన్నకాలమున్ పూరివకులగు
పరవకిలదావరా యెహోవా పరకటన్ చేసిన్ ఆజాలను మీరు మ్న్సుసన్కు
తెచచకొన్కుండవచచనా?
మ్రియ యెహోవా వాకుక జకరాాకు పరత్ాక్షమై సెలవిచిచన్దేమ్న్గా
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యెహోవాను శాంత్రపరచటకెై మ్ందిరము నొదదనున్న యాజకులను
పరవకిలను మ్న్వి చేయగా
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై
సెలవిచిచన్దేమ్న్గా

సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా ఈల్లగు ఆజా ఇచిచయనానడు సత్ాము
న్నుసరించి తీరుప తీరుచడి, ఒకరియందొకరు కరుణా వాత్సలాములు
కనుపరచకొనుడి.

and to speak unto the priests who were in the house of the LORD of hosts,
and to the prophets, saying, "Should I weep in the fifth month, separating
myself as I have done these so many years?"

"Speak unto all the people of the land, and to the priests, saying, `When ye
fasted and mourned in the fifth and seventh month even those seventy
years, did ye fast at all unto Me, even to Me?
And when ye ate and when ye drank, did not ye eat for yourselves and drink
for yourselves?
Should ye not hear the words which the LORD hath cried by the former
prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities
thereof round about her, when men inhabited the south and the plain?'"

"Thus speaketh the LORD of hosts, saying, `Execute true judgment, and
show mercy and compassions every man to his brother.
And oppress not the widow nor the fatherless, the stranger, nor the poor;
and let none of you imagine evil against his brother in your heart.'

But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped
their ears, that they should not hear.
Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the
law and the words which the LORD of hosts hath sent in His Spirit by the
former prophets. Therefore came a great wrath from the LORD of hosts.
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విధవరాండరను త్ండిరలేనివారిని పరదేశులను దరిదు
ర లను బాధపటుకుడి, మీ
హృదయ మ్ందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయ దలచకుడి.

"Therefore it has come to pass that as He cried and they would not hear, so
they cried and I would not hear," saith the LORD of hosts.
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అయితే వారు ఆలకింపనొలాక మూరు
ఖ లై విన్కుండ చెవులు మూసికొనిరి.

"But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they
knew not. Thus the land was desolate after them, that no man passed
through nor returned; for they laid the pleasant land desolate."
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Again the word of the LORD of hosts came to me, saying,
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ధరిశాసతీమును, పూరివకులైన్ పరవకిల దావరా సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా త్న్ ఆత్ి పేరరేపణచేత్ తెలియజేసిన్ మ్యటలను, తాము విన్కుండు
న్ట్ట
ా హృదయములను కురువిందమువల కఠిన్పరచకొనిరి గనుక
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా యొదదనుండి మ్హోగరత్ వారిమీదికి
వచెచను.
కావున్ సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను
పలిచిన్పుపడు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పలిచి న్పుపడు నేను
ఆలకింపను.
మ్రియ వారరుగని అన్ా జనులలో నేను వారిని చెదరగొట్ట
ు దును. వారు
త్మ్ దేశమును విడిచిన్మీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది
ప్రడగును; ఈల్లగున్ వారు మ్నోహరమైన్ త్మ్ దేశమున్కు నాశన్ము
కలుగజేసియనానరు.
మ్రియ సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక పరత్ాక్షమై యీల్లగు
సెలవిచెచను.
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సెైన్ా ములకు అధిపత్రయగు యెహోవా ఆజా ఇచచన్దేమ్న్గా మిగుల
ఆసకిితో నేను స్త్యోను విష్యమ్ందు రోష్ము వహించియనానను. బహు
రౌదరము గలవాడనై దాని విష్యమ్ందు నేను రోష్ము వహించియనానను.
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యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను స్త్యోను నొదదకు మ్రల వచిచ,
యెరూష్లేములో నివాసముచేతును, సత్ా మును అనుసరించ పురమ్నియ,
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా పరవత్ము పరిశుది పరవత్మ్నియ
పేరు
ా పటు బడును.
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెల విచచన్దే మ్న్గా అందరును
వృదిత్వముచేత్ కఱ్ఱపట్ట
ు కొని, వృదు
ి లేమి వృదు
ి రాండరమి ఇంకను
యెరూష్లేము వీధు లలో కూరుచందురు.
ఆ పటుణపు వీధులు ఆటల్లడు మ్గ పలాలతోను ఆడు పలాలతోను
నిండియండును.
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"Thus saith the LORD of hosts: `I was jealous for Zion with great jealousy,
and I was jealous for her with great fury.'
"Thus saith the LORD: `I am returned unto Zion, and will dwell in the midst
of Jerusalem; and Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain
of the LORD of hosts, the Holy Mountain.'
"Thus saith the LORD of hosts: `There shall yet old men and old women
dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand
because of great age.
And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets
thereof.'

"Thus saith the LORD of hosts: `If it be marvelous in the eyes of the remnant
of this people in these days, should it also be marvelous in Mine eyes?' saith
the LORD of hosts.
"Thus saith the LORD of hosts: `Behold, I will save My people from the east
country and from the west country;

and I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem. And
they shall be My people and I will be their God, in truth and in
righteousness.'
సెైన్ాము లకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఆ దిన్ములందు "Thus saith the LORD of hosts: `Let your hands be strong, ye that hear in
శ్రష్ంచియన్న జనులకిది ఆశచరామ్ని తోచి న్ను నాకును ఆశచరామ్ని
these days these words by the mouth of the prophets, who were in the day
తోచనా? యిదే యెహోవా వాకుక.
that the foundation of the house of the LORD of hosts was laid, that the
temple might be built.
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సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గాతూరుప
దేశములోనుండియ పడమ్టి దేశములో నుండియ నేను నా జనులను
రపపంచి రకిుంచి

For before these days there was no hire for man nor any hire for beast,
neither was there any peace for him that went out or came in because of
the affliction; for I set all men, every one, against his neighbor.
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But now I will not be unto the residue of this people as in the former days,'
saith the LORD of hosts.
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యెరూష్లేములో నివసించటకెై వారిని తోడుకొని వచెచదను, వారు నా జనులై
యందురు, నేను వారికి దేవుడనై యందును; ఇది నీత్ర సత్ాములనుబటిు
జరుగును.
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచ న్దేమ్న్గాసెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు యెహోవా మ్ందిర మును కట్ట
ు టకెై దాని పునాదివేసిన్ దిన్మున్
పరవకిల నోటపలుకబడిన్ మ్యటలు ఈ కాలమున్ వినువారల్లరా, ధైరాము
తెచచకొనుడి.
ఆ దిన్ములకు ముందు మ్ను షుాలకు కూలి దొరకక యండెను, పశువుల
పనికి బాడిగ దొరకకపోయెను, త్న్ పనిమీద పోవువానికి శతు
ి భ్యము చేత్
నమ్ిది లేకపోయెను; ఏలయన్గా ఒకరిమీదికొకరిని నేను రేపుచంటిని.
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అయితే పూరవదిన్ములలో నేను ఈ జనులలో శ్రష్ంచిన్ వారికి విరోధినైన్ట్ట
ు
ఇపుపడు విరోధిగా ఉండను.

"For thus saith the LORD of hosts: `As I thought to punish you when your
fathers provoked Me to wrath,' saith the LORD of hosts, `and I repented not,
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so again have I thought in these days to do well unto Jerusalem and to the
house of Judah. Fear ye not.
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సమ్యధాన్సూచకమైన్ దా
ర క్ష చెట్ట
ా ఫలమిచచను, భూమి పండును,
ఆకాశమునుండి మ్ంచ కురియను, ఈ జనులలో శ్రష్ంచిన్వారికి వీటి
న్నినటిని నేను సావసథాముగా ఇతు
త ను; ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా వాకుక.
యూదావారల్లరా, ఇశారయేలువారల్లరా, మీరు అన్ాజనులలో నేల్లగు
శాప్రసపదమై యంటిరో ఆల్లగ మీరు ఆశీరావదాసపద మ్గున్ట్ట
ా నేను
మిముిను రకిుంతును; భ్యపడక ధైరాము తెచచకొనుడి.
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సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గామీ పత్రులు
and let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor; and
నాకు కోపము పుటిుం పగా దయ త్లచక నేను మీకు కీడుచేయ నుదేదశించిన్ట్ట
ా
love no false oath. For all these are things that I hate,' saith the LORD."
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ఈ కాలమున్ యెరూష్లేమున్కును యూదావారికిని మేలు చేయ
నుదేదశించచనానను గనుక భ్యపడకుడి.
మీరు చేయవలసిన్ కారాము లేవన్గా, పరత్రవాడు త్న్ పరుగు వానితో
సత్ామే మ్యటల్లడవలను, సత్ామునుబటిు సమ్య ధాన్కరమైన్
నాాయమునుబటిు మీ గుమ్ిములలో తీరుప తీరచవలను.
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త్న్ పరుగువాని మీద ఎవడును దురోాచన్ యోచింపకూడదు, అబదద
పరమ్యణముచేయ నిష్ుపడ కూడదు, ఇటిువనినయ నాకు అసహాములు; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
మ్రియ సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వాకుక నాకు పరత్ాక్షమై
యీల్లగు సెలవిచెచను.

`For the seed shall be prosperous; the vine shall give her fruit, and the
ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew; and I
will cause the remnant of this people to possess all these things.
And it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, O
house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a
blessing. Fear not, but let your hands be strong.'

These are the things that ye shall do: Speak ye every man the truth to his
neighbor; execute the judgment of truth and peace in your gates;

And the word of the LORD of hosts came unto me, saying,
"Thus saith the LORD of hosts: `The fast of the fourth month, and the fast of
the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of the tenth, shall be to
the house of Judah joy and gladness and cheerful feasts. Therefore love the
truth and peace.'
Thus saith the LORD of hosts: `It shall yet come to pass that there shall come
people and the inhabitants of many cities.
And the inhabitants of one city shall go to another, saying, "Let us go
speedily to pray before the LORD, and to seek the LORD of hosts. I will go
also."
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సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా ఆజా ఇచచన్ దేమ్న్గానాలుగవ
నలలోని ఉపవాసము, అయిదవ నలలోని ఉపవాసము, ఏడవ నలలోని
ఉపవాసము, పదియవ నలలోని ఉపవాసము యూదా యింటివారికి
సంతోష్మును ఉతాసహమును పుటిుంచ మ్నోహరములైన్ పండుగలగును.
కాబటిు సత్ామును సమ్యధాన్మును పరయ ముగా ఎంచడి.

Yea, many people and strong nations shall come to seek the LORD of hosts
in Jerusalem, and to pray before the LORD.'
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సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాజన్ములును
అనేక పటుణముల నివా సులును ఇంకను వతు
త రు.
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ఒక పటుణపువారు మ్రియొక పటుణపువారి యొదదకు వచిచఆలసాముచేయక
యెహొ వాను శాంత్రపరచటకును, సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవాను
వెదకుటకును మ్న్ము పోదము రండి అని చెపపగా వారుమేమును
వతు
త మ్ందురు.
అనేక జన్ము లును బలముగల జనులును యెరూష్లేములో సెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంత్రపరచటకును
వతు
త రు.
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాఆ దిన్ములలో
ఆయా భాష్లు మ్యటల్లడు అన్ాజనులలో పదేసిమ్ంది యొక యూదుని
చెంగుపట్ట
ు కొనిదేవుడు మీకు తోడుగా ఉనానడను సంగత్ర మ్యకు విన్బడిన్ది
గనుక మేము మీతో కూడ వతు
త మ్ని చెపుపదురు.

"Thus saith the LORD of hosts: `In those days it shall come to pass that ten
men out of all the languages of the nations shall take hold, even shall take
hold of the skirt of him that is a Jew, saying, "We will go with you, for we
have heard that God is with you."'"
The burden of the word of the LORD in the land of Hadrach and Damascus,
shall be the rest thereof, when the eyes of man, as of all the tribes of Israel,
shall be toward the LORD.
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అషెకలోను దానిని చూచి జడియను, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, And I will encamp about Mine house because of the army, because of him
ఎకోరనుపటుణము తాను న్ముి కొనిన్ది అవమ్యన్ము నొందగా చూచి
that passeth by, and because of him that returneth; and no oppressor shall
భీత్రనొందును, గాజారాజు లేకుండపోవును, అషెకలోను నిరజన్ముగా ఉండును.
pass through them any more, for now have I seen with Mine eyes.
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అషోిదులో సంకరజన్ము కాపురముండును, ఫిలిషీతయల అత్రశయాసపదమును Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold,
నేను నాశన్ము చేసె దను.
thy King cometh unto thee! He is just and having salvation, lowly, and riding
upon an ass and upon a colt, the foal of an ass.

హదా
ర కు దేశమునుగూరిచయ దమ్సుక పటుణ మునుగూరిచయ వచిచన్
దేవోకి ్ి్త్
ఏలయన్గా యెహోవా సరవ న్రులను ఇశారయేలీయల గోత్ిపువారిన్ందరిని
లక్షాపట్ట
ు వాడు గనుక, దాని సరిహదు
ద ను అనుకొని యన్న
హమ్యతునుగూరిచయ, జా
ా న్ సమ్ృదిిగల తూరు స్త్దోనులనుగూరిచయ అది
వచెచను.
తూరు పటుణపువారు ప్ర
ర కారముగల కోటను కట్ట
ు కొని, యిసుక రేణువులంత్
విసాతరముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత్ విసాతరముగా సువరణమును
సమ్కూరుచకొనిరి.
యెహోవా సముదర మ్ందుండు దాని బలమును నాశన్ముచేసి దాని ఆసితని
పరులచేత్ర కపపగించను, అది అగినచేత్ కాలచబడును.

And Hamath also shall border thereby; Tyre and Sidon, though it be very
wise.
And Tyre did build herself a stronghold, and heaped up silver as the dust,
and fine gold as the mire of the streets.

Behold, the Lord will cast her out, and He will smite her power in the sea;
and she shall be devoured with fire.
Ashkelon shall see it and fear; Gaza also shall see it and be very sorrowful,
and Ekron for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish
from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited.
And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the
Philistines.
And I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from
between his teeth; but he that remaineth, even he shall be for our God, and
he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite.
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వారి నోటనుండి రకిమును వారికను త్రన్కుండ వారి పండానుండి హేయమైన్
మ్యంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శ్రష్ముగా నుందురు, మ్న్ దేవునికి
వారు యూదా వారిలో పదదలవల నుందురు, ఎకోరనువారును యెబూ
స్త్యలవల నుందురు.
నేను కనునల్లరా చూచిత్రని గనుక బాధించవారు ఇకను సంచరింపకుండను,
త్రరుగు ల్లడు సెైన్ాములు నా మ్ందిరముమీదికి రాకుండను దానిని
కాప్రడుకొనుటకెై నేనొక దండు పేటను ఏరపరచెదను.
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And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem,
and the battle bow shall be cut off; and He shall speak peace unto the
heathen, and His dominion shall be from sea even to sea, and from the river
even to the ends of the earth.
As for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thy
prisoners out of the pit wherein is no water.
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స్త్యోను నివాసుల్లరా, బహుగా సంతోష్ంచడి; యెరూష్లేము నివాసుల్లరా, Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope; even today do I declare
ఉల్ల
ా సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీత్రపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై,
that I will render double unto thee,
గాడిదను గాడిద పలాను ఎకిక నీయొదదకు వచచచనానడు.
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ఎఫా
ర యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూష్లేములో
గుఱ్ఱములు లేకుండ చేసెదను, యదిపు విలు
ా లేకుండ పోవును, నీ రాజు
సమ్యధాన్వారి అన్ాజను లకు తెలియజేయను, సముదరమునుండి
సముదరమువరకు యూఫరటీసు న్ది మొదలుకొని భూదిగంత్మువరకు అత్డు
ఏలును.
మ్రియ నీవు చేసిన్ నిబంధన్ రకిమునుబటిు తాము పడిన్ నీరులేని
గోత్రలోనుండి చెరపటుబడిన్ నీవారిని నేను విడిపంచెదను.
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బంధకములలో పడియండియ నిరీక్షణగలవారల్లరా, మీ కోటను మ్రల
పరవేశించడి, రండంత్లుగా మీకు మేలు చేసెదన్ని నేడు నేను మీకు
తెలియజేయచనానను.
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యూదావారిని నాకు విలు
ా గా వంచచనానను, ఎఫా
ర యిము వారిని
And the LORD their God shall save them in that day, as the flock of His
బాణములుగా చేయచనానను. స్త్యోనూ, నీ కుమ్యరులను రేపు చనానను, people; for they shall be as the stones of a crown, lifted up as an ensign
శూరుడు ఖడుము పరయోగించన్ట్ట
ా నేను నినున పరయోగింతును. గరకీయల్లరా, upon His land.
స్త్యోను కుమ్యరు లను మీమీదికి రేపుచనానను.
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యెహోవా వారికి పైగా పరత్ాక్షమ్గును, ఆయన్ బాణములు మరుపువల
విడువ బడును, పరభువగు యెహోవా బాకానాదము చేయచ
దకిుణదికుకనుండి వచచ గొపప సుడిగాలితో బయలు దేరును.

For how great is their goodness, and how great is their beauty! Corn shall
make the young men cheerful, and new wine the maids.
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Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain; so the LORD shall make
bright clouds, and give them showers of rain, to every one grass in the field.
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సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా వారిని కాప్రడును గనుక వారు
భ్కిుంచచ, వడిసెలరాళాను అణగదొరకుకచ తా
ి గుచ, దా
ర కాురసము తా
ి గువారి
వల బబబలిడుచ, బలిపశురకి ప్రత్ిలును బలిపీఠపు మూలలును నిండున్ట్ట
ా
రకిముతో నిండియందురు.
నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమ్ందలి రత్నములవల నునానరు
గనుక కాపరి త్న్ మ్ందను రకిుంచన్ట్ట
ా వారి దేవుడెైన్ యెహోవా ఆ దిన్మున్
వారిని రకిుంచను.

when I have bent Judah for Me, filled the bow with Ephraim, and raised up
thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of
a mighty man.

And the LORD shall be seen over them, and His arrow shall go forth as the
lightning; and the Lord GOD shall blow the trumpet, and shall go with
whirlwinds of the south.
The LORD of hosts shall defend them, and they shall devour and subdue
with slingstones; and they shall drink and make a noise as through wine,
and they shall be filled like bowls, and as the corners of the altar.

For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie and have
told false dreams. They comfort in vain; therefore they went their way as a
flock; they were troubled, because there was no shepherd.
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వారు ఎంతో కేుమ్ముగా ఉనానరు, ఎంతో సొగసుగా ఉనానరు; ధాన్ాముచేత్
¸యవనులును కొరత్త దా
ర కాు రసముచేత్ ¸యవన్ స్త్తీలును వృదిి నొందుదురు.
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కడవరి వాన్కాలమున్ వరుము దయచేయమ్ని యెహోవాను వేడుకొనుడి.
పరత్రవాని చేనిలోను పైరు మొలుచన్ట్ట
ా యెహోవా మరుపులను పుటిుంచను,
ఆయన్ వాన్లు మండుగా కురిపంచను.
గృహదేవత్లు వారథమైన్ మ్యటలు పలికిరి, సోదగాండరకు నిరరథకమైన్
దరశన్ములు కలిగిన్వి, మోసముతో కలలకు భావము చెపపరి, మ్యయగల
భావములు చెపప ఓదారిచరి. కాబటిు గొఱ్ఱలమ్ంద త్రరుగుల్లడున్ట్ట
ా జనులు
త్రరుగుల్లడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి.
నా కోప్రగిన మ్ండుచ కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిుంచెదను,
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా త్న్ మ్ందయగు యూదావారిని
దరిశంచి వారిని త్న్కు రాజకీయములగు అశవములవంటివారినిగా చేయను.
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నేను యూదా వారిని బలశాలురుగా చేసెదను, యోసేపు సంత్త్రవారికి రక్షణ
కలుగజేసి వారికి నివాససథలము ఇచెచదను, నేను వారియెడల జాలిపడుదును,
నేను వారి దేవుడనైన్ యెహోవాను, నేను వారి మ్న్వి ఆలకింపగా నేను వారిని
విడిచిపటిున్ సంగత్ర వారు మ్రచిపోవుదురు.

And I will sow them among the people, and they shall remember Me in far
countries; and they shall live with their children and turn again.
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I will bring them back also out of the land of Egypt, and gather them out of
Assyria; and I will bring them into the land of Gilead and Lebanon, and a
place shall not be found for them.
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ఎఫా
ర యిమువారు బల్లఢ్యాలవంటి వారగుదురు, దా
ర కాురస ప్రన్ము
చేయవారు సంతోష్ంచన్ట్ట
ా వారు మ్న్సుసన్ ఆన్ందింతురు, వారి బిడిలు
దాని చూచి ఆన్ందపడుదురు, యెహోవాను బటిువారు
హృదయపూరవకముగా ఉలాసించ దురు.
నేను వారిని విమోచించియనానను గనుక వారిని ఈల వేసి పలిచి
సమ్కూరచదను, మునుపు విసతరించిన్ట్ట
ా వారు విసతరించదురు.
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అన్ాజనులలో నేను వారిని విత్తగా దూరదేశములలో వారు న్నున జా
ా పకము
చేసికొందురు, వారును వారి బిడిలును సజీవులై త్రరిగి వతు
త రు,

And I will strengthen them in the LORD; and they shall walk up and down in
His name," saith the LORD.
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ఐగుపు
ు రు దేశ ములోనుండి
త దేశములోనుండి వారిని మ్రల రపపంచి అష్ష
సమ్కూరిచ, యెకకడను చోట్ట చాలన్ంత్ విసాతరముగా గిల్లదు దేశములోనికిని
లబానోను దేశము లోనికిని వారిని తోడుకొని వచెచదను.

Open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars.

"Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats;
for the LORD of hosts hath visited His flock, the house of Judah, and hath
made them as His goodly horse in the battle.
Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle
bow, out of him every oppressor together.
And they shall be as mighty men, who tread down their enemies in the mire
of the streets in the battle; and they shall fight because the LORD is with
them, and the riders on horses shall be confounded.

"And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of
Joseph, and I will bring them back to place them, for I have mercy upon
them. And they shall be as though I had not cast them off, for I am the LORD
their God and will hear them.
వారిలోనుండి మూల రాయి పుట్ట
ు ను, మేకును యదిపువిలు
ా ను వారిచేత్ కలు And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their heart shall rejoice
గును, బాధించవాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును,
as through wine; yea, their children shall see it and be glad; their heart shall
rejoice in the LORD.
వారు యదిముచేయచ వీధుల బురదలో శతు
ి వులను తొ
ి కుక
"I will whistle for them and gather them, for I have redeemed them; and
పరాకరమ్శాలురవల ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడెైయండును గనుక వారు they shall increase as they have increased.
యదిముచేయగా గుఱ్ఱములను ఎకుకవారు సిగు
ు నొందుదురు.

And He shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves
in the sea, and all the deeps of the river shall dry up; and the pride of
Assyria shall be brought down, and the scepter of Egypt shall depart away.
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యెహోవా దుుఃఖసముదరమునుదాటి సముదరత్రంగములను అణచి వేయను,
నైలున్దియొకక లోతెైన్ సథలములను ఆయన్ ఎండజేయను, అష్ష
ు రీయల
అత్రశయాసపదము కొటిువేయ బడును,ఐగుపీతయలు రాజదండమును
పోగొట్ట
ు కొందురు.
నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయదును, ఆయన్ నామ్ము
సిరించచ వారు వావహరింతురు;ఇదే యెహోవా వాకుక.

Howl, fir tree, for the cedar is fallen, because the mighty are despoiled;
howl, O ye oaks of Bashan, for the forest of the vintage is come down.

లబానోనూ, అగినవచిచ నీ దేవదారు వృక్షములను కాలిచవేయన్ట్ట
ా నీ
దావరములను తెరువుము.
దేవదారు వృక్షములు కూలను, వృక్షరాజములు ప్రడెైపోయెను;
సరళవృక్షముల్లరా, అంగల్లరుచడి చికకని అడవి న్రక బడెను;
సింధూరవృక్షముల్లరా, అంగల్లరుచడి.
గొఱ్ఱ బోయల రోదన్ శబదము విన్బడుచన్నది, ఏలయన్గా వారి
అత్రశయాసపదము లయమ్యయెను. కొదమ్ సింహ ముల గరజన్ము
విన్బడుచన్నది, ఏలయన్గా యొరా
ద ను యొకక మ్హారణాము ప్రడెైపోయెను.

Thus saith the LORD my God: "Feed the flock for the slaughter,

ఇదే యెహోవా వాకుకనేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేత్రకి ఒకరిని,
వారి రాజుచేత్రకి వారిన్ందరిని అపపగింతును, వారు దేశ మును,
నాశన్ముచేయగా వారి చేత్రలోనుండి నేనవరిని విడిపంపను.
కాబటిు నేను సందరామ్నున్టిుయ బంధ కమ్నున్టిుయ రండు కఱ్ఱలు
చేత్పట్ట
ు కొని వధకేరపడిన్ గొఱ్ఱలను ముఖాముగా వాటిలో మికికలి
బలహీన్మైన్ వాటిని మేపుచవచిచత్రని.
ఒక నలలోగా కాపరులలో ముగు
ు రిని సంహరించిత్రని; ఏలయన్గా నేను వారి
విష్యమై సహన్ము లేనివాడను కాగా వారు నా విష్యమై ఆయాసపడిరి.

Then said I, "I will not feed you: that which dieth, let it die, and that which is
to be cut off, let it be cut off; and let the rest eat every one the flesh of
another."
And I took my staff, even Beauty, and cut it asunder, that I might break my
covenant which I had made with all the people.

కాబటిు నేనికను మిముిను కాపుకాయను; చచచన్ది చావవచచను,
న్శించన్ది న్శింపవచచను, మిగిలిన్వి యొకదాని మ్యంసము ఒకటి
త్రన్వచచను అనిచెపప
సందరామ్ను కఱ్ఱను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన్ నిబంధన్ను
భ్ంగముచేయన్ట్ట
ా దానిని విరిచి త్రని.

And I said unto them, "If ye think it be good, give me my price; and if not,
forbear." So they weighed for my price thirty pieces of silver.

There is a voice of the howling of the shepherds, for their glory is despoiled;
a voice of the roaring of young lions, for the pride of Jordan is despoiled.

whose possessors slay them and hold themselves not guilty; and those who
sell them say, `Blessed be the LORD, for I am rich'; and their own shepherds
pity them not.
For I will no more pity the inhabitants of the land," saith the LORD. "But lo, I
will deliver the men every one into his neighbor's hand, and into the hand of
his king; and they shall smite the land, and out of their hand I will not
deliver them."
నా దేవుడెైన్ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గావధకేరపడిన్ గొఱ్ఱల మ్ందను
And I will feed the flock for slaughter, even you, O poor of the flock. And I
మేపుము.
took unto me two staves: the one I called Beauty, and the other I called
Bands; and I fed the flock.
వాటిని కొనువారు వాటిని చంపయ నిరపరాధులమ్ని యనుకొందురు; వాటిని Three shepherds also I cut off in one month; and my soul loathed them and
అమిిన్వారుమ్యకు బహు దరవాము దొరుకుచన్నది, యెహోవాకు సోతత్ిమ్ని their soul also abhorred me.
చెపుపకొందురు; వాటిని కాయవారు వాటి యెడల కనికరము చూపరు.

అది విరువబడిన్ దిన్మున్ నేను చెపపన్ది యెహోవా వాకుక అని మ్ందలో
బలహీన్ములై న్నున కనిపట్ట
ు కొని యన్న గొఱ్ఱలు తెలిసికొనను.

And it was broken on that day, and so the poor of the flock who waited
upon me knew that it was the word of the LORD.

And the LORD said unto me, "Cast it unto the potter" -- a goodly price that I
was prized at by them. And I took the thirty pieces of silver, and cast them
to the potter in the house of the LORD.
Then I cut asunder mine other staff, even Bands, that I might break the
brotherhood between Judah and Israel.
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మీకు అనుకూలమైన్ యెడల నా కూలి నాకియాడి, లేనియెడల మ్యనివేయ
డని నేను వారితో అన్గా వారు నా కూలికెై ముపపది తులముల వెండి తూచి
యిచిచరి.
యెహోవా యెంతో అబుబరముగా వారు నా కేరపరచిన్ కరయధన్మును కుమ్ి
రికి ప్రరవేయమ్ని నాకు ఆజా ఇయాగా నేను ఆ ముపపది తులముల వెండిని
తీసికొని యెహోవా మ్ందిరములో కుమ్ిరికి ప్రరవేసిత్రని.
అపుపడు బంధకమ్నున్టిు నా రండవ కఱ్ఱను తీసికొని యూదావారికిని
ఇశారయేలువారి కిని కలిగిన్ సహోదరబంధమును భ్ంగము చేయన్ట్ట
ా దాని
విరిచిత్రని.
అపుపడు యెహోవా నాకు సెలవిచిచన్దేమ్న్గా ఇపుపడు బుదిిలేని యొక
కాపరి పనిముటాను తీసికొముి.
ఏలయన్గా దేశమ్ందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవు చనానను; అత్డు
న్శించచన్న గొఱ్ఱలను కనిపటుడు, చెదరిపోయిన్వాటిని వెదకడు,
విరిగిపోయిన్దాని బాగు చేయడు, పుష్ుగా ఉన్నదాని కాపుకాయడు గాని
కొరవివన్వాటి మ్యంసమును భ్కిుంచచ వాటి డెకకలను తుతు
త నియలగా
చేయచండును.
మ్ందను విడనాడు పనికిమ్యలిన్ కాపరికి శర మ్; అత్ని చెయిాయ
కుడికనునను తెగవేయబడును; అత్ని చెయిా బత్రతగా ఎండిపోవును అత్ని
కుడికంటికి దృష్ు బత్రతగా త్పుపను.
దేవోకిి ఇశారయేలీయలనుగూరిచ వచిచన్ యెహోవా వాకుక.
ఆకాశమ్ండలమును విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మ్నుషుాల
అంత్రంగములో జీవాత్ిను సృజంచ యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గా

And the LORD said unto me, "Take unto thee yet the instruments of a
foolish shepherd.
For lo, I will raise up a shepherd in the land who shall not visit those that are
cut off, neither shall seek the young one, nor heal that which is broken, nor
feed that which standeth still; but he shall eat the flesh of the fat and tear
their claws in pieces.
"Woe to the sham shepherd that leaveth the flock! The sword shall be upon
his arm and upon his right eye; his arm shall be clean dried up, and his right
eye shall be utterly darkened."
The burden of the word of the LORD for Israel, saith the LORD who
stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and
formeth the spirit of man within him:
"Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round
about, when they shall be in the siege both against Judah and against
Jerusalem.

And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All
who burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people
of the earth be gathered together against it.
In that day," saith the LORD, "I will smite every horse with astonishment and
his rider with madness. And I will open Mine eyes upon the house of Judah,
and will smite every horse of the people with blindness;

నేను యెరూష్లేము చట్ట
ు నున్న జనులకందరికి మ్తు
త పుటిుంచ ప్రత్ిగా
చేయబోవుచనానను; శతు
ి వులు యెరూష్లేమున్కు ముటుడివేయగా అది
యూదా మీదికిని వచచను.
ఆ దిన్మ్ందు నేను యెరూష్ లేమును సమ్సతమైన్ జనులకు బరువెైన్
రాయిగా చేతును, దానిని ఎత్రత మోయవారందరు మికికలి గాయ పడుదురు,
భూజనులందరును దానికి విరోధులై కూడు దురు.

and the governors of Judah shall say in their heart, `The inhabitants of
Jerusalem shall be my strength in the LORD of hosts, their God.'

4

ఇదే యెహోవా వాకుకఆ దిన్మ్ందు నేను గుఱ్ఱములనినటికిని బెదరును,
వాటిని ఎకుకవారికి వెఱ్ఱఱని పుటిుంతును, యూదావారిమీద నా దృష్ుయంచి
జన్ముల గుఱ్ఱములనినటికిని అంధత్వము కలుగజేతును.

The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house
of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify
themselves against Judah.

5

అపుపడు యెరూష్లేములోని అధికారులుయెరూష్లేము నివా సులు త్మ్
దేవుడెైన్ యెహోవాను న్ముికొనుటవలన్ మ్యకు బలము కలుగుచన్నదని
త్మ్ హృదయమ్ందు చెపుప కొందురు.

"In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that
is feeble among them at that day shall be as David, and the house of David
shall be as God, as the angel of the LORD before them.

"In that day will I make the governors of Judah like a hearth of fire among
the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the
people round about on the right hand and on the left; and Jerusalem shall
be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.
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ఆ దిన్మున్ నేను యూదా అధికారులను కట్టుల కిరంది నిపుపలుగాను పన్ల
కిరంది దివిటీగాను చేతును, వారు న్లుదికుకలనున్న జన్ములన్ందరిని
దహించదురు. యెరూష్లేమువారు ఇంకను త్మ్ సవసథలమ్గు యెరూష్
లేములో నివసించదురు.
మ్రియ దావీదు ఇంటి వారును యెరూష్లేము నివాసులును, త్మ్కు కలిగిన్
ఘన్త్నుబటిు యూదావారిమీద అత్రశయపడకుండున్ట్ట
ా యెహోవా
యూదావారిని మొదట రకిుంచను.

And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the
nations that come against Jerusalem.

మగిదోదను లోయలో హదదిమోినుదగుర జరిగిన్ పరల్లపమువలనే ఆ దిన్మున్
యెరూష్లేములో బహుగా పరల్లపము జరుగును.
దేశనివాసులందరు ఏ కుట్టంబ మున్కు ఆ కుట్టంబముగా పరల్లపంతురు,
దావీదు కుట్టంబి కులు పరతేాకముగాను, వారి భారాలు పరతేాకముగాను,
నాతాను కుట్టంబికులు పరతేాకముగాను, వారి భారాలు పరతేాకముగాను,

all the families that remain, every family apart, and their wives apart.
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లేవి కుట్టంబికులు పరతేాకముగాను, వారి భారాలు పరతేాకముగాను, ష్మీ
కుట్టంబికులు పరతేాకముగాను, వారి భారాలు పరతేాకముగాను,
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మిగిలిన్ వారిలో పరత్ర కుట్టంబపువారు పరతేాకముగాను, వారి భారాలు
పరతేాకముగాను, పరల్లపంతురు.

And it shall come to pass in that day," saith the LORD of hosts, "that I will
cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be
remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to
pass out of the land.
And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father
and his mother who begot him shall say unto him, `Thou shalt not live, for
thou speakest lies in the name of the LORD'; and his father and his mother
who begot him shall thrust him through when he prophesieth.
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ఆ దిన్మున్ ప్రపమును అపవిత్ిత్ను పరిహరించ టకెై దావీదు
సంత్త్రవారికొరకును, యెరూష్లేము నివా సులకొరకును ఊట యొకటి
త్రయాబడును.
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And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of
Jerusalem the spirit of grace and of supplication; and they shall look upon
Me whom they have pierced, and they shall mourn for Him as one
mourneth for his only son, and shall be in bitterness for Him as one who is
in bitterness for his firstborn.
ఆ కాలమున్ యెహోవా యెరూష్లేము నివాసులకు సంరక్ష కుడుగా నుండును; "In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning
ఆ కాలమున్ వారిలో శకిిహీనులు దావీదువంటివారుగాను, దావీదు సంత్త్ర
of Hadadrimmon in the Valley of Megiddo.
వారు దేవునివంటి వారుగాను జనుల దృష్ుకి యెహోవా దూత్లవంటి
వారుగాను ఉందురు.
ఆ కాలమున్ యెరూష్లేముమీదికి వచచ అన్ాజనులన్ందరిని నేను
And the land shall mourn, every family apart: the family of the house of
న్శింపజేయ పూనుకొన దను.
David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart,
and their wives apart;
దావీదు సంత్త్రవారిమీదను యెరూష్లేము నివా సులమీదను కరుణ
the family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of
నొందించ ఆత్ిను విజా
ా పన్చేయ ఆత్ిను నేను కుమ్ిరింపగా వారు తాము Shimei apart, and their wives apart;
పడిచిన్ నామీద దృష్ుయంచి, యొకడు త్న్ యేక కుమ్యరుని విష్యమై
దుుఃఖించన్ట్ట
ా ,త్న్ జేాష్ఠపుతు
ి ని విష్యమై యొకడు పరల్ల పంచన్ట్ట
ా అత్ని
విష్యమై దుుఃఖించచ పరల్లపంతురు.

"In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to
the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness.

And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed
every one of his vision when he hath prophesied; neither shall they wear a
garment of hair to deceive.
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ఇదే సెైన్ా ములకధిపత్రయగు యెహోవా వాకుకఆ దిన్మున్ విగర హముల
పేళ్ల
ా ఇకను జా
ా పకమురాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిువేతును;
మ్రియ పరవకిలను అపవితా
ి త్ిను దేశములో లేకుండచేతును.

But he shall say, `I am no prophet; I am a husbandman, for man taught me
to keep cattle from my youth.'
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And one shall say unto him, `What are these wounds in thine hands?' Then
he shall answer, `Those with which I was wounded in the house of my
friends.'
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ఎవడెైన్ను ఇక పరవచ న్ము పలుక బూనుకొనిన్యెడల వానిని కన్న త్లి
దండు
ర లునీవు యెహోవా నామ్మున్ అబదిము పలుకు చనానవే; నీవికను
బరదుకత్గదని వానితో చెపుపదురు; వాడు పరవచన్ము పలుకగా వానిని కన్న
త్లిదండు
ర లే వాని పడుచదురు.
ఆ దిన్మున్ తాము పలికిన్ పరవచన్ములనుబటిుయ, త్మ్కు కలిగిన్
దరశన్మునుబటిుయ పరవకిలు సిగు
ు పడి ఇకను మోసపుచచకూడదని గొంగళ్ల
ధరించట మ్యనివేయదురు.
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వాడునేను పరవకిను కాను, బాలామున్నే న్నున కొనిన్ యొకనియొదద సేదాపు
పని చేయవాడనై యనానన్నును.

And it shall come to pass that in all the land," saith the LORD, "two parts
therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein.

Zechariah

13

6

నీ చేతులకు గాయము లేమ్ని వారడుగగా వాడుఇవి న్నున పేరమించిన్వారి
యింట నేనుండగా నాకు కలిగిన్ గాయములని చెపుపను.
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And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver
is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on My name, and
I will hear them. I will say, `It is My people'; and they shall say, `The LORD is
my God.'"
Behold, the day of the LORD cometh, and thy spoil shall be divided in the
midst of thee.
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ఖడుమ్య, నా గొఱ్ఱల కాపరిమీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే
సెైన్ాములకధిపత్రయగు యెహోవా వాకుకగొఱ్ఱలు చెదరిపోవున్ట్ట
ా కాపరిని
హత్ము చేయము, చిన్నవారిమీద నేను నా హసతమునుంచదును; ఇదే
యెహోవా వాకుక.
దేశమ్ంత్ట జనులలో రండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతు
త రు, మూడవ For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be
భాగము వారు శ్రష్ంతురు.
taken, and the houses rifled, and the women ravished. And half of the city
shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut
off from the city.
ఆ మూడవ భాగమును నేను అగినలోనుండి వెండిని తీసి శుదిపరచిన్ట్ట
ా
Then shall the LORD go forth and fight against those nations, as when He
శుదిపరతును. బంగారమును శోధించిన్ట్ట
ా వారిని శోధింతును; వారు నా
fought in the day of battle.
నామ్మునుబటిు మొఱ్ఱపటుగా నేను వారి మొఱ్ఱను ఆలకింతును. వీరు నా
జనులని నేను చెపుపదును, యెహోవా మ్య దేవుడని వారు చెపుపదురు.
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ఇదిగో యెహోవా దిన్మువచచచన్నది, అందు మీయొదద దోచబడిన్ సొముి
పటుణములోనే విభాగింప బడును.
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ఏలయన్గా యెరూష్లేము మీద యదిము చేయటకు నేను
And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the
అన్ాజనులందరిని సమ్కూరచబోవు చనానను; పటుణము పటుబడును, ఇండు
ా mountains shall reach unto Azal. Yea, ye shall flee as ye fled from before the
కొలా పటుబడును, స్త్తీలు చెరుపబడుదురు, పటుణములో సగముమ్ంది చెర
earthquake in the days of Uzziah king of Judah; and the LORD my God shall
పటుబడి పోవుదురు; అయితే శ్రష్ంచవారు నిరూిలము కాకుండ పటుణములో come, and all the saints with Thee.
నిలుతురు.
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"Awake, O sword, against My Shepherd, and against the Man that is My
fellow," saith the LORD of hosts. "Smite the Shepherd, and the sheep shall
be scattered; and I will turn Mine hand upon the little ones.

And His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is
before Jerusalem on the east; and the Mount of Olives shall cleave in the
midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a
very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north
and half of it toward the south.

అపుపడు యెహోవా బయలుదేరి తాను యదికాలమున్ యదిము చేయ
రీత్రగా ఆ అన్ాజనులతో యదిము చేయను.
ఆ దిన్ మున్ యెరూష్లేము ఎదుట తూరుపత్ట్ట
ు న్నున్న ఒలీవ కొండమీద
ఆయన్ ప్రదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప త్ట్ట
ు న్కును పడమ్టి
త్ట్ట
ు వకును న్డిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపుత్ట్ట
ు న్కును
సగముకొండ దకిుణపుత్ట్ట
ు న్కును జరుగును గనుక విశాలమైన్ లోయ
యొకటి యేరపడును.
కొండలమ్ధా కన్బడులోయ ఆజీలువరకు సాగగా మీరు ఆ కొండలోయలోనికి
ప్రరిపోవుదురు. యూదారాజైన్ ఉజజయా దిన్ములలో కలిగిన్ భూకంపము న్కు
మీరు భ్యపడి ప్రరిపోయిన్ట్ట
ా మీరు ప్రరిపోవు దురు, అపుపడు నీతోకూడ
పరిశుదు
ద లందరును వచెచదరు. నా దేవుడెైన్ యెహోవా పరత్ాక్షమ్గును.

And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark.

యెహోవా, ఆ దిన్మున్ పరకాశమ్యన్మ్గున్వి సంకుచిత్ములు కాగా వెలుగు
లేకపోవును.
ఆ దిన్ము పరతేాకమైన్దిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన్ దిన్ము
పగలు కాదు రాత్రికాదు; అసతమ్యకాలమున్ వెలుతురు కలు గును.

And the LORD shall be king over all the earth; in that day shall there be one
LORD, and His name one.
All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of
Jerusalem; and it shall be lifted up and inhabited in her place, from
Benjamin's Gate unto the place of the First Gate unto the Corner Gate, and
from the Tower of Hananeel unto the king's wine presses.
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ఆ దిన్మున్ జీవజలములు యెరూష్లేములోనుండి ప్రరి సగము తూరుప
సముదరమున్కును సగము పడమ్టి సముదరమున్కును దిగును.
వేసవికాలమ్ందును చలికాల మ్ందును ఆల్లగున్నే జరుగును.

And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction; but
Jerusalem shall be safely inhabited.
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యెహోవా సరవలోక మున్కు రాజైయండును, ఆ దిన్మున్ యెహోవా ఒకకడ
అనియ, ఆయన్కు పేరు ఒకకటే అనియ తెలియ బడును.

And this shall be the plague wherewith the LORD will smite all the people
who have fought against Jerusalem: their flesh shall consume away while
they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes,
and their tongue shall consume away in their mouth.
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యెరూష్లేము బెనాామీను గుమ్ిమునుండి మూల గుమ్ిమువరకును,
And it shall come to pass in that day that a great tumult from the LORD shall
అన్గా మొదటి గుమ్ిపు కొన్ వరకును,హన్నేాలు గుమ్ిమునుండి రాజు
be among them; and they shall lay hold every one on the hand of his
గానుగులవరకును వాాపం చను, మ్రియ గెబనుండి యెరూష్లేము దకిుణపు neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor.
త్ట్ట
ు న్నున్న రిమోినువరకు దేశమ్ంత్య మైదాన్ముగా ఉండును,
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పటుణము ఎతు
త గా కన్బడును, జనులు అకకడ నివసింతురు, శాపము ఇకను
కలుగదు, యెరూష్ లేము నివాసులు నిరభయముగా నివసింతురు.
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మ్రియ యెహోవా తెగుళ్ల
ా పుటిుంచి యెరూష్లేముమీద యదిము చేసిన్
జన్ములన్ందరిని ఈల్లగున్ మొతు
త ను; వారు నిలిచి యన్నప్రట్టన్నే వారి
దేహములు కుళ్లాపోవును, వారి కనునలు కను తొఱ్ఱలలోఉండియే కుళ్లాపోవును
వారి నాలు కలు నోళాలో ఉండియే కుళ్లాపోవును.
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But it shall be one day which shall be known to the LORD -- neither day nor
night; but it shall come to pass that at evening time it shall be light.

And it shall be in that day, that living waters shall go out from Jerusalem,
half of them toward the eastern sea and half of them toward the hinder sea;
in summer and in winter shall it be.

And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen
round about shall be gathered together: gold and silver and apparel in great
abundance.
And so shall be the plague on the horse, on the mule, on the camel and on
the ass, and on all the beasts that shall be in these tents, as this plague.
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ఆ దిన్మున్ యెహోవా వారిలో గొపప కలో
ా లము పుటిుంపగా వారందరు ఒకరి
కొకరు విరోధులై ఒకరిమీదనొకరు పడుదురు.

And it shall come to pass that every one who is left of all the nations which
came against Jerusalem, shall even go up from year to year to worship the
King, the LORD of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles.

Zechariah

14

14

Zechariah

14

15

యూదావారు యెరూష్లేమునొదద యదిము చేయదురు, బంగారును
వెండియ వసతీములును చట్ట
ు నున్న అన్ాజనులందరి ఆసితయంత్య
విసాతరముగా కూరచ బడును.
ఆల్లగున్నే గుఱ్ఱములమీదను కంచర గాడిదల మీదను ఒంట్టలమీదను
గారదభ్ములమీదను దండు ప్రళ్ల ములో ఉన్న పశువులనినటిమీదను
తెగుళ్ల
ా పడును.

And it shall be, that whoso will not come up of all the families of the earth
unto Jerusalem to worship the King, the LORD of hosts, even upon them
shall be no rain.
And if the family of Egypt go not up and come not, upon whom there is no
rain, there shall be the plague wherewith the LORD will smite the heathen
who come not up to keep the Feast of Tabernacles.
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మ్రియ యెరూష్లేముమీదికి వచిచన్ అన్ాజనులలో శ్రష్ం చిన్వారందరును
సెైన్ా ములకు అధిపత్రయగు యెహోవా యను రాజున్కు మొ
ా కుకటకును
పరణశాలపండుగ ఆచరించటకును ఏటేట వతు
త రు.

This shall be the punishment of Egypt and the punishment of all nations that
come not up to keep the Feast of Tabernacles.
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లోకమ్ందుండు కుట్టంబములలో సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
యను రాజున్కు మొ
ా కుకటకెై యెరూష్లేమున్కు రాని వారందరిమీద వరుము
కురువకుండును.
ఐగుపీతయల కుట్టంబపువారు బయలుదేరకయ రాకయ ఉండిన్యెడల
వారికి వరుము లేకపోవును, పరణశాలపండుగ ఆచరించటకెై రాని అన్ాజనులకు
తాను నియమించిన్ తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతు
త ను.
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In that day shall there be upon the bells of the horses: "Holiness Unto The
LORD." And the pots in the LORD'S house shall be like the bowls before the
altar;
yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of
hosts, and all those who sacrifice shall come and take of them and boil
therein. And in that day there shall be no more the Canaanite in the house
of the LORD of hosts.
The burden of the word of the LORD to Israel by the hand of Malachi.
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ఐగుపీతయలకును, పరణ శాలపండుగ ఆచరించటకు రాని
అన్ాజనులకందరికిని రాగల శిక్ష యిదే.
ఆ దిన్మున్ గుఱ్ఱములయొకక కళ్లా ములమీదయెహోవాకు పరత్రష్ుత్ము అను "I have loved you," saith the LORD. "Yet ye say, `Wherein hast Thou loved
మ్యట వా
ర య బడును; యెహోవా మ్ందిరములోనున్న ప్రత్ిలు బలి పీఠము
us?' Was not Esau Jacob's brother?" saith the LORD. "Yet I loved Jacob,
ఎదుటనున్న పళ్లాములవల పరత్రష్ఠత్ములుగా ఎంచ బడును.
యెరూష్లేమున్ందును యూదాదేశమ్ందును ఉన్న ప్రత్ిలనినయ
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహో వాకు పరత్రష్ుత్ములగును;
బలిపశువులను వధించవారంద రును వాటిలో కావలసిన్వాటిని తీసికొని
వాటిలో వండు కొందురు. ఆ దిన్మున్ కనానీయడు ఇకను సెైన్ాములకు
అధిపత్రయగు యెహోవా మ్ందిరములో ఉండడు.
ఇశారయేలీయలనుగూరిచ మ్ల్లకీదావరా పలుక బడిన్ యెహోవా వాకుక.

and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the
dragons of the wilderness."

యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గానేను మీయెడల పేరమ్ చూపయనానను,
అయితే మీరుఏ విష్యమ్ందు నీవు మ్యయెడల పేరమ్ చూపత్రవందురు.
ఏశావు యాకోబున్కు అన్న కాడా? అయితే నేను యాకోబును పేరమించిత్రని;
ఇదే యెహోవా వాకుక.

And your eyes shall see, and ye shall say, `The LORD will be magnified from
the border of Israel.'

Whereas Edom saith, "We are impoverished, but we will return and rebuild
the desolate places," thus saith the LORD of Hosts: "They shall build, but I
will throw down; and they shall call them the Border of Wickedness and the
people against whom the LORD hath indignation forever.
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ఏశావును దేవష్ంచి అత్ని పరవత్ములను ప్రడుచేసి అత్ని సావసథామును
అరణా మ్ందున్న న్కకల ప్రలు చేసిత్రని.

Malachi
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మ్న్ము నాశన్మైత్రవిిు, ప్రడెైన్ మ్న్ సథలములను మ్రల కట్ట
ు కొందము రండని Ye offer polluted bread upon Mine altar; and ye say, `Wherein have we
ఎదోమీ యలు అనుకొందురు; అయితే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
polluted Thee?' In that ye say: `The table of the LORD is contemptible.'
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గావారు కట్ట
ు కొన్నను నేను వాటిని కిరంద
పడదోరయదును; లోకులువారి దేశము భ్కిిహీనుల పరదేశమ్నియ, వారు
యెహోవా నిత్ాకోప్రగినకి ప్రతు
ి లనియ పేరు పట్ట
ు దురు.
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కనున ల్లర దానిని చూచి ఇశారయేలీయల సరిహదు
ద లలో యెహోవా బహు
ఘనుడుగా ఉనానడని మీరందురు.

And if ye offer blind animals for sacrifice, is that not evil? And if ye offer the
lame and sick, is that not evil? Offer it now unto thy governor! Will he be
pleased with thee or accept thy person?" saith the LORD of hosts.
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కుమ్యరుడు త్న్ త్ండిరని ఘన్పరచను గదా, దాసుడు త్న్ యజమ్యనుని
ఘన్పరచను గదా; నా నామ్మును నిరాక్షాపట్ట
ు యాజకుల్లరా, నేను
త్ండిరనైతే నాకు రావలసిన్ ఘన్త్ ఏమ్యయెను? నేను యజమ్యనుడనైతే
నాకు భ్యపడువాడెకకడ ఉనానడు? అని సెైన్ాముల కధిపత్రయగు
యెహోవా మిముిన్డుగగాఏమి చేసి నీ నామ్మును నిరాక్షాపటిుత్రమ్ని
మీరందురు.

"And now, I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. This has
been by your hand: Will He regard your persons?" saith the LORD of hosts.
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నా బలి పీఠముమీద అపవిత్ిమైన్ భోజన్మును మీరు అరిపంచచ, ఏమి చేసి "Who is there even among you who would shut the doors for nought?
నినున అపవిత్ిపరచిత్రమ్ని మీరందురు. యెహోవా భోజన్పుబలాను
Neither do ye kindle fire on Mine altar for nought. I have no pleasure in
నీచపరచిన్ందుచేత్నే గదా
you," saith the LORD of hosts, "neither will I accept an offering from your
hand.
గు
For from the rising of the sun even unto the going down of the same, My
ర డిిదానిని తీసికొని బలిగా అరిపంచిన్యెడల అది దోష్ముకాదా?
కుంటిదానినైన్ను రోగముగలదానినైన్ను అరిపంచిన్ యెడల అది
name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be
దోష్ముకాదా? అటిువాటిని నీ యధికారికి నీవిచిచన్ యెడల అత్డు నీకు
offered unto My name, and a pure offering; for My name shall be great
దయచూపునా? నినున అంగీకరించనా? అని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
among the heathen," saith the LORD of hosts.
యెహోవా అడుగుచనానడు.
దేవుడు మ్న్కు కటా క్షము చూపున్ట్ట
ా ఆయన్ను శాంత్రపరచడి; మీ చేత్నే "But ye have profaned it in that ye say, `The table of the LORD is polluted;
గదా అది జరిగెను. ఆయన్ మిముినుబటిు యెవరినైన్ అంగీకరించనా? అని and the fruit thereof, even His meat, is contemptible.'
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా అడుగుచనానడు.
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"A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father,
where is Mine honor? And if I be a master, where is the fear of Me? saith
the LORD of hosts unto you, O priests, who despise My name. And ye say,
`Wherein have we despised Thy name?'

మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథకముగా అగిన రాజబెటుకుండున్ట్ట
ా నా Ye said also, `Behold, what a weariness is it!' And ye have sniffed it," saith
మ్ందిరపు వాకిండాను మూయవాడొకడు మీలో ఉండిన్యెడల మేలు;
the LORD of hosts. "And ye brought that which was torn and the lame and
మీయందు నాకిష్ుములేదు, మీచేత్ నేను నైవేదా మును అంగీకరింపన్ని
the sick; thus ye brought an offering! Should I accept this from your hand?"
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
saith the LORD.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Malachi

1

11

తూరుపదిశ మొదలుకొని పడమ్టి దిశవరకు అన్ాజనులలో నా నామ్ము
ఘన్ముగా ఎంచ బడును, సకల సథలములలో ధూపమును పవిత్ిమైన్
యరపణయను అరిపంపబడును, అన్ా జనులలో నా నామ్ము ఘన్ముగా
ఎంచబడున్ని సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

"But cursed be the deceiver who hath in his flock a male, and voweth and
sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great King," saith the
LORD of hosts, "and My name is dreadful among the heathen.
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అయితే-యెహోవా భోజన్పుబలా అపవిత్ిమ్నియ, దానిమీద ఉంచియన్న
భోజన్ము నీచమ్నియ మీరు చెపుపచ దానిని దూష్ంతురు

"And now, O ye priests, this commandment is for you.
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అయోా, యెంత్ పరయాసమ్ని చెపప ఆ బలాను త్ృణీకరించచనానరని
ఆయన్ సెలవిచచ చనానడు; ఇదే సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా
వాకుక. మ్రియ దోచబడిన్దానిని కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు
తెచచచనానరు; ఈల్లగున్నే మీరు నైవేదాములు చేయచనానరు; మీచేత్
నేనిటిుదానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచనానడు.

If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart to give glory unto My
name," saith the LORD of hosts, "I will even send a curse upon you, and I will
curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because ye do not lay
it to heart.
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Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the
dung of your solemn feasts; and one shall take you away with it.
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నేను ఘన్మైన్ మ్హారాజునైయనానను; అన్ాజనులలో నా నామ్ము
భ్యంకరమైన్దిగా ఎంచబడుచన్నదని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు. కాబటిు త్న్ మ్ందలో మ్గదియండగా
యెహోవాకు మొ
ా కుకబడిచేసి చెడిపోయిన్దానిని అరిపంచ వంచకుడు
శాపగరసు
త డు.
కావున్ యాజకుల్లరా, ఈ ఆజా మీకియాబడి యన్నది.
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The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found on his lips. He
walked with Me in peace and equity, and turned many away from iniquity.
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మిముినుబటిు విత్తన్ములు చెరిప వేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును,
పండుగలలో మీరరిపంచిన్ పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచవేసిన్ సథలమున్కు
మీరు ఊడిచవేయబడుదురు
అందువలన్ లేవీయలకు నిబంధన్గా ఉండున్ట్ట
ా ఈ ఆజాను మీ
కిచిచన్వాడను నేనేయని మీరు తెలిసికొందు రని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు.
నేను చేసిన్ నిబంధన్ వారి జీవమున్కును సమ్యధాన్మున్కును
కారణమ్యయెను; భ్యభ్కు
ి లు పుటిుంచ టకెై నేను వాటిని వారికిచిచత్రని గనుక
వారు నాయందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి, నా నామ్ము విష్యములో భ్యము
గలవారై
సత్ాముగల ధరిశాసతీము బోధించచ దురోభధ నేమ్యత్ిమును చేయక
సమ్యధాన్మునుబటిుయ యథారథత్నుబటిుయ న్న్ననుసరించి
న్డచకొనువారై, దోష్మునుండి యనేకులను త్రిపపరి.

And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that My
covenant might be with Levi," saith the LORD of hosts.
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెల విచచన్దేమ్న్గామీరు ఆ
"My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the
యాజాను ఆలకింపకయ, నా నామ్మును ఘన్పరచన్ట్ట
ా మ్న్ుఃపూరవకముగా fear with which he feared Me and was afraid before My name.
దానిని ఆలోచింపకయ ఉండిన్యెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపపంచి మీకు
కలిగిన్ ఆశీరావద ఫలమును శపంతును; మీరు దానిని మ్న్సుసన్కు
తెచచకొన్రైత్రరి గనుక ఇంత్కు మునుపే నేను వాటిని శపంచి యంటిని.

For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at
his mouth; for he is the messenger of the LORD of hosts.
But ye have departed from the way; ye have caused many to stumble at the
law; ye have corrupted the covenant of Levi," saith the LORD of hosts.

"Therefore have I also made you contemptible and base before all the
people, according as ye have not kept My ways but have been partial in the
law."
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యాజకులు సెైన్ా ములకు అధిపత్రయగు యెహోవా దూత్లు గనుక జనులు
వారినోట ధరిశాసతీవిధులను నేరుచకొందురు, వారు జా
ా న్ మునుబటిు
బోధింపవలను.
అయితే మీరు మ్యరుము త్పపత్రరి, ధరిశాసతీ విష్యములో మీరు అనేకులను
అభ్ాంత్రపరచి, లేవీయలతో చేయబడిన్ నిబంధన్ను నిరరథకము
చేసియనానరు.

Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal
treacherously every man against his brother by profaning the covenant of
our fathers?
Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel
and in Jerusalem; for Judah hath profaned the holiness of the LORD which
he loved, and hath married the daughter of a strange god.

9

నా మ్యరుములను అనుస రింపక ధరిశాసతీమునుబటిు విమ్రిశంచటలో మీరు
పక్ష ప్రతులు గనుక జనులందరి దృష్ుకి మిముిను త్ృణీకరింప
దగిన్వారినిగాను నీచలనుగాను చేసియనానను అని సెైన్ా ములకు
అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

The LORD will cut off the man who doeth this -- the master and the scholar -out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the
LORD of hosts.

2

10

మ్న్కందరికి త్ండిరయొకకడ కాడా? ఒకకదేవుడ మ్న్లను సృష్ుంపలేదా?
ఈల్లగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోరహము చేయచ, మ్న్ పత్రులతో
చేయ బడిన్ నిబంధన్ను మ్న్మందుకు త్ృణీకరించచనానము?

And this have ye done again, covering the altar of the LORD with tears, with
weeping, and with crying out insomuch that He regardeth not the offering
anymore, nor receiveth it with good will from thy hand.
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యూదావారు దోరహులైరి, ఇశారయేలీయలమ్ధా యెరూష్లేములోనే
హేయకిరయలు జరుగుచన్నవి; యూదావారు యెహోవాకు పరయమైన్
పరిశుదిసథలమును అపవిత్ిపరచి అన్ాదేవత్ పలాలను పండిాచేసికొనిరి.

Yet ye say, "Why?" Because the LORD hath been witness between thee and
the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously; yet she
is thy companion and the wife of thy covenant.
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యాకోబు సంత్త్రవారి డరాలలోనుండి మేలొకలుపు వారిని, పలుకువారిని,
And did not He make one? Yet had He the residue of the spirit. And why
సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహో వాకు నైవేదాము చేయవారిని యెహోవా one? That He might seek a godly seed! Therefore take heed to your spirit,
నిరూిలము చేయను.
and let none deal treacherously against the wife of his youth.

Malachi

2

13

మ్రియ రండవసారి మీరాల్లగున్నే చేయ దురు; యెహోవా బలిపీఠమును
మీరు ఏడుపతోను కనీనళా తోను రోదన్ముతోను త్డుపుదురు. కాబటిు
ఆయన్ మీ నైవేదామును అంగీకరింపకయ, త్న్కు అనుకూలము కాని
అరపణలను మీచేత్ తీసికొన్కయ నునానడు.
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అది ఎందుకని మీ రడుగగా, ¸యవన్ కాలమ్ందు నీవు పండిా చేసికొని
Ye have wearied the LORD with your words. Yet ye say, "Wherein have we
అనాాయముగా విసరిజంచిన్ నీ భారా పక్షమున్ యెహోవా సాకిుయాయెను, అది wearied Him?" When ye say: "Every one who doeth evil is good in the sight
నీకు తోటిదై నీవు చేసిన్ నిబంధన్కు ప్రతు
ి రాలు గదా, నీ పండిా భారా గదా.
of the LORD, and He delighteth in them," or, "Where is the God of
judgment?"
కొంచెముగానైన్ను దైవాత్ినొందిన్వారిలో ఎవ రును ఈల్లగున్ చేయలేదు;
"Behold, I will send My messenger, and he shall prepare the way before Me.
ఒకడు చేసిన్ను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత్ సంత్త్ర నొందవలన్ని అత్డు
And the LORD, whom you seek, shall suddenly come to His temple, even the
యత్నము చేసెను గదా; కాగా మిముిను మీరే జాగరత్త చేసికొని, ¸యవన్ మున్ Messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, He shall come,"
పండిాచేసికొనిన్ మీ భారాల విష్యములో విశావస ఘ్రత్కులుగా ఉండకుడి.
saith the LORD of hosts.
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"For the LORD, the God of Israel, saith that He hateth putting away; for one
covereth violence with his garment," saith the LORD of hosts. "Therefore
take heed to your spirit, that ye deal not treacherously."

భారాను పరిత్ాజంచట నాకు అసహామైన్ కిరయ యని ఇశారయేలీయల దేవు "But who may abide the day of His coming? And who shall stand when He
డగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు. మ్రియ ఒకడు త్న్ వసతీములను
appeareth? For He is like a refiner's fire and like fullers' soap.
బల్లతాకరముతో నింపుట నా కసహా మ్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా సెలవిచచ చనానడు; కాబటిు మీ మ్న్సుసలను కాచకొనుడి,
విశావసఘ్రత్కులుకాకుడి.
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మీ మ్యటలచేత్ మీరు యెహోవాను ఆయాసపట్ట
ు చ, దేనిచేత్ ఆయన్ను
ఆయాసపట్ట
ు చనానమ్ని మీరడుగు చనానరే. దురాిరు
ు లు యెహోవా దృష్ుకి
మ్ంచివారు, వారియందు ఆయన్ సంతోష్పడును;లేక నాాయకరియగు
దేవుడు ఏమ్యయెను అని చెపుప కొనుటచేత్నే మీరాయన్ను
ఆయాసపట్ట
ు చనానరు.
ఇదిగో నాకు ముందుగా మ్యరుము సిదిపరచటకెై నేను నా దూత్ను
పంపుచనానను; మీరు వెదకుచన్న పరభువు, అన్గా మీరు కోరు నిబంధన్
దూత్, త్న్ ఆలయమున్కు హఠాతు
త గా వచచను; ఇదిగో ఆయన్
వచచచనానడని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచ
చనానడు.
అయితే ఆయన్ వచచదిన్మును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన్ అగుపడగా
ఎవరు ఓరవగలరు? ఆయన్ కంసాలి అగినవంటివాడు, చాకలివాని సబుబవంటి
వాడు;

And He shall sit as a refiner and purifier of silver; and He shall purify the
sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the
LORD an offering in righteousness.

వెండిని శోధించి నిరిలము చేయవాడెైన్ట్ట
ా కూరుచనియండును.లేవీయలు
నీత్రని అనుసరించి యెహో వాకు నైవేదాములు చేయన్ట్ట
ా వెండి
బంగారములను నిరిలము చేయరీత్రని ఆయన్ వారిని నిరిలులను
చేయను.
అపుపడు మునుపటి దిన్ములలో ఉండిన్ట్ట
ా ను, పూరవపు సంవత్సరములలో
ఉండిన్ట్ట
ా ను, యూదావారును యెరూష్ లేము నివాసులును చేయ
నైవేదాములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును.

"For I am the LORD, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not
consumed.
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తీరుప తీరుచటకెై నేను మీయొదదకు రాగా, చిలాంగివాండర మీదను
వాభిచారులమీదను అపర మ్యణకులమీదను, నాకు భ్యపడక వారి
కూలివిష్య ములో కూలివారిని విధవరాండరను త్ండిరలేనివారిని బాధ పటిు
పరదేశులకు అనాాయము చేయవారిమీదను దృఢ ముగా సాక్షాము
పలుకుదున్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
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Ye are cursed with a curse; for ye have robbed Me, even this whole nation.

Malachi

3

7

యెహోవానైన్ నేను మ్యరుపలేనివాడను గనుక యాకోబు సంత్త్రవారైన్ మీరు
లయము కాలేదు.
మీ పత్రులనాటనుండి మీరు నా కటుడలను గెైకొన్క వాటిని తో
ి సివేసిత్రరి;
అయితే మీరు నాత్ట్ట
ు త్రరిగిన్ యెడల నేను మీత్ట్ట
ు త్రరుగుదున్వి
సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు యెహోవా సెలవియాగామేము దేనివిష్య
ములో త్రరుగుదుమ్ని మీరందురు.

Malachi

3

8

Malachi
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మ్యన్వుడు దేవుని యొదద దొంగిలునా? అయితే మీరు నా యొదద దొంగిలిత్రరి;
దేనివిష్యములో మేము నీయొదద దొంగిలిత్రమ్ని మీరం దురు. పదియవ
భాగమును పరత్రష్ఠతారపణలను ఇయాక దొంగిలిత్రరి.
ఈ జనులందరును నాయొదద దొంగిలుచనే యనానరు, మీరు శాపగరసు
త లై
యనానరు.

And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the
fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in
the field," saith the LORD of hosts.
"And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land,"
saith the LORD of hosts.

Then shall the offering of Judah and of Jerusalem be pleasant unto the
LORD, as in the days of old and as in former years.

"And I will come near to you in judgment; and I will be a swift witness
against the sorcerers and against the adulterers, and against those who
swear falsely, and against those who oppress the hireling in his wages, the
widow and the fatherless, and those who turn aside the stranger from his
right, and fear not Me," saith the LORD of hosts.

"Even from the days of your fathers, ye have gone away from Mine
ordinances and have not kept them. Return unto Me, and I will return unto
you," saith the LORD of hosts. "But ye said, `In what manner shall we
return?'
Will a man rob God? Yet ye have robbed Me! But ye say, `Wherein have we
robbed Thee?' In tithes and offerings.

Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in Mine
house, and put Me to the proof now herewith," saith the LORD of hosts, "if I
will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing,
that there shall not be room enough to receive it.
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నా మ్ందిరములో ఆహారముండున్ట్ట
ా పదియవభాగమ్ంత్య మీరు నా
మ్ందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు న్నున శోధించిన్యెడల
నేను ఆకాశపువాకిండాను విపప,పటుజాలన్ంత్ విసాతరముగా దీవెన్లు
కుమ్ిరించెదన్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచ
చనానడు.
మీ పంటను త్రనివేయ పురుగులను నేను గదిదంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను
నాశన్ముచేయవు, మీ దా
ర క్షచెట్ట
ా అకాలఫలములను రాలపకయండున్ని సెైన్ా
ములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు

"Your words have been defiant against Me," saith the LORD. "Yet ye say,
`What have we spoken so much against Thee?'

అపుపడు ఆన్ందకరమైన్ దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక
అన్ాజనులందరును మిముిను ధనుాలందురని సెైన్ా ములకు అధిపత్రయగు
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
యెహోవా సెలవిచచన్దేమ్న్గాన్నునగూరిచ మీరు బహు గరవపుమ్యటలు
పలికినినునగూరిచ యేమి చెపపత్ర మ్ని మీరడుగుదురు.

So now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are set up;
yea, they that tempt God are even delivered.'"

దేవుని సేవచేయట నిష్ుల మ్నియ, ఆయన్ ఆజాలను గెైకొని సెైన్ాములకు
అధిపత్ర యగు యెహోవా సనినధిని మ్న్ము దుుఃఖాకారంతులుగా
త్రరుగుటవలన్ పరయోజన్మేమ్నియ,
గరివషు
ఠ లు ధనుా లగుదురనియ యెహోవాను శోధించ దురాిరు
ు లు
వరిిలు
ా దు రనియ, వారు సంరక్షణ పందుదురనియ మీరు చెపుప
కొనుచనానరు.
అపుపడు, యెహోవాయందు భ్య భ్కు
ి లుగలవారు ఒకరితో ఒకరు
మ్యటల్లడుకొనుచండగా యెహోవా చెవియొగిు ఆలకించెను. మ్రియ
యెహోవా యందు భ్యభ్కు
ి లుకలిగి ఆయన్ నామ్మును సిరించచ
ఉండువారికి జా
ా పకారథముగా ఒక గరంథము ఆయన్ సముఖమున్ందు
వా
ర యబడెను.
నేను నియమింపబోవు దిన్ము రాగా వారు నావారై నా సవకీయ సంప్రదామై
యందురు; త్ండిర త్నున సేవించ కుమ్యరుని కనికరించ న్ట్ట
ు నేను వారిని
కనికరింతున్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

"And they shall be Mine," saith the LORD of hosts, "in that day when I make
up My jewels; and I will spare them as a man spareth his own son who
serveth him.
Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked,
between him that serveth God and him that serveth Him not.

18

అపుపడు నీత్రగలవా రవరో దురాిరు
ు లవరో దేవుని సేవించ వారవరో
ఆయన్ను సేవించనివారవరో మీరు త్రరిగి కనుగొందురు.

And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles
of your feet in the day that I shall do this," saith the LORD of hosts.

4

1

ఏలయన్గా నియమింపబడిన్ దిన్ము వచచచన్నది, కొలిమి కాలున్ట్ట
ా అది "Remember ye the Law of Moses, My servant, which I commanded unto him
కాలును;గరివషు
ఠ లందరును దురాిరు
ు లందరును కొయాకాలువల ఉందురు,
in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments.
వారిలో ఒకనికి వేరైన్ను చిగురైన్ను లేకుండ, రాబోవు దిన్ము అందరిని
కాలిచవేయన్ని సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు యెహోవా సెలవిచచచనానడు.

4

2

అయితే నా నామ్మ్ందు భ్య భ్కు
ి లుగలవారగు మీకు నీత్ర సూరుాడు
ఉదయించను; అత్ని రకకలు ఆరోగాము కలుగజేయను గనుక మీరు
బయలుదేరి కొరవివన్ దూడలు గంతులు వేయన్ట్ట
ా గంతులు వేయదురు.
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Malachi

Ye have said: `It is vain to serve God; and what profit is it that we have kept
His ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of
hosts?

Then those who feared the LORD spoke often one to another, and the LORD
hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before
Him for those who feared the LORD and who thought upon His name.

"For behold, the day cometh that shall burn as an oven; and all the proud,
yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall
burn them up," saith the LORD of hosts, "that it shall leave them neither
root nor branch.
But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise with
healing in His wings; and ye shall go forth and grow up as calves from the
stall.

"Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great
and dreadful day of the LORD.
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నేను నియమింపబోవు దిన్మున్ దురాిరు
ు లు మీ ప్రదములకిరంద ధూళ్లవల
ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొరకుకదురని సెైన్ాములకు అధిపత్ర యగు
యెహోవా సెలవిచచచనానడు.
హోరేబు కొండమీద ఇశారయేలీయలందరికొరకెై నేను నా సేవకుడెైన్ మోషేకు
ఆజా
ా పంచిన్ ధరిశాసతీ మును దాని కటుడలను విధులను జా
ా పకము
చేసికొనుడి.
యెహోవా నియమించిన్ భ్యంకరమైన్ ఆ మ్హాదిన్ము రాకమునుపు నేను
పరవకియగు ఏలీయాను మీయొదదకు పంపుదును.
నేను వచిచ, దేశమును శపంచకుండున్ట్ట
ా అత్డు త్ండు
ర ల హృదయములను
పలాల త్ట్ట
ు ను పలాల హృదయములను త్ండు
ర ల త్ట్ట
ు ను త్రిపుపను.

And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of
the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse."

1

అబా
ర హాము కుమ్యరుడగు దావీదు కుమ్యరుడెైన్ యేసు కీరసు
త వంశావళ్ల.

1

2

Matthew

1

3

అబా
ర హాము ఇసాసకును కనను, ఇసాసకు యాకోబును కనను, యాకోబు
యూదాను అత్ని అన్నదముిలను కనను;
యూదా తామ్యరున్ందు పరసును, జరహును కనను;

Matthew

1

4

పరసు ఎసోరమును కనను,ఒ ఎసోరము అరా
మును కనను, అరాము
అమీి్మ్న్ ్ దాబును కనను, అమీి్మ్ నాదాబు న్యసోసనును కనను;

and Aram begot Aminadab, and Aminadab begot Nahshon, and Nahshon
begot Salmon,
and Salmon begot Boaz by Rahab, and Boaz begot Obed by Ruth, and Obed
begot Jesse,
and Jesse begot David the king. And David the king begot Solomon by her
that had been the wife of Uriah,
and Solomon begot Rehoboam, and Rehoboam begot Abijah, and Abijah
begot Asa,

Matthew

1

5

న్యసోసను శల్లినును కనను, శల్లిను రాహాబున్ందు బోయజును కనను,
బోయజు రూతున్ందు ఓబేదును కనను, ఓబేదు యెష్ుయిని కనను;

and Asa begot Jehoshaphat, and Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot
Uzziah,

Matthew

1
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and Uzziah begot Jotham, and Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah,

Matthew

1
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Matthew
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Matthew

1
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Matthew
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Matthew

1
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Matthew
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యెష్ుయి రాజైన్ దావీదును కనను. ఊరియా భారాగానుండిన్ ఆమయందు
దావీదు సొలొమోనును కనను.
సొలొమోను రహబామును
కనను; రహబాము అబీయాను కనను, అబీయా
ఆసాను కనను;
ఆసా యెహోషాప్రతును కనను, యెహోషా ప్రతు యెహోరామును కనను,
యెహోరాము ఉజజయాను కనను;
ఉజజయా యోతామును కనను, యోతాము ఆహాజును కనను, ఆహాజు
హిజకయాను కనను;
హిజకయా మ్న్షేును కనను, మ్న్షేు
ఆమోనును కనను, ఆమోను
యోషీయాను కనను;
యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన్ కాలములో యోషీయా యెకొనాాను
అత్ని సహోదరులను కనను.
బబులోనుకు కొనిపోబడిన్ త్రువాత్ యెకొనాా ష్యలీత యేలును కనను,
ష్యలీతయేలు జరుబాబబెలును కనను;
జరుబాబబెలు అబీహూదును కనను, అబీహూదు ఎల్లా కీమును కనను,
ఎల్లాకీము అజ్యరును కనను;
అజ్యరు సాదోకును కనను, సాదోకు ఆకీమును కనను, ఆకీము ఎలీహూదును
కనను;
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Matthew

1

Matthew

The book of the generation of Jesus Christ, the Son of David, the Son of
Abraham.
Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his
brethren.
And Judah begot Perez and Zerah by Tamar, and Perez begot Hezron, and
Hezron begot Aram,

and Hezekiah begot Manasseh, and Manasseh begot Amon, and Amon
begot Josiah,
and Josiah begot Jechonias and his brethren, about the time they were
carried away to Babylon.
And after they were brought to Babylon, Jechonias begot Salathiel, and
Salathiel begot Zerubbabel,
and Zerubbabel begot Abiud, and Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot
Azor,
and Azor begot Zadok, and Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud,

and Eliud begot Eleazar, and Eleazar begot Matthan, and Matthan begot
Jacob,
and Jacob begot Joseph, the husband of Mary of whom was born Jesus, who
is called Christ.
So all the generations from Abraham to David are fourteen generations, and
from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations,
and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen
generations.
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Matthew

1
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ఎలీహూదు ఎలియాజరును కనను, ఎలియాజరు మ్తా
త నును కనను,
మ్తా
త ను యాకో బును కనను;

Matthew

1

16

Matthew

1

17

యాకోబు మ్రియ భ్రియె
ై న్ యోసేపును కనను, ఆమయందు కీరసు
త అన్బడిన్
యేసు పుట్టును.
ఇట్ట
ా అబా
ర హాము మొదలుకొని దావీదు వరకు త్రము లనినయ
పదునాలుగు త్రములు. దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు
కొనిపోబడిన్ కాలమువరకు పదు నాలుగు త్రములు; బబులోనుకు
కొనిపోబడిన్ది మొదలు కొని కీరసు
త వరకు పదునాలుగు త్రములు.
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Now the birth of Jesus Christ was in this way: When His mother Mary was
espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of
the Holy Ghost.
And Joseph her husband, being a just man and not willing to make her a
public example, was minded to put her away privily.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord
appeared unto him in a dream, saying, "Joseph, thou son of David, fear not
to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the
Holy Ghost.

యేసు కీరసు
త జన్న్విధ మటాన్గా, ఆయన్ త్లిాయె
ై న్ మ్రియ యోసేపున్కు
పరధాన్ము చేయబడిన్ త్రువాత్ వారేకము కాకమునుపు ఆమ
పరిశుదా
ి త్ివలన్ గరభవత్రగా ఉండెను.
ఆమ భ్రియె
ై న్ యోసేపు నీత్రమ్ంతుడెైయండి ఆమను అవమ్యన్పరచనొలాక
రహసాముగా ఆమను విడనాడ ఉదేదశించెను.
అత్డు ఈ సంగతులను గూరిచ ఆలోచించకొనుచండగా, ఇదిగో పరభువు
దూత్ సవపనమ్ందు అత్నికి పరత్ాక్షమై దావీదు కుమ్యరుడవెైన్ యోసేపూ, నీ
భారాయె
ై న్ మ్రియను చేరుచ కొనుటక
త్న్ పరజలను వారి ప్రపములనుండి ఆయనే రకిుంచను గనుక ఆయన్కు
యేసు2 అను పేరు పట్ట
ు దువనను.
ఇదిగో కన్ాక గరభవత్రయె
ై కుమ్యరుని కనును ఆయన్కు ఇమ్యినుయేలను
పేరు పట్ట
ు దురు
అని పరభువు త్న్ పరవకిదావరా పలికిన్ మ్యట నరవేరు న్ట్ట
ా ఇదంత్య
జరిగెను. ఇమ్యినుయేలను పేరున్కు భాషాంత్రమున్ దేవుడు మ్న్కు తోడని
అరథము.
యాసేపు నిదరమేలుకొని పరభువు దూత్ త్న్కు ఆజా
ా పంచిన్ పరకారముచేసి, త్న్
భారాను చేరుచకొని
ఆమ కుమ్య రుని కను వరకు ఆమను ఎరుగకుండెను; అత్డు ఆ కుమ్యరునికి
యేసు అను పేరు పట్టును.
రాజైన్ హేరోదు దిన్ములయందు యూదయ దేశపు బేతెాహేములో యేసు
పుటిున్ పమ్ిట ఇదిగో తూరుప దేశపు జా
ా నులు యెరూష్లేమున్కు వచిచ

And she shall bring forth a Son, and thou shalt call His name JESUS, for He
shall save His people from their sins."

2

యూదుల రాజుగా పుటిున్వాడెకకడ నునానడు? తూరుపదికుకన్ మేము
ఆయన్ న్క్షత్ిము చూచి, ఆయన్ను పూజంప వచిచత్రమ్ని చెపపరి

And they said unto him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the
prophet:

2

3

హేరోదురాజు ఈ సంగత్ర విన్నపుపడు అత్డును అత్నితో కూడ
యెరూష్లేము వారందరును కలవరపడిరి.

2

4

కాబటిు రాజు పరధాన్ యాజకులను పరజలలోనుండు శాసు
త ీలను అందరిని సమ్
కూరిచకీరసు
త ఎకకడ పుట్ట
ు న్ని వారిన్డిగెను.

`And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the
princes of Judah; for out of thee shall come a Governor, that shall rule My
people Israel.'"
Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them
diligently what time the star appeared.

Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the
Lord by the prophet, saying,
"Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a Son, and they
shall call His name Emmanuel" (which being interpreted is, "God with us").
Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had
bidden him, and took unto him his wife,
and knew her not until she had brought forth her firstborn Son. And he
called His name JESUS.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the
king, behold, there came wise men from the East to Jerusalem,
saying, "Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star
in the East and have come to worship Him."
When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all
Jerusalem with him.
And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people
together, he demanded of them where Christ should be born.
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అందుకు వారుయూదయ బేతెాహేములోనే; ఏల యన్గాయూదయదేశపు
బేతెాహేమ్య నీవు యూదా పరధానులలో ఎంత్మ్యత్ిమును అలపమైన్దాన్వు
కావు;ఇశారయేలను నా పరజలను పరిప్రలించ అధి

And he sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the
young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may
come and worship him also."
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అంత్ట హేరోదు ఆ జా
ా నులను రహసాముగా పలిపంచి,

Matthew
Matthew

2
2

7
8

ఆ న్క్షత్ిము కన్బడిన్ కాలము వారిచేత్ పరిషాకరముగా తెలిసికొని
మీరు వెళ్లా, ఆ శిశువు విష్యమై
జాగరత్తగా విచారించి తెలిసికొన్గానే,
నేనును వచిచ,ఆయన్ను పూజంచన్ట్ట
ా నాకు వరిమ్యన్ము తెండని చెపప
వారిని బేతెాహేమున్కు పంపను.
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వారు రాజు మ్యట
విని బయలుదేరి పోవుచండగా, ఇదిగో
తూరుపదేశమున్ వారు చూచిన్ న్క్షత్ిము ఆ శిశువు ఉండిన్ చోటికి మీదుగా
వచిచ నిలుచవరకు వారికి ముందుగా న్డిచెను.
వారు ఆ న్క్షత్ిమును చూచి, అతాాన్ందభ్రితులై యింటిలోనికి వచిచ,

When they had heard the king, they departed; and lo, the star which they
saw in the East went before them until it came and stood over where the
young Child was.
When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
And when they had come into the house, they saw the young Child with
Mary His mother, and fell down and worshiped Him. And when they had
opened their treasures, they presented unto Him gifts: gold and
frankincense and myrrh.
And being warned by God in a dream that they should not return to Herod,
they departed into their own country another way.
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And when they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to
Joseph in a dream, saying, "Arise, and take the young Child and His mother,
and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word; for Herod will
seek the young Child to destroy Him."

త్లిాయె
ై న్ మ్రియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయన్ను పూజంచి,
త్మ్ పట్టులు విపప, బంగారమును సాంబా
ర ణని బోళమును కానుకలుగా
ఆయన్కు సమ్రిపంచిరి.
త్రువాత్ హేరోదునొదదకు వెళావదదని సవపనమ్ందు దేవునిచేత్
బోధింపబడిన్వారై వారు మ్రియొక మ్యరుమున్ త్మ్ దేశమున్కు త్రరిగి
వెళ్లారి.
వారు వెళ్లున్త్రువాత్ ఇదిగో పరభువు దూత్ సవపన మ్ందు యోసేపున్కు
పరత్ాక్షమైహేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలన్ని ఆయన్ను
వెదకబోవుచనానడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన్ త్లిాని
వెంటబెట్ట
ు కొని ఐగుపు
త న్కు ప్రరిపోయి, నేను నీతో తెలియజపుపవరకు
అకకడనే యండుమ్ని అత్నితో చెపపను.
అపుపడత్డు లేచి, రాత్రివేళ శిశువును త్లిాని తోడుకొని,

When he arose, he took the young Child and His mother by night and
departed into Egypt,

ఐగుపు
త న్కు వెళ్లా ఐగుపు
త లోనుండి నా కుమ్యరుని పలిచిత్రని అని పరవకిదావరా
పరభువు సెలవిచిచన్ మ్యట నరవేరచ బడున్ట్ట
ా హేరోదు మ్రణమువరకు
అకకడనుండెను.
ఆ జా
ా నులు త్నున అపహసించిరని హేరోదు గరహించి బహు ఆగరహము
తెచచకొని, తాను జా
ా నులవలన్ వివర ముగా తెలిసికొనిన్ కాలమునుబటిు,
బేతెాహేములోను
దాని సకల ప్ర
ర ంత్ములలోను, రండు సంవత్సరములు
మొదలుకొని త్కుకవ వయసుసగల మ్గపలాల న్ందరిని వధించెను.

"In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great
mourning, Rachel weeping for her children and would not be comforted,
because they are no more."
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a
dream to Joseph in Egypt,

and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was
spoken of the Lord by the prophet, saying, "Out of Egypt have I called My
Son."
Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was
exceeding wroth, and sent forth and slew all the children who were in
Bethlehem and in all the region thereof, from two years old and under,
according to the time which he had diligently inquired of the wise men.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying,
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అందువలన్ రామ్యలో అంగల్లరుప విన్బడెను ఏడుపను మ్హా
రోదన్ధవనియ కలిగెను

saying, "Arise, and take the young Child and His mother, and go into the
land of Israel, for they are dead who sought the young Child's life."
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2
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And he arose and took the young Child and His mother, and came into the
land of Israel.
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రాహేలు త్న్ పలాలవిష్యమై యేడుచచ వారు లేన్ందున్ ఓదారుప
పందనొలాక యండెను అని పరవకియె
ై న్ యిరీియాదావరా చెపపబడిన్
వాకాము నరవేరను.
హేరోదు చనిపోయిన్ త్రువాత్ ఇదిగో పరభువు దూత్ ఐగుపు
త లో యోసేపున్కు
సవపనమ్ందు పరత్ాక్షమై
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నీవు లేచి, శిశువును త్లిాని తోడుకొని, ఇశారయేలు దేశమున్కు వెళ్ల
ా ము;

And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled
which was spoken by the prophets: "He shall be called a Nazarene."
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In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea
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శిశువు ప్ర
ర ణము తీయజూచ చండిన్వారు చనిపోయిరని చెపపను.
అపుపడత్డు లేచి, శిశువును త్లిాని తోడుకొని ఇశారయేలు దేశమున్కు
వచెచను.
అయితే అరకల్లయ త్న్ త్ండిరయె
ై న్ హేరోదున్కు పరత్రగా యూదయదేశము
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ఏలుచనాన డని విని, అకకడికి వెళా వెరచి, సవపనమ్ందు దేవునిచేత్
బోధింపబడిన్వాడెై గలిలయ ప్ర
ర ంత్ములకు వెళ్లా, న్జ రేత్ను ఊరికి వచిచ
అకకడ కాపురముండెను. ఆయన్ న్జరేయడన్బడున్ని పరవకిలు
చెపపన్మ్యట నరవేరున్ట్ట
ా (ఈల్లగు జరిగెను.)

For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, "The voice of
one crying in the wilderness: `Prepare ye the way of the Lord, make His
paths straight.'"
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ఆ దిన్ములయందు బాపతసిమిచచ యోహాను వచిచ
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పరలోకరాజాము సమీపంచియన్నది, మ్యరుమ్న్సుస పందుడని యూదయ
అరణాములో పరకటించచండెను.
పరభువు మ్యరుము సిదిపరచడి ఆయన్ తో
ి వలు సరాళము చేయడని
అరణాములో కేకవేయ నొకని శబదము అని పరవకియె
ై న్ యెష్యా దావరా
చెపపబడిన్వా డిత్డ.
ఈ యోహాను ఒంట్ట రోమ్ముల వసతీమును, మొలచట్ట
ు తోలుదటిుయ
ధరించకొనువాడు; మిడత్ లును అడవి తేనయ అత్నికి ఆహారము.

And the same John had his raiment of camel's hair, and a leather girdle
about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
Then there went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round
about the Jordan.
And they were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.

Matthew

3

5

Matthew

3

6

Matthew

3

7

ఆ సమ్య మున్ యెరూష్లేమువారును యూదయ వారందరును యొరా
ద ను
న్దీప్ర
ర ంత్ముల వారందరును, అత్నియొదదకు వచిచ,
త్మ్ ప్రపములు ఒపుపకొనుచ, యొరా
ద ను న్దిలో అత్నిచేత్ బాపతసిము
పందుచండిరి.
అత్డు పరిసయాల లోను, సదూ
ద కయాలలోను, అనేకులు బాపతసిము
పందవచచట చూచి సరపసంతాన్మ్య, రాబోవు ఉగర
త్ను
త్పపంచకొనుటకు మీకు బుదిి చెపపన్వాడెవడు? మ్యరుమ్న్

But when he heard that Archelaus reigned in Judea in place of his father
Herod, he was afraid to go thither. Notwithstanding, being warned by God
in a dream, he turned aside into the region of Galilee.

and saying, "Repent ye, for the Kingdom of Heaven is at hand."

But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his
baptism, he said unto them, "O generation of vipers, who hath warned you
to flee from the wrath to come?
Bring forth therefore fruits meet for repentance,
and think not to say to yourselves, `We have Abraham as our father.' For I
say unto you that God is able from these stones to raise up children unto
Abraham.
And now also the ax is laid unto the root of the trees; therefore every tree
which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire.
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అబా
ర

హాము మ్యకు త్ండిర అని మీలో మీరు చెపుపకొన్త్లంచ వదు
ద ;
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దేవుడు ఈ రాళావలన్ అబా
ర హామున్కు పలాలను పుటిుంపగలడని మీతో
చెపుపచనానను.
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ఇపుపడ గొడిలి చెటావేరున్ ఉంచబడియన్నది గనుక మ్ంచి ఫలము ఫలిం
పని పరత్ర చెట్ట
ు ను న్రకబడి అగినలో వేయబడును.
మ్యరుమ్న్సుస నిమిత్తము నేను నీళాలో1 మీకు బాపతసి మిచచచనానను;
But John forbad Him, saying, "I have need to be baptized by Thee, and
అయితే నా వెనుక వచచచన్నవాడు నాకంట్ట శకిిమ్ంతుడు; ఆయన్ చెపుపలు comest Thou to me?"
మోయటకెైన్ను నేను ప్రతు
ి డను కాను; ఆయన్ పరిశుదా
ి త్ిలోను2 అగిన
తోను మీకు బాపతసిమిచచను.
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అందుకు యోహాను నేను నీచేత్ బాపతసిము పందవలసిన్వాడనై యండగా
నీవు నాయొదదకు వచచ చనానవా? అని ఆయన్ను నివారింపజూచెను గాని

And Jesus, when He had been baptized, went up straightway out of the
water. And lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of
God descending like a dove and lighting upon Him.
And lo, a voice came from Heaven, saying, "THIS IS MY BELOVED SON, IN
WHOM I AM WELL PLEASED."
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యేసుఇపపటికి కానిముి; నీత్ర యావతు
త ఈల్లగు నర వేరుచట మ్న్కు
త్గియన్నదని అత్నికి ఉత్తరమిచెచను గనుక అత్డాల్లగు కానిచెచను.

Then was Jesus led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the
devil.
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And when He had fasted forty days and forty nights, He afterward hungered.
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యేసు బాపతసిము పందిన్ వెంటనే నీళాలోనుండి ఒడు
ి న్కు వచెచను; ఇదిగో
ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆత్ి ప్రవురమువల దిగి త్న్మీదికి వచచట
చూచెను.
మ్రియఇదిగో ఈయనే నా పరయ కుమ్యరుడు, ఈయన్యందు నేనాన్ందించ
చనానన్ని యొక శబదము ఆకాశమునుండి వచెచను.
అపుపడు యేసు అపవాదిచేత్ శోధింపబడుటకు ఆత్ి వలన్ అరణామున్కు
కొనిపోబడెను.
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న్లువది దిన్ములు న్లువదిరాతు
ి లు ఉపవాసముండిన్ పమ్ిట ఆయన్
ఆకలిగొన్గా
ఆ శోధకుడు ఆయన్యొదదకు వచిచనీవు దేవుని కుమ్యరుడవెైతే ఈ రాళ్ల
ా
ర్కట్టులగున్ట్ట
ా ఆజా
ా పంచ మ్నను

Then the devil took Him up into the holy city, and set Him on a pinnacle of
the temple, and
said unto Him, "If Thou be the Son of God, cast Thyself down. For it is
written: `He shall give His angels charge concerning thee; and in their hands
they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.'"
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అందుకాయన్మ్నుషుాడు ర్కట్టువలన్ మ్యత్ిము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి
వచచ పరత్రమ్యటవలన్ను జీవించను అని వా
ర యబడియన్నదనను.

Jesus said unto him, "It is written again: `Thou shalt not tempt the Lord thy
God.'"

ఆయన్ చేట ఆయన్ చేత్రలో ఉన్నది; ఆయన్ త్న్ కళామును బాగుగా
శుభ్రము చేసి గోధుమ్లను కొట్ట
ు లోపోసి, ఆరని అగినతో పట్ట
ు ను
కాలిచవేయన్ని వారితో చెపపను.
ఆ సమ్యమున్ యోహానుచేత్ బాపతసిము పందుటకు యేసు
గలిలయనుండి యొరా
ద ను దగుర నున్న అత్నియొదదకు వచెచను.

I indeed baptize you with water unto repentance, but He that cometh after
me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize
you with the Holy Ghost and with fire.
His fan is in His hand, and He will thoroughly purge His threshing floor and
gather His wheat into the garner; but He will burn up the chaff with
unquenchable fire."
Then came Jesus from Galilee to the Jordan unto John to be baptized by him.

And Jesus answering said unto him, "Suffer it to be so now, for thus it
becometh us to fulfill all righteousness." Then John suffered Him.

And when the tempter came to Him, he said, "If Thou be the Son of God,
command that these stones be made bread."
But He answered and said, "It is written: `Man shall not live by bread alone,
but by every word that proceedeth out of the mouth of God.'"
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అంత్ట అపవాది పరి శుది పటుణమున్కు ఆయన్ను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ Again, the devil took Him up onto an exceeding high mountain, and showed
శిఖరమున్ ఆయన్ను నిలువబెటిు
Him all the kingdoms of the world and the glory of them,
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నీవు దేవుని కుమ్యరుడ వెైతే కిరందికి దుముకుముఆయన్ నినున గూరిచ త్న్
దూత్ల కాజా
ా పంచను,నీ ప్రదమపుపడెైన్ను రాత్రకి త్గులకుండ వారు నినున
చేతులతో ఎత్రతకొందురు
అని వా
ర యబడియన్నదని ఆయన్తో చెపపను.అందుకు యేసుపరభువెైన్ నీ
దేవుని నీవు శోధింపవలదని మ్రియొక చోట వా
ర యబడియన్నదని వానితో
చెపపను.
మ్రల అపవాది మిగుల ఎత్తయిన్ యొక కొండమీదికి ఆయన్ను
తోడుకొనిపోయి, యీ లోక రాజాములనినటిని, వాటి మ్హిమ్ను ఆయన్కు
చూప
నీవు సాగిలపడి నాకు న్మ్సాకరము చేసిన్యెడల వీటిన్నినటిని నీకిచెచద న్ని
ఆయన్తో చెపపగా
యేసు వానితోసాతానా, పముిపరభువెైన్ నీ దేవునికి మొ
ా కిక ఆయన్ను
మ్యత్ిము సేవింపవలను అని వా
ర యబడియన్నదనను.
అంత్ట అపవాది ఆయ న్ను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూత్లు వచిచ ఆయన్కు
పరిచరా చేసిరి.
యాహాను చెరపటుబడెన్ని యేసు విని గలిలయకు త్రరిగి వెళ్లా
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న్జరేతు విడిచి జబూలూను న్ఫా
త లియను దేశముల ప్ర
ర ంత్ములలో
సముదరతీరమ్ందలి కపరన హూమున్కు వచిచ కాపురముండెను.
జబూలూను దేశమును, న్ఫా
త లిదేశమును, యొరా
ద నుకు ఆవలనున్న
సముదరతీరమున్ అన్ాజనులు నివసించ గలిలయయ
చీకటిలో కూరుచండియన్న పరజలును గొపప వెలుగు చూచిరి. మ్రణ
పరదేశములోను మ్రణచాఛయలోను కూరుచండియన్న వారికి వెలుగు
ఉదయించెను
అని పరవకియె
ై న్ యెష్యాదావరా పలుకబడిన్ది నరవేరు న్ట్ట
ా (ఈల్లగు
జరిగెను.)
అపపటినుండి యేసుపర
లోక రాజాము సమీపంచియన్నది గనుక
మ్యరుమ్న్సుస పందుడని చెపుపచ పరకటింప మొదలు పట్టును.
యేసు గలిలయ సముదరతీరమున్ న్డుచచండగా, పేతురన్బడిన్ స్త్మోను
అత్ని సహోదరుడెైన్ అందరయ అను ఇదదరు సహోదరులు సముదరములో
వలవేయట చూచెను; వారు జాలరులు.
ఆయన్నా వెంబడి రండి, నేను మిముిను మ్నుషుాలను పట్ట
ు జాలరులనుగా
చేతున్ని వారితో చెపపను;
వెంటనే వారు త్మ్ వలలు విడిచిపటిు ఆయన్ను వెంబడించిరి.

and said unto Him, "All these things will I give Thee if Thou wilt fall down
and worship me."
Then said Jesus unto him, "Get thee hence, Satan! For it is written: `Thou
shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve.'"
Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered unto Him.

Now when Jesus had heard that John was cast into prison, He departed into
Galilee.
And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is upon the
seacoast in the regions of Zebulun and Naphtali,
that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
"The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea,
beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles:
the people who sat in darkness saw a great Light; and to them that sat in the
region and shadow of death, Light has sprung up."
From that time Jesus began to preach and to say, "Repent, for the Kingdom
of Heaven is at hand."
And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called
Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were
fishers.
And He said unto them, "Follow Me, and I will make you fishers of men."
And they straightway left their nets and followed Him.
And going on from thence He saw two other brethren, James the son of
Zebedee and John his brother, in a boat with Zebedee their father, mending
their nets. And He called them,
and they immediately left the boat and their father, and followed Him.
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and
preaching the Gospel of the Kingdom, and healing all manner of sickness
and all manner of disease among the people.
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ఆయన్ అకకడనుండి వెళ్లా జబెదయి కుమ్యరుడెైన్ యాకోబు, అత్ని
సహోదరుడెైన్ యోహాను అను మ్రి యిదదరు సహోదరులు త్మ్ త్ండిర యె
ై న్
జబెదయి యొదద దోనలో త్మ్ వలలు బాగుచేసి కొనుచండగా చూచి వారిని
పలిచెను.

And His fame went throughout all Syria. And they brought unto Him all sick
people who were taken with divers diseases and torments, and those who
were possessed with devils, and those who were lunatic, and those who had
the palsy; and He healed them.
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వంటనే వారు త్మ్ దోనను త్మ్ త్ండిరని విడిచిపటిు ఆయన్ను వెంబ డించిరి.

And there followed Him great multitudes of people from Galilee and from
Decapolis, and from Jerusalem and from Judea, and from beyond the Jordan.
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యేసు వారి సమ్యజమ్ందిరములలో బోధించచ, (దేవుని) రాజామును
గూరిచన్ సువారిను పరకటించచ, పరజలలోని పరత్ర వాాధిని, రోగమును
సవసథపరచచ గలిలయయందంత్ట సంచరించెను.

And seeing the multitudes, He went up onto a mountain; and when He was
set, His disciples came unto Him.
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ఆయన్ కీరిి సిరియ దేశమ్ంత్ట వాాపంచెను. నానావిధములైన్ రోగముల
చేత్ను వేదన్లచేత్ను పీడింపబడిన్ వాాధి గరసు
త లన్ందరిని,
దయాముపటిున్వారిని, చాందరరోగులను, పక్షవాయవు గలవారిని వారు
ఆయన్యొదదకు తీసికొని రాగా ఆయన్ వారిని సవసథపరచెను.

And He opened His mouth and taught them, saying,
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"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven.
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గలిలయ, దకపలి, యెరూష్ లేము, యూదయయను పరదేశములనుండియ
యొరా
ద ను న్కు అవత్లనుండియ బహు జన్సమూహములు ఆయన్ను
వెంబడించెను.
ఆయన్ ఆ జన్సమూహములను చూచి కొండయెకిక కూరుచండగా ఆయన్
శిషుా ల్లయన్యొదదకు వచిచరి.
అపుపడాయన్ నోరు తెరచి యీల్లగు బోధింపసాగెను
ఆత్ివిష్యమై దీనులైన్వారు ధనుాలు; పరలోకరాజాము వారిది.

Matthew
Matthew
Matthew

5
5
5

4
5
6

దుుఃఖపడువారు ధనుాలు; వారు ఓదారచబడుదురు.
సాత్రవకులు ధనుాలు ; వారు భూలోకమును సవత్ంత్రించకొందురు.
నీత్రకొరకు ఆకలిదపుపలు గలవారు ధనుాలు; వారుత్ృపతపరచబడుదురు.

Matthew
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కనికరముగలవారు ధనుాలు; వారు కనికరము పందుదురు.

Matthew

5
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హృదయశుదిిగలవారు ధనుాలు; వారు దేవుని చూచెదరు.
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5
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సమ్యధాన్పరచవారు ధనుాలు ; వారు దేవుని కుమ్యరులన్బడుదురు.

Matthew

5
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నీత్రనిమిత్తము హింసింపబడువారు ధనుాలు; పరలోక రాజాము వారిది.
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Matthew
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నా నిమిత్తము జనులు మిముిను నిందించి హింసించి మీమీద అబదిముగా
చెడిమ్యటలలా పలుకున్పుపడు మీరు ధనుాలు.
సంతోష్ంచి ఆన్ందించడి, పరలోకమ్ందు మీ ఫలము అధికమ్గును.
ఈల్లగున్ వారు మీకు పూరవమ్ందుండిన్ పరవకిలను హింసించిరి.

Blessed are they that mourn, for they shall be comforted.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be
filled.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.
Blessed are they that are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the
Kingdom of Heaven.
Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say
all manner of evil against you falsely for My sake.
Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in Heaven; for so
persecuted they the prophets who were before you.
"Ye are the salt of the earth, but if the salt has lost his savor, wherewith
shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and
to be trodden under foot of men.
"Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.
Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a
candlestick, and it giveth light unto all that are in the house.
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మీరు లోకమున్కు ఉపపయి యనానరు. ఉపుప నిసాసరమైతే అది దేనివలన్
సారము పందును? అది బయట ప్రరవేయబడి మ్నుషుాలచేత్ తొ
ి కకబడుటకే
గాని మ్రి దేనికిని పనికిరాదు.
మీరు లోకమున్కు వెలుగెైయనానరు; కొండమీదనుండు పటుణము
మ్రుగెైయండనేరదు.
మ్నుషుాలు దీపము వెలిగించి కుంచము కిరంద పటురు కాని అది
యింటనుండువారికందరికి వెలు గిచచటకెై దీపసతంభ్ముమీదనే పట్ట
ు దురు.

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and
glorify your Father who is in Heaven.

16

మ్నుషుాలు మీ సత్రకీయలను చూచి పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిరని
మ్హిమ్పరచన్ట్ట
ా వారియెదుట మీ వెలుగు పరకాశింప నియాడి.

5

17

ధరిశాసతీమునైన్ను పరవకిల వచన్ములనైన్ను కొటిు వేయవచిచత్రన్ని
త్లంచవదు
ద ; నరవేరుచటకే గాని కొటిు వేయటకు నేను రాలేదు.
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Matthew
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ఆకాశమును భూమియ గత్రంచిపోయిన్నే గాని ధరిశాసతీమ్ంత్య
నరవేరువరకు దానినుండి యొక పలాయిన్ను ఒక సున్నయె
ై న్ను త్పప పోదని
నిశచయముగా మీతో చెపుపచనానను.
కాబటిు యీ యాజాలలో మిగుల అలపమైన్ యొకదానినైన్ను మీరి,
మ్నుషుాలకు ఆల్లగున్ చేయ బోధించవాడెవడో వాడు పరలోకరాజాములో
మిగుల అలుపడన్బడును; అయితే వాటిని గెైకొని బోధించవాడెవడో వాడు
పరలోక రాజాములో గొపపవాడన్బడును.

Whosoever therefore shall break one of these least commandments and
shall teach men so, he shall be called the least in the Kingdom of Heaven;
but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in
the Kingdom of Heaven.
For I say unto you that unless your righteousness shall exceed the
righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the
Kingdom of Heaven.
"Ye have heard that it was said by them of old, `Thou shalt not kill,' and
`Whosoever shall kill shall be in danger of the judgment.'
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శాసు
త ీల నీత్ర కంట్టను పరిసయాల నీత్రకంట్టను మీ నీత్ర అధికము కానియెడల Therefore if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy
మీరు పరలోకరాజాములో పరవేశింపనేరరని మీతో చెపుపచనానను.
brother hath aught against thee,

Matthew

5
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Matthew

5
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న్రహత్ా చేయవదు
ద ; న్రహత్ా చేయవాడు విమ్రశకు లోన్గున్ని
పూరివకులతో చెపపబడిన్ మ్యట మీరు వినానరు
గదా.
నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గాత్న్ సహో దరునిమీద1 కోపపడు పరత్రవాడు
విమ్రశకు లోన్గును, త్న్ సహోదరుని చూచి వారు
థ డా అని చెపుప వాడు
మ్హా సభ్కు లోన్గును; దోరహీ అని చెపుపవాడు న్రకాగినకి లోన్గును.

leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to
thy brother, and then come and offer thy gift.
"Agree with thine adversary quickly while thou art on the way with him, lest
at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver
thee to the officer, and thou be cast into prison.

Matthew

5
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కావున్ నీవు బలిపీఠమునొదద అరపణము న్రిపంచచండగా నీమీద నీ
సహోదరునికి విరోధ మేమైన్నుకలదని అకకడ నీకు జా
ా పకము వచిచన్యెడల

Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence until thou
hast paid the uttermost farthing.

Matthew
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"Ye have heard that it was said by them of old, `Thou shalt not commit
adultery.'
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అకకడ బలిపీఠము నదుటనే నీ యరపణము విడిచిపటిు, మొదట వెళ్లా నీ
సహోదరునితో సమ్యధాన్పడుము; అట్ట త్రువాత్ వచిచ నీ యరపణము
న్రిపంపుము.
నీ పరత్ర వాదితో నీవును తో
ి వలో ఉండగానే త్వరగా వానితో
సమ్యధాన్పడుము; లేనియెడల ఒకవేళ నీ పరత్రవాది నినున నాాయాధిపత్రకి
అపపగించను, నాాయాధిపత్ర నినున బంట్ర
ి తుకు అపపగించను, అంత్ట
నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు.
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5
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Matthew

5

Matthew

"Think not that I am come to destroy the Law or the Prophets. I am not
come to destroy, but to fulfill.
For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, not one jot or one
tittle shall in any wise pass from the law till all be fulfilled.

But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause
shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother,
`Raca,' shall be in danger of the council; but whosoever shall say, `Thou
fool,' shall be in danger of hell fire.

But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her
hath committed adultery with her already in his heart.
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కడపటి కాసు చెలిాంచవరకు అకకడ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానను.

Matthew
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వాభిచారము చేయవదదని చెపపబడిన్ మ్యట మీరు వినానరుగదా;

Matthew
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నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గాఒక స్త్తీని మోహపుచూపుతో చూచ పరత్రవాడు
అపుపడ త్న్ హృదయమ్ందు ఆమతో వాభిచారము చేసిన్వాడగును.

And if thy right eye cause thee to fall, pluck it out and cast it from thee; for it
is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that
thy whole body should be cast into hell.
And if thy right hand cause thee to fall, cut it off and cast it from thee; for it
is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that
thy whole body should be cast into hell.
"It hath been said, `Whosoever shall put away his wife, let him give her a
writing of divorcement.'
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నీ కుడికనున నినున అభ్ాంత్ర పరచిన్యెడల దాని పరికి నీయొదదనుండి
ప్రరవేయము; నీ దేహ మ్ంత్య న్రకములో పడవేయబడకుండ నీ
అవయవము లలో నొకటి న్శించట నీకు పరయోజన్కరముగదా.

But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, except for the
cause of fornication, causeth her to commit adultery; and whosoever shall
marry her that is divorced committeth adultery.
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నీ కుడిచెయిా నిన్నభ్ాంత్ర పరచిన్యెడల దాని న్రికి నీయొదదనుండి
"Again, ye have heard that it hath been said by them of old times, `Thou
ప్రరవేయము; నీ దేహమ్ంత్య న్రక ములో పడకుండ నీ అవయవములలో shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths.'
ఒకటి న్శించట నీకు పరయోజన్కరము గదా.
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త్న్ భారాను విడనాడు వాడు ఆమకు పరితాాగ పత్రిక యియావలన్ని చెపప But I say unto you, swear not at all: neither by Heaven, for it is God's throne;
బడియన్నది గదా;
నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గావాభిచారకారణమునుబటిు గాక, త్న్ భారాను
nor by the earth, for it is His footstool; neither by Jerusalem, for it is the city
విడనాడు పరత్రవాడును ఆమను వాభిచారిణగా చేయచనానడు;
of the great King.
విడనాడబడిన్దానిని పండా
ా డువాడు వాభిచరించ చనానడు.
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మ్రియనీవు అపరమ్యణము చేయక నీ పరమ్యణము లను పరభువున్కు
చెలిాంపవలన్ని పూరివకులతో చెపప బడిన్ మ్యట మీరు వినానరు గదా,

Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair
white or black.
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నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గాఎంత్మ్యత్ిము ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొన్వదు
ద ; ఆకాశము
తోడన్ వదు
ద ; అది దేవుని సింహాసన్ము,ఒ భూమి తోడన్ వదు
ద ,

But let your communication be `yea, yea' or `nay, nay'; for whatsoever is
more than these cometh of evil.
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అది ఆయన్ ప్రదపీఠము, యెరూష్ లేముతోడన్ వదు
ద ; అది మ్హారాజు
పటుణము
నీ త్ల తోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొన్వదు
ద , నీవు ఒక వెండు
ర కనైన్ను తెలుపుగా గాని
న్లుపుగా గాని చేయలేవు.
మీ మ్యట అవున్ంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యండవలను; వీటికి
మించన్ది దుషు
ు నినుండి2 పుట్ట
ు న్ది.
కంటికి కనున, పంటికి పలు
ా అని చెపపబడిన్ మ్యట మీరు వినానరు గదా.

"Ye have heard that it hath been said, `An eye for an eye, and a tooth for a
tooth.'
But I say unto you that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on
thy right cheek, turn to him the other also.
And if any man will sue thee at the law and take away thy coat, let him have
thy cloak also.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him two.
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నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గా దుషు
ు ని ఎదిరింపక, నినున కుడిచెంపమీద
కొట్ట
ు వాని వెైపున్కు ఎడమ్చెంపకూడ త్రిపుపము.
ఎవడెైన్ నీమీద వాాజాము వేసి నీ అంగీ తీసికొన్గోరిన్ యెడల వానికి నీ
పైవసతీముకూడ ఇచిచవేయము.

Give to him that asketh thee; and from him that would borrow of thee, turn
not thou away.
"Ye have heard that it hath been said, `Thou shalt love thy neighbor and
hate thine enemy.'
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ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమ్ిని నినున బలవంత్ము చేసిన్యెడల,
వానితో కూడ రండు మైళ్ల
ా వెళ్ల
ా ము.

Matthew

5

41

But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to
them that hate you, and pray for them that despitefully use you and
persecute you,
నినున అడుగువానికిముి, నినున అపుప అడుగ గోరువానినుండి నీ ముఖము that ye may be the children of your Father who is in Heaven. For He maketh
త్రిపుప కొన్వదు
ద .
His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and
on the unjust.
నీ పరుగువాని పేరమించి, నీ శతు
ి వును దేవష్ంచ మ్ని చెపపబడిన్ మ్యట మీరు For if ye love them that love you, what reward have ye? Do not even the
వినానరు గదా;
publicans the same?
నేను
మీతో చెపుపన్దేమ్న్గా, మీరు పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిరకి
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not
కుమ్యరులై యండున్ట్ట
ా మీ శతు
ి వులను పేరమించడి. మిముిను హింసించ even the publicans so?
వారికొరకు ప్ర
ర రథన్ చేయడి.
ఆయన్ చెడివారిమీదను మ్ంచివారిమీదను త్న్ సూరుాని ఉదయింపజేసి,
Be ye therefore perfect, even as your Father who is in Heaven is perfect.
నీత్రమ్ంతులమీదను, అనీత్ర మ్ంతులమీదను వరుము కురిపంచచనానడు.
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Matthew

5

43

Matthew

5
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Matthew
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Matthew
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మీరు మిముిను పేరమించవారినే పేరమించిన్యెడల మీకేమి ఫలము
కలుగును? సుంకరులును ఆల్లగు చేయచనానరు గదా.

"Take heed that ye do not your almsgiving before men, to be seen by them;
otherwise ye have no reward from your Father who is in Heaven.

Matthew
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మీ సహోదరులకు మ్యత్ిము వందన్ము చేసిన్ యెడల మీరు ఎకుకవ
చేయచన్నదేమి? అన్ాజనులును ఆల్లగు చేయచనానరు గదా.

Therefore when thou givest thine alms, do not sound a trumpet before
thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they
may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward.
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మీ పరలోకపు త్ండిర పరిపూరు
ణ డు గనుక మీరును పరిపూరు
ణ లుగా ఉండెదరు.
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6

1

Matthew

6

2

Matthew

6

3

మ్నుషుాలకు కన్బడవలన్ని వారియెదుట మీ నీత్ర కారాము చేయకుండ
జాగరత్తపడుడి; లేనియెడల పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిరయొదద మీరు ఫలము
పందరు.
కావున్ నీవు ధరిము చేయన్పుపడు, మ్నుషుాలవలన్ ఘన్త్ నొందవలన్ని,
వేష్ధారులు సమ్యజమ్ందిరముల లోను వీధులలోను చేయల్లగున్ నీ
ముందర బూర ఊదింప వదు
ద ; వారు త్మ్ ఫలము పందియనానరని
నిశచయముగా మీతో చెపుపచనానను.
నీవెైతే ధరిము చేయన్పుపడు, నీ ధరిము రహసాముగానుండు నిమిత్తము
నీ కుడిచెయిా చేయన్ది నీ యెడమ్చేత్రకి తెలియకయండవలను.

But when thou givest alms, let not thy left hand know what thy right hand
doeth,
that thine almsgiving may be in secret; and thy Father who seeth in secret,
Himself shall reward thee openly.
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4

అటాయితే రహసామ్ందు చూచ నీ త్ండిర నీకు పరత్ర ఫలమిచచను
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6

మ్రియ మీరు ప్ర
ర రథన్చేయన్పుపడు వేష్ధారుల వల ఉండవదు
ద ;
మ్నుషుాలకు కన్బడవలన్ని సమ్యజ మ్ందిరములలోను వీధుల
మూలలలోను నిలిచి ప్ర
ర రథన్ చేయట వారికిష్ుము; వారు త్మ్ ఫలము పంది
యనానరని నిశచయముగా మీతో చెపుపచనానను.
నీవు ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లా త్లుపువేసి, రహసామ్ందున్న In this manner therefore pray ye: Our Father who art in Heaven, hallowed
నీ త్ండిరకి ప్ర
ర రథన్చేయము; అపుపడు రహసామ్ందు చూచ నీ త్ండిర నీకు పరత్ర be Thy name.
ఫలమిచచను.

"And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they
love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets,
that they may be seen by men. Verily I say unto you, they have their reward.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut
thy door, pray to thy Father who is in secret; and thy Father who seeth in
secret shall reward thee openly.
But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think
that they shall be heard for their much speaking.
Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye
have need of before ye ask Him.
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మ్రియ మీరు ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడు అన్ాజనులవల వారథమైన్ మ్యటలు
వచింపవదు
ద ; విసతరించి మ్యటల్లడుట వలన్ త్మ్ మ్న్వి విన్బడున్ని వారు
త్లంచచనానరు;
మీరు వారివల ఉండకుడి. మీరు మీ త్ండిరని అడుగక మునుపే మీకు అకకరగా
నున్నవేవో ఆయన్కు తెలి యను
కాబటిు మీరీల్లగు ప్ర
ర రథన్చేయడి, పర లోకమ్ందున్న మ్య త్ండ్రర, నీ నామ్ము
పరిశుదిపరచబడు గాక,
నీ రాజాము వచచగాక, నీ చిత్తము పరలోకమ్ందు నరవేరుచన్నట్ట
ా
భూమియందును నరవేరును గాక,
మ్య అనుదినాహారము నేడు మ్యకు దయచేయము.
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మీరు ఉపవాసము చేయన్పుపడు వేష్ధారులవల దుుఃఖముఖులై
యండకుడి; తాము ఉపవాసము చేయ చన్నట్ట
ు మ్నుషుాలకు
కన్బడవలన్ని వారు త్మ్ ముఖము లను వికారము చేసికొందురు; వారు
త్మ్ ఫలము పంది యనానరని నిశచయముగా మీతో చెపుపచనానను.
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ఉపవాసము చేయచన్నట్ట
ు మ్నుషుాలకు కన్బడవలన్ని కాక,
but lay up for yourselves treasures in Heaven, where neither moth nor rust
రహసామ్ందున్న నీ త్ండిరకే కన్బడవలన్ని, నీవు ఉపవాసము చేయన్పుపడు doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal.
నీ త్ల అంట్టకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము.
అపుపడు రహసామ్ందు చూచచన్న నీ త్ండిర నీకు పరత్రఫలమిచచను.
For where your treasure is, there will your heart be also.
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భూమిమీద మీకొరకు ధన్మును కూరుచకొన్వదు
ద ; ఇకకడ చిమిటయ,
తుపుపను త్రనివేయను, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలదరు.
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పరలోకమ్ందు మీకొరకు ధన్మును కూరుచకొనుడి; అచచట చిమిటయె
ై న్ను, But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore
తుపైప న్ను దాని త్రనివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు.
the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
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నీ ధన్మకకడ నుండునో అకకడనే నీ హృదయము ఉండును.

మ్య ఋణసు
థ లను మేము క్షమించియన్న పరకారము మ్య ఋణములు
క్షమించము.
మ్ముిను శోధన్లోకి తేక దుషు
ు నినుండి1 మ్ముిను త్పపంచము.

మ్నుషుాల అప రాధములను మీరు క్షమించిన్యెడల, మీ పరలోకపు
త్ండిరయ మీ అపరాధములను క్షమించను
మీరు మ్నుషుాల అపరాధములను క్షమింపక పోయిన్యెడల మీ త్ండిరయ
మీ అపరాధములను క్షమింపడు.

Thy Kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the
Kingdom, and the power and the glory for ever. Amen.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive
you.
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive
your trespasses.
"Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance.
For they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I
say unto you, they have their reward.
But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face,
that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father who is in secret;
and thy Father, who seeth in secret, shall reward thee openly.
"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth
corrupt, and where thieves break through and steal;

"The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole
body shall be full of light.

"No man can serve two masters; for either he will hate the one and love the
other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve
God and mammon.
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దేహమున్కు దీపము కనేన గనుక నీ కనున తేటగా ఉండిన్యెడల నీ
దేహమ్ంత్య వెలుగు మ్యమైయండును.

"Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or
what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the
life more than meat, and the body than raiment?
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నీ కనున చెడిన్దైతే నీ దేహ మ్ంత్య చీకటిమ్యమై యండును;
నీలోనున్న వెలుగు చీకటియె
ై యండిన్ యెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపపది.
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ఎవడును ఇదదరు యజమ్యనులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అత్డు ఒకని
దేవష్ంచియొకని పేరమించను; లేదా యొకని పక్ష ముగానుండి యొకని
త్ృణీకరించను. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు.

Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor
gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much
better than they?
"Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
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అందువలన్ నేను
మీతో చెపుపన్దేమ్న్గాఏమి త్రందుమో యేమి తా
ి గు
దుమో అని మీ ప్ర
ర ణమును గూరిచయె
ై న్ను, ఏమి ధరించకొందుమో అని మీ
దేహమును గూరిచయె
ై న్ను చింత్రంపకుడి;
ఆకాశపకు
ు లను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొటాలో కూరుచకొన్వు;
అయిన్ను మీ పరలోకపు త్ండిర వాటిని పోష్ంచ చనానడు; మీరు వాటికంట్ట
బహు శ్రరషు
ు లు కారా?
మీలో నవడు చింత్రంచటవలన్ త్న్ యెతు
త మూరడెకుకవ చేసికొన్గలడు?
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మీరు తీరుచ తీరుప చొపుపన్నే మిముిను గూరిచయ తీరుప తీరచబడును,
మీరు కొలుచకొలత్ చొపుపన్నే మీకును కొలువబడును.
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7

3

నీ కంటిలోనున్న దూలము నంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న న్లుసును
చూచట యేల?

వసతీములను గూరిచ మీరు చింత్రంప నేల? అడవిపువువలు ఏల్లగు
నదుగుచన్నవో ఆలో చించడి. అవి కష్ుపడవు, ఒడకవు
అయిన్ను త్న్ సమ్సత వెైభ్వముతో కూడిన్ సొలొమోను సహిత్ము వీటిలో
నొకదానివలనైన్ను అలంకరింపబడలేదు.
నేడుండి రేపు పయిలో వేయబడు అడవి గడిిని దేవుడ్రల్లగు అలంక
రించిన్యెడల, అలపవిశావసుల్లరా, మీకు మ్రి నిశచయ ముగా వసతీములు
ధరింపజేయను గదా.
కాబటిు
ఏమి త్రందుమో యేమి తా
ి గుదుమో యేమి ధరించ కొందుమో
అని చింత్రంపకుడి; అన్ాజనులు వీటనినటి విష్యమై విచారింతురు.
ఇవనినయ మీకు కావలన్ని మీ పరలోకపు త్ండిరకి తెలియను.
కాబటిు మీరు
ఆయన్ రాజామును నీత్రని మొదట వెదకుడి; అపుప
డవనినయ మీకనుగరహింపబడును.
రేపటినిగూరిచ చింత్రంపకుడి; రేపటి దిన్ము దాని సంగతులనుగూరిచ
చింత్రంచను; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును.
మీరు తీరుప తీరచకుడి, అపుపడు మిముినుగూరిచ తీరుప తీరచబడదు.

And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how
they grow. They toil not, neither do they spin,
and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like
one of these.
Therefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and
tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of
little faith?
Therefore take no thought, saying, `What shall we eat?' or `What shall we
drink?' or `Wherewith shall we be clothed?'
(For after all these things do the Gentiles seek.) For your heavenly Father
knoweth that ye have need of all these things.
But seek ye first the Kingdom of God and His righteousness, and all these
things shall be added unto you.
"Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take
thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
"Judge not, that ye be not judged.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged; and with what
measure ye mete, it shall be measured to you again.
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but
considerest not the beam that is in thine own eye?
Or how wilt thou say to thy brother, `Let me pull out the mote out of thine
eye,' and behold, a beam is in thine own eye?
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt
thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

"Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls
before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and
rend you.
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నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచినీకంటిలో నున్న
న్లుసును తీసి వేయనిమ్ిని చెపప నేల?
వేష్ధారీ, మొదట నీ కంటిలో నున్న దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుపడు నీ
సహోదరుని కంటిలోనున్న న్లుసును తీసివేయటకు నీకు తేటగా కన్ బడును.

"Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be
opened unto you.
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him
that knocketh it shall be opened.

పరిశుదిమైన్ది కుకకలకు పటుకుడి, మీ ముత్ాములను పందులయెదుట
వేయకుడి; వేసిన్యెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళుతో తొ
ి కిక మీమీద పడి
మిముిను చీలిచ వేయను.
అడుగుడి మీకియాబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును,ఒ త్ట్ట
ు డి మీకు
తీయబడును.
అడుగు పరత్రవాడును పందును, వెదకువానికి దొరకును, త్ట్ట
ు వానికి తీయ
బడును.

"Or what man is there among you whom, if his son ask for bread, will give
him a stone?

మీలో ఏ మ్నుషుాడెైన్ను త్న్ కుమ్యరుడు
త్నున ర్కట్టును
అడిగిన్యెడల వానికి రాత్రనిచచనా? చేపను అడిగిన్యెడల
ప్రమునిచచనా?
మీరు చెడి వారై యండియ మీ పలాలకు మ్ంచి యీవుల నియా నరిగి
యండగా

Or if he ask for a fish, will give him a serpent?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how
much more shall your Father who is in Heaven give good things to them that
ask Him?
Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye
even so to them; for this is the Law and the Prophets.
"Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that
leadeth to destruction, and many there be who go in thereat.

పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిర త్నున అడుగువారికి అంత్కంట్ట ఎంతో
నిశచయముగా మ్ంచి యీవుల నిచచను.
కావున్ మ్నుషుాలు మీకు ఏమి చేయవలన్ని మీరు కోరుదురో ఆల్లగున్నే
మీరును
వారికి చేయడి. ఇది ధరిశాసతీమును పరవకిల ఉప దేశము
నైయన్నది.
ఇరుకు దావరమున్ పరవేశించడి; నాశన్మున్కు పోవు దావరము వెడలుపను,
ఆ దారి విశాలమునైయన్నది, దాని దావరా పరవేశించవారు అనేకులు.

Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life,
and few there be that find it.
"Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but
inwardly they are ravening wolves.

జీవమున్కు పోవు దావరము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచిత్మునై యన్నది,
దాని కనుగొనువారు కొందరే.
అబది పరవకిలనుగూరిచ జాగరత్తపడుడి. వారు
గొఱ్ఱల చరిములు వేసికొని
మీయొదదకు వతు
త రు కాని లోపల వారు కూ
ా .
ర రమైన్ తోడళ్ల

Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree
bringeth forth evil fruit.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring
forth good fruit.

16

వారి ఫలములవలన్ మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండాపదలలో దా
ర క్ష
పండానైన్ను, పలేారుచెటాను అంజూరపు పండానైన్ను కోయ దురా?

Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the
fire.

7
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Therefore, by their fruits ye shall know them.
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ఆల్లగున్నే పరత్ర మ్ంచి చెట్ట
ు మ్ంచి ఫలములు ఫలించను, పనికిమ్యలిన్
చెట్ట
ు , కానిఫలములు ఫలించను.
మ్ంచి చెట్ట
ు కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమ్యలిన్ చెట్ట
ు మ్ంచి
ఫలములు ఫలింపనేరదు.
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మ్ంచి ఫలములు ఫలింపని పరత్రచెట్ట
ు న్రకబడి అగినలో వేయబడును.

Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes from thorns, or
figs from thistles?

"Not every one that saith unto Me, `Lord, Lord,' shall enter into the Kingdom
of Heaven, but he that doeth the will of My Father who is in Heaven.

Many will say to Me in that Day, `Lord, Lord, have we not prophesied in Thy
name, and in Thy name have cast out devils, and in Thy name done many
wonderful works?'
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కాబటిు మీరు వారి ఫలములవలన్ వారిని తెలిసికొందురు.
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పరభువా, పరభువా, అని న్నున పలుచ పరత్రవాడును పరలోకరాజాములో
పరవేశింపడుగాని పరలోకమ్ందున్న నా త్ండిర చిత్తపరకారము చేయవాడ
పరవేశించను.
ఆ దిన్మ్ందు అనేకులు న్నున చూచిపరభువా, పరభువా, మేము నీ నామ్మున్
పరవచింపలేదా? నీ నామ్మున్
దయాములను వెళుగొటులేదా? నీ
నామ్మున్ అనేకమైన్ అదుభత్ములు చేయలేదా? అని చెపుపదురు.
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అపుపడు నేను మిముిను ఎన్నడును ఎరుగను, అకరమ్ము చేయ వారల్లరా, And every one that heareth these sayings of Mine and doeth them not, shall
నాయొదదనుండి పండని వారితో చెపుపదును.
be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand;
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కాబటిు యీ నా మ్యటలు విని వాటిచొపుపన్ చేయ పరత్రవాడును బండమీద
త్న్ యిలు
ా కట్ట
ు కొనిన్ బుదిి మ్ంతుని పోలియండును.
వాన్ కురిసెను, వరదలు వచెచను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టును గాని
దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు.
మ్రియ యీ నా మ్యటలు విని వాటిచొపుపన్ చేయని పరత్రవాడు ఇసుకమీద
త్న్ యిలు
ా కట్ట
ు కొనిన్ బుదిిహీనుని పోలియండును.
వాన్ కురిసెను, వరదలు వచెచను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టును,
అపుపడది కూల బడెను; దాని ప్రట్ట గొపపదని చెపపను.
యేసు ఈ మ్యటలు చెపప ముగించిన్పుపడు జన్సమూహ ములు ఆయన్
బోధకు ఆశచరాపడుచండిరి.
ఏలయన్గా ఆయన్ వారి శాసు
త ీలవల కాక అధికారముగలవానివల వారికి
బోధించెను.
ఆయన్ ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచన్పుపడు బహు జన్సమూహములు
ఆయన్ను వెంబడించెను.
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పరభువా, నా దాసుడు పక్షవాయవుతో మిగుల బాధపడుచ ఇంటిలో
పడియనానడని చెపప, ఆయన్ను వేడుకొనను.
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యేసు నేను వచిచ వాని సవసథపరచెదన్ని అత్నితో చెపపగా

ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచిచ ఆయన్కు మొ
ా కికపరభువా, నీకిష్ుమైతే న్నున శుదు
ి నిగా
చేయగలవనను.
అందుకాయన్ చెయిా చాప వాని ముటిునాకిష్ుమే, నీవు శుదు
ి డవు కమ్ిని
చెపపగా త్క్షణమే వాని కుష్ురోగము శుదిి యాయెను.
అపుపడు యేసుఎవరితోను ఏమియ చెపపకు సుమీ; కాని నీవు వెళ్లు వారికి
సాకాుారథమై నీ దేహమును యాజకునికి కన్బరచకొని, మోషే నియమించిన్
కానుక సమ్రిపంచమ్ని వానితో చెపపను
ఆయన్ కపరనహూములో పరవేశించిన్పుపడు ఒక శతాధిపత్ర ఆయన్యొదదకు
వచిచ

And then will I profess unto them, `I never knew you: depart from Me, ye
that work iniquity.'
"Therefore, whosoever heareth these sayings of Mine and doeth them, I will
liken him unto a wise man, who built his house upon a rock.
And the rain descended and the floods came, and the winds blew and beat
upon that house; and it fell not, for it was founded upon a rock.

and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat
upon that house; and it fell, and great was the fall of it."
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were
astonished at His doctrine;
for He taught them as one having authority, and not as the scribes.
When He had come down from the mountain, great multitudes followed
Him.
And behold, there came a leper and worshiped Him, saying, "Lord, if Thou
wilt, Thou canst make me clean."
And Jesus put forth His hand and touched him, saying, "I will: be thou
clean." And immediately his leprosy was cleansed.
And Jesus said unto him, "See thou tell no man; but go thy way, show
thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a
testimony unto them."
And when Jesus had entered into Capernaum, there came unto Him a
centurion, beseeching Him
and saying, "Lord, my servant lieth at home sick with the palsy and
grievously tormented."
And Jesus said unto him, "I will come and heal him."

The centurion answered and said, "Lord, I am not worthy that Thou
shouldest come under my roof. But speak the word only, and my servant
shall be healed.
For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this
man, `Go!' and he goeth; and to another, `Come!' and he cometh; and to my
servant, `Do this!' and he doeth it."
When Jesus heard it, He marveled and said to those who followed, "Verily I
say unto you, I have not found such great faith, no, not in Israel.
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ఆ శతాధిపత్రపరభువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచచ
టకు నేను ప్రతు
ి డను
కాను; నీవు మ్యటమ్యత్ిము సెల విముి, అపుపడు నా దాసుడు
సవసథపరచబడును.
నేను కూడ అధికారమున్కు లోబడిన్వాడను; నా చేత్రకిరంద సెైనికులునానరు;
నేను ఒకని పమ్ింటే పోవును, ఒకని రమ్ింటే వచచను, నా దాసుని ఈ పని
చేయమ్ంటే చేయను అని యత్తరమిచెచను.

And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall
sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the Kingdom of Heaven.

యేసు ఈ మ్యట విని ఆశచరాపడి, వెంట వచచచన్నవారిని చూచిఇశార
యేలులో నవనికెైన్ను నేనింత్ విశావసమున్నట్ట
ు చూడ లేదని నిశచయముగా
మీతో చెపుపచనానను.
అనేకులు తూరుపనుండియ పడమ్టనుండియ వచిచ అబా
ర హా ముతో
కూడను, ఇసాసకుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజామ్ందు
కూరుచందురు గాని
రాజా సంబంధులు1 వెలుపటి చీకటిలోనికి తో
ి యబడు దురు; అకకడ
ఏడుపను పండు
ా కొరుకుటయ నుండున్ని మీతో చెపుపచనానన్నను.

And Jesus said unto the centurion, "Go thy way, and as thou hast believed,
so be it done unto thee." And his servant was healed in that selfsame hour.

But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there
shall be weeping and gnashing of teeth."

And when Jesus had come into Peter's house, He saw his wife's mother lying
and sick with a fever.
And He touched her hand, and the fever left her, and she arose and
ministered unto them.

అంత్ట యేసుఇక వెళ్లుము; నీవు విశవసించిన్ పరకారము నీకు అవునుగాకని When the evening had come, they brought unto Him many who were
శతాధిపత్రతో చెపపను. ఆ గడియలోనే అత్నిదాసుడు సవసథత్నొందను.
possessed with devils, and He cast out the spirits with His word and healed
all who were sick,
త్రువాత్ యేసు పేతురింటిలో పరవేశించి, జవరముతో పడియన్న అత్ని
that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, who said,
అత్తను చూచి
"He Himself took our infirmities and bore our sicknesses."
ఆమ చెయిాముటుగా జవరమ్యమను విడిచెను; అంత్ట ఆమ లేచి ఆయన్కు
ఉపచారము చేయసాగెను.
సాయంకాలమైన్పుపడు జనులు దయాములు పటిున్ అనేకులను
ఆయన్యొదదకు తీసికొని వచిచరి.
ఆయన్ మ్యటవలన్ దయాములను వెళు గొటిు రోగులనలాను సవసథపరచెను.
అందువలన్ఆయనే మ్న్ బలహీన్త్లను వహించకొని మ్న్ రోగములను
భ్రించెన్ని పరవకియె
ై న్ యెష్యాదావర చెపపబడిన్ది నరవేరను.

Now when Jesus saw great multitudes about Him, He gave commandment
to depart unto the other side.
And a certain scribe came and said unto Him, "Master, I will follow Thee
whithersoever Thou goest."
And Jesus said unto him, "The foxes have holes, and the birds of the air have
nests, but the Son of Man hath nowhere to lay His head."

యేసు త్న్ యొదదనున్న జన్సమూహమును చూచి అదదరికి వెళువలన్ని
ఆజా
ా పంచెను.
అంత్ట ఒక శాసితీ వచిచబోధకుడా నీ వెకకడికి వెళ్లున్ను నీ వెంటవచెచద న్ని
ఆయన్తో చెపపను.
అందుకు యేసున్కకలకు బరియలును ఆకాశపకు
ు లకు నివాసములును కలవు
గాని మ్నుష్ాకుమ్యరునికి త్లవాలుచకొనుటకెైన్ను సథలములేదని అత్నితో
చెపపను.
శిషుాలలో మ్రియొకడుపరభువా, నేను మొదట వెళ్లు, నా త్ండిరని
ప్రత్రపట్ట
ు టకు నాకు సెలవిమ్ిని ఆయన్ను అడుగగా
యేసు అత్ని చూచిన్నున వెంబడించము; మ్ృతులు త్మ్ మ్ృతులను
ప్రత్ర పట్ట
ు కొన్నిమ్ిని చెపపను.

And another of His disciples said unto Him, "Lord, suffer me first to go and
bury my father."
But Jesus said unto him, "Follow Me, and let the dead bury their dead."
And when He had entered into a boat, His disciples followed Him.

And behold, there arose a great tempest on the sea, insomuch that the boat
was covered with the waves; but He was asleep.
And His disciples came to Him and awoke Him, saying, "Lord, save us! We
perish!"
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ఆయన్ దోన యెకికన్పుపడు ఆయన్ శిషుాలు ఆయన్ వెంట వెళ్లారి.

And He said unto them, "Why are ye fearful, O ye of little faith?" Then He
arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm.
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అంత్ట సముదరముమీద తుప్రను లేచి న్ందున్ ఆ దోన అలలచేత్
కపపబడెను. అపుపడాయన్ నిదిరంచచండగా
వారు ఆయన్ యొదదకు వచిచపరభువా, న్శించిపోవుచనానము, మ్ముిను
రకిుంచమ్ని చెపప ఆయన్ను లేపరి.

But the men marveled, saying, "What manner of man is this, that even the
winds and the sea obey Him?"
And when He had come to the other side into the country of the
Gergesenes, there met Him two possessed with devils, coming out of the
tombs, exceedingly fierce, so that no man might pass by that way.
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అందుకాయన్అలపవిశావసు ల్లరా, యెందుకు భ్యపడుచనానరని వారితో
చెపప, లేచి గాలిని సముదరమును గదిదంపగా మికికలి నిమ్ిళ మ్యయెను.

And behold, they cried out, saying, "What have we to do with Thee, Jesus,
Thou Son of God? Art Thou come hither to torment us before the time?"
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Now there was a good way off from them a herd of many swine feeding.
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ఆ మ్నుషుాలు ఆశచరాపడిఈయన్ ఎటిు వాడో; ఈయన్కు గాలియ
సముదరమును లోబడు చన్నవని చెపుపకొనిరి.
ఆయన్ అదదరినున్న గదరేనీయల దేశము చేరగా దయాములు పటిున్
యిదదరు మ్నుషుాలు సమ్యధులలో నుండి బయలుదేరి ఆయన్కు ఎదురుగా
వచిచరి. వారు మిగుల ఉగు
ర లైన్ందున్ ఎవడును ఆ మ్యరుమున్ వెళాలేక
పోయెను.
వారుఇదిగో దేవుని కుమ్యరుడా, నీతో మ్యకేమి? కాలము రాకమునుపే
మ్ముిను బాధించటకు ఇకకడికి వచిచత్రవా? అని కేకలువేసిరి.
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వారికి దూరమున్ గొపప పందుల మ్ంద మేయచండగా

And those who kept them fled and went their ways into the city, and told
everything and what had befallen the ones possessed with the devils.
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ఆ దయాములు నీవు మ్ముిను వెళా గొటిున్యెడల ఆ పందుల మ్ందలోనికి
పోనిమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనను.

And behold, the whole city came out to meet Jesus. And when they saw
Him, they besought Him that He would depart out of their borders.
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ఆయన్ వాటిని పమ్ిన్గా అవి ఆ మ్నుషుాలను వదలిపటిు ఆ పందుల లోనికి And He entered into a boat, and passed over and came into His own city.
పోయెను; ఇదిగో ఆ మ్ందంత్య పరప్రత్ము నుండి సముదరములోనికి వడిగా
పరుగెత్రతకొనిపోయి
నీళాలో పడిచచెచను.
వాటిని మేపుచన్నవారు ప్రరి
పోయి పటుణములోనికి వెళ్లా జరిగిన్
And behold, they brought to Him a man sick with the palsy, lying on a bed.
కారాములనినయ దయాములు పటిున్వారి సంగత్రయ తెలిపరి.
And Jesus, seeing their faith, said unto the one sick with the palsy, "Son, be
of good cheer; thy sins be forgiven thee."
ఇదిగో
ఆ పటుణసు
థ లందరు యేసును ఎదుర్కకన్వచిచ ఆయన్ను చూచి And behold, certain of the scribes said within themselves, "This man
త్మ్ ప్ర
ర ంత్ములను విడిచి పమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనిరి.
blasphemeth."
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త్రువాత్ ఆయన్ దోన యెకిక సముదరము దాటి త్న్ పటుణములో పరవేశింపగా

Matthew

9
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ఇదిగో జనులు పక్ష వాయవుతో మ్ంచముపటిుయన్న యొకని ఆయన్
For which is easier: to say, `Thy sins be forgiven thee,' or to say, `Arise and
యొదదకు తీసికొనివచిచరి. యేసు వారి విశావసముచూచి కుమ్యరుడా1
walk'?
ధైరాముగా ఉండుము, నీ ప్రపములు క్షమింపబడియన్నవని పక్షవాయవు
గల వానితో చెపపను.
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So the devils besought Him, saying, "If Thou cast us out, suffer us to go away
into the herd of swine."

And He said to them, "Go." And when they had come out, they went into
the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a
steep place into the sea and perished in the waters.

And Jesus, knowing their thoughts, said, "Why think ye evil in your hearts?
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ఇదిగో శాసు
త ీలలో కొందరుఇత్డు దేవ దూష్ణ చేయచనానడని
త్మ్లోతాము అనుకొన్గా
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యేసు వారి త్లంపులు గరహించిమీరందుకు మీ హృదయములలో
దురాలోచన్లు చేయచనానరు?
నీ ప్రపములు క్షమింపబడియన్నవని చెపుపట సులభ్మ్య, లేచి న్డువుమ్ని
చెపుపట సులభ్మ్య?
అయిన్ను ప్రప ములు క్షమించటకు భూమిమీద మ్నుష్ాకుమ్యరునికి
అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొన్వలను అని చెపప, ఆయన్
పక్షవాయవుగలవాని చూచినీవు లేచి నీ మ్ంచ మత్రతకొని నీ
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వాడు లేచి
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And when the Pharisees saw it, they said unto His disciples, "Why eateth
your master with publicans and sinners?"
But when Jesus heard that, He said unto them, "They that be whole need
not a physician, but they that are sick.
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జనులు అది చూచి భ్యపడి, మ్నుషుాలకిటిు అధికారమిచిచన్ దేవుని
మ్హిమ్పరచిరి.
యేసు అకకడనుండి వెళ్ల
ా చ సుంకపు మట్ట
ు నొదద కూరుచండియన్న మ్త్తయి
అను ఒక మ్నుషుాని చూచిన్నున వెంబడించమ్ని అత్నితో చెపపగా అత్డు
లేచి ఆయన్ను వెంబడించెను.
ఇంటిలో భోజన్మున్కు యేసు కూరుచండియండగా ఇదిగో సుంకరులును
ప్రపులును అనేకులు వచిచ ఆయన్యొదదను ఆయన్ శిషుాలయొదదను
కూరుచండిరి.
పరిసయాలు అది చూచిమీ బోధకుడు సుంకరులతోను ప్రపులతోను కలిసి
యెందుకు భోజన్ము చేయచనానడని ఆయన్ శిషుాలన్డిగిరి.
ఆయన్ ఆ మ్యటవినిరోగులకేగాని ఆరోగాము గలవారికి వెైదుా డకకరలేదు
గదా.
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"No man putteth a piece of new cloth upon an old garment, for that which is
put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
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అయితే నేను ప్రపులను పలువ వచిచత్రని గాని నీత్రమ్ంతులను పలువ
రాలేదు. గనుకకనికరమునే కోరుచనానను గాని బలిని కోరను అను వాకా
భావమేమిటో మీరు వెళ్లా నేరుచకొనుడని చె
అపుపడు యోహాను శిషుాలు ఆయన్యొదదకు వచిచపరిసయాలును,
మేమును త్రచగా ఉపవాసము చేయ చనానము గాని నీ శిషుాలు
ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమ్ని ఆయన్ను అడుగగా
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యేసుపండిా కుమ్యరుడు త్మ్తోకూడ నుండు కాలమున్ పండిాయింటి వారు
దుుఃఖపడగలరా? పండిాకుమ్యరుడు వారియొదదనుండి కొనిపోబడు దిన్ములు
వచచను, అపుపడు వారు ఉప వాసము చేతురు.

While He spoke these things unto them, behold, there came a certain ruler
and worshiped Him, saying, "My daughter is even now dead, but come and
lay Thy hand upon her, and she shall live."
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ఎవడును ప్రత్ బటుకు కొరత్తబటు
మ్యసిక వేయడు; వేసిన్యెడల ఆ
మ్యసిక బటును వెలిత్రపర చను చినుగు మ్రి ఎకుకవగును.

And Jesus arose and followed him, and so did His disciples.

త్న్ యింటికి వెళ్లాను.

But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive
sins,"-- (then said He to the one sick with palsy) "Arise, take up thy bed and
go unto thine house."
And he arose and departed to his house.
But when the multitudes saw it, they marveled and glorified God, who had
given such power unto men.
And as Jesus passed forth from thence, He saw a man named Matthew,
sitting in the customhouse. And He said unto him, "Follow Me." And he
arose and followed Him.
And it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many
publicans and sinners came and sat down with Him and His disciples.

But go ye and learn what this meaneth: `I will have mercy and not sacrifice.'
For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance."
Then the disciples of John came to Him, saying, "Why do we and the
Pharisees fast often, but Thy disciples fast not?"
And Jesus said unto them, "Can the attendants of the bridechamber mourn
as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the
bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.

Neither do men put new wine into old wineskins, else the wineskins burst
and the wine runneth out and the skins perish. But they put new wine into
new wineskins, and both are preserved."
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మ్రియ ప్రత్ త్రతు
త లలో కొరత్త దా
ర కాురసము పోయరు; పోసిన్యెడల
త్రతు
త లు పగిలి, దా
ర కాురసము కారిపోవును, త్రతు
త లు ప్రడగును. అయితే కొరత్త
దా
ర కాురసము కొరత్త త్రతు
త లలో పోయదురు, అపుపడు ఆ రండును చెడిపోక
యండున్ని చెపపను.
ఆయన్ ఈ మ్యటలు వారితో చెపుపచండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ
ఆయన్కు మొ
ా కికనా కుమ్యరి యిపుపడ చనిపోయిన్ది, అయిన్ను నీవు వచిచ
నీ చెయిా ఆమమీద ఉంచము, ఆమ బరదుకున్నను.

And behold, a woman who was diseased with an issue of blood for twelve
years came up behind Him and touched the hem of His garment;
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యేసు

9
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Matthew

9

21

ఆ సమ్యమున్, ఇదిగో పండెరండు సంవత్సరములనుండి రకిసారవ రోగముగల
యొక స్త్తీ
నేను ఆయన్ పై వసతీము మ్యత్ిము ముటిుతే బాగుపడుదున్ని త్న్లో
తాను అనుకొని, ఆయన్ వెనుకకు వచిచ ఆయన్ వసతీపు చెంగు ముట్టును.

But Jesus turned about, and when He saw her, He said, "Daughter, be of
good comfort; thy faith hath made thee whole." And the woman was made
whole from that hour.
And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the
people making a noise,
He said unto them, "Give way, for the maid is not dead, but sleepeth." And
they laughed Him to scorn.
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ఈ సమ్యచారము
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యేసు అకకడనుండి వెళ్ల
ా చండగా ఇదదరు గు
ర డిివారు ఆయన్ వెంట
వచిచదావీదు కుమ్యరుడా, మ్ముిను కనిక రించమ్ని కేకలువేసిరి.
ఆయన్ యింట పరవేశించిన్ త్రువాత్ ఆ గు
ర డిివారు ఆయన్యొదదకు వచిచరి.
యేసు నేను ఇది చేయగలన్ని మీరు న్ముిచనానరా? అని వారి న్డుగగా

And their eyes were opened, and Jesus strictly charged them, saying, "See
that no man know it."
But they, when they had departed, spread abroad His fame in all that
country.
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As they went out, behold, they brought to Him a man, dumb and possessed
with a devil.
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వారున్ముిచనానము పరభువా అని ఆయ న్తో చెపపరి. అపుపడాయన్ వారి
కనునలు ముటిుమీ న్మిికచొపుపన్ మీకు కలుగుగాక అని చెపపన్ంత్లోఒ
వారి కనునలు తెరువబడెను.
అపుపడు యేసుఇది
ఎవరికిని తెలియకుండ చూచకొనుడని వారికి
ఖండిత్ ముగా ఆజా
ా పంచెను.
అయిన్ను వారు వెళ్లా ఆ దేశ మ్ంత్ట ఆయన్ కీరిి పరచరముచేసిరి.
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లేచి అత్ని వెంట వెళ్లాను; ఆయన్ శిషుాలు కూడ వెళ్లారి.

యేసు వెనుకకు త్రరిగి ఆమను చూచికుమ్యరీ, ధైరాముగా ఉండుము, నీ
విశావసము నినున బాగుపరచెన్ని చెపపగా ఆ గడియనుండి ఆ స్త్తీ బాగు
పడెను.
అంత్లో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ, పలాన్ గోరవులు వాయించ వారిని,
గొలు
ా చేయచండు జన్సమూహమును చూచి
సథలమియాడి; ఈ
చిన్నది నిదిరంచచన్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో
చెపపగా వారాయన్ను అపహసించిరి.
జన్సమూహ మును పంపవేసి, ఆయన్ లోపలికి వెళ్లా ఆమ చెయిా
పట్ట
ు కొన్గానే ఆ చిన్నది లేచెను.
ఆ దేశమ్ంత్టను వాాపంచెను.

for she said to herself, "If I may but touch His garment, I shall be whole."

But when the people were put outside, He went in and took her by the
hand, and the maid arose.
And the fame thereof went abroad throughout all the land.
And when Jesus departed thence, two blind men followed Him, crying and
saying, "Thou Son of David, have mercy on us!"
And when He had come into the house, the blind men came to Him, and
Jesus said unto them, "Believe ye that I am able to do this?" They said unto
Him, "Yea, Lord."
Then He touched their eyes, saying, "According to your faith, be it unto you."

And when the devil was cast out, the dumb spoke; and the multitudes
marveled, saying, "It was never so seen in Israel."
But the Pharisees said, "He casteth out the devils through the prince of the
devils."
యేసును ఆయన్ శిషుాలును వెళ్ల
ా చండగా కొందరు, దయాముపటిున్ యొక And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues
మూగవాని ఆయన్యొదదకు తీసికొని వచిచరి.
and preaching the Gospel of the Kingdom, and healing every sickness and
every disease among the people.
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దయాము వెళాగొటుబడిన్ త్రువాత్ ఆ మూగ వాడు మ్యటల్లడగా
జన్సమూహములు ఆశచరాపడిఇశారయేలులో ఈల్లగు ఎన్నడును
కన్బడలేదని చెపుప కొనిరి.
అయితే పరిసయాలుఇత్డు దయాముల అధిపత్రవలన్ దయాములను
వెళాగొట్ట
ు చనానడని చెపపరి.
యేసు వారి సమ్యజమ్ందిరములలో బోధించచ రాజా సువారి పరకటించచ,
పరత్రవిధమైన్ రోగమును పరత్ర విధమైన్ వాాధిని సవసథపరచచ, సమ్సత
పటుణముల యందును గా
ర మ్ములయందును సంచారము చేసెను.

But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them,
because they were faint and were scattered abroad, as sheep having no
shepherd.
Then said He unto His disciples, "The harvest truly is plenteous, but the
laborers are few.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers
into His harvest."
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ఆయన్ సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱల వల విసికి
చెదరియన్నందున్ వారిమీద కనికరపడి

9

37

కోత్ విసాతరమేగాని పనివారు కొదిదగా ఉనానరు
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గనుక త్న్ కోత్కు పనివారిని పంపుమ్ని కోత్ యజమ్యనుని వేడు కొనుడని
త్న్ శిషుాలతో చెపపను.

And when He had called unto Him His twelve disciples, He gave them power
against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness
and all manner of disease.
Now the names of the twelve apostles are these: the first, Simon, who is
called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John
his brother;
Philip and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son
of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
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Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed Him.
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ఆయన్ త్న్ పండెరండుమ్ంది శిషుాలను పలిచి, అపవితా
ి త్ిలను
వెళాగొట్ట
ు టకును, పరత్రవిధమైన్ రోగ
మును పరత్రవిధమైన్ వాాధిని
సవసథపరచటకును, వారికి అధికార మిచెచను.
ఆ పండెరండుమ్ంది అపసతలుల పేరు
ా ఏవన్గా, మొదట పేతురన్బడిన్
స్త్మోను, అత్ని సహోదరుడగు అందరయ; జబెదయి కుమ్యరుడగు యాకోబు,
అత్ని సహోదరుడగు యోహాను;
ఫిలిపుప, బర్కిలొమ్యి; తోమ్య, సుంకరియె
ై న్ మ్త్తయి, అలుయి
కుమ్యరుడగు యాకోబు, త్దదయియను మ్యరుపేరుగల లబబయి;
కనా నీయడెైన్ స్త్మోను, ఆయన్ను అపపగించిన్ ఇసకరియోతు యూదా.
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Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye
have received; freely give.
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Matthew
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యేసు ఆ పండెరండుమ్ందిని పంపుచ, వారినిచూచి
వారికాజా
ా పంచిన్దేమ్న్గామీరు అన్ాజనుల దారిలోనికి వెళాకుడి, సమ్రయల
యే పటుణములోనైన్ను పరవేశింప కుడి గాని
ఇశారయేలు వంశములోని న్శించిన్ గొఱ్ఱల యొదదకే వెళ్ల
ా డి.
వెళ్ల
ా చపరలోకరాజాము సమీపంచి యన్నదని పరకటించడి.
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Matthew
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రోగులను సవసథపరచడి, చనిపోయిన్వారిని లేపుడి, కుష్ఠరోగులను
శుదు
ి లనుగా చేయడి, దయాములను వెళాగొట్ట
ు డి. ఉచిత్ముగా పందిత్రరి
ఉచిత్ముగా ఇయాడి.
మీ సంచలలో బంగారమునైన్ను వెండినైన్ను రాగినైన్ను పరయాణము కొరకు
జాలనైన్ను రండు అంగీలనైన్ను చెపుపలనైన్ను చేత్రకఱ్ఱనైన్ను
సిదిపరచకొన్కుడి;
పనివాడు త్న్ ఆహార మున్కు ప్రతు
ి డు కాడా?

These twelve Jesus sent forth and commanded them, saying, "Go not into
the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
And as ye go, preach, saying, `The Kingdom of Heaven is at hand.'

Provide neither gold nor silver nor brass in your purses,
nor pack for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves;
for the workman is worthy of his meat.
And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy,
and there abide till ye go thence.
And when ye come into a house, salute it,

and if the house be worthy, let your peace come upon it; but if it be not
worthy, let your peace return to you.
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మ్రియ మీరు ఏపటు
ణములో నైన్ను గా
ర మ్ములోనైన్ను
పరవేశించన్పుపడు, అందులో ఎవడు యోగుాడో విచారణచేసి, అకకడనుండి
వెళ్ల
ా వరకు అత్ని యింటనే బసచేయడి.
ఆ యింటిలో పరవేశించచ, ఇంటివారికి శుభ్మ్ని చెపుపడి.
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ఆ
యిలు
ా యోగామైన్దైతే మీ సమ్యధాన్ము దానిమీదికి వచచను;
అది అయోగామైన్దైతే మీ సమ్యధాన్ము మీకు త్రరిగి వచచను.
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But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will
scourge you in their synagogues,
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ఎవడెైన్ను మిముిను చేరుచ
కొన్క మీ మ్యటలు విన్కుండిన్ యెడల
మీరు ఆ
యింటినైన్ను ఆ పటుణమైన్ను విడిచిపోవున్పుపడు మీ
ప్రదధూళ్ల దులిపవేయడి.
విమ్రశదిన్మ్ందు ఆ పటు ణపు గత్రకంట్ట సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ పరదేశముల గత్ర
ఓరవత్గిన్దై యండున్ని నిశచయముగా మీతో చెపుప చనానను.
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ఇదిగో తోడళామ్ధాకు గొఱ్ఱలను పంపన్ట్ట
ు నేను మిముిను పంపుచనానను
గనుక ప్రములవల వివేకులును ప్రవురములవల నిష్కపట్టలునై యండుడి.

But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak,
for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
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మ్నుషుా లనుగూరిచ జాగరత్తపడుడి; వారు మిముిను మ్హాసభ్లకు
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father who speaketh in you.
అపపగించి, త్మ్ సమ్యజమ్ందిరములలో మిముిను కొరడా లతో కొటిుంతురు,
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వీరికిని అన్ాజనులకును సాకాుారథమై నానిమిత్తము మీరు
అధిపతులయొదదకును రాజులయొదదకును తేబడుదురు.
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వారు మిముిను అపపగించన్పుపడు, ఏల్లగు మ్యటాడుదుము? ఏమి
చెపుపదుము? అని చింత్రంప కుడి; మీరేమి చెపపవలనో అది ఆ గడియలోనే
మీకను గరహింపబడును.
మీ త్ండిర ఆత్ి మీలో ఉండి మ్యటల్లడుచనానడ గాని మ్యటల్లడువారు
మీరు
కారు.
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సహోదరుడు సహోదరుని, త్ండిర కుమ్యరుని, మ్రణమున్కు అపపగించెదరు;
పలాలు త్లిదండు
ర లమీద లేచి వారిని చంపంచెదరు.
మీరు నా నామ్ము నిమిత్తము అందరిచేత్ దేవష్ంపబడుదురు;
అంత్మువరకును సహించిన్ వాడు రక్షంపబడును.

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart
out of that house or city, shake off the dust of your feet.
Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and
Gomorrah in the Day of Judgment than for that city.
"Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore
wise as serpents and harmless as doves.

and ye shall be brought before governors and kings for My sake, for a
testimony against them and the Gentiles.

And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the
child; and the children shall rise up against their parents and cause them to
be put to death.
And ye shall be hated by all men for My name's sake, but he that endureth
to the end shall be saved.
But when they persecute you in this city, flee ye into another; for verily I say
unto you, ye shall not have gone through the cities of Israel till the Son of
Man be come.
"The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.

It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his
lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more
shall they call them of his household!
వారు ఈ పటుణములో మిముిను హింసించన్పుపడు మ్రియొక
Fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be
పటుణమున్కు ప్రరిపోవుడి; మ్నుష్ాకుమ్యరుడు వచచవరకు మీరు ఇశారయేలు revealed, and hid that shall not be known.
పటుణ ములలో సంచారము చేసియండరని నిశచయముగా మీతో చెపుప
చనానను.
శిషుాడు బోధకునికంట్ట అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమ్యనునికంట్ట అధికుడు What I tell you in darkness, that speak ye in light; and what ye hear in the
కాడు.
ear, that preach ye upon the housetops.
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శిషుాడు త్న్ బోధకునివలను దాసుడు త్న్ యజమ్యనునివలను ఉండిన్
చాలును. ఇంటి యజమ్యనునికి బయెలజబూలని వారు పేరుపటిు
యండిన్యెడల ఆయన్ యింటివారికి మ్రి నిశచ యముగా ఆ పేరు
పట్ట
ు దురు గదా.
కాబటిు మీరు
వారికి భ్యపడకుడి, మ్రుగెైన్దేదియ బయలుపరచ
బడకపోదు, రహసామైన్దేదియ తెలియబడకపోదు.
చీకటిలో నేను మీతో చెపుపన్ది మీరు వెలుగులో
చెపుపడి; చెవిలో మీకు
చెపపబడిన్ది మేడలమీద పరక టించడి.
మ్రియ ఆత్ిను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భ్యపడకుడి గాని,
ఆత్ిను దేహమునుకూడ న్రకములో న్శింపజేయగలవానికి మికికలి
భ్యపడుడి.
రండు పచచకలు కాసుకు అమ్ిబడును గదా; అయిన్ను మీ త్ండిర సెలవులేక
వాటిలో ఒకట్టైన్ను నేలను
పడదు.
మీ త్లవెండు
ర కలనినయ లకికంపబడియన్నవి
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గనుక మీరు భ్యపడకుడి; మీరనేకమైన్ పచచకలకంట్ట శ్రరషు
ఠ లు.
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మ్నుషుాలయెదుట న్నున ఒపుపకొనువాడెవడో పరలోకమ్ందున్న నా త్ండిర
యెదుట నేనును వానిని ఒపుపకొందును.
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మ్నుషుాల యెదుట ఎవడు న్నున ఎరుగన్నునో వానిని పరలోక మ్ందున్న
నా త్ండిరయెదుట నేనును ఎరుగన్ందును.
నేను భూమిమీదికి సమ్యధాన్మును పంపవచిచత్రన్ని త్లంచకుడి; ఖడుమునే
గాని సమ్యధాన్మును పంపుటకు నేను రాలేదు.
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And fear not them that kill the body, but are not able to kill the soul; but
rather fear Him that is able to destroy both soul and body in hell.

"Are not two sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on
the ground without your Father.
But the very hairs of your head are all numbered.
Fear ye not, therefore; ye are of more value than many sparrows.

"Whosoever therefore shall confess Me before men, him will I confess also
before My Father who is in Heaven.
But whosoever shall deny Me before men, him will I also deny before My
Father who is in Heaven.
"Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace,
but a sword.
For I am come to `set a man at variance against his father, and the daughter
against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law.'
And `a man's foes shall be they of his own household.'
He that loveth father or mother more than Me, is not worthy of Me. And he
that loveth son or daughter more than Me, is not worthy of Me.

ఒక మ్నుషుానికిని వాని త్ండిరకిని, కుమ్యరికును ఆమ త్లిాకిని, కోడలికిని ఆమ And he that taketh not his cross and followeth after Me, is not worthy of Me.
అత్తకును విరోధము పటువచిచత్రని.
ఒక మ్నుషుాని యింటివారే అత్నికి శతు
ి వులగుదురు.
He that findeth his life, shall lose it; and he that loseth his life for My sake,
shall find it.
త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను నా కంట్ట ఎకుకవగా పేరమించవాడు నాకు
"He that receiveth you, receiveth Me; and he that receiveth Me, receiveth
ప్రతు
ి డుకాడు; కుమ్యరునినైన్ను కుమ్యరినైన్ను నాకంట్ట ఎకుక వగా
Him that sent Me.
పేరమించవాడు నాకు ప్రతు
ి డు కాడు;
త్న్ సిలువను ఎత్రతకొని న్నున వెంబడింపనివాడు నాకు ప్రతు
ి డు కాడు.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet, shall receive a
prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a
righteous man, shall receive a righteous man's reward.
త్న్ ప్ర
ర ణము దకికంచకొనువాడు దాని పోగొట్ట
ు కొనును గాని నా నిమిత్తము
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold
త్న్ ప్ర
ర ణము పోగొట్ట
ు కొనువాడు దాని దకికంచకొనును.
water only, in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no
wise lose his reward."
మిముిను చేరుచకొనువాడు న్నున చేరుచకొనును; న్నున చేరుచకొనువాడు
And it came to pass when Jesus had finished commanding His twelve
న్నున పంపన్వాని చేరుచకొనును.
disciples, He departed thence to teach and to preach in their cities.
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పరవకి అని పరవకిను చేరుచకొనువాడు పరవకిఫలము పందును; నీత్రమ్ంతుడని
నీత్రమ్ంతుని చేరుచకొనువాడు నీత్రమ్ంతుని ఫలము పందును.

Now when John had heard in prison of the works of Christ, he sent two of
his disciples,
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and they said unto Him, "Art thou He that should come, or do we look for
another?"
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మ్రియ శిషుాడని యెవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిననడు చనీనళ్ల
ా
మ్యత్ిము తా
ి గనిచచనో వాడు త్న్ ఫలము పోగొట్ట
ు కొన్డని నిశచయముగా
మీతో చెపుపచనానను.
యేసు త్న్ పండెరండుమ్ంది శిషుాలకు ఆజా
ా పంచట.... . చాలించిన్ త్రువాత్
వారి పటుణములలో బోధించటకును పరకటించటకును అకకడనుండి
వెళ్లాపోయెను.
కీరసు
త చేయచన్న కారాములను గూరిచ యోహాను చెరసాలలో వినిరాబోవు
వాడవు నీవేనా, మేము మ్రి యొకనికొరకు కనిపటువలనా?

Matthew
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3
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అని ఆయన్ను అడుగు టకు త్న్ శిషుాలన్ంపను.
యేసు వారిని చూచి
మీరు వెళ్లా, విన్నవాటిని కన్నవాటిని యోహానుకు
తెలు పుడి.
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గు
ర డిివారు చూపుపందుచనానరు, కుంటివారు న్డుచచనానరు,
కుష్ఠరోగులు శుదు
ి లగుచనానరు, చెవిటి వారు వినుచనానరు,
చనిపోయిన్వారు లేపబడుచనానరు, బీదలకు సువారి పరకటింపబడుచన్నది.

Matthew

11

6

Matthew

11

7

మ్రియ
నా విష్యమై అభ్ాంత్రపడనివాడు ధనుాడని యత్తర
మిచెచను.
వారు వెళ్లాపోవుచండగా యేసు యోహా నునుగూరిచ జన్సమూహములతో
ఈల్లగు చెపపసాగెను మీరేమి చూచటకు అరణాములోనికి వెళ్లాత్రరి? గాలికి
కదలు చన్న రలు
ా నా? మ్రి ఏమి చూడ వెళ్లాత్రరి?
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సన్నపు బటులు ధరించకొన్న మ్నుషుానా? ఇదిగోసన్నపు
ధరించకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా.

బటులు

Jesus answered and said unto them, "Go and show John again those things
which ye hear and see:
the blind receive their sight and the lame walk, the lepers are cleansed and
the deaf hear, the dead are raised up and the poor have the Gospel
preached to them.
And blessed is he whosoever shall not be offended in Me."
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning
John, "What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the
wind?
But what went ye out to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they
that wear soft clothing are in kings' houses.

But what went ye out to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than
a prophet.
For this is he of whom it is written: `Behold, I send My messenger before
Thy face, who shall prepare Thy way before Thee.'

Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not
risen a greater than John the Baptist; notwithstanding, he that is least in the
Kingdom of Heaven is greater than he.
మ్రి ఏమి చూడ వెళ్లాత్రరి? పరవకినా? అవునుగాని పరవకికంట్ట గొపపవానిన్ని
And from the days of John the Baptist until now, the Kingdom of Heaven
మీతో చెపుపచనానను.
suffereth violence, and the violent take it by force.
ఇదిగో నేను నా దూత్ను నీకు ముందుగా పంపుచనానను, అత్డు నీ ముందర For all the Prophets and the Law prophesied until John.
నీ మ్యరుమును సిది పరచను.
స్త్తీలు కనిన్వారిలో బాపతసిమిచచ యోహానుకంట్ట గొపపవాడు పుటులేదని
And if ye will receive it, this is Elijah, who was to come.
నిశచయముగా మీతో చెపుప చనానను. అయిన్ను పరలోకరాజాములో
అలుపడెైన్ వాడు అత్నికంట్ట గొపపవాడు.
బాపతసిమిచచ యోహాను దిన్ములు మొదలుకొని యిపపటి వరకు
He that hath ears to hear, let him hear.
పరలోకరాజాము బల్లతాకరముగా పటుబడుచన్నది, బల్లతాకరులు దాని
నాకరమించకొనుచనానరు.
యోహాను కాలము వరకు పరవకిలందరును పరవచించచవచిచరి; ధరిశాసతీము "But to what shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the
సహా పరవచించచనుం డెను.
markets and calling unto their fellows,
ఈ సంగత్ర న్ంగీకరించటకు మీకు మ్న్సుసంటే రాబోవు ఏలీయా యిత్డ.
and saying, `We have piped unto you, and ye have not danced; we have
mourned unto you, and ye have not lamented.'
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విను

టకు చెవులుగలవాడు వినుగాక.
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ఈ త్రమువారిని దేనితో పోలుచదును? సంత్ వీధులలో కూరుచనియండి
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మీకు పలాన్గోరవి ఊదిత్రవిిుగాని మీరు నాటామ్యడరైత్రరి; పరల్లపంచిత్రవిిు గాని
మీరు ర్కముికొట్ట
ు కొన్రైత్రరని
త్మ్ చెలికాండరతో చెపప
పలుపుల్లటల్లడుకొను పలా కాయలను పోలియనానరు.
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యోహాను త్రన్కయ తా
ి గకయవచెచను. గనుకవీడు దయాముపటిున్ వాడని
వారనుచనానరు.
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మ్నుష్ాకుమ్యరుడు త్రనుచను తా
ి గు చను వచెచను గనుకఇదిగో వీడు
త్రండిబోతును మ్దా ప్రనియ సుంకరులకును ప్రపులకును సేనహితుడున్ని
వారనుచనానరు. అయిన్ను జా
ా న్ము జా
ా న్మ్ని దాని కిరయలనుబటిు1
తీరుపపందున్నను.
పమ్ిట ఏ యే పటుణములలో ఆయన్ విసాతరమైన్ అదుభత్ములు చేసెనో ఆ
పటుణములవారు మ్యరుమ్న్సుస పందకపోవుటవలన్ ఆయన్ వారి నిట్ట
ా
గదిదంపసాగెను.
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కపరనహూమ్య, ఆకాశము మ్ట్ట
ు న్కు హెచిచంపబడెదవా? నీవు
ప్రతాళమువరకు దిగి పోయెదవు. నీలో చేయబడిన్ అదుభత్ములు సొదొ
మ్లో చేయబడిన్ యెడల అది నేటివరకు నిలిచియండును.
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విమ్రశదిన్మ్ందు నీ గత్రకంట్ట సొదొమ్ దేశపువారి గత్ర ఓరవత్గిన్దై
యండున్ని మీతో చెపుపచనానన్నను.

"All things are delivered unto Me by My Father, and no man knoweth the
Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and
he to whomsoever the Son will reveal Him.
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11

25

ఆ సమ్యమున్ యేసు చెపపన్దేమ్న్గాత్ండ్రర , ఆకాశమున్కును భూమికిని
పరభువా, నీవు జా
ా నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మ్రుగుచేసి
పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున సు
త త్రంచచనానను.

"Come unto Me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.

Matthew
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అవును త్ండ్రర, ఈల్లగు చేయట నీ దృష్ుకి అనుకూలమ్యయెను.

Take My yoke upon you and learn of Me, for I am meek and lowly in heart,
and ye shall find rest unto your souls.

అయోా కొరాజీనా, అయోా బేత్సయిదా, మీ మ్ధాను చేయబడిన్
అదుభత్ములు తూరు స్త్దోనుపటుణములలో చేయబడిన్ యెడల ఆ
పటుణములవారు పూరవమే గోన పటు కట్ట
ు కొని బూడిద వేసికొని మ్యరు
విమ్రశదిన్మ్ందు మీ గత్రకంట్ట తూరు స్త్దోను పటుణములవారి గత్ర
ఓరవత్గిన్దై యండున్ని మీతో చెపుపచనానను.

For John came neither eating nor drinking, and they say, `He hath a devil!'
The Son of Man came eating and drinking, and they say, `Behold a
gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners!' But
wisdom is justified by her children."
Then He began to upbraid the cities wherein most of His mighty works were
done, because they repented not.

"Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty
works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would
have repented long ago in sackcloth and ashes.
But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the Day of
Judgment than for you.

And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought
down to hell; for if the mighty works which have been done in thee had
been done in Sodom, it would have remained until this day.
But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in
the Day of Judgment than for thee."
At that time Jesus answered and said, "I thank Thee, O Father, Lord of
Heaven and earth, because Thou hast hid these things from the wise and
prudent, and hast revealed them unto babes.
Even so, Father, for so it seemed good in Thy sight.
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సమ్సతమును నా త్ండిరచేత్ నా కపపగింపబడి యన్నది. త్ండిరగాక
యెవడును కుమ్యరుని ఎరుగడు; కుమ్యరుడు గాకను, కుమ్యరు డెవనికి
ఆయన్ను బయలుపరచ నుదేదశిం చనో వాడు గాకను మ్రి ఎవడును త్ండిరని
ఎరుగడు.
పరయాసపడి భారము మోసికొనుచన్న సమ్సత జను ల్లరా, నా యొదదకు
రండి; నేను మీకు విశారంత్ర కలుగ జేతును.

For My yoke is easy, and My burden is light."

నేను సాత్రవకుడను దీన్మ్న్సుస గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి
ఎత్రతకొని నాయొదద నేరుచ కొనుడి; అపుపడు మీ ప్ర
ర ణములకు విశారంత్ర
దొరకును.
ఏలయన్గా నా కాడి సుళ్లవుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.

But when the Pharisees saw it, they said unto Him, "Behold, thy disciples do
that which is not lawful to do upon the Sabbath day."

6

దేవాలయముకంట్ట గొపప వాడికకడ నునానడని మీతో చెపుపచనానను.

And when He had departed thence, He went into their synagogue.
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మ్రియకనికరమునే కోరుచనానను గాని బలిని నేను కోరను అను
వాకాభావము మీకు తెలిసియంటే నిరోదషులను దోషులని తీరుప
తీరచకపోదురు.
కాగా మ్నుష్ా కుమ్యరుడు విశారంత్ర దిన్మున్కు పరభువెైయనానడనను.
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And behold, there was a man who had his hand withered. And they asked
Him, saying, "Is it lawful to heal on the Sabbath days?" -- that they might
accuse Him.
And He said unto them, "What man shall there be among you that shall
have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will not lay hold
on it and lift it out?
How much then is a man better than a sheep? Therefore it is lawful to do
well on the Sabbath days."
Then He said to the man, "Stretch forth thine hand." And he stretched it
forth, and it was restored whole like the other.
Then the Pharisees went out and held a council against Him, how they might
destroy Him.
But when Jesus knew of it, He withdrew Himself from thence. And great
multitudes followed Him, and He healed them all.
And He charged them that they should not make Him known,
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At that time, Jesus went on the Sabbath day through the corn; and His
disciples were hungry and began to pluck the ears of corn and to eat.

But He said unto them, "Have ye not read what David did when he hungered
and they that were with him:
ఆ కాలమ్ందు యేసు విశారంత్రదిన్మున్ పంటచేలలో పడి వెళ్ల
ా చండగా ఆయన్ how he entered into the house of God and ate the showbread, which was
శిషుాలు ఆకలిగొని వెనునలు తు
ి ంచి త్రన్సాగిరి.
not lawful for him to eat, neither for those who were with him, but only for
the priests?
పరిసయాలదిచూచి ఇదిగో, విశారంత్రదిన్మున్ చేయకూడనిది నీ శిషుాలు
Or have ye not read in the law how on the Sabbath days the priests in the
చేయచనానరని ఆయన్తో చెపపగా
temple profane the Sabbath and are blameless?
ఆయన్ వారితో ఇటాననుతానును త్న్తో కూడ నున్నవారును ఆకలిగొని
But I say unto you, that in this place is One greater than the temple.
యండగా దావీదు చేసిన్ దానిగూరిచ మీరు చదువ లేదా?
అత్డు దేవుని మ్ందిరములో పరవేశించి, యాజకులే త్పప తానైన్ను త్న్తో
But if ye had known what this meaneth, `I will have mercy and not sacrifice,'
కూడ ఉన్నవారైన్ను త్రన్కూడని సముఖపు ర్కట్టులు త్రనను.
ye would not have condemned the guiltless.
మ్రియ యాజ కులు విశారంత్రదిన్మున్ దేవాలయములో విశారంత్రదిన్ మును For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day."
ఉలాంఘంచియ నిరోదషులై యనానరని మీరు ధరిశాసతీమ్ందు చదువలేదా?

ఆయన్ అకకడనుండి వెళ్లా వారి సమ్యజమ్ందిరములో పరవేశించిన్పుపడు,
ఇదిగో ఊచచెయిా గలవాడొకడు కన్బడెను.
వారాయన్మీద నేరము మోపవలన్నివిశారంత్రదిన్మున్ సవసథపరచట
నాాయమ్య? అని ఆయన్ను అడిగిరి.
అందుకాయన్మీలో ఏ మ్నుషుానికెైన్ను నొక గొఱ్ఱయండి అది
విశారంత్రదిన్మున్ గుంటలో పడిన్యెడల దాని పట్ట
ు కొని పైకి తీయడా?
గొఱ్ఱ
కంట్ట మ్నుషుాడెంతో శ్రరషు
ఠ డు; కాబటిు విశారంత్ర
దిన్మున్
మేలుచేయట ధరిమే అని చెపప
ఆ మ్నుషుా నితోనీ చెయిా చాపుమ్నను. వాడు చెయిా చాపగా
రండవదానివల అది బాగుపడెను.
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అంత్ట పరిసయాలు వెలుపలికి పోయి, ఆయన్ను ఏల్లగు సంహరింతుమ్య
అని ఆయన్కు విరోధముగా ఆలోచన్ చేసిరి.
యేసు ఆ సంగత్ర తెలిసికొని అచచటనుండి వెళ్లాపోయెను. బహు
జనుల్లయన్ను వెంబడింపగా
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ఈయన్ జగడమ్యడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన్ శబదమవనికిని
విన్బడదు

Then was brought unto Him one possessed with a devil, blind and dumb;
and He healed him, so that the blind and dumb both spoke and saw.
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And all the people were amazed and said, "Is not this the Son of David?"
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విజయమొందుటకు నాాయవిధిని పరబలము చేయవరకు ఈయన్ న్లిగిన్
రలు
ా ను విరువడు మ్కమ్కల్లడుచన్న అవిసెనారను ఆరపడు
ఈయన్ నామ్మ్ందు అన్ాజనులు నిరీకిుంచెదరు అను
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సాతాను సాతానును వెళాగొటిున్యెడల త్న్కుతానే విరోధముగా వేరుపడును;
అటాయితే వాని రాజామేల్లగు నిలుచను?

Or else how can one enter into a strong man's house and despoil his goods,
unless he first bind the strong man? And then he will despoil his house.
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"He that is not with Me is against Me, and he that gathereth not with Me
scattereth abroad.
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నేను బయెలజబూలువలన్ దయాములను వెళాగొట్ట
ు చన్న యెడల మీ
కుమ్యరులు ఎవరివలన్ వాటిని వెళాగొట్ట
ు చనానరు? కాబటిు వారే మీకు
తీరపరులైయందురు.
దేవుని ఆత్ివలన్ నేను దయాములను వెళాగొట్ట
ు చన్న యెడల
నిశచయముగా దేవుని రాజాము మీ యొదదకు వచిచ యన్నది.

ఆయన్ వారిన్ందరిని సవసథ పరచి, త్నున పరసిదిిచేయవదదని వారికి
ఆజా
ా పంచెను.
పరవకియె
ై న్ యెష్యాదావరా చెపపన్ది నరవేరున్ట్ట
ా (ఆల్లగు జరిగెను)
అదేమ్న్గా
ఇదిగో ఈయన్ నా సేవకుడు ఈయన్ను నేను ఏరపరచకొంటిని ఈయన్ నా
ప్ర
ర ణమున్ కిషు
ు డెైన్ నా పరయడు ఈయన్మీద నా ఆత్ి నుంచెదను ఈయన్
అన్ాజనులకు నాాయవిధిని పరచరము చేయను.

that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
"Behold My Servant whom I have chosen, My Beloved in whom My soul is
well pleased: I will put My Spirit upon Him, and He shall show judgment to
the Gentiles.
He shall not strive nor cry, neither shall any man hear His voice in the streets.
A bruised reed shall He not break, and smoking flax shall He not quench till
He send forth judgment unto victory;
and in His name shall the Gentiles trust."

But when the Pharisees heard it, they said, "This fellow doth not cast out
devils, except by Beelzebub, the prince of devils."
అపుపడు దయాముపటిున్ గు
And Jesus knew their thoughts and said unto them, "Every kingdom divided
ర డిివాడును మూగవాడునైన్ యొకడు
ఆయన్యొదదకు తేబడెను. ఆయన్ వానిని సవసథ పరచిన్ందున్ ఆ మూగవాడు against itself is brought to desolation, and every city or house divided
మ్యటల్లడు శకిియ చూపును గలవాడాయెను.
against itself shall not stand.
అందుకు పరజలందరు విసియమొంది ఈయన్ దావీదు కుమ్యరుడు కాడా,
And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how then shall his
అని చెపుపకొను చండిరి.
kingdom stand?
పరిసయాలు ఆ మ్యట వినివీడు దయా ములకు అధిపత్రయె
ై న్
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them
బయెలజబూలువలన్నే దయాములను వెళాగొట్ట
ు చనానడు గాని
out? Therefore they shall be your judges.
మ్రియొకనివలన్ కాదనిరి.
ఆయన్ వారి త్లంపుల నరిగి వారితో ఇటాననుత్న్కు తానే విరోధముగా
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the Kingdom of God is come
వేరుపడిన్ పరత్ర రాజాము ప్రడెై
పోవును. త్న్కుతానే విరోధముగా వేరుపడిన్ unto you.
యే పటుణ మైన్ను ఏ యిలాయిన్ను నిలువదు.

Therefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven
unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven
unto men.
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ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని యెడల యేల్లగు ఆ బలవంతుని
యింటిలో చొచిచ అత్ని సామ్గిర దోచకొన్గలడు? అట్ట
ా బంధించిన్యెడల
వాని యిలు
ా దోచకొనును.

And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven
him; but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven
him, neither in this world, neither in the world to come.
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Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt
and his fruit corrupt; for the tree is known by his fruit.
"O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out
of the abundance of the heart the mouth speaketh.
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నా పక్షమున్ నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమ్కూరచనివాడు
చెదర గొట్ట
ు వాడు.
కాబటిు నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గామ్నుషుాలుచేయ పరత్ర ప్రపమును
దూష్ణయ వారికి క్షమింపబడును గాని ఆత్ి విష్యమైన్ దూష్ణకు ప్రప
క్షమ్యపణ లేదు.
మ్నుష్ాకుమ్యరునికి విరోధముగా మ్యటల్లడువానికి ప్రపక్షమ్యపణ కలదుగాని
పరిశుదా
ి త్ికు విరోధముగా మ్యటల్లడువానికి ఈ యగమ్ందైన్ను రాబోవు
యగమ్ందైన్ను ప్రపక్షమ్యపణ లేదు.
చెట్ట
ు మ్ంచిదని యెంచి దాని పండును మ్ంచిదే అని యెంచడి; లేదా, చెట్ట
ు
చెడిదని యెంచి దాని పండును చెడిదే అని యెంచడి. చెట్ట
ు దాని పండువలన్
తెలియబడును.
సరపసంతాన్మ్య, మీరు చెడివారైయండి ఏల్లగు మ్ంచి మ్యటలు
పలుకగలరు? హృదయమ్ందు నిండియండు దానినిబటిు నోరు మ్యటల్లడును
గదా.
సజజనుడు త్న్ మ్ంచి ధన్నిధిలో నుండి సదివష్యములను తెచచను;
దురజనుడు త్న్ చెడి ధన్నిధిలోనుండి దురివష్యములను తెచచను.
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యోనా మూడు రాత్రింబగళ్ల
ా త్రవిిుంగిలము కడుపులో ఏల్లగుండెనో ఆల్లగు
మ్నుష్ా కుమ్యరుడు మూడు రాత్రింబగళ్ల
ా భూగరబములో ఉండును.

"When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry
places, seeking rest, and findeth none.
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నీనవెవారు యోనా పరకటన్ విని మ్యరు మ్న్సుస పందిరి గనుక విమ్రశ
సమ్యమున్ నీనవెవారు ఈ త్రమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథపన్
చేతురు. ఇదిగో యోనాకంట్ట గొపపవాడు ఇకకడ ఉనానడు.

Then he saith, `I will return into my house from whence I came out.' And
when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good
things; and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give
account thereof in the Day of Judgment.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be
condemned."
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, "Master,
we would see a sign from thee."

నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గా మ్నుషుాలు పలుకు వారథమైన్ పరత్ర
మ్యటనుగూరిచయ విమ్రశదిన్మున్ లకక చెపపవలసియండును.

But He answered and said unto them, "An evil and adulterous generation
seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the
prophet Jonah.
నీ మ్యటలనుబటిు నీత్ర మ్ంతుడవని తీరుపనొందుదువు, నీ మ్యటలనుబటిుయే For as Jonah was three days and three nights in the whale's belly, so shall
అప రాధివని తీరుపనొందుదువు.
the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
అపుపడు శాసు
త ీలలోను పరిసయాలలోను కొందరుబోధకుడా, నీవలన్ ఒక
The men of Nineveh shall rise in the Judgment with this generation and shall
సూచకకిరయ చూడగోరు చనానమ్ని ఆయన్తో చెపపగా ఆయన్ ఇటానను. condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and behold, a
greater than Jonah is here.
వాభిచారులైన్ చెడి త్రమువారు సూచక కిరయను అడుగు చనానరు.
The queen of the south shall rise up in the Judgment with this generation
పరవకియె
ై న్ యోనానుగూరిచన్ సూచక కిరయయే గాని మ్రి ఏ సూచక
and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to
కిరయయె
ై న్ను వారికి అనుగరహింపబడదు.
hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.
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విమ్రశ సమ్యమున్ దకిుణదేశపురాణ
యీ త్రము వారితో నిలువబడి
వారిమీద నేరసాథపన్ చేయను; ఆమ సొలొమోను జా
ా న్ము వినుటకు
భూమ్ాంత్ ములనుండివచెచను; ఇదిగో సొలొమోనుకంట్ట గొపపవాడు ఇకకడ
ఉనానడు.
అపవితా
ి త్ి ఒక మ్నుషుాని వదలిపోయిన్ త్రువాత్ అది విశారంత్రవెదకుచ
నీరులేని చోటా త్రరుగుచండును.
విశారంత్ర దొరకన్ందున్నేను వదలివచిచన్ నా యింటికి త్రరిగి వెళ్ల
ా దున్నుకొని
వచిచ, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ అమ్రిచయండుటచూచి, వెళ్లా
త్న్కంట్ట చెడివెైన్ మ్రి యేడు దయాములను వెంటబెట్ట
ు కొని వచచను; అవి
దానిలో పరవేశించి అకకడనే కాపురముండును.

Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked
than himself, and they enter in and dwell there; and the last state of that
man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked
generation."
While He yet talked to the people, behold, His mother and His brethren
stood outside, desiring to speak with Him.
Then one said unto Him, "Behold, thy mother and thy brethren stand
outside, desiring to speak with thee."

అందుచేత్ ఆ మ్నుషుాని కడపటిసిథత్ర మొదటిసిథత్రకంట్ట చెడిదగును. ఆల్లగ
యీ దుష్ుత్రమువారికిని సంభ్వించ న్నను.
ఆయన్ జన్సమూహములతో ఇంక మ్యటల్లడుచండగా ఇదిగో ఆయన్
త్లిాయ సహోదరులును ఆయన్తో మ్యట ల్లడ గోరుచ వెలుపల
నిలిచియండిరి.
అపుపడొకడు ఇదిగో నీ త్లిాయ నీ సహోదరులును నీతో మ్యటల్లడ వలన్ని
వెలుపల నిలిచియనానరని ఆయన్తో చెపపను.
అందుకాయన్ త్న్తో ఈ సంగత్ర చెపపన్వానిచూచి నా త్లిా యెవరు? నా
సహోదరు లవరు? అని చెపప
త్న్ శిషుాలవెైపు చెయిా చాపఇదిగో నా త్లిాయ నా సహోదరులును;

But He answered and said unto him that told Him, "Who is My mother? And
who are My brethren?"
And He stretched forth His hand toward His disciples and said, "Behold, My
mother and My brethren!
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పరలోకమ్ందున్న నా త్ండిర చిత్తము చొపుపన్ చేయవాడ నా సహోదరుడును, And He spoke many things unto them in parables, saying, "Behold, a sower
నా సహో దరియ, నాత్లిాయ న్నను.
went forth to sow.
ఆ దిన్మ్ందు యేసు ఇంటనుండి వెళ్లా సముదర....తీరమున్ కూరుచండెను.
And when he sowed, some seeds fell by the wayside; and the fowls came
and devoured them up.
బహు జన్సమూహములు త్న్ యొదదకు కూడివచిచన్ందున్ ఆయన్
Some fell upon stony places where they had not much earth; and forthwith
దోనయెకిక కూరుచం డెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియండగా
they sprang up, because they had no deepness of earth.
ఆయన్ వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమ్యన్ రీత్రగా చెపపను.
And when the sun was up they were scorched, and because they had no
ఎటాన్గాఇదిగో వితు
త వాడు వితు
త టకు
బయలు వెళ్లాను.
root they withered away.
వాడు వితు
త చండగా కొనిన విత్తన్ ములు తో
ి వపరకకను పడెను; పకు
ు లు
And some fell among thorns; and the thorns sprang up and choked them.
వచిచవాటిని మింగివేసెను
కొనిన చాల మ్నునలేని రాత్రనేలను
పడెను; అకకడ మ్నున లోతుగా
But others fell into good ground and brought forth fruit, some a
ఉండన్ందున్ అవి వెంటనే మొలిచెను గాని
hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.
సూరుాడు ఉదయించి
న్పుపడు అవి మ్యడి వేరులేన్ందున్ ఎండిపోయెను. Who hath ears to hear, let him hear."
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కొనిన ముండాపదలలో పడెను; ముండాపదలు ఎదిగి
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For whosoever shall do the will of My Father who is in Heaven, the same is
My brother, and sister, and mother."
The same day, Jesus went out of the house and sat by the seaside.
And great multitudes were gathered together unto Him, so that He went
into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore.

And the disciples came and said unto Him, "Why speakest Thou unto them
in parables?"
కొనిన మ్ంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంత్లుగాను, ఒకటి అరువదంత్లుగాను, He answered and said unto them, "Because it is given unto you to know the
ఒకటి ముపప దంత్లుగాను ఫలించెను.
mysteries of the Kingdom of Heaven, but to them it is not given.
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చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపపను.
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త్రువాత్ శిషుాలు వచిచనీవు ఉపమ్యన్రీత్రగా ఎందుకు వారితో
మ్యటల్లడుచనానవని ఆయన్ను అడుగగా, ఆయన్ వారితో ఇటానను
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పరలోక రాజామ్రిములు ఎరుగుట మీకు అనుగరహింపబడియన్నది గాని
వారికి అనుగరహింప బడలేదు.
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ఇందు నిమిత్తము నేను ఉపమ్యన్రీత్రగా వారికి బోధించ చనానను.ఈ పరజలు But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.
కనునల్లర చూచి, చెవుల్లరా విని, హృదయముతో గరహించి
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మ్న్సుస త్రిపుపకొని నావలన్ సవసథత్ పందకుండున్ట్ట
ా వారి హృదయము
కొరవివన్ది, వారి చెవులు వినుటకు మ్ందములైన్వి, వారు త్మ్ కనునలు
మూసికొనియనానరు

For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have
desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to
hear those things which ye hear, and have not heard them.
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"Hear ye therefore the parable of the sower:
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గనుక మీరు వినుటమ్ట్ట
ు కు విందురుగాని గరహింపనే గరహంపరు,
చూచటమ్ట్ట
ు కు చూతురుగాని యెంత్ మ్యత్ిమును తెలిసికొన్రు అని
యెష్యా చెపపన్ పరవచన్ము వీరి విష్యమై నర వేరుచన్నది.
అయితే మీ కనునలు చూచచన్నవి
గనుక అవి ధన్ాములైన్వి, మీ
చెవులు వినుచన్నవి గనుక అవి ధన్ాములైన్వి.
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For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more
abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even
that which he hath.
Therefore speak I to them in parables, because seeing, they see not, and
hearing, they hear not, neither do they understand.

And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, `By hearing ye
shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not
perceive.
కలిగిన్వానికే యియాబడును, వానికి సమ్ృదిి కలుగును; లేనివానికి
For this people's heart has waxed gross, and their ears are dull of hearing,
కలిగిన్దియ వానియొదదనుండి తీసి వేయబడును. మ్రియవారు
and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their
చూచచండియ చూడరు, వినుచండియ విన్కయ గరహింపకయ నునానరు. eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and
should be converted, and I should heal them.'

When any one heareth the Word of the Kingdom and understandeth it not,
then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his
heart. This is he that received seed by the wayside.

అనేక పరవకిలును నీత్రమ్ంతు
లును మీరు చూచవాటిని చూడగోరియ But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth
చూడక పోయిరి, మీరు వినువాటిని విన్గోరియ విన్కపోయిరని మీతో
the Word and at once with joy receiveth it;
నిశచయముగా చెపుపచనానను.
వితు
త వాని గూరిచన్ ఉపమ్యన్ భావము వినుడి.
yet hath he not root in himself, but endureth for a while. For when
tribulation or persecution ariseth because of the Word, by and by he loses
faith.
ఎవడెైన్ను రాజా మునుగూరిచన్ వాకాము వినియ గరహింపక యండగా,
He also that received the seed among the thorns is he that heareth the
దుషు
ు డు వచిచ వాని హృదయములో విత్తబడిన్దానిని యెత్రతకొనిపోవును; తో
ి వ Word; and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the
పరకకను విత్తబడిన్వాడు వీడ.
Word, and he becometh unfruitful.
రాత్రనేలను విత్తబడిన్వాడు వాకాము విని వెంటనే సంతోష్ముతో దాని
But he that received seed into the good ground is he that heareth the Word
న్ంగీకరించవాడు.
and understandeth it; who also beareth fruit and bringeth forth, some a
hundredfold, some sixty, some thirty."
అయితే
అత్నిలో వేరు లేన్ందున్ అత్డు కొంత్కాలము నిలుచను గాని, Another parable put He forth before them, saying, "The Kingdom of Heaven
వాకాము నిమిత్తము శర మ్యె
ై న్ను హింసయె
ై న్ను కలుగగానే అభ్ాంత్ర
is likened unto a man who sowed good seed in his field;
పడును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ముండాపదలలో విత్త బడిన్వాడు వాకాము వినువాడ గాని ఐహికవిచారమును but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat,
ధన్మోహమును ఆ వాకామును అణచివేయను గనుక వాడు నిష్ులుడవును. and went his way.
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మ్ంచినేలను విత్తబడిన్వాడు వాకాము విని గరహించవాడు; అటిువారు
సఫలులై యొకడు నూరంత్లుగాను ఒకడు అరువదంత్లుగాను ఒకడు
ముపపదంత్లుగాను ఫలించన్నను.
ఆయన్ మ్రియొక ఉపమ్యన్ము వారితో చెపపను, ఏమ్న్గాపరలోకరాజాము,
త్న్ పలములో మ్ంచి విత్తన్ము విత్రతన్ యొక మ్నుషుాని పోలియన్నది.
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ఇది శతు
ి వు చేసిన్ పని అని అత్డు వారితో చెపపగా, ఆ దాసులు మేము
వెళ్లా వాటిని పరికి కూరుచట నీకిష్ుమ్య? అని అత్నిని అడిగిరి.
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అందుకత్డు వదు
ద ; గురుగులను పరుకుచండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ
గోధుమ్లను పలాగింతురు.
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కోత్కాలమువరకు రంటినికలిసి యెదుగ నియాడి; కోత్కాలమ్ందు
గురుగులను ముందుగాకూరిచ వాటిని కాలిచవేయటకు కటులు కటిు,
గోధుమ్లను నా కొట్ట
ు లో చేరిచ పట్ట
ు డని కోత్గాండరతో చెపుపదు
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ఆయన్ మ్రియొక ఉపమ్యన్ము వారితో చెపపను పరలోకరాజాము, ఒకడు
తీసికొని త్న్ పలములో విత్రతన్ ఆవగింజను పోలియన్నది.
అది విత్తన్ములనినటిలో చిన్నదేగాని పరిగిన్పుపడు కూర మొకకలనినటిలో
పదదదై ఆకాశపకు
ు లు వచిచ దాని కొమ్ిలయందు నివసించ న్ంత్ చెటుగును.
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But when the blades had sprung up and brought forth fruit, then appeared
the tares also.
So the servants of the householder came and said unto him, `Sir, didst not
thou sow good seed in thy field? From whence then hath come the tares?'

మ్నుషుాలు నిదిరంచచండగా, అత్ని శతు
ి వు వచిచ గోధుమ్ల మ్ధాను
గురుగులు విత్రతపోయెను.
మొలకలు పరిగి గింజపటిున్పుపడు గురుగులు కూడ అగపడెను.

He said unto them, `An enemy hath done this.' The servants said unto him,
`Wilt thou then have us go and gather them up?'
But he said, `Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the
wheat with them.
అపుపడు ఇంటి యజమ్యనుని దాసులు అత్నియొదదకు వచిచ అయాా, నీవు నీ Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say
పలములో మ్ంచి విత్తన్ము విత్రతత్రవి గదా,అందులో గురుగు లకకడనుండి
to the reapers, "Gather ye together first the tares, and bind them in bundles
వచిచన్వని అడిగిరి.
to burn them, but gather the wheat into my barn."'"
Another parable put He forth before them, saying, "The Kingdom of Heaven
is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field,

which indeed is the least of all seeds; but when it is grown it is the greatest
among herbs and becometh a tree, so that the birds of the air come and
lodge in the branches thereof."
Another parable spoke He unto them: "The Kingdom of Heaven is like unto
leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till the
న్నను. whole was leavened."
All these things spoke Jesus unto the multitude in parables; and without a
parable spoke He not unto them,
that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, "I will
open My mouth in parables; I will utter things which have been kept secret
from the foundation of the world."
Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and His
disciples came unto Him, saying, "Explain unto us the parable of the tares of
the field."
He answered and said unto them, "He that soweth the good seed is the Son
of Man.
The field is the world, the good seed are the children of the Kingdom, but
the tares are the children of the wicked one.

ఆయన్ మ్రియొక ఉపమ్యన్ము వారితో చెపపను పరలోకరాజాము, ఒక స్త్తీ
తీసికొని పండి అంత్య పులిసి పంగువరకు మూడు కుంచముల పండిలో
దాచి పటిున్ పులాని పండిని పోలియన్నది.
నేను నా నోరు తెరచి ఉపమ్యన్రీత్రగా బోధించెదను, లోకము పుటిున్ది
మొదలుకొని మ్రుగుచేయబడిన్సంగతులను తెలియజపపదను
అని పరవకి చెపపన్మ్యట నరవేరున్ట్ట
ా యేసు ఈ సంగ తులన్నినటిని
జన్సమూహములకు ఉపమ్యన్రీత్రగా బోధిం చెను; ఉపమ్యన్ము లేక
వారికేమియ బోధింపలేదు.
అపుపడాయన్ జన్సమూహములను పంపవేసి, యింటి లోనికి వెళాగా ఆయన్ The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world,
శిషుాల్లయన్యొదదకు వచిచపలము లోని గురుగులను గూరిచన్
and the reapers are the angels.
ఉపమ్యన్భావము మ్యకు తెలియజపుపమ్నిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అందుకాయన్ ఇటాననుమ్ంచి విత్తన్ము వితు
త వాడు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు;
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As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be at
the end of this world.
పలము లోకము; మ్ంచి విత్తన్ములు రాజాసంబంధులు1; గురుగులు
The Son of Man shall send forth His angels, and they shall gather out of His
దుషు
ు ని సంబంధులు1;
Kingdom all things that offend and them that do iniquity,
వాటిని విత్రతన్ శతు
ి వు అపవాది2; కోత్ యగసమ్యపత; కోత్కోయవారు
and shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and
దేవదూత్లు.
gnashing of teeth.
గురుగులు ఏల్లగు కూరచబడి అగినలో కాలిచవేయబడునో ఆల్లగ యగ
Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their
సమ్యపతయందు జరుగును.
Father. Who hath ears to hear, let him hear.
మ్నుష్ాకుమ్య రుడు త్న్ దూత్లను పంపును; వారాయన్ రాజాములోనుండి "Again, the Kingdom of Heaven is like unto treasure hid in a field, which,
ఆటంకములగు సకలమైన్వాటిని దురీనత్రపరులను సమ్కూరిచ
when a man hath found, he hideth; and for the joy thereof goeth and selleth
అగినగుండములో పడవేయదురు.
all that he hath, and buyeth that field.
అకకడ ఏడుపను పండు
ా కొరుకుటయను ఉండును.
"Again, the Kingdom of Heaven is like unto a merchant man, seeking goodly
pearls,
అపుపడు నీత్రమ్ంతులు త్మ్ త్ండిర రాజాములో సూరుానివల తేజరిలు
ా దురు. who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he
చెవులుగలవాడు వినునుగాక.
had and bought it.
పరలోకరాజాము, పలములో దాచబడిన్ ధన్మును పోలియన్నది. ఒక
"Again, the Kingdom of Heaven is like unto a net that was cast into the sea,
మ్నుషుాడు దాని కనుగొని దాచి పటిు, అది దొరికిన్ సంతోష్ముతో వెళ్లా,
and gathered of every kind,
త్న్కు కలిగిన్ దంత్య అమిి ఆ పలమును కొనును.
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ఆయన్అందువలన్ పరలోకరాజాములో శిషుాడుగాచేరిన్ పరత్రశాసితీయ
త్న్ ధన్నిధిలోనుండి కొరత్త పదారథములను ప్రత్ పదారథ ములను వెలుపలికి
తెచచ ఇంటి యజమ్యనుని పోలియనాన డని వారితో చెపపను.
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యేసు ఈ ఉపమ్యన్ములు చెపప చాలించిన్ త్రువాత్, ఆయన్ అకకడ నుండి And his sisters, are they not all with us? From whence then hath this man all
వెళ్లా సవదేశమున్కు వచిచ, సమ్యజ మ్ందిరములలో వారికి బోధించచండెను. these things?"

మ్రియ పరలోకరాజాము, మ్ంచి ముత్ాములను కొన్ వెదకుచన్న వరికుని
పోలియన్నది.
అత్డు అమూలా మైన్ యొక ముత్ామును కనుగొని, పోయి త్న్కు కలిగిన్
దంత్య అమిి దాని కొనును.
మ్రియ పరలోకరాజాము, సముదరములో వేయబడి నానావిధములైన్
చేపలను పటిున్ వలను పోలియన్నది.
అది నిండిన్పుపడు దానిని దరికి ల్లగి, కూరుచండి, మ్ంచి వాటిని గంపలలో
చేరిచ చెడివాటిని బయట ప్రరవేయ దురు.
ఆల్లగ యగసమ్యపతయందు జరుగును. దేవ దూత్లు వచిచ
నీత్రమ్ంతులలోనుండి దుషు
ు లను వేరుపరచి,

which, when it was full, they drew to shore, and sat down and gathered the
good into vessels, but cast the bad away.
So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth and sever
the wicked from among the just,
and shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and
gnashing of teeth."
Jesus said unto them, "Have ye understood all these things?" They said unto
Him, "Yea, Lord."
Then said He unto them, "Therefore every scribe who is instructed unto the
Kingdom of Heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth
forth out of his treasure things new and old."

వీరిని అగిన గుండములో పడవేయదురు. అకకడ ఏడుపను
పండు
ా కొరుకుటయను ఉండును.
వీటిన్నినటిని మీరు గరహించిత్రరా అని వారిని అడు గగా వారుగరహించిత్ర
మ్నిరి.

And it came to pass that when Jesus had finished these parables, He
departed thence.
And when He had come into His own country, He taught them in their
synagogue, insomuch that they were astonished and said, "From whence
hath this man this wisdom and these mighty works?
Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary and his
brethren James and Joseph, and Simon and Judas?
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అందువలన్ వారాశచరాపడిఈ జా
ా న్మును ఈ అదుభత్ములును ఇత్ని
కెకకడనుండి వచిచన్వి?

And they were offended at Him. But Jesus said unto them, "A prophet is not
without honor, save in his own country and in his own house."
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ఇత్డు వడావాని కుమ్యరుడు కాడా?
ఇత్ని త్లిాపేరు మ్రియ కాదా?
యాకోబు యోసేపు స్త్మోను యూదాయనువారు ఇత్ని సోదరులు కారా?

And He did not many mighty works there, because of their unbelief.
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At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus
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ఇత్ని సోదరీమ్ణులందరు మ్న్తోనే
యనానరు కారా? ఇత్నికి ఈ
కారాములనినయ ఎకకడనుండి వచెచన్ని చెపుపకొని ఆయన్ విష్యమై
అభ్ాంత్రపడిరి.
అయితే యేసుపరవకి త్న్ దేశము
లోను త్న్ ఇంటను త్పప, మ్రి
ఎకకడనైన్ను ఘన్హీనుడు కాడని వారితో చెపపను.
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Matthew
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1

For Herod had laid hold on John, and bound him and put him in prison for
the sake of Herodias, his brother Philip's wife.
For John said unto him, "It is not lawful for thee to have her."
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వారి అవిశావసమునుబటిు ఆయన్ అకకడ అనేకమైన్ అదుభత్ములు
చేయలేదు.
ఆ సమ్యమ్ందు చతురా
థ ధిపత్రయె
ై న్ హేరోదు యేసునుగూరిచన్
సమ్యచారము విని
ఇత్డు బాపతసి మిచచ యోహాను; అత్డు మ్ృతులలోనుండి లేచి
యనానడు; అందువలన్నే అదుభత్ములు అత్నియందు
కిరయారూపకములగుచన్నవని త్న్ సేవకులతో చెపపను.
ఏలయన్గానీవు నీ సోదరుడెైన్ ఫిలిపుప భారాయగు హేరోదియను
ఉంచకొనుట నాాయము కాదని యోహాను చెపపగా,
హేరోదు ఆమ నిమిత్తము యోహా నును పట్ట
ు కొని బంధించి చెరసాలలో
వేయించి యండెను.
అత్డు ఇత్ని చంప గోరను గాని జన్సమూహము ఇత్నిని పరవకియని
యెంచిన్ందున్ వారికి భ్యపడెను.
అయితే హేరోదు జన్ిదినోత్సవము వచిచన్పుపడు హేరోదియ కుమ్యరి
వారిమ్ధా నాటామ్యడి హేరోదును సంతోష్ పరచెను
గనుకఆమ ఏమి అడిగిన్ను ఇచెచదన్ని
అత్డు పరమ్యణపూరవకముగా
వాగా
ద న్ము చేసెను.
అపుపడామ త్న్త్లిాచేత్ పేరరేపంపబడిన్దైబాపతసి మిచచ యోహాను
త్లను ఇకకడ పళ్లాములో పటిు నా కిపపంచమ్ని యడిగెను.
రాజు దుుఃఖపడిన్ను తాను చేసిన్ పరమ్యణము నిమిత్తమును, త్న్తో కూడ
భోజన్మున్కు కూరుచన్నవారి నిమిత్తమును ఇయానాజా
ా పంచి

Matthew

14

10

బంట్ర
ి తును పంప చెరసాలలో యోహాను త్ల గొటిుంచెను.
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వాడత్ని త్ల పళ్లాములోపటిు తెచిచ ఆ చిన్నదానికిచెచను; ఆమ త్న్
త్లిాయొదదకు దాని తీసికొని వచెచను.
అంత్ట యోహాను శిషుాలు వచిచ శవమును ఎత్రతకొనిపోయి ప్రత్ర పటిు
యేసునొదదకువచిచ తెలియజేసిరి.

When Jesus heard of it, He departed thence by boat into a desert place
apart. And when the people had heard thereof, they followed Him on foot
out of the cities.
And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with
compassion toward them, and He healed their sick.
And when it was evening, His disciples came to Him, saying, "This is a desert
place and the time is now past. Send the multitude away, that they may go
into the villages and buy themselves victuals."

and said unto his servants, "This is John the Baptist. He is risen from the
dead, and therefore mighty works show forth themselves in him."

And when he would have put him to death, he feared the multitude,
because they counted him as a prophet.
But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced
before them and pleased Herod,
whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
And she, being beforehand instructed by her mother, said, "Give me here
John the Baptist's head on a charger."
And the king was sorry; nevertheless for the oath's sake, and those who sat
with him at meat, he commanded it to be given her.
And he sent, and beheaded John in the prison.
And his head was brought on a charger and given to the damsel, and she
brought it to her mother.
And his disciples came, and took up the body and buried it, and went and
told Jesus.
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యేసు ఆ సంగత్ర విని దోన యెకిక, అకకడనుండి అరణాపరదేశమున్కు
But Jesus said unto them, "They need not depart. Give ye them to eat."
ఏకాంత్ముగా వెళ్లాను. జన్సమూ హములు ఆ సంగత్ర విని, పటుణములనుండి
కాలిన్డకను ఆయన్వెంట వెళ్లారి.
ఆయన్ వచిచ ఆ గొపప సమూహ మును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో And they said unto Him, "We have here but five loaves and two fishes."
రోగులైన్ వారిని సవసథపరచెను.
సాయంకాలమైన్పుపడు శిషుా ల్లయన్యొదదకు వచిచఇది అరణాపరదేశము,
And He said, "Bring them hither to Me."
ఇపపటికే పరదు
ద పోయెను, ఈ జనులు గా
ర మ్ములలోనికి వెళ్లా భోజన్పదారథములు
కొనుకొకనుటకెై వారిని పంపవేయ మ్ని చెపపరి.
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యేసువారు వెళాన్కకరలేదు, మీరే
చెపపగా
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వారు ఇకకడ మ్న్యొదద అయిదు ర్కట్టులును రండు చేపలును త్పప
మ్రేమియ లేదని ఆయన్తో చెపపరి.
అందు క ్ యన్వాటిని నాయొదదకు తెండని చెపప
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వారికి భోజన్ము పట్ట
ు డని వారితో

పచిచకమీద కూరుచండుడని జనులకాజా
ా పంచి, ఆ అయిదు ర్కట్టులను రండు
చేపలను పట్ట
ు కొని ఆకాశమువెైపు కనునలత్రత ఆశీరవదించి ఆ ర్కట్టులు విరిచి
శిషుాలకిచెచను, శిషుాలు జనులకు వడిించిరి.
వారందరు త్రని త్ృపతపందిన్ త్రు వాత్ మిగిలిన్ ముకకలు పండెరండు గంపల
నిండ ఎత్రతరి

And He commanded the multitude to sit down on the grass, and took the
five loaves and the two fishes; and looking up to Heaven, He blessed and
broke the loaves and gave them to His disciples, and the disciples to the
multitude.
And they all ate and were filled. And they took up the fragments that
remained, twelve baskets full.
And those who had eaten were about five thousand men, besides women
and children.
And straightway Jesus constrained His disciples to get into a boat and to go
before Him unto the other side, while He sent the multitudes away.
And when He had sent the multitudes away, He went up onto a mountain
apart to pray. And when evening had come, He was there alone.

స్త్తీలును పలాలును గాక త్రనిన్వారు ఇంచమించ అయిదు వేలమ్ంది
పురుషులు.
వెంటనే ఆ జన్సమూహములను తాను పంపవేయ న్ంత్లో త్న్ శిషుాలు దోన
యెకిక త్న్కంట్ట ముందుగా అదదరికి వెళావలన్ని ఆయన్ వారిని బలవంత్ము
చేసెను.
ఆయన్ ఆ జన్సమూహములను పంపవేసి, ప్ర
ర రథన్చేయ టకు ఏకాంత్ముగా
కొండయెకిక పోయి, సాయంకాల మైన్పుపడు ఒంటరిగా ఉండెను.

But the boat was now in the midst of the sea, tossed by the waves, for the
wind was contrary.
And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the
sea.

అపపటికాదోన దరికి దూరముగనుండగా గాలి యెదురైన్ందున్ అలలవలన్
కొటు బడుచండెను.
రాత్రి నాలుగవ జామున్ ఆయన్ సము దరముమీద న్డుచచ వారియొదదకు
వచెచను
ఆయన్ సముదరముమీద న్డుచట శిషుాలు చూచి తొందరపడి, భూత్మ్ని
చెపుపకొని భ్యముచేత్ కేకలువేసిరి.
వెంటనే యేసుధైరాము తెచచకొనుడి; నేనే, భ్యపడకుడనివారితో చెపపగా

But straightway Jesus spoke unto them, saying, "Be of good cheer. It is I; be
not afraid."
And Peter answered Him and said, "Lord, if it be Thou, bid me come unto
Thee on the water."
And He said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he
walked on the water to go to Jesus.
But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid; and
beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me!"
And immediately Jesus stretched forth His hand and caught him and said
unto him, "O thou of little faith, why didst thou doubt?"
And when they had come into the boat, the wind ceased.

And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled,
saying, "It is a spirit"; and they cried out for fear.

పేతురుపరభువా, నీవే అయితే
నీళామీద న్డిచి నీయొదదకు వచచటకు
నాకు సెలవిమ్ిని ఆయన్తో అనను.
ఆయన్ రమ్ిన్గానే పేతురు
దోనదిగి యేసునొదదకు వెళ్ల
ా టకు నీళామీద
న్డచెను
గాని
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గాలిని చూచి భ్యపడి మునిగిపోసాగిఒ
పరభువా, న్నున రకిుంచమ్ని
కేకలువేసెను.
వెంటనే
యేసు చెయిాచాప అత్ని పట్ట
ు కొనిఅలపవిశావస్త్, యెందుకు
సందేహపడిత్రవని అత్నితో చెపపను.
వారు దోన యెకికన్పుపడు గాలి అణగెను.
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Then those who were in the boat came and worshiped Him, saying, "In truth
Thou art the Son of God."
And when they had gone over, they came into the land of Gennesaret.
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అకకడి జనులు ఆయన్ను గురు
ి పటిు, చట్ట
ు పటానున్న ఆ పరదేశమ్ంత్టికి
వరిమ్యన్ము పంప, రోగులన్ందరిని ఆయన్ యొదదకు తెపపంచి

"Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash
not their hands when they eat bread."
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వీరిని నీ వసతీపుచెంగు మ్యత్ిము ముటునిమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనిరి;
ముటిున్వారందరును సవసథత్నొందిరి.
ఆ సమ్యమున్ యెరూష్లేమునుండి శాసు
త ీలును పరిసయాలును
యేసునొదదకు వచిచ
నీ శిషుాలు చేతులు కడుగుకొన్కుండ భోజన్ము చేయచనానరే, వారందు
నిమిత్తము పదదల ప్రరంపరాాచారమును అత్రకరమించ చనానరని అడిగిరి

But He answered and said unto them, "Why do ye also transgress the
commandment of God by your tradition?
For God commanded, saying, `Honor thy father and mother,' and, `He that
curseth father or mother, let him die the death.'
But ye say that whosoever shall say to his father or his mother, `by
whatsoever thou might have profited by me, it is a gift,'
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అందుకాయన్మీరును మీప్రరం పరాాచారము నిమిత్తమై దేవుని ఆజాను
ఎందుకు అత్రకర మించచనానరు?
త్లిదండు
ర లను ఘన్పరచమ్నియ, త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను దూష్ంచవాడు
త్పపక మ్రణము పందవలన్నియ దేవుడు సెలచిచెచను.

and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made
the commandment of God of no effect by your tradition.
Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,
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`This people draweth nigh unto Me with their mouth, and honoreth Me with
their lips, but their heart is far from Me.
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మీరైతే
ఒకడు త్న్ త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను చూచి నావలన్ నీకేది
పరయోజన్మ్గునో అది దేవారిపత్మ్ని చెపపన్ యెడల అత్డు త్న్
త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను ఘన్పరచన్కకరలేదని చెపుపచనానరు.
మీరు మీ ప్రరంపరాాచారము
నిమిత్తమై దేవుని వాకామును నిరరథకము
చేయచనానరు.
వేష్ధారుల్లరా
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Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh
out of the mouth, this defileth a man."
Then came His disciples and said unto Him, "Knowest Thou that the
Pharisees were offended after they heard this saying?"
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ఈ పరజలు త్మ్ పదవులతో న్నున ఘన్పరచదురు గాని వారి హృదయము
నాకు దూరముగా ఉన్నది;
మ్నుషుాలు కలిపంచిన్ పదితులు దైవోపదేశములని బోధించచ వారు న్నున
వారథముగా ఆరాధించ చనానరు అని యెష్యా మిముినుగూరిచ
పరవచించిన్ మ్యట సరియే అని వారితో చెపప
జన్సమూహములను పలిచిమీరు
విని గరహించడి;
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And when the men of that place learned of Him, they sent out into all that
country round about, and brought unto Him all who were diseased.

అంత్ట దోనలో నున్నవారు వచిచనీవు నిజముగా దేవుని కుమ్యరుడవని చెపప And they besought Him that they might only touch the hem of His garment.
ఆయన్కు మొ
ా కికరి.
And as many as touched were made perfectly whole.
వారదదరికి వెళ్లా గెనేనసరతు దేశమున్కు వచిచరి.
Then came to Jesus scribes and Pharisees, who were from Jerusalem, saying,

నోటపడున్ది మ్ను షుాని అపవిత్ి
పరచదు గాని నోటనుండి వచచన్
దియే మ్నుషుాని అప విత్ిపరచన్ని వారితో చెపపను.

But in vain they do worship Me, teaching for doctrines the commandments
of men.'"
And He called the multitude and said unto them, "Hear and understand:

But He answered and said, "Every plant which My heavenly Father hath not
planted shall be rooted up.
Let them alone; they are blind leaders of the blind. And if the blind lead the
blind, both shall fall into the ditch."
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అంత్ట ఆయన్ శిషుాలు వచిచపరిసయాలు ఆ మ్యట విని
అభ్ాంత్రపడిరని నీకు తెలియనా అని ఆయన్ను అడుగగా
ఆయన్ పరలోకమ్ందున్న నా త్ండిర
నాటని పరత్ర మొకకయ
పలాగింపబడును.
వారి జ్యలికి పోకుడి; వారు గు
ి వ చూపువారు.
ర డిివారైయండి గు
ర డిివారికి తో
గు
ి వ చూపన్ యెడల వారిదదరు గుంటలో పడుదురు
ర డిివాడు గు
ర డిివానికి తో
గదా అనను.
అందుకుపేతురు ఈ ఉపమ్యన్భావము మ్యకు తెలుపుమ్ని ఆయన్ను
అడుగగా
ఆయన్మీరును ఇంత్వరకు అవివేకులైయనానరా?
నోటిలోనికి పోవున్ దంత్య కడుపులోపడి బహిరూభమిలో విడువబడును
గాని
నోటనుండి బయటికి వచచన్వి హృదయములో నుండి వచచను; ఇవే
మ్నుషుాని అపవిత్ిపరచన్వని
మీరు గరహింపరా?
దురాలోచన్లు న్రహత్ాలు వాభి చారములు వేశాాగమ్న్ములు
దొంగత్న్ములు అబదిసాక్షా ములు దేవదూష్ణలు హృదయములో నుండియే
వచచను
ఇవే మ్నుషుాని అపవిత్ిపరచను గాని చేతులు కడుగు కొన్క
భోజన్ముచేయట మ్నుషుాని అపవిత్ిపరచదని చెపపను.
యేసు అకకడనుండి బయలుదేరి తూరు స్త్దోనుల ప్ర
ర ంత్ములకు వెళాగా,
ఇదిగో ఆ ప్ర
ర ంత్ములనుండి కనాను స్త్తీ యొకతె వచిచపరభువా, దావీదు
కుమ్యరుడా, న్నున కరుణంపుము; నా కుమ్యరి దయాముపటిు, బహు
బాధపడుచన్నదని కేకలువేసెను.
అందుకాయన్ ఆమతో ఒకక మ్యటయె
ై న్ను చెపపలేదు. అపుపడాయన్
శిషుాలు వచిచఈమ మ్న్ వెంబడి వచిచ కేకలువేయ చన్నది గనుక ఈమను
పంప వేయమ్ని ఆయన్ను వేడు కొన్గా
ఆయన్ఇశారయేలు ఇంటివారై న్శించిన్ గొఱ్ఱలయొదదకే గాని మ్రి
ఎవరియొదదకును నేను పంపబడ లేదనను
అయిన్ను ఆమ వచిచ ఆయన్కు మొ
ా కిక పరభువా, నాకు సహాయము
చేయమ్ని అడిగెను.
అందుకాయన్పలాల ర్కట్టుతీసికొని కుకకపలాలకువేయట యకిము కాదని
చెపపగా
ఆమనిజమే పరభువా, కుకకపలాలుకూడ త్మ్ యజమ్యనుల బలామీదనుండి
పడు ముకకలు త్రనును గదా అని చెపపను.
అందుకు యేసు అమ్యి, నీ విశావసము గొపపది; నీవు కోరిన్టేు నీకు
అవునుగాక అని ఆమతో చెపపను. ఆ గడియలోనే
ఆమ కుమ్యరి సవసథత్
నొందను.

Then answered Peter and said unto Him, "Explain to us this parable."
And Jesus said, "Are ye also yet without understanding?
Do ye not yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth
into the belly, and is cast out into the drain?
But those things which proceed out of the mouth come forth from the
heart, and they defile the man.
For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications,
thefts, false witness, blasphemies:
these are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands
defileth not a man."
Then Jesus went thence and departed into the region of Tyre and Sidon.
And behold, a woman of Canaan came out of the same region and cried
unto Him, saying, "Have mercy on me, O Lord, Thou Son of David! My
daughter is grievously vexed with a devil."
But He answered her not a word. And His disciples came and besought Him,
saying, "Send her away, for she crieth after us."
But He answered and said, "I am not sent but unto the lost sheep of the
house of Israel."
Then she came and worshiped Him, saying, "Lord help me."

But He answered and said, "It is not meet to take children's bread and cast it
to dogs."
And she said, "Truth, Lord; yet the dogs eat of the crumbs which fall from
their masters' table."
Then Jesus answered and said unto her, "O woman, great is thy faith. Be it
unto thee even as thou wilt." And her daughter was made whole from that
very hour.
And Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee, and
went up onto a mountain and sat down there.
And great multitudes came unto Him, having with them those who were
lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus'
feet, and He healed them,
insomuch that the multitude wondered when they saw the dumb to speak,
and the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see. And
they glorified the God of Israel.
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యేసు అకకడనుండి వెళ్లా, గలిలయ సముదరతీర
అకకడ కూరుచండగా

మున్కు వచిచ, కొండెకిక

Then Jesus called His disciples unto Him and said, "I have compassion on the
multitude, because they continue with Me now three days and have had
nothing to eat; and I will not send them away fasting, lest they faint on the
way."
బహు జన్సమూహములు ఆయన్యొదదకు కుంటివారు గు
ర డిివారు మూగవారు And His disciples said unto Him, "From whence should we have so much
అంగహీనులు మొదలైన్ అనే కులను తీసికొనివచిచ ఆయన్
bread in the wilderness as to fill so great a multitude?"
ప్రదములయొదద పడవేసిరి; ఆయన్ వారిని సవసథపరచెను.
మూగవారు మ్యటల్లడు టయను అంగహీనులు బాగుపడుటయను
And Jesus said unto them, "How many loaves have ye?" And they said,
కుంటివారు న్డుచటయను గు
"Seven, and a few little fishes."
ర డిివారు చూచటయను జన్సమూ హము
చూచి ఆశచరాపడి ఇశారయేలు దేవుని మ్హిమ్ పరచిరి.
అంత్ట యేసు త్న్ శిషుాలను పలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు
And He commanded the multitude to sit down on the ground.
దిన్ములనుండి నాయొదద నునానరు; వారికి త్రన్ నేమియ లేదు గనుక
వారిమీద కనికరపడుచనానను; వారు మ్యరుములో మూరచ
ఆయన్ శిషుాలుఇంత్ గొపప జన్ సమూహమును త్ృపతపరచటకు కావలసిన్ And He took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and broke
ర్కట్టులు అరణాపరదేశములో మ్న్కు ఎకకడనుండి వచచన్ని ఆయ న్తో అనిరి. them and gave to His disciples, and the disciples to the multitude.
యేసుమీయొదద ఎనిన ర్కట్టులున్నవని
వారి న్డుగగా వారుఏడు
ర్కట్టులును కొనిన చిన్న చేపలును ఉన్నవని చెపపరి.
అపుపడాయన్ నేలమీద కూరుచండుడని జన్సమూహమున్కు ఆజా
ా పంచి

And they all ate and were filled. And they took up of the broken pieces that
were left, seven baskets full.
And those who ate were four thousand men, besides women and children.

36

ఆ యేడు ర్కట్టులను ఆ చేపలను పట్ట
ు కొని కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచి
వాటిని విరిచి త్న్ శిషుాలకిచెచను, శిషుాలు జన్ సమూహమున్కు వడిించిరి

And He sent away the multitude, and took the boat and went into the
coasts of Magdala.
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వారందరు త్రని త్ృపత పందిన్మీదట మిగిలిన్ ముకకలు ఏడు గంపల నిండ
ఎత్రతరి.
స్త్తీలును పలాలును గాక త్రనిన్వారు నాలుగువేల మ్ంది పురుషులు.
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త్రువాత్ ఆయన్ జన్సమూహములను పంపవేసి, దోనయెకిక మ్గదాను
ప్ర
ర ంత్ములకు వచెచను.
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అపుపడు పరిసయాలును సదూ
ద కయాలును వచిచ ఆయన్ను శోధించటకు
ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిరయను త్మ్కు చూపుమ్ని ఆయన్ను
అడుగగా ఆయన్ ఇటానను
సాయంకాలమున్ మీరుఆకాశము ఎఱ్ఱగా ఉన్నది గనుక వరుము
కురియదనియ,
ఉదయమున్ఆకాశము ఎఱ్ఱగాను మ్బుబగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన్
వచచన్నియ చెపుపదురు గదా. మీరు ఆకాశ వెైఖరి వివేచింప నరుగుదురు
గాని యీ కాలముల సూచన్లను వివేచింపలేరు.

The Pharisees also with the Sadducees came, and testing, desired Him that
He would show them a sign from Heaven.
He answered and said unto them, "When it is evening ye say, `It will be fair
weather, for the sky is red.'
And in the morning, `It will be foul weather today, for the sky is red and
lowering.' O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not
discern the signs of the times?
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no
sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonah." And He left them
and departed.
And when His disciples had come to the other side, they had forgotten to
take bread.
Then Jesus said unto them, "Take heed and beware of the leaven of the
Pharisees and of the Sadducees."
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వాభిచారులైన్ చెడిత్రము వారు సూచక కిరయ న్డుగుచనానరు, అయితే
యోనాను గూరిచన్ సూచకకిరయయేగాని మ్రి ఏ సూచక కిరయయె
ై న్ వారి
కనుగరహింపబడదని వారితో చెపప వారిని విడిచి వెళ్లాపోయెను.

And they reasoned among themselves, saying, "It is because we have taken
no bread."
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ఆయన్ శిషుాలు అదదరికి వచిచ ర్కట్టులు తెచచటకు మ్రచిరి.

But when Jesus perceived this, He said unto them, "O ye of little faith, why
reason ye among yourselves, `because ye have brought no bread'?
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అపుపడు యేసుచూచకొనుడి, పరిసయాలు సదూ
ద కయాలు అను వారి
పులిసిన్ పండినిగూరిచ జాగరత్త పడుడని వారితో చెపపను.
కాగా వారుమ్న్ము
ర్కట్టులు తేన్ందున్ గదా (యీ మ్యట చెపపన్ని)
త్మ్లో తాము ఆలోచించకొనుచండిరి.
యేసు అది యెరిగి అలపవిశావసుల్లరామ్న్యొదద ర్కట్టులు లేవని మీలో
మీరందుకు ఆలోచించకొనుచనానరు?
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మీరింకను గరహింపలేదా? అయిదు ర్కట్టులు అయిదువేలమ్ందికి
పంచిపటిున్పుపడు ఎనిన గంపళ్ల
ా ఎత్రతత్రరో అదియె
ై న్ను

Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five
thousand, and how many baskets ye took up?
Nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took
up?
How is it that ye do not understand that I spoke it not to you concerning
bread, but that ye should beware of the leaven of the Pharisees and the
Sadducees?"
Then understood they that He bade them not to beware of the leaven of
bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
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When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His
disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?"
And they said, "Some say that Thou art John the Baptist, some Elijah, and
others Jeremiah or one of the prophets."
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ఏడు ర్కట్టులు నాలుగు వేలమ్ందికి పంచిపటిున్పుపడు ఎనిన గంపళ్ల
ా
ఎత్రతత్రరో అదియె
ై న్ను మీకు జా
ా పకము లేదా?
నేను ర్కట్టులనుగూరిచ మీతో చెపపలేదని మీరందుకు గరహింపరు?
పరిసయాలు సదూ
ద కయాలు అనువారి పులిసిన్ పండినిగూరిచయే
జాగరత్తపడుడని చెపపను.
అపుపడు ర్కట్టుల పులిసిన్ పండినిగూరిచ కాదుగాని పరిసయాలు
సదూ
ద కయాలు అనువారి బోధను గూరిచయే జాగరత్తపడవలన్ని ఆయన్
త్మ్తో చెపపన్ని వారు గరహించిరి.
యేసు ఫిలిపుపదైన్ కెైసరయ ప్ర
ర ంత్ములకు వచిచమ్నుష్ాకుమ్యరుడెవడని
జనులు చెపపకొనుచనానరని
త్న్ శిషుాలను అడుగగా
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వారుకొందరు బాపతసి మిచచ యోహాన్నియ, కొందరు ఏలీయా అనియ,
కొందరు యిరీియా అనియ లేక పరవకి లలో ఒకడనియ
చెపుపకొనుచనానరనిరి.
అందుకాయన్మీరైతే నేను ఎవడన్ని చెపుపకొనుచనాన రని వారి న్డిగెను.

And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah,
for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but My Father who is in
Heaven.
And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build
My church; and the gates of hell shall not prevail against it.
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అందుకు స్త్మోను పేతురునీవు సజీవుడగు దేవుని కుమ్యరుడవెైన్ కీరసు
త వని
చెపపను.
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అందుకు యేసుస్త్మోను బర్యోనా, నీవు ధనుాడవు, పరలోకమ్ందున్న నా
త్ండిర ఈ సంగత్ర నీకు బయలుపరచెనేకాని న్రులు2 నీకు బయలు
పరచలేదు.
మ్రియ నీవు పేతురువు3; ఈ బండమీద నా సంఘమును కట్ట
ు దును,
ప్రతాళలోక దావరములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో
చెపుపచనానను.

And I will give unto thee the keys of the Kingdom of Heaven. And
whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in Heaven, and
whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in Heaven."
Then He charged His disciples that they should tell no man that He was
Jesus the Christ.

He said unto them, "But who say ye that I am?"

And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the
living God."

From that time forth began Jesus to show unto His disciples that He must go
unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and
scribes, and be killed, and be raised again the third day.
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పరలోకరాజాముయొకక తాళపుచెవులు నీ కిచెచదను, నీవు భూలోకమ్ందు
దేని బంధించదువో అది పరలోక మ్ందును బంధింపబడును, భూలోకమ్ందు
దేని విపుపదువో అది పరలోకమ్ందును విపపబడున్ని అత్నితో చెపపను.

Then Peter took Him and began to rebuke Him, saying, "Be it far from Thee,
Lord; this shall not happen unto Thee."
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అట్టపమ్ిట తాను కీరసు
త అని యెవనితోను చెపపవదదని ఆయన్ త్న్
శిషుాలకు ఖండిత్ముగా ఆజా
ా పంచెను.
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అపపటినుండి తాను యెరూష్లేమున్కు వెళ్లాపదదలచేత్ను పరధాన్
యాజకులచేత్ను శాసు
త ీలచేత్ను అనేక హింసలు పంది, చంపబడి,
మూడవదిన్మున్ లేచట అగత్ామ్ని యేసు త్న్
పేతురు ఆయన్ చేయి పట్ట
ు కొనిపరభువా, అది నీకు దూరమ్గుగాక, అది నీ
కెన్నడును కలుగదని ఆయన్ను గదిదంపసాగెను.
అయితే ఆయన్ పేతురు వెైపు త్రరిగిసాతానా, నా వెనుకకు పముి; నీవు నాకు
అభ్ాంత్ర కారణమైయనానవు; నీవు మ్నుషుాల సంగతులనే
త్లంచచనానవు గాని దేవుని సంగతులను త్లంప
అపుపడు యేసు
త్న్ శిషుాలను చూచిఎవడెైన్ను న్నున
వెంబడింపగోరిన్ యెడల, త్నునతాను ఉపేకిుంచకొని, త్న్ సిలువనత్రత
కొని
న్నున వెంబడింపవలను.
త్న్ ప్ర
ర ణమును రకిుంచ కొన్గోరువాడు దాని పోగొట్ట
ు కొనును; నా నిమిత్తము
త్న్ ప్ర
ర ణమును పోగొట్ట
ు కొనువాడు దాని దకికంచ కొనును.

But He turned and said unto Peter, "Get thee behind Me, Satan! Thou art an
offense unto Me; for thou savorest not the things that be of God, but those
that be of men."
Then Jesus said unto His disciples, "If any man will come after Me, let him
deny himself and take up his cross and follow Me.
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For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life
for My sake shall find it.
For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own
soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?
For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and
then He shall reward every man according to his works.
Verily I say unto you, there are some standing here who shall not taste of
death till they see the Son of Man coming in His Kingdom."

ఒక మ్నుషుాడు లోకమ్ంత్య సంప్రదించ కొని త్న్ ప్ర
ర ణమును
పోగొట్ట
ు కొంటే అత్నికేమి పరయో జన్ము? ఒక మ్నుషుాడు త్న్ ప్ర
ర ణమున్కు
పరత్రగా నేమి యియాగలడు?
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు త్న్ త్ండిర మ్హిమ్ గలవాడెై త్న్ దూత్లతో కూడ
రాబోవుచనానడు. అపుప డాయన్ ఎవని కిరయలచొపుపన్ వానికి
ఫలమిచచను.
ఇకకడ నిలిచియన్న వారిలోకొందరు, మ్నుష్ాకుమ్యరుడు త్న్ రాజాముతో
వచచట చూచవరకు మ్రణము రుచి చూడరని నిశచయముగా మీతో
చెపుపచనానన్నను.
ఆరు దిన్ములైన్ త్రువాత్ యేసు పేతురును... యాకోబును అత్ని
సహోదరుడెైన్ యోహానును వెంట బెట్ట
ు కొని యెత్తయిన్ యొక కొండమీదికి
ఏకాంత్ముగా పోయి వారి యెదుట రూప్రంత్రము పందను.

And after six days Jesus took Peter, James, and John his brother, and
brought them up onto a high mountain apart.

2

ఆయన్ ముఖము సూరుానివల పరకాశించెను; ఆయన్ వసతీములు వెలుగువల
తెలానివాయెను.
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ఇదిగో మోషేయ ఏలీయాయ వారికి కన్బడి ఆయన్తో మ్యట
ల్లడుచండిరి.
అపుపడు పేతురు పరభువా, మ్న్ మికకడ ఉండుట మ్ంచిది; నీకిష్ుమైతే
ఇకకడ నీకు ఒకటియ మోషేకు ఒకటియ ఏలీయాకు ఒకటియ మూడు
పరణశాలలు కట్ట
ు దున్ని యేసుతో చెపపను.

While he yet spoke, behold, a bright cloud overshadowed them. And
behold, a voice out of the cloud, said, "THIS IS MY BELOVED SON IN WHOM I
AM WELL PLEASED. HEAR YE HIM!"
And when the disciples heard it, they fell on their faces and were sore afraid.

And He was transfigured before them; and His face shone as the sun, and
His raiment was white as the light.
And behold, there appeared unto them Moses and Elijah, talking with Him.

Then answered Peter and said unto Jesus, "Lord, it is good for us to be here.
If Thou wilt, let us make here three tabernacles: one for Thee and one for
Moses and one for Elijah."

And Jesus came and touched them and said, "Arise, and be not afraid."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Matthew

17

5

Matthew

17

6

అత్డు ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా ఇదిగో పరకాశమ్యన్ మైన్ యొక మేఘము
వారిని కముికొనను; ఇదిగో ఈయన్ నా పరయకుమ్యరుడు, ఈయన్యందు
నేనాన్ందించ చనానను, ఈయన్ మ్యట వినుడ
శిషుాలు ఈ మ్యట విని బోరాబడి మికికలి భ్యపడగా
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యేసు వారియొదదకు
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వారు కనునలత్రత చూడగా, యేసు త్పప మ్రి ఎవరును వారికి కన్బడలేదు.
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వారు కొండ దిగి వచచచండగామ్నుష్ాకుమ్యరుడు మ్ృతులలోనుండి
లేచవరకు ఈ దరశన్ము మీరు ఎవరి తోను చెపపకుడని యేసు వారి
కాజా
ా పంచెను.
అపుప డాయన్ శిషుాలుఈల్లగెైతే ఏలీయా ముందుగా రావల న్ని
శాసు
త ీలందుకు చెపుపచనానరని ఆయన్ న్డిగిరి.
అందుకాయన్ఏలీయా వచిచ సమ్సతమును చకకపట్ట
ు న్ను మ్యట నిజమే;
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వచిచ వారిని ముటిులండి, భ్యపడకుడని చెపపను.

And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying,
"Tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the
dead."
And His disciples asked Him, saying, "Why then say the scribes that Elijah
must first come?"
And Jesus answered and said unto them, "Elijah truly shall first come and
restore all things.
But I say unto you that Elijah is come already, and they knew him not, but
have done unto him whatsoever they pleased. Likewise shall also the Son of
Man suffer by them."
Then the disciples understood that He spoke unto them of John the Baptist.

And when they had come to the multitude, there came to Him a certain
man, kneeling down to Him and saying,
అయిన్ను ఏలీయా యిదివరకే వచెచను; వారత్నిని ఎరుగక త్మ్ కిష్ుము
"Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sorely vexed; for ofttimes
వచిచన్ట్ట
ు అత్ని యెడల చేసిరి. మ్నుష్ాకుమ్యరుడు కూడ ఆల్లగ వారి చేత్ he falleth into the fire and oft into the water.
శర మ్లు పందబోవుచనానడని మీతో చె
అపుపడాయన్ బాపతసిమిచచ యోహా నునుగూరిచ త్మ్తో చెపపన్ని
And I brought him to Thy disciples, and they could not cure him."
శిషుాలు గరహించిరి.
వారు జన్సమూహమునొదదకు వచిచన్పుపడు ఒకడు ఆయన్యొదదకు వచిచ
Then Jesus answered and said, "O faithless and perverse generation, how
ఆయన్యెదుట మోకాళ్ల
ా ని
long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to
Me."
పరభువా, నా కుమ్యరుని కరుణంపుము; వాడు చాందర రోగియె
ై మికికలి
And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was
బాధపడుచనానడు; ఏల్లగన్గా అగిన లోను నీళాలోను త్రుచగా
cured from that very hour.
పడుచనానడు;
నీ శిషుాల యొదదకు వానిని తీసికొని వచిచత్రని గాని వారు వానిని
Then came the disciples to Jesus apart and said, "Why could we not cast him
సవసథపరచలేకపోయిరని చెపపను.
out?"
అందుకు యేసువిశావసములేని మూరఖత్రమువారల్లరా, మీతో నేనంత్
And Jesus said unto them, "Because of your unbelief; for verily I say unto
కాలము ఉందును? ఎంత్వరకు మిముిను సహింతును? వానిని నాయొదదకు
you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this
తీసికొనిరండని చెపపను.
mountain, `Remove hence to yonder place,' and it shall remove. And
nothing shall be impossible unto you.
అంత్ట యేసు ఆ దయామును గదిదంపగా అది వానిని వదలి పోయెను; ఆ
However this kind goeth not out but by prayer and fasting."
గడియనుండి ఆ చిన్నవాడు సవసథత్ నొందను.
త్రువాత్ శిషుాలు ఏకాంత్ముగా యేసు నొదదకు వచిచమేమందుచేత్ దానిని And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, "The Son of Man
వెళాగొటులేక పోత్ర మ్ని అడిగిరి.
shall be betrayed into the hands of men.
అందుకాయన్మీ అలపవిశావసము చేత్నే; మీకు ఆవగింజంత్
And they shall kill Him, and the third day He shall be raised again." And they
విశావసముండిన్యెడల ఈ కొండను చూచి ఇకకడనుండి అకకడికి పమ్ిన్గానే were exceeding sorry.
అది పోవును;
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21

మీకు అసాధామైన్ది ఏదియ నుండదని నిశచయముగా మీతో
చెపుపచనానన్ని వారితో అనను.

And when they had come to Capernaum, those who collected the tribute
money came to Peter and said, "Doth not your master pay tribute?"

Matthew

17

22

వారు గలిలయలో సంచరించచండగా యేసుమ్నుష్ాకుమ్యరుడు
మ్నుషుాలచేత్రకి అపపగింపబడబోవు చనానడు,

He said, "Yes." And when he had come into the house, Jesus preceded him,
saying, "What thinkest thou, Simon? From whom do the kings of the earth
take custom or tribute? From their own children, or from strangers?"
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వారాయన్ను చంపుదురు; మూడవదిన్మున్ ఆయన్ లేచన్ని వారితో
చెపపగా వారు బహుగా దుుఃఖపడిరి.
వారు కపరనహూమున్కు వచిచన్పుపడు అరషెకెలు అను పనున
వసూలుచేయవారు పేతురునొదదకువచిచ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు
చెలిాంపడా అని యడు గగాచెలిాంచన్నను.

Matthew
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25

అత్డు ఇంటిలోనికి వచిచ మ్యట ల్లడకమునుపే యేసు ఆ సంగత్ర
యెత్రతస్త్మోనా, నీకేమి తోచచన్నది? భూరాజులు సుంకమును పనునను
ఎవరి యొదద వసూలుచేయదురు? కుమ్యరులయొదదనా అన్

Peter said unto Him, "From strangers." Jesus said unto him, "Then are the
children free.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea and cast a
hook, and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened
his mouth, thou shalt find a piece of money. That take, and give unto them
for Me and thee."
At the same time came the disciples unto Jesus, saying, "Who is the greatest
in the Kingdom of Heaven?"
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2
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అత్డుఅనుాలయొదదనే అని చెపపగా యేసుఅల్ల గెైతే కుమ్యరులు
సవత్ంతు
ి లే.
అయిన్ను మ్న్ము వారికి అభ్ాంత్రము కలుగజేయకుండు న్ట్ట
ా నీవు
సముదరమున్కు పోయి, గాలము వేసి,
మొదట పైకివచచ చేపను
పట్ట
ు కొని, దాని నోరు తెరచిన్ యెడల ఒక షె
ఆ కాలమున్ శిషుాలు యేసునొదదకు వచిచ, పరలోక రాజాములో ఎవడు
గొపపవాడని అడుగగా,
ఆయన్ యొక చిన్నబిడిను త్న్యొదదకు పలిచి, వారి మ్ధాను నిలువబెటిు
యిటానను
మీరు మ్యరుపనొంది బిడిలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజాములో
పరవేశింపరని
మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.
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నాయందు విశావసముంచ ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని
అభ్ాంత్రపరచవాడెవడో, వాడు మడకు పదద త్రరుగటిరాయి కటుబడిన్వాడెై
మికికలి లోతెైన్ సముదర ములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.

And if thine eye cause thee to fall, pluck it out and cast it from thee; it is
better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes,
to be cast into hell fire.
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7

అభ్ాంత్ర ములవలన్ లోకమున్కు శర మ్; అభ్ాంత్రములు రాక త్పపవు
గాని, యెవనివలన్ అభ్ాంత్రము వచచనో ఆ మ్నుషుానికి శర మ్

"Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you
that in Heaven their angels do always behold the face of My Father who is in
Heaven.

కాగా ఈ
బిడివల త్నునతాను త్గిుంచకొనువాడెవడో వాడ పర
లోకరాజాములో గొపపవాడు.
మ్రియ ఈల్లటి
యొక బిడిను నా పేరట చేరుచకొనువాడు న్నున
చేరుచ కొనును.

And Jesus called a little child unto Him, and set him in the midst of them,
and said, "Verily I say unto you, unless ye be converted and become as little
children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven.
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is
greatest in the Kingdom of Heaven.
And whoso shall receive one such little child in My name, receiveth Me.
But whoso shall cause one of these little ones who believe in Me to fall, it
were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he
were drowned in the depth of the sea.
"Woe unto the world because of offenses! For it must happen that offenses
come, but woe to that man by whom the offense cometh.
Therefore if thy hand or thy foot cause thee to fall, cut them off and cast
them from thee; it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather
than having two hands or two feet, to be cast into everlasting fire.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Matthew

18

8

కాగా నీ చెయిాయె
ై న్ను నీ ప్రద
మైన్ను నినున అభ్ాంత్రపరచిన్యెడల, "For the Son of Man is come to save that which was lost.
దానిని న్రికి నీయొదదనుండి ప్రరవేయము; రండు చేతులును రండు
ప్రదములును కలిగి నితాాగినలో పడవేయబడుటకంట్ట కుంటివాడవుగనో
అంగహీనుడవుగనో జీవములో పరవే శించట నీకు మేలు.
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నీ కనున నినున అభ్ాంత్ర పరచిన్ యెడల దాని పరికి నీయొదదనుండి
ప్రరవేయము; రండు కనునలు గలిగి అగినగల న్రకములో
పడవేయబడుటకంట్ట ఒక కనున గలిగి జీవములో పరవేశించట నీకు మేలు.

How think ye? If a man have a hundred sheep and one of them be gone
astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains
and seeketh that which is gone astray?
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And if it so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more over
that sheep than over the ninety and nine which went not astray.

Matthew

18

11

Matthew

18

12

ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైన్ను త్ృణీకరింపకుండ చూచకొనుడి. వీరి దూత్లు,
పరలోకమ్ందున్న నా త్ండిర ముఖమును ఎలాపుపడు పరలోకమ్ందు
చూచచందురని మీతో చెపుపచనానను.
మీకేమి తోచను? ఒక మ్నుషుానికి నూరు గొఱ్ఱలుండగా వాటిలో ఒకటి
త్పపపోయిన్ యెడల
తొంబదితొమిిదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లా త్పపపోయిన్దానిని వెదకడా?
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మ్రియ నీ సహోదరుడు నీయెడల త్పపదము చేసిన్ యెడల నీవు పోయి,
నీవును అత్డును ఒంటరిగానున్నపుపడు అత్నిని గదిదంచము; అత్డు నీ
మ్యట వినిన్యెడల నీ సహోదరుని సంప్రదించకొంటివి.

Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in
Heaven; and so whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in
Heaven.
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అత్డు విన్నియెడల, ఇదదరు ముగు
ు రు సాకు
ు ల నోట పరత్ర మ్యట సిథరపరచబడు "Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth concerning
న్ట్ట
ా నీవు ఒకరినిదదరిని వెంటబెట్ట
ు కొని అత్నియొదదకు పముి.
anything that they shall ask, it shall be done for them by My Father who is in
Heaven.
అత్డు వారి మ్యటయ విన్నియెడల ఆ సంగత్ర సంఘమున్కు
For where two or three are gathered together in My name, there am I in the
తెలియజపుపము; అత్డు సంఘపు మ్యటయ విన్నియెడల అత్నిని నీకు
midst of them."
అనుానిగాను సుంకరిగాను ఎంచకొనుము.
భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమ్ందును బంధింపబడును; Then Peter came to Him and said, "Lord, how often shall my brother sin
భూమిమీద
మీరు వేటిని విపుపదురో, అవి పరలోకమ్ందును విపప
against me, and I forgive him? Until seven times?"
బడున్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.
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Even so it is not the will of your Father who is in Heaven that one of these
little ones should perish.
"Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his
fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained
thy brother.
వాడు దాని కనుగొనిన్ యెడల తొంబదితొమిిది గొఱ్ఱలనుగూరిచ సంతోష్ంచ But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that `in
న్ంత్కంట్ట దానినిగూరిచ యెకుక వగా సంతోష్ంచన్ని మీతో నిశచయముగా
the mouth of two or three witnesses every word may be established.'
చెపుపచనానను.
ఆల్లగున్నే
ఈ చిన్నవారిలో ఒకడెైన్ను న్శించట పరలోకమ్ందున్న మీ And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church; but if he neglect
త్ండిర చిత్తముకాదు.
to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican.

మ్రియ మీలో ఇదదరు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచయె
ై న్ను భూమిమీద
ఏకీభ్వించిన్యెడల అది పరలోకమ్ందున్న నాత్ండిరవలన్ వారికి దొరకున్ని
మీతో చెపుపచనానను.
ఏలయన్గా ఇదదరు ముగు
ు రు నా నామ్మున్ ఎకకడ కూడి యందురో అకకడ
నేను వారి మ్ధాన్ ఉందున్ని చెపపను.

And Jesus said unto him, "I say not unto thee, until seven times, but until
seventy times seven.
"Therefore is the Kingdom of Heaven likened unto a certain king who would
settle accounts with his servants.
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ఆ సమ్యమున్ పేతురు ఆయన్యొదదకు వచిచ పరభువా, నా సహోదరుడు
నాయెడల త్పపదము చేసిన్ యెడల నేననినమ్యరులు అత్ని క్షమింపవలను?
ఏడు మ్యరులమ్ట్ట
ు కా? అని అడిగెను.
అందుకు యేసు అత్ నితో ఇటాననుఏడుమ్యరులుమ్ట్ట
ు కే కాదు, డెబబది ఏళా
మ్యరులమ్ట్ట
ు కని నీతో చెపుపచనానను.

And when he had begun to reckon, one was brought unto him who owed
him ten thousand talents.

కావున్ పర లోకరాజాము, త్న్ దాసులయొదద లకక చూచకొన్ గోరిన్ యొక
రాజును పోలియన్నది.
అత్డు లకక చూచకొన్ మొదలుపటిున్పుపడు, అత్నికి పదివేల త్ల్లం
తులు2 అచిచయన్న యొకడు అత్నియొదదకు తేబడెను.
అపుప తీరుచటకు వానియొదద ఏమియ లేన్ందున్, వాని యజమ్యనుడు
వానిని, వాని భారాను, పలాలను వానికి కలిగిన్ది యావతు
త ను అమిి, అపుప
తీరచవలన్ని ఆజా
ా పం చెను.
కాబటిు ఆ దాసుడు అత్ని యెదుట సాగిలపడి మొ
ా కికనాయెడల
ఓరుచకొనుము, నీకు అంత్య చెలిాంతున్ని చెపపగా
ఆ దాసుని యజమ్యనుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపటిు, వాని అపుప
క్షమించెను.
అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్లా త్న్కు నూరు దేనార ములు3
అచిచయన్న త్న్ తోడిదాసులలో ఒకనినిచూచి, వాని గొంతుపట్ట
ు కొనినీవు
అచిచయన్నది చెలిాంపు మ్నను
అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓరుచకొనుము, నీకు
చెలిాంచెదన్ని వానిని వేడు కొనను గాని

The servant therefore fell down and did homage to him, saying,`Lord, have
patience with me, and I will pay thee all.'
Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him
and forgave him the debt.
But the same servant went out and found one of his fellow servants who
owed him a hundred pence. And he laid hands on him, and took him by the
throat, saying, `Pay me what thou owest.'
And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, `Have
patience with me, and I will pay thee all.'
And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the
debt.
So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and
came and told unto their lord all that was done.

వాడు ఒపుపకొన్క అచిచయన్నది చెలిాంచవరకు వానిని చెరసాలలో
వేయించెను.
కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగిన్ది చూచి, మికికలి దుుఃఖపడి, వచిచ,
జరిగిన్దంత్య త్మ్ యజమ్యనునికి వివరముగా తెలిపరి.
అపుపడు వాని యజమ్యనుడు వానిని పలిపంచిచెడి దాసుడా, నీవు న్నున
వేడుకొంటివి గనుక నీ అపపంత్య క్షమించిత్రని;
నేను నినున కరుణంచిన్ పరకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణంపవలసి
యండెను గదా అని వానితో చెపపను.

Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as
I had pity on thee?'
And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors till he should
pay all that was due unto him.
So likewise shall My heavenly Father do also unto you, if ye from your
hearts forgive not every one his brother's trespasses."
And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, He departed
from Galilee and came into the region of Judea beyond the Jordan.
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అందుచేత్ వాని యజమ్యనుడు కోపపడి, త్న్కు అచిచయన్నదంత్య
చెలిాంచ వరకు బాధ పరచవారికి వాని న్పపగించెను.

And great multitudes followed Him, and He healed them there.

18

35

The Pharisees also came unto Him, testing Him and saying unto Him, "Is it
lawful for a man to put away his wife for every cause?"
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మీలో పరత్రవాడును త్న్ సహోదరుని హృదయపూరవక ముగా
క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు త్ండిరయ ఆ పరకారమే మీయెడల
చేయన్నను.
యేసు ఈ మ్యటలుచెపప చాలించిన్ త్రువాత్... గలిలయనుండి యొరా
ద ను
అదదరినున్న యూదయ ప్ర
ర ంత్ ములకు వచెచను.
బహు జన్సమూహములు ఆయన్ను వెంబడింపగా, ఆయన్ వారిని అకకడ
సవసథపరచెను.

Matthew

18

21

Matthew

18

22

Matthew

18

23

Matthew

18

24

Matthew

18

25

Matthew

18

26

Matthew

18

27

Matthew

18

28

Matthew

18

29

Matthew

18

30

Matthew

18

31

Matthew

18

32

Matthew

18

33

Matthew

18

Matthew

But inasmuch as he could not pay, his lord commanded him to be sold, and
his wife and children and all that he had, and payment to be made.

Then his lord, after he had called him, said unto him, `O thou wicked
servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me.

And He answered and said unto them, "Have ye not read, that He that made
them at the beginning made them male and female,
and said, `For this cause shall a man leave father and mother and shall
cleave to his wife, and the two shall be one flesh'?
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పరిసయాలు ఆయన్ను శోధింపవలన్ని ఆయన్యొదదకు వచిచఏ
హేతువుచేత్నైన్ను పురుషుడు త్న్ భారాను విడనాడుట నాాయమ్య? అని
అడుగగా
ఆయన్సృజంచిన్ వాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్తీని గాను
సృజంచెన్నియ
ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు త్లిదండు
ర లను విడిచి త్న్ భారాను
హతు
త కొనును, వారిదద రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపపన్నియ మీరు
చదువలేదా?
కాబటిు వారికను ఇదదరుకాక ఏకశరీర ముగా ఉనానరు గనుక దేవుడు
జత్పరచిన్వారిని మ్ను షుాడు వేరుపరచ కూడదని చెపపను.
అందుకు వారుఆల్లగెైతే పరితాాగ పత్రికనిచిచ ఆమను విడనాడుమ్ని మోషే
యెందుకు ఆజా
ా పంచెన్ని వారాయన్ను అడుగగా
ఆయన్మీ హృదయకాఠిన్ామును బటిు మీ భారాలను విడనాడ మోషే
సెలవిచెచను, గాని ఆదినుండి ఆల్లగు జరుగలేదు.
మ్రియ వాభిచారము నిమిత్తమే త్పప త్న్ భారాను విడనాడి
మ్రియొకతెను పండిాచేసికొనువాడు వాభిచారము చేయచనాన డనియ,
విడనాడబడిన్దానిని పండిాచేసికొనువాడు వాభిచారము
చేయచనానడనియ మీతో చెపుప చనానన్ని వారితోన్నను.
ఆయన్ శిషుాలుభారాాభ్రిలకుండు సంబంధము ఇటిుదైతే పండిా చేసికొనుట
యకిము కాదని ఆయన్తో చెపపరి.
అందు కాయన్అనుగరహము నొందిన్వారు త్పప మ్రి ఎవరును ఈ మ్యటను
అంగీకరింపనేరరు.
త్లిా గరభమునుండి న్పుంసకులుగా పుటిున్వారు గలరు, మ్నుషుాలవలన్
న్పుంస కులుగా చేయబడిన్ న్పుంసకులును గలరు, పరలోక
రాజామునిమిత్తము త్ముిను తామే న్పుంసకులనుగా చేసి కొనిన్
న్పుంసకులును గలరు. (ఈ మ్యటను) అంగీకరింప గలవాడు అంగీకరించను
గాక అని వారితో చెపపను.
అపుపడు ఆయన్ వారిమీద చేతులుంచి ప్ర
ర రథన్ చేయ వలన్ని కొందరు
చిన్నపలాలను ఆయన్యొదదకు తీసికొని వచిచరి.
ఆయన్ శిషుాలు, తీసికొనివచిచన్ వారిని గదిదం పగా యేసుచిన్నపలాలను
అటంకపరచక వారిని నా యొదదకు రానియాడి; పరలోకరాజాము
ఈల్లటివారిదని వారితో చెపప
వారిమీద చేతులుంచి, అకకడనుంచి లేచిపోయెను.

Therefore they are no more two, but one flesh. What therefore God hath
joined together, let not man put asunder."
They said unto Him, "Why did Moses then command to give a writing of
divorcement and to put her away?"
He said unto them, "Moses, because of the hardness of your hearts,
suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so.
And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for
fornication, and shall marry another, committeth adultery; and whoso
marrieth her who is put away doth commit adultery."
His disciples said unto Him, "If the case of the man be so with his wife, it is
not good to marry."
But He said unto them, "All men cannot receive this saying, save they to
whom it is given.
For there are some eunuchs who were so born from their mother's womb,
and there are some eunuchs who were made eunuchs by men, and there
are eunuchs who have made themselves eunuchs for the Kingdom of
Heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it."
Then were there brought unto Him little children, that He should put His
hands on them and pray. And the disciples rebuked them,
but Jesus said, "Suffer little children, and forbid them not to come unto
Me,for of such is the Kingdom of Heaven."
And He laid His hands on them and departed thence.

And behold, one came and said unto Him, "Good Master, what good thing
shall I do, that I may have eternal life?"
And He said unto him, "Why callest thou Me good? There is none good but
One, that is, God. But if thou wilt enter into Life, keep the commandments."

He said unto Him, "Which?" Jesus said, "`Thou shalt do no murder; thou
shalt not commit adultery; thou shalt not steal; thou shalt not bear false
witness;
ఇదిగో ఒకడు ఆయన్యొదదకు వచిచబోధకుడా, నిత్ాజీవము పందుటకు నేను honor thy father and thy mother; and, thou shalt love thy neighbor as
ఏ మ్ంచి కారాము చేయ వలన్ని ఆయన్ను అడిగెను.
thyself.'"
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అందుకాయన్మ్ంచి కారామునుగూరిచ న్ననందుకు అడుగుచనానవు? మ్ంచి The young man said unto Him, "All these things have I kept from my youth
వాడొకకడ. నీవు జీవములో పరవేశింపగోరిన్యెడల ఆజాలను గెైకొనుమ్ని
up. What lack I yet?"
చెపపను. అత్డు ఏ ఆజాలని ఆయన్ను అడుగగ
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యేసున్రహత్ా చేయవదు
ద , వాభిచరింప వదు
ద , దొంగిలవదు
ద , అబది సాక్షాము
పలుకవదు
ద , త్లిదండు
ర లను సనాినింపుము,

Matthew

19

19

నినునవల నీ పరుగువానిని పేరమింపవలను అనున్వియే అని చెపపను.
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అందుకు ఆ ¸యవనుడు ఇవనినయ అనుసరించచనే యనానను; ఇకను
నాకు కొదువ ఏమ్ని ఆయన్ను అడిగెను.
అందుకు యేసునీవు పరిపూరు
ణ డవగుటకు కోరిన్యెడల, పోయి నీ ఆసితని
అమిి బీదలకిముి, అపుపడు పరలోకమ్ందు నీకు ధన్ము కలుగును; నీవు
వచిచ న్నున వెంబడించమ్ని అత్నితో
అయితే ఆ ¸యవనుడు మిగుల ఆసితగలవాడు గనుక ఆ మ్యట విని
వాసన్పడుచ వెళ్లా పోయెను.
యేసు త్న్ శిషుాలను చూచిధన్వంతుడు పరలోక రాజాములో పరవేశించట
దురాభ్మ్ని మీతో నిశచయ ముగా చెపుపచనానను.
ఇదిగాక ధన్వంతుడు పరలోక రాజాములో పరవేశించటకంట్ట సూదిబెజజములో
ఒంట్ట దూరుట సులభ్మ్ని మీతో చెపుపచనానన్నను.
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శిషుాలు ఈ మ్యట విని మికికలి ఆశచరాపడిఆల్లగెైతే ఎవడు
రక్షణపందగలడని అడుగగా
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యేసు వారిని చూచిఇది మ్నుషుాలకు అసాధామే గాని దేవునికి సమ్సతమును
సాధామ్ని చెపపను.
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పేతురుఇదిగో మేము సమ్సతమును విడిచిపటిు నినున వెంబడించిత్రవిిు
గనుక మ్యకేమి దొరకున్ని ఆయన్ను అడుగగా
యేసు వారితో ఇటానను(పరపంచ) పున్రజన్న్మ్ందు1 మ్నుష్ా కుమ్యరుడు త్న్ "For the Kingdom of Heaven is like unto a man that is a householder, who
మ్హిమ్గల సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడెై యండున్పుడు న్నున వెంబడించిన్ went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.
మీరును పండెరండు సింహాసన్ములమీద ఆస్త్నులై ఇశారయేలు పండెరండు
గోత్ిములవారికి తీరుపతీరుచదురు.
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నా నామ్ము నిమిత్తము అన్నదముిలనైన్ను అకక చెలాండరనైన్ను
త్ండిరనైన్ను త్లిా నైన్ను పలాలనైన్ను భూములనైన్ను ఇండానైన్ను విడిచి
పటిున్ పరత్రవాడును నూరురట్ట
ా పందును; ఇదిగాక నిత్ా జీవమును
సవత్ంత్రించకొనును.
మొదటివారు అనే
కులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు
మొదటివారగు దురు.

Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell what thou hast and
give to the poor, and thou shalt have treasure in Heaven; and come and
follow Me."
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he
had great possessions.
Then said Jesus unto His disciples, "Verily I say unto you, that a rich man
shall hardly enter into the Kingdom of Heaven.
And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a
needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God."
When His disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, "Who
then can be saved?"
But Jesus beheld them and said unto them, "With men this is impossible,
but with God all things are possible."
Then Peter answered and said unto Him, "Behold, we have forsaken all and
followed Thee. What shall we have therefore?"
And Jesus said unto them, "Verily I say unto you, that ye that have followed
Me, in the regeneration when the Son of Man shall sit on the throne of His
glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of
Israel.
And everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or
mother or wife or children or lands, for My name's sake, shall receive a
hundredfold and shall inherit everlasting life.
But many that are first shall be last, and the last shall be first.

And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them
into his vineyard.

And he went out about the third hour and saw others standing idle in the
marketplace,
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ఏల్లగన్గాపరలోకరాజాము ఒక ఇంటి యజ మ్యనుని పోలియన్నది. అత్డు
త్న్ దా
ర క్షతోటలో పని వారిని కూలికి పట్ట
ు కొనుటకు పరదు
ద న్ బయలుదేరి

Matthew

20

2

Matthew

20

3

దిన్మున్కు ఒక దేనారము2 చొప ్ి్పున్ పనివారితో ఒడబడి, త్న్
Again he went out about the sixth and the ninth hour and did likewise.
దా
ర క్షతోటలోనికి వారిని పంపను.
త్రువాత్
అత్డు దాదాపు తొమిిది గంటలకు వెళ్లా సంత్ వీధిలో ఊరక And about the eleventh hour he went out and found others standing idle,
నిలిచియన్న మ్రికొందరిని చూచిఒ మీరును
నా దా
ర క్షతోటలోనికి వెళ్ల
ా డి, and said unto them, `Why stand ye here all the day idle?'
యేమి నాాయమో అది మీకితు
త న్ని వారితో చెపపగా వారును వెళ్లారి.
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మీరును
నా దా
ర క్షతోటలోనికి వెళ్ల
ా డి, యేమి నాాయమో అది మీకితు
త న్ని
వారితో చెపపగా వారును వెళ్లారి.

They said unto him, `Because no man hath hired us.' He said unto them, `Go
ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive.'
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దాదాపు పండెరండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అత్డు మ్రల వెళ్లా,
ఆల్లగ చేసెను.

Matthew

20

6

Matthew

20

7

Matthew

20

8

త్రరిగి దాదాపు అయిదు గంట లకు వెళ్లా, మ్రికొందరు నిలిచియండగా
చూచిఇకకడ దిన్మ్ంత్య మీరందుకు ఊరకనే నిలిచియనానరని వారిని
అడుగగా
వారు ఎవడును మ్ముిను కూలికి పట్ట
ు కొన్ లేదనిరి. అందుకత్డుమీరును నా
దా
ర క్షతోటలోనికి వెళ్ల
ా డనను.
సాయంకాలమైన్పుపడు ఆ దా
ర క్షతోట యజమ్యనుడు త్న్ గృహనిరావహకుని
చూచిపనివారిని పలిచి, చివర వచిచన్వారు మొదలుకొని మొదట వచిచన్
వారివరకు వారికి కూలి ఇమ్ిని చెపపను.

So when evening had come, the lord of the vineyard said unto his steward,
`Call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the
first.'
And when they came that were hired about the eleventh hour, they
received every man a penny.
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దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరిన్వారు వచిచ ఒకొకక
దేనారముచొపుపన్ తీసికొనిరి.

saying, `These last have wrought but one hour, and thou hast made them
equal unto us who have borne the burden and the heat of the day.'
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మొదటి వారు వచిచ
త్మ్కు ఎకుకవ దొరకున్నుకొనిరి గాని వారికిని
ఒకొకక దేనారముచొపుపన్నే దొరకెను.
వారది
తీసికొని చివర వచిచన్ వీరు ఒకకగంట మ్యత్ిమే పనిచేసిన్ను,
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But he answered one of them and said, `Friend, I do thee no wrong. Didst
thou not agree with me for a penny?
Take that which is thine and go thy way. I will give unto this last, even as
unto thee.
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil,
because I am good?'
So the last shall be first, and the first last. For many are called, but few are
chosen."
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నాకిష్ుమువచిచ న్ట్ట
ు నా సొంత్ సొముితో చేయట నాాయము కాదా? నేను
మ్ంచివాడనైన్ందున్ నీకు కడుపుమ్ంటగా ఉన్నదా3 అని చెపపను.
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ఈ పరకారమే కడపటివారు మొదటి
కడపటివారగుదురు.

పగలంత్య కష్ుపడి యెండబాధ సహించిన్ మ్యతో వారిని సమ్యన్ము
చేసిత్రవే అని ఆ యింటి యజ మ్యనునిమీద సణుగుకొనిరి.
అందుకత్డు వారిలో ఒకని చూచిసేనహితుడా, నేను నీకు అనాాయము చేయ
లేదే; నీవు నాయొదద ఒక దేనారమున్కు ఒడబడలేదా? నీ సొముి నీవు
తీసికొని పముి;
నీ కిచిచన్టేు కడపట వచిచన్ వీరికిచచటకును నాకిష్ుమైన్ది;

వారగుదురు, మొదటివారు

and said unto them, `Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I
will give you.' And they went their way.

But when the first came, they supposed they should have received more;
and they likewise received every man a penny.
And when they had received it, they murmured against the master of the
house,

And Jesus, going up to Jerusalem, took the twelve disciples apart on the way
and said unto them,
"Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of Man shall be betrayed unto
the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn Him to death,

and shall deliver Him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify
Him. And the third day, He shall rise again."
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యేసు యెరూష్లేమున్కు వెళానైయన్నపుపడు ఆయన్ పండెరండుమ్ంది
శిషుాలను ఏకాంత్ముగా తీసికొనిపోయి, మ్యరుమ్ందు వారితో ఇటానను.

Then came to Him the mother of Zebedee's children with her sons,
worshiping Him and desiring a certain thing of Him.
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ఇదిగో యెరూష్
లేమున్కు వెళ్ల
ా చనానము; అకకడ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు
పరధాన్యాజకులకును శాసు
త ీలకును అపపగింపబడును; వారాయన్కు
మ్రణశిక్ష విధించి
ఆయన్ను అపహసించ టకును కొరడాలతో కొట్ట
ు టకును
సిలువవేయటకును అన్ాజనులకు ఆయన్ను అపపగింతురు; మూడవ
దిన్మున్ ఆయన్ మ్రల లేచను.

And He said unto her, "What wilt thou?" She said unto Him, "Grant that
these my two sons may sit, the one on Thy right hand and the other on the
left in Thy Kingdom."
But Jesus answered and said, "Ye know not what ye ask. Are ye able to drink
of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am
baptized with?" They said unto Him, "We are able."
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అపుపడు జబెదయి కుమ్యరుల త్లిా త్న్ కుమ్యరులతో ఆయన్యొదదకు
వచిచ న్మ్సాకరముచేసి యొక మ్న్వి చేయబోగా
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నీవేమి కోరుచనానవని ఆయన్
అడిగెను. అందుకామనీ రాజామ్ందు ఈ
నా యిదదరు కుమ్యరులలో ఒకడు నీ కుడివెైపున్ను ఒకడు నీ
యెడమ్వెైపున్ను కూరుచండ సెలవిమ్ిని ఆయన్తో అనను.

And He said unto them, "Ye shall drink indeed of My cup, and be baptized
with the baptism that I am baptized with; but to sit on My right hand and on
My left is not Mine to give, but it shall be given to them for whom it is
prepared by My Father."
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the
two brethren.
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అందుకు యేసుమీరేమి అడుగుచనానరో అది మీకు తెలియదు; నేను
తా
ి గబోవు గిననలోనిది మీరు తా
ి గ గలరా? అని అడుగగా
వారుతా
ి గగలమ్నిరి.
ఆయన్మీరు నా గిననలోనిది తా
ి గుదురు గాని నా కుడి
వెైపున్ను నా
యెడమ్వెైపున్ను కూరుచండనిచచట నా వశమున్లేదు; నా త్ండిరచేత్ ఎవరికి
సిదిపరచబడెనో వారికే అది దొరకున్ని చెపపను.

But Jesus called them unto Him and said, "Ye know that the princes of the
Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise
authority upon them.
But it shall not be so among you; but whosoever will be great among you,
let him be your minister;

Matthew

20

24

and whosoever will be chief among you, let him be your servant,
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త్కికన్ పదిమ్ంది శిషుాలు ఈ మ్యట విని ఆ యిదదరు సహోదరులమీద
కోపపడిరి
గనుక యేసు త్న్యొదదకు వారిని పలిచిఅన్ా జనులలో అధికారులు వారిమీద
పరభుత్వము చేయదు రనియ, వారిలో గొపపవారు వారిమీద అధికారము
చేయదురనియ మీకు తెలియను.
మీలో ఆల్లగుండ కూడదు; మీలో ఎవడు గొపపవాడెై యండగోరునో వాడు
మీ పరిచారకుడెై యండవలను;
మీలో ఎవడు ముఖుాడెై యండగోరునో వాడు మీ దాసుడెై యండ వలను.
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ఆల్లగ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు పరిచారము చేయించ కొనుటకు రాలేదు గాని
పరిచారము చేయటకును అనేకు
లకు పరత్రగా విమోచన్
కరయధన్ముగా త్న్ ప్ర
ర ణము నిచచటకును వచెచన్ని చెపపను.

And behold, two blind men were sitting by the wayside when they heard
that Jesus was passing by, and they cried out, saying, "Have mercy on us, O
Lord, Thou Son of David!"
And the multitude rebuked them, that they should hold their peace; but
they cried out the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, Thou Son of
David!"
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వారు యెరికోనుండి వెళ్ల
ా చండగా బహు జన్సమూ హము ఆయన్వెంట
వెళ్లాను.

And Jesus stood still, and called them and said, "What will ye that I shall do
unto you?"

even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister,
and to give His life as a ransom for many."
And as they departed from Jericho, a great multitude followed Him.
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ఇదిగో తో
ి వపరకకను కూరుచన్న యిదదరు గు
ర డిివారు యేసు ఆ మ్యరుమున్
వెళ్ల
ా చనానడని వినిపరభువా, దావీదు కుమ్యరుడా, మ్ముి కరుణంపుమ్ని
కేకలువేసిరి.
ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిదంచిరి గాని వారుపరభువా, దావీదు
కుమ్యరుడా, మ్ముి కరుణంపుమ్ని మ్రి బిగురగా కేకవేసిరి.
యేసు నిలిచి వారిని పలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచనానరని అడుగగా
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వారుపరభువా, మ్య కనునలు తెరవవల
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కాబటిు యేసు కనికరపడి వారి కనునలు ముట్టును; వెంటనే వారు దృష్ుపంది
ఆయన్ వెంట వెళ్లారి.
త్రువాత్ యెరూష్లేమున్కు సమీపంచి ఒలీవచెటా కొండదగుర ఉన్న
బేత్పగకు వచిచన్పుపడు యేసు త్న్ శిషుాలలో ఇదదరిని చూచి
మీ యెదుటనున్న గా
ా డి; వెళాగానే కటుబడియన్న యొక
ర మ్ మున్కు వెళ్ల
గాడి దయ దానితోనున్న యొక గాడిదపలాయ మీకు కన్ బడును. వాటిని
విపప నాయొదదకు తోలుకొని రండి;
ఎవడెైన్ను మీతో ఏమైన్ను అనిన్ యెడలఅవి పరభువు న్కు
కావలసియన్నవని చెపపవలను, వెంటనే అత్డు వాటిని తోలి పట్ట
ు న్ని
చెపప వారిని పంపను.
పరవకివలన్ చెపపబడిన్ది నరవేరున్ట్ట
ా ఇది జరిగెను, అదే మ్న్గా

Matthew

21

5

Matthew

21

6

Matthew

21

7

Matthew

21

8

Matthew

21

9

Matthew

21

10

Matthew

21

11

Matthew

21

12

న్నిరి.

ఇదిగో నీ రాజు సాత్రవకుడెై, గాడిదనుభారవాహక పశువుపలాయె
ై న్ చిన్న
గాడిదను ఎకికనీయొదదకు వచచచనానడని స్త్యోను కుమ్యరితో చెపుపడి
అనున్ది.
శిషుాలు వెళ్లా యేసు త్మ్కాజా
ా పంచిన్ పరకా రము చేసి

They said unto Him, "Lord, that our eyes may be opened."

So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately
their eyes received sight, and they followed Him.
And when they drew nigh unto Jerusalem and had come to Bethphage unto
the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
saying unto them, "Go into the village opposite you, and straightway ye
shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them and bring them unto
Me.
And if any man say aught unto you, ye shall say, `The Lord hath need of
them,' and straightway he will send them."
All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet,
saying,
"Tell ye the daughter of Zion, `Behold, thy King cometh unto thee, meek and
sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass.'"
And the disciples went and did as Jesus commanded them.

And they brought the ass and the colt and put on them their clothes, and
they set Him thereon.
And a very great multitude spread their garments in the way; and others cut
down branches from the trees and strewed them in the way.
And the multitudes that went before, and that followed, cried out, saying,
"Hosanna to the Son of David! Blessed is He that cometh in the name of the
Lord! Hosanna in the highest!"
And when He had come into Jerusalem, all the city was moved, saying,
"Who is this?"
And the multitude said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee."

ఆ గాడిదను దాని పలాను తోలుకొని వచిచ వాటిమీద త్మ్ బటులు వేయగా
ఆయన్ బటులమీద కూరుచండెను.
జన్సమూహములోను అనేకులు త్మ్ బటులు దారిపడుగున్ పరచిరి;
కొందరు చెటాకొమ్ిలు న్రికి దారిపడుగున్ పరచిరి.
జన్సమూహములలో ఆయన్కు ముందు వెళ్ల
ా చండిన్వారును వెనుక
And Jesus went into the temple of God, and cast out all those who sold and
వచచచండిన్ వారును దావీదు కుమ్యరునికి జయము1పరభువు పేరట
bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers and
వచచవాడు సు
త త్రంపబడునుగాక సరోవన్నత్మైన్ సథలములలో జయము1అని the seats of those who sold doves,
కేకలు వేయచండిరి.
ఆయన్ యెరూష్లేము లోనికి వచిచన్పుపడు పటుణమ్ంత్యఈయన్ ఎవరో and said unto them, "It is written, `My house shall be called the house of
అని కలవరపడెను.
prayer,' but ye have made it a den of thieves."
జన్సమూహముఈయన్ గలిలయ లోని న్జరేతువాడగు పరవకియె
ై న్ యేసు
And the blind and the lame came to Him in the temple, and He healed them.
అని చెపపరి.
యేసు దేవాలయములో పరవేశించి కరయవికరయ ములు చేయవారిన్ందరిని
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that He
వెళాగొటిు, రూకలు మ్యరుచవారి బలాలను గువవలముివారి పీఠములను
did, and the children crying out in the temple and saying, "Hosanna to the
పడదోరసి
Son of David," they were sore displeased,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

నా మ్ందిరము ప్ర
ర రథన్ మ్ందిరమ్న్బడును అని వా
ర యబడియన్నది, అయితే and said unto Him, "Hearest thou what these say?" And Jesus said unto
మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనను.
them, "Yea, have ye never read, `Out of the mouth of babes and sucklings
Thou hast perfected praise'?"
గు
ర డిివారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయన్యొదదకు రాగా ఆయన్ And He left them and went out of the city into Bethany, and He lodged
వారిని సవసథపరచెను.
there.
కాగా పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును ఆయన్ చేసిన్ వింత్లను, దావీదు
Now in the morning as He returned into the city, He hungered.
కుమ్యరునికి జయము1 అని దేవాలయములో కేకలు వేయచన్న
చిన్నపలాలను చూచి కోపముతో మ్ండిపడి
వీరు చెపుపచన్నది వినుచనానవా? అని ఆయన్ను అడిగిరి. అందుకు
And when He saw a fig tree by the wayside, He came to it and found nothing
యేసు వినుచనానను; బాలురయొకకయ చంటిపలాలయొకకయ
thereon, but leaves only. And He said unto it, "Let no fruit grow on thee
నోటసోతత్ిము సిదిింపజేసిత్రవి అను మ్యట మీరన్నడును చదువలేదా? అని
henceforward for ever." And immediately the fig tree withered away.
వారితో చెపప
వారిని విడిచి పటుణమునుండి బయలుదేరి బేత్ని యకు వెళ్లా అకకడ
And when the disciples saw it, they marveled, saying, "How soon has the fig
బసచేసెను.
tree withered away!"
ఉదయమ్ందు పటుణమున్కు మ్రల వెళ్ల
ా చండగా ఆయన్ ఆకలిగొనను.
Jesus answered and said unto them, "Verily I say unto you, if ye have faith
and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but
also if ye shall say unto this mountain, `Be thou removed and be thou cast
into the sea,' it shall be done.
అపుపడు తో
ి వపరకకను ఉన్న యొక అంజూరపుచెట్ట
ు ను చూచి, దానియొదదకు And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive."
రాగా, దానియందు ఆకులు త్పప మ్రేమియ కన్బడలేదు గనుక దానిని
చూచిఇకమీదట ఎన్నటికిని నీవు కాపు కాయ కుం
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శిషుాలదిచూచి ఆశచరాపడిఅంజూరపు చెట్ట
ు ఎంత్ త్వరగా ఎండిపోయెన్ని
చెపుపకొనిరి.

And when He had come into the temple, the chief priests and the elders of
the people came unto Him as He was teaching and said, "By what authority
doest thou these things? And who gave thee this authority?"
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అందుకు యేసుమీరు విశావసముగలిగి సందేహపడకుండిన్ యెడల, ఈ
అంజూరపుచెట్ట
ు న్కు జరిగిన్ దానిని చేయట మ్యత్ిమే కాదు, ఈ కొండను
చూచినీవు ఎత్తబడి సముదరములో పడవే¸
మ్రియ మీరు ప్ర
ర రథన్చేయన్పుపడు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకిన్వని)
న్మిిన్యెడల మీరు వాటిన్నినటిని పందుదురని వారితో చెపపను.

And Jesus answered and said unto them, "I also will ask you one thing,
which if ye tell Me, I in like manner will tell you by what authority I do these
things.
The baptism of John: whence was it? From Heaven, or of men?" And they
reasoned among themselves, saying, "If we shall say, `From Heaven,' he will
say unto us, `Why did ye not then believe him?'
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ఆయన్ దేవాలయములోనికి వచిచ బోధించ చండగా పరధాన్యాజకులును
పరజల పదదలును ఆయన్యొదదకు వచిచఏ అధికారమువలన్ నీవు ఈ
కారాములు చేయ చనానవు? ఈ అధికారమవడు నీకిచెచన్ని అడుగగా

But if we shall say, `Of men,' we fear the people, for all hold John to be a
prophet."
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యేసునేనును మిముి నొక మ్యట అడుగుదును; అది మీరు నాతో
And they answered Jesus and said, "We cannot tell." And He said unto
చెపపన్యెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన్ ఈ కారాములు చేయచనాననో them, "Neither tell I you by what authority I do these things.
అది మీతో చెపుప దును.
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యోహాను ఇచిచన్ బాపతసిము ఎకకడనుండి కలిగిన్ది? పరలోకమునుండి
కలిగిన్దా, మ్నుషుాలనుండి కలిగిన్దా? అని వారిన్డిగెను. వారుమ్న్ము
పరలోక మునుండి అని చెపప త్రమ్య, ఆయన్ఆల్లగెైతే మీరందుకు అత్ని
న్మ్ిలేదని మ్న్లన్డుగును;
మ్నుషుాలవలన్న్ని చెపపత్రమ్య, జనులకు భ్యపడుచనానము; అందరు
యోహానును పరవకి అని యెంచచనానరని త్మ్లో తాము
ఆలోచించకొనిమ్యకు తెలియదని యేసున్కు ఉత్తరమిచిచరి
అందుకాయన్ఏ అధికారమువలన్ ఈ కారాములు నేను చేయచనాననో
అదియ మీతో చెపపను.
మీకేమి తోచచన్నది? ఒక మ్నుషుానికి ఇదదరు కుమ్యరులుండిరి. అత్డు
మొదటివానియొదదకు వచిచకుమ్యరుడా, నేడు పోయి దా
ర క్షతోటలో పని
చేయమ్ని చెపపగా
వాడుపోను అని యత్తరమిచెచను గాని పమ్ిట మ్న్సుస మ్యరుచకొని
పోయెను.

"But what think ye? A certain man had two sons. And he came to the first
and said, `Son, go work today in my vineyard.'

30

అత్డు రండవవానియొదదకు వచిచ ఆ పరకారమే చెపపగా వాడుఅయాా,
పోదున్నను గాని పోలేదు. ఈ యిదదరిలో ఎవడు త్ండిర యిష్ుపరకారము
చేసిన్వాడని వారి న్డి గెను.

"Hear another parable: There was a certain householder who planted a
vineyard, and hedged it round about, and dug a wine press in it, and built a
tower, and let it out to husbandmen and went into a far country.
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And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the
husbandmen, that they might receive the fruits of it.
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అందుకు వారుమొదటివాడ అనిరి. యేసుసుంకరులును వేశాలును మీకంట్ట
ముందుగా దేవుని రాజాములో పరవేశించదురని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
యోహాను నీత్ర మ్యరుమున్ మీయొదదకు వచెచను, మీరత్నిని న్మ్ిలేదు;
అయితే సుంకరులును వేశా లును అత్నిని న్మిిరి; మీరు అది చూచియ
అత్నిని న్ముి న్ట్ట
ా పశాచతా
త పపడక పోత్రరి.
మ్రియొక ఉపమ్యన్ము వినుడి. ఇంటి యజమ్యను డొకడుండెను. అత్డు
దా
ర క్షతోట నాటించి, దాని చట్ట
ు కంచె వేయించి, అందులో దా
ర క్షలతొటిు తొలి
పంచి, గోపురము కటిుంచి, కాపులకు దాని గుత్తకిచిచ, దేశాంత్రము పోయెను.
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పండాకాలము సమీపంచిన్పుపడు పండాలో త్న్ భాగము తీసికొని వచచటకు ఆ
కాపుల యొదదకు త్న్ దాసులన్ంపగా
ఆ కాపులు అత్ని దాసు లను పట్ట
ు కొని, యొకని కొటిురి యొకని చంపరి, మ్రి
యొకనిమీద రాళ్ల
ా రువిి్వరి.

But last of all he sent unto them his son, saying, `They will reverence my
son.'
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, `This
is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.'
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And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him.
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మ్రల అత్డు మునుపటి కంట్ట ఎకుకవమ్ంది ఇత్ర దాసులను పంపగా వారు
వీరిని ఆ పరకారమే చేసిరి.
తుదకునా కుమ్యరుని సనాినిం చెదరనుకొని త్న్ కుమ్యరుని వారి యొదదకు
పంపను.
అయిన్ను ఆ కాపులు కుమ్యరుని చూచిఇత్డు వార సుడు; ఇత్నిని చంప
ఇత్ని సావసథాము తీసికొందము
రండని త్మ్లోతాము చెపుపకొని
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He answered and said, `I will not,' but afterward he repented and went.

And he came to the second and said likewise. And he answered and said, `I
go, sir,' and went not.
Which of those two did the will of his father?" They said unto Him, "The
first." Jesus said unto them, "Verily I say unto you, that the publicans and
the harlots go into the Kingdom of God before you.
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him
not; but the publicans and harlots believed him. And ye, when ye had seen
it, repented not afterward, that ye might believe him.

And the husbandmen took his servants, and beat one and killed another
and stoned another.
Again, he sent other servants, more than the first; and they did unto them
likewise.

When therefore the lord of the vineyard cometh, what will he do unto those
husbandmen?"
They said unto Him, "He will miserably destroy those wicked men, and will
let out his vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits
in their seasons."
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కాబటిు ఆ దా
ర క్షతోట యజమ్యనుడు వచిచన్పుపడు ఆ కాపుల నేమి
చేయన్నను.
అందుకు వారుఆ దురాిరు
ు లను కఠిన్ ముగా సంహరించి, వాటివాటి
కాలములయందు త్న్కు పండాను చెలిాంచన్టిు ఇత్రకాపులకు ఆ దా
ర క్షతోట
గుత్త కిచచన్ని ఆయన్తో చెపపరి.
మ్రియ యేసు వారిని చూచిఇలు
ా కట్ట
ు వారు నిషేధించిన్ రాయి మూలకు
త్లరాయి ఆయెను. ఇది పరభువువలన్నే కలిగెను. ఇది మ్న్ కనునలకు
ఆశచరాము అను మ్యట మీరు లేఖన్ములలో ఎన్నడును చదువ
లేదా?
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Jesus said unto them, "Did ye never read in the Scriptures: `The stone which
the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the
Lord's doing, and it is marvelous in our eyes'?
Therefore say I unto you, the Kingdom of God shall be taken from you and
given to a nation bringing forth the fruits thereof.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken; but on whomsoever
it shall fall, it will grind him to powder."
And when the chief priests and the Pharisees had heard His parables, they
perceived that He spoke of them.

కాబటిు దేవుని రాజాము మీ యొదదనుండి తొల గింపబడి, దాని ఫలమిచచ
జనులకియాబడున్ని మీతో చెపుపచనానను.
మ్రియ ఈ రాత్రమీద పడువాడు తున్కలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద
పడునో వానిని న్లి చేయన్నను.
పరధాన్యాజకులును పరిసయాలును ఆయన్ చెపపన్ ఉపమ్యన్ములను
విని, త్ముిను గూరిచయే చెపపన్ని గరహించి
ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్ సమ్యము చూచచండిరి గాని జనులందరు ఆయన్ను
పరవకియని యెంచిరి గనుక వారికి భ్యపడిరి.
యేసు వారికుత్తరమిచచచ త్రరిగి ఉపమ్యన్ రీత్రగా ఇటానను.

But when they sought to lay hands on Him, they feared the multitude,
because they took Him for a prophet.
And Jesus answered and spoke unto them again in parables and said,

పరలోకరాజాము, త్న్ కుమ్యరునికి పండిా విందుచేసిన్ యొక రాజును
పోలియన్నది.
ఆ పండిా విందుకు పలువబడిన్ వారిని రపపంచటకు అత్డు త్న్దాసు లను
పంపన్పుపడు వారు రానొలాక పోయిరి.
కాగా అత్డుఇదిగో నా విందు సిదిపరచియనానను; ఎదు
ద లును కొరవివన్
పశువులును వధింపబడిన్వి; అంత్య సిది ముగా ఉన్నది; పండిా విందుకు
రండని పలువబడిన్ వారితో చెపుపడని వేరే దాసులను పంపను గాని

But they made light of it and went their ways, one to his farm, and another
to his merchandise,
and the remnant took his servants and treated them spitefully and slew
them.
But when the king heard thereof he was wroth, and he sent forth his armies
and destroyed those murderers and burned up their city.

వారు లక్షాము చేయక, ఒకడు త్న్ పలమున్కును మ్రియొకడు త్న్
వరికమున్కును వెళ్లారి.
త్కికన్వారు అత్ని దాసులను పట్ట
ు కొని అవమ్యన్పరచి చంపరి.

"The Kingdom of Heaven is like unto a certain king, who made a marriage
for his son.
And he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding,
and they would not come.
Again he sent forth other servants, saying, `Tell them that are bidden,
"Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and
all things are ready. Come unto the marriage."'

Then said he to his servants, `The wedding is ready, but they that were
bidden were not worthy.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the
marriage.'
కాబటిు రాజు కోప
పడి త్న్ దండాను పంప, ఆ న్రహంత్కులను
So those servants went out into the highways, and gathered all together as
సంహరించి, వారి పటుణము త్గలబెటిుంచెను.
many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished
with guests.
అపుపడత్డుపండిా విందు సిదిముగా ఉన్నది గాని పలువబడిన్వారు ప్రతు
ి లు And when the king came in to see the guests, he saw there a man who did
కారు.
not have on a wedding garment.
గనుక రాజమ్యరుములకు పోయి మీకు కన్బడు వారిన్ందరిని పండిా విందుకు
And he said unto him, `Friend, how camest thou in hither not having a
పలువుడని త్న్ దాసులతో చెపపను.
wedding garment?' And he was speechless.
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ఆ దాసులు రాజమ్యరుములకు పోయి చెడి వారినేమి మ్ంచివారినేమి త్మ్కు
కన్బడిన్వారి న్ందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచన్వారితో ఆ పండిా
శాల నిండెను.
రాజు కూరుచన్న వారిని చూడ లోపలికి వచిచ, అకకడ పండిావసతీము
ధరించకొన్ని యొకని చూచి
సేనహితుడా, పండిా వసతీములేక ఇకకడి కేల్లగు వచిచత్ర వని అడుగగా వాడు
మౌనియె
ై యండెను.
అంత్ట రాజువీని కాళ్ల
ా చేతులు కటిు వెలుపటి చీకటిలోనికి తో
ి సివేయడి;
అకకడ ఏడుపను పండు
ా కొరుకుటయ ఉండున్ని పరిచారకులతో చెపపను.

Then said the king to the servants, `Bind him hand and foot and take him
away, and cast him into outer darkness: there shall be weeping and
gnashing of teeth.'
For many are called, but few are chosen."
Then the Pharisees went and took counsel how they might entangle Him in
His talk.
And they sent out unto Him their disciples with the Herodians, saying,
"Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth;
neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men.

కాగా పలువబడిన్ వారు అనేకులు, ఏరపరచబడిన్వారు కొందరే అని చెపపను. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar,
or not?"
అపుపడు పరిసయాలు వెళ్లా, మ్యటలలో ఆయన్ను చికుకపరచవలన్ని
But Jesus perceived their wickedness and said, "Why tempt ye Me, ye
ఆలోచన్చేయచ
hypocrites?
బోధకుడా, నీవు సత్ావంతుడవెై యండి, దేవుని మ్యరుము సత్ాముగా
Show Me the tribute money." And they brought unto Him a penny.
బోధించచనానవనియ, నీవు ఎవనిని లక్షాపటువనియ, మోమ్యటము
లేనివాడవనియ ఎరుగుదుము.
నీకేమి తోచచన్నది? కెైసరుకు పనినచచట నాాయమ్య? కాదా? మ్యతో
And He said unto them, "Whose is this image and superscription?"
చెపుపమ్ని అడుగుటకు హేరోదీయలతో కూడ త్మ్ శిషుాలను
ఆయన్యొదదకు పంపరి.
యేసు వారి చెడుత్న్ మరిగివేష్ధారుల్లరా, న్ననందుకు శోధించ
And they said unto Him, "Caesar's." Then said He unto them, "Render
చనానరు?
therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the
things that are God's."
పనునరూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపపగా వారాయన్యొదదకు
When they had heard these words, they marveled, and left Him and went
ఒక దేనారము1 తెచిచరి.
their way.
అపుపడాయన్ఈ రూపమును పైవా
ర త్య ఎవరివని వారిన్డుగగా
The same day the Sadducees, who say that there is no resurrection, came to
వారుకెైసరువనిరి.
Him and asked Him,
అందుకాయన్ఆల్ల గెైతే కెైసరువి కెైసరున్కును, దేవునివి దేవునికిని చెలిాంచ
saying, "Master, Moses said, `If a man die, having no children, his brother
డని వారితో చెపపను.
shall marry his wife and raise up seed unto his brother.'
వారీమ్యట విని ఆశచరాపడి ఆయన్ను విడిచి వెళ్లా పోయిరి.
Now there were with us seven brethren. And the first, when he had married
a wife, died; and having no issue, he left his wife unto his brother.
పున్రుతా
థ న్ములేదని చెపపడి సదూ
ద కయాలు ఆ దిన్ మున్
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
ఆయన్యొదదకు వచిచ
బోధకుడా, ఒకడు పలాలు లేక చనిపోయిన్యెడల అత్ని సహోదరుడు అత్ని And last of all, the woman died also.
భారాను పండిాచేసికొని త్న్ సహోదరునికి సంతాన్ము కలుగజేయ వలన్ని
మోషే చెపపను;
మ్యలో ఏడుగురు సహోదరు లుండిరి; మొదటివాడు పండిాచేసికొని
Therefore in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? For
చనిపోయెను; అత్నికి సంతాన్ము లేన్ందున్ అత్ని సహోదరుడు అత్ని
they all had her."
భారాను తీసికొనను.
రండవ వాడును మూడవ వాడును ఏడవ వానివరకు అందరును ఆల్లగ
Jesus answered and said unto them, "Ye do err, not knowing the Scriptures,
జరిగించి చనిపోయిరి.
nor the power of God.
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పున్రుతా
థ న్ మ్ందు ఈ యేడుగురిలో ఆమ ఎవనికి భారాగా ఉండును?
ఆమ వీరందరికిని భారాగా ఉండెను గదా అని ఆయన్ను అడిగిరి.
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అందుకు యేసులేఖన్ములనుగాని దేవుని శకిినిగాని ఎరుగక మీరు
పరబడుచనానరు.
పున్రుతా
థ న్మ్ందు ఎవరును పండిాచేసికొన్రు, పండిా కియా బడరు; వారు
పరలోకమ్ందున్న దూత్లవల2 ఉందురు.
మ్ృతుల పున్రుతా
థ న్మునుగూరిచనేను అబా
ర హాము దేవు డను, ఇసాసకు
దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యనాన న్ని దేవుడు మీతో చెపపన్మ్యట
మీరు చదువలేదా?
ఆయన్ సజీవులకే దేవుడు గాని మ్ృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపపను.
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For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are
as the angels of God in Heaven.
But concerning the resurrection of the dead, have ye not read that which
was spoken unto you by God, saying,
`I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob'? God
is not the God of the dead, but of the living."
And when the multitude heard this, they were astonished at His doctrine.
But when the Pharisees had heard that He had put the Sadducees to silence,
they were gathered together.

Then one of them, who was a lawyer, asked Him a question, tempting Him
and saying,
జనులది విని ఆయన్ బోధ కాశచరాపడిరి.
"Master, which is the great commandment in the law?"
ఆయన్ సదూ
ద కయాల నోరు మూయించెన్ని పరి సయాలు విని కూడివచిచరి. Jesus said unto him, "`Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
and with all thy soul, and with all thy mind.'
వారిలో ఒక ధరిశాసోతీ పదేశకుడు ఆయన్ను శోధించచ
This is the first and great commandment.
బోధకుడా, ధరి శాసతీములో ముఖామైన్ ఆజా ఏదని అడిగెను.
And the second is like unto it: `Thou shalt love thy neighbor as thyself.'
అందు కాయన్నీ పూరణహృదయముతోను నీ పూరా
ణ త్ితోను నీ
On these two commandments hang all the Law and the Prophets."
పూరణమ్న్సుసతోను నీ దేవుడెైన్ పరభువును పేరమింప వలన్నున్దియే.
ఇది ముఖా మైన్దియ మొదటిదియనైన్ ఆజా.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
నినునవల నీ పరుగువాని పేరమింపవలన్ను
రండవ ఆజాయ దానివంటిదే. saying, "What think ye of Christ? Whose Son is He?" They said unto Him,
"The son of David."
ఈ రండు ఆజాలు ధరి శాసతీమ్ంత్టికిని పరవకిలకును ఆధారమై యన్నవని He said unto them, "How then doth David in the Spirit call Him `Lord,' saying,
అత్ నితో చెపపను.
ఒకపుపడు పరిసయాలు కూడియండగా యేసు వారిని చూచి
`The LORD said unto my Lord, "Sit Thou on My right hand until I make Thine
enemies Thy footstool"'?
కీరసు
త నుగూరిచ మీకేమి తోచ
చన్నది? ఆయన్ ఎవని కుమ్యరుడని
If David then call Him `Lord,' how is He his son?"
అడిగెను. వారు ఆయన్ దావీదు కుమ్యరుడని చెపపరి.
అందుకాయన్ఆల్ల గెైతే నేను నీ శతు
ి వులను నీ ప్రదముల కిరంద ఉంచవరకు And no man was able to answer Him a word; neither dared any man from
that day forth ask Him any more questions.
నీవు నా కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండుమ్ని పరభువునా పరభువుతో చెపపను
Then spoke Jesus to the multitude and to His disciples,
అని దావీదు ఆయన్ను పరభువని ఆత్ివలన్ ఏల చెపుప చనానడు?
దావీదు ఆయన్ను పరభువని చెపపన్యెడల, ఆయన్ ఏల్లగు అత్నికి
కుమ్యరుడగున్ని వారిన్డుగగా
ఎవడును మ్యరుమ్యట చెపపలేకపోయెను. మ్రియ ఆ దిన్మునుండి
ఎవడును ఆయన్ను ఒక పరశనయ అడుగ తెగింపలేదు.
అపుపడు యేసు జన్సమూహములతోను త్న్ శిషుాల... తోను ఇటానను

saying, "The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat.

All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do
ye not according to their works; for they say, and do not.
For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on
men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their
fingers.
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శాసు
త ీలును పరిసయాలును మోషే పీఠమ్ందు కూరుచండువారు
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23

3

గనుక వారు మీతో చెపుపవాటి న్నినటిని అనుసరించిగెై కొనుడి, అయిన్ను
వారి కిరయలచొపుపన్ చేయకుడి; వారు చెపుపదురే గాని చేయరు.
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మోయ శకాముకాని భారమైన్ బరువులు
కటిు మ్నుషుాల
and greetings in the markets, and to be called by men, `Rabbi, Rabbi.'
భుజములమీద వారు పట్ట
ు దురేగాని త్మ్ వేరలితోనైన్ వాటిని కదలింపనొలారు.
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మ్నుషుాలకు కన్బడునిమిత్తము త్మ్ పనులనినయ చేయదురు; త్మ్
రక్షరేకులు వెడలుపగాను త్మ్ చెంగులు పదదవిగాను చేయదురు;

But be not ye called `Rabbi,' for One is your Master, even Christ; and all ye
are brethren.
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విందులలో అగరసాథన్ములను సమ్యజ మ్ందిరములలో అగరపీఠములను
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సంత్ వీధులలో వందన్ ములను మ్నుషుాలచేత్ బోధకులని
పలువబడుటయ కోరుదురు.
మీరైతే బోధకులని పలువబడవదు
ద , ఒకకడ మీ బోధకుడు, మీరందరు
సహోదరులు.
మ్రియ భూమిమీద ఎవనికెైన్ను త్ండిర అని పేరుపటువదు
ద ; ఒకకడ మీ
త్ండిర; ఆయన్ పరలోకమ్ందునానడు.
మ్రియ మీరు గురువులని పలువబడవదు
ద ; కీరసు
త ఒకకడ మీ గురువు.

"And call no man your father upon earth, for One is your Father, who is in
Heaven.
Neither be ye called masters, for One is your Master, even Christ.

Matthew

23

11

మీలో అందరికంట్ట గొపపవాడు మీకు పరిచారకుడెై యండవలను.
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త్నునతాను హెచిచంచ కొనువాడు త్గిుంపబడును; త్నునతాను
త్గిుంచకొనువాడు హెచిచంపబడును.
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అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయా ల్లరా, మీరు
మ్నుషుాలయెదుట పరలోకరాజామును మూయదురు;
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మీరందులో పరవేశింపరు, పరవేశించ వారిని పరవేశింపనియారు.
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అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయాల్లరా, ఒకని మీ మ్త్ములో
కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర మును భూమిని చటిువచెచదరు; అత్డు
కలిసిన్పుపడు అత్ని మీకంట్ట రండంత్లు
అయోా, అంధులైన్ మ్యరుదరశకుల్లరా, ఒకడు దేవా లయముతోడని
ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొంట్ట అందులో ఏమియ లేదు గాని దేవాలయములోని
బంగారముతోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొంట్ట వాడు దానికి బదు
ి డని మీరు చెపుపద

Matthew

23

17

అవివేకుల్లరా, అంధుల్లరా, ఏది గొపపది? బంగారమ్య, బంగారమును
పరిశుదిపరచ దేవాలయమ్య?

But all their works they do to be seen by men. They make broad their
phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
and love the uppermost places at feasts and the chief seats in the
synagogues,

But he that is greatest among you shall be your servant.
And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble
himself shall be exalted.
"But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye shut up the
Kingdom of Heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither
suffer ye them that are entering to go in.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye devour widows'
houses, and for a pretense make long prayers; therefore ye shall receive the
greater damnation.
"Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye compass sea and
land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold
more the child of hell than yourselves.
"Woe unto you, ye blind guides, who say, `Whosoever shall swear by the
temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple,
he is obligated.'
Ye fools and blind! For which is greater, the gold, or the temple that
sanctifieth the gold?
And ye say, `Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but
whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is liable.'
Ye fools and blind! For which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth
the gift?

Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it and by all things
thereon.
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మ్రియబలిపీఠముతోడని యొకడు ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొంట్ట, అందులో ఏమియ
లేదు గాని, దాని పైనుండు అరపణముతోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొంట్ట దానికి బదు
ి డని
మీరు చెపుపదురు.
అవివేకుల్లరా, అంధుల్లరా, ఏది గొపపది? అరపణమ్య, అరపణమును
పరిశుదిపరచ బలిపీఠమ్య?
బలిపీఠముతోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనువాడు, దాని తోడనియ దాని పైనుండు
వాటనినటితోడనియ ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనుచనానడు.
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మ్రియ దేవాలయము తోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనువాడు, దాని తోడనియ
అందులో నివసించవాని తోడనియ ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనుచనానడు.
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మ్రియ ఆకాశముతోడని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనువాడు దేవుని సింహాసన్ము
తోడనియ దానిపైని కూరుచన్నవాని తోడనియ ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొను చనానడు.

Matthew

23

23

Matthew

23

24

అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయా ల్లరా, మీరు పుదీనాలోను
సోపులోను జీలకఱ్ఱలోను పదియవ వంతు చెలిాంచి, ధరిశాసతీములో
పరధాన్మైన్ విష్యములను, అన్గా నాాయమును
అంధులైన్ మ్యరుదరశకుల్లరా, దోమ్లేకుండు న్ట్ట
ా వడియగటిు ఒంట్టను
మింగువారు మీరే.
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అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయా ల్లరా, మీరు సున్నముకొటిున్
సమ్యధులను పోలి యనానరు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును
గాని లోపల చచిచన్వారి యెముకలతోను సమ్స

and say, `If we had been in the days of our fathers, we would not have been
partakers with them in the blood of the prophets.'
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ఆల్లగ మీరు వెలుపల మ్నుషుా లకు నీత్రమ్ంతులుగా న్గపడుచనానరు
గాని, లోపల వేష్ధారణతోను అకరమ్ముతోను నిండి యనానరు.

Therefore ye are witnesses against yourselves, that ye are the children of
them that killed the prophets.
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Fill ye up, then, the measure of your fathers.
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అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయా ల్లరా, మీరు పరవకిల
సమ్యధులను కటిుంచచ, నీత్ర మ్ంతుల గోరీలను శృంగారించచ
మ్న్ము మ్న్2 పత్రుల దిన్ములలో ఉండిన్యెడల పరవకిల మ్రణ
విష్యములో3 వారితో ప్రలివారమై యండక పోదుమ్ని చెపుపకొందురు.
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అందువలన్నే మీరు పరవకిలను చంపన్వారి కుమ్యరులై యనానరని మీ మీద
మీరే సాక్షాము చెపుపకొను చనానరు.

Therefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and
some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in
your synagogues and persecute them from city to city,

అయోా, వేష్ధారులైన్ శాసు
త ీల్లరా, పరిసయా ల్లరా, మీరు గిననయ
పళ్లామును వెలుపట శుదిిచేయ దురు గాని అవి లోపల దోపుతోను
అజతేందిరయత్వము తోను నిండియన్నవి.
గు
ు గా ముందు
ర డిిపరిసయాడా, గిననయ పళ్లామును వెలుపల శుదిియగున్ట్ట
వాటిలోపల శుదిిచేయము.

And whoso shall swear by the temple, sweareth by it and by Him that
dwelleth therein.
And he that shall swear by Heaven, sweareth by the throne of God and by
Him that sitteth thereon.
"Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint
and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law:
judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done and not to leave
the other undone.
Ye blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel!

"Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye make clean the
outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion
and excess.
Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter,
that the outside of them may be clean also.
"Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto
whited sepulchers, which indeed appear beautiful outwardly, but are within
full of dead men's bones and of all uncleanness.
Even so, ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full
of hypocrisy and iniquity.
"Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because ye build the
tombs of the prophets and garnish the sepulchers of the righteous,

"Ye serpents, ye generation of vipers! How can ye escape the damnation of
hell?
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మీరును మీ పత్రుల పరిమ్యణము పూరిి చేయడి.

that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from
the blood of righteous Abel unto the blood of Zechariah, son of Barachias,
whom ye slew between the temple and the altar.
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సరపముల్లరా, సరపసంతాన్మ్య, న్రకశిక్షను మీ రేల్లగు త్పపంచకొందురు?

Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation.
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అందుచేత్ ఇదిగో నేను మీ యొదదకు పరవకిలను జా
ా నులను శాసు
త ీలను
పంపుచనానను; మీరు వారిలో కొందరిని చంప సిలువవేయదురు,
కొందరిని మీ సమ్యజమ్ందిరములలో కొరడాలతొ
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నీత్రమ్ంతు డెైన్ హేబెలు రకిము మొదలుకొని బలిపీఠమున్కును, దేవా
లయమున్కును మ్ధా మీరు చంపన్ బరకీయ కుమ్యరుడగు జకరాా
రకిమువరకు భూమిమీద చిందింపబడిన్ నీత్ర మ్ంతుల రకిమ్ంత్య మీ
మీదికి వచచను.
ఇవనినయ ఈ త్రమువారిమీదికి వచచన్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
యెరూష్లేమ్య, యెరూష్లేమ్య, పరవకిలను చంపుచను నీయొదదకు
పంపబడిన్వారిని రాళాతో కొట్ట
ు చను ఉండు దానా, కోడి త్న్ పలాలను
రకకలకిరంది కేల్లగు చేరుచ కొనునో ఆల్లగ నేనును నీ పలాలను ఎనోనమ్యరులు
చేరుచ కొన్వలన్ని యంటిని గాని మీరు ఒలాకపోత్రరి.

"O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them
that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children
together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye
would not!
Behold, your house is left unto you desolate.
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ఇదిగో మీ యిలు
ా మీకు విడువబడియన్నది
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ఇదిమొదలుకొనిపరభువు పేరట వచచవాడు సు
త త్రంపబడుగాకని మీరు చెపుప
వరకు న్నున చూడరని మీతోచెపుపచనానను.
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యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళ్ల
ా చండగా... ఆయన్ శిషుాలు ఆ
దేవాలయపు కటుడములు ఆయన్కు చూపంపవచిచరి.
అందుకాయన్ మీరు ఇవనినయ చూచచనానరు గదా; రాత్రమీద రాయి
యొకటియె
ై న్ను ఇకకడ నిలిచియండకుండ పడదోరయబడున్ని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానన్ని వారితో అనను.
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For I say unto you, ye shall not see Me henceforth till ye shall say, `Blessed is
He that cometh in the name of the Lord!'"
And Jesus went out and departed from the temple, and His disciples came
to Him to show Him the buildings of the temple.

And Jesus said unto them, "See ye not all these things? Verily I say unto you,
there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown
down."
And as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto Him
privately, saying, "Tell us, when shall these things be? And what shall be the
sign of Thy coming and of the end of the world?"
And Jesus answered and said unto them, "Take heed that no man deceive
you;
for many shall come in My name, saying, `I am Christ,' and shall deceive
many.

ఆయన్ ఒలీవల కొండమీద కూరుచండియన్నపుపడు శిషుాల్లయన్యొదదకు And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled,
ఏకాంత్ముగా వచిచఇవి ఎపుపడు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ
for all these things must come to pass, but the end is not yet.
యగసమ్యపతకిని సూచన్లేవి? మ్యతో చెపుపమ్న్గా
యేసు వారితో ఇటాననుఎవడును మిముిను మోసపరచకుండ చూచకొనుడి. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there
shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places.
అనేకులు

నా పేరట వచిచనేనే కీరసు
త న్ని చెపప పలువురిని మోస పరచెదరు. All these are the beginning of sorrows.
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మ్రియ మీరు యదిములనుగూరిచయ యది సమ్యచారములను
గూరిచయ విన్బోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచకొనుడి. ఇవి
జరుగవలసియన్నవి గాని అంత్ము వెంటనే రాదు.
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జన్ముమీదికి జన్మును రాజాముమీదికి రాజామును లేచను.
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కాబటిు పరవకియె
ై న్ దానియేలుదావరా చెపపబడిన్ నాశన్కరమైన్ హేయవసు
త వు
పరిశుదిసథలమ్ందు నిలుచట మీరు చూడగానేచదువువాడు గరహించగాక

neither let him that is in the field return back to take his clothes.
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యూదయలో ఉండువారు కొండలకు ప్రరిపోవలను
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మిదదమీద ఉండువాడు త్న్ యింటిలోనుండి ఏదైన్ను తీసికొని పోవుటకు
దిగకూడదు;
పలములో ఉండు
వాడు, త్న్ బటులు తీసికొని పోవుటకు ఇంటికి
రాకూడదు.
అయోా, ఆ దిన్ములలో గరిభణులకును ప్రలిచచవారికిని శర మ్.

And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those
days!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day.
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అపుపడు మ్హా శర మ్ కలుగును గనుక మీరు ప్రరిపోవుట చలికాలమ్ందైన్ను
విశారంత్రదిన్మ్ందైన్ను సంభ్వింపకుండవలన్ని ప్ర
ర రిథంచడి.
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లోకారంభ్ము నుండి ఇపపటివరకును అటిు శర మ్ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప
డును కలుగబోదు.
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ఆ దిన్ములు త్కుకవ చేయబడక పోయిన్ యెడల ఏ శరీరియ
త్పపంచకొన్డు. ఏరపరచ బడిన్వారి నిమిత్తము ఆ దిన్ములు త్కుకవ
చేయబడును.

Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall
be hated by all nations for My name's sake.

And then shall many lose faith and shall betray one another and shall hate
one another.
అకకడకకడ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనినయ వేదన్ లకు And many false prophets shall rise and shall deceive many.
ప్ర
ర రంభ్ము.
అపుపడు జనులు మిముిను శర మ్ల ప్రలుచేసి చంపదరు; మీరు నా నామ్ము And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
నిమిత్తము
సకల జన్ములచేత్ దేవష్ంపబడుదురు.
అనేకులు అభ్ాంత్రపడి, యొకనినొకడు అపపగించి యొకనినొకడు
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
దేవష్ంతురు.
అనేకులైన్ అబది పరవకిలు వచిచ పలువురిని మోసపరచెదరు;
And this Gospel of the Kingdom shall be preached in all the world for a
witness unto all nations, and then shall the end come.
అకరమ్ము విసతరించటచేత్ అనేకుల పేరమ్ చల్ల
ా రును.
"When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by
Daniel the prophet, standing in the holy place (whoso readeth, let him
understand),
అంత్మువరకు సహించిన్వా డెవడో వాడ రకిుంపబడును.
then let them that be in Judea flee unto the mountains.
మ్రియ ఈ రాజా సువారి
సకల జన్ములకు సాకాుారథమై
Let him that is on the housetop not come down to take anything out of his
లోకమ్ందంత్టను పరక
టింపబడును; అట్టత్రువాత్ అంత్ము వచచను. house;

For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of
the world to this time, no, nor ever shall be.
And unless those days should be shortened, there should no flesh be saved;
but for the elect's sake, those days shall be shortened.
Then if any man shall say unto you, `Lo, here is Christ,' or `there,' believe it
not.
For there shall arise false christs and false prophets and shall show great
signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the
very elect.
Behold, I have told you before.
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ఆ కాలమ్ందు ఎవడెైన్నుఇదిగో కీరసు
త ఇకకడ
అని చెపపన్యెడల న్మ్ి కుడి.

ఉనానడు, అకకడ ఉనానడు
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For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west,
so shall also the coming of the Son of Man be.

Matthew

24

25

అబదిపు కీరసు
త లును అబదిపు పరవకిలును వచిచ, సాధామైతే ఏరపరచబడిన్
వారిని సహిత్ము మోసపరచ టకెై గొపప సూచక కిరయలను
మ్హతాకరాములను కన్బరచెదరు.
ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపపయనానను.
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కాబటిు ఎవరైన్నుఇదిగో అరణా ములో ఉనానడని మీతో చెపపన్ను
వెళాకుడిఇదిగో
లోపలి గదిలో ఉనానడని చెపపన్ను న్మ్ికుడి
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మరుపు తూరుపన్ పుటిు పడమ్టివరకు ఏల్లగు కన్బడునో ఆల్లగ
మ్నుష్ాకుమ్యరుని రాకడయ నుండును.

"Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened
and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven
and the powers of the heavens shall be shaken,
and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall
all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming
in the clouds of heaven with power and with great glory.
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పీనుగు ఎకకడ ఉన్నదో అకకడ గదదలు పోగవును.
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ఆ దిన్ముల శర మ్ ముగిసిన్ వెంటనే చీకటి సూరుాని కముిను, చందు
ర డు
కాంత్రని ఇయాడు, ఆకాశమునుండి న్క్షత్ిములు రాలును, ఆకాశమ్ందలి
శకు
ి లు కదలింప బడును.
అపుపడు మ్నుష్ాకుమ్యరుని సూచన్ ఆకాశ మ్ందు కన్బడును. అపుపడు
మ్నుష్ా కుమ్యరుడు పరభా వముతోను మ్హా మ్హిమ్తోను ఆకాశ
మేఘ్రరూఢ్యడెై వచచట చూచి, భూమిమీదను
మ్రియ ఆయన్ గొపప
బూరతో త్న్ దూత్లను పంపును. వారు
ఆకాశము యొకక ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు న్లుదికుకలనుండి
ఆయన్ ఏరపరచకొనిన్వారిని పోగుచేతురు.
అంజూరపు చెట్ట
ు ను చూచి ఒక ఉపమ్యన్ము నేరుచ కొనుడి. అంజూరపుకొమ్ి
లేత్దై చిగిరించన్పుపడు వసంత్ కాలము యింక సమీపముగా ఉన్నదని మీకు
తెలియను.
ఆ పరకారమే మీరీ సంగతులనినయ జరుగుట చూచ న్పుపడు ఆయన్
సమీపమున్నే, దావరముదగురనే యనాన డని తెలిసికొనుడి.
ఇవనినయ జరుగువరకు ఈ త్రము గత్రంపదని నిశచయముగా మీతో
చెపుపచనానను.
ఆకాశమును భూమియ గత్రంచను గాని నా మ్యటలు
ఏ మ్యత్ిమును
గత్రంపవు.
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అయితే ఆ దిన్మును గూరిచయ ఆ గడియనుగూరిచయ త్ండిర మ్యత్ిమే
(యెరుగును) గాని, యే మ్నుషుాడెైన్ను పరలోకమ్ందలి దూత్లై న్ను
కుమ్యరుడెైన్ను ఎరుగరు.
నోవహు దిన్ములు ఏల్లగుండెనో మ్నుష్ాకుమ్యరుని రాకడయను ఆల్లగ
ఉండును.

Therefore, if they shall say unto you, `Behold, He is in the desert!' go not
forth; or `Behold, He is in the secret chambers!' believe it not.

For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together.

And He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall
gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to
the other.
"Now learn a parable of the fig tree: When his branch is yet tender and
putteth forth leaves, ye know that summer is nigh.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even
at the doors.
Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be
fulfilled.
Heaven and earth shall pass away, but My Words shall not pass away.

But of that day and hour, knoweth no man, no, not the angels of Heaven,
but My Father only.
But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking,
marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark
and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the
coming of the Son of Man be.
Then shall two be in the field; the one shall be taken and the other left.
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జలపరళయమున్కు ముందటి దిన్ములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లాన్
దిన్మువరకు, వారు త్రనుచ తా
ి గుచ పండిాచేసికొనుచ పండిాకిచచచనుండి

Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken and the
other left.
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"Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come.
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జలపరళయమువచిచ అందరిని కొట్ట
ు కొనిపోవు వరకు ఎరుగక పోయిరి;
ఆల్లగున్నే మ్నుష్ాకుమ్యరుని రాకడ ఉండును.
ఆ కాలమున్ ఇదదరు పలములో ఉందురు, ఒకడు తీసి కొనిపోబడును ఒకడు
విడిచి పటుబడును.

Matthew

24

41

Matthew

24

42

Matthew

24

43

Matthew

24

44

Matthew

24

45

Matthew

24

46

Matthew

24

47

Matthew

24

48

Matthew

24

49

Matthew

24

50

Matthew
Matthew

24
25

51
1

Matthew

25

Matthew
Matthew
Matthew

ఇదదరు స్త్తీలు త్రరుగలి విసరుచందురు, ఒకతె తీసికొని పోబడును,
ఒకతె
విడిచిపటుబడును.
కావున్ ఏ దిన్మున్ మీ
పరభువు వచచనో మీకు తెలియదు గనుక
మలకువగా నుండుడి.
ఏ జామున్ దొంగవచచనో యింటి యజ మ్యనునికి తెలిసియండిన్యెడల
అత్డు మలకువగా ఉండి త్న్ యింటికి కన్నము వేయనియాడని
మీరరుగుదురు.
మీరనుకొన్ని గడియలో మ్నుష్ాకుమ్యరుడు వచచను గనుకనే మీరును
సిదిముగా ఉండుడి.
యజమ్యనుడు త్న్ యింటివారికి త్గిన్వేళ అన్నము పట్ట
ు టకు వారిపైన్
ఉంచిన్ న్మ్ికమైన్వాడును బుదిిమ్ంతుడునైన్ దాసు డెవడు?

But know this, that if the master of the house had known in what watch the
thief would come, he would have watched and would not have suffered his
house to be broken into.
Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of
Man cometh.
"Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler
over his household, to give them meat in due season?
Blessed is that servant whom his lord, when he cometh, shall find so doing.

Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods.
But if that evil servant shall say in his heart, `My lord delayeth his coming,'

and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the
drunken,
the lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him,
and in an hour that he is not aware of,
and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites:
there shall be weeping and gnashing of teeth.
"Then shall the Kingdom of Heaven be likened unto ten virgins, who took
their lamps and went forth to meet the bridegroom.
And five of them were wise, and five were foolish.

2

యజమ్యనుడు వచిచన్పుపడు ఏ దాసుడు
ఈల్లగు చేయచండుట
అత్డు కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుాడు.
అత్డు త్న్ యావదాసితమీద వాని నుంచన్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
అయితే దుషు
ు
డెైన్ యొక దాసుడునా యజమ్యనుడు ఆలసాము
చేయచనానడని త్న్ మ్న్సుసలో అనుకొని
త్న్తోడి దాసులను కొటు మొదలుపటిు, తా
ి గుబోతులతో త్రనుచ
తా
ి గుచనుంట్ట
ఆ దాసుడు కనిపటుని దిన్ములోను వాడనుకొన్ని గడియలోను వాని
యజమ్యనుడు వచిచ, వానిని న్రికించి వేష్ధారులతో కూడ వానికి ప్రలు
నియ మించను.
అకకడ ఏడుపను పండు
ా కొరుకుటయ నుండును.
పరలోకరాజాము, త్మ్ దివిటీలు పట్ట
ు కొని పండిా కుమ్యరుని ఎదుర్కకనుటకు
బయలుదేరిన్ పదిమ్ంది కన్ా కలను పోలియన్నది.
వీరిలో అయిదుగురు బుదిిలేని వారు, అయిదుగురు బుదిిగలవారు.
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3

బుదిి లేనివారు త్మ్ దివిటీలు పట్ట
ు కొని త్మ్తోకూడ నూన తీసికొనిపోలేదు.

25
25
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5

బుదిిగలవారు త్మ్ దివిటీలతోకూడ సిదదలలో నూన తీసి కొనిపోయిరి.
పండిాకుమ్యరుడు ఆలసాము చేయగా వారందరు కునికి నిదిరంచ చండిరి.

And at midnight there was a cry made: `Behold, the bridegroom cometh; go
ye out to meet him.'
Then all those virgins arose and trimmed their lamps.
And the foolish said unto the wise, `Give us of your oil, for our lamps are
gone out.'

They that were foolish took their lamps and took no oil with them,
but the wise took oil in their vessels with their lamps.
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
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అరిరాత్రివేళ
విన్బడెను.

ఇదిగో పండిాకుమ్యరుడు, అత్నిని ఎదుర్కకన్ రండి అను కేక
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అపుపడు ఆ కన్ాకలందరు లేచి త్మ్ దివిటీలను చకకపరచిరి గాని

And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were
ready went in with him to the marriage, and the door was shut.
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Afterward came also the other virgins, saying, `Lord, lord, open to us!'
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బుదిిలేని ఆ కన్ాకలు
మ్య దివిటీలు ఆరిపోవుచన్నవి గనుక మీ నూనలో
కొంచెము మ్యకియాడని బుదిిగలవారిన్డిగిరి.
అందుకు బుదిిగల కన్ాకలుమ్యకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు
అముివారియొదదకు పోయి కొనుకొకనుడని చెపపరి.
వారు కొన్బోవుచండగా పండిాకుమ్యరుడు వచెచను, అపుపడు సిదిపడి
యన్నవారు అత్నితో కూడ పండిా విందుకు లోపలికి పోయిరి;
అంత్ట త్లుపు వేయబడెను. ఆ త్రు వాత్ త్కికన్ కన్ాకలు వచిచఅయాా,
అయాా, మ్యకు త్లుపు తీయమ్ని అడుగగా
అత్డుమిముి నరుగన్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానన్నను.
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Then he that had received the five talents went and traded with the same,
and made them another five talents.
And likewise he that had received two, he also gained another two.
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ఆ దిన్మై
న్ను గడియయె
ై న్ను మీకు తెలియదు గనుక మలకువగా
ఉండుడి.
(పరలోకరాజాము) ఒక మ్నుషుాడు దేశాంత్రమున్కు పరయాణమై త్న్
దాసులను పలిచి త్న్ ఆసితని వారి కపప గించిన్ట్ట
ా ండును.
అత్డు ఒకనికి అయిదు త్ల్లంతులను1 ఒకనికి రండు, ఒకనికి ఒకటియ
ఎవని సామ్రథాము చొపుపన్ వానికిచిచ, వెంటనే దేశాంత్రము పోయెను.

Matthew

25

16

After a long time the lord of those servants came and reckoned with them.
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అయిదు త్ల్లంతులు తీసికొనిన్వాడు వెళ్లా వాటితో వాాప్రరము చేసి, మ్రి
అయిదు త్ల్లంతులు సంప్ర దించెను.
ఆల్లగున్నే రండు తీసికొనిన్వాడు మ్రి రండు సంప్రదించెను.
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అయితే ఒక త్ల్లంతు తీసికొనిన్వాడు
యజమ్యనుని సొముి దాచిపట్టును.
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బహు కాలమైన్ త్రువాత్ ఆ దాసుల యజమ్యనుడు వచిచ వారియొదద లకక
చూచకొనను.
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అపుపడు అయిదు త్ల్లంతులు తీసికొనిన్వాడు మ్రి అయిదు త్ల్లంతులు
తెచిచఅయాా, నీవు నాకు అయిదు త్ల్లంతులపపగించి త్రవే; అవియగాక
మ్రి యయిదు త్ల్లంతులు సంప్ర దించిత్రన్ని చెపపను.

And so he that had received five talents came and brought the other five
talents, saying, `Lord, thou deliveredst unto me five talents. Behold, I have
gained beside them five talents more.'
His lord said unto him, `Well done, thou good and faithful servant. Thou
hast been faithful over a few things; I will make thee ruler over many things.
Enter thou into the joy of thy lord.'
"He also that had received two talents came and said, `Lord, thou
deliveredst unto me two talents; behold, I have gained two other talents
beside them.'
His lord said unto him, `Well done, good and faithful servant. Thou hast
been faithful over a few things; I will make thee ruler over many things.
Enter thou into the joy of thy lord.'

Matthew

25

21

అత్ని యజమ్యనుడుభ్ళ్ల, న్మ్ిక మైన్ మ్ంచి దాసుడా, నీవు ఈ
కొంచెములో న్మ్ిక ముగా ఉంటివి, నినున అనేకమైన్వాటిమీద
నియమించెదను, నీ యజమ్యనుని సంతోష్ములో ప్రలుపందుమ్ని అత్

"Then he that had received the one talent came and said, `Lord, I knew thee,
that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering
where thou hast not strewed.

వెళ్లా, భూమి త్ివివ త్న్

But the wise answered, saying, `Not so, lest there be not enough for us and
you; but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.'

But he answered and said, `Verily I say unto you, I know you not.'
Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son
of Man cometh.
"For the Kingdom of Heaven is as a man traveling into a far country, who
called his own servants and delivered unto them his goods.
And unto one he gave five talents, to another two, and to another one, to
every man according to his several ability, and straightway tookhis journey.

But he that had received one went and dug in the earth and hid his lord's
money.
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ఆల్లగ రండు త్ల్లంతులు తీసికొనిన్వాడు వచిచఅయాా, నీవు నాకు రండు
త్ల్లంతులపపగించిత్రవే అవియ గాక మ్రి రండు త్ల్లంతులు
సంప్రదించిత్రన్ని చెపపను.
అత్ని యజమ్యనుడుభ్ళ్ల, న్మ్ికమైన్ మ్ంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో
న్మ్ికముగా ఉంటివి, నినున అనేకమైన్వాటిమీద నియమించెదను, నీ
యజమ్య నుని సంతోష్ములో ప్రలు పందుమ్ని అత్

And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou
hast what is thine.'

త్రువాత్ ఒక త్ల్లంతు తీసికొనిన్వాడును
వచిచ -- అయాా, నీవు
విత్తనిచోట కోయవాడవును, చలాని చోట పంట కూరుచకొనువాడవునైన్
కఠినుడవని నేనరుగు దును
గనుక నేను భ్యపడి, వెళ్లా నీ త్ల్లంతును భూమిలో దాచిపటిుత్రని; ఇదిగో
నీది నీవు తీసికొనుమ్ని చెపపను.
అందుకు అత్ని యజమ్యనుడు వానిని చూచిసోమ్రివెైన్ చెడి దాసుడా, నేను
విత్తనిచోట కోయవాడను, చలాని
చోట పంట కూరుచకొనువాడన్ని నీవు
ఎరుగుదువా?
అటాయితే నీవు నా సొముి సాహుకారులయొదద ఉంచ వలసి యండెను; నేను
వచిచ వడిితోకూడ నా సొముి తీసికొనియందునే అని చెపప

Thou ought therefore to have placed my money with the exchangers, and
then at my coming I should have received mine own with interest.

ఆ త్ల్లంతును వాని యొదదనుండి తీసివేసి, పది త్ల్లంతులు గలవాని
కియాడి.
కలిగిన్ పరత్రవానికి ఇయాబడును అత్నికి సమ్ృదిి కలుగును;
లేనివానియొదదనుండి వానికి కలిగిన్దియ తీసి వేయబడును.

"When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with
Him, then shall He sit upon the throne of His glory.
And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them
one from another as a shepherd divideth his sheep from the goats.

మ్రియ పనికిమ్యలిన్ ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తో
ి సివేయడి; అకకడ
ఏడుపను పండు
ా కొరుకుటయ ఉండున్నను.
త్న్ మ్హిమ్తో మ్నుష్ాకుమ్యరుడును ఆయన్తో కూడ సమ్సత దూత్లును
వచచన్పుపడు ఆయన్ త్న్ మ్హిమ్గల సింహాసన్ముమీద ఆస్త్నుడెై
యండును.
అపుపడు సమ్సత జన్ములు ఆయన్యెదుట పోగు చేయబడుదురు;
గొలావాడు మేకలలోనుండి గొఱ్ఱలను వేరుపరచన్ట్ట
ా ఆయన్ వారిని వేరుపరచి

And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left.
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త్న్ కుడివెైపున్ గొఱ్ఱలను ఎడమ్వెైపున్ మేక లను నిలువబెట్ట
ు ను.
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naked, and ye clothed Me; I was sick, and ye visited Me; I was in prison, and
ye came unto Me.'
Then shall the righteous answer Him, saying, `Lord, when saw we Thee
hungering and fed Thee, or thirsty and gave Thee drink?
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అపుపడు రాజు త్న్ కుడివెైపున్ ఉన్నవారిని చూచినా త్ండిరచేత్
ఆశీరవదింపబడిన్వార ల్లరా, రండి; లోకము పుటిున్ది మొదలుకొని మీకొరకు
సిదిపరచబడిన్ రాజామును సవత్ంత్రించకొనుడి.
నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజన్ము పటిుత్రరి; దపప గొంటిని, నాకు
When saw we Thee a stranger and took Thee in, or naked and clothed Thee?
దాహమిచిచత్రరి, పరదేశినై యంటిని న్నున చేరుచకొంటిరి;
దిగంబరినై యంటిని, నాకు బటు లిచిచత్రరి; రోగినైయంటిని, న్నున
Or when saw we Thee sick, or in prison, and came unto Thee?'
చూడవచిచత్రరి; చెర సాలలో ఉంటిని నాయొదదకు వచిచత్రరని చెపుపను
అందుకు నీత్రమ్ంతులుపరభువా, యెపుపడు నీవు ఆకలిగొ నియండుట
And the King shall answer and say unto them, `Verily I say unto you,
చూచి నీకాహారమిచిచ త్రవిిు? నీవు దపపగొని యండుట చూచి యెపుపడు
inasmuch as ye have done it unto one of the least of these My brethren, ye
దాహమిచిచత్రవిిు?
have done it unto Me.'
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His lord answered and said unto him, `Thou wicked and slothful servant,
thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not
strewed.

Take therefore the talent from him, and give it unto him that hath ten
talents.
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance;
but from him that hath not, shall be taken away even that which he hath.
And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be
weeping and gnashing of teeth.'

Then shall the King say unto them on His right hand, `Come, ye blessed of
My Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the
world.
For I hungered, and ye gave Me meat; I was thirsty, and ye gave Me drink; I
was a stranger, and ye took Me in;
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ఎపుపడు పరదేశివెై యండుట చూచి నినున చేరుచకొంటిమి? దిగంబరివెై
యండుట చూచి బటులిచిచత్రవిిు?

"Then shall He say also unto them on the left hand, `Depart from Me, ye
cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels.
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For I hungered, and ye gave Me no meat; I was thirsty, and ye gave Me no
drink;
I was a stranger, and ye took Me not in; naked, and ye clothed Me not; sick
and in prison, and ye visited Me not.'
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ఎపుపడు రోగివెై యండుటయె
ై న్ను, చెరసాలలో ఉండుటయె
ై న్ను, చూచి,
నీయొదదకు వచిచత్రమ్ని ఆయన్ను అడిగెదరు.
అందుకు రాజుమికికలి అలుపలైన్ యీ నా సహోదరు లలో ఒకనికి మీరు
చేసిత్రరి గనుక నాకు చేసిత్రరని నిశచ యముగా మీతో చెపుపచనానన్ని
వారితో అనును.
అపుపడాయన్ యెడమ్వెైపున్ ఉండువారిని చూచిశపంప బడిన్వారల్లరా,
న్నున విడిచి అపవాదికిని3 వాని దూత్ల కును సిదిపరచబడిన్
నితాాగినలోనికి పోవుడి.
నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజన్ము పటులేదు; దపప గొంటిని, మీరు
నాకు దాహమియాలేదు;
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And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into
life eternal."
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పరదేశినై యంటిని, మీరు న్నున చేరుచకొన్లేదు; దిగంబరినై యంటిని, మీరు
నాకు బటులియాలేదు; రోగినై చెర సాలలో ఉంటిని, మీరు న్నున చూడ
రాలేదని చెపుపను.
అందుకు వారునుపరభువా, మేమపుపడు నీవు ఆకలిగొని యండుటయె
ై న్ను,
దపపగొనియండుటయె
ై న్ను, పరదేశివెై యండుటయె
ై న్ను, దిగంబరివెై
యండుటయె
ై న్ను, రోగివెై యండుట¸
అందుకాయన్మికికలి అలుపలైన్ వీరిలో ఒకనికెైన్ను మీరు ఈల్లగు చేయలేదు
గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానన్ని వారితో
అనును.
వీరు నిత్ాశిక్షకును నీత్రమ్ంతులు నిత్ాజీవమున్కును పోవుదురు.
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యేసు ఈ మ్యటలనినయ చెపప చాలించిన్ త్రు వాత్ జరిగిన్దేమ్న్గా
ఆయన్ త్న్ శిషుాలను చూచి
రండు దిన్ములైన్ పమ్ిట పసాకపండుగ వచచన్నియ, అపుపడు
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు సిలువవేయబడుటకెై అపప
గింపబడున్నియ
మీకు తెలియన్ని చెపపను.
ఆ సమ్య మున్ పరధాన్యాజకులును పరజల పదదలును కయప అను
పరధాన్యాజకుని మ్ందిరములోనికి కూడివచిచ
యేసును మ్యయోప్రయముచేత్ పట్ట
ు కొని, చంపవలన్ని యేకమై ఆలోచన్
చేసిరి.
అయితే పరజలలో అలారి కలుగకుండు న్ట్ట
ా పండుగలో వదదని చెపుపకొనిరి.
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యేసు బేత్నియలో కుష్ఠరోగియె
ై న్ స్త్మోను ఇంట నున్నపుపడు,

there came unto Him a woman having an alabaster box of very precious
ointment, and poured it on His head as He sat at meat.
But when His disciples saw it, they were indignant, saying, "To what purpose
is this waste?
For this ointment might have been sold for much and given to the poor."
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ఒక స్త్తీ మికికలి విలువగల అత్తరుబుడిి తీసికొని ఆయన్యొదదకు వచిచ,
ఆయన్ భోజన్మున్కు కూరుచండగా దానిని ఆయన్ త్లమీద పోసెను.

When Jesus perceived this, He said unto them, "Why trouble ye the
woman? For she hath wrought a good work upon Me.
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శిషుాలు చూచి కోపపడిఈ న్ష్ుమందుకు?
For ye have the poor always with you, but Me ye have not always.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Then shall they also answer Him, saying, `Lord, when saw we Thee
hungering or athirst or a stranger, or naked or sick or in prison, and did not
minister unto Thee?'
Then shall He answer them, saying, `Verily I say unto you, inasmuch as ye
did it not to one of the least of these, ye did it not to Me.'

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, He said unto
His disciples,
"Ye know that after two days is the Feast of the Passover, and the Son of
Man is betrayed to be crucified."
Then the chief priests and the scribes and the elders of the people
assembled together unto the palace of the high priest, who was called
Caiaphas,
and consulted that they might take Jesus by stealth and kill Him.
But they said, "Not on the feast day, lest there be an uproar among the
people."
Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper,

దీనిని గొపప వెలకు అమిి బీదల కియావచచనే అనిరి.
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For in that she hath poured this ointment on My body, she did it for My
burial.
యేసు ఆ సంగత్ర తెలిసి కొనిఈ స్త్తీ నా విష్యమై యొక మ్ంచి కారాము
Verily I say unto you, wheresoever this Gospel shall be preached in the
చేసెను; ఈమను మీరేల తొందరపట్ట
ు చనానరు?
whole world, there shall also this, which this woman hath done, be told as a
memorial of her."
బీదలలాపుపడు మీతోకూడ ఉనానరు. గాని నేనలాపుపడు మీతో కూడ ఉండను. Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests
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నేనాయ న్ను మీకపపగించిన్యెడల నాకేమి ఇతు
త రని వారిన్డిగెను.
అందుకు వారు ముపపది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచరి.
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వాడపపటినుండి ఆయన్ను అపపగించటకు త్గిన్ సమ్యము కనిపట్ట
ు
చండెను.
పులియని ర్కట్టుల పండుగలో మొదటి దిన్మ్ందు, శిషుాలు యేసునొదదకు
వచిచపసాకను భుజంచటకు మేము నీకొరకు ఎకకడ సిదిపరచ
గోరుచనానవని అడి గిరి.
అందుకాయన్మీరు పటుణమ్ందున్న ఫల్లని మ్నుషుానియొదదకు వెళ్లానా
కాలము సమీపమైయన్నది; నా శిషుాలతో కూడ నీ యింట పసాకను
ఆచరించెదన్ని బోధకుడు చెపుపచనానడని అత్నితో చె
యేసు త్మ్ కాజా
ా పంచిన్ పరకారము శిషుాలు చేసి పసాకను సిదిపరచిరి.
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ఈమ యీ అత్తరు నా శరీరము మీద పోసి నా భూసాథపన్ నిమిత్తము దీనిని
చేసెను.
సరవలోకమ్ందు ఈ సువారి ఎకకడ పరకటింపబడునో, అకకడ ఈమ
చేసిన్దియ ఈమ జా
ా పకారథముగా
పరశంసింపబడున్ని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనాన న్ని వారితో అనను.
అపుపడు పండెరండుమ్ందిలో నొకడగు ఇసకరియోతు యూదా,
పరధాన్యాజకులయొదదకు వెళ్లా

and said unto them, "What will ye give me if I will deliver Him unto you?"
And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
And from that time he sought opportunity to betray Him.

Now on the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples came to
Jesus, saying unto Him, "Where wilt Thou that we prepare for Thee to eat
the Passover?"
And He said, "Go into the city to a certain man and say unto him, `The
Master saith, "My time is at hand; I will keep the Passover at thy house with
My disciples."'"
And the disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the
Passover.
Now when the evening had come, He sat down with the twelve.

And as they ate, He said, "Verily I say unto you, that one of you shall betray
Me."

And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say
unto Him, "Lord, is it I?"
సాయంకాలమైన్పుపడు ఆయన్ పండెరండుమ్ంది శిషుాలతోకూడ భోజన్మున్కు And He answered and said, "He that dippeth his hand with Me in the dish,
కూరుచం డెను.
the same shall betray Me.
వారు భోజన్ము చేయచండగా ఆయన్మీలో ఒకడు న్నున అపపగించన్ని The Son of Man goeth as it is written of Him, but woe unto that man by
మీతో నిశచయముగా చెపుప చనానన్నను.
whom the Son of Man is betrayed! It had been good for that man if he had
not been born."
అందుకు వారు బహు దుుఃఖపడి పరత్ర వాడునుపరభువా, నేనా? అని ఆయన్
Then Judas, who betrayed Him, answered and said, "Master, is it I?" He said
న్డుగగా
unto him, "Thou hast said."
ఆయన్నాతోకూడ ప్రత్ిలో చెయిా ముంచిన్వా
డెవడో వాడ న్నున
And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it, and
అపపగించవాడు.
gave it to the disciples and said, "Take, eat; this is My body."
మ్నుష్ాకుమ్య రునిగూరిచ వా
ర యబడిన్ పరకారము ఆయన్ పోవు చనానడు
And He took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink ye
గాని యెవనిచేత్ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు అపప గింపబడుచనానడో ఆ
all of it;
మ్నుషుానికి శర మ్; ఆ మ్ను
షుాడు పుటిుయండనియెడల వానికి మేలని
చెపపను.
ఆయన్ను అపపగించిన్ యూదాబోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా
for this is My blood of the new testament, which is shed for many for the
ఆయన్నీవన్నటేు అనను.
remission of sins.
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వారు భోజన్ము చేయచండగా యేసు ఒక ర్కట్టు పట్ట
ు కొని, దాని నాశీరవదించి, But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until
విరిచి త్న్ శిషుాలకిచిచ మీరు తీసికొని త్రనుడి; ఇది నా శరీరమ్ని చెపపను.
that day when I drink it new with you in My Father's Kingdom."
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మ్రియ ఆయన్ గినన పట్ట
ు కొని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి
వారికిచిచదీనిలోనిది మీరందరు తా
ి గుడి.
ఇది నా రకిము, అన్గా ప్రపక్షమ్యపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు
చిందింపబడుచన్న నిబంధన్1 రకిము.
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నా త్ండిర రాజాములో మీతోకూడ నేను ఈ దా
ర కాురసము కొరత్త దిగా తా
ి గు
దిన్మువరకు, ఇకను దాని తా
ి గన్ని మీతో చెపుపచనానన్నను.
అంత్ట వారు కీరిన్ ప్రడి ఒలీవల కొండకు వెళ్లారి.
అపుపడు యేసు వారిని చూచిఈ రాత్రి మీరందరు నా విష్యమై
అభ్ాంత్రపడెదరు, ఏలయన్గాగొఱ్ఱల కాపరిని కొట్ట
ు దును, మ్ందలోని
గొఱ్ఱలు చెదరిపోవును అని వా
ర యబడి యన్నది గదా.
నేను లేచిన్ త్రువాత్ మీకంట్ట ముందుగా గలిలయకు వెళ్లాద న్నను.
అందుకు పేతురునీ విష్యమై అందరు అభ్ాంత్ర పడిన్ను నేను ఎపుపడును
అభ్ాంత్రపడన్ని ఆయన్తో చెపపగా
యేసు అత్ని చూచిఈ రాత్రి కోడి కూయక మునుపే నీవు న్నున ఎరుగన్ని
ముమ్యిరు చెపపదవని నీతో నిశచయముగా చెపుపచనానన్నను.
పేతురాయన్ను చూచినేను నీతోకూడ చావవలసివచిచన్ను, నినున ఎరుగ న్ని
చెపపన్నను; అదేపరకారము శిషుాలందరు అనిరి.
అంత్ట యేసు వారితోకూడ గెతేసమ్నే అన్బడిన్ చోటికి వచిచనేను అకకడికి
వెళ్లా ప్ర
ర రథన్చేసి వచచ
వరకు మీరికకడ కూరుచండుడని శిషుాలతో చెపప
పేతురును జబెదయి యిదదరు కుమ్యరులను వెంటబెట్ట
ు కొని పోయి,
దుుఃఖపడుటకును చింతాకారంతుడగుటకును మొదలు పట్టును.
అపుపడు యేసుమ్రణమ్గు న్ంత్గా నా ప్ర
ర ణము బహు దుుఃఖములో
మునిగియన్నది;
మీరు ఇకకడ నిలిచి, నాతోకూడ మలకువగా నుండు
డని వారితో చెపప
కొంత్ దూరము వెళ్లా, సాగిలపడి నా త్ండ్రర, సాధామైతే ఈ గినన
నాయొదదనుండి తొలగి పోనిముి, అయిన్ను నా యిష్ుపరకారము కాదు నీ
చిత్తపరకారమే కానిమ్ిని ప్ర
ర రిథంచెను.
ఆయన్ మ్రల శిషుాలయొదదకు వచిచ, వారు నిదిరంచట చూచిఒక
గడియయె
ై న్ను నాతోకూడ మేలొకనియండలేరా?
మీరు శోధన్లో పరవేశించకుండున్ట్ట
ా మలకువగా ఉండి ప్ర
ర రథన్చేయడి; ఆత్ి
సిదిమే గాని శరీరము బలహీన్ మ్ని పేతురుతో చెపప

And when they had sung a hymn, they went out unto the Mount of Olives.
Then Jesus said unto them, "All ye shall be offended because of Me this
night; for it is written: `I will smite the Shepherd, and the sheep of the flock
shall be scattered abroad.'
But after I am risen again, I will go before you into Galilee."
Peter answered and said unto Him, "Though all men shall be offended
because of Thee, yet I will never be offended."
Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, that this night before the cock
crow, thou shalt deny Me thrice."
Peter said unto Him, "Though I should die with Thee, yet will I not deny
Thee." Likewise also said all the disciples.
Then Jesus came with them unto a place called Gethsemane, and said unto
the disciples, "Sit ye here while I go and pray yonder."
And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be
sorrowful and very heavy.
Then He said unto them, "My soul is exceeding sorrowful, even unto death;
tarry ye here and watch with Me."
And He went a little farther, and fell on His face and prayed, saying, "O My
Father, if it be possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will,
but as Thou wilt."
And He came unto the disciples and found them asleep, and said unto Peter,
"What, could ye not watch with Me one hour?
Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is
willing, but the flesh is weak."
He went away again the second time and prayed, saying, "O My Father, if
this cup may not pass away from Me, unless I drink it, Thy will be done."
And He came and found them asleep again, for their eyes were heavy.
And He left them and went away again, and prayed a third time, saying the
same words.

మ్రల రండవమ్యరు వెళ్లానా త్ండ్రర, నేను దీనిని తా
ి గితేనే గాని యిది
Then came He to His disciples and said unto them, "Sleep on now, and take
నాయొదదనుండి తొలగి పోవుట సాధాముకానియెడల, నీ చిత్తమే సిదిించ గాక your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into
అని ప్ర
ర రిథంచి
the hands of sinners.
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త్రరిగి వచిచ, వారు మ్రల నిదిరం చట చూచెను; ఏలయన్గా వారి కనునలు
భారముగా ఉండెను.
ఆయన్ వారిని మ్రల విడిచి వెళ్లా, ఆ మ్యటలే చెపుపచ మూడవ మ్యరు
ప్ర
ర రథన్చేసెను.

Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray Me."

వెంటనే యేసు నొదదకు వచిచబోధకుడా, నీకు శుభ్మ్ని చెపప ఆయన్ను ముదు
ద
పట్ట
ు కొనను.
యేసుచెలికాడా, నీవు చేయవచిచ న్ది చేయమ్ని అత్నితో చెపపగా వారు
దగురకు వచిచ ఆయన్మీదపడి ఆయన్ను పట్ట
ు కొనిరి.
ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉన్నవారిలో ఒకడు చెయిా చాచి, కత్రత దూసి
పరధాన్యాజకుని దాసుని కొటిు, వాని చెవి తెగన్రికెను.
యేసునీ కత్రత వరలో త్రరిగి పట్ట
ు ము; కత్రత పట్ట
ు కొను వారందరు కత్రతచేత్నే
న్శింతురు.

Then said Jesus unto him, "Put up again thy sword into his place, for all they
that take the sword shall perish with the sword.
Thinkest thou that I cannot now pray to My Father, and He shall at once give
Me more than twelve legions of angels?
But how then shall the Scriptures be fulfilled, that thus it must be?"
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ఈ సమ్యమున్ నేను నా త్ండిరని వేడుకొన్లేన్నియ, వేడుకొనిన్యెడల
ఆయన్ పండెరండు సేనా వ్దాహములకంట్ట1 ఎకుకవ మ్ంది దూత్లను
ఇపుపడ నాకు పంపడనియ నీవనుకొను చనానవా?
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And those who had laid hold on Jesus led Him away to Caiaphas the high
priest, where the scribes and the elders were assembled.
But Peter followed Him afar off unto the high priest's palace, and went in
and sat with the servants to see the end.
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నేను వేడుకొనిన్ యెడలఈల్లగు జరుగ వలన్ను లేఖన్ము ఏల్లగు
నరవేరున్ని అత్నితో చెపపను.
ఆ గడియలోనే యేసు జన్సమూహములను చూచిబంది పోట్టదొంగమీదికి
వచిచన్ట్ట
ు కతు
త లతోను గుదియలతోను న్నున పట్ట
ు కొన్వచిచత్రరా? నేను
అనుదిన్ము దేవాలయ ములో కూరుచండి బోధించచన్నపుపడు మీరు న్నున
పట్ట
ు కొన్లేదు.
అయితే పరవకిల లేఖన్ములు నరవేరు
న్ట్ట
ా ఇదంత్య జరిగెన్ని
చెపపను. అపుపడు శిషుా లందరు ఆయన్ను విడిచి ప్రరిపోయిరి.
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యేసును పట్ట
ు కొనిన్వారు పరధాన్యాజకుడెైన్ కయప యొదదకు ఆయన్ను
తీసికొనిపోగా, అకకడ శాసు
త ీలును పదదలును కూడియండిరి.

but found none. Yea, though many false witnesses came, yet found they
none. At the last came two false witnesses,

And while He yet spoke, lo, Judas, one of the twelve came, and with him a
great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of
the people.
అపుపడాయన్ త్న్ శిషుాలయొదదకు వచిచఇక నిదరపోయి అలసట తీరుచ
Now he that betrayed Him gave them a sign, saying, "Whomsoever I shall
కొనుడి; ఇదిగో ఆ గడియవచిచ యన్నది; మ్నుష్ాకుమ్య రుడు ప్రపులచేత్రకి kiss, that same is He; hold Him fast."
అపపగింపబడుచనానడు;
లండి వెళ్ల
ా దము; ఇదిగో న్నున అపపగించవాడు సమీపంచి యనానడని
And forthwith he came to Jesus and said, "Hail, Master!" and kissed Him.
వారితో చెపపను.
ఆయన్ ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా పండెరండు మ్ందిలో ఒకడగు యూదా
And Jesus said unto him, "Friend, why art thou come?" Then they came and
వచెచను. వానితోకూడ
బహు జన్సమూహము కతు
త లు గుదియలు
laid hands on Jesus and took Him.
పట్ట
ు కొని
పరధాన్ యాజకులయొదదనుండియ పరజల పదదలయొదద
నుండియ వచెచను.
ఆయన్ను అపపగించవాడునేనవ రిని ముదు
ద పట్ట
ు కొందునో ఆయనే యేసు;
And behold, one of those who was with Jesus stretched out his hand and
ఆయన్ను పట్ట
ు కొనుడని వారికి గురుతు చెపప
drew his sword, and struck a servant of the high priest and smote off his ear.

In that same hour Jesus said to the multitudes, "Are ye come out as against
a thief, with swords and staves to take Me? I sat daily with you teaching in
the temple, and ye laid no hold on Me.
But all this was done that the Scriptures of the prophets might be fulfilled."
Then all the disciples forsook Him and fled.

Now the chief priests and elders and all the council sought false witness
against Jesus to put Him to death,
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పేతురు పరధాన్యాజకుని యింటిముంగిటివరకు, ఆయన్ను దూరమునుండి
వెంబడించి లోపలికి పోయిదీని అంత్ మేమ్వునో చూడవలన్ని
బంట్ర
ి తులతోకూడ కూరుచండెను.
పరధాన్యాజకు
లును, మ్హా సభ్వారందరును, యేసును చంపవలన్ని
ఆయన్కు విరోధముగా అబదిసాక్షాము వెదకుచండిరి కాని

and said, "This fellow said, `I am able to destroy the temple of God and to
build it in three days.'"

60

అబదిసాకు
ు లనేకులు వచిచన్ను సాక్షామేమియ దొరకలేదు.
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తుదకు ఇదదరు మ్నుషుాలు వచిచవీడు దేవాలయమును పడగొటిు, మూడు
దిన్ములలో దానిని కటు గలన్ని చెపపన్నిరి.
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పరధాన్యాజకుడు లేచినీవు ఉత్తర మేమియ చెపపవా? వీరు నీమీద
పలుకుచన్న సాక్షా మేమ్ని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను.
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అందుకు పరధాన్ యాజకుడు ఆయన్ను చూచినీవు దేవుని కుమ్యరుడవెైన్
కీరసు
త వెైతే ఆ మ్యట మ్యతో చెపుపమ్ని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు
ఆన్బెట్ట
ు చనానన్నను. అందుకు యేసునీవన్
ఇది మొదలుకొని మ్నుష్ాకుమ్యరుడు సరవ శకు
ి ని కుడిప్రరశవమున్
కూరుచండుటయ, ఆకాశ మేఘ్ర రూఢ్యడెై వచచటయ మీరు చూతురని
చెపపగా
పరధాన్యాజకుడు త్న్ వసతీము చింపుకొని--వీడు దేవ దూష్ణ చేసెను;
మ్న్కిక సాకు
ు లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూష్ణ మీరిపుపడు వినానరు;

But Jesus held His peace. And the high priest answered and said unto Him, "I
adjure thee by the living God that thou tell us whether thou be the Christ,
the Son of God."
Jesus said unto him, "Thou hast said; nevertheless I say unto you, hereafter
shall ye see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming in
the clouds of heaven."
Then the high priest rent his clothes, saying, "He hath spoken blasphemy!
What further need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his
blasphemy!
What think ye?" They answered and said, "He is deserving of death!"
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Matthew

And the high priest arose and said unto Him, "Answerest thou nothing?
What is it which these witnesses say against thee?"

Then they spit in His face and buffeted Him, and others smote Him with the
palms of their hands,
saying, "Prophesy unto us, thou Christ! Who is he that smote thee?"

మీకేమి తోచ చన్నదని అడిగెను. అందుకు వారువీడు మ్రణమున్కు
ప్రతు
ి డనిరి.
అపుపడు వారు ఆయన్ ముఖముమీద ఉమిివేసి, ఆయన్ను గుదిదరి;

Now Peter sat outside in the palace, and a damsel came unto him, saying,
"Thou also wast with Jesus of Galilee."
But he denied it before them all, saying, "I know not what thou sayest."

68

కొందరు ఆయన్ను అర చేతులతో కొటిుకీరసూ
త , నినున కొటిున్వాడెవడో
పరవచింపు మ్నిరి.

And when he had gone out onto the porch, another maid saw him and said
unto those who were there, "This fellow was also with Jesus of Nazareth."
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పేతురు వెలుపటిముంగిట కూరుచండియండగా ఒక చిన్నది అత్నియొదదకు
వచిచనీవును గలిలయడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనను.

And again he denied with an oath, "I do not know the man!"
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అందుకత్డునేనుండలేదు; నీవు చెపుపసంగత్ర నాకు తెలియదని అందరి
యెదుట అనను.

And after a while came unto him those who stood by, and said to Peter,
"Surely thou also art one of them, for thy speech betrayeth thee."
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అత్డు న్డవలోనికి వెళ్లాన్ త్రువాత్ మ్రి యొక చిన్నది అత్నిని
Then he began to curse and to swear, saying, "I know not the man!" And
చూచివీడును న్జరేయడగు యేసుతోకూడ ఉండెన్ని అకకడి వారితో చెపపగా immediately the cock crowed.
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అత్డు ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనినేనుండలేదు; ఆ మ్నుషుాని నేనరుగన్ని మ్రల
చెపపను.

And Peter remembered the word of Jesus, when He said unto him, "Before
the cock crow, thou shalt deny Me thrice." And he went out and wept
bitterly.
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కొంత్సేపైన్ త్రువాత్ అకకడ నిలిచియన్నవారు పేతురునొదదకు
వచిచనిజమే, నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినునగూరిచ సాక్షా
మిచచచన్నదని అత్నితో చెపపరి.
అందుకు అత్డు ఆ మ్నుషుాని నేనరుగన్ని చెపప శపంచకొనుటకును
ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనుటకును మొదలు పట్టును. వెంటనే కోడి కూసెను

When the morning had come, all the chief priests and elders of the people
took counsel against Jesus to put Him to death.

కనుకకోడి కూయక మునుపు నీవు న్ననరుగ న్ని ముమ్యిరు చెపపదవని
యేసు త్న్తో అనిన్ మ్యట పేతురు జా
ా పకము తెచచకొని వెలుపలికి పోయి
సంతాప పడి యేడెచను.
ఉదయమైన్పుపడు పరధాన్యాజకులును, పరజల.. పదదలందరును యేసును
చంపంపవలన్ని ఆయన్కు విరోధ ముగా ఆలోచన్చేసి
ఆయన్ను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపత్రయె
ై న్ పంత్రపల్లతున్కు
అపపగించిరి.
అపుపడాయన్ను అపపగించిన్ యూదా, ఆయన్కు శిక్ష విధింపబడగా చూచి
పశాచతా
త పపడి, ఆ ముపపది వెండి నాణములు పరధాన్యాజకులయొదదకును
పదదలయొదదకును మ్రల తెచిచ
నేను నిరపరాధరకిమును1 అపపగించి ప్రపము చేసిత్రన్ని చెపపను.
వారుదానితో మ్యకేమి? నీవే చూచకొనుమ్ని చెపపగా
అత్డు ఆ వెండి నాణ ములు దేవాలయములో ప్రరవేసి, పోయి ఉరిపట్ట
ు
కొనను.
పరధాన్యాజకులు ఆ వెండి నాణములు తీసి కొని ఇవి రకికరయధన్ము గనుక
వీటిని కానుక పట్టులో వేయత్గదని చెపుపకొనిరి.

Then Judas, who had betrayed Him, when he saw that He was condemned,
repented and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and
elders,
saying, "I have sinned in that I have betrayed the innocent blood." And they
said, "What is that to us? See thou to that!"
And he cast down the pieces of silver in the temple and departed, and went
and hanged himself.
And the chief priests took the silver pieces and said, "It is not lawful to put
them into the treasury, because it is the price of blood."

కాబటిు వారు ఆలోచన్చేసి వాటినిచిచ, పరదేశులను ప్రత్రపట్ట
ు టకు కుమ్ిరి
వాని పలము కొనిరి.
అందువలన్ నేటివరకు ఆ పలము
రకిపు పలమ్న్బడుచన్నది.

And when they had bound Him, they led Him away and delivered Him to
Pontius Pilate, the governor.

And they took counsel and bought with them the potter's field, to bury
strangers in.
Therefore that field was called the Field of Blood unto this day.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying,
"And they took the thirty pieces of silver, the price of Him that was valued,
whom they the children of Israel did value,
and gave them for the potter's field, as the Lord appointed me."
And Jesus stood before the governor, and the governor asked Him, saying,
"Art thou the King of the Jews?" And Jesus said unto him, "Thou sayest."

అపుపడువిలువ కటుబడిన్వాని, అన్గా ఇశారయేలీయలలో కొందరు
విలువకటిున్వాని కరయధన్మైన్ ముపపది
వెండి నాణములు తీసికొనిఒ పరభువు నాకు నియ మించిన్పరకారము వాటిని
కుమ్ిరి వాని పలమున్ కిచిచరి అని పరవకియె
ై న్ యిరీియాదావరా
చెపపబడిన్మ్యట నరవేరను.
యేసు అధిపత్రయెదుట నిలిచెను; అపుపడు అధిపత్రయూదుల రాజవు
నీవేనా? అని ఆయన్ న్డుగగా యేసు అత్ని చూచినీవన్నటేు అనను

And when He was accused by the chief priests and elders, He answered
nothing.
Then said Pilate unto Him, "Hearest thou not how many things they witness
against thee?"

పరధాన్యాజకులును పదదలును ఆయన్మీద నేరము మోపన్పుపడు ఆయన్
పరతుాత్తరమేమియ ఇయాలేదు.
కాబటిు పల్లతు నీమీద వీరనిన నేరములు మోపుచనానరో నీవు విన్
లేదా? అని ఆయన్ను అడిగెను.
అయితే ఆయన్ ఒక మ్యటకెైన్ను అత్నికి ఉత్తరమియాలేదు గనుక అధిపత్ర
మికికలి ఆశచరాపడెను.

Now at that feast, the governor was wont to release unto the people a
prisoner, whom they would.
And they had then a notable prisoner called Barabbas.

And He answered him never a word, insomuch that the governor marveled
greatly.

Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them,
"Whom will ye that I release unto you: Barabbas, or Jesus who is called
Christ?"
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జనులు కోరుకొనిన్ యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదల చేయట అధిపత్రకి
వాడుక.
ఆ కాలమ్ందు బరబబ అను పరసిదు
ి డెైన్ యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను.
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కాబటిు జనులు కూడి వచిచ న్పుపడు పల్లతునేనవనిని
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విడుదలచేయవలన్ని మీరు కోరుచనానరు? బరబబనా లేక కీరసతన్బడిన్
యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయన్గా వారు అసూయచేత్ ఆయన్ను
అపపగించిరని అత్డు ఎరిగి యండెను
అత్డు నాాయపీఠముమీద కూరుచండియన్నపుపడు అత్ని భారా నీవు ఆ
నీత్రమ్ంతుని జ్యలికి పోవదు
ద ; ఈ పరదు
ద ఆయ న్నుగూరిచ నేను కలలో మికికలి
బాధపడిత్రన్ని అత్ని యొదదకు వరిమ్యన్ము
పరధాన్యాజకులును పదదలును, బరబబను విడిపంచమ్ని అడుగుటకును,
యేసును సంహరించటకును జన్సమూహములను పేరరేపంచిరి
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అధిపత్రఈ యిదదరిలో నేనవనిని విడుదల చేయవలన్ని మీరు కోరుచనానరని When Pilate saw that he could not prevail, but rather that a tumult was
వారిన్డుగగా వారుబరబబనే అనిరి.
beginning, he took water and washed his hands before the multitude,
saying, "I am innocent of the blood of this just person. See ye to it."
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అందుకు పల్లతుఆల్లగెైతే కీరసతన్బడిన్ యేసును ఏమిచేతున్ని
వారిన్డుగగా సిలువవేయమ్ని అందరును చెపపరి.
అధిపత్రఎందుకు? ఇత్డు ఏ దుషాక రాము చేసెన్ని అడుగగా
వారుసిలువవేయమ్ని మ్రి ఎకుకవగా కేకలువేసిరి.
పల్లతు అలారి ఎకుకవగు చన్నదే గాని త్న్వలన్ పరయోజన్మేమియ
లేదని గరహించి, నీళ్ల
ా తీసికొని జన్సమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొనిఈ
నీత్రమ్ంతుని రకిమునుగూరిచ నేను నిరప రాధిని, మీరే చూచకొనుడని
చెపపను.
అందుకు పరజ లందరువాని రకిము మ్య మీదను మ్య పలాలమీదను
ఉండుగాకనిరి.
అపుపడత్డు వారు కోరిన్ట్ట
ు బరబబను వారికి విడుదల చేసి, యేసును
కొరడాలతో కొటిుంచి సిలువవేయ న్పపగించెను.
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అపుపడు అధిపత్రయొకక సెైనికులు యేసును అధికార మ్ందిరములోనికి
తీసికొనిపోయి, ఆయన్యొదద సెైనికుల న్ందరిని సమ్కూరిచరి.
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వారు ఆయన్ వసతీములు తీసి వేసి, ఆయన్కు ఎఱ్ఱని అంగీ తొడిగించి
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ముండా కిరీట మును అలిా ఆయన్ త్లకు పటిు, ఒక రలు
ా ఆయన్ కుడి
చేత్రలోనుంచి, ఆయన్యెదుట మోకాళ్ల
ా నియూదుల రాజా, నీకు శుభ్మ్ని
ఆయన్ను అపహసించి
ఆయన్ మీద ఉమిివేసి, ఆ రలు
ా ను తీసికొని దానితో ఆయన్ను త్లమీద
And when they had come unto a place called Golgotha, that is to say, a
కొటిురి.
Place of a Skull,
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For he knew that for envy they had delivered Him.
When he had sat down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying,
"Have thou nothing to do with that just man; for I have suffered many
things this day in a dream because of him."
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should
ask for Barabbas and destroy Jesus.
The governor answered and said unto them, "Which of the two will ye that I
release unto you?" They said, "Barabbas!"
Pilate said unto them, "What shall I do then with Jesus, who is called
Christ?" They all said unto him, "Let him be crucified!"
And the governor said, "Why, what evil hath he done?" But they cried out
the more, saying, "Let him be crucified!"

Then answered all the people and said, "His blood be on us, and on our
children!"
Then released he Barabbas unto them; and when he had scourged Jesus, he
delivered Him to be crucified.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and
gathered unto Him the whole detachment of soldiers.

And they stripped Him and put on Him a scarlet robe.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon His head and
a reed in His right hand, and they bowed their knees before Him and
mocked Him, saying, "Hail, King of the Jews!"
And they spat upon Him, and took the reed and smote Him on the head.

And after they had mocked Him, they took the robe off from Him and put
His own raiment on Him, and led Him away to crucify Him.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name; him
they compelled to bear His cross.
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ఆయన్ను అపహసించిన్ త్రువాత్ ఆయన్ మీదనున్న ఆ అంగీని తీసివేసి
ఆయన్ వసతీము ల్లయన్కు తొడిగించి, సిలువ వేయటకు ఆయన్ను
తీసికొని పోయిరి.
వారు వెళ్ల
ా చండగా కురేనీయడెైన్ స్త్మోన్ను ఒకడు కన్బడగా ఆయన్
సిలువమోయటకు అత్నిని బలవంత్ము చేసిరి.

they gave Him vinegar to drink mingled with gall. And when He had tasted
thereof, He would not drink.

వారు కప్రలసథలమ్ను అరథమిచచ గొలొ
ు తా అన్ బడిన్ చోటికి వచిచ
చేదు కలిపన్ దా
ర కాురసమును ఆయన్కు తా
ి గనిచిచరి గాని ఆయన్ దానిని
రుచి చూచి తా
ి గనొలాకపోయెను.
వారు ఆయన్ను సిలువవేసిన్ పమ్ిట చీట్ట
ా వేసి ఆయన్ వసతీములు
పంచకొనిరి.
అంత్ట వారకకడ కూరుచండి ఆయన్కు కావలి యండిరి.
ఇత్డు యూదుల రాజైన్ యేసు అని ఆయన్మీద మోపబడిన్ నేరము వా
ర సి
ఆయన్ త్లకు పైగా ఉంచిరి.

And sitting down, they watched Him there,
and set up over His head His accusation, written: THIS IS JESUS THE KING OF
THE JEWS.
Then were there two thieves crucified with Him, one on the right hand and
another on the left.
And those who passed by reviled Him, wagging their heads
and saying, "Thou that destroyest the temple and buildest it in three days,
save thyself! If thou be the Son of God, come down from the cross!"

మ్రియ కుడివెైపున్ ఒకడును ఎడమ్ వెైపున్ ఒకడును
దొంగలు ఆయన్తో కూడ సిలువవేయ బడిరి.
ఆ మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చండిన్వారు త్లలూచచ

Likewise also the chief priests mocking Him, with the scribes and elders said,

ఇదదరు బందిపోట్ట

దేవాలయమును పడగొటిు మూడు దిన్ములలో కట్ట
ు వాడా, నినున నీవే
రకిుంచకొనుము; నీవు దేవుని
కుమ్యరుడవెైతే సిలువమీదనుండి
దిగుమ్ని చెపుపచ ఆయన్ను దూష్ంచిరి
ఆల్లగ శాసు
త ీలును పదదలును పరధాన్యాజ కులును కూడ ఆయన్ను
అపహసించచ
వీడు ఇత్రులను రకిుంచెను, త్నున తానే రకిుంచకొన్లేడు; ఇశారయేలు
రాజుగదా, యిపుపడు సిలువమీదనుండి దిగిన్యెడల వాని న్ముిదుము.

And they crucified Him and parted His garments, casting lots, that it might
be fulfilled which was spoken by the prophet: "They parted My garments
among them, and upon My vesture did they cast lots."

"He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him
now come down from the cross, and we will believe him.
He trusted in God; let Him deliver him now, if He will have him. For he said,
`I am the Son of God.'"
The thieves also, who were crucified with Him, cast the same in His teeth.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth
hour.

వాడు దేవునియందు విశావసముంచెను, నేను దేవుని కుమ్యరుడన్ని చెపపను And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eli, Eli,
గనుక ఆయన్కిషు
ు డెైతే ఆయన్ ఇపుపడు వానిని త్పపంచన్ని చెపపరి.
lama sabachthani?" that is to say, "My God, My God, why hast Thou
forsaken Me?"
ఆయన్తో కూడ సిలువవేయబడిన్ బందిపోట్టదొంగలును ఆల్లగ ఆయన్ను Some of those who stood there, when they heard that, said, "This man
నిందించిరి.
calleth for Elijah."
మ్ధాాహనము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమ్ంత్టను
And straightway one of them ran and took a sponge, and filled it with
చీకటికమిను.
vinegar, and put it on a reed and gave Him to drink.
ఇంచమించ మూడు గంటలపుపడు యేసుఏలీ, ఏలీ, ల్లమ్య సబకాినీ అని
The rest said, "Let be; let us see whether Elijah will come to save him."
బిగురగా కేకవేసెను. ఆ మ్యటకు నా దేవా, నా దేవా న్ననందుకు చెయిా
విడిచిత్రవని అరథము.
అకకడ నిలిచియన్నవారిలో కొందరా మ్యట వినిఇత్డు ఏలీ యాను
Jesus, when He had cried out again with a loud voice, yielded up the ghost.
పలుచచనానడనిరి.
వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెత్రతకొని పోయి, సపంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి,
And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the
రలు
ా న్ త్గిలించి ఆయన్కు తా
ి గనిచెచను;
bottom, and the earth quaked and the rocks rent.
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త్కికన్వారుఊరకుండుడి ఏలీయా అత్ని రకిుంపవచచనేమో చూత్ మ్నిరి.
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యేసు మ్రల బిగురగా కేకవేసి ప్ర
ర ణము విడిచెను.
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And the graves were opened; and many bodies of the saints who slept arose,

and came out of the graves after His resurrection, and went into the Holy
City and appeared unto many.
అపుపడు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిరంది వరకు రండుగా చినిగెను; భూమి Now when the centurion, and those who were with him watching Jesus, saw
వణకెను; బండలు బదద ల్లయెను;
the earthquake and those things that were done, they feared greatly,
saying, "Truly, this was the Son of God!"
సమ్యధులు తెరవబడెను; నిదిరంచిన్ అనేక మ్ంది పరిశుదు
ి ల శరీరములు
And many women were there beholding afar off, who followed Jesus from
లేచెను.
Galilee, ministering unto Him,
వారు సమ్యధు
లలోనుండి బయటికి వచిచ ఆయన్ లేచిన్త్రువాత్
among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of James and
పరిశుది పటుణములో పరవేశించి అనేకులకు అగపడిరి.
Joseph, and the mother of Zebedee's children.
శతాధి పత్రయ అత్నితో కూడ యేసున్కు కావలి యన్నవారును,
When the evening had come, there came a rich man of Arimathea named
భూకంపమును జరిగిన్ కారాములనినటిని చూచి, మికికలి భ్యపడినిజముగా Joseph, who himself also was Jesus' disciple.
ఈయన్ దేవుని కుమ్యరుడని చెపుప కొనిరి.
యేసున్కు ఉపచారము చేయచ గలిలయ నుండి ఆయన్ను వెంబడించిన్ He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded
అనేకమ్ంది స్త్తీలు అకకడ దూరమునుండి చూచచండిరి.
the body to be delivered.
వారిలో మ్గదలేనే మ్రియయ యాకోబు యోసే అనువారి త్లిాయె
ై న్ మ్రి
యయ, జబెదయి కుమ్యరుల త్లిాయ ఉండిరి.
యేసు శిషుాడుగానున్న అరిమ్త్యియ యోసేపు అను ఒక ధన్వంతుడు
సాయంకాలమైన్పుపడు వచిచ

And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he
rolled a great stone to the door of the sepulcher and departed.

పల్లతు నొదదకు వెళ్లా, యేసు దేహమును త్న్కిమ్ిని అడుగగా, పల్లతు దానిని And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the
అత్ని కపపగింప నాజా
ా పంచెను.
sepulcher.
యోసేపు ఆ దేహమును తీసికొని శుభ్రమైన్ నారబటుతో చటిు
Now the next day, that following the Day of the Preparation, the chief
priests and Pharisees came together unto Pilate,
తాను రాత్రలో తొలిపంచకొనిన్ కొరత్త
సమ్యధిలో దానిని ఉంచి, సమ్యధి saying, "Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive,
దావరమున్కు పదదరాయి పరిాంచి వెళ్లాపోయెను.
`After three days I will rise again.'
మ్గదలేనే మ్రియయ, వేర్కక మ్రి యయ, అకకడనే సమ్యధికి
Command therefore that the sepulcher be made secure until the third day,
ఎదురుగాకూరుచండియండిరి.
lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the
people, `He is risen from the dead,' so that the last error shall be worse than
the first."
మ్రునాడు అన్గా సిదిపరచ దిన్మున్కు మ్రుసటి దిన్మున్
Pilate said unto them, "Ye have a watch. Go your way, make it as secure as
పరధాన్యాజకులును పరిసయాలును పల్లతు నొదదకు కూడివచిచ
ye can."
అయాా, ఆ వంచకుడు సజీవుడెై యండిన్పుపడుమూడు దిన్ములైన్
So they went and made the sepulcher secure, sealing the stone and setting
త్రువాత్ నేను లేచెదన్ని చెపపన్ది మ్యకు జా
ా పకమున్నది.
up a watch.
కాబటిు
మూడవ దిన్మువరకు సమ్యధిని భ్దరముచేయ నాజా
ా పంచము; At the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the
వాని శిషుాలు వచిచ వానిని ఎతు
త కొనిపోయిఆయన్ మ్ృతులలోనుండి లేచెన్ని week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulcher.
పరజలతో చెపుపదు రేమో; అపుపడు మొదటి వంచన్కంట్ట కడపటి వంచన్
మ్రి చెడిదై యండున్ని చెపపరి.
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అందుకు పల్లతుకావలివారునానరుగదా మీరు వెళ్లా మీ చేత్నైన్ంత్
మ్ట్ట
ు కు సమ్యధిని భ్దరము చేయడని వారితో చెపపను.

Matthew

27

66

Matthew

28

1

వారు వెళ్లా కావలివారిని కూడ ఉంచకొని, రాత్రకి ముదరవేసి సమ్యధిని
భ్దరముచేసిరి.
విశారంత్రదిన్ము గడచిపోయిన్ త్రువాత్ ఆదివార మున్, తెలావారుచండగా
మ్గదలేనే మ్రియయ వేర్కక మ్రియయ సమ్యధిని చూడవచిచరి.
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యేసు వారిని ఎదుర్కకనిమీకు శుభ్మ్ని చెపపను.
వారు ఆయన్యొదదకు And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they
వచిచ, ఆయన్ ప్రదములు పట్ట
ు కొని ఆయన్కు మొ
ా కకగా
gave a large sum of money unto the soldiers,
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యేసుభ్యపడకుడి; మీరు
వెళ్లా, నా సహోదరులు గలిలయకు
వెళావలన్నియ వారకకడ న్నున చూతురనియ వారికి తెలుపుడనను.

saying, "Say ye, `His disciples came by night and stole him away while we
slept.'
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వారు వెళ్ల
ా చండగా కావలివారిలో కొందరు పటుణము లోనికి వచిచ జరిగిన్
సంగతులనినటిని పరధాన్ యాజకు లతో చెపపరి.
కాబటిు వారు పదదలతో కూడి వచిచ ఆలోచన్చేసి ఆ సెైనికులకు చాల
దరవామిచిచ
మేము నిదరపోవుచండగా అత్ని శిషుాలు రాత్రివేళవచిచ అత్నిని
ఎత్రతకొనిపోయిరని మీరు చెపుపడి;
ఇది అధిపత్ర చెవినిబడిన్యెడల మేమ్త్ని సమ్ిత్రపరచి మీకేమియ
తొందరకలుగకుండ చేతుమ్ని చెపపరి.

And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure
you."
So they took the money, and did as they were taught; and this account is
commonly reported among the Jews until this day.
Then the eleven disciples went away into Galilee onto a mountain where
Jesus had appointed them.
And when they saw Him, they worshiped Him; but some doubted.

ఇదిగో పరభువు దూత్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ, రాయి పరిాంచి దాని మీద
కూరుచండెను; అపుపడు మ్హాభూకంపము కలిగెను.
ఆ దూత్ సవరూపము మరుపువల నుండెను, అత్ని వసతీము హిమ్మ్ంత్
తెలాగా ఉండెను.
అత్నికి భ్య పడుటవలన్ కావలివారు వణకి చచిచన్వారివల నుండిరి.

దూత్ ఆ స్త్తీలను చూచిమీరు భ్యపడకుడి, సిలువ వేయబడిన్ యేసును
మీరు వెదకుచనానరని నాకు తెలియను;
ఆయన్ ఇకకడ లేడు; తాను చెపపన్టేు
ఆయన్ లేచి యనానడు; రండి
పరభువు పండుకొనిన్ సథలము చూచి
త్వరగా వెళ్లా, ఆయన్ మ్ృతులలోనుండి లేచియనానడని ఆయన్ శిషుాలకు
తెలియజేయడి; ఇదిగో ఆయన్ గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్ల
ా
చనానడు, అకకడ మీరు ఆయన్ను చూతురు; ఇదిగో మీతో
చెపపత్రన్నను.
వారు భ్యముతోను మ్హా ఆన్ందముతోను సమ్యధియొదదనుండి త్వరగా
వెళ్లా ఆయన్ శిషుాలకు ఆ వరిమ్యన్ము తెలుప పరుగెతు
త చండగా

And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord
descended from Heaven, and came and rolled back the stone from the door,
and sat upon it.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow.
And for fear of him the guards shook and became as dead men.

And the angel answered and said unto the women, "Fear ye not, for I know
that ye seek Jesus, who was crucified.
He is not here, for He is risen, as He said. Come, see the place where the
Lord lay.
And go quickly and tell His disciples that He is risen from the dead, and
behold, He goeth before you into Galilee. There shall ye see Him. Lo, I have
told you."
And they departed quickly from the sepulcher with fear and great joy, and
ran to bring His disciples word.
And as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them, saying, "All
hail." And they came, and held Him by the feet, and worshiped Him.
Then said Jesus unto them, "Be not afraid. Go tell My brethren to go into
Galilee, and there shall they see Me."

Now when they were going, behold, some of the guards came into the city
and reported unto the chief priests all the things that were done.
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అపుపడు వారు ఆ దరవాము తీసికొని త్మ్కు బోధింపబడిన్పరకారము
చేసిరి. ఈ మ్యట యూదులలో వాాపంచి నేటివరకు పరసిదిమైయన్నది.

And Jesus came and spoke unto them, saying, "All power is given unto Me in
Heaven and on earth.
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పదునొకండుమ్ంది శిషుాలు యేసు త్మ్కు నిరణయించిన్ గలిలయలోని
కొండకు వెళ్లారి.
వారు ఆయన్ను చూచి ఆయన్కు మొ
ా కికరిగాని, కొందరు సందేహించిరి.

Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Ghost,
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen.
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The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God.
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అయితే యేసు వారియొదదకు వచిచ పరలోకమ్ందును భూమిమీదను నాకు
సరావధి కారము ఇయాబడియన్నది.
కాబటిు మీరు వెళ్లా, సమ్సత జనులను శిషుాలనుగా
చేయడి;
త్ండిరయొకకయ కుమ్యరునియొకకయ పరిశుదా
ి త్ియొకకయ
నామ్ములోనికి వారికి బాపతసి మిచచచ
నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజా
ా పంచి త్రనో వాటిన్నినటిని గెైకొన్ వలన్ని
వారికి బోధించడి. ఇదిగో నేను యగసమ్యపత వరకు సదాకాలము మీతో
కూడ ఉనానన్ని వారితో చెపపను.
దేవుని కుమ్యరుడెైన్ యేసు కీరసు
త సువారి ప్ర
ర రం భ్ము.
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ఇదిగో నా దూత్ను నీకు ముందుగా పంపుచనానను; అత్డు నీ మ్యరుము
సిదిపరచను.
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పరభువు మ్యరుము సిదిపరచడి, ఆయన్ తో
ి వలు సరాళము చేయడని
అరణాములో కేకవేయచన్న ఒకనిశబదము అని పరవకియె
ై న్ యెష్యాచేత్
వా
ర యబడిన్ట్ట
ు
బాపతసిమిచచ యోహాను అరణాములో ఉండి ప్రప క్షమ్యపణనిమిత్తము
మ్యరుమ్న్సుస విష్యమైన్ బాపత సిము పరకటించచ వచెచను.
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As it is written in the Prophets: "Behold, I send My messenger before Thy
face, who shall prepare Thy way before Thee."
"The voice of one crying in the wilderness: `Prepare ye the way of the Lord,
make His paths straight.'"
John baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance for
the remission of sins.
And there went out unto him all the land of Judea and those of Jerusalem;
and they were all baptized by him in the River Jordan, confessing their sins.
And John was clothed with camel's hair and with a girdle of a skin about his
loins, and he ate locusts and wild honey.
And he preached, saying, "There cometh after me One mightier than I, the
strap of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

అంత్ట యూదయ దేశసు
థ లందరును, యెరూష్లేమువారందరును,
I indeed have baptized you with water, but He shall baptize you with the
బయలుదేరి అత్ని యొదదకు వచిచ, త్మ్ ప్రపములను ఒపుపకొనుచ,
Holy Ghost."
యొరా
ద ను న్దిలో అత్నిచేత్ బాపతసిము పందుచండి
యోహాను ఒంట్ట రోమ్ముల వసతీమును మొలచట్ట
ు తోలుదటిుయ ధరించ And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee,
కొనువాడు, అడవి తేనను మిడుత్లను త్రనువాడు.
and was baptized by John in the Jordan.
మ్రియ అత్డునాకంట్ట శకిిమ్ంతుడొకడు నావెనుక వచచచనానడు; నేను
And straightway coming up out of the water, He saw the heavens opened,
వంగి ఆయన్ చెపుపలవారును విపుపటకు ప్రతు
ి డనుకాను;
and the Spirit like a dove descending upon Him.
నేను నీళాలో2 మీకు బాపతసిమిచిచత్రని గాని ఆయన్ పరిశుదా
ి త్ిలో3 మీకు
And there came a voice from Heaven, saying, "THOU ART MY BELOVED SON,
బాపతసిమిచచన్ని చెపప పరకటించచండెను.
IN WHOM I AM WELL PLEASED."
ఆ దిన్ములలో యేసు గలిలయలోని న్జరేతునుండి వచిచ యొరా
ద నులో
And immediately the Spirit drove Him into the wilderness.
యోహానుచేత్ బాపతసిము పందను.
వెంటనే ఆయన్ నీళాలోనుండి ఒడు
ి న్కు వచచచండగా ఆకాశము
And He was there in the wilderness forty days, tempted by Satan, and was
చీలచబడుటయ, పరిశుదా
ి త్ి ప్రవురమువల త్న్మీదికి దిగివచచటయ
with the wild beasts; and the angels ministered unto Him.
చూచెను.
మ్రియనీవు
నా పరయకుమ్యరుడవు, నీయందు నేనాన్ందించచనానన్ని Now after John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the
యొక శబదము ఆకాశమునుండి వచెచను.
Gospel of the Kingdom of God
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వెంటనే పరిశుదా
ి త్ి ఆయన్ను అరణాములోనికి తో
ి సికొనిపోయెను.
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ఆయన్ సాతానుచేత్ శోధింప బడుచ అరణాములో న్లువదిదిన్ములు
అడవిమ్ృగము లతోకూడ నుండెను; మ్రియ దేవదూత్లు ఆయన్కు
పరిచరా చేయచండిరి.
యోహాను చెరపటుబడిన్ త్రువాత్ యేసు
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అందుకు యేసుఊరకుండుము వానిని విడిచిపమ్ిని దానిని గదిదంపగా
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ఆ అపవితా
ి త్ి వానిని విలవిలల్లడించి పదద కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను.
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అందరును విసియమొంది ఇదేమిటో? యిది కొరత్త బోధగా ఉన్నదే; ఈయన్ But Simon's wife's mother lay sick with a fever, and at once they told Him of
అధికారముతో అపవితా
ి త్ిలకును ఆజా
ా పంపగా అవి ఆయన్కు
her.
లోబడుచన్నవని యొకనితో ఒకడు చెపుప కొనిరి.
వెంటనే ఆయన్నుగూరిచన్ సమ్యచారము త్వరలో గలిలయ
And He came and took her by the hand and lifted her up; and immediately
ప్ర
ర ంత్ములందంత్ట వాాపంచెను.
the fever left her, and she ministered unto them.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

కాలము సంపూరణమైయన్నది, దేవునిరాజాము సమీపంచి యన్నది ;
మ్యరుమ్న్సుస పంది సువారి న్ముిడని చెపుపచ దేవుని సువారి
పరకటించచ, గలిలయకు వచెచను.
ఆయన్ గలిలయ సముదరతీరమున్ వెళ్ల
ా చండగా స్త్మోనును స్త్మోను
సహోదరుడగు అందరయయ, సముదరములో వలవేయట చూచెను; వారు
జాలరులు.
యేసునా వెంబడి రండి, నేను మిముిను మ్నుషుాలను పట్ట
ు జాలరులనుగా
చేసెదన్ని వారితో చెపపను.
వెంటనే వారు త్మ్ వలలు విడిచి ఆయన్ను వెంబడించిరి.
ఆయన్ ఇంక కొంత్దూరము వెళ్లా జబెదయి కుమ్యరుడగు యాకోబును అత్ని
సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనలో ఉండి త్మ్ వలలు
బాగుచేసికొనుచండిరి.
వెంటనే ఆయన్ వారిని పలువగా వారు త్మ్ త్ండిరయె
ై న్ జబెదయిని దోనలో
జీత్గాండరయొదద విడిచిపటిు ఆయ న్ను వెంబడించిరి.
అంత్ట వారు కపరనహూములోనికి వెళ్లారి. వెంటనే ఆయన్ విశారంత్రదిన్మున్
సమ్యజమ్ందిరములోనికి పోయి బోధించెను.
ఆయన్ శాసు
త ీలవల గాక అధికారము గలవానివల వారికి బోధించెను గనుక
వారు ఆయన్ బోధకు ఆశచరాపడిరి.
ఆ సమ్యమున్ వారి సమ్యజ మ్ందిరములో అపవితా
ి త్ిపటిున్
మ్నుషుాడొకడుండెను.
వాడున్జరేయడవగు యేసూ, మ్యతో నీకేమి, మ్ముి న్శింపజేయటకు
వచిచత్రవా? నీవెవడవో నాకు తెలియను; నీవు దేవుని పరిశుదు
ి డవు అని
కేకలు వేసెను.

and saying, "The time is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand. Repent
ye and believe the Gospel."
Now as He walked by the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew his
brother casting a net into the sea, for they were fishers.
And Jesus said unto them, "Come ye after Me, and I will make you to
become fishers of men."
And straightway they forsook their nets, and followed Him.

And when He had gone a little farther thence, He saw James the son of
Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending their
nets.
And straightway He called them, and they left their father Zebedee in the
boat with the hired servants, and went after Him.
And they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day He
entered into the synagogue and taught.
And they were astonished at His doctrine, for He taught them as one who
had authority, and not as the scribes.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried
out,
saying, "Let us alone. What have we to do with Thee, Thou Jesus of
Nazareth? Hast Thou come to destroy us? I know Thee and who Thou art -the Holy One of God!"
And Jesus rebuked him, saying, "Hold thy peace, and come out of him!"
And when the unclean spirit had torn him and cried out with a loud voice,
he came out of him.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among
themselves, saying, "What thing is this? What new doctrine is this? For with
authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him."
And immediately His fame spread abroad throughout all the region round
about Galilee.
And forthwith when they had come out of the synagogue, they entered into
the house of Simon and Andrew, with James and John.

వెంటనే వారు సమ్యజమ్ందిరములోనుండి వెళ్లా, యాకోబుతోను
యోహానుతోను స్త్మోను అందరయ అనువారియింట పరవేశించిరి.
స్త్మోను అత్త జవరముతో పడియండగా, వెంటనే వారామనుగూరిచ
ఆయన్తో చెపపరి.
ఆయన్ ఆమదగురకు వచిచ, చెయిాపటిు
ఆమను లేవనతెతను; అంత్ట
జవరము ఆమను వదలను గనుక ఆమ వారికి ఉపచారము చేయసాగెను.

And at evening, when the sun had set, they brought unto Him all who were
diseased and those who were possessed with devils.
And all the city was gathered together at the door.

సాయంకాలము పరదు
ద గు
ర ంకిన్పుపడు, జనులు సకల రోగులను దయాములు
పటిున్వారిని ఆయన్యొదదకు తీసి
కొని వచిచరి;
పటుణమ్ంత్య ఆ యింటివాకిట కూడి యండెను.
ఆయన్ నానావిధ రోగములచేత్ పీడింప
బడిన్ అనేకులను సవసథపరచి,
అనేకమైన్ దయాములను వెళాగొట్టును. అవి త్నున ఎరిగియండిన్ందున్
ఆయన్ ఆ
దయాములను మ్యటల్లడనియాలేదు.

And in the morning, rising up a great while before day, He went out and
departed into a solitary place, and there prayed.
And Simon and those who were with Him followed after Him.
And when they had found Him, they said unto Him, "All men seek for Thee."

And He said unto them, "Let us go into the next towns, that I may preach
there also; for therefore came I forth."
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ఆయన్ పందలకడనే లేచి యింకను చాల్ల చీకటి
యండగానే బయలుదేరి, అరణాపరదేశమున్కు వెళ్లా, అకకడ ప్ర
ర రథన్
చేయచండెను.
స్త్మోనును అత్నితో కూడ నున్నవారును ఆయన్ను వెదకుచ వెళ్లా
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ఆయన్ను కనుగొని,అందరు నినున వెదకుచనానరని ఆయన్తో చెపపగా
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ఆయన్ఇత్ర సమీప గా
ా వెళ్ల
ా దము రండి;
ర మ్ములలోను నేను పరకటించన్ట్ట
యిందునిమిత్తమే గదా నేను బయలుదేరి వచిచత్రన్ని వారితో చెపపను.

And Jesus, moved with compassion, put forth His hand and touched him,
and said unto him, "I will; be thou clean."
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ఆయన్ గలిలయయందంత్ట వారి సమ్యజమ్ందిరములలో పరక టించచ,
దయాములను వెళాగొట్ట
ు చ నుండెను.
ఒక కుష్ఠరోగి ఆయన్యొదదకు వచిచ ఆయన్యెదుట మోకాళ్ల
ా నినీకిష్ుమైతే
న్నున శుదు
ి నిగా చేయగలవని ఆయన్తో చెపప, ఆయన్ను వేడుకొన్గా

And as soon as He had spoken, immediately the leprosy departed from him,
and he was cleansed.
And He strictly charged him, and forthwith sent him away,
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ఆయన్ కనికర పడి, చెయిాచాప వానిని ముటిునాకిష్ుమే; నీవు శుదు
ి డవు
కమ్ిని వానితో చెపపను.
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వెంటనే కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుదు
ి డాయెను.

saying unto him, "See that thou say nothing to any man; but go thy way,
show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which
Moses commanded, as a testimony unto them."
But he went out and began to proclaim it much and to blaze abroad the
matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, and
was outside in desert places. And they came to Him from every quarter.
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అపుపడాయన్ఎవనితోను ఏమియ చెపపకు సుమీ;
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And He healed many who were sick with divers diseases, and cast out many
devils; and He suffered not the devils to speak, because they knew Him.

And He preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out
devils.
And there came a leper to Him, beseeching Him and kneeling down to Him
and saying unto Him, "If Thou wilt, Thou canst make me clean."

And again He entered into Capernaum some days later, and it was reported
that He was in the house.
కాని నీవు వెళ్లా
వారికి సాకాుారథమై
నీ దేహమును యాజకునికి కన్బరచ
And straightway many were gathered together, insomuch that there was no
కొని, నీవు శుదు
ి డవెైన్ందుకు మోషే నియమించిన్ కానుక లను సమ్రిపంచమ్ని room to receive them, no, not even about the door; and He preached the
వానికి ఖండిత్ముగా ఆజా
ా పంచి వెంటనే వానిని పంపవేసెను.
Word unto them.
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అయితే వాడు వెళ్లా
దానిని గూరిచ విసాతరముగా పరకటించటకును, ఆ
సంగత్ర పరచరము చేయటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన్ ఇక
పటుణములో బహిరంగముగా పరవేశింపలేక, వెలు
కొనినదిన్ములైన్ పమ్ిట ఆయన్ మ్రల కపరన హూములోనికి వచెచను

And they came unto Him, bringing one sick with the palsy, who was borne
by four.

ఆయన్ యింట ఉనానడని విన్వచిచన్పుపడు అ నేకులు కూడివచిచరి గనుక
వాకిటనైన్ను వారికి సథలము లేకపోయెను. ఆయన్ వారికి వాకాము
బోధించచండగా
కొందరు పక్షవాయవుగల ఒక మ్నుషుాని న్లుగురిచేత్ మోయించకొని
ఆయన్యొదదకు తీసికొని వచిచరి.
చాలమ్ంది కూడియన్నందున్ వారాయన్యొదదకు చేరలేక, ఆయన్
యన్నచోటికి పైగా ఇంటి కపుప విపప, సందుచేసి పక్షవాయవుగలవానిని
పరుపుతోనే దింపరి.
యేసు వారి విశావసము చూచికుమ్యరుడా, నీ ప్రపములు
క్షమింపబడియన్నవని పక్ష వాయవుగలవానితో చెపపను.

When Jesus saw their faith, He said unto the one sick with the palsy, "Son,
thy sins are forgiven thee."
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శాసు
త ీలలో కొందరు అకకడ కూరుచండియండిరి.
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వారుఇత్డు ఇట్టాందుకు చెపుపచనానడు? దేవదూష్ణ చేయచనానడు
గదా; దేవుడొకకడ త్పప ప్రపమును క్షమింపగలవాడెవడని
త్మ్
హృదయములలో ఆలోచించకొనిరి.
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"I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine
house."
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వారు త్మ్లో తాము ఈల్లగున్ ఆలోచించకొనుట యేసు వెంటనే
త్న్
ఆత్ిలో తెలిసికొని మీరీల్లటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు
ఆలోచించకొనుచనానరు?
ఈ పక్షవాయవుగలవానితో నీ ప్రపములు క్షమింప బడియన్నవని చెపుపట
సులభ్మ్య? నీవు లేచి నీ పరుపత్రత కొని న్డువుమ్ని చెపుపట
సులభ్మ్య?
అయితే ప్రపములు క్షమించటకు భూమిమీద మ్నుష్ాకుమ్యరునికి
అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొన్వలన్ని వారితో చెపప
పక్ష వాయవు గలవానిని చూచినీవు లేచి నీ పరుపత్రతకొని యింటికి పమ్ిని
నీతో చెపుపచనానన్నను.
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త్క్షణమే వాడు లేచి, పరుపత్రతకొని, వారందరియెదుట న్డచి పోయెను
గనుక, వారందరు విభా
ర ంత్రనొందిమ్న్మీల్లటి కారాములను ఎన్నడును
చూడలేదని చెపుపకొనుచ దేవుని మ్హిమ్పరచిరి.
ఆయన్ సముదరతీరమున్ మ్రల న్డచిపోవుచండెను. జనులందరును
ఆయన్యొదదకు రాగా ఆయన్ వారికి బోధించెను.

And it came to pass, as Jesus sat at meat at Levi's house, that many
publicans and sinners sat also together with Jesus and His disciples; for
there were many, and they followed Him.
And when the scribes and Pharisees saw Him eating with publicans and
sinners, they said unto His disciples, "How is it that he eateth and drinketh
with publicans and sinners?"

And when they could not come nigh unto Him because of the throng, they
uncovered the roof where He was. And when they had broken through, they
let down the bed on which the one sick with the palsy lay.

But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their
hearts,
"Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God
only?"
And immediately, when Jesus perceived in His spirit that they so reasoned
within themselves, He said unto them, "Why reason ye these things in your
hearts:
whether it is easier to say to the sick with the palsy, `Thy sins are forgiven
thee,' or to say, `Arise, and take up thy bed and walk'?
But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive
sins--" He said to the one sick with the palsy,

And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all,
insomuch that they all were amazed and glorified God, saying, "We never
saw it in this fashion!"
And He went forth again by the seaside; and all the multitude resorted unto
Him, and He taught them.
And as He passed by, He saw Levi the son of Alphaeus sitting at the custom
booth, and said unto him, "Follow Me." And he arose and followed Him.
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ఆయన్ మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చ, సుంకపు మట్ట
ు నొదద కూరుచన్న అలుయి
కుమ్యరుడగు లేవిని చూచి న్నున వెంబడించమ్ని అత్నితో చెపపగా,
అత్డు లేచి, ఆయన్ను వెంబడించెను.
అత్ని యింట ఆయన్ భోజన్ మున్కు కూరుచండియండగా, సుంకరులును
ప్రపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన్ శిషుాలతోను కూరుచండి యండిరి.
ఇటిువారనేకులుండిరి; వారాయన్ను వెంబ డి

When Jesus heard it, He said unto them, "They that are whole have no need
of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but
sinners to repentance."
And the disciples of John and of the Pharisees used to fast; and they came
and said unto Him, "Why do the disciples of John and of the Pharisees fast,
but thy disciples fast not?"
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పరిసయాలలోనున్న శాసు
త ీలు ఆయన్ సుంకరులతోను ప్రపులతోను
భుజంచట చూచిఆయన్ సుంకరులతోను ప్రపులతోను కలిసి భోజన్ము
చేయ చనానడమ్ని ఆయన్ శిషుాల న్డుగగా

And Jesus said unto them, "Can the attendants of the bridechamber fast
while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom
with them, they cannot fast.
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But the days will come when the bridegroom shall be taken away from
them, and then shall they fast in those days.
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యేసు ఆ
మ్యట వినిరోగులకే గాని ఆరోగాముగలవారికి వెైదుా
డకకరలేదు; నేను ప్రపులనే పలువ వచిచత్రనిగాని నీత్ర మ్ంతులను
పలువరాలేదని వారితో చెపపను.
యోహాను శిషుాలును పరిసయాలును ఉపవాసము చేయట కదు
ద . వారు
వచిచయోహాను శిషుాలును పరిసయాల శిషుాలును ఉపవాసము
చేయదురు గాని నీ శిషుాలు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమ్ని
ఆయన్ న్డుగగా
యేసుపండిాకుమ్యరుడు త్మ్తోకూడ ఉన్న కాలమున్ పండిా ఇంటివారు
ఉపవాసము చేయ దగునా? పండిాకుమ్యరుడు త్మ్తోకూడ ఉన్నంత్కాలము
ఉపవాసము చేయదగదు గాని
పండిాకుమ్యరుడు వారి యొదదనుండి కొనిపోబడు దిన్ములు వచచను; ఆ
దిన్ముల లోనే వారుపవాసము చేతురు.
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ఎవడును ప్రత్బటుకు
కొరత్తగుడి మ్యసిక వేయడు; వేసిన్యెడల ఆ
కొరత్తమ్యసిక ప్రత్బటును వెలిత్రపరచను, చినుగు మ్రి ఎకుకవగును.

And the Pharisees said unto Him, "Behold, why do they do on the Sabbath
day that which is not lawful?"
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ఎవడును ప్రత్ త్రతు
త లలో కొరత్త దా
ర కాురసము పోయడు; పోసిన్యెడల
దా
ర కాురసము ఆ త్రతు
త లను పగులుచను, రసమును త్రతు
త లును చెడును;
అయితే కొరత్త దా
ర కాు
రసము కొరత్త త్రతు
త లలో పోయవలన్ని చెపపను.

And He said unto them, "Have ye never read what David did when he was in
need and hungered, he and they that were with him?
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మ్రియ ఆయన్ విశారంత్రదిన్మున్ పంటచేలలోబడి వెళ్ల
ా చండగా, శిషుాలు
మ్యరుమున్ సాగిపోవుచ వెనునలు తు
ి ంచచనుండిరి.

How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest,
and ate the showbread which is not lawful to eat except for the priests, and
gave it also to those who were with him?"
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అందుకు పరిసయాలుచూడుము, విశారంత్రదిన్మున్ చేయకూడనిది వారేల
చేయ చనానరని ఆయన్ న్డిగిరి.
అందుకాయన్ వారితో ఇటాననుతానును త్న్తో కూడ నున్నవారును
ఆకలిగొని న్ందున్ దావీదున్కు అవసరము వచిచన్పుపడు అత్డు చేసిన్ది
మీరన్నడును చదువలేదా?

And He said unto them, "The Sabbath was made for man, and not man for
the Sabbath.
Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath."
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"No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new
piece that filled it up teareth away from the old, and the rent is made worse.

And no man putteth new wine into old wineskins, else the new wine doth
burst the skins, and the wine is spilled and the skins will be marred. But new
wine must be put into new wineskins."
And it came to pass that He went through the cornfields on the Sabbath
day; and His disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.
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అబాాతారు
పరధాన్ యాజకుడెై యండగా దేవమ్ందిరములోనికి వెళ్లా,
యాజకులే గాని యిత్రులు త్రన్కూడని సముఖపు ర్కట్టులు తాను త్రని,
త్న్తోకూడ ఉన్నవారికిచెచను గదా అని చెపపను.

And He entered again into the synagogue, and there was a man there who
had a withered hand.
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And they watched Him to see whether He would heal him on the Sabbath
day, that they might accuse Him.
And He said unto the man who had the withered hand, "Stand forth."
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మ్రియవిశారంత్రదిన్ము మ్నుషుాలకొరకే నియమింపబడెను గాని మ్నుషుాలు
విశారంత్రదిన్ముకొరకు నియమింపబడలేదు.
అందువలన్ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు విశారంత్రదిన్మున్కును పరభువెై యనానడని
వారితో చెపపను.
సమ్యజమ్ందిరములో ఆయన్ మ్రల పరవేశింపగా అకకడ ఊచచెయిా
గలవాడు ఒకడుండెను.
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అచచటి వారు ఆయన్మీద నేరము మోపవలన్నియండి, విశారంత్ర దిన్మున్
వానిని సవసథపరచనేమో అని ఆయన్ను కని పట్ట
ు చండిరి.
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ఆయన్నీవు లేచి న్ మ్ధాను నిలువుమ్ని ఊచచెయిాగలవానితో చెపప
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వారిని చూచివిశారంత్ర దిన్మున్ మేలుచేయట ధరిమ్య కీడు చేయట
ధరిమ్య? ప్ర
ర ణరక్షణ ధరిమ్య, ప్ర
ర ణహత్ా ధరిమ్య! అని అడి గెను; అందుకు
వారు ఊరకుండిరి.
ఆయన్ వారి హృదయ కాఠిన్ామున్కు దుుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయ
చూచినీ చెయిాచాపుమ్ని ఆ మ్నుషుానితో చెపపను; వాడు త్న్ చెయిా
చాపగా అది బాగుపడెను.
పరిసయాలు వెలుపలికి పోయి వెంటనే హేరోదీయలతో కలిసికొని, ఆయన్
నేల్లగు సంహరింతుమ్య యని ఆయన్కు విరోధముగా ఆలోచన్ చేసిరి.

And when He had looked round about on them with anger, being grieved by
the hardness of their hearts, He said unto the man, "Stretch forth thine
hand." And he stretched it out, and his hand was restored whole as the
other.
And the Pharisees went forth and straightway took counsel with the
Herodians against Him, how they might destroy Him.
But Jesus withdrew Himself with His disciples to the sea. And a great
multitude from Galilee followed Him, and from Judea,
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యేసు త్న్ శిషుాలతో కూడ సముదరమునొదదకు వెళాగా, గలిలయనుండి
వచిచన్ గొపప జన్సమూహము ఆయన్ను వెంబడించెను,

For He had healed many, insomuch that they pressed upon Him to touch
Him, as many as had plagues.
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మ్రియ ఆయన్ ఇనిన గొపప కారాములు చేయచనానడని విని జనులు
యూదయనుండియ, యెరూష్లేమునుండియ, ఇదూమ్యనుండియ,
యొరా
ద ను అవత్లనుండియ, తూరు స్త్దోను అనడి పటుణప్ర
ర ంత్
ములనుండియ ఆయన్యొదదకు గుంపులు గుంపులుగా వచిచరి.

And unclean spirits, when they saw Him, fell down before Him and cried,
saying, "Thou art the Son of God!"
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And He strictly charged them that they should not make Him known.
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జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు త్న్కు ఇరుకు కలిగింపకుండున్ట్ట
ా
చిన్నదోన యొకటి త్న్కు సిది పరచియంచవలన్ని ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో
చెపపను.
ఆయన్ అనేకులను సవసథపరచెను గనుక రోగపీడితులైన్ వారందరు ఆయన్ను
ముట్ట
ు కొన్వలన్ని ఆయన్మీద పడు చండిరి.
అపవితా
ి త్ిలు పటిున్వారు ఆయన్ను చూడ గానే ఆయన్ యెదుట
సాగిలపడినీవు దేవుని కుమ్యరుడ వని చెపుపచ కేకలువేసిరి.
త్నున పరసిదిిచేయవదదని ఆయన్ వారికి ఖండిత్ముగా ఆజా
ా పంచెను.

And He said unto them, "Is it lawful to do good on the Sabbath days, or to
do evil? To save life, or to kill?" But they held their peace.

and from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond the Jordan. And
those from around Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard
what great things He did, came unto Him.
And He spoke to His disciples that a small boat should await Him because of
the multitude, lest they should throng Him.

And He went up onto a mountain, and called unto Him whom He would
have, and they came unto Him.
And He ordained twelve, that they should be with Him, and that He might
send them forth to preach,
and to have power to heal sicknesses and to cast out devils:
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ఆయన్ కొండెకిక త్న్కిష్ుమైన్వారిని పలువగా వారా యన్ యొదదకు వచిచరి.

Simon (He surnamed Peter);
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వారు త్న్తో కూడ ఉండున్ట్ట
ా ను దయాములను వెళాగొట్ట
ు
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అధికారముగలవారై సువారి పరకటించటకును వారిని పంపవలన్ని ఆయన్
పండెరండు మ్ందిని నియమించెను.

and James the son of Zebedee, and John the brother of James (and He
surnamed them Boanerges, which means The Sons of Thunder);
and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and
James the son of Alphaeus, and Thadaeus, and Simon the Canaanite,
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వారవర న్గాఆయన్ పేతురను పేరుపటిున్ స్త్మోను

and Judas Iscariot who also betrayed Him. And they went into a house;
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and the multitude came together again, so that they could not so much as
eat bread.
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జబెదయి కుమ్యరుడగు యాకోబు, అత్ని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదదరికి
ఆయన్ బోయ నేరుసను పేరుపట్టును; బోయనేరుసు అన్గా ఉరిమడు వారని
అరథము.
అందరయ, ఫిలిపుప, బర్కిలొమ్యి, మ్త్తయి, తోమ్య, అలుయి కుమ్యరుడగు
యాకోబు, త్దదయి, కనానీయడెైన్ స్త్మోను,
ఆయన్ను అపపగించిన్ ఇసకరియోతు యూదా అనువారు.
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అపుపడాయన్ వారిని త్న్ యొదదకు పలిచి, ఉపమ్యన్రీత్రగా వారితో ఇటానను
సాతాను సాతాను నేల్లగు వెళాగొట్ట
ు ను?
ఒక రాజాము త్న్కు తానే విరోధముగా వేరుపడిన్యెడల, ఆ రాజాము
నిలువనేరదు.

And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but
hath an end.
No man can enter into a strong man's house and despoil his goods, unless
he will first bind the strong man; and then he will despoil his house.
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"Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men and
blasphemies, however they shall blaspheme;
but he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness,
but is in danger of eternal damnation";
because they said, "He hath an unclean spirit."
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ఒక యిలు
ా త్నుకుతానే విరోధముగా వేరు పడిన్ యెడల, ఆ యిలు
ా
నిలువనేరదు.
సాతాను త్న్కు తానే విరోధముగా లేచి వేరుపడిన్ యెడలవాడు నిలువ
లేక కడతేరును.
ఒకడు బలవంతుడెైన్వానిని మొదట బంధించితేనే త్పప, ఆ బలవంతుని
ఇంటజొచిచ వాని సామ్గిర దోచకొన్నేరడు; బంధించిన్ యెడల వాని
యిలు
ా దోచకొన్వచచను.
సమ్సత ప్రపములును మ్ను
షుాలు చేయ దూష్ణలనినయ వారికి
క్షమింపబడును గాని
పరిశుదా
ి త్ి విష్యము దూష్ణచేయవాడెపుపడును క్షమ్యపణ పందక
నిత్ాప్రపము చేసిన్వాడెై యండు
న్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్నను.
ఎందు కన్గా ఆయన్ అపవితా
ి త్ి పటిున్వాడని వారు చెపపరి.

And when His friends heard of it, they went out to lay hold on Him; for they
said, "He is beside himself."
And the scribes who came down from Jerusalem said, "He hath Beelzebub,
and by the prince of devils he casteth out devils."
ఆయన్ ఇంటిలోనికి వచిచన్పుపడు జనులు మ్రల గుంపు కూడి వచిచరి గనుక And He called them unto Him, and said unto them in parables, "How can
భోజన్ము చేయటకెైన్ను వారికి వీలు లేకపోయెను.
Satan cast out Satan?
ఆయన్ ఇంటివారు సంగత్ర విని, ఆయన్ మ్త్ర చలించియన్నదని చెపప
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్బోయిరి.
యెరూష్లేమునుండి వచిచన్ శాసు
త ీలుఇత్డు బయలజ బూలు పటిున్వాడెై
And if a house be divided against itself, that house cannot stand.
దయాముల యధిపత్రచేత్ దయాములను వెళాగొట్ట
ు చనానడని చెపపరి.

There came then His brethren and His mother, and standing outside they
sent unto Him, calling Him.
And the multitude sat about Him, and they said unto Him, "Behold, thy
mother and thy brethren outside seek for thee."
And He answered them, saying, "Who is My mother, or My brethren?"
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ఆయన్ సహోదరులును త్లిాయ వచిచ వెలుపల నిలిచి ఆయన్ను
పలువన్ంపరి. జనులు గుంపుగా ఆయన్చట్ట
ు కూరుచండిరి.
వారుఇదిగో నీ త్లిాయ నీ సహోదరు లును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము
వెదకుచనానరని ఆయ న్తో చెపపగా
ఆయన్నా త్లిా నా సహోదరులు ఎవరని

And He looked round about on those who sat about Him and said, "Behold,
My mother and My brethren.
For whosoever shall do the will of God, the same is My brother, and My
sister, and mother."
And He began again to teach by the seaside. And there was gathered unto
Him a great multitude, so that He entered into a boat and sat in it on the
sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

త్న్ చట్ట
ు కూరుచన్న వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా త్లిాయ నా
సహోదరులును;
దేవుని చిత్తము చొపుపన్ జరిగించవాడ నా సహోదరుడును సహో
దరియ
త్లిాయన్ని చెపపను.
ఆయన్ సముదరతీరమున్ మ్రల బోధింప నారం భింపగా, బహు
జనుల్లయన్యొదదకు కూడివచిచ యన్నం దున్ ఆయన్ సముదరములో ఒక
దోనయెకిక కూరుచం డెను. జనులందరు సముదరతీరమున్ నేలమీద నుండిరి.

And He taught them many things by parables, and said unto them in His
doctrine:
"Hearken! Behold, there went out a sower to sow.

ఆయన్ ఉపమ్యన్రీత్రగా చాల సంగతులు వారికి బోధిం చచ త్న్ బోధలో
వారితో ఇటానను
వినుడి;
ఇదిగో వితు
త వాడు వితు
త టకు బయలువెళ్లాను.

And some fell on stony ground where it had not much earth; and
immediately it sprang up, because it had no depth of earth.
But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it
withered away.
And some fell among thorns; and the thorns grew up and choked it, and it
yielded no fruit.
And other fell on good ground; and it yielded fruit that sprang up and
increased and brought forth: some thirty, and some sixty, and some a
hundredfold."
And He said unto them, "He that hath ears to hear, let him hear."
And when He was alone, those who were about Him with the twelve asked
Him about the parable.
And He said unto them, "Unto you it is given to know the mystery of the
Kingdom of God; but unto them that are without, all these things are done
in parables,
that, `seeing they may see, and not perceive, and hearing they may hear,
and not understand; lest at any time they should be converted and their
sins should be forgiven them.'"
And He said unto them, "Know you not this parable? And how then will ye
know all parables?
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వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపపను.
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ఆయన్ ఒంటరిగా ఉన్నపుపడు పండెరండుమ్ంది శిషుా లతో కూడ
ఆయన్చట్ట
ు ఉండిన్వారు ఆ ఉపమ్యన్మును గూరిచ ఆయన్ న్డిగిరి.

Mark

4

11

Mark

4

12

అందుకాయన్దేవుని రాజా మ్రిము (తెలిసికొనుట) మీకు
The sower soweth the Word.
అనుగరహింపబడియన్నది గాని
వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివెైపు త్రరిగి ప్రప క్షమ్యపణ పందుదురని, And these are they by the wayside, where the Word is sown; but when they
వారు చూచటకెైతే చూచియ కనుగొన్కను, వినుటకెైతే వినియ గరహింపకయ have heard, Satan cometh immediately and taketh away the Word that was
నుండుట కును అనినయ ఉపమ్యన్రీత్రగా వారికి బోధింపబడుచన్న వని
sown in their hearts.
వారితో చెపపను
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వాడు వితు
త చండగా కొనిన విత్తన్ములు తో
ి వపరకకను పడెను. పకు
ు లువచిచ
వాటిని మింగివేసెను.
కొనిన చాల మ్నున లేని రాత్రనేలను పడెను; అకకడ మ్నున లోతుగా ఉండ
న్ందున్ అవి వెంటనే మొలిచెను గాని
సూరుాడు ఉద యింపగానే అవి మ్యడి, వేరులేన్ందున్ ఎండిపోయెను.
కొనిన ముండాపదలలో పడెను; ముండాపదలు ఎదిగి
వాటిని అణచివేసెను
గనుక అవి ఫలింపలేదు.
కొనిన మ్ంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పరిగి పైరై ముపపదం త్లుగాను
అరువదంత్లుగాను నూరంత్లుగాను ఫలించెను.

And it came to pass as he sowed, some seed fell by the wayside; and the
fowls of the air came and devoured it up.
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మ్రియఈ ఉపమ్యన్ము
మీకు తెలియలేదా? ఆల్లగెైతే
ఉపమ్యన్ములనినయ మీకేల్లగు తెలియన్నను.
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వితు
త వాడు వాకాము వితు
త చనానడు.
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అట్టవల రాత్రనేలను విత్తబడిన్వారవరన్గా, వాకాము విని సంతోష్ముగా
అంగీకరించవారు;

but the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of
other things entering in, choke the Word, and it becometh unfruitful.
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అయితే వారిలో వేరు లేన్ందున్, కొంత్కాలము వారు నిలుతురు గాని
వాకాము నిమిత్తము శర మ్యె
ై న్ను హింసయె
ై న్ను కలుగ గానే వారు
అభ్ాంత్రపడుదురు.
ఇత్రులు ముండాపదలలో విత్తబడిన్వారు;
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And these are they which are sown on good ground, such as hear the Word
and receive it and bring forth fruit: some thirtyfold, some sixty, and some a
hundred."
And He said unto them, "Is a candle brought to be put under a basket or
under a bed, and not to be set on a candlestick?
For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was
anything kept secret, but that it should be revealed.
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And these are they likewise which are sown on stony ground who, when
they have heard the Word, immediately receive it with gladness;

but they have no root in themselves, and so endure but for a time.
Afterward, when affliction or persecution ariseth for the Word's sake,
immediately they are offended.
తో
ి వపరకక నుండువారవరన్గా, వాకాము వారిలో విత్తబడును గాని వారు వినిన్ And these are they which are sown among thorns, such as hear the Word,
వెంటనే సాతాను వచిచ వారిలో విత్తబడిన్ వాకా మత్రతకొనిపోవును.

వీరు వాకాము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధన్మోసమును మ్రి
ఇత్రమైన్ అపేక్ష లును లోపల చొచిచ, వాకామును అణచివేయటవలన్
అది నిష్ులమ్గును.
మ్ంచి నేలను విత్తబడిన్వారవ రన్గా, వాకాము విని, దానిని అంగీకరించి
ముపపదంత్లు గాను అరువదంత్లుగాను నూరంత్లుగాను ఫలించవారని
చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఇటాననుదీపము దీప సతంభ్ముమీద నుంచబడుటకే
గాని కుంచము కిరందనైన్ను మ్ంచముకిరందనైన్ నుంచబడుటకు తేబడదు గదా
రహసా మేదైన్ను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచ బడుటకే గాని
యేదియ మ్రుగుచేయబడలేదు
వినుటకు చెవులవనికెైన్ నుండిన్యెడల వాడు వినునుగాకనను.
మ్రియ ఆయన్మీరేమి వినుచనానరో జాగరత్తగా చూచకొనుడి. మీరటిు
కొలత్తో కొలుతురో మీకును
అటిు కొలత్తోనే కొలువబడును, మ్రి
ఎకుకవగా మీ కియాబడును.
కలిగిన్వానికి ఇయాబడును, లేనివానికి కలిగిన్దియ వానియొదదనుండి
తీసివేయబడున్ని వారితో చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ఒక మ్నుషుాడు భూమిలో విత్త న్ము చలిా,
రాత్రింబగళ్ల
ా నిదరపోవుచ, మేలొకనుచ నుండగా, వానికి తెలియని రీత్రగా ఆ
విత్తన్ము మొలిచి పరిగిన్టేా దేవుని రాజామున్నది.
భూమి మొదట మొల కను త్రువాత్ వెనునను అట్టత్రువాత్ వెనునలో
ముదురు గింజలను త్న్ంత్టతానే పుటిుంచను.

If any man have ears to hear, let him hear."

And He said unto them, "Take heed what ye hear. With what measure ye
mete it shall be measured to you; and unto you that hear shall more be
given.
For he that hath, to him shall be given; and he that hath not, from him shall
be taken even that which he hath."
And He said, "So is the Kingdom of God as if a man should cast seed into the
ground,
and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring up and
grow, he knoweth not how.
For the earth bringeth forth fruit of herself: first the blade, then the ear,
after that the full corn in the ear.
But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle,
because the harvest is come."
And He said, "To what shall we liken the Kingdom of God? Or with what
comparison shall we compare it?
It is like a grain of mustard seed which, when it is sown in the earth, is less
than all the seeds that are in the earth.
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పంట పండిన్పుపడు కోత్కాలము వచిచన్దని సేదాగాడు వెంటనే కొడవలి
పటిు కోయన్ని చెపపను.
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మ్రియ ఆయన్ ఇటాననుదేవుని రాజామును ఎట్ట
ా పోలచదము? ఏ
ఉపమ్యన్ముతో దానిని ఉపమించెదము?
అది ఆవగింజను పోలియన్నది. ఆవగింజ భూమిలో విత్తబడిన్పుపడు
భూమిమీదనున్న విత్తన్ములనినటికంట్ట చిన్నదే గాని
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But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and
shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under
the shadow of it."
And with many such parables He spoke the Word unto them, as they were
able to hear it;
but without a parable spoke He not unto them. And when they were alone,
He expounded all things to His disciples.

విత్తబడిన్ త్రువాత్ అది మొలిచి యెదిగి కూర మొకకలనినటికంట్ట
పదదదైగొపప కొమ్ిలు వేయను గనుక ఆకాశ పకు
ు లు దాని నీడను
నివసింపగలవనను.
వారికి వినుటకు శకిి కలిగిన్కొలది యీల్లటి అనేక మైన్ ఉపమ్యన్ములను
చెపప, ఆయన్ వారికి వాకాము బోధించెను.

And that same day, when the evening had come, He said unto them,"Let us
pass over unto the other side."

ఉపమ్యన్ము లేక వారికి బోధింపలేదు
గాని ఒంటరిగా ఉన్నపుపడు త్న్
శిషుాలకు అనినటిని విశదపరచెను.
ఆ దిన్మే సాయంకాలమైన్పుపడు ఆయన్ అదదరికి పోవుదమ్ని వారితో
చెపపగా,

And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the boat, so
that it was now full.
But He was in the hind part of the boat, asleep on a pillow; and they awoke
Him and said unto Him, "Master, carest thou not that we perish?"

వారు జనులను పంపవేసి, ఆయన్ను ఉన్నప్రట్టన్ చిన్నదోనలో
తీసికొనిపోయిరి; ఆయన్వెంబడి మ్రికొనిన దోనలు వచెచను.
అపుపడు పదద తుప్రను రేగి ఆయన్ యన్న దోనమీద అలలు కొటిున్ందున్
దోన నిండిపోయెను.
ఆయన్ దోన అమ్ర మున్ త్లగడమీద (త్ల వాలుచకొని) నిదిరంచచండెను.
వారాయన్ను లేప--బోధకుడా, మేము న్శించిపోవు చనానము; నీకు
చింత్లేదా? అని ఆయన్తో అనిరి.
అందుకాయన్ లేచి గాలిని గదిదంచినిశశబదమై ఊరకుండు మ్ని సముదర ముతో
చెపపగా, గాలి అణగి మికికలి
నిమ్ిళ మ్యయెను.
అపుపడాయన్మీరందుకు భ్యపడు చనానరు? మీరింకను న్మిికలేక
యనానరా? అని వారితో చెపపను.
వారు మికికలి భ్యపడిఈయన్ ఎవరో, గాలియ సముదరమును ఈయన్కు
లోబడు చన్నవని యొకనితో ఒకడు చెపుపకొనిరి.
వారాసముదరమున్కు అదదరినున్న గెరాసేనుల దేశ మున్కు వచిచరి.

And He arose, and rebuked the wind and said unto the sea, "Peace, be still."
And the wind ceased, and there was a great calm.
And He said unto them, "Why are you so fearful? How is it that ye have no
faith?"
And they feared exceedingly and said one to another, "What manner of man
is this, that even the wind and the sea obey him?"

And when they had sent away the multitude, they took Him even as He was
in the boat; and there were also with Him other little boats.

And they came over unto the other side of the sea, into the country of the
Gadarenes.
And when He had come out of the boat, immediately there met Him from
out of the tombs a man with an unclean spirit,
who had his dwelling among the tombs. And no man could bind him, no, not
even with chains,
because he had been often bound with fetters and chains, and the chains
had been rent asunder by him and the fetters broken in pieces; neither
could any man tame him.
ఆయన్ దోన దిగగానే, అపవితా
ి త్ి పటిున్వాడొకడు సమ్యధులలోనుండి వచిచ, And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs,
ఆయన్ కెదురు పడెను.
crying out and cutting himself with stones.
వాడు సమ్యధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళాతోనైన్ను ఎవడును వాని
But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped Him,
బంధింప లేకపోయెను.
పలుమ్యరు వాని కాళాకును చేతులకును సంకెళ్ల
ా వేసి బంధించిన్ను, వాడు ఆ and cried with a loud voice, and said, "What have I to do with Thee, Jesus,
చేత్రసంకెళ్ల
ా తెంప, కాలిసంకెళాను తుతు
త నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును
Thou Son of the Most High God? I adjure Thee by God that Thou torment
వానిని సాధు పరచలేకపోయెను.
me not!"
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వాడు ఎలాపుపడును రాత్రింబగళ్ల
ా సమ్యధులలోను కొండలలోను
కేకలువేయచ, త్నునతాను రాళాతో గాయపరచకొనుచ నుండెను.
వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెత్రతకొనివచిచ, ఆయన్కు
న్మ్సాకరముచేసి
యేసూ, సరోవన్నతుడెైన్ దేవునికుమ్యరుడా, నాతో నీకేమి? న్నున
బాధపరచకుమ్ని దేవుని పేరట నీకు ఆన్బెట్ట
ు చనానన్ని బిగురగా కేకలు
వేసెను.
ఎందుకన్గా ఆయన్అపవితా
ి తాి, యీ మ్నుషుాని విడిచి పమ్ిని వానితో
చెపపను.
మ్రియ ఆయన్నీ పేరేమ్ని వాని న్డుగగా వాడునా పేరు సేన్, యేలయన్గా
మేము అనేకులమ్ని చెపప
త్ముిను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదదని ఆయన్ను మిగుల
బత్రమ్యలుకొనను.

For He had said unto him, "Come out of the man, thou unclean spirit."
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అకకడ కొండదగుర పందుల పదద

And those who fed the swine fled, and told it in the city and in the country.
And the people went out to see what it was that had been done.
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గనుకఆ పందులలో
పరవే శించన్ట్ట
ా మ్ముిను వాటియొదదకు
పంపుమ్ని, ఆ దయాములు ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనను.
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యేసు వాటికి సెలవియాగా ఆ అపవితా
ి త్ిలు వానిని విడిచి పందులలో
పరవేశించెను. పరవేశింపగా ఇంచమించ రండు వేల సంఖాగల ఆ మ్ంద
పరప్రత్మునుండి సముదరపుదారిని వడిగా పరుగెత్రతకొనిపోయి, సముదరములో
పడి ఊపరి త్రరుగక చచెచను.
ఆ పందులు మేపుచన్నవారు ప్రరి పోయి పటుణములోను గా
ర మ్ములలోను ఆ
సంగత్ర తెలియజేసిరి.
జనులు జరిగిన్ది చూడ వెళ్లా యేసునొదదకు వచిచ, సేన్ అను దయాములు
పటిున్వాడు బటులు ధరించ కొని, సవసథచితు
త డెై కూరుచండియండుట చూచి
భ్య పడిరి.
జరిగిన్ది చూచిన్వారు దయాములు పటిున్వానికి కలిగిన్ సిథత్రయ పందుల
సంగత్రయ ఊరివారికి తెలియ జేయగా
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త్మ్ ప్ర
ర ంత్ములు విడిచిపమ్ిని వారాయన్ను బత్రమ్యలుకొన్సాగిరి.
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ఆయన్ దోనయెకికన్పుపడు, దయాములు పటిున్వాడు ఆయన్యొదద
త్నునండనిమ్ిని ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనను గాని
ఆయన్ వానికి సెలవియాకనీవు నీ యింటివారియొదదకు వెళ్లా, పరభువు
నీయందు కనికరపడి, నీకు చేసిన్ కారాములనినటిని వారికి
తెలియజపుపమ్నను.
వాడు వెళ్లా, యేసు త్న్కు చేసిన్ వనినయ దకపలిలో పరకటింప నారంభింపగా
అందరు ఆశచరాపడిరి.
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మ్ంద మేయచండెను.

And Jesus asked him, "What is thy name?" And he answered, saying, "My
name is Legion, for we are many."
And he besought Him much that He would not send them away out of the
country.
Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.
And all the devils besought Him, saying, "Send us into the swine, that we
may enter into them."
And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out and
entered into the swine; and the herd ran violently down a steep place and
into the sea (they were about two thousand), and were choked in the sea.

And they came to Jesus, and saw him that had been possessed by the devil
and had the legion, sitting and clothed and in his right mind; and they were
afraid.
And those who saw it told the people what had befallen him that was
possessed by the devil, and also concerning the swine.

And they began to pray Him to depart from their borders.
And when He had gotten into the boat, he that had been possessed with the
devil prayed Him that he might be with Him.
But Jesus suffered him not, and said unto him, "Go home to thy friends, and
tell them what great things the Lord hath done for thee, and how He hath
had compassion on thee."
And he departed and began to proclaim in Decapolis what great things Jesus
had done for him. And all men marveled.
And when Jesus had passed over again by boat unto the other side, many
people gathered unto Him; and He was nigh unto the sea.
And behold, there came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name;
and when he saw Him, he fell at His feet

and besought Him greatly, saying, "My little daughter lieth at the point of
death. I pray Thee, come and lay Thy hands on her, that she may be healed,
and she shall live."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

యేసు మ్రల దోన యెకిక అదదరికి వెళ్లాన్పుపడు బహు జన్సమూహము
ఆయన్యొదదకు కూడి వచెచను.
ఆయన్ సముదరతీరమున్ నుండగా సమ్యజమ్ందిరపు అధి కారులలో
యాయీరను నొకడు వచిచ, ఆయన్ను చూచి ఆయన్ ప్రదములమీద పడి

And Jesus went with him, and many people followed Him and thronged Him.

నా చిన్నకుమ్యరి
చావనై యన్నది; అది బాగుపడి బరదుకున్ట్ట
ా నీవు
వచిచ దానిమీద నీ చేతులుంచవలన్ని ఆయన్ను మిగుల
బత్రమ్యలుకొన్గా
ఆయన్ అత్నితో కూడ వెళ్లాను;
బహు జన్సమూహమును ఆయన్ను
వెంబడించి ఆయన్ మీద పడుచండిరి.
పండెరండండానుండి రకిసారవ రోగము కలిగిన్ యొక స్త్తీ యండెను. ఆమ అనేక
వెైదుాలచేత్ ఎనోన త్రపపలుపడి
త్న్కు కలిగిన్దంత్య వాయము చేసికొని, యెంత్మ్యత్ిమును
పరయోజన్ములేక మ్రింత్ సంకట పడెను.
ఆమ యేసునుగూరిచ వినినేను ఆయన్ వసతీములు మ్యత్ిము ముటిున్
బాగుపడుదున్నుకొని,

and had suffered many things under many physicians, and had spent all that
she had and was no better, but rather grew worse,
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జన్సమూహములో ఆయన్ వెనుకకు వచిచ ఆయన్ వసతీము ముట్టును.
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And His disciples said unto Him, "Thou seest the multitude thronging Thee,
and sayest Thou, `Who touched Me?'"
And He looked round about to see her who had done this thing.
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వెంటనే ఆమ రకిధార కట్టును గనుక త్న్ శరీరములోని ఆబాధ
నివారణయె
ై న్దని గరహించకొనను.
వెంటనే యేసు త్న్లోనుండి పరభావము బయలువెళ్లాన్ని త్న్లోతాను గరహించి, But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done in her,
జన్సమూహమువెైపు త్రరిగినా వసతీములు ముటిున్ దవరని అడుగగా
came and fell down before Him and told Him all the truth.
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అపుపడా స్త్తీ త్న్కు జరిగిన్ది యెరిగి, భ్యపడి, వణకుచవచిచ, ఆయన్
ఎదుట సాగిలపడి, త్న్ సంగత్ర యంత్య ఆయన్తో చెపపను.
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అందుకాయన్ కుమ్యరీ, నీ విశావసము నినున సవసథపర చెను, సమ్యధాన్ము
గలదాన్వెై పముి; నీ బాధ నివారణయె
ై నీకు సవసథత్ కలుగుగాక అని ఆమతో
చెపపను.
ఆయన్ ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా, సమ్యజమ్ందిరపు అధికారి యింటనుండి
కొందరు వచిచనీ కుమ్యరి చని పోయిన్ది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర మ్
పట్ట
ు దు
వనిరి.
యేసు వారు చెపపన్మ్యట లక్షా పటుకభ్య పడకుము, న్మిిక
మ్యత్ిముంచమ్ని సమ్యజ మ్ందిరపు అధికారితో చెపప
పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని త్పప
మ్రి ఎవరి నైన్ను త్న్ వెంబడి రానియాక
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ఆయన్ శిషుాలు జన్సమూహము నీ మీద పడుచండుట చూచచనానవే;
న్నున ముటిున్దవడని అడుగుచనానవా? అనిరి.
ఆ కారాము చేసిన్ ఆమను కనుగొన్వలన్ని ఆయన్ చట్ట
ు చూచెను.

And a certain woman who had an issue of blood twelve years,

when she had heard of Jesus, came up behind Him in the press of the crowd
and touched His garment;
for she said, "If I may touch but His clothes, I shall be whole."
And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her
body that she was healed of that plague.
And Jesus, immediately knowing in Himself that virtue had gone out of Him,
turned about in the press of the crowd and said, "Who touched My clothes?"

And He said unto her, "Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in
peace, and be whole of thy plague."
While He yet spoke, there came from the ruler of the synagogue's house
certain ones who said, "Thy daughter is dead; why troublest thou the
master any further?"
As soon as Jesus heard the word that had been spoken, He said unto the
ruler of the synagogue, "Be not afraid; only believe."
And He suffered no man to follow Him, save Peter and James and John, the
brother of James.
And He came to the house of the ruler of the synagogue, and saw the
tumult and those who wept and wailed greatly.

And when He had come in, He said unto them, "Why make ye this ado and
weep? The damsel is not dead, but sleepeth."
And they laughed Him to scorn. But when He had put them all out, He took
the father and the mother of the damsel and those who were with Him, and
entered in where the damsel was lying.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

సమ్యజమ్ందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ, వారు గొలు
ా గానుండి చాల
యేడుచచ, పరల్లపంచచ నుండుట చూచి
లోపలికిపోయిమీరేలగొలు
ా చేసి యేడుచచనానరు? ఈ చిన్నది నిదిరంచ
చన్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపపను.

And He took the damsel by the hand and said unto her, "Talitha cumi,"
which is, being interpreted, "Damsel, I say unto thee, arise."
And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of
twelve years. And they were astonished with a great astonishment.
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అందుకు వారు ఆయన్ను అపహసించిరి. అయితే ఆయన్ వారి న్ందరిని
బయటకు పంపవేసి, ఆ చిన్నదాని త్లిదండు
ర లను త్న్తో ఉన్నవారిని
వెంటబెట్ట
ు కొని, ఆ చిన్నది పరుండి యన్న గదిలోనికి వెళ్లా

And He charged them strictly that no man should know about it, and
commanded that something should be given her to eat.
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ఆ చిన్నదాని చెయిపటిు త్లీతాకుమీ అని ఆమతో చెపపను. ఆ మ్యటకు
చిన్నదానా, లమ్ిని నీతో చెపుపచనానన్ని అరథము.
వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి న్డవసాగెను; ఆమ పండెరండు సంవత్సరముల
ప్ర
ర యము గలది. వెంటనే వారు బహుగా విసియ మొందిరి.

And He went out from thence and came into His own country, and His
disciples followed Him.
And when the Sabbath day had come, He began to teach in the synagogue.
And many hearing Him were astonished, saying, "From whence hath this
man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that
even such mighty works are wrought by his hands?
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జరిగిన్ది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన్ వారికి గటిుగా ఆజా
ా పంచి, ఆమకు
ఆహారము పట్ట
ు డని చెపపను.

Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joses,
and of Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they
were offended at Him.
ఆయన్ అకకడనుండి బయలుదేరి సవదేశమున్కు రాగా, ఆయన్ శిషుాలు
But Jesus said unto them, "A prophet is not without honor, save in his own
ఆయన్ను వెంబడించిరి.
country, and among his own kin, and in his own house."
విశారంత్ర దిన్ము వచిచన్పుపడు ఆయన్ సమ్యజమ్ందిరములో
And He could do no mighty works there, except that He laid His hands upon
బోధింపనారంభించెను. అనేకులు ఆయన్ బోధ విని ఆశచరాపడిఈ సంగతులు a few sick folk, and healed them.
ఇత్నికి ఎకకడనుండి వచెచను? ఇత్నికియాబడిన్ ఈ జా
ా న్మటిుది? ఇత్ని
చేతుల వలన్ ఇటిు అదుభత్ములు చేయబడుచన్నవి? ఇదేమి?
ఇత్డు మ్రియ కుమ్యరుడు కాడా? ఇత్డు యాకోబు, యోసే, యూదా,
స్త్మోను అనువారి సహోదరుడగు వడావాడు కాడా? ఇత్ని సోదరీమ్ణులందరు
మ్న్తో నునానరు కారా? అని చెపుప కొనుచ ఆయన్ విష్యమై
అభ్ాంత్రపడిరి.
అందుకు యేసుపరవకి త్న్ దేశము లోను త్న్ బంధువులలోను త్న్
యింటివారిలోను త్పప మ్రి ఎకకడను ఘన్హీనుడు కాడని చెపపను.
అందు వలన్ కొదిదమ్ంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవసథ పరచట త్పప
మ్రి ఏ అదుభత్మును ఆయన్ అకకడ చేయజాలకపోయెను. ఆయన్ వారి
అవిశావసమున్కు ఆశచరాపడెను.
ఆయన్ చట్ట
ు పటానున్న గా
ర మ్ములు త్రరుగుచ బోధించచండెను.
ఆయన్ పండెరండుగురు శిషుాలను త్న్యొదదకు పలిచి, వారిని ఇదదరిదదరినిగా
పంపుచ, అపవితా
ి త్ిల మీద వారి కధికారమిచిచ
పరయాణముకొరకు చేత్రకఱ్ఱను త్పప ర్కట్టునైన్ను జాలనైన్ను సంచిలో
సొముినైన్ను తీసికొన్క

And He marveled because of their unbelief. And He went round about the
villages teaching.

And He called unto Him the twelve, and began to send them forth two by
two, and gave them power over unclean spirits,
and commanded them that they should take nothing for their journey, save
a staff only -- no wallet, no bread, and no money in their purse,
but be shod with sandals, and not put on two coats.
And He said unto them, "In whatever place ye enter into a house, there
abide until ye depart from that place.
And whosoever shall not receive you nor hear you, when ye depart thence,
shake off the dust under your feet as a testimony against them. Verily I say
unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the Day of
Judgment than for that city."
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చెపుపలు తొడగుకొనుడనియ, రండంగీలు వేసికొన్ వదదనియ
వారికాజా
ా పంచెను.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఇటాననుమీరకకడ ఒక యింట పరవేశించెదరో
అకకడనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయడి.
ఏ సథలమ్ందైన్ను జనులు మిముిను చేరుచ కొన్క మీ మ్యటలు విన్కుంటే,
మీరు అకకడనుండి బయలుదేరున్పుపడు వారిమీద సాక్షాముగా ఉండుటకు
మీ ప్రదముల కిరంది ధూళ్ల దులిపవేయడి.
కాగా వారు బయలుదేరి, మ్యరుమ్న్సుస పందవలన్ని పరక టించచ

And they went out and preached that men should repent.

అనేక దయాములు వెళాగొట్ట
ు చ నూనరాచి అనేకులగు రోగులను
సవసథపరచచనుండిరి.
ఆయన్ కీరిి పరసిదిమ్యయెను గనుక రాజైన్ హేరోదు ఆయన్నుగూరిచ
వినిబాపతసిమిచచ యోహాను మ్ృతు లలోనుండి లేచియనానడుగనుక
అత్నియందు అదుభత్ ములు కిరయారూపకములగుచన్నవని చెపపను.

And they cast out many devils, and anointed with oil many who were sick,
and healed them.
And King Herod heard of Him, for His name was spread abroad. And he said,
"John the Baptist has risen from the dead, and therefore these mighty works
show forth themselves in him."
Others said, "It is Elijah," and others said, "It is a prophet, or like one of the
prophets."
But when Herod heard of it, he said, "It is John, whom I beheaded; he is
risen from the dead."
For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and had bound
him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had
married her.

15

ఇత్రులు ఈయన్ ఏలీయా అనియ, మ్రికొందరుఈయన్ పరవకియనియ,
పరవకిలలో ఒకనివల నునానడనియ చెపుపకొనుచండిరి.

For John had said unto Herod, "It is not lawful for thee to have thy brother's
wife."
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Therefore Herodias had an inward grudge against him and would have killed
him, but she could not;
for Herod feared John, knowing that he was a just man and holy, and kept
him safe. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly.
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అయితే హేరోదు వినినేను త్ల గొటిుంచిన్ యోహానే; అత్డు మ్ృతులలోనుండి
లేచి యనానడని చెపపను.
హేరోదు త్న్ సహోదరుడగు ఫిలిపుప భారాయె
ై న్ హేరోదియను
పండిాచేసికొనిన్ందున్ యోహానునీ సహోదరుని భారాను చేరుచకొనుట నీకు
నాాయము కాదని హేరోదుతో చెపపను గనుక
ఇత్ డామ నిమిత్తము యోహానును పటిు తెపపంచి, చెరసాలలో
బంధించియండెను.
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హేరోదియ అత్ని మీద పగపటిు అత్ని చంపంప గోరను గాని ఆమచేత్
గాకపోయెను.

and when the daughter of the said Herodias came in and danced, and
pleased Herod and those who sat with him, the king said unto the damsel,
"Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it to thee."
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And he swore unto her, "Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it to
thee, unto the half of my kingdom."

Mark

6

21

Mark

6

22

Mark

6

23

ఎందుకన్గా యోహాను నీత్రమ్ంతుడును పరిశుదు
ి డున్గు మ్నుషుాడని
హేరోదు ఎరిగి, అత్నికి భ్యపడి అత్ని కాప్రడుచ వచెచను. మ్రియ అత్ని
మ్యటలు విని న్పుపడు, ఏమిచేయను తోచకపోయిన్ను సంతోష్ముతో
వినుచండెను.
అయితే త్గిన్ దిన్మొకటి వచెచను; ఎటాన్గా, హేరోదు త్న్ జన్న్
దినోత్సవమ్ందు త్న్ పరధానులకును సహసారధిపతులకును గలిలయదేశ
పరముఖు లకును విందు చేయించెను.
అపుపడు హేరోదియ కుమ్యరి లోపలికి వచిచ నాటామ్యడి హేరోదును
అత్నితో కూడ పంకిిని కూరుచన్నవారిని సంతోష్పరచెను గనుక
రాజునీకిష్ుమైన్ది ఏదైన్ను న్న్నడుగుము, నేన్
మ్రియనీవు నా రాజాములో సగముమ్ట్ట
ు కు ఏమి అడిగిన్ను నీకిచెచదన్ని
అత్డు ఆమతో ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనను

And when a convenient day had come, when Herod on his birthday gave a
supper for his lords, high officers, and chief officials of Galilee,

And she went forth and said unto her mother, "What shall I ask?" And
Herodias said, "The head of John the Baptist."
And she came back straightway with haste unto the king and asked, saying,
"I will that thou give me at once on a charger the head of John the Baptist."
And the king was exceedingly sorry, yet for his oath's sake and for their
sakes who sat with him, he would not reject her.
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గనుక ఆమ వెళ్లానేనేమి అడిగెదన్ని త్న్ త్లిా న్డుగగా ఆమబాపతసి
మిచచ యోహాను త్ల అడుగుమ్నను.

And immediately the king sent an executioner and commanded John's head
to be brought. And he went and beheaded him in prison,
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వెంటనే ఆమ త్వరగా రాజునొదదకు వచిచబాపతసిమిచచ యోహాను త్ల
పళ్లాములో పటిుయిపుపడ నాకిపపంప గోరుచనానన్ని చెపపను.
రాజు బహుగా దుుఃఖపడెను గాని తాను పట్ట
ు కొనిన్ ఒట్ట
ు నిమిత్తమును త్న్తో
కూరుచండియన్న వారి నిమిత్తమును ఆమకు ఇయాను అన్నొలాక పోయెను.

and brought his head on a charger and gave it to the damsel; and the
damsel gave it to her mother.
And when John's disciples heard of it, they came and took up his corpse and
laid it in a tomb.
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వెంటనే రాజు అత్ని త్ల తెమ్ిని ఆజా
ా పంచి యొక బంట్ర
ి తును పంపను.
వాడు వెళ్లా చెరసాలలో అత్ని
త్ల గొటిు

And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told Him all
things, both what they had done and what they had taught.
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పళ్లాములో అత్ని త్ల పటిు తెచిచ ఆ చిన్న దాని కిచెచను, ఆ చిన్నది త్న్
త్లిాకిచెచను.
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యోహాను శిషుాలు ఈ సంగత్ర విని, వచిచ శవమును ఎత్రతకొనిపోయి సమ్యధిలో
ఉంచిరి.
అంత్ట అపసతలులు యేసునొదదకు కూడివచిచ తాము చేసిన్వనినయ
బోధించిన్వనినయ ఆయన్కు తెలియ జేసిరి.

And He said unto them, "Come ye yourselves apart into a desert place, and
rest a while." For there were many coming and going, and they had no
leisure, even so much as to eat.
And they departed into a desert place by boat privately.
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అపుపడాయన్ మీరేకాంత్ముగా అరణా పరదేశ మున్కు వచిచ, కొంచెముసేపు
అలసట తీరుచకొనుడని చెపపను; ఏలయన్గా అనేకులు వచచచ పోవుచ
నుండి న్ందున్, భోజన్ము చేయటకెైన్ను
కాగా వారు దోన యెకిక అరణా పరదేశమున్కు ఏకాంత్ముగా వెళ్లారి.
వారు వెళ్ల
ా చండగా జనులు చూచి, అనేకుల్లయన్ను గురిరిగి, సకల
పటుణముల నుండి అకకడికి కాలిన్డకను పరుగెత్రత వారికంట్ట ముందుగా
వచిచరి.
గనుక యేసు వచిచ ఆ గొపప జన్ సమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని
గొఱ్ఱలవల ఉన్నందున్ వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతు లను
బోధింప సాగెను.
చాల పరదు
ద పోయిన్ త్రువాత్ ఆయన్ శిషుా ల్లయన్యొదదకు వచిచఇది
అరణా పరదేశము, ఇపుపడు చాల పరదు
ద పోయిన్ది;
చట్ట
ు పటా పరదేశ ములకును గా
ర మ్ములకును వారు వెళ్లా భోజన్మున్ కేమైన్ను
కొనుకొకనుటకు వారిని పంప వేయమ్ని చెపపరి.
అందుకాయన్మీరు వారికి భోజన్ము
పట్ట
ు డన్గా వారుమేము వెళ్లా
యీనూనరు దేనారముల1 ర్కట్టులు కొని వారికి పట్ట
ు దుమ్య అని ఆయన్
న్డిగిరి.
అందుకాయన్మీయొదద ఎనిన ర్కట్టు లున్నవి? పోయి చూడుడనివారితో
చెపపను. వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు ర్కట్టులును రండు చేపలు
నున్నవనిరి.

And the people saw them departing, and many recognized Him and ran
thither on foot out of all the cities and outdistanced them, and came
together unto Him.
And Jesus, when He came out, saw many people and was moved with
compassion toward them, because they were as sheep not having a
shepherd; and He began to teach them many things.
And when the day was now far spent, His disciples came unto Him and said,
"This is a desert place, and now the day is far spent.
Send them away, that they may go into the country round about and into
the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat."
He answered and said unto them, "Give ye them to eat." And they said to
Him, "Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread and give them
to eat?"
He said unto them, "How many loaves have ye? Go and see." And when they
knew, they said, "Five, and two fishes."
And He commanded them to make all sit down by companies upon the
green grass.
And they sat down in ranks, by hundreds and by fifties.

And when He had taken the five loaves and the two fishes, He looked up to
Heaven, and blessed and broke the loaves, and gave them to His disciples to
set before them; and He divided the two fishes among them all.

అపుప డాయన్ పచిచకమీద అందరు పంకు
ి లు పంకు
ి లుగా కూరుచండవలన్ని And they all ate and were filled.
వారికాజా
ా పంపగా
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And they took up twelve baskets full of the fragments and of the fishes.
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వారు నూరేసి మ్ంది చొపుపన్ను ఏబదేసిమ్ంది చొపుపన్ను పంకు
ి లు తీరి
కూరుచండిరి.
అంత్ట ఆయన్ ఆ అయిదు ర్కట్టులను రండు చేపలను పట్ట
ు కొని,
ఆకాశమువెైపు కనునలత్రత ఆశీరవదించి, ఆ ర్కట్టులు విరిచి, వారికి వడిించటకు
త్న్ శిషుాలకిచిచ, ఆ రండు చేపలను అందరికిని పంచి
వారందరు త్రని త్ృపత పందిన్
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త్రువాత్ మిగిలిన్ చేపలును ర్కట్టు ముకకలును పండెరండు గంపళ్ల
ా ఎత్రతరి.

And when He had sent them away, He departed onto a mountain to pray.
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ఆ ర్కట్టులు త్రనిన్వారు అయిదువేలమ్ంది పురుషులు.
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ఆయన్ జన్సమూహమును పంపవేయన్ంత్లో, దోన ఎకిక అదదరినున్న
బేత్సయిదాకు ముందుగా వెళ్ల
ా డని ఆయన్ త్న్ శిషుాలను వెంటనే
బలవంత్ము చేసెను.
ఆయన్
వారిని వీడుకొలిప, ప్ర
ర రథన్చేయటకు కొండకు వెళ్లాను.
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సాయంకాలమైన్పుపడు ఆ దోన సముదరము మ్ధా ఉండెను ఆయన్ ఒంటరిగా
మటు నుండెను.

And when evening had come, the boat was in the midst of the sea; and He
was alone on the land.
And He saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them.
And about the fourth watch of the night, He came unto them, walking upon
the sea, and would have passed by them.
But when they saw Him walking upon the sea, they supposed it was a spirit
and cried out,
for they all saw Him and were troubled. And immediately He talked with
them, and said unto them, "Be of good cheer! It is I; be not afraid."
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అపుపడు వారికి గాలి ఎదురైన్ందున్, దోన న్డిపంచటలో వారు మికికలి
కష్ుపడుచండగా ఆయన్ చూచి, రాత్రి ఇంచ మించ నాలుగవ జామున్
సముదరముమీద న్డుచచ వారియొదదకు వచిచ, వా

And He went up unto them and into the boat, and the wind ceased. And
they were sore amazed within themselves beyond measure and wondered,
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ఆయన్ సముదరముమీద న్డుచట వారు చూచి, భూత్ మ్ని త్లంచి కేకలు
వేసిరి.
అందరు ఆయన్ను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన్ వారిని
పలుకరించిధైరాము తెచచ కొనుడి, నేనే, భ్యపడకుడని చెపపను.
త్రువాత్ ఆయన్ దోన యెకిక వారియొదదకు వచిచన్పుపడు గాలి అణగెను,
అందుకు వారు త్మ్లోతాము మికికలి విభా
ర ంత్ర నొందిరి;
అయిన్ను వారి హృదయము కఠిన్ మ్యయెను గనుక వారు ర్కట్టులనుగూరిచన్
సంగత్ర గరహింపలేదు.
వారు అవత్లకు వెళ్లా గెనేనసరతు దగుర ఒడు
ి కు వచిచ దరి పటిురి.

for they had considered not the miracle of the loaves, as their hearts were
hardened.
And when they had crossed over, they came into the land of Gennesaret,
and drew to the shore.
And when they had come out of the boat, straightway the people
recognized Him,
and ran through that whole region round about, and began to carry on beds
those who were sick to where they heard He was.
And whithersoever He entered, into villages or cities or the country, they
laid the sick in the streets, and besought Him that they might touch even
the border of His garment. And as many as touched Him were made whole.
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వారు దోన దిగగానే, జనులు ఆయన్ను గురుతుపటిు
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ఆ పరదేశమ్ందంత్ట పరుగెత్రతకొనిపోయి, ఆయన్ యనానడని
వినిన్చోట్టన్కు రోగులను మ్ంచముల మీద మోసికొని వచచటకు
మొదలుపటిురి.

Then came together unto Him the Pharisees and certain of the scribes, who
came from Jerusalem.
And when they saw some of His disciples eat bread with defiled (that is to
say, unwashed) hands, they found fault.
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And those who ate of the loaves were about five thousand men.

And straightway He constrained His disciples to get into the boat, and go to
the other side before Him unto Bethsaida, while He sent away the people.
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గా
ర మ్ముల లోను పటుణములలోను పలాట్టళాలోను ఆయన్ యెకక డెకకడ
పరవేశించెనో అకకడి జనులు రోగులను సంత్ వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన్
వసతీపుచెంగుమ్యత్ిము ముటునిమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనుచండిరి.
ఆయన్ను ముటిున్ వారందరు సవసథత్నొందిరి.
యెరూష్లేమునుండి వచిచన్ పరిసయాలును శాసు
త ీ లలో కొందరును
ఆయన్యొదదకు కూడివచిచ
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For the Pharisees and all the Jews do not eat, unless they wash their hands
oft, holding to the tradition of the elders.
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త్న్ త్ండిరకెైన్ను త్లిా కెైన్ను వానిని ఏమియ చేయనియాక

There is nothing from outside a man that, entering into him, can defile him;
but the things which come out of him, those are they that defile the man.
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మీరు నియ మించిన్ మీ ప్రరంపరాాచారమువలన్ దేవుని వాకామును నిరరథ
కము చేయదురు. ఇట్టవంటివి అనేకములు మీరు చేయదురని చెపపను.

If any man have ears to hear, let him hear."

And when they come from the market, they eat not unless they wash; and
there are many other customs which they have received and hold to, as the
washing of cups, pots, brazen vessels and of tables.

ఆయన్ శిషుాలలో కొందరు అపవిత్ిమైన్ చేతులతో, అన్గా కడుగని
చేతులతో భోజన్ము చేయట చూచిరి.

Then the Pharisees and scribes asked Him, "Why walk not thy disciples
according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed
hands?"
పరి సయాలును యూదులందరును పదదల ప్రరంపరాాచార మునుబటిు
He answered and said unto them, "Well hath Isaiah prophesied of you
చేతులు కడుగుకొంటేనే గాని భోజన్ము చేయరు.
hypocrites, as it is written: `This people honoreth Me with their lips, but
their heart is far from Me.
మ్రియ వారు సంత్నుండి వచిచన్పుపడు నీళ్ల
ా చలు
ా కొంటేనే గాని భోజన్ము Therefore, in vain do they worship Me, teaching for doctrines the
చేయరు. ఇదియగాక గిననలను కుండలను ఇత్తడి ప్రత్ిలను1 నీళాలో
commandments of men.'
కడుగుట2 మొదలగు అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు.
అపుపడు పరిసయాలును శాసు
త ీలునునీ శిషుాలందుకు పదదల
ప్రరంపరాాచారముచొపుపన్ న్డుచకొన్క, అప విత్ిమైన్ చేతులతో భోజన్ము
చేయదురని ఆయన్ న్డి గిరి.
అందుకాయన్ వారితో ఈల్లగు చెపపనుఈ పరజలు పదవులతో న్నున
ఘన్పరచదురుగాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది.

For laying aside the commandment of God, ye hold to the tradition of men,
as the washing of pots and cups, and many other like things ye do."

వారు, మ్యన్వులు కలిపంచిన్ పదితులు దేవోప దేశములని బోధించచ న్నున
వారథముగా ఆరాధించదురు అని వా
ర యబడిన్ట్ట
ు వేష్ధారులైన్
మిముినుగూరిచ యెష్యా పరవచించిన్ది సరియే.
మీరు దేవుని ఆజాను విడిచిపటిు, మ్నుషుాల ప్రరంపరాాచారమును గెైకొను
చనానరు.

For Moses said, `Honor thy father and thy mother,' and, `Whoso curseth
father or mother, let him die the death.'

మ్రియ ఆయన్మీరు మీ ప్రరంపరాా చారమును గెైకొనుటకు దేవుని ఆజాను
బత్రతగా నిరాక రించదురు.
నీ త్లిదండు
ర లను ఘన్పరచవలన్నియ, త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను
దూష్ంచవానికి మ్రణశిక్ష విధింపవలన్నియ మోషే చెపపను గదా.
అయిన్ను మీరుఒకడు త్న్ త్ండిరనైన్ను త్లిానైన్ను చూచి
నావలన్ నీకు
పరయోజన్మ్గున్ది ఏదో అది కొరాబను, అన్గా దేవారిపత్మ్ని చెపపన్యెడల,

And He said unto them, "Full well ye reject the commandment of God, that
ye may keep your own tradition.

But ye say that if a man shall say to his father or mother, `It is Corban' (that
is to say, a gift of whatsoever thou mightest have profited from me), he shall
be freed;
and ye suffer him no more to do aught for his father or his mother,
thus making the Word of God of no effect through your tradition, which ye
have delivered. And many like things do ye."
And when He had called all the people unto Him, He said unto them,
"Hearken unto Me every one of you, and understand:
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అపుపడాయన్ జన్సమూహమును మ్రల త్న్యొదదకు పలిచిమీరందరు నా
మ్యట విని గరహించడి.
వలుపలినుండి లోపలికి పోయి మ్నుషుాని అపవితు
ి నిగా చేయగలుగున్ది
ఏదియ లేదు గాని,
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And when He had entered into the house away from the people, His
disciples asked Him concerning the parable.
And He said unto them, "Are ye so without understanding also? Do ye not
perceive that whatsoever thing from outside entereth into a man, it cannot
defile him,
because it entereth not into his heart, but into the belly and goeth out into
the drain, thereby purging all meats?"
And He said, "That which cometh out of the man, that defileth the man.
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లోపలినుండి బయలు వెళ్ల
ా న్వే మ్నుషుాని అపవితు
ి నిగా చేయన్నను.
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ఆయన్ జన్సమూహమును విడిచి యింటి లోనికి వచిచన్పుపడు, ఆయన్
శిషుాలు ఈ ఉపమ్యన్మును గూరిచ ఆయన్ న్డుగగా
ఆయన్ వారితో ఇటాననుమీరును ఇంత్ అవివేకులై యనానరా?
వెలుపలినుండి మ్నుషుాని లోపలికి పోవున్దేదియ వాని న్పవితు
ి నిగా
చేయజాలదని మీరు గరహింపకునానరా?
అది వాని హృదయములో పరవేశింపక కడుపులోనే పరవేశించి బహిరూబ
éమిలో విడువబడును; ఇట్ట
ా అది భోజన్పదారథము లనిన టిని పవిత్ిపరచను.
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మ్నుషుాని లోపలినుండి బయలు వెళ్ల
ా న్ది మ్నుషుాని అపవిత్ిపరచను.

all these evil things come from within and defile the man."
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లోపలినుండి, అన్గా మ్నుషుాల హృదయములోనుండి దురాలోచన్లును
జారత్వములును దొంగత్న్ములును
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న్రహత్ాలును వాభి చారములును లోభ్ములును చెడుత్న్ములును
కృత్రిమ్ మును కామ్వికారమును మ్త్సరమును3 దేవదూష్ణయ
అహంభావమును అవివేకమును వచచను.

And from thence He arose and went into the region of Tyre and Sidon, and
entered into a house, and would have no man know about it; but He could
not be hid.
For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of
Him, and came and fell at His feet.
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ఈ చెడి వనినయ లోపలినుండియే బయలువెళ్లా, మ్నుషుాని అప విత్ి
పరచన్ని ఆయన్ చెపపను.

The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought Him
that He would cast forth the devil out of her daughter.
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But Jesus said unto her, "Let the children first be filled, for it is not meet to
take the children's bread and to cast it unto the dogs."
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ఆయన్ అకకడనుండి లేచి, తూరు స్త్దోనుల ప్ర
ర ంత్ ములకు వెళ్లా, యొక ఇంట
పరవేశించి, ఆ సంగత్ర ఎవనికిని తెలియకుండవలన్ని కోరను గాని ఆయన్
మ్రుగెై యండ లేక పోయెను.
అపవితా
ి త్ి పటిున్ చిన్నకుమ్యరిగల యొక స్త్తీ ఆయన్నుగూరిచ విని,
వెంటనే వచిచ ఆయన్ ప్రదములమీద పడెను.
ఆ స్త్తీ సురోఫెనికయ వంశ మ్ందు పుటిున్ గీరసు దేశసు
థ రాలు. ఆమ త్న్
కుమ్యరిలోనుండి ఆ దయామును వెళాగొట్ట
ు మ్ని ఆయన్ను వేడు కొనను.
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And when she had come to her house, she found the devil gone out, and her
daughter laid upon the bed.
And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, He came unto the
Sea of Galilee through the midst of the region of Decapolis.
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ఆయన్ ఆమను చూచిపలాలు మొదట త్ృపత పందవలను; పలాల ర్కట్టు
తీసికొని కుకకపలాలకు వేయట యకిము కాదనను.
అందుకామనిజమే పరభువా, అయితే కుకకపలాలు కూడ బలాకిరంద ఉండి,
పలాలు పడ
వేయ ర్కట్టుముకకలు త్రనును గదా అని ఆయన్తో
చెపపను.
అందుకాయన్ఈ మ్యట చెపపన్ందున్ వెళ్ల
ా ము; దయాము నీ కుమ్యరిను
వదలిపోయిన్దని
ఆమతో చెపపను.

For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries,
fornications, murders,
thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye,
blasphemy, pride, foolishness:

And she answered and said unto Him, "Yes, Lord, yet the dogs under the
table eat of the children's crumbs."
And He said unto her, "For this saying go thy way; the devil is gone out of
thy daughter."

And they brought unto Him one who was deaf and had an impediment in
his speech, and they besought Him to put His hand upon him.
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ఆమ యింటికి వచిచ , త్న్ కుమ్యరి మ్ంచముమీద పండుకొని యండుటయ
దయాము వదలి పోయి యండుటయ చూచెను.
ఆయన్ మ్రల తూరు ప్ర
ర ంత్ములు విడిచి, స్త్దోను దావరా దకపలి
ప్ర
ర ంత్ములమీదుగా గలిలయ సము దరమునొదదకు వచెచను.
అపుపడు వారు చెవుడుగల న్త్రత వాని ఒకని ఆయన్యొదదకు తోడుకొనివచిచ,
వానిమీద చెయిా యంచమ్ని ఆయన్ను వేడుకొనిరి.

And He took him aside from the multitude and put His fingers into his ears,
and He spat and touched his tongue.
And looking up to Heaven, He sighed and said unto him, "Ephphatha," that
is, "Be opened."
And straightway his ears were opened, and the bond of his tongue was
loosed and he spoke plainly.

సమూహ ములోనుండి ఆయన్ వానిని ఏకాంత్మున్కు తోడుకొని పోయి, వాని
చెవులలో త్న్ వేరళ్ల
ా పటిు, ఉమిివేసి, వాని నాలుక ముటిు
ఆకాశమువెైపు కనునలత్రత నిట్ట
ు రుప విడిచి ఎపుతా అని వానితో చెపపను; ఆ
మ్యటకు తెరవబడు మ్ని అరథము.

And He charged them that they should tell no man. But the more He
charged them, the more widely they proclaimed it
and were astonished beyond measure, saying, "He hath done all things well;
he maketh both the deaf to hear and the dumb to speak."

అంత్ట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక న్రము సడలి వాడు తేటగా
మ్యటల్లడుచండెను.
అపుపడాయన్ఇది ఎవనితోను చెపపవదదని వారి కాజా
ా పంచెను; అయితే
ఆయన్ చెపపవదదని వారి కాజా
ా పంచిన్ కొలది వారు మ్రి ఎకుకవగా దానిని
పరసిదిిచేయచ
ఈయన్ సమ్సతమును బాగుగా చేసియనానడు; చెవిటి వారు వినున్ట్ట
ా గాను
మూగవారు మ్యటల్లడున్ట్ట
ా గాను చేయచనానడని చెపుపకొని
అపరిమిత్ముగా ఆశచరాపడిరి.
ఆ దిన్ములలో మ్రియొక సారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి
త్రన్నేమియ లేన్ందున్ యేసు త్న్ శిషుా లను త్న్యొదదకు పలిచి
జనులు నేటికి మూడు దిన్ముల నుండి నాయొదదనునానరు; వారికి
త్రన్నేమియ లేన్ందున్, నేను వారిమీద కనికరపడుచనానను;
నేను వారిని ఉపవాసముతో త్మ్ ఇండాకు పంపవేసిన్యెడల మ్యరు ములో
మూరఛపోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరము నుండి వచిచయనానరని
వారితో చెపపను.
అందు కాయన్ శిషుాలు ఈ అరణాపరదేశములో ఒక డెకకడ నుండి ర్కట్టులు
తెచిచ, వీరిని త్ృపతపరచగలడని ఆయన్ న్డిగిరి.
ఆయన్మీయొదద ఎనిన ర్కట్టులున్నవని వారి
న్డుగగా వారుఏడనిరి.

In those days, the multitude being very great and having nothing to eat,
Jesus called His disciples unto Him and said unto them,
"I have compassion on the multitude, because they have now been with Me
three days and have nothing to eat.
And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the
way; for divers of them came from afar."
And His disciples answered Him, "From whence can a man satisfy these men
with bread here in the wilderness?"
And He asked them, "How many loaves have ye?" And they said, "Seven."

And He commanded the people to sit down on the ground. And He took the
seven loaves and gave thanks and broke, and gave to His disciples to set
before them; and they set them before the people.
And they had a few small fishes, and He blessed them and commanded to
set them also before them.
So they ate and were filled; and they took up of the broken meat that was
left, seven baskets.
అపుపడాయన్నేలమీద కూరుచండుడని జనులకాజా
ా పంచి ఆ యేడు ర్కట్టులు
And those who had eaten were about four thousand. And He sent them
పట్ట
ు కొని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి, విరిచి, వడిించటకెై త్న్ శిషుాలకిచెచను, away.
వారు జన్సమూహమున్కు వడిించిరి
కొనిన చిన్నచేపలు కూడ వారియొదదనుండగా ఆయన్ ఆశీరవదించి
And straightway He entered into a boat with His disciples and came into the
వాటినికూడ వడిించడని చెపపను.
region of Dalmanutha.
వారు భోజన్ముచేసి త్ృపతపందిన్మీదట, మిగిలిన్ ముకకలు ఏడు
And the Pharisees came forth and began to question with Him, seeking from
గంపలనిండ ఎత్రతరి.
Him a sign from Heaven, testing Him.
భోజన్ముచేసిన్వారు ఇంచ మించ నాలుగు వేల మ్ంది. వారిని పంపవేసిన్
And He sighed deeply in His spirit and said, "Why doth this generation seek
వెంటనే
after a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given unto this
generation."
ఆయన్ త్న్ శిషుాలతోకూడ దోన యెకిక దలినూతా ప్ర
ర ంత్ములకు వచెచను. And He left them and, entering into the boat again, departed to the other
side.
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ఆయన్ ఆత్ియందు పదద నిట్ట
ు రుప విడిచిఈ త్రమువారు ఎందుకు సూచక And He charged them, saying, "Take heed, beware of the leaven of the
కిరయ న్డుగుచనానరు? ఈ త్రమున్కు ఏ సూచక కిరయయ
Pharisees, and of the leaven of Herod."
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వారిని విడిచి మ్రల దోన
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వారు త్రనుటకు ర్కట్టులు తెచచటకు మ్రచిరి; దోనలో వారియొదద ఒకక ర్కట్టు
త్పప మ్రేమియ లేకపోయెను.
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ఆయన్చూచకొనుడి; పరిసయాల పులిసిన్ పండిని గూరిచయ హేరోదు
పులిసిన్ పండినిగూరిచయ జాగరత్త పడుడని వారిని హెచచరింపగా
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వారుత్మ్యొదద ర్కట్టులు లేవేయని త్మ్లోతాము ఆలోచించకొనిరి.

When I broke the five loaves among five thousand, how many baskets full of
fragments took ye up?" They said unto Him, "Twelve."
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"And when the seven among four thousand, how many baskets full of
fragments took ye up?" And they said, "Seven."
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యేసు అది యెరిగిమ్న్యొదద ర్కట్టులు లేవేయని మీరందుకు
ఆలోచించకొనుచనానరు? మీరింకను గరహింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు
కఠిన్హృదయము గలవారై యనానరా?
మీరు కనునలుండియ చూడరా? చెవులుండియ విన్రా? జా
ా పకము
చేసికొన్రా?
నేను
ఆ అయిదువేలమ్ందికి అయిదు ర్కట్టులు విరిచి పంచిపటిు
న్పుపడు మీరు ముకకలు ఎనిన గంపలనిండ ఎత్రతత్రరని వారి న్డిగెను.
వారుపండెరండని ఆయన్తో చెపపరి.
ఆ నాలుగు వేలమ్ందికి ఏడు ర్కట్టులు నేను విరిచి, పంచి పటిు న్పుపడు
ముకకలు ఎనిన గంపలనిండ ఎత్రతత్రరని ఆయన్ అడుగగా వారుఏడనిరి.
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యెకిక అదదరికి పోయెను.

అందుకాయన్మీరింకను గరహింపకునానరా? అని అనను.
అంత్లో వారు బేత్సయిదాకు వచిచరి. అపుపడు అకకడి వారు
ఆయన్యొదదకు ఒక గు
ర డిివాని తోడు కొనివచిచ, వాని ముటువలన్ని
ఆయన్ను వేడుకొనిరి.
ఆయన్ ఆ గు
ు కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొని పోయి, వాని
ర డిివాని చెయిాపట్ట
కనునలమీద ఉమిివేసి, వాని
మీద చేతులుంచినీకేమైన్ను
కన్బడుచన్నదా? అని వానిన్డుగగా,
వాడు కనునలత్రతమ్నుషుాలు
నాకు కన్బడుచనానరు; వారు
చెటావలనుండి న్డుచ చన్నట్ట
ా గా నాకు కన్బడుచనానరనను.
అంత్ట ఆయన్ మ్రల త్న్ చేతులు వాని కనునలమీద నుంచగా, వాడు
తేరిచూచి కుదురచబడి సమ్సతమును తేటగా చూడ సాగెను.

Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the boat
with them more than one loaf.

And they reasoned among themselves, saying, "It is because we have no
bread."
And when Jesus knew it, He said unto them, "Why reason ye, because ye
have no bread? Do ye not yet perceive, nor understand? Have ye your heart
yet hardened?
Having eyes, see ye not? And having ears, hear ye not? And do ye not
remember?

And He said unto them, "How is it that ye do not understand?"
And He came to Bethsaida, and they brought a blind man unto Him, and
besought Him to touch him.
And He took the blind man by the hand, and led him out of the town. And
when He had spit on his eyes and put His hands upon him, He asked him if
he saw anything.
And he looked up and said, "I see men as trees, walking."
After that He put His hands again upon his eyes and made him look up; and
he was restored, and saw every man clearly.
And He sent him away to his house, saying, "Neither go into the town, nor
tell it to any in the town."
And Jesus went out with His disciples into the towns of Caesarea Philippi;
and on the way He asked His disciples, saying unto them, "Who do men say
that I am?"
And they answered, "John the Baptist; but some say Elijah, and others, one
of the prophets."
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అపుపడు యేసునీవు ఊరిలోనికి వెళావదదని చెపప వాని యింటికి వానిని
పంపవేసెను.
యేసు త్న్ శిషుాలతో ఫిలిపుపదైన్ కెైసరయతో చేరిన్ గా
ర మ్ములకు
బయలుదేరను. మ్యరుములోనుండగా నేను ఎవడన్ని జనులు
చెపుపచనానరని త్న్ శిషుాల న్డిగెను.
అందుకు వారుకొందరు బాపతసిమిచచ యోహాను అనియ, కొందరు ఏలీయా
అనియ, మ్రి కొందరు పరవకిలలో ఒకడనియ చెపుప కొనుచనానరనిరి.
అందుకాయన్మీరైతే నేను ఎవడని చెపుపచనానరని వారిన్డుగగా
పేతురునీవు కీరసు
త 1వని ఆయన్తో చెపపను.
అపుపడు త్నున గూరిచన్ యీ సంగత్ర ఎవని తోను చెపపవదదని ఆయన్
వారికి ఖండిత్ముగా చెపపను.

And He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Peter answered
and said unto Him, "Thou art the Christ."
And He charged them that they should tell no man of Him.

And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things,
and be rejected by the elders and by the chief priests and scribes, and be
killed, and after three days rise again.
And He spoke that saying openly. And Peter took Him and began to rebuke
Him.
But when He had turned about and looked on His disciples, He rebuked
Peter, saying, "Get thee behind Me, Satan; for thou savorest not the things
that are of God, but the things that are of men."

మ్రియ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు అనేక హింసలుపంది, పదదల చేత్ను
పరధాన్యాజకులచేత్ను శాసు
త ీలచేత్ను ఉపేకిుంప బడి చంపబడి, మూడు
దిన్ములైన్ త్రువాత్ లేచట అగత్ామ్ని ఆయన్ వారికి బోధింప
నారంభించెను.
ఆయన్ ఈ మ్యట బహిరంగముగా చెపపను. పేతురు ఆయన్ చేయిపట్ట
ు కొని
ఆయన్ను గదిదంపసాగెను
అందు కాయన్ త్న్ శిషుాలవెైపు త్రరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు
పముి; నీవు మ్నుషుాల సంగతులను మ్న్సకరించచనానవు గాని దేవుని
సంగతులను మ్న్సక రింపకునానవని పేత్

And when He had called the people unto Him with His disciples also, He said
unto them, "Whosoever will come after Me, let him deny himself, and take
up his cross, and follow Me.

అంత్ట ఆయన్ త్న్ శిషుాలను జన్సమూహమును త్న్ యొదదకు
పలిచిన్నున వెంబడింప గోరువాడు త్నున
తాను ఉపేకిుంచకొని త్న్
సిలువయెత్రత కొని న్నున వెంబ డింపవలను.
త్న్ ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొన్గోరువాడు దాని పోగొట్ట
ు కొనును; నా
నిమిత్తమును సువారి నిమిత్తమును త్న్ ప్ర
ర ణమును పోగొట్ట
ు కొనువాడు దాని
రకిుంచ కొనును.

Or what shall a man give in exchange for his soul?
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ఒకడు సరవలోకమును సంప్రదించకొని త్న్ ప్ర
ర ణమును పోగొట్ట
ు కొనుట
వానికేమి పరయోజన్ము?
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మ్నుషుాడు త్న్ ప్ర
ర ణమున్కు పరత్రగా ఏమి ఇయా

8

38

వాభిచారమును ప్రపమునుచేయ ఈ త్రము వారిలో న్నున గూరిచయ
నామ్యటలనుగూరిచయ సిగు
ు పడు వాడెవడో, వానినిగూరిచ
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు త్న్ త్ండిర మ్హిమ్గలవాడెై పరిశుది దూత్లతోకూడ
వచచన్పుపడు సిగు
ు పడున్ని చెపపను.

And He said unto them, "Verily I say unto you, that there are some of them
that stand here who shall not taste of death till they have seen the Kingdom
of God come with power."
And after six days Jesus took with Him Peter and James and John, and led
them up onto a high mountain apart by themselves; and He was
transfigured before them.
And His raiment became shining, exceeding white as snow, such as no fuller
on earth could whiten them.

గలుగును?

For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life
for My sake and the Gospel's, the same shall save it.
For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, and lose his
own soul?

Whosoever, therefore, shall be ashamed of Me and of My words in this
adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be
ashamed when He cometh in the glory of His Father with the holy angels."
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మ్రియ ఆయన్ ఇకకడ నిలిచియన్న వారిలో కొందరు దేవునిరాజాము
బలముతో వచచట చూచవరకు మ్రణము రుచిచూడరని నిశచయముగా
మీతో చెపుప చనానన్నను.
ఆరుదిన్ములైన్ త్రువాత్, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును
మ్యత్ిము వెంటబెట్ట
ు కొని, యెత్తయిన్ యొక కొండమీదికి ఏకాంత్ముగా వారిని
తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట రూప్రంత్రము పందను.

And there appeared unto them Elijah with Moses, and they were talking
with Jesus.

3

అంత్లో ఆయన్ వసతీములు పరకాశమ్యన్మైన్వియ మిగుల తెలానివియ
ఆయెను; లోకమ్ందు ఏ చాకలియను అంత్ తెలాగా చలువచేయలేడు.

for he knew not what to say, for they were sore afraid.
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And there was a cloud that overshadowed them; and a voice came out of
the cloud, saying, "THIS IS MY BELOVED SON: HEAR HIM!"
And suddenly when they had looked round about, they saw no man
anymore, save Jesus only with them.
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మ్రియ మోషేయ ఏలీయాయ వారికి కన్బడి యేసుతో
మ్యటల్లడుచండిరి.
అపుపడు పేతురు బోధకుడా, మ్న్మికకడ ఉండుట మ్ంచిది; మేము నీకు
ఒకటియ మోషేకు ఒకటియ ఏలీయాకు ఒకటియ మూడు పరణశాలలు
కట్ట
ు దుమ్ని చెపపను;
వారు మిగుల భ్యపడిరి గనుక తాను చెపపవలసిన్దేమో అత్నికి
తెలియలేదు.
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మేఘమొకటి వచిచ వారిని కమ్ిగా ఈయన్ నా పరయకుమ్యరుడు, ఈయన్
మ్యట వినుడని యొక శబదము ఆ మేఘములోనుండి పుట్టును.
వెంటనే వారు చట్ట
ు చూచిన్పుపడు, త్మ్ యొదదనున్న యేసు
త్పప
మ్రి ఎవరును వారికి కన్బడలేదు.
వారు ఆ కొండ దిగి వచచచండగామ్నుష్ా కుమ్యరుడు మ్ృతులలోనుండి
లేచిన్పుపడ గాని, అంత్కు ముందు మీరు చూచిన్వాటిని ఎవనితోను
చెపపవదదని ఆయన్ వారికి ఆజా
ా పంచెను.
మ్ృతులలోనుండి లేచట అన్గా ఏమిటో అని వార్కకనితో ఒకడు
త్రికంచచ
ఆ మ్యట మ్న్సుసన్ ఉంచకొనిరి.
వారు ఏలీయా ముందుగా రావలన్ని శాసు
త ీలు చెపుపచనానరే, యిదేమ్ని
ఆయన్ న్డిగిరి.
అందుకాయన్ఏలీయా ముందుగా వచిచ సమ్సతమును చకక పట్ట
ు న్ను
మ్యట నిజమే; అయిన్ను మ్నుష్ాకుమ్యరుడు అనేక శర మ్లుపడి,
త్ృణీకరింపబడ వలన్ని వా
ర యబడుట ఏమి?
ఏలీయా వచెచన్నియ అత్నిగూరిచ వా
ర యబడిన్ పరకారము వారు
త్మ్కిష్ుము వచిచన్ట్ట
ు అత్నియెడల చేసిరనియ మీతో చెపుప చనానన్ని
వారితో అనను.
వారు శిషుాలయొదదకు వచిచ, వారి చట్ట
ు బహు జనులు కూడియండుటయ
శాసు
త ీలు వారితో త్రికంచటయ చూచిరి.
వెంటనే జన్సమూహమ్ంత్య ఆయన్ను చూచి, మిగుల విభా
ర ంత్రనొంది
ఆయన్యొదదకు పరుగెత్రత కొనివచిచ ఆయన్కు వందన్ముచేసిరి.

And Peter spoke and said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let
us make three tabernacles: one for Thee, one for Moses, and one for Elijah-"

And as they came down from the mountain, He charged them that they
should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen
from the dead.
And they kept that saying to themselves, questioning one another what
"rising from the dead" should mean.
And they asked Him, saying, "Why say the scribes that first Elijah must
come?"
And He answered and told them, "Elijah verily cometh first and restoreth all
things, and how it is written of the Son of Man that He must suffer many
things and be set at nought.
But I say unto you that Elijah has indeed come, and they have done unto
him whatsoever they pleased, as it is written of him."
And when He came to His disciples, He saw a great multitude about them
and the scribes questioning with them.
And straightway all the people, when they beheld Him, were greatly
amazed; and running to Him, they greeted Him.
And He asked the scribes, "What question ye with them?"

And one of the multitude answered and said, "Master, I have brought unto
thee my son, who hath a dumb spirit.
And wheresoever he taketh him, he teareth him; and he foameth and
gnasheth his teeth and pineth away. And I spoke to thy disciples that they
should cast him out, and they could not."
అపుపడాయన్మీరు దేనిగూరిచ వారితో త్రికంచచనానరని వారి న్డుగగా Jesus answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be
with you? How long shall I suffer you? Bring him unto Me."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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జన్సమూహములో ఒకడుబోధకుడా, మూగదయాము2 పటిున్ నా కుమ్యరుని
నీయొదదకు తీసికొని వచిచత్రని;

And they brought the boy unto Him. And when the spirit saw Him,
straightway he tore the boy; and he fell on the ground and wallowed about
foaming.
అది ఎకకడ వానిని పట్ట
ు నో అకకడ వానిని
పడదోరయను; అపుపడు వాడు And He asked his father, "How long is it ago since this came unto him?" And
నురుగు కారుచకొని, పండు
ా కొరుకుకొని మూరిచలు
ా ను; దానిని వెళాగొట్ట
ు డని he said, "From childhood.
నీ శిషుాలను అడిగిత్రని గాని అది వారిచేత్
అందుకాయన్ విశావసములేని త్రమువారల్లరా, నేను ఎంత్కాలము మీతో
నుందును? ఎంత్వరకు మిముిను సహింతును? వానిని నాయొదదకు తీసికొని
రండని వారితో చెపపగా
వారాయన్యొదదకు వానిని తీసికొని వచిచరి. దయాము ఆయన్ను చూడ
గానే, వాని విలవిల ల్లడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచకొనుచ
పరా
ా డుచండెను.
అపుపడాయన్
ఇది వీనికి సంభ్వించి యెంత్కాలమైన్దని వాని త్ండిర
న్డుగగా అత్డు బాలామునుండియే;
అది వాని నాశన్ము చేయవలన్ని త్రచగా అగినలోను నీళాలోను
పడదోరయను. ఏమైన్ను నీవలన్నైతే మ్యమీద కనికరపడి మ్యకు సహాయము
చేయమ్నను.
అందుకు యేసు (న్ముిట) నీవలన్నైతే, న్ముివానికి సమ్సతమును సాధామే
యని అత్నితో చెపపను.
వెంటనే ఆ చిన్నవాని త్ండిరన్ముిచనానను, నాకు అపన్మ్ికముండకుండ
సహాయము చేయమ్ని1 బిగురగా చెపపను.
జనులు గుంపుకూడి త్న్యొదదకు పరు గెత్రతకొనివచచట యేసు చూచి
మూగవెైన్ చెవిటి దయామ్య, వానిని వదిలిపముి, ఇక వానిలోపరవేశింపవదదని
నీకు ఆజా
ా పంచచనానన్ని చెపప ఆ అపవితా
ి త్ిను గదిదంచెను.

And oftentimes it hath cast him into the fire and into the waters to destroy
him; but if thou canst do any thing, have compassion on us and help us."

26

అపుపడు అది కేకవేసి, వానినంతో విలవిల ల్లడించి వదలిపోయెను. అంత్ట
వాడు చచిచన్వానివల ఉండెను గనుక అనేకులువాడు చనిపోయెన్నిరి.

And He said unto them, "This kind can come forth by nothing but by prayer
and fasting."
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అయితే యేసు వాని చెయిా పటిు
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Jesus said unto him, "If thou canst believe, all things are possible to him that
believeth."
And straightway the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I
believe; help Thou mine unbelief!"
When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the
foul spirit, saying unto him, "Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come
out of him and enter no more into him."
And the spirit cried, and rent the boy sorely and came out of him; and he
was as one dead, insomuch that many said, "He is dead."
But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose.
And when He had come into the house, His disciples asked Him privately,
"Why could not we cast him out?"

వాని లేవనత్తగా వాడు నిలువబడెను. And they departed thence and passed through Galilee, and He would not
that any man should know it.
ఆయన్ ఇంటి లోనికి వెళ్లాన్ త్రువాత్ ఆయన్ శిషుాలుమే మందుకు ఆ
For He taught His disciples and said unto them, "The Son of Man is delivered
దయామును వెళాగొటులేక పోత్రమ్ని ఏకాంత్మున్ ఆయన్ న్డిగిరి.
into the hands of men, and they shall kill Him; and after He is killed, He shall
rise the third day."
అందుకాయన్ ప్ర
ర రథన్వలన్నే 2 గాని మ్రి దేనివలన్నైన్ను ఈ విధమైన్ది
But they understood not that saying, and were afraid to ask Him.
వదలిపోవుట అసాధామ్ని వారితో చెపపను.
వారకకడనుండి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెళ్ల
ా చండిరి; అది ఎవనికిని
And He came to Capernaum; and being in the house, He asked them, "What
తెలియట ఆయన్కిష్ుములేక పోయెను;
was it that ye disputed among yourselves on the way?"
ఏలయన్గా ఆయన్ త్న్ శిషుాలకు బోధించచ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు
మ్నుషుాల చేత్రకి అపపగింపబడు చనానడు, వారాయన్ను చంపదరు;
చంపబడిన్ మూడు దిన్ములకు ఆయన్ లేచన్ని వారితో చెపపను.

But they held their peace, for on the way they had disputed among
themselves as to who should be the greatest.
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వారు ఆ మ్యట గరహింపలేదు గాని ఆయన్ న్డుగ భ్యపడిరి.

And He sat down, and called the twelve and said unto them, "If any man
desire to be first, the same shall be last of all and servant of all."
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అంత్ట వారు కపరనహూమున్కు వచిచరి. వారు
ఎవడు గొపపవాడని
మ్యరుమున్ ఒకనితో ఒకడు
వాదించిరి గనుక
ఆయన్ ఇంట ఉన్నపుపడుమ్యరుమున్ మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ
వాదించచంటిరని వారిన్డుగగా

And He took a child and set him in the midst of them. And when He had
taken him in His arms, He said unto them,
"Whosoever shall receive one of such children in My name, receiveth Me;
and whosoever shall receive Me, receiveth not Me, but Him that sent Me."
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And John answered Him, saying, "Master, we saw one casting out devils in
Thy name, but he followeth us not, so we forbad him because he followeth
not us."
But Jesus said, "Forbid him not, for there is no man who shall do a miracle in
My name that can lightly speak evil of Me.
For he that is not against us is on our side.
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వారు ఊరకుండిరి. అపుపడాయన్ కూరుచండి పండెరండుమ్ందిని
పలిచిఎవడెైన్ను మొదటి వాడెైయండ గోరిన్యెడల, వాడందరిలో
కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై యండవలన్ని చెపప
యొక చిన్న బిడిను తీసికొని వారి మ్ధాను నిలువబెటిు, వానిని ఎత్రత
కౌగిలించకొని
ఇటిు చిన్న బిడిలలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచకొనువాడు న్నున చేరుచకొనును;
న్నున చేరుచకొనువాడు న్నున గాక న్నున పంపన్వానిని చేరుచ కొనున్ని
వారితో చెపపను.
అంత్ట యోహానుబోధకుడా, ఒకడు నీ పేరట దయాములను వెళాగొట్ట
ు ట
చూచిత్రవిిు; వాడు మ్న్లను వెంబడించవాడు కాడు గనుక వానిని
ఆటంకపరచిత్రమ్ని చెపపను.
అందుకు యేసువానిని ఆటంకపరచకుడి; నాపేరట అదుభత్ము చేసి న్నున
చలకన్గా నిందింపగల వాడెవడును లేడు;
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నాయందు విశావసముంచ ఈ చిన్నవారిలో నొకని అభ్ాంత్రపరచవాడెవడో,
వాడు మడకు పదద త్రరుగటిరాయి కటుబడి సముదరములో పడవేయబడుట
వానికి మేలు.
నీ చెయిా నినున అభ్ాంత్రపరచిన్
యెడల దానిని న్రికివేయము;

And if thy foot cause thee to fall, cut it off. It is better for thee to enter halt
into life than, having two feet, to be cast into hell, into the fire that never
shall be quenched,
where `their worm dieth not, and the fire is not quenched.'
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నీవు రండు చేతులు కలిగి న్రకములోని ఆరని అగినలోనికి పోవుటకంట్ట అంగ
హీనుడవెై జీవములో పరవేశించట మేలు.
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నీ ప్రదము నినున అభ్ాంత్రపరచిన్యెడల దానిని న్రికివేయము;
రండు ప్రదములు కలిగి న్రకములో పడవేయబడుటకంట్ట, కుంటివాడవెై
(నిత్ా) జీవములో పరవేశించటమేలు.
నీ
కనున నినున అభ్ాంత్రపరచిన్యెడల దాని తీసిప్రర
వేయము;
రండు కనునలు కలిగి న్రకములో పడవేయ బడుటకంట్ట ఒంటికనున
గలవాడవెై దేవుని రాజాములో పరవేశించట మేలు.

And if thine eye cause thee to fall, pluck it out. It is better for thee to enter
into the Kingdom of God with one eye than, having two eyes, to be cast into
hell fire,
where `their worm dieth not, and the fire is not quenched.'
For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted
with salt.
Salt is good, but if the salt has lost his saltness, with what will ye season it?
Have salt in yourselves, and have peace one with another."

For whosoever shall give you a cup of water to drink in My name, because
ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.

And whosoever shall cause one of these little ones that believe in Me to fall,
it is better for him that a millstone were hanged about his neck and he were
cast into the sea.
మ్న్కు విరోధికానివాడు మ్న్ పక్షముగా నున్నవాడ.
And if thy hand cause thee to fall, cut it off. It is better for thee to enter into
life maimed than, having two hands, to go into hell, into the fire that never
shall be quenched,
మీరు కీరసు
త వారని నా పేరట
మీకు గిననడు నీళ్ల
ా తా
ి గనిచచవాడు, త్న్కు where `their worm dieth not, and the fire is not quenched.'
రావలసిన్ ఫలము పోగొట్ట
ు కొన్డని మీతోనిశచయముగా చెపుప చనానను.
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న్రకమున్ వారి పురుగు చావదు;

అగిన ఆరదు.
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పరత్రవానికి ఉపుపసారము అగినవలన్ కలుగును.
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ఉపుప మ్ంచిదేగాని ఉపుప నిసాసరమైన్
యెడల దేనివలన్ మీరు
దానికి సారము కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుపసారము గలవారై యండి
యొకరితో ఒకరు సమ్యధాన్ముగా ఉండుడని చెపపను.
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ఆయన్ అకకడనుండి లేచి యూదయ ప్ర
ర ంత్..ములకును యొరా
ద ను అదదరికిని
వచెచను. జన్సమూహములు త్రరిగి ఆయన్యొదదకు కూడివచిచరి. ఆయన్
త్న్ వాడుక చొపుపన్ వారికి మ్రల బోధించచండెను.
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పరిసయాలు ఆయన్యొదదకు వచిచ, ఆయన్ను శోధించటకెైపురుషుడు త్న్ And Jesus answered and said unto them, "Because of the hardness of your
భారాను విడనాడుట నాాయమ్య? అని ఆయన్ న్డిగిరి.
heart he wrote you this precept.
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అందుకాయన్మోషే మీకేమి ఆజా
ా పంచెన్ని వారి
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వారుపరితాాగ పత్రిక వా
ర యించి, ఆమను విడనాడవలన్ని మోషే సెలవిచెచన్ని For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his
చెపపగా
wife,
యేసుమీ హృదయకాఠిన్ామునుబటిు అత్డ్ర ఆజాను మీకు వా
ర సి యిచెచను గాని and the two shall be one flesh.' So then they are no more two, but one flesh.
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సృషా
ు ాదినుండి (దేవుడు) వారిని పురు షునిగాను స్త్తీనిగాను కలుగ జేసెను.

What therefore God hath joined together, let not man put asunder."
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And in the house His disciples asked Him again about the same matter.
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ఈ హేతువుచేత్ పురుషుడు త్న్ త్లిదండు
ర లను విడిచి పటిు త్న్ భారాను
హతు
త కొనును;
వారిదదరు ఏకశరీరమై యందురు, గనుక వారిక ఇదదరుగా నుండక
యేకశరీరముగా నుందురు.
కాబటిు దేవుడు జత్పరచిన్ వారిని మ్నుషుాడు వేరుపరచ కూడదని వారితో
చెపపను.
ఇంటికి వచిచ శిషుాలు ఈ సంగత్రనిగూరిచ ఆయన్ను మ్రల న్డిగిరి.
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అందుకాయన్త్న్ భారాను విడనాడి మ్రియొకతెను పండిాచేసికొనువాడు
తాను విడనాడిన్ ఆమ విష్యమై వాభిచరించవాడగును.
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మ్రియ స్త్తీ త్న్ పురుషుని విడనాడి మ్రియొకని పండిాజేసికొనిన్యెడల
ఆమ వాభిచరించన్దగున్ని వారితో చెపపను.
త్మ్ చిన్నబిడిలను ముటువలన్ని కొందరాయన్యొదదకు వారిని తీసికొని
వచిచరి; అయితే శిషుాలు (వారిని తీసికొని వచిచన్) వారిని గదిదంచిరి.
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న్డిగెను.

యేసు అది చూచి కోపపడిచిన్నబిడిలను నాయెదదకు రానియాడి, వారి
నాటంక పరచవదు
ద ; దేవునిరాజాము ఈల్లటివారిదే.

And He rose from thence, and went into the region of Judea by the farther
side of the Jordan. And the people resorted unto Him again; and as He was
wont, He taught them again.
And the Pharisees came to Him and asked Him, "Is it lawful for a man to put
away his wife?" -- testing Him.
And He answered and said unto them, "What did Moses command you?"

And they said, "Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her
away."

But from the beginning of the creation, 'God made them male and female.

And He said unto them, "Whosoever shall put away his wife and marry
another, committeth adultery against her.
And if a woman shall put away her husband and be married to another, she
committeth adultery."
And they brought young children to Him, that He should touch them; and
His disciples rebuked those who brought them.
But when Jesus saw it, He was much displeased and said unto them, "Suffer
the little children to come unto Me, and forbid them not, for of such is the
Kingdom of God.
Verily I say unto you, whosoever shall not receive the Kingdom of God as a
little child, he shall not enter therein."
And He took them up in His arms, put His hands upon them, and blessed
them.

And when He had gone forth onto the road, there came one running, and
knelt before Him and asked Him, "Good Master, what shall I do that I may
inherit eternal life?"
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చిన్నబిడి
వల దేవునిరాజాము న్ంగీకరింపనివాడు అందులో నంత్
మ్యత్ిము పరవేశింపడని మీతో నిశచయముగా చెపుప చనానన్ని చెపప
ఆ బిడిలను ఎత్రత కౌగిలించకొని, వారి మీద చేతులుంచి ఆశీరవదించెను.
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ఆయన్ బయలుదేరి మ్యరుమున్ పోవుచండగా ఒకడు పరుగెత్రతకొనివచిచ
ఆయన్యెదుట మోకాళ్ల
ా నిసదోబధ కుడా, నిత్ాజీవమున్కు
వారసుడన్గుటకు నేనేమి చేయదు న్ని ఆయన్ న్డిగెను.
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యేసున్నున సతుపరుషుడని యేల చెపుపచనానవు? దేవుడొకకడ గాని మ్రి
ఎవడును సతుపరుషుడు కాడు.
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యేసు వారిని చూచిఇది మ్ను షుాలకు అసాధామే గాని, దేవునికి అసాధాము
కాదు; దేవునికి సమ్సతమును సాధామే అనను.
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పేతురు ఇదిగోమేము సమ్సతమును విడిచిపటిు నినున వెంబడించిత్రమ్ని
ఆయన్తో చెపపసాగెను.

And Jesus said unto him, "Why callest thou Me good? There is none good
but One, that is, God.
Thou knowest the commandments: `Do not commit adultery, do not kill, do
not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and
mother.'"
And he answered and said unto Him, "Master, all these have I observed
from my youth."

Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, "One thing thou
lackest: Go thy way, sell whatsoever thou hast and give to the poor, and
thou shalt have treasure in Heaven; and come, take up the cross, and follow
Me."
న్రహత్ా చేయవదు
ద , వాభిచ రింపవదు
ద , దొంగిలవదు
ద , అబదిసాక్షాము
And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great
పలుకవదు
ద , మోస పుచచవదు
ద , నీ త్లిదండు
ర లను సనాినింపుము అను ఆజాలు possessions.
నీకు తెలియను గదా అని అత్నితో చెపపను.
అందు కత్డుబోధకుడా, బాలామునుండి ఇవనినయ అనుస రించచనే
And Jesus looked round about and said unto His disciples, "How hardly shall
యంటిన్ని చెపపను.
they that have riches enter into the Kingdom of God!"
యేసు అత్ని చూచి అత్ని పేరమించినీకు ఒకటి కొదువగానున్నది; నీవు వెళ్లా
And the disciples were astonished at His words, but Jesus answered again
నీకు కలిగిన్వనినయ అమిి బీదలకిముి, పరలోకమ్ందు నీకు ధన్ము
and said unto them, "Children, how hard is it for them that trust in riches to
కలుగును; నీవు వచిచ న్నున వెంబడించమ్ని చెపపను.
enter into the Kingdom of God!
అత్డు మిగుల ఆసితగలవాడు, గనుక ఆ మ్యటకు ముఖము చిన్నబుచచకొని,
దుుఃఖపడుచ వెళ్లాపోయెను.
అపుపడు యేసు చట్ట
ు చూచిఆసితగలవారు దేవుని రాజాములో పరవేశించట
ఎంతో దురాభ్మ్ని త్న్ శిషుా లతో చెపపను.
ఆయన్ మ్యటలకు శిషుాలు విసియ మొందిరి. అందుకు యేసు త్రరిగి
వారితో ఇటాననుపలాల్లరా, త్మ్ ఆసితయందు న్మిికయంచవారు దేవుని
రాజాములో పరవేశించట ఎంతో దురాభ్ము;

It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man
to enter into the Kingdom of God."
And they were astonished beyond measure, saying among themselves,
"Who then can be saved?"
And Jesus, looking upon them, said, "With men it is impossible, but not with
God; for with God all things are possible."

ధన్
వంతుడు దేవుని రాజాములో పరవేశించటకంట్ట ఒంట్ట సూదిబెజజములో
దూరుట సులభ్ము.
అందుకు వారు అత్ాధికముగా ఆశచరాపడి అటాయితే ఎవడు రక్షణపంద
గలడని ఆయన్ న్డిగిరి.

Then Peter began to say unto Him, "Lo, we have left all and have followed
Thee."
And Jesus answered and said, "Verily I say unto you, there is no man that
hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children
or lands for My sake and the Gospel's,
but he shall receive a hundredfold now in this time, houses and brethren
and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in
the world to come, eternal life.
But many that are first shall be last, and the last first."
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అందుకు యేసు ఇటాననునా నిమిత్తమును సువారి నిమిత్తమును ఇంటినైన్ను
అన్నదముిలనైన్ను అకక చెలాండరనైన్ను త్లి దండు
ర లనైన్ను పలాలనైన్ను
భూములనైన్ను విడిచిన్వాడు

And they were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went before
them; and they were amazed, and as they followed, they were afraid. And
He took again the twelve, and began to tell them what things would happen
unto Him,
ఇపుపడు ఇహమ్ందు హింసలతో ప్రట్ట నూరంత్లుగా ఇండాను
saying, "Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be
అన్నదముిలను అకకచెలాండరను త్లు
ా లను పలాలను భూములను, రాబోవు delivered unto the chief priests and unto the scribes; and they shall
లోకమ్ందు నిత్ాజీవమును పందు న్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను. condemn Him to death, and shall deliver Him to the Gentiles.
మొదటి వారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటి
వారగుదురు అనను.
వారు పరయాణమై యెరూష్లేమున్కు వెళ్ల
ా చండిరి. యేసు వారికి ముందు
న్డుచచండగా వారు విసియ మొందిరి, వెంబడించవారు భ్యపడిరి.
అపుపడాయన్ మ్రల పండెరండుగురు శిషుాలను పలుచకొని, త్న్కు సంభ్
వింపబోవువాటిని వారికి తెలియజపపనారంభించి

And they shall mock Him and shall scourge Him, and shall spit upon Him and
shall kill Him. And the third day He shall rise again."
And James and John, the sons of Zebedee, came unto Him, saying, "Master,
we would that Thou should do for us whatsoever we shall desire."

33

ఇదిగో మ్న్ము యెరూష్లేమున్కు వెళ్ల
ా చనానము; మ్నుష్ా కుమ్యరుడు
పరధాన్యాజకులకును శాసు
త ీలకును అపపగింప బడును; వారాయన్కు
మ్రణశిక్ష విధించి ఆయన్ను అన్ా జనుల కపపగించెదరు.

And He said unto them, "What would ye that I should do for you?"
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They said unto Him, "Grant unto us that we may sit, one on Thy right hand
and the other on Thy left hand, in Thy glory."
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వారు ఆయన్ను అపహసించి, ఆయన్మీద ఉమిివేసి, కొరడాలతో ఆయన్ను
కొటిు చంపదరు; మూడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆయన్ త్రరిగి లేచన్ని
చెపపను.
జబెదయి కుమ్యరులైన్ యాకోబును యోహానును ఆయన్యొదదకు
వచిచబోధకుడా, మేము అడుగున్దలా నీవు మ్యకు చేయ గోరుచనానమ్ని
చెపపగా
ఆయన్నేను మీకేమి చేయ గోరుచనానరని వారి న్డిగెను.
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అపుపడు యేసునేను తా
ి గుచన్న గిననలోనిది మీరు తా
ి గెదరు; నేను
పందుచన్న బాపత సిము మీరు పందదరు, గాని
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నా కుడివెైపున్ను ఎడమ్ వెైపున్ను కూరుచండనిచచట నావశములో లేదు;
అది ఎవరికి సిదిపరచబడెనో వారికే (దొరకున్ని) వారితో చెపపను.
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త్కికన్పదిమ్ంది శిషుాలు ఆ మ్యట విని, యాకోబు యోహానుల మీద
కోపపడసాగిరి.

వారునీ మ్హిమ్యందు నీ కుడివెైపున్ ఒకడును నీ యెడమ్వెైపున్ ఒకడును
కూరుచండున్ట్ట
ా మ్యకు దయ చేయమ్ని చెపపరి.
యేసుమీరేమి అడుగుచనానరో మీకు తెలియదు; నేను తా
ి గుచన్న
గిననలోనిది తా
ి గుటయె
ై న్ను, నేను పందుచన్న బాపతసిము పందుట
యె
ై న్ను మీచేత్ అగునా? అని వారి న్డుగగా వారుమ్య చేత్ అగున్నిరి.

But Jesus said unto them, "Ye know not what ye ask. Can ye drink of the cup
that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with?"
And they said unto Him, "We can." And Jesus said unto them, "Ye shall
indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am
baptized with, also shall ye be baptized.
But to sit on My right hand and on My left hand is not Mine to give, but it
shall be given to them for whom it is prepared."
And when the ten heard it, they began to be much displeased with James
and John.

But Jesus called them to Him and said unto them, "Ye know that they that
are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and
their great ones exercise authority upon them.
But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you
shall be your minister,
and whosoever of you would be the chiefest shall be servant of all.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Mark

10

42

యేసు
వారిని త్న్యొదదకు పలిచి వారితో ఇటాననుఅన్ాజనులలో
అధికారులని యెంచబడిన్వారు వారిమీద పరభుత్వము చేయదురు; వారిలో
గొపపవారు వారిమీద అధికారము చేయదురని మీకు తెలియను.
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మీలో ఆల్లగుండ కూడదు. మీలో ఎవడెైన్ను గొపపవాడెై యండగోరిన్ యెడల And they came to Jericho. And as He went out of Jericho with His disciples
వాడు మీకు పరిచారము చేయవాడెై యండ వలను.
and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by
the wayside begging.
మీలో ఎవడెైన్ను పరముఖుడెై యండగోరిన్ యెడల, వాడు అందరికి దాసుడెై
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and
యండవలను.
say, "Jesus, Thou Son of David, have mercy on me!"
మ్నుష్ా కుమ్యరుడు పరిచారము చేయించకొనుటకు రాలేదు గాని
And many charged him that he should hold his peace; but he cried out all
పరిచారము చేయటకును, అనేకులకు పరత్రగా విమోచన్ కరయధన్ముగా త్న్ the more, "Thou Son of David, have mercy on me!"
ప్ర
ర ణము ఇచచటకును వచెచన్నను.
వారు యెరికోపటుణమున్కు వచిచరి. ఆయన్ త్న్ శిషుాలతోను బహు
And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they called the
జన్సమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచచచండగా, తీమ్యి
blind man, saying unto him, "Be of good comfort; rise; He calleth thee."
కుమ్యరుడగు బరిిమ్యి యను గు
ి వపరకకను కూరుచండెను.
ర డిి భిక్షకుడు తో
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ఈయన్ న్జరేయడెైన్ యేసు అని వాడు విని
దావీదు కుమ్యరుడా
యేసూ, న్నున కరుణంపుమ్ని కేకలు వేయ మొదలుపట్టును.

And he, casting away his garment, rose and came to Jesus.
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ఊరకుండుమ్ని అ నేకులు వానిని గదిదంచిరి గాని వాడుదావీదు కుమ్యరుడా,
న్నున కరు ణంపుమ్ని మ్రి ఎకుకవగా కేకలువేసెను.
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అపుపడు యేసు నిలిచివానిని పలువుడని చెపపగా వారా గు
ర డిివానిని
పలిచిధైరాము తెచచకొనుము, ఆయన్ నినున పలుచ చనానడు, లమ్ిని
వానితో చెపపరి.
అంత్ట వాడు
బటును ప్రరవేసి, దిగు
ు న్ లేచి యేసునొదదకు వచెచను.

And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do
unto thee?" The blind man said unto Him, "Lord, that I might receive my
sight."
And Jesus said unto him, "Go thy way. Thy faith hath made thee whole."
And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.
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యేసునేను నీకేమి చేయ గోరుచనానవని వాని న్డు గగా, ఆ
గు
ర డిివాడుబోధకుడా, నాకు దృష్ు కలుగ గగా, ఆ గు
ర డిివాడుబోధకుడా, నాకు
దృష్ు కలుగ జేయమ్ని ఆయన్తో అనను.

And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany at the
Mount of Olives, He sent forth two of His disciples
and said unto them, "Go your way into the village opposite you, and as soon
as ye have entered into it, ye shall find a colt tied, whereon man never sat.
Loose him and bring him.
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అందుకు యేసునీవు వెళ్ల
ా ము; నీ విశావసము నినున సవసథపరచెన్ని చెపపను.
వెంటనే వాడు తో
ి వను ఆయన్వెంట చూపుపంది
వెళ్లాను.

And if any man say unto you, `Why do ye this?' say ye that the Lord hath
need of him, and straightway he will send him hither."
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And they went their way and found the colt tied outside by the door at a
place where two ways met, and they loosed him.
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వారు యెరూష్లేమున్కు సమీపంచి ఒలీవల కొండ దగురనున్న బేత్పగ
బేత్నియ అను గా
ర మ్ములకు వచిచ న్పుపడు, ఆయన్ త్న్ శిషుాలలో ఇదదరిని
చూచి
మీ యెదుటనున్న గా
ా డి; అందులో మీరు పరవేశింపగానే
ర మ్మున్కు వెళ్ల
కటుబడియన్న యొక గాడిద పలా కన్ బడును; దానిమీద ఏ మ్నుషుాడును
ఎపుపడును కూరుచండ లేదు; దానిని విపప, తోలుకొని రండి.

For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister
and to give His life as a ransom for many."

And certain of those who stood there said unto them, "What do ye, loosing
the colt?"
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ఎవడెైన్నుమీరందుకు ఈల్లగు చేయ చనానరని మిముి న్డిగిన్
యెడలఅది పరభువున్కు కావలసియన్నదని చెపుపడి. త్క్షణమే అత్డు
దానిని ఇకకడికితోలి పంపున్ని చెపప వారిని పంపను.
వారు వెళాగా వీధిలో ఇంటి బయట త్లవాకిట కటుబడియన్న గాడిద పలా
యొకటి వారికి కన్బడెను; దానిని విపుపచండగా,
అకకడ నిలిచియన్న వారిలో కొందరు మీరేమి చేయచనానరు? గాడిద
పలాను ఎందుకు విపుపచనానరని వారిన్డిగిరి.
అందుకు శిషుాలు, యేసు ఆజా
ా పంచిన్ట్ట
ు వారితో చెపపగా వారు పోనిచిచరి.

And they said unto them even as Jesus had commanded, and they let them
go.

వారు ఆ గాడిదపలాను యేసునొదదకు తోలుకొని వచిచ, త్మ్ బటులు దానిపై
వేయగా ఆయన్ దానిమీద కూరుచం డెను.
అనేకులు త్మ్ బటులను దారి పడుగున్ను పరచిరి, కొందరు తాము
పలములలో న్రికిన్ కొమ్ిలను పరచిరి.

Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the
Lord! Hosanna in the highest!"
And Jesus entered into Jerusalem and into the temple. And when He had
looked round about upon all things, as now the eventide had come, He went
out unto Bethany with the twelve.
And on the morrow, when they had come from Bethany, He was hungry;
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వారు యెరూష్లేమున్కు వచిచన్పుపడు ఆయన్ దేవా లయములో పరవేశించి,
దేవాలయములో కరయ వికరయ ములు చేయవారిని వెళాగొటు నారంభించి,
రూకలు మ్యరుచవారి బలాలను, గువవలముివారి పీటలను పడదోరసి
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దేవాలయము గుండ ఏప్రత్ియె
ై న్ను ఎవనిని తేనియా కుండెను.
మ్రియ ఆయన్ బోధించచ నా మ్ందిరము సమ్సతమైన్ అన్ాజనులకు
ప్ర
ర రథన్ మ్ందిరమ్న్బడును అని వా
ర యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని
దొంగల గుహగా చేసిత్రరనను.

మ్రియ ముందు వెళ్ల
ా చండిన్వారును వెనుక వచచచండిన్ వారును
జయము1
పరభువు పేరట వచచవాడు సు
త త్రంపబడుగాక వచచచన్న మ్న్ త్ండిరయె
ై న్
దావీదు రాజాము సు
త త్రంపబడుగాక సరోవన్నత్మైన్ సథలములలో జయము1
అని కేకలు వేయచండిరి.
ఆయన్ యెరూష్లేమున్కు వచిచ దేవాలయములో పరవేశించి, చట్ట
ు
సమ్సతమును చూచి, సాయంకాల మైన్ందున్ పండెరండుమ్ందితో కూడ
బేత్నియకు వెళ్లాను.
మ్రునాడు వారు బేత్నియనుండి వెళ్ల
ా చండగా ఆయన్ ఆకలిగొని

ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెట్ట
ు ను దూరము నుండి చూచి, దానిమీద
ఏమైన్ను దొరకునేమో అని వచెచను. దానియొదదకు వచిచ చూడగా, ఆకులు
త్పప మ్రేమియ కన్బడలేదు; ఏలయన్గా అది అంజూరపు పండాకాలము
కాదు.
అందుకాయన్ఇకమీదట ఎన్నటి కిని నీ పండు
ా ఎవరును త్రన్కుందురు గాక
అని చెపపను ; ఇది ఆయన్ శిషుాలు వినిరి.

And they brought the colt to Jesus and cast their garments on him, and He
sat upon him.
And many spread their garments upon the way, and others cut down
branches off the trees and strewed them upon the way.
And those who went before, and those who followed, cried, saying,
"Hosanna! Blessed is He that cometh in the name of the Lord!

and seeing a fig tree afar off having leaves, He went to see if perhaps He
might find any thing thereon. But when He came to it He found nothing but
leaves, for the time for figs was not yet.
And Jesus spoke and said unto it, "Let no man eat fruit of thee hereafter for
ever." And His disciples heard it.
And they came to Jerusalem. And Jesus went into the temple, and began to
cast out those who sold and bought in the temple, and overthrew the tables
of the moneychangers and the seats of those who sold doves.
And He would not suffer that any man should carry any vessel through the
temple.

And He taught, saying unto them, "Is it not written, `My house shall be
called for all nations the house of prayer'? But ye have made it a den of
thieves."
And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might
destroy Him; for they feared Him, because all the people were astonished at
His doctrine.
And when evening had come, He went out of the city.
And in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from
the roots.
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శాసు
త ీలును పరధాన్యాజకులును ఆ మ్యట విని, జన్ సమూహమ్ంత్య
And Peter, calling to remembrance, said unto Him, "Master, behold, the fig
ఆయన్ బోధకు బహుగా ఆశచరా పడుట చూచి, ఆయన్కు భ్యపడి, ఆయన్ tree which Thou cursed is withered away."
నేల్లగు సంహరించదమ్య అని సమ్యము చూచచండిరి.
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సాయంకాలమైన్పుపడు ఆయన్ పటుణములోనుండి బయలుదేరను.
And Jesus answering, said unto them, "Have faith in God.
పరదు
ద న్ వారు మ్యరుమున్ పోవుచండగా ఆ అంజూ రపుచెట్ట
ు వేళ్ల
ా మొదలుకొని For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, `Be
యెండియండుట చూచిరి.
thou removed, and be thou cast into the sea,' and shall not doubt in his
heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass,
he shall have whatsoever he saith.

Mark

11

21

అపుపడు పేతురు ఆ సంగత్ర జా
ా పకమున్కు తెచచకొనిబోధకుడా, యిదిగో
నీవు శపంచిన్ అంజూరపుచెట్ట
ు ఎండిపోయెన్ని ఆయన్తో చెపపను.

Therefore I say unto you, what things so ever ye desire when ye pray,
believe that ye receive them, and ye shall have them.
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అందుకు యేసు వారితో ఇటాననుమీరు దేవునియందు విశావసముంచడి.

And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your
Father also who is in Heaven may forgive you your trespasses.
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But if ye do not forgive, neither will your Father who is in Heaven forgive
your trespasses."
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ఎవడెైన్ను ఈ కొండను చూచినీవు ఎత్తబడి సముదర ములో పడవేయబడు
మ్ని చెపప, త్న్ మ్న్సుసలో సందే హింపక తాను చెపపన్ది జరుగున్ని
న్మిిన్యెడల వాడు చెపపన్ది జరుగున్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
అందుచేత్ ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడు మీరు అడుగుచన్న వాటినలాను
పందియనానమ్ని న్ముిడి; అపుపడు అవి మీకు కలుగున్ని మీతో
చెపుపచనానను.
మీకు ఒకనిమీద విరోధ మేమైన్ను కలిగియన్న యెడల, మీరు నిలువబడి
ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడెలాను
వాని క్షమించడి.
అపుపడు పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిరయ మీ ప్రపములు క్షమించను.
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The baptism of John: was it from Heaven, or of men? Answer Me."
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వారు యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచిచరి. ఆయన్ దేవాలయములో
త్రరుగుచండగా పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును పదదలును
ఆయన్యొదదకువచిచ
నీవు ఏ అధి కారమువలన్ ఈ కారాములు చేయచనానవు? వీటిని
చేయటకు ఈ యధికారము నీకెవడిచెచన్ని అడిగిరి.
అందుకు యేసునేనును మిముిను ఒక మ్యట అడిగెదను, నా
కుత్తరమియాడి, అపుపడు నేను ఏ అధికారమువలన్ వీటిని చేయచనాననో
అది మీతో చెపుపదును.
యోహాను ఇచిచన్ బాపతసిము పరలోకమునుండి కలిగిన్దా మ్నుషుాలనుండి
కలిగిన్దా? నాకు ఉత్తరమియాడని చెపపను.
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And they came again to Jerusalem. And as He was walking in the temple,
there came to Him the chief priests and the scribes and the elders,
and said unto Him, "By what authority doest thou these things? And who
gave thee this authority to do these things?"
And Jesus answered and said unto them, "I will also ask of you one
question; answer Me, and I will tell you by what authority I do these things.

And they reasoned among themselves, saying, "If we shall say `From
Heaven,' he will say `Why then did ye not believe him?'
But if we shall say `Of men'" -- they feared the people, for all men counted
John that he was a prophet indeed.

And they answered and said unto Jesus, "We cannot tell." And Jesus
answering, said unto them, "Neither do I tell you by what authority I do
these things."
అందుకు వారుమ్న్ము పరలోకమునుండి కలిగిన్దని చెపపన్యెడల,
And He began to speak unto them by parables: "A certain man planted a
ఆయన్ఆల్లగెైతే మీరు ఎందుకత్ని న్మ్ిలేదని అడుగును;
vineyard, and set a hedge about it, and dug a place for the wine vat, and
built a watchtower; and he leased it out to husbandmen and went into a far
country.
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మ్నుషుాలవలన్ కలిగిన్ దని చెపుపదుమ్య అని త్మ్లోతాము
ఆలోచించకొనిరి గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పరవకి యని యెంచిరి

And at the harvest season he sent to the husbandmen a servant, that he
might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.
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And they caught him, and beat him, and sent him away empty.
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గనుక పరజలకు భ్యపడిఆ సంగత్ర మ్యకు తెలియదని యేసున్కు
ఉత్తరమిచిచరి. అందుకు యేసుఏ అధికారము వలన్ ఈ కారాములు
చేయచనాననో అదియ నేను మీతో చెపపన్నను.
ఆయన్ ఉపమ్యన్రీత్రగా వారికి బోధింపనారం భించెను; ఎటాన్గాఒక
మ్నుషుాడు దా
ర క్షతోట
నాటించి, దానిచట్ట
ు కంచె వేయించి, దా
ర క్షలతొటిు
తొలిపంచి గోపురము కటిుంచి, కాపులకు దానిని గుత్తకిచిచ
దేశాంత్రముపోయెను.
పంటకాలమ్ందు ఆ కాపుల నుండి దా
ర క్షతోట పండాలో త్న్ భాగము తీసికొని
వచచటకు, కాపులయొదదకు అత్డు ఒక దాసునిపంపగా
వారు వాని పట్ట
ు కొని కొటిు, వటిుచేతులతో పంపవేసిరి.
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మ్రల అత్డు మ్రియొక దాసుని వారియొదదకు పంపగా, వారు వాని త్ల
గాయముచేసి అవమ్యన్పరచిరి.
అత్డు మ్రియొకని పంపగా వానిని చంపరి. అత్డింక అనేకులను పంపగా,
వారు కొందరిని కొటిురి, కొందరిని చంపరి.
ఇంకను అత్నికి పరయ కుమ్యరుడు ఒకడుండెను గనుకవారు త్న్ కుమ్యరుని
సనాినించెదరనుకొని తుదకు వారి యొదదకు అత్నిని పంపను.

And again he sent unto them another servant, and at him they cast stones,
and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.

And again he sent another, and him they killed, and many others, beating
some and killing some.
Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto
them, saying, `They will reverence my son.'
But those husbandmen said among themselves, `This is the heir. Come, let
us kill him, and the inheritance shall be ours.'
And they took him and killed him, and cast him out of the vineyard.
What therefore shall the lord of the vineyard do? He will come and destroy
the husbandmen, and will give the vineyard unto others.

అయితే ఆ కాపులుఇత్డు వారసుడు; ఇత్ని చంపుదము రండి, అపుపడు
సావసథాము మ్న్దగున్ని త్మ్లోతాము చెపుపకొని
అత్నిని పట్ట
ు కొని చంప, దా
ర క్షతోట వెలుపల ప్రరవేసిరి.
కావున్ ఆ దా
ర క్షతోట యజమ్యనుడమి చేయను? అత్డు వచిచ, ఆ
కాపులను సంహరించి, యిత్రులకు ఆ దా
ర క్షతోట ఇచచను గదా. మ్రియ

And have ye not read this Scripture? `The stone which the builders rejected
has become the head of the corner;
this was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes.'"
And they sought to lay hold on Him, but they feared the people, for they
knew that He had spoken the parable against them. And they left Him, and
went their way.
ఇలు
ా కట్ట
ు వారు నిరాకరించిన్ రాయి మూలకు త్లరాయి ఆయెను
And they sent unto Him certain of the Pharisees and of the Herodians to
catch Him in His words.
ఇది పరభువువలన్నే కలిగెను ఇది మ్న్ కనునలకు ఆశచరాము అను లేఖన్ము And when they had come, they said unto Him, "Master, we know that thou
మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా
art true and carest for no man; for thou regardest not the person of men,
but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar, or
not?
త్ముిను గూరిచ ఆ ఉపమ్యన్ము చెపపన్ని వారు గరహించి ఆయ న్ను
Shall we give, or shall we not give?" But He, knowing their hypocrisy, said
పట్ట
ు కొనుటకు సమ్యము చూచచండిరి గాని జన్ సమూహమున్కు
unto them, "Why tempt ye Me? Bring Me a penny, that I may see it."
భ్యపడి ఆయన్ను విడిచిపోయిరి.
వారు మ్యటలలో ఆయన్ను చికుకపరచవలన్ని, పరిసయాలను
And they brought it, and He said unto them, "Whose image and
హేరోదీయలను కొందరిని ఆయన్ యొదదకు పంపరి.
superscription is this?" And they said unto Him, "Caesar's."
వారు వచిచబోధకుడా, నీవు సత్ావంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షాపటునివాడవని And Jesus answering, said unto them, "Render to Caesar the things that are
మే మరుగుదుము; నీవు మోమోటములేనివాడవెై దేవుని మ్యరుము సత్ాముగా Caesar's, and to God the things that are God's." And they marveled at Him.
బోధించవాడవు. కెైసరుకు పనిన చచట నాాయమ్య కాదా?
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ఇచెచదమ్య ఇయాకుందుమ్య? అని ఆయన్ న్డిగిరి. ఆయన్ వారి
వేష్ధారణను ఎరిగిమీరు న్నున ఎందుకు శోధించచనానరు? ఒక దేనారము1
నా యొదదకు తెచిచ చూపుడని వారితో చెపపను.
వారు తెచిచరి, ఆయన్ఈ రూపమును, పై వా
ర త్య, ఎవరివని వారి న్డుగగా
వారుకెైసరువి అనిరి.

Mark

12

15

Mark

12

16

Mark

12

17

అందుకు యేసుకెైసరువి కెైసరున్కును దేవునివి దేవునికిని చెలిాంచడని
వారితో చెపపగా వారాయన్నుగూరిచ బహుగా ఆశచరాపడిరి.
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పున్రుతా
థ న్ము లేదని చెపపడి సదూ
ద కయాలు ఆయన్ యొదదకువచిచ
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బోధకుడా, త్న్భారా బరదికియండగా ఒకడు పలాలు లేక చనిపోయిన్యెడల
వాని సహోదరుడు వాని భారాను పండిాచేసికొని త్న్ సహోదరునికి సంతా న్ము
కలుగజేయవలన్ని మోషే మ్యకు వా
ర సియిచెచను.
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ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక స్త్తీని పండిాచేసికొని
సంతాన్ములేక చనిపోయెను
గనుక రండవవాడు ఆమను పండిా చేసికొనను, వాడును సంతా న్ము లేక
చనిపోయెను; అట్టవలనే మూడవవాడును చనిపోయెను.
ఇట్ట
ా ఏడుగురును సంతాన్ములేకయే చని పోయిరి. అందరివెనుక ఆ స్త్తీయ
చనిపోయెను.
పున్రుతా
థ న్మ్ందు వారిలో ఎవనికి ఆమ భారాగా ఉండును? ఆమ ఆ
యేడుగురికిని భారా ఆయెను గదా అని అడిగిరి.
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శాసు
త ీలలో ఒకడు వచిచ, వారు త్రికంచట విని, ఆయన్ వారికి బాగుగా
ఉత్తరమిచెచన్ని గరహించిఆజా లనినటిలో పరధాన్మైన్దేదని ఆయన్ న్డిగెను.
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అందుకు యేసుపరధాన్మైన్ది ఏదన్గాఓ ఇశారయేలూ, వినుము; మ్న్ దేవుడెైన్ And the scribe said unto Him, "Well, Master, thou hast said the truth, for
పరభువు అదివతీయ పరభువు.
there is one God, and there is none other than He.

అందుకు యేసుమీరు లేఖన్ములనుగాని దేవుని శకిినిగాని యెరుగక
పోవుటవలన్నే పరబడు చనానరు.
వారు మ్ృతులలోనుండి లేచన్పుపడు పండిాచేసికొన్రు, పండిాకియాబడరు
గాని పరలోక మ్ందున్న దూత్లవల నుందురు.
వారు లేచెదరని మ్ృతులనుగూరిచన్ సంగత్ర మోషే గరంథమ్ందలి పదను
గురించిన్ భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడునేను
అబా
ర హాము దేవుడను ఇసాసకు దేవుడను యాకోబు దేవుడన్ని అత్నితో
చెపపను.
ఆయన్
సజీవుల దేవుడు గాని మ్ృతుల దేవుడు కాడు. కావున్ మీరు
బహుగా పరబడు చనానరని వారితో చెపపను.

Then came unto Him the Sadducees, who say that there is no resurrection.
And they asked Him, saying,
"Master, Moses wrote unto us that if a man's brother die, and leave his wife
behind him, and leave no children, then his brother should take his wife and
raise up seed unto his brother.
Now there were seven brethren; and the first took a wife, and dying, left no
seed.
And the second took her and died, neither leaving any seed. And the third
likewise.
So the seven had her and left no seed. Last of all the woman died also.

In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be,
for all seven had her for a wife?"
And Jesus answering, said unto them, "Do ye not therefore err, because ye
know not the Scriptures, neither the power of God?
For when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in
marriage, but are as the angels who are in Heaven.
And concerning the dead, that they rise: have ye not read in the book of
Moses, how in the bush God spoke unto him, saying, `I am the God of
Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob'?
He is not the God of the dead, but the God of the living. Ye therefore do
greatly err."
And one of the scribes came, and having heard them reasoning together,
and perceiving that He had answered them well, asked Him, "Which is the
first commandment of all?"
And Jesus answered him, "The first of all the commandments is: `Hear, O
Israel, the Lord our God is one Lord.

And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul,
and with all thy mind, and with all thy strength;' this is the first
commandment.
And the second is like, namely this: `Thou shalt love thy neighbor as thyself.'
There is no other commandment greater than these."
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నీవు నీ పూరణహృదయముతోను, నీ పూరా
ణ త్ితోను, నీ పూరణవివేకముతోను, నీ
పూరణబలముతోను, నీ దేవుడెైన్ పరభువును పేరమింపవల న్నున్ది పరధాన్మైన్
ఆజా.
రండవది, నీవు నినునవల నీ పరుగువానిని పేరమింపవల న్నున్ది రండవ ఆజా;
వీటికంట్ట ముఖామైన్ ఆజా మ్రే దియ లేదని అత్నితో చెపపను
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And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the
soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more
than all whole burnt offerings and sacrifices."
And when Jesus saw that he answered discreetly, He said unto him, "Thou
art not far from the Kingdom of God." And no man after that dared ask Him
any question.
ఆ శాసితీబోధకుడా, బాగుగా చెపపత్రవి; ఆయన్ అదివతీయడనియ, ఆయన్ And Jesus answered and said, while He taught in the temple, "How say the
త్పప వేర్కకడు లేడనియ నీవు చెపపన్ మ్యట సత్ామే.
scribes that Christ is the Son of David?
పూరణ హృదయముతోను, పూరణవివేకముతోను, పూరణ బలముతోను, ఆయన్ను For David himself said by the Holy Ghost: `The Lord said to my Lord, "Sit
పేరమించటయ ఒకడు త్నున వల త్న్ పరుగువాని పేరమించటయ సరావంగ Thou at My right hand until I make Thine enemies Thy footstool."'
హోమ్ములనినటికంట్టను బలులకంట్టను అధికమ్ని ఆయ న్తో చెపపను.
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విధవరాండర యిండు
ా దిగమిం గుచ, మ్యయవేష్ముగా దీరాప్ర
ర రథన్లు
చేయదురు.
వీరు మ్రి విశ్రష్ముగా శిక్ష పందుదురనను.
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ఆయన్ కానుకపట్టు యెదుట కూరుచండి, జన్సమూ హము ఆ కానుకపట్టులో
డబుబలు వేయట చూచ చండెను. ధన్వంతులైన్వారనేకులు అందులో
విశ్రష్ ముగా సొముి వేయచండిరి.
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ఒక బీద విధవరాలు వచిచ రండు కాసులు వేయగా

And as He went out of the temple, one of His disciples said unto Him,
"Master, see what manner of stones and what buildings are here!"
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ఆయన్ త్న్ శిషుాలను పలిచికానుకపట్టులో డబుబలు వేసిన్ వారందరికంట్ట
ఈ బీద విధవరాలు ఎకుకవ వేసెన్ని మీతో నిశచయ
ముగా
చెపుపచనానను.

And Jesus answering, said unto him, "Seest thou these great buildings?
There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown
down."

అత్డు వివేకముగా నుత్తరమిచెచన్ని యేసు గరహించినీవు దేవుని
రాజామున్కు దూరముగ లేవని అత్నితో చెపపను. ఆ త్రువాత్ ఎవడును
ఆయ న్ను ఏ పరశనయ అడుగ తెగింపలేదు.
ఒకపుపడు యేసు దేవాలయములో బోధించచండగా కీరసు
త , దావీదు
కుమ్యరుడని శాసు
త ీలు చెపుపచనాన రేమి?

David therefore himself calleth Him `Lord'; and whence is He then his son?"
And the common people heard Him gladly.

నేను నీ శతు
ి వులను నీకు ప్రదపీఠముగా ఉంచ వరకు నీవు నా కుడివెైపున్
కూరుచండుమ్ని పరభువు నా పరభువుతో చెపపను అని దావీదే
పరిశుదా
ి త్ివలన్ చెపపను.
దావీదు ఆయ న్ను పరభువని చెపుపచనానడ, ఆయన్ ఏల్లగు అత్ని
కుమ్యరుడగున్ని అడిగెను. సామ్యన్ాజనులు ఆయన్ మ్యటలు సంతోష్ముతో
వినుచండిరి.
మ్రియ ఆయన్ వారికి బోధించచ నిటానను శాసు
త ీలనుగూరిచ
జాగరత్తపడుడి. వారు నిలువు టంగీలు ధరించకొని త్రరుగుటను,
సంత్వీధులలో వందన్ములను
సమ్యజమ్ందిరములలో అగరపీఠములను, విందులలో అగర సాథన్ములను కోరుచ

and the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts,

And He said unto them in His doctrine, "Beware of the scribes, who love to
go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,

who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers: these
shall receive greater damnation."
And Jesus sat opposite the treasury, and beheld how the people cast money
into the treasury. And many who were rich cast in much.
And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which
make a farthing.
And He called unto Him His disciples and said unto them, "Verily I say unto
you, that this poor widow hath cast more in than all they that have cast into
the treasury;
for they all cast in of their abundance, but she of her want cast in all that
she had, even all her living."
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వారందరు త్మ్కు కలిగిన్ సమ్ృదిిలోనుండి వేసిరి గాని, యీమ త్న్ లేమిలో
త్న్కు కలిగిన్దంత్య, అన్గా త్న్ జీవన్మ్ంత్య వేసెన్ని చెపపను.

And as He sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and James
and John and Andrew asked Him privately,
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"Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign when all
these things shall be fulfilled?"
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ఆయన్ దేవాలయములోనుండి వెళ్ల
ా చండగా ఆయన్ శిషుాలలో
ఒకడుబోధకుడా, యీ రాళేాల్లటివో యీ కటుడములు ఏల్లటివో
చూడుమ్ని ఆయన్తో అనను.
అందుకు యేసుఈ గొపప కటుడములు చూచచనానవే; రాత్రమీద రాయి
యొకటియె
ై న్ ఇకకడ నిలిచియండకుండ పడదోరయబడున్ని అత్నితో
చెపపను.
ఆయన్ దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచండియండగా,
పేతురు యాకోబు యోహాను అందరయ అను వారు ఆయన్ను చూచి
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ఇవి ఎపుపడు జరుగును? ఇవనినయ నరవేరబోవుకాలమున్కు ఏ గురుతు
కలుగును? అది మ్యతో చెపుపమ్ని ఆయన్ను ఏకాంత్ మ్ందు అడుగగా

And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be ye not troubled, for
such things must come to pass; but the end shall not be yet.
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యేసు వారితో ఇట్ట
ా చెపపసాగెను ఎవడును మిముిను మోసపుచచకుండ
చూచకొనుడి.
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And Jesus answering them, began to say, "Take heed lest any man deceive
you.
For many shall come in My name, saying, `I am Christ!' and shall deceive
many.

For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and
there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and
troubles. These are the beginnings of sorrows.
అనేకులు నా పేరట వచిచనేనే ఆయన్న్ని చెపప అనేకులను మోసపుచెచదరు. "But take heed for yourselves, for they shall deliver you up to councils, and
in the synagogues ye shall be beaten. And ye shall be brought before rulers
and kings for My sake, for a testimony against them.
మీరు యదిములను గూరిచయ యదిసమ్యచారములను గూరిచయ విను And the Gospel must first be proclaimed among all nations.
న్పుపడు కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియన్నవి గాని అంత్ము వెంటనే
రాదు.
జన్ముమీదికి జన్మును రాజాముమీదికి రాజామును లేచను, అకకడకకడ But when then shall lead you and deliver you up, take no thought
భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచచను. ఇవే వేద న్లకుప్ర
ర రంభ్ము.
beforehand what ye shall speak; neither need ye premeditate. But
whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye; for it is not ye
that speak, but the Holy Ghost.
మిముినుగూరిచ మీరే జాగరత్తపడుడి. వారు మిముిను సభ్ల కపపగించెదరు; Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son;
మిముిను సమ్యజమ్ందిరములలో కొటిుంచెదరు; మీరు వారికి సాకాుారథమై
and children shall rise up against their parents and shall cause them to be
అధిపతుల యెదుటను రాజుల యెదుటను నా నిమిత్తము నిలువబడె దరు. put to death.
సకల జన్ములకు సువారి ముందుగా పరకటింప బడవలను.

And ye shall be hated by all men for My name's sake; but he that shall
endure unto the end, the same shall be saved.
వారు మిముిను అపపగించటకు కొనిపోవు న్పుపడు మీరుఏమి చెపుపదుమ్య "But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel
అని ముందుగా చింత్రంపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయాబడునో
అదే the prophet, standing where it ought not be" (let him that readeth
చెపుపడి; చెపుపవాడు పరిశుదా
ి త్ియే గాని మీరు
కారు.
understand), "then let them that be in Judea flee to the mountains.
సహోదరుడు సహోదరుని, త్ండిర కుమ్యరుని, మ్రణమున్ కపపగింతురు;
And let him that is on the housetop not go down into the house, neither
కుమ్యరులు త్లిదండు
ర లమీద లేచి వారిని చంపంతురు;
enter therein to take any thing out of his house.
నా నామ్ము నిమిత్తము అందరిచేత్ మీరు దేవష్ంపబడుదురు;
And let him that is in the field not turn back again to take up his garment.
అంత్మువరకు సహించిన్వాడ రక్షణ పందును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ నాశకరమైన్ హేయవసు
త వు నిలువరాని సథలమ్ందు నిలుచట మీరు
చూచన్పుపడు చదువు
వాడు గరహించగాకయూదయలో ఉండువారు
కొండలకు ప్రరిపోవలను;
మిదదమీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైన్ను తీసికొనిపోవుటకెై దిగి అందులో
పరవేశింపకూడదు;
పలములో ఉండువాడు త్న్
వసతీము తీసికొనిపోవుటకు ఇంటిలోనికి
త్రరిగి రాకూడదు.
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But woe to them that are with child and to them that give suck in those
days!
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ఆకాశమ్ందలి శకు
ి లు కదలింపబడును.
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అపుపడు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు మ్హా పరభావముతోను మ్హిమ్తోను
మేఘ్రరూఢ్యడెై
వచచట చూచెదరు.
అపుపడాయన్ త్న్ దూత్లను
పంప, భూమ్ాంత్ము మొదలుకొని
ఆకాశాంత్మువరకు న్లుదికుకలనుండి తాను ఏరపరచకొనిన్వారిని పోగు
చేయించను.
అంజూరపుచెట్ట
ు ను చూచి యొక ఉపమ్యన్ము నేరుచ కొనుడి. దాని కొమ్ి
Heaven and earth shall pass away, but My words shall not pass away.
యింక లేత్దై చిగిరించన్పుపడు వసంత్కాలము సమీపముగా ఉన్నదని మీకు
తెలియను.
ఆ పరకారమే మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచ న్పుపడు ఆయన్
But of that day and that hour knoweth no man -- no, not the angels who are
సమీపమున్నే దావరము దగురనే ఉనానడని తెలిసికొనుడి.
in Heaven, neither the Son, but only the Father.
ఇవనినయ జరుగు వరకు
ఈ త్రము గత్రంపదని నిశచయముగా
"Take ye heed, watch and pray; for ye know not when the time is.
మీతో చెపుప చనానను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And pray ye that your flight be not in the winter.
For in those days shall be affliction such as was not from the beginning of
the creation which God created until this time, neither shall be.

అయోా, ఆ దిన్ములలో గరిభణులకును ప్రలిచచ వారికిని శర మ్.

And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be
saved; but for the elect's sake, whom He hath chosen, He hath shortened
the days.
అది చలికాలమ్ందు సంభ్వింపకుండ వలన్ని ప్ర
ర రిథంచడి.
And then if any man shall say to you, `Lo, here is Christ!' or, `Lo, He is there!'
believe him not;
అవి శర మ్గల దిన్ములు; దేవుడు సృజంచిన్ సృషా
ు ాదినుండి ఇదివరకు అంత్ for false christs and false prophets shall rise, and shall show signs and
శర మ్ కలుగ
లేదు, ఇక ఎన్నడును కలుగబోదు.
wonders to seduce, if it were possible, even the elect.
పరభువు ఆ దిన్ములను త్కుకవచేయనియెడల ఏ శరీరియ త్పపంచ
But take ye heed; behold, I have foretold you all things.
కొన్క పోవును; ఏరపరచబడిన్వారి నిమిత్తము, అన్గా తాను
ఏరపరచకొనిన్ వారినిమిత్తము ఆయన్ ఆ దిన్ములను త్కుకవ చేసెను.
కాగాఇదిగో కీరసు
త ఇకకడ
నునానడు, అదిగో అకకడ నునానడు అని
యెవడెైన్ను మీతో చెపపన్యెడల న్మ్ికుడి.
ఆ కాలమ్ందు అబదిపు కీరసు
త లును అబదిపు పరవకిలును వచిచ,
సాధామైన్యెడల ఏరపరచబడిన్వారిని మోసపుచచటకెై సూచక కిరయలను
మ్హతాకరాములను అగపరచెదరు.
మీరు జాగరత్తగా ఉండుడి; ఇదిగో సమ్సతమును మీతో ముందుగా చెపప
యనానను.
ఆ దిన్ములలో ఆ శర మ్తీరిన్ త్రువాత్ చీకటి
సూరుాని కముిను,
చందు
ర డు త్న్ కాంత్రని ఇయాడు, ఆకాశమునుండి న్క్షత్ిములు రాలును,

"But in those days, after that tribulation, `the sun shall be darkened, and the
moon shall not give her light,
and the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be
shaken.'
And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great
power and glory.
And then shall He send His angels and shall gather together His elect from
the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part
of heaven.
"Now learn a parable of the fig tree: When her branch is yet tender and
putteth forth leaves, ye know that summer is near.
So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know
that it is nigh, even at the doors.
Verily I say unto you, that this generation shall not pass till all these things
be done.
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ఆకాశమును భూమియను గత్రంచను

గాని నా మ్యటలు గత్రంపవు.
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ఆ దిన్మును గూరిచయ ఆ గడియను గూరిచయ త్ండిర త్పప ఏ
మ్నుషుాడెైన్ను, పరలోకమ్ందలి దూత్ లైన్ను, కుమ్యరుడెైన్ను ఎరుగరు.
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lest coming suddenly, He find you sleeping.
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జాగరత్తపడుడి; మలకువగానుండి ప్ర
ర రథన్చేయడి; ఆ కాలమపుపడు వచచనో
మీకు తెలియదు.
ఒక మ్నుషుాడు త్న్
దాసులకు అధికారమిచిచ, పరత్రవానికి వాని వాని
పని నియమించిమలకువగా నుండుమ్ని దావరప్రలకునికి ఆజా
ా పంచి, యిలు
ా
విడిచి దేశాంత్రము పోయిన్టేు (ఆ కాలము ఉండును.)
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After two days was the Feast of the Passover and of Unleavened Bread. And
the chief priests and the scribes sought how they might take Him by craft
and put Him to death.
But they said, "Not on the feast day, lest there be an uproar of the people."
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ఇంటి యజమ్యనుడు పరదు
ద గు
ర ంకివచచనో, అరిరాత్రివచచనో,
కోడికూయన్పుపడు వచచనో, తెలావారున్పుపడు వచచనో, యెపుపడు
వచచనో మీకు తెలియదు.
ఆయన్ అకసాితు
త గా వచిచ మీరు నిదరబోవుచండుట చూచనేమో గనుక మీరు
మలకువగా నుండుడి.
నేను మీతో చెపుపచన్నది అందరితోను చెపుపచనానను; మలకువగా
నుండుడనను.
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రండు దిన్ములైన్ పమ్ిట పసాకపండుగ, అన్గా పులియని ర్కట్టులపండుగ
వచెచను. అపుపడు పరధాన్ యాజకులును శాసు
త ీలును మ్యయోప్రయముచేత్
ఆయన్ నేల్లగు పట్ట
ు కొని చంపుదుమ్య యని ఆలోచించకొను చండిరి గాని

And there were some who were indignant within themselves and said,
"Why was this ointment wasted?
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పరజలలో అలారి కలుగు నేమో అని పండుగలో వదదని చెపుపకొనిరి.
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ఆయన్ బేత్నియలో కుష్ఠరోగియె
ై న్ స్త్మోను ఇంట భోజన్మున్కు
కూరుచండియన్నపుపడు ఒక స్త్తీ మికికలి విలువగల అచచ జటామ్యంసి
అత్తరుబుడిి తీసికొని వచిచ, ఆ అత్తరుబుడిి పగులగొటిు ఆ అత్తరు ఆయన్
త్లమీద పోసెను.
అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అత్తరు ఈల్లగు న్ష్ుపరచనేల?

For it might have been sold for more than three hundred pence, and have
been given to the poor." And they murmured against her.
And Jesus said, "Let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a
good work on Me.
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For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and
gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded
the doorkeeper to watch.
Watch ye therefore, for ye know not when the Master of the house cometh - at evening, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning --

And what I say unto you, I say unto all: Watch!"

And being in Bethany in the house of Simon the leper, as He sat at meat,
there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very
precious; and she broke the box and poured it on His head.

For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do
them good; but Me ye have not always.
ఈ అత్తరు మునూనరు దేనార ముల1 కంట్ట ఎకుకవ వెలకమిి,
She hath done what she could; she hath come beforehand to anoint My
బీదలకియావచచన్ని చెపప ఆమనుగూరిచ సణుగుకొనిరి.
body for burial.
అందుకు యేసు ఇటాననుఈమ జ్యలికిపోకుడి; ఈమను ఎందుకు
Verily I say unto you, wheresoever this Gospel shall be preached throughout
తొందరపట్ట
ు చనానరు? ఈమ నాయెడల మ్ంచి కారాము చేసెను.
the whole world, this also that she hath done shall be spoken of as a
memorial of her."
బీదలు ఎలాపుపడును మీతోనే యనానరు, మీకిష్ుమైన్పుపడెలా వారికి మేలు And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests to betray
చేయ వచచను; నేను ఎలాపుపడును మీతో నుండను.
Him unto them.
ఈమ
త్న్ శకిికొలదిచేసి, నా భూసాథపన్ నిమిత్తము నా శరీరమును
And when they heard it, they were glad and promised to give him money.
ముందుగా అభిషేకించెను.
And he sought how he might conveniently betray Him.
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సరవలోకములో ఎకకడ
ఈ సువారి పరకటింపబడునో అకకడ ఈమ
చేసిన్దియ జా
ా పకారథముగా పరశంసింపబడున్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్నను.
పండెరండుమ్ందిలో నొకడగు ఇసకరియోతు
యూదా,
పరధాన్యాజకులచేత్రకి ఆయన్ను అపపగింప వలన్ని వారియొదదకు పోగా

And on the first day of Unleavened Bread, when they killed the Passover
lamb, His disciples said unto Him, "Where wilt Thou have us go and prepare,
that Thou mayest eat the Passover?"
And He sent forth two of His disciples and said unto them, "Go ye into the
city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water; follow him.

11

వారు విని, సంతోష్ంచి వానికి దరవామితు
త మ్ని వాగా
ద న్ము చేసిరి గనుక
వాడు ఆయన్ను అపపగించటకు త్గిన్ సమ్యము కనిపట్ట
ు చండెను.

14

12

పులియని ర్కట్టుల పండుగలో మొదటి దిన్మున్ వారు పసాకపశువును
వధించన్పుపడు, ఆయన్ శిషుాలునీవు పసాకను భుజంచటకు మేమకకడికి
వెళ్లా సిదిపరచ
వలన్ని కోరుచనానవని ఆయన్ న్డుగగా,

And wheresoever he shall go in, say ye to the master of the house, `The
Master saith, "Where is the guestchamber where I shall eat the Passover
with My disciples?"'
And he will show you a large upper room furnished and prepared; there
make ready for us."
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ఆయన్ మీరు పటుణములోనికి వెళ్ల
ా డి; అకకడ నీళాకుండ మోయచన్న
యొక మ్నుషుాడు మీకెదురుపడును;
వాని వెంటబోయి వాడు ఎకకడ పరవేశించనో ఆ
యింటి యజమ్యనుని
చూచినేను నా శిషుాలతో కూడ పసాకను భుజంచటకు నా విడిది గది
యెకకడన్ని బోధకుడడుగు చనానడని చెపుపడి.

And His disciples went forth, and came into the city, and found it as He had
said unto them; and they made ready the Passover.
And in the evening He came with the twelve.
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అత్డు సామ్గిరతో సిదిపరచబడిన్ గొపప మేడగది మీకు చూపంచను;
అకకడ మ్న్కొరకు సిదిపరచ డని చెపప త్న్ శిషుాలలో ఇదదరిని పంపను.

And as they sat and ate, Jesus said, "Verily I say unto you, one of you who
eateth with Me shall betray Me."

Mark

14

16

Mark

14

17

Mark

14

18

Mark

14

19

Mark

14

20

Mark

14

21

Mark

14

22

Mark

14

23

శిషుాలు వెళ్లా పటుణములోనికి వచిచ ఆయన్ వారితో చెపపన్ట్ట
ు కనుగొని
And they began to be sorrowful and to say unto Him one by one, "Is it I?"
పసాకను సిది
పరచిరి.
And another said, "Is it I?"
సాయంకాలమైన్పుపడు ఆయన్ త్న్ పండెరండుమ్ంది శిషుాలతో కూడ వచెచను. And He answered and said unto them, "It is one of the twelve that dippeth
with Me in the dish.
వారు కూరుచండి భోజన్ము చేయచండగా యేసుమీలో ఒకడు, అన్గా నాతో The Son of Man indeed goeth, as it is written of Him; but woe to that man
భుజంచచన్నవాడు న్నున అపపగించన్ని నిశచయముగా మీతో
by whom the Son of Man is betrayed! Good were it for that man if he had
చెపుపచనానన్ని వారితో చెపపగా
never been born."
వారు దుుఃఖపడినేనా అని యొకని త్రువాత్ ఒకడు ఆయన్ న్డుగసాగిరి. And as they ate, Jesus took bread, and blessed and broke it, and gave it to
them and said, "Take, eat; this is My body."
అందుకాయన్పండెరండు మ్ందిలో
ఒకడ, అన్గా నాతోకూడ ప్రత్ిలో
And He took the cup, and when He had given thanks He gave it to them, and
(చెయిా) ముంచ వాడ.
they all drank of it.
నిజముగా మ్నుష్ాకుమ్యరుడు ఆయన్నుగూరిచ వా
ర యబడిన్ట్ట
ు
And He said unto them, "This is My blood of the new testament, which is
పోవుచనానడు; అయితే ఎవనిచేత్ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు
shed for many.
అపపగింపబడుచనానడో, ఆ మ్ను షుానికి శర మ్; ఆ మ్నుషుాడు
పుటిుయండనియెడల వానికి మేలనను.
వారు భోజన్ము చేయచండగా, ఆయన్ యొక ర్కట్టును పట్ట
ు కొని,
Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that
ఆశీరవదించి విరిచి, వారికిచిచమీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమ్నను.
day that I drink it new in the Kingdom of God."
పమ్ిట ఆయన్ గిననపట్ట
ు కొని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి దాని వారి
And when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives.
కిచెచను; వారందరు దానిలోనిది తా
ి గిరి.
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అపుపడాయన్ ఇది నిబంధన్విష్యమై2 అనేకుల కొరకు చిందింపబడు చన్న And Jesus said unto them, "All ye shall be offended because of Me this
నా రకిము.
night, for it is written: `I will smite the Shepherd, and the sheep shall be
scattered.'
నేను దేవుని రాజాములో దా
ర కాు
రసము కొరత్తదిగా తా
ి గుదిన్మువరకు ఇకను But after I am risen, I will go before you into Galilee."
దానిని తా
ి గన్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానన్నను.
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అంత్ట వారు కీరిన్ ప్రడి ఒలీవలకొండకు వెళ్లారి.

But Peter said unto Him, "Although all shall be offended, yet will I not."
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అపుపడు యేసు వారిని చూచిమీరందరు అభ్ాంత్ర పడెదరు; గొఱ్ఱల కాపరిని
కొట్ట
ు దును; గొఱ్ఱలు చెదరి
పోవును అని వా
ర యబడియన్నది గదా.

And Jesus said unto him, "Verily I say unto thee that this day, even in this
night, before the cock crows twice, thou shalt deny Me thrice."
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But Peter spoke the more vehemently, "If I should die with Thee, I will not
deny Thee in any way." Likewise also said they all.
And they came to a place which is named Gethsemane; and He said to His
disciples, "Sit ye here while I shall pray."
And He took with Him Peter and James and John, and began to be sore
amazed and very heavy of heart.
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అయితే
నేను లేచిన్ త్రువాత్ మీకంట్ట ముందుగా గలిలయ
లోనికి వెళ్లాదన్నను.
అందుకు పేతురుఅందరు
అభ్ాంత్రపడిన్ను నేను అభ్ాంత్రపడన్ని
ఆయన్తో చెపపగా
యేసు అత్ని చూచినేటి రాత్రి కోడి రండుమ్యరులు కూయకమునుపే నీవు
న్నున ఎరుగన్ని ముమ్యిరు చెపపదవని నీతో నిశచయముగా చెపుపచనాన
న్నను.
అత్డు మ్రి ఖండిత్ముగానేను నీతో కూడ చావవలసి వచిచన్ను నినున
ఎరుగన్ని చెపపనే చెపపన్నను. అట్ట
ా వారందరున్నిరి.
వారు గెతేసమ్నే అన్బడిన్ చోట్టన్కు వచిచన్పుపడు, ఆయన్--నేను ప్ర
ర రథన్చేసి
వచచవరకు మీరికకడ కూరుచండుడని త్న్ శిషుాలతో చెపప

Mark

14

33

పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెట్ట
ు కొనిపోయి, మిగుల విభా
ర ంత్ర
నొందుటకును చింతా కారంతుడగుటకును ఆరం భించెను

And He said, "Abba, Father, all things are possible unto Thee. Take away this
cup from Me; nevertheless not what I will, but what Thou wilt."
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అపుపడాయన్నా ప్ర
ర ణము మ్రణమ్గు న్ంత్గా దుుఃఖములో
మునిగియన్నది; మీరికకడ ఉండి మలకువగా నుండుడని వారితో చెపప

And He came back and found them sleeping, and said unto Peter, "Simon,
sleepest thou? Couldest thou not watch one hour?
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Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready,
but the flesh is weak."
And again He went away and prayed and spoke the same words.
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కొంత్దూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధామైతే ఆ గడియ త్న్యొదదనుండి
తొలగిపోవలన్ని ప్ర
ర రిథంచచ
నాయనా త్ండ్రర, నీకు సమ్సతము సాధాము; ఈ గినన నాయొదదనుండి
తొలగించము; అయిన్ను నా యిష్ు పరకారము కాదు నీ చిత్తపరకారమే
కానిముి అనను.
మ్రల ఆయన్ వచిచ వారు నిదిరంచచండుట చూచిస్త్మోనూ, నీవు
నిదిరంచచనానవా? ఒకక గడియ యె
ై న్ను మేలుకొనియండలేవా?
మీరు శోధన్లో పరవేశించకుండున్ట్ట
ా మలకువగానుండి ప్ర
ర రథన్ చేయడి; ఆత్ి
సిదిమే గాని శరీరము బలహీన్మ్ని పేతురుతో చెపప
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త్రరిగి పోయి, యింత్కుముందు పలికిన్ మ్యటలనే పలుకుచ ప్ర
ర రిథంచెను.

And He said unto them, "My soul is exceeding sorrowful unto death; tarry ye
here, and watch."
And He went forward a little, and fell on the ground and prayed that if it
were possible, the hour might pass from Him.

And when He returned He found them asleep again, for their eyes were
heavy; neither knew they what to answer Him.
And He came the third time and said unto them, "Sleep on now and take
your rest. It is enough: the hour is come; behold, the Son of Man is betrayed
into the hands of sinners.
Rise up; let us go. Lo, he that betrayeth Me is at hand."
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ఆయన్ త్రరిగివచిచ చూడగా, వారు నిదిరంచచండిరి; ఏలయన్గా వారి
కనునలు భారముగా ఉండెను, ఆయన్కేమి ఉత్తరమియావలనో వారికి తోచ
లేదు.
ఆయన్ మూడవ సారి వచిచమీరిక నిదరపోయి అలసట తీరుచకొనుడి. ఇక
చాలును, గడియ వచిచన్ది; ఇదిగో మ్నుష్ాకుమ్యరుడు ప్రపులచేత్రకి
అపపగింపబడు చనానడు;
లండి వెళ్ల
ా దము; ఇదిగో న్నున అపపగించ వాడు సమీపంచియనానడని
చెపపను.
వెంటనే, ఆయన్ ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా పండెరండుమ్ంది శిషుాలలో
ఒకడెైన్ ఇసకరియోతు యూదా వచెచను. వానితోకూడ బహుజనులు కతు
త లు
గుదియలు పట్ట
ు కొని, పరధాన్యాజకులయొదదనుండియ
శాసు
త ీలయొదదనుండియ పదదలయొదదనుండియ వచిచరి.

And immediately, while He yet spoke came Judas, one of the twelve, and
with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests
and the scribes and the elders.
And he that betrayed Him had given them a sign, saying, "Whomever I shall
kiss, that same is he. Take him and lead him away safely."

ఆయన్ను అపపగించవాడునేనవరిని ముదు
ద పట్ట
ు కొందునో ఆయనే (యేసు);
ఆయన్ను పట్ట
ు కొని
భ్దరముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు
చెపపయండెను.
వాడు వచిచ వెంటనే ఆయన్యొదదకు పోయిబోధకుడా అని చెపప, ఆయన్ను
ముదు
ద పట్ట
ు కొన్గా
వారు ఆయన్మీద పడి ఆయన్ను పట్ట
ు కొనిరి.

And one of those who stood by drew a sword, and smote a servant of the
high priest and cut off his ear.
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త్న్ దిగంబర శరీరముమీద నారబటు వేసికొనియన్న యొక పడుచవాడు
ఆయన్ వెంట వెళ్ల
ా చండగా, వారత్నిని పట్ట
ు కొనిరి.

Mark

14

52

అత్డు నారబటు విడిచి, దిగం
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వారు యేసును పరధాన్యాజకునియొదదకు తీసికొని పోయిరి.
పరధాన్యాజకులు పదదలు శాసు
త ీలు అంద
రును అత్నితోకూడవచిచరి.
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పేతురు పరధాన్యాజకుని యింటిముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన్
వెంటపోయి బంట్ర
ి తులతోకూడ కూరుచండి, మ్ంటయొదద చలి కాచ
కొనుచండెను.
పరధాన్యాజకులును మ్హాసభ్వారంద రును యేసును చంపంపవలన్ని
ఆయన్మీద సాక్షాము వెదకిరిగాని, యేమియ వారికి దొరకలేదు.

దగుర నిలిచి యన్నవారిలో ఒకడు కత్రతదూసి పరధాన్యాజకుని
దాసుని
కొటిు వాని చెవి తెగన్రికెను.
అందుకు యేసుమీరు బందిపోట్ట దొంగమీదికి వచిచన్ట్ట
ు కతు
త లతోను
గుదియలతోను న్నున పట్ట
ు కొన్ వచిచత్రరా?
నేను పరత్రదిన్ము దేవాలయములో మీయొదద ఉండి బోధించ చండగా,
మీరు న్నున పట్ట
ు కొన్లేదు, అయితే లేఖన్ములు నరవేరున్ట్ట
ా (ఈల్లగు
జరుగుచన్నదని చెపపను).
అపుపడు వారందరు ఆయన్ను విడిచి ప్రరిపోయిరి.

బరుడెై ప్రరిపోయెను.

And as soon as he had come, he went straightway to Him and said, "Master,
Master!" and kissed Him.
And they laid their hands on Him and took Him.

And Jesus answered and said unto them, "Have ye come out, as against a
thief, with swords and with staves to take Me?
I was daily with you in the temple teaching, and ye took Me not. But the
Scriptures must be fulfilled."
And they all forsook Him and fled.
And there followed Him a certain young man, having a linen cloth cast about
his naked body; and the young men laid hold on him.
And he left the linen cloth and fled from them naked.

And they led Jesus away to the high priest; and with him were assembled all
the chief priests and the elders and the scribes.
And Peter followed Him afar off, even into the palace of the high priest. And
he sat with the servants, and warmed himself at the fire.
And the chief priests and all of the council sought for witness against Jesus
to put Him to death, and found none.
For many bore false witness against Him, but their witness agreed not
together.
And there arose certain ones who bore false witness against Him, saying,

"We heard him say, `I will destroy this temple that is made with hands, and
within three days I will build another made without hands.'"
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అనేకులు ఆయన్మీద అబదిసాక్షాము పలికిన్ను వారి సాక్షాములు ఒకదానికి
ఒకటి సరిపడలేదు.
అపుపడు కొందరు లేచి చేత్రపనియె
ై న్ ఈ దేవాలయమును పడగొటిు, మూడు
దిన్ ములలో చేత్రపనికాని మ్రియొక దేవాలయమును నేను కట్ట
ు దున్ని వీడు
చెపుపచండగా వింటిమ్ని
ఆయన్మీద అబదిసాక్షాము చెపపరి
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గాని ఆల్లగెైన్ను వీరి సాక్షామును సరిపడలేదు.
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పరధాన్యాజకుడు వారి మ్ధాను లేచి నిలిచిఉత్తరమేమియ చెపపవా?
వీరు నీ మీద పలుకు చన్న సాక్షామేమ్ని యేసు న్డిగెను.
అయితే ఆయన్ ఉత్తరమేమియ చెపపక ఊరకుండెను. త్రరిగి పరధాన్
యాజకుడుపరమ్యతుిని కుమ్యరుడవెైన్ కీరసు
త వు నీవేనా? అని ఆయన్
న్డుగగా
యేసుఅవును నేనే; మీరు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు సరవశకిిమ్ంతుని
కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండుటయ, ఆకాశమేఘ్రరూఢ్యడెై వచచటయ
చూచెదరని చెపపను.
పరధాన్యాజకుడు త్న్ వసతీ
ములు చింపుకొనిమ్న్కు ఇక సాకు
ు లతో పని
యేమి?
ఈ దేవదూష్ణ మీరు వినానరు కారా; మీకేమి తోచ చన్నదని అడుగగా
వారందరుమ్రణమున్కు ప్రతు
ి డని ఆయన్మీద నేరసాథపన్చేసిరి.

And Jesus said, "I am; and ye shall see the Son of Man sitting at the right
hand of Power, and coming in the clouds of heaven."
Then the high priest rent his clothes and said, "Why need we any further
witnesses?
Ye have heard the blasphemy. What think ye?" And they all condemned Him
to be deserving of death.
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కొందరు ఆయన్మీద ఉమిివేసి ఆయన్ ముఖమున్కు ముసుకువేసి,
ఆయన్ను గుదు
ద చపరవచింపుమ్ని ఆయన్తో చెపపసాగిరి. బంట్ర
ి తులును
ఆయన్ను అరచేతులతో కొటిు పట్ట
ు కొనిరి.
పేతురు ముంగిటి కిరందిభాగములో ఉండగా పరధాన్ యాజకుని పనికతెతలలో
ఒకతె వచిచ
పేతురు చలి కాచకొనుచండుట చూచెను; అత్నిని నిదానించి చూచి నీవును
న్జరేయడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండిన్వాడవు కావా? అనను.
అందుకత్డు ఆయన్ ఎవడో నేనరు గను; నీవు చెపపన్ది నాకు
బోధపడలేదని చెపప న్డవ లోనికి వెళ్లాను; అంత్ట కోడి కూసెను.
ఆ పనికతెత అత్నిని చూచివీడు వారిలో ఒకడని
దగుర నిలిచియన్న
వారితో మ్రల చెపపసాగెను.

అత్డు మ్రలనేను కాన్నను. కొంత్సేపైన్ త్రువాత్ దగుర నిలిచియన్నవారు
మ్రల పేతురును చూచినిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు
గలిలయడవు గదా అనిరి.
అందుకత్డుమీరు చెపుపచన్న మ్నుషుాని నేనరుగన్ని చెపప,
శపంచకొనుటకును ఒట్ట
ు బెట్ట
ు కొనుటకును మొదలు పట్టును.

And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying,
"Answerest thou nothing? What is it which these witness against thee?"
But He held His peace and answered nothing. Again the high priest asked
Him and said unto Him, "Art thou the Christ, the Son of the Blessed?"

And some began to spit on Him, and to cover His face, and to buffet Him,
and to say unto Him, "Prophesy!" And the servants struck Him with the
palms of their hands.
And as Peter was below in the courtyard, there came one of the maids of
the high priest.
And when she saw Peter warming himself, she looked upon him and said,
"And thou also wast with Jesus of Nazareth."
But he denied it, saying, "I know not, neither understand I what thou
sayest." And he went out into the porch, and the cock crowed.
And a maid saw him again and began to say to those who stood by, "This is
one of them."
And he denied it again. And a little after, those who stood by said again to
Peter, "Surely thou art one of them, for thou art a Galilean, and thy speech
agreeth thereto."
But he began to curse and to swear, saying, "I know not this man of whom
ye speak!"
And the second time the cock crowed. And Peter called to mind the words
that Jesus had said unto him: "Before the cock crows twice, thou shalt deny
Me thrice." And when he thought thereon, he wept.
And straightway in the morning, the chief priests held a consultation with
the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus and carried
Him away and delivered Him to Pilate.
And Pilate asked Him, "Art thou the King of the Jews?" And answering He
said unto him, "Thou sayest it."
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వెంటనే రండవమ్యరు కోడికూసెను గనుకకోడి రండు మ్యరులు
కూయకమునుపు నీవు న్నున ఎరుగ న్ని ముమ్యిరు చెపపదవని యేసు
త్న్తో చెపపన్ మ్యట పేతురు జా
ా పకమున్కు తెచచకొని త్లపోయచ
ఏడెచను.
ఉదయము కాగానే పరధాన్యాజకులును పదద లును శాసు
త ీలును
మ్హాసభ్వారందరును కలిసి ఆలోచన్ చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి
పల్లతున్కు అపప గించిరి.
పల్లతుయూదులరాజవు నీవేనా? అని ఆయన్ న్డుగగా ఆయన్నీవన్నటేు
అని అత్నితో చెపపను.
పరధాన్యాజకులు ఆయన్మీద అనేకమైన్ నేరములు మోపగా

And the chief priests accused Him of many things, but He answered nothing.
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వారువానిని సిలువవేయమ్ని మ్రల కేకలువేసిరి.
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అందుకు పల్లతుఎందుకు? అత్డ చెడుకారాము చేసె న్ని వారి న్డుగగా
వారువానిని సిలువవేయమ్ని మ్రి ఎకుకవగా కేకలువేసిరి.
పల్లతు జన్సమూహమును సంతోష్పట్ట
ు టకు మ్న్సుసగలవాడెై వారికి
బరబబను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిుంచి సిలువవేయ
న్పపగించెను.
అంత్ట సెైనికులు ఆయన్ను పేరతోరామ్ను అధికార మ్ందిరములోపలికి
తీసికొనిపోయి, సెైనికులన్ందరిని సమ్ కూరుచకొనిన్త్రువాత్

And the soldiers led Him away into the hall called the Praetorium, and they
called together the whole detachment.
And they clothed Him with purple, and they platted a crown of thorns and
put it about His head,
and began to salute Him, "Hail, King of the Jews!"
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And Pilate asked Him again, saying, "Answerest thou nothing? Behold how
many things they witness against thee."
But Jesus yet answered nothing, so that Pilate marveled.

Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they
desired.
పల్లతు ఆయన్ను చూచి మ్రలనీవు ఉత్తర మేమియ చెపపవా? నీ మీద
And there was one named Barabbas, who lay bound with those who had
వీరు ఎనననిన నేరములు మోపుచనానరో చూడుమ్నను.
made insurrection with him, and who had committed murder in the
insurrection.
అయిన్ను యేసు
మ్రి ఏ ఉత్తరము చెపపలేదు గనుక పల్లతు ఆశచరా And the multitude, crying aloud, began to desire Pilate to do as he had ever
పడెను.
done unto them.
ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన్ యొక ఖయిదీని పల్లతు విడిపంచవాడు.
But Pilate answered them, saying, "Will ye that I release unto you the King
of the Jews?"
అధికారుల నదిరించి, కలహ ములో న్రహత్ా చేసిన్వారితో కూడ
For he knew that the chief priests had delivered Him out of envy.
బంధించబడియండిన్ బరబబ అను ఒకడుండెను.
జనులు గుంపుగా కూడివచిచ, అత్డు అదివరకు త్మ్కు చేయచవచిచన్
But the chief priests moved the people, that he should rather release
పరకారము చేయవలన్ని అడుగగా
Barabbas unto them.
పరధాన్యాజకులు అసూయ చేత్ యేసును అపపగించిరని
And Pilate answered and said again unto them, "What will ye then that I
shall do unto him whom ye call the King of the Jews?"
పల్లతు తెలిసికొనినేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల
And they cried out again, "Crucify him!"
చేయగోరుచనానరా? అని అడిగెను.
అత్డు బరబబను త్మ్కు విడుదల చేయ వలన్ని జనులు అడుగుకొనున్ట్ట
ా
Then Pilate said unto them, "Why, what evil hath he done?" But they cried
పరధాన్యాజకులు వారిని పేరరేపంచిరి.
out the more exceedingly, "Crucify him!"
అందుకు పల్లతు అల్లగెైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుపవాని నేనేమి
And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them
చేయదున్ని మ్రల వారి న్డిగెను.
and delivered Jesus, when he had scourged Him, to be crucified.

And they smote Him on the head with a reed and spat upon Him and,
bowing their knees, worshiped Him.
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ఆయన్కు ఊదారంగు వసతీము తొడిగించి, ముండా కిరీటమును ఆయన్ త్ల
మీదపటిు,

And when they had mocked Him, they took off the purple from Him, and
put His own clothes on Him, and led Him out to crucify Him.
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యూదులరాజా, నీకు శుభ్మ్ని చెపప ఆయన్కు వందన్ము చేయసాగిరి.

And they compelled one Simon, a Cyrenian, the father of Alexander and
Rufus, who was passing by, coming from the country, to bear His cross.
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And they brought Him unto the place called Golgotha (which is, being
interpreted, The Place of a Skull).
And they gave Him to drink wine mingled with myrrh, but He received it not.
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మ్రియ రలు
ా తో ఆయన్ త్లమీదకొటిు, ఆయన్మీద ఉమిివేసి, మోకాళ్ల
ా ని
ఆయన్కు న్మ్ సాకరముచేసిరి.
వారు ఆయన్ను అపహసించిన్ త్రు వాత్ ఆయన్మీద నున్న ఊదారంగు
వసతీము తీసివేసి, ఆయన్ బటుల్లయన్కు తొడిగించి, ఆయన్ను సిలువవేయ
టకు తీసికొనిపోయిరి.
కురేనీయడెైన్ స్త్మోన్ను ఒకడు పలాట్టరినుండి వచిచ ఆ మ్యరుమున్
పోవుచండగా, ఆయన్ సిలువను మోయ టకు అత్నిని బలవంత్ముచేసిరి.
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అత్డు అలకసందు
ర న్కును రూఫున్కును త్ండిర. వారు గొలొ
ు తా అన్బడిన్
And it was the third hour when they crucified Him.
చోట్టన్కు ఆయన్ను తీసికొని వచిచరి. గొలొ
ు తా అన్గా కప్రల సథలమ్ని అరథము.
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అంత్ట బోళము కలిపన్ దా
ర కాురసము ఆయన్కిచిచరి గాని ఆయన్ దాని
పుచచ కొన్లేదు.
వారాయన్ను సిలువవేసి, ఆయన్ వసతీముల భాగము ఎవనికి రావలనో
చీట్ట
ా వేసి, వాటిని పంచ
కొనిరి.
ఆయన్ను సిలువవేసిన్పుపడు పగలు తొమిిది గంటల్లయెను.
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మ్రియయూదులరాజైన్ యేసు అని ఆయన్మీద మోపబడిన్ నేరమును
వా
ర సి పైగానుంచిరి.
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మ్రియ కుడివెైపున్ ఒకనిని ఎడమ్వెైపున్ ఒకనిని
ఇదదరు బందిపోట్ట దొంగలను ఆయన్తొకూడ సిలువవేసిరి.
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అపుపడు ఆ మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చన్నవారు త్మ్ త్లలూచచ ఆహా
దేవాలయమును పడగొటిు మూడు దిన్ములలో కట్ట
ు వాడా,
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సిలువమీదనుండి దిగి, నినున నీవే రకిుంచ కొనుమ్ని చెపప ఆయన్ను
దూష్ంచిరి.
అట్ట
ా శాసు
త ీ లును పరధాన్యాజకులును అపహాసాము
చేయచవీడిత్రులను రకిుంచెను, త్నున తాను రకిుంచకొన్లేడు.
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ఇశారయేలు రాజగు కీరసు
త ఇపుపడు సిలువమీదనుండి
దిగి రావచచను.
అపుపడు మ్న్ము చూచి న్ముిదమ్ని యొకరితో ఒకరు చెపుపకొనిరి.
ఆయన్తోకూడ సిలువ వేయబడిన్వారును ఆయన్ను నిందించిరి.

And when they had crucified Him, they parted His garments, casting lots for
them to see what every man should take.

And the superscription of His accusation was written above: THE KING OF
THE JEWS.
And with Him they crucified two thieves, the one on His right hand and the
other on His left.
And the Scripture was fulfilled which saith, "And He was numbered with the
transgressors."
And those who passed by railed at Him, wagging their heads and saying,
"Ah, thou that destroyest the temple and buildest it in three days,
save thyself and come down from the cross!"
Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves with the
scribes, "He saved others; himself he cannot save!
Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see
and believe." And those who were crucified with Him reviled Him.
And when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land
until the ninth hour.
And at the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eloi, Eloi,
lama sabachthani?" which is, being interpreted, "My God, My God, why hast
Thou forsaken Me?"
And some of those who stood by, when they heard it, said, "Behold, he
calleth Elijah."
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మ్ధాాహనము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమ్ంత్టను చీకటి
కమిను.
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మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, ల్లమ్య సబకాినీ అని బిగురగా
కేక వేసెను; అ మ్యటలకు నా దేవా, నా దేవా, న్నున
ఎందుకు
చెయిావిడిచిత్రవని అరథము.
దగుర నిలిచిన్వారిలో కొందరు ఆ మ్యటలు విని అదిగో ఏలీయాను పలుచ
And the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom.
చనానడనిరి.
ఒకడు పరుగెత్రతపోయి యొక సపంజీ చిరకాలోముంచి రలు
ా న్ త్గిలించి
And when the centurion who stood opposite Him saw that He so cried out
ఆయన్కు తా
ి గనిచిచ తాళ్లడి; ఏలీయా వీని దింపవచచ నేమో చూత్మ్నను. and gave up the ghost, he said, "Truly, this Man was the Son of God!"
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అంత్ట యేసు గొపప కేకవేసి ప్ర
ర ణము విడిచెను.
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అపుపడు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిరందివరకు రండుగా చినిగెను.
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ఆయన్ కెదురుగా నిలిచియన్న శతాధిపత్ర ఆయన్ ఈల్లగు ప్ర
ర ణము
And now when the evening had come, because it was the Preparation (that
విడుచట చూచి--నిజముగా ఈ మ్నుషుాడు దేవుని కుమ్యరుడ అని చెపపను. is, the day before the Sabbath),
కొందరు స్త్తీలు దూరమునుండి చూచచండిరి.
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వారిలో మ్గదలేనే మ్రియయ, చిన్నయాకోబు యోసే అనువారి త్లిాయె
ై న్
మ్రియయ, సలోమేయ ఉండిరి.
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ఆయన్ గలిలయలో ఉన్నపుపడు వీరాయన్ను వెంబడించి ఆయన్కు
పరిచారము చేసిన్వారు. వీరు కాక ఆయన్తో యెరూష్ లేమున్కు వచిచన్
ఇత్ర స్త్తీల నేకులును వారిలో ఉండిరి.
ఆ దిన్ము సిదిపరచ దిన్ము, అన్గా విశారంత్ర దిన్మున్కు పూరవదిన్ము
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గనుక సాయంకాలమైన్పుపడు అరిమ్త్యియ యోసేపు తెగించి,
పల్లతునొదదకు వెళ్లా యేసు దేహము (త్న్కిమ్ిని) యడిగెను. అత్డు ఘన్త్
వహించిన్ యొక సభుాడెై, దేవుని రాజాముకొరకు ఎదురు చూచవాడు.

And Joseph bought fine linen, and took Him down and wrapped Him in the
linen. And he laid Him in a sepulcher which was hewn out of a rock, and
rolled a stone unto the door of the sepulcher.
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And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where He was
laid.
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పల్లతుఆయన్ ఇంత్లోనే చని
పోయెనా అని ఆశచరాపడి యొక
శతాధిపత్రనిత్న్ యొదదకు పలిపంచిఆయన్ ఇంత్లోనే చనిపోయెనా అని
అత్ని న్డిగెను.
శతాధిపత్రవలన్ సంగత్ర తెలిసికొని, యోసేపున్కు ఆ శవము న్పపగించెను.
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అత్డు నారబటు కొని, ఆయన్ను దింప, ఆ బటుతో చటిు, బండలో
తొలిపంచిన్ సమ్యధియందు ఆయన్ను పటిు ఆ సమ్యధి దావరమున్కు రాయి
పరిాంచెను.

And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed and gave
it to Him to drink, saying, "Let him alone. Let us see whether Elijah will come
to take him down."
And Jesus cried out with a loud voice, and gave up the ghost.

There were also women looking on afar off, among whom were Mary
Magdalene, and Mary the mother of James the Less and of Joses, and
Salome
(who also, when He was in Galilee, had followed Him and ministered unto
Him), and many other women who came up with Him unto Jerusalem.

Joseph of Arimathea, an honorable council member who also was waiting
for the Kingdom of God, came and went in boldly unto Pilate and asked for
the body of Jesus.
And Pilate wondered if He were already dead; and calling unto him the
centurion, he asked him whether He had been any while dead.
And when he learned it from the centurion, he gave the body to Joseph.

And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of
James, and Salome bought sweet spices, that they might come and anoint
Him.
And very early in the morning on the first day of the week, they came unto
the sepulcher at the rising of the sun.
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మ్గదలేనే మ్రియయ యోసే త్లిాయె
ై న్ మ్రియయ ఆయన్ యంచబడిన్
చోట్ట చూచిరి.
విశారంత్రదిన్ము గడచిపోగానే మ్గదలేనే మ్రియయ యాకోబు త్లిాయె
ై న్
మ్రియయ సలోమేయ వచిచ, ఆయన్కు పూయవలన్ని సుగంధదరవాములు
కొనిరి.
వారు ఆదివారమున్ పందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూరోాదయమైన్పుపడు
సమ్యధియొదదకు వచచచండగా,

And they said among themselves, "Who shall roll us away the stone from
the door of the sepulcher?"
And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was
very large.

3

సమ్యధి దావరమునుండి మ్న్కొరకు ఆ రాయి యెవడు పరిాంచన్ని ఒకరితో
ఒకరు చెపుపకొనుచండిరి.

And he said unto them, "Be not afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, who was
crucified. He is risen! He is not here. Behold the place where they laid Him.
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వారు వచిచ కనునలత్రతచూడగా, రాయి పరిాంపబడి యండుట చూచిరి. ఆ
రాయి యెంతో పదదది.
అపుపడు వారు సమ్యధిలో పరవేశించి, తెలాని నిలువుటంగీ ధరించ కొనియన్న
యొక పడుచవాడు కుడివెైపున్ కూరుచండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి.
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But go your way. Tell His disciples and Peter that He goeth before you into
Galilee. There shall ye see Him, as He said unto you."
And they went out quickly and fled from the sepulcher, for they trembled
and were amazed; neither said they any thing to any man, for they were
afraid.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, He appeared first
to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven devils.
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అందు కత్డుకలవర
పడకుడి సిలువ వేయబడిన్ న్జరేయడగు
యేసును మీరు వెదకుచనానరు; ఆయన్ లేచియనానడు, ఇకకడ లేడు;
వారు ఆయన్ను ఉంచిన్ సథలము చూడుడి.
మీరు వెళ్లా ఆయన్ మీకంట్ట ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్ల
ా చనాన డనియ,
ఆయన్ మీతో చెపపన్ట్ట
ు అకకడ మీరు
ఆయన్ను చూతురనియ
ఆయన్ శిషుాలతోను పేతురు తోను చెపుపడనను.
వారు బయటకు వచిచ, విసియము నొంది వణకుచ సమ్యధియొదదనుండి
ప్రరిపోయిరి; వారు భ్యపడిన్ందున్ ఎవనితో ఏమియ చెపప లేదు.

And entering into the sepulcher, they saw a young man sitting on the right
side, clothed in a long white garment; and they were frightened.

And she went and told those who had been with Him, as they mourned and
wept.
And they, when they heard that He was alive and had been seen by her,
believed not.

ఆదివారము తెలావారిన్పుపడు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయాములను
వెళాగొటిున్ మ్గదలేనే మ్రియకు మొదట కన్బడెను.
ఆయన్తో ఉండిన్వారు దుుఃఖపడి యేడుచ చండగా ఆమ వెళ్లా ఆ సంగత్ర
వారికి తెలియ జేసెను గాని,
ఆయన్ బరదికియనానడనియ ఆమకు కన్బడె న్నియ వారు విని
న్మ్ికపోయిరి.

After that, He appeared in another form unto two of them as they walked
and went into the country.
And they went and told it unto the rest, but neither did they believe them.

ఆ త్రువాత్ వారిలో ఇదదరు ఒక పలాట్టరికి న్డిచి పోవుచండగా, ఆయన్
మ్యరురూపముగలవాడెై వారికి పరత్ాక్షమ్యయెను.
వారు వెళ్లా త్కికన్ వారికి ఆ
సంగత్ర తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి
మ్యటనైన్ను
న్మ్ిక పోయిరి.
పమ్ిట పదునొకండుమ్ంది శిషుాలు భోజన్మున్కు కూరుచన్నపుపడు
ఆయన్ వారికి పరత్ాక్షమై, తాను లేచిన్ త్రువాత్ త్నున చూచిన్వారి మ్యట
న్మ్ిన్ందున్ వారి అపన్మిిక నిమిత్తమును హృదయకాఠి న్ాము
నిమిత్తమును వారిని గదిదంచెను.

And He said unto them, "Go ye into all the world, and preach the Gospel to
every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not
shall be damned.
And these signs shall follow them that believe: In My name shall they cast
out devils; they shall speak with new tongues;

Afterward He appeared unto the eleven as they sat at meat; and He
upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they
believed not those who had seen Him after He was risen.
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మ్రియమీరు సరవలోకమున్కు

వెళ్లా సరవసృష్ుకి సువారిను పరకటించడి. they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not
hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover."
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So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into
Heaven, and sat at the right hand of God.
And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them
and confirming the Word with signs following. Amen.
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న్మిి
బాపతసిము పందిన్వాడు రకిుంపబడును; న్మ్ిని వానికి శిక్ష
విధింపబడును.
న్మిిన్వారివలన్ ఈ సూచక
కిరయలు కన్బడును; ఏవన్గా, నా
నామ్మున్ దయా ములను వెళాగొట్ట
ు దురు; కొరత్త భాష్లు మ్యటల్లడు
దురు,
ప్రములను ఎత్రత పట్ట
ు కొందురు, మ్రణకర
మైన్దేది తా
ి గిన్ను అది వారికి
హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచిన్పుపడు వారు సవసథత్ నొందుదురని
వారితో చెపపను.
ఈల్లగు పరభువెైన్ యేసు వారితో మ్యటల్లడిన్
త్రువాత్ పరలోకమున్కు
చేరుచకొన్బడి, దేవుని కుడి ప్రరశవమున్ ఆస్త్నుడయెాను.
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it seemed good to me also, having had perfect understanding of things from
the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,
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వారు బయలుదేరి వాకా మ్ంత్ట పరకటించిరి. పరభువు వారికి సహకారుడెై
యండి, వెనువెంట జరుగుచవచిచన్2 సూచక కిరయలవలన్ వాకామును
సిథరపరచచండెను. ఆమేన్.
ఘన్త్వహించిన్ థెయొఫిల్ల,
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Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of
those things which are most surely believed among us,
even as they were delivered unto us by those who from the beginning were
eyewitnesses and ministers of the Word,

that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast
been instructed.
ఆరంభ్మునుండి కనున ల్లర చూచి వాకాసేవకులైన్వారు మ్న్కు అపపగించిన్ There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named
పరకారము మ్న్మ్ధాను నరవేరిన్ కారాములనుగూరిచ వివరముగ వా
ర యటకు Zacharias, of the priestly course of Abijah; and his wife was of the daughters
అనేకులు పూనుకొనానరు
of Aaron, and her name was Elizabeth.
గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన్ సంగతులు నిశచయముగా జరిగిన్వని నీవు
And they were both righteous before God, walking blameless in all the
తెలిసికొనుటకు వాటి న్నినటిని మొదటనుండి త్రచి పరిషాకరముగా
commandments and ordinances of the Lord.
తెలిసికొనియన్న నేనును నీ పేరట
వాటినిగూరిచ వరుసగా రచించట యకిమ్ని యెంచిత్రని.
And they had no child because Elizabeth was barren, and they both were
now well stricken in years.
యూదయదేశపు రాజైన్ హేరోదు దిన్ములలో అబీయా త్రగత్రలోనున్న
And it came to pass that while he executed the priest's office before God in
జకరాా అను ఒక యాజకు డుండెను. అత్ని భారా అహరోను కుమ్యరిలలో
the order of his course,
ఒకతె; ఆమ పేరు ఎలీసబెతు.
వీరిదదరు పరభువుయొకక సకల మైన్ ఆజాలచొపుపన్ను నాాయవిధుల
according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense
చొపుపన్ను నిరప రాధులుగా న్డుచకొనుచ దేవుని దృష్ుకి నీత్రమ్ంతులై
when he went into the temple of the Lord.
యండిరి.
ఎలీసబెతు గొడా
ర లైన్ందున్ వారికి పలాలు లేకపోయిరి; మ్రియ వారిదదరు
And the whole multitude of the people were praying outside at the time of
బహు కాలము గడచిన్ (వృదు
ి లైరి.)
incense.
జకరాా త్న్ త్రగత్ర కరమ్ముచొపుపన్ దేవునియెదుట యాజక ధరిము
And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right
జరిగించచండగా
side of the altar of incense.
యాజక మ్రాాద చొపుపన్ పరభువు ఆలయములోనికి వెళ్లా ధూపమువేయ
And when Zacharias saw him he was troubled, and fear fell upon him.
టకు అత్నికి వంతు వచెచను.
ధూప సమ్యమ్ందు పరజల సమూహమ్ంత్య వెలుపల ప్ర
ర రథన్
But the angel said unto him, "Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard,
చేయచండగా
and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name
John.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Luke

1

11

పరభువు దూత్ ధూపవేదిక కుడివెైపున్ నిలిచి అత్నికి కన్ బడగా

And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth.
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జకరాా అత్ని చూచి, తొందరపడి భ్యపడిన్ వాడాయెను.
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అపుపడా దూత్ అత్నితోజకరాా భ్య పడకుము; నీ ప్ర
ర రథన్ విన్బడిన్ది, నీ
భారాయె
ై న్ ఎలీస బెతు నీకు కుమ్యరుని కనును, అత్నికి యోహాను అను
పేరు పట్ట
ు దువు.
అత్డు పరభువు దృష్ుకి గొపపవాడెై, దా
ర కాురసమైన్ను మ్దామైన్ను తా
ి గక,

For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor
strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his
mother's womb.
And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.
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త్న్ త్లిాగరభమున్ పుటిున్ది మొదలుకొని పరిశుదా
ి త్ితో నిండుకొనిన్ వాడెై,
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ఇశారయేలీయలలో అనేకులను పరభువెైన్ వారి దేవుని వెైపున్కు త్రిపుపను.
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మ్రియ అత్డు త్ండు
ర ల హృదయములను పలాల త్ట్ట
ు న్కును,
అవిధేయలను నీత్ర మ్ంతుల జా
ా న్ము న్నుసరించటకును త్రిపప, పరభువు
కొరకు ఆయత్తపడియన్న పరజలను సిది పరచటకెై ఏలీయాయొకక
ఆత్ియ శకిియ గలవాడెై ఆయన్కు ముందుగా వెళ్ల
ా ను గనుక నీకు
సంతోష్మును మ్హా ఆన్ంద మును కలుగును; అత్డు పుటిున్ందున్
అనేకులు సంతో ష్ంతురనను.
జకరాాయిది నాకేల్లగు తెలియను? నేను ముసలివాడను, నాభారాయ
బహుకాలము గడచిన్దని ఆ దూత్తో చెపపగా
దూత్నేను దేవుని సముఖమ్ందు నిలుచ గబిరయేలును; నీతో మ్యటల్లడుట
కును ఈ సువరిమ్యన్ము నీకు తెలుపుటకును పంపబడిత్రని.
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మ్రియ నా మ్యటలు వాటికాలమ్ందు నరవేరును; నీవు వాటిని న్మ్ిలేదు
గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దిన్ము వరకు నీవు మ్యటల్లడక మౌనివెై
యందువని అత్నితో చెపపను.
పరజలు జకరాాకొరకు కనిపట్ట
ు చండి, ఆల యమున్ందు అత్డు ఆలసాము
చేసిన్ందుకు ఆశచరాపడిరి.
అత్డు వెలుపలికి వచిచన్పుపడు వారితో మ్యటల్లడలేక పోయిన్ందున్,
ఆలయము న్ందు అత్నికి దరశన్ము కలిగిన్ దని వారు గరహించిరి;
అపుపడత్డు వారికి సంజాలు చేయచ, మూగవాడెై ¸
అత్డు సేవచేయ దిన్ములు సంపూరణ మైన్పుపడు త్న్ యింటికి వెళ్లాను.

And he shall go before Him in the spirit and power of Elijah, to turn the
hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of
the just, to make ready a people prepared for the Lord."
And Zacharias said unto the angel, "Whereby shall I know this? For I am an
old man, and my wife well stricken in years."
And the angel answering said unto him, "I am Gabriel who stands in the
presence of God, and am sent to speak unto thee and to show thee these
glad tidings.
And behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that
these things shall be performed, because thou believest not my words
which shall be fulfilled in their season."

And the people waited for Zacharias, and marveled that he tarried so long in
the temple.
And when he came out, he could not speak unto them, and they perceived
that he had seen a vision in the temple; for he beckoned unto them and
remained speechless.
And it came to pass that as soon as the days of his ministration were
accomplished, he departed to his own house.
And after those days his wife Elizabeth conceived, and hid herself five
months, saying,
"Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein He looked on me, to
take away my reproach among men."

And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of
Galilee, named Nazareth,
ఆ దిన్ములైన్ పమ్ిట అత్ని భారా ఎలీసబెతు గరభ వత్రయె
ై మ్నుషుాలలో to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of
నాకుండిన్ అవమ్యన్మును తీసి వేయటకు
David; and the virgin's name was Mary.
న్నున కటాకిుంచిన్ దిన్ములలో పరభువు ఈల్లగున్ చేసెన్నుకొని, అయిదు
And the angel came in unto her and said, "Hail, thou that art highly favored,
నలలు ఇత్రుల కంట బడకుండెను.
the Lord is with thee; blessed art thou among women."
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ఆరవ నలలో గబిరయేలను దేవదూత్ గలిలయలోని న్జరేత్ను ఊరిలో

Luke

1

27

దావీదు వంశసు
థ డెైన్ యోసేపను ఒక పురుషునికి పరధాన్ము చేయబడిన్
కన్ాకయొదదకు దేవుని చేత్ పంపబడెను. ఆ కన్ాక పేరు మ్రియ.
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ఆ దూత్ లోపలికి వచిచ ఆమను చూచిదయాప్ర
ర పు
త రాల్ల నీకు శుభ్ము;
పరభువు నీకు తోడెైయనానడని చెపపను.
ఆమ ఆ మ్యటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభ్వచన్ మేమిటో అని ఆలోచించ
కొనుచండగా
దూత్ మ్రియా,భ్యపడకుము; దేవునివలన్ నీవు కృపపందిత్రవి.
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ఆయన్ యాకోబు వంశసు
థ లను యగయగ ములు ఏలును; ఆయన్
రాజాము అంత్ములేనిదై యండున్ని ఆమతో చెపపను.

And behold, thy cousin Elizabeth: she hath also conceived a son in her old
age, and this is the sixth month with her, who was called barren.
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For with God nothing shall be impossible."
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అందుకు మ్రియనేను పురుషుని ఎరుగనిదాన్నే; యిదేల్లగు జరుగున్ని
దూత్తో అన్గా
దూత్పరిశుదా
ి త్ి నీమీదికి వచచను; సరోవన్నతుని శకిి నినున కముికొనును
గనుక పుటుబోవు శిశువు పరిశుదు
ి డెై దేవుని కుమ్యరుడన్బడును.
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And Mary arose in those days and went into the hill country with haste, into
a city of Judah,
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మ్రియ నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ త్న్ వృదా
ి పామ్ందు ఒక
కుమ్యరుని గరభము ధరించి యన్నది; గొడా
ర లన్బడిన్ ఆమకు ఇది
ఆరవమ్యసము;
దేవుడు చెపపన్ యేమ్యటయె
ై న్ను నిరరథ కము కానేరదని ఆమతో చెపపను.
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అందుకు మ్రియఇదిగో పరభువు దాసురాలను; నీ మ్యట చొపుపన్ నాకు
జరుగును గాక అనను. అంత్ట దూత్ ఆమయొదద నుండి వెళ్లాను.

And it came to pass, when Elizabeth heard the salutation of Mary, that the
babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost.
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ఆ దిన్ములయందు మ్రియ లేచి యూదా పరదేశ ము లోని కొండ
స్త్మ్లోనున్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్లా
జకరాా యింటిలో పరవేశించి, ఎలీసబెతుకు వందన్ము చేసెను.

And she spoke out with a loud voice and said, "Blessed art thou among
women, and blessed is the fruit of thy womb.
And why is it granted to me that the mother of my Lord should come to me?
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For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe
leaped in my womb for joy.
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ఎలీసబెతు మ్రియయొకక వందన్వచన్ము విన్ గానే, ఆమ గరభములో
శిశువు గంతులు వేసెను. అంత్ట ఎలీసబెతు పరిశుదా
ి త్ితో నిండుకొనిన్దై
బిగురగా
ఇటానను
స్త్తీలలో నీవు ఆశీరవదింపబడిన్దాన్వు నీ గరభఫలమును ఆశీరవదింపబడును
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ఇదిగో నీవు గరభము ధరించి కుమ్యరుని కని ఆయన్కు యేసు అను పేరు
పట్ట
ు దువు;
ఆయన్ గొపపవాడెై సరోవన్నతుని కుమ్య రుడన్బడును; పరభువెైన్ దేవుడు
ఆయన్ త్ండిరయె
ై న్ దావీదు సింహాసన్మును ఆయన్ కిచచను.

And when she saw him, she was troubled at his saying and cast about in her
mind what manner of salutation this should be.
And the angel said unto her, "Fear not, Mary, for thou hast found favor with
God.
And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a Son, and
shalt call His name JESUS.
He shall be great and shall be called the Son of the Highest; and the Lord
God shall give unto Him the throne of His father David,
and He shall reign over the house of Jacob for ever; and of His Kingdom
there shall be no end."
Then said Mary unto the angel, "How shall this be, seeing I know not a
man?"
And the angel answered and said unto her, "The Holy Ghost shall come
upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore
also that Holy Being who shall be born of thee shall be called the Son of God.

And Mary said, "Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according
to thy word." And the angel departed from her.

and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth.

And blessed is she that believed; for there shall be a fulfillment of those
things which were told her from the Lord."
నా పరభువు త్లిా నాయొదదకు వచచట నా కేల్లగు ప్ర
ర పతంచెను?
And Mary said, "My soul doth magnify the Lord,
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and my spirit hath rejoiced in God my Savior.
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ఇదిగో నీ శుభ్వచన్ము నా చెవినిపడగానే నా గరభములోని శిశువు
ఆన్ందముతో గంతులు వేసెను.
పరభువు ఆమకు తెలియజేయించిన్ మ్యటలు సిదిించను గనుక న్మిిన్ ఆమ
ధనుారాలనను.
అపుపడు మ్రియ యిటానను నా ప్ర
ర ణము పరభువును ఘన్పరచచన్నది.

1
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ఆయన్ త్న్ దాసురాలి దీన్సిథత్రని కటాకిుంచెను

And His mercy is on them that fear Him, from generation to generation.
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నా ఆత్ి నా రక్షకుడెైన్ దేవునియందు ఆన్ందించెను.
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సరవశకిిమ్ంతుడు నాకు గొపపకారాములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని
అనినత్రములవారును న్నున ధనుారాలని యందురు. ఆయన్ నామ్ము
పరిశుదిము.
ఆయన్కు భ్యపడువారిమీద ఆయన్ కనికరము త్ర త్రములకుండును.

He hath shown strength with His arm; He hath scattered the proud in the
imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low
degree.
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పరసవకాలము వచిచన్పుపడు ఎలీసబెతు కుమ్యరుని
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అపుపడు పరభువు ఆమమీద మ్హాకనికరముంచె న్ని ఆమ పరుగువారును
బంధువులును విని ఆమతో కూడ సంతోష్ంచిరి.
ఎనిమిదవ దిన్మున్ వారు ఆ శిశువుకు సున్నత్ర చేయవచిచ, త్ండిర
పేరునుబటిు జకరాా అను పేరు వానికి పటుబోవుచండగా
త్లిా ఆల్లగు వదు
ద ; వానికి యోహాన్ను పేరు పటువలన్ని చెపపను.
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Luke

ఆయన్ త్న్ బాహువుతో పరాకరమ్ము చూపను వారి హృదయముల
ఆలోచన్ విష్యమై గరివషు
ఠ లను చెదరగొట్టును.
సింహాసన్ములనుండి బలవంతులను పడదోరసి దీనుల నకికంచెను
ఆకలిగొనిన్వారిని మ్ంచి పదారథములతో సంత్ృపత పరచి ధన్వంతులను
వటిుచేతులతో పంపవేసెను.
అబా
ర హామున్కును అత్ని సంతాన్మున్కును యగాం త్మువరకు త్న్
కనికరము చూప జా
ా పకము చేసికొందున్ని మ్న్పత్రులతో సెలవిచిచన్ట్ట
ు

For He hath regarded the low estate of His handmaiden; for behold, from
henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath done to me great things, and holy is His name.

He hath filled the hungry with good things, and the rich He hath sent empty
away.
He hath helped His servant Israel, in remembrance of His mercy,
as He spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever."
And Mary abode with her about three months, and returned to her own
house.
Now Elizabeth's full time came that she should be delivered, and she
brought forth a son.

ఆయన్ త్న్ సేవకుడెైన్ ఇశారయేలున్కు సహాయము చేసెను.

And her neighbors and her kindred heard how the Lord had shown great
mercy upon her, and they rejoiced with her.
అంత్ట మ్రియ, యించమించ మూడు నలలు ఆమతోకూడ ఉండి, పమ్ిట And it came to pass that on the eighth day they came to circumcise the
త్న్ యింటికి త్రరిగి వెళ్లాను.
child, and they called him Zacharias, after the name of his father.
కనను.

అందుకు వారు నీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవాడెవడును లేడ అని ఆమతో
చెపప
వానికి ఏ పేరు పటుగోరు చనానవని వాని త్ండిరకి సంజాలుచేసి అడిగిరి.

But his mother answered and said, "Not so, but he shall be called John."
And they said unto her, "There is none of thy kindred that is called by this
name."
And they made signs to his father, how he would have him called.
And he asked for a writing tablet and wrote, saying, "His name is John." And
they marveled all.
And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he
spoke and praised God.
And fear came on all who dwelt round about them; and all these sayings
were noised abroad throughout all the hill country of Judea.
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అత్డు వా
ర త్పలక తెమ్ిని వాని పేరు యోహాన్ని వా
ర సెను; అందుకు
వారందరు ఆశచరాపడిరి.

And all those who heard them laid them up in their hearts, saying, "What
manner of child shall this be?" And the hand of the Lord was with him.
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And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied,
saying,
"Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His
people,
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వెంటనే అత్ని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అత్డు దేవుని సు
త త్రంచచ
మ్యటల్లడసాగెను.
అందునుబటిు వారి చట్ట
ు పటా కాపుర మున్న వారికందరికిని భ్యము
కలిగెను. ఆ సంగతు లనినయ యూదయ కొండస్త్మ్లయందంత్ట పరచర
మ్యయెను.
పరభువు హసతము అత్నికి తోడెైయండెను గనుక ఆ సంగతులను గూరిచ
వినిన్వారందరును ఈ బిడి యేల్లటివాడగునో అని వాటిని మ్న్సుసలో
ఉంచకొనిరి.
మ్రియ అత్ని త్ండిర జకరాా పరిశుదా
ి త్ి పూరు
ణ డెై యిట్ట
ా పరవచించెను
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పరభువెైన్ ఇశారయేలు దేవుడు సు
త త్రంపబడునుగాక
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ఆయన్ త్న్ పరజలకు దరశన్మిచిచ, వారికి విమోచన్ కలుగజేసెను
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త్న్ సేవకుడెైన్ దావీదు వంశమున్ందు మ్న్కొరకు రక్షణశృంగమును, అన్గా

As He spoke by the mouth of His holy prophets, who have been since the
world began,
that we should be saved from our enemies and from the hand of all that
hate us,
to perform the mercy promised to our fathers and to remember His holy
covenant,
the oath which He swore to our father Abraham:
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మ్న్ శతు
ి వులనుండియ మ్న్లను దేవష్ంచ వారందరి చేత్రనుండియ
త్పపంచి రక్షణ కలుగజేసెను.
దీనినిగూరిచ ఆయన్ ఆదినుండి త్న్ పరిశుదిపరవకిల నోట పలికించెను.
ఆయన్ మ్న్ పత్రులను కరుణంచటకును త్న్ పరిశుది నిబంధన్ను, అన్గా
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్
అబా
ర హాముతో తాను చేసిన్ పరమ్యణమును జా
ా పకము చేసికొనుటకును

that He would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our
enemies, might serve Him without fear,
in holiness and righteousness before Him all the days of our life.
And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest; for thou shalt go
before the face of the Lord to prepare His ways,
to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins,
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మ్న్ము శతు
ి వుల చేత్రనుండి విడిపంపబడి, మ్న్ జీవిత్ కాలమ్ంత్య
నిరభయలమై, ఆయన్ సనినధిని
పరిశుదిముగాను నీత్రగాను ఆయన్ను సేవింపను అనుగరహించటకును ఈ
రక్షణ కలుగజేసెను.
మ్రియ ఓ శిశువా, నీవు సరోవన్నతుని పరవకివన్ బడుదువు మ్న్ దేవుని
మ్హా వాత్సలామునుబటిు వారి ప్రపము లను క్షమించటవలన్

through the tender mercy of our God, whereby the Dayspring from on high
hath visited us,
to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to
guide our feet into the way of peace."
And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the deserts until
the day of his appearing unto Israel.
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త్న్ పరజలకు రక్షణజా
ా న్ము ఆయన్ అనుగరహించ న్ట్ట
ా ఆయన్
మ్యరుములను సిదిపరచటకెై నీవు పరభువున్కు ముందుగా న్డుతువు.
మ్న్ ప్రదములను సమ్యధాన్ మ్యరుములోనికి న్డి పంచన్ట్ట
ా చీకటిలోను
మ్రణచాఛయలోను కూరుచండువారికి వెలుగిచచటకెై ఆ మ్హా వాత్సలా
మునుబటిు పైనుండి ఆయన్ మ్న్కు అరుణోదయ దరశన్ మ్నుగరహించెను.

And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar
Augustus that all the world should be taxed.
(And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)
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శిశువు ఎదిగి, ఆత్ియందు బలము పంది, ఇశారయేలు న్కు పరత్ాక్షమ్గు
దిన్మువరకు అరణా ములో నుండెను.

And all went to be taxed, every one into his own city.

and hath raised up a horn of salvation for us in the house of His servant
David.
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ఆ దిన్ములలో సరవలోకమున్కు పరజాసంఖా వా
ర యవలన్ని కెైసరు
ఔగుసు
త వలన్ ఆజా ఆయెను.
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ఇది కురేనియ సిరియదేశమున్కు అధిపత్రయె
ై యన్న పుపడు జరిగిన్
మొదటి పరజాసంఖా.
అందరును ఆ సంఖాలో వా
ర యబడుటకు త్మ్త్మ్ పటుణములకు వెళ్లారి.
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వెంటనే పరలోక సెైన్ాసమూహము ఆ దూత్తో కూడనుండి

Luke

2

14

Luke

2

15

Luke

2

16

Luke

2

17

సరోవన్నత్మైన్ సథలములలో దేవునికి మ్హిమ్య ఆయన్ కిషు
ు లైన్
మ్నుషుాలకు భూమిమీద సమ్యధాన్మును కలుగునుగాక అని దేవుని
సోతత్ిము చేయచండెను.
ఆ దూత్లు త్మ్యొదదనుండి పరలోకమున్కు వెళ్లాన్ త్రువాత్ ఆ గొఱ్ఱల
కాపరులుజరిగిన్ యీ కారామును పరభువు మ్న్కు తెలియజేయించి
యనానడు; మ్న్ము బేతెాహేమువరకు వెళ్లా చూత్ము రండని యొకనితో
నొకడు చెపుపకొని
త్వరగా వెళ్లా, మ్రియను యోసేపును తొటిులో పండుకొనియన్న శిశువును
చూచిరి.
వారు చూచి, యీ శిశువునుగూరిచ త్మ్తో చెపపబడిన్ మ్యటలు పరచరము
చేసిరి.

And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea,
unto the City of David which is called Bethlehem (because he was of the
house and lineage of David)
to be taxed with Mary, his espoused wife, who was great with child.

And so it was that while they were there, the days were accomplished that
she should be delivered.
యోసేపు దావీదు వంశములోను గోత్ిములోను పుటిున్వాడు గనుక, త్న్కు
And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling
భారాగా పరధాన్ము చేయబడి గరభ
వత్రయె
ై యండిన్ మ్రియతోకూడ ఆ clothes and laid Him in a manger, because there was no room for them in
సంఖాలో వా
ర య బడుటకు
the inn.
గలిలయలోని న్జరేతునుండి యూదయలోని బేతెాహేమ్న్బడిన్ దావీదు ఊరికి And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping
వెళ్లాను.
watch over their flock by night.
వారకకడ ఉన్నపుపడు ఆమ పరసవదిన్ములు నిండెను గనుక
And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord
shone round about them, and they were sore afraid.
త్న్ తొలిచూలు కుమ్యరుని కని, పత్రతగుడిలతో చటిు, సత్ిములో వారికి
And the angel said unto them, "Fear not, for behold, I bring you good tidings
సథలము లేన్ందున్ ఆయన్ను పశువుల తొటిులో పరుండబెట్టును.
of great joy, which shall be to all people.
ఆ దేశములో కొందరు గొఱ్ఱల కాపరులు పలములో ఉండి రాత్రివేళ త్మ్
For unto you is born this day in the City of David a Savior, who is Christ the
మ్ందను కాచకొను చండగా
Lord.
పరభువు దూత్ వారియొదదకు వచిచ నిలిచెను; పరభువు మ్హిమ్ వారిచట్ట
ు
And this shall be a sign unto you: Ye shall find the Babe wrapped in
పరకాశించిన్ందున్, వారు మికికలి భ్యపడిరి.
swaddling clothes, lying in a manger."
అయితే ఆ దూత్భ్య పడకుడి; ఇదిగో పరజలందరికిని కలుగబోవు మ్హా
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host
సంతోష్కరమైన్ సువరిమ్యన్ము నేను మీకు తెలియజేయ చనానను;
praising God and saying,
దావీదు పటుణమ్ందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిు యనానడు, ఈయన్
పరభువెైన్ కీరసు
త
దానికిదే మీకాన్వాలు; ఒక శిశువు పత్రతగుడిలతో చటు బడి యొక తొటిులో
పండుకొనియండుట మీరు చూచెద రని వారితో చెపపను.

"Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men!"
And it came to pass, when the angels were gone away from them into
heaven, the shepherds said one to another, "Let us now go even unto
Bethlehem and see this thing which has come to pass, which the Lord hath
made known unto us."
And they came with haste and found Mary and Joseph, and the Babe lying in
a manger.
And when they had seen it, they made known abroad the saying which was
told them concerning this Child.
And all those who heard it wondered at those things which were told them
by the shepherds.

But Mary kept all these things and pondered them in her heart.
And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things
that they had heard and seen, as it was told unto them.
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గొఱ్ఱల కాపరులు త్మ్తో చెపపన్ సంగతులనుగూరిచ విన్న వారందరు
మికికలి ఆశచరాపడిరి.
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అయితే మ్రియ ఆ మ్యటలనినయ త్న్ హృదయములో త్లపోసికొనుచ
భ్దరము చేసికొనను.
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అంత్ట ఆ
గొఱ్ఱల కాపరులు త్మ్తో చెపపబడిన్ట్ట
ు గా తాము
విన్నవాటిని కన్నవాటిన్నినటినిగూరిచ దేవుని మ్హిమ్ పరచచ
సోతత్ిముచేయచ త్రరిగి వెళ్లారి.
ఆ శిశువున్కు సున్నత్ర చేయవలసిన్ యెనిమిదవ దిన్ము వచిచన్పుపడు,
గరభమ్ందాయన్ పడకము నుపు దేవదూత్చేత్ పటుబడిన్ యేసు2 అను పేరు
వారు ఆయన్కు పటిురి.
మోషే ధరిశాసతీముచొపుపన్ వారు త్ముిను శుదిి చేసికొను దిన్ములు
గడచిన్పుపడు
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పరత్ర తొలిచూలు మ్గపలా పరభువుకు పరత్రష్ఠ చేయబడవలను అని పరభువు
ధరిశాసతీమ్ందు వా
ర యబడిన్ట్ట
ు ఆయ న్ను పరభువుకు పరత్రష్ఠంచటకును,
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And he came by the Spirit into the temple; and when the parents brought in
the child Jesus to do for Him after the custom of the law,
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పరభువు ధరిశాసతీ మ్ందు చెపపబడిన్ట్ట
ు గువవల జత్నైన్ను రండు ప్రవురపు
పలాలనైన్ను బలిగా సమ్రిపంచటకును, వారు ఆయన్ను యెరూష్లేమున్కు
తీసికొనిపోయిరి.
యెరూష్లేము న్ందు సుమయోన్ను ఒక మ్నుషుాడుండెను. అత్డు నీత్ర
మ్ంతుడును భ్కిిపరుడునైయండి, ఇశారయేలుయొకక ఆదరణకొరకు
కనిపట్ట
ు వాడు; పరిశుదా
ి త్ి అత్నిమీద ఉండెను.
అత్డు పరభువుయొకక కీరసు
త ను చూడక
మునుపు మ్రణము పందడని
అత్నికి పరిశుదా
ి త్ిచేత్ బయలు పరచబడి యండెను; ఆత్ివశుడెై అత్డు
దేవాలయము లోనికి వచెచను.
అంత్ట ధరిశాసతీపదిత్ర చొపుపన్ ఆయన్ విష్యమై జరిగించటకు త్లి
దండు
ర లు శిశువెైన్ యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచన్పుపడు
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అత్డు త్న్ చేతులలో ఆయన్ను ఎత్రతకొని దేవుని సు
త త్రంచచ ఇటానను

which Thou hast prepared before the face of all people,
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a light to lighten the Gentiles, and the glory of Thy people Israel."
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నాథా, యిపుపడు నీ మ్యటచొపుపన్ సమ్యధాన్ ముతో నీ దాసుని
పోనిచచచనానవు;
అన్ాజనులకు నినున బయలుపరచటకు వెలుగుగాను నీ పరజలైన్
ఇశారయేలుకు మ్హిమ్గాను
నీవు సకల పరజలయెదుట సిదిపరచిన్
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నీ రక్షణ నేనుకనునల్లర చూచిత్రని.

And when eight days were accomplished for the circumcising of the Child,
His name was called JESUS, who was so named by the angel before He was
conceived in the womb.
And when the days of her purification according to the Law of Moses were
accomplished, they brought Him to Jerusalem to present Him to the Lord
(as it is written in the law of the Lord: "Every male that openeth the womb
shall be called holy to the Lord"),
and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord:
"A pair of turtledoves or two young pigeons."
And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and
the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel; and
the Holy Ghost was upon him.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see
death before he had seen the Lord's Christ.

then he took Him up in his arms, and blessed God and said,

"Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word;

for mine eyes have seen Thy salvation,

And Joseph and His mother marveled at those things which were spoken of
Him.
And Simeon blessed them and said unto Mary His mother, "Behold, this
Child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which
shall be spoken against
(yea, a sword shall pierce through thy own soul also), that the thoughts of
many hearts may be revealed."
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యోసేపును ఆయన్ త్లిాయ ఆయన్నుగూరిచ చెపప బడిన్ మ్యటలను విని
ఆశచరాపడిరి.

Luke

2

34

సుమయోను వారిని దీవించిఇదిగో అనేక హృదయాలోచన్లు బయలు
పడున్ట్ట
ా , ఇశారయేలులో అనేకులు పడుటకును త్రరిగి లేచటకును
వివాదాసపదమైన్ గురుతుగా ఈయన్ నియ మింపబడియనానడు;
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మ్రియ నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడుము దూసికొనిపోవున్ని ఆయన్
త్లిాయె
ై న్ మ్రి యతో చెపపను.

And she, coming in that instant, gave thanks likewise unto the Lord, and
spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem.
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And when they had performed all things according to the law of the Lord,
they returned into Galilee to their own city, Nazareth.
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మ్రియ ఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమ్యరియనైన్ అన్న అను ఒక
పరవకిిీ యండెను. ఆమ కనాాత్వము మొదలు ఏడండు
ా పని మిటితో
సంసారముచేసి బహుకాలము గడిచిన్దై,
యెనుబది నాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలైయండి, దేవాల యము
విడువక ఉపవాస ప్ర
ర రథన్లతో రేయింబగళ్ల
ా సేవచేయచండెను.
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Now His parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover.
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ఆమకూడ ఆ గడియలోనే
లోపలికి వచిచ దేవుని కొనియాడి,
యెరూష్లేములొ విమోచన్కొరకు కనిపట్ట
ు చన్నవారందరితో ఆయన్ను
గూరిచ మ్యటల్లడుచండెను.
అంత్ట వారు పరభువు ధరిశాసతీము చొపుపన్ సమ్సతము తీరిచన్ పమ్ిట
గలిలయ లోని న్జరేత్ను త్మ్ ఊరికి త్రరిగి వెళ్లారి.
బాలుడు జా
ా న్ముతో నిండుకొనుచ, ఎదిగి బలము పందుచండెను; దేవుని
దయ ఆయన్మీద నుండెను.
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పసాకపండుగపుపడు ఆయన్ త్లిదండు
ర లు ఏటేట యెరూష్లేమున్కు
వెళ్ల
ా చండువారు.

But they, supposing Him to have been in the company, went a day's
journey; and they sought Him among their kinsfolk and acquaintances.
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ఆయన్ పండెరం డండావాడెై యన్నపుపడు ఆ పండుగ నాచ రించటకెై
వాడుకచొపుపన్ వారు యెరూష్లేమున్కు వెళ్లారి.
ఆ దిన్ములు తీరిన్త్రువాత్ వారు త్రరిగి వెళ్ల
ా చండగా బాలు డెైన్ యేసు
యెరూష్లేములో నిలిచెను.
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And when they found Him not, they turned back again to Jerusalem, seeking
Him.
And it came to pass that after three days they found Him in the temple,
sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them
questions.
And all who heard Him were astonished at His understanding and answers.
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And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe
of Asher. She was of great age and had lived with a husband seven years
from her virginity,
and she was a widow of about fourscore and four years. She departed not
from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

And the Child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the
grace of God was upon Him.

And when He was twelve years old, they went up to Jerusalem according to
the custom of the Feast.
And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus
tarried behind in Jerusalem; and Joseph and His mother knew not of it.

ఆయన్ త్లి దండు
ర లు ఆ సంగత్ర ఎరుగక ఆయన్ సమూహములో ఉనానడని
త్లంచి, యొక దిన్పరయాణము సాగి
పోయి, త్మ్ బంధువులలోను
నళవెైన్వారిలోను ఆయ
న్ను వెదకుచండిరి.
ఆయన్ కన్బడన్ందున్ ఆయన్ను వెదకుచ యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచిచరి. And when they saw Him they were amazed, and His mother said unto Him,
"Son, why hast Thou thus dealt with us? Behold, Thy father and I have
sought Thee sorrowing."
మూడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆయన్ దేవాలయములో బోధకుల మ్ధా
And He said unto them, "How is it that ye sought Me? Knew ye not that I
కూరుచండి, వారి మ్యటలను ఆలకించచ వారిని పరశనలడుగుచ ఉండగా
must be about My Father's business?"
చూచిరి.
ఆయన్ మ్యటలు వినిన్వారందరు ఆయన్ పరజాకును పరతుాత్తరములకును
And they understood not the saying which He spoke unto them.
విసియ మొందిరి.
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ఆయన్ త్లిదండు
ర లు ఆయన్ను
చూచి మికికలి ఆశచరాపడిరి. ఆయన్
త్లిాకుమ్యరుడా, మ్ముిను ఎందుకీల్లగు చేసిత్రవి? ఇదిగో నీ త్ండిరయ
నేనును దుుఃఖపడుచ నినున వెదకుచంటిమ్ని అయన్తో చెపపగా

And He went down with them and came to Nazareth, and was subject unto
them. But His mother kept all these things in her heart.
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And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man.
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ఆయన్మీరేల న్నున వెదకుచంటిరి? నేను నా త్ండిర పనులమీద
నుండవలన్ని మీరరుగరా1 అని వారితో చెపపను;
అయితే ఆయన్ త్మ్తో చెపపన్
మ్యట వారు గరహింపలేదు.
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పరత్ర పలాము పూడచబడును పరత్ర కొండయ మటుయ పలాము చేయబడును
వంకర మ్యరుములు త్రన్ననివగును కరకు మ్యరుములు నున్ననివగును

Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say
among yourselves, `We have Abraham as our father.' For I say unto you,
that God is able from these stones to raise up children unto Abraham.
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And now also the ax is laid unto the root of the trees. Every tree therefore
which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire."
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సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణాములో కేకలువేయచన్న
యొకని శబదము అని పరవకియె
ై న్ యెష్యా వాకాముల గరంథమ్ందు
వా
ర యబడిన్ట్ట
ు ఇది జరిగెను.
అత్డు త్న్చేత్ బాపతసిము పందవచిచన్ జన్సమూహ ములను
చూచిసరపసంతాన్మ్య, రాబోవు ఉగరత్ను త్పపంచకొనుటకు మీకు బుదిి
చెపపన్ వాడెవడు?
మ్యరుమ్న్సుసన్కు త్గిన్ ఫలములు ఫలించడి అబా
ర హాము మ్యకు త్ండిర
అని మీలో మీరనుకొన్ మొదలుపట్ట
ు కొన్వదు
ద ; దేవుడు ఈ రాళావలన్ అబా
ర
హామున్కు పలాలను పుటిుంపగలడని మీతో చెపుప
చనానను.

అంత్ట ఆయన్ వారితో
కూడ బయలుదేరి న్జరేతున్కు వచిచ వారికి
లోబడి యండెను. ఆయన్ త్లిా ఈ సంగతులనినటిని త్న్ హృద యములో
భ్దరము చేసికొనను.
యేసు జా
ా న్మ్ందును, వయసుసన్ందును, దేవుని దయయందును, మ్నుషుాల
దయ యందును వరిిలు
ా చండెను.
త్రబెరికెైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమ్ందు యూదయకు
పంత్రపల్లతు అధిపత్రగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురా
థ ధిపత్రగాను,
ఇతూరయ త్ికోనీత్ర దేశ ములకు అత్ని త్ముిడెైన్ ఫిలిపుప
చతురా
థ ధిపత్రగాను, అబి లేనే దేశమున్కు లుసానియ అధిపత్రగాను,
అన్నయ, కయపయ పరధాన్ యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున్
అరణాములోనున్న జకరాా కుమ్యరుడెైన్ యోహాను నొదదకు దేవుని
వాకాము వచెచను.
అంత్ట అత్డు వచిచ, ప్రపక్షమ్యపణ నిమిత్తము మ్యరు మ్న్సుస విష్యమైన్
బాపతసిము పందవ లన్ని యొరా
ద ను న్దీ పరదేశమ్ందంత్ట పరకటించ
చండెను.
పరభువు మ్యరుము సిదిపరచడి ఆయన్ తో
ి వలు సరాళముచేయడి

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate
being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his
brother Philip tetrarch of Iturea and of the region of Trachonitis, and
Lysanias the tetrarch of Abilene,
Annas and Caiaphas being the high priests, the Word of God came unto
John the son of Zacharias in the wilderness.
And he came into all the country about the Jordan, preaching the baptism of
repentance for the remission of sins,
as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, "The
voice of one crying in the wilderness: `Prepare ye the way of the Lord, make
His paths straight.
Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low;
and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made
smooth;
and all flesh shall see the salvation of God.'"

Then said he to the multitude who came forth to be baptized by him, "O
generation of vipers! Who hath warned you to flee from the wrath to come?

And the people asked him, saying, "What shall we do then?"

He answered and said unto them, "He that hath two coats, let him impart to
him that hath none. And he that hath meat, let him do likewise."
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ఇపుపడ గొడిలి చెటా వేరున్ ఉంచబడి యన్నది గనుక మ్ంచి ఫలము
ఫలించని పరత్ర చెట్ట
ు ను న్రకబడి అగినలో వేయబడున్ని చెపపను.

Then came also publicans to be baptized, and said unto him, "Master, what
shall we do?"
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అందుకు జనులుఆల్లగెైతే మేమేమి చేయవలన్ని అత్ని న్డుగగా

And he said unto them, "Exact no more than that which is appointed you."
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అత్డురండు అంగీలుగలవాడు ఏమియ లేనివానికియా వలన్నియ,
ఆహారముగలవాడును ఆల్లగ చేయవల న్నియ వారితో చెపపను.
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And the soldiers likewise demanded of him, saying, "And what shall we do?"
And he said unto them, "Do violence to no man, neither accuse any falsely;
and be content with your wages."
సుంకరులును బాపతసిము పందవచిచబోధకుడా, మేమేమి చేయవలన్ని అత్ని And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts
న్డుగగా
whether John was the Christ or not,
అత్డు మీకు నిరణయింపబడిన్దాని కంట్ట ఎకుకవతీసికొన్వదదని వారితో
John answered, saying unto them all, "I indeed baptize you with water; but
చెపపను.
One mightier than I cometh, the straps of whose shoes I am not worthy to
unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire.
సెైనికులును
మేమేమి చేయవలన్ని అత్ని న్డిగిరి. అందుకు
అత్డుఎవనిని బాధపటుకయ, ఎవని మీదను అపనింద వేయ కయ, మీ
జీత్ములతో త్ృపతపందియండుడని వారితో చెపపను.
పరజలు కనిపట్ట
ు చ, ఇత్డు కీరసతయి యండునేమో అని అందరును
యోహానును గూరిచ త్మ్ హృదయములలో ఆలోచించకొనుచండగా
యోహాను నేను నీళాలో మీకు బాపతసిమిచచచనానను; అయితే నాకంట్ట శకిి
మ్ంతుడొకడు వచచచనానడు; ఆయన్ చెపుపల వారును విపుపటకు నేను
ప్రతు
ి డను కాను; ఆయన్ పరిశుదా
ి త్ి లోను1 అగినతోను మీకు
బాపతసిమిచచను;
ఆయన్
చేట ఆయన్ చేత్రలోనున్నది; ఆయన్ త్న్ కళామును బాగుగా
శుభ్రముచేసి, త్న్ కొట్ట
ు లో గోధుమ్లుపోసి,
ఆరని అగినతో పట్ట
ు కాలిచ
వేయన్ని అందరితో చెపపను.
ఇదియగాక అత్డింకను, చాల సంగతులు చెపప పరజలను హెచచరించచ
వారికి సువారి పరకటించ చండెను.
అయితే చతురా
థ ధిపత్రయె
ై న్ హేరోదుచేసిన్ సకల దుషాకరాముల
నిమిత్తమును, అత్ని సోదరుని భారా యె
ై న్ హేరోదియ నిమిత్తమును,
యోహాను అత్నిని గదిదంచిన్ందుకు
అదివరకు తాను చేసిన్వనినయ చాల వన్నట్ట
ు అత్డు యోహానును
చెరసాలలో వేయించెను.
పరజలందరును బాపతసిము పందిన్పుపడు యేసుకూడ బాపతసిము పంది
ప్ర
ర రథన్ చేయచండగా ఆకాశము తెరవబడి

His winnowing fan is in His hand, and He will thoroughly purge His floor and
will gather the wheat into His garner; but the chaff He will burn with fire
unquenchable."
And with many other exhortations preached he unto the people.

పరిశుదా
ి త్ి శరీరాకారముతో ప్రవురమువల ఆయన్మీదికి దిగి వచెచను.
అపుపడునీవు నా పరయ కుమ్యరుడవు, నీయందు నేనాన్ందించచనానన్ని
యొక శబదము ఆకాశమునుండి వచెచను.
యేసు (బోధింప) మొదలుపటిున్పుపడు ఆయన్ దాదాపు ముపపది ఏండా
యీడుగలవాడు; ఆయన్ యోసేపు కుమ్యరుడని యెంచబడెను. యోసేపు
హేలీకి,

who was the son of Mattathias, who was the son of Amos, who was the son
of Nahum, who was the son of Esli, who was the son of Naggai,

But Herod the tetrarch, being reproved by him because of Herodias, his
brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,

added yet this above all, that he shut up John in prison.

Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was
baptized. And while He prayed the heaven was opened,
and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon Him, and a
voice came from Heaven, which said, "THOU ART MY BELOVED SON; IN
THEE I AM WELL PLEASED."
And Jesus Himself had become about thirty years of age, being (as was
supposed) the son of Joseph, who was the son of Heli,
who was the son of Matthat, who was the son of Levi, who was the son of
Melchi, who was the son of Janna, who was the son of Joseph,

who was the son of Maath, who was the son of Mattathias, who was the
son of Semei, who was the son of Joseph, who was the son of Juda,
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హేలీ మ్త్తతుకు, మ్త్తతు లేవికి, లేవి మలీకకి,
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మలీక
యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మ్త్తతీయకు,
who was the son of Melchi, who was the son of Addi, who was the son of
మ్త్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎసిాకి, ఎసిా న్గుయికి, Cosam, who was the son of Elmodam, who was the son of Er,
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న్గుయి మ్యతుకు, మ్యతు మ్త్తతీయకు, మ్త్తతీయ సిమియకు, సిమియ
యోశ్రఖుకు, యోశ్రఖు యోదాకు,
యోదా యోహన్నకు, యోహన్న రేసాకు, రేసా జరుబాబబెలుకు,
జరుబాబబెలు ష్యలీత యేలుకు, ష్యలీతయేలు నేరికి,

who was the son of Jose, who was the son of Eliezer, who was the son of
Jorim, who was the son of Matthat, who was the son of Levi,
who was the son of Simeon, who was the son of Judah, who was the son of
Joseph, who was the son of Jonan, who was the son of Eliakim,
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నేరి మలీకకి, మలీక అదిదకి, అదిద కోసాముకు, కోసాము ఎలిదాముకు,
ఎలిదాము ఏరుకు,

who was the son of Melea, who was the son of Menan, who was the son of
Mattatha, who was the son of Nathan, who was the son of David,
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ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజరుకు, ఎలీయెజరు యోరీముకు,
యోరీము మ్త్తతుకు, మ్త్తతు లేవికి,

who was the son of Jesse, who was the son of Obed, who was the son of
Boaz, who was the son of Salmon, who was the son of Nahshon,

Luke

3

30

లేవి ష్మోానుకు, ష్మోాను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు
యోనాముకు, యోనాము ఎల్లా కీముకు,

who was the son of Amminadab, who was the son of Aram, who was the
son of Hezron, who was the son of Perez, who was the son of Judah,
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ఎల్లాకీము మలయాకు, మలయా మనానకు, మనాన మ్త్తతాకు, మ్త్తతా
నాతానుకు, నాతాను దావీ దుకు,

who was the son of Jacob, who was the son of Isaac, who was the son of
Abraham, who was the son of Terah, who was the son of Nahor,
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దావీదు యెష్ుయికి, యెష్ుయి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు
శల్లినుకు, శల్లిను న్యసోసనుకు,
న్యసోసను అమీి్మ్నాదాబుకు, అమీి్మ్నాదాబు అరాముకు, అరాము
ఎసోరముకు, ఎసోరము పరసుకు, పరసు యూదాకు,

who was the son of Serug, who was the son of Reu, who was the son of
Peleg, who was the son of Eber, who was the son of Shelah,
who was the son of Cainan, who was the son of Arphaxad, who was the son
of Shem, who was the son of Noah, who was the son of Lamech,
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యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాసకుకు, ఇసాసకు అబా
ర హాముకు,
అబా
ర హాము తెర హుకు, తెరహు నాహోరుకు,

who was the son of Methuselah, who was the son of Enoch, who was the
son of Jared, who was the son of Mahalaleel, who was the son of Cainan,
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నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పలగుకు, పలగు హెబెరుకు, who was the son of Enos, who was the son of Seth, who was the son of
హెబెరు షేలహుకు,
Adam, who was the son of God.
షేలహు కేయినానుకు, కేయి
నాను అరపక్షదుకు, అరపక్షదు షేముకు, షేము And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from the Jordan and was
నోవహుకు, నోవహు లమకుకు,
led by the Spirit into the wilderness,
లమకు మతూషెలకు, మతూ
షెల హనోకుకు, హనోకు యెరదుకు,
and for forty days was tempted by the devil. And in those days He ate
యెరదు మ్హల లేలుకు, మ్హలలేలు కేయినానుకు,
nothing, and afterward when they were ended, He hungered.
కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి
And the devil said unto Him, "If Thou be the Son of God, command this
కుమ్యరుడు.
stone that it be made bread."
యేసు పరిశుదా
ి త్ి పూరు
ణ డెై యొరా
ద నున్దినుండి త్రరిగి వచిచ, న్లువది
And Jesus answered him, saying, "It is written: `Man shall not live by bread
దిన్ములు ఆత్ిచేత్ అరణాములో న్డిపంప బడి
alone, but by every word of God.'"
అపవాదిచేత్1 శోధింపబడుచండెను. ఆ దిన్ము
లలో ఆయన్ ఏమియ And the devil, taking Him up onto a high mountain, showed unto Him all the
త్రన్లేదు. అవి తీరిన్ త్రువాత్ ఆయన్ ఆకలిగొన్గా
kingdoms of the world in a moment of time.
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who was the son of Joanna, who was the son of Rhesa, who was the son of
Zerubbabel, who was the son of Shealtiel, who was the son of Neri,

Luke

4

3

అపవాదినీవు దేవుని కుమ్యరుడవెైతే, ర్కట్టు అగున్ట్ట
ా ఈ రాత్రతో చెపుపమ్ని
ఆయన్తో చెపపను
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అందుకు యేసు మ్నుషుాడు ర్కట్టువలన్ మ్యత్ిమే జీవించడు అని
వా
ర యబడియన్నదని వానికి పరతుాత్తరమిచెచను.
అపుపడు అపవాది ఆయన్ను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజాములనినటిని ఒక
నిమిష్ములో ఆయన్కు చూపంచి
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ఈ అధికారమ్ంత్య, ఈ రాజాముల మ్హిమ్య నీకితు
త ను; అది
నాకపపగింపబడియన్నది, అదవనికి నేను ఇయాగోరుదునో వానికితు
త ను;
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4

7

కాబటిు నీవు నాకు మొ
ా కికత్రవా యిదంత్య నీదగున్ని ఆయన్తో చెపపను.

And Jesus answered and said unto him, "Get thee behind Me, Satan! For it is
written: `Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou
serve.'"
And he brought Him to Jerusalem, and set Him on a pinnacle of the temple
and said unto Him, "If Thou be the Son of God, cast Thyself down from
hence.
For it is written: `He shall give His angels charge over thee to keep thee,'
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అందుకు యేసు నీ దేవుడెైన్ పరభువున్కు మొ
ా కిక ఆయన్ను మ్యత్ిము
సేవింపవలను అని వా
ర యబడియన్నదని వానికి పరతుాత్తర మిచెచను.

and, `In their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy
foot against a stone.'"
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And Jesus answering said unto him, "It is said, `Thou shalt not tempt the
Lord thy God.'"
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పమ్ిట ఆయన్ను యెరూష్లేమున్కు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున్
ఆయన్ను నిలువబెటిునీవు దేవుని కుమ్యరుడవెైతే ఇకకడనుండి కిరందికి
దుముకుము
నినున కాప్రడుటకు నినున గూరిచ త్న్ దూత్లకు ఆజా
ా పంచను.
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అపుపడు యేసు, ఆత్ి బలముతో గలిలయకు త్రరిగి వెళ్లాను;
ఆయన్నుగూరిచన్ సమ్యచారము ఆ పరదేశమ్ం దంత్ట వాాపంచెను.
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ఆయన్ అందరిచేత్ ఘన్త్నొంది, వారి సమ్యజమ్ందిరములలో బోధించచ
వచెచను.
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త్రువాత్ ఆయన్ తాను పరిగిన్ న్జరేతున్కు వచెచను. త్న్ వాడుక చొపుపన్ to preach the acceptable year of the Lord."
విశారంత్రదిన్మ్ందు సమ్యజమ్ందిరము లోనికి వెళ్లా, చదువుటకెై నిలుచండగా
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పరవకియె
ై న్ యెష్యా గరంథము ఆయన్ చేత్ర కియాబడెను; ఆయన్ గరంథము
విపపగా --

నీ ప్రదమపుపడెైన్ను రాత్రకి త్గులకుండ వారు నినున చేతులతో
ఎత్రతకొందురు అని వా
ర యబడియన్నదని ఆయన్తో చెపపను.
అందుకు యేసు నీ దేవుడెైన్ పరభువును శోధింపవలదు అని
చెపపబడియన్నదని వానికి పరతుాత్తరమిచెచను.
అపవాది పరత్ర శోధన్ను ముగించి, కొంత్కాలము ఆయన్ను విడిచిపోయెను.

And the devil said unto Him, "All this power will I give Thee, and the glory of
them; for this has been delivered unto me, and to whomsoever I will, I give
it.
If Thou therefore wilt worship me, all shall be Thine."

And when the devil had ended all the temptation, he departed from Him for
a season.
And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and His fame
went out through all the region round about.
And He taught in their synagogues, being glorified by all.
And He came to Nazareth where He had been brought up. And as His
custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day and stood up
to read.
And there was delivered unto Him the book of the prophet Isaiah. And when
He had opened the book, He found the place where it was written:
"The Spirit of the Lord is upon Me, because He hath anointed Me to preach
the Gospel to the poor. He hath sent Me to heal the brokenhearted, to
preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to
set at liberty them that are bruised,

And He closed the book, and He gave it again to the minister and sat down.
And the eyes of all those who were in the synagogue were fastened on Him.
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పరభువు ఆత్ి నామీద ఉన్నది బీదలకు సువారి పరకటించటకెై ఆయన్ న్నున
అభిషేకించెను చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గు
ర డిివారికి చూపును,
(కలుగున్ని) పరకటించటకును న్లిగి
పరభువు హిత్వత్సరము పరకటించటకును ఆయన్ న్నున పంపయనానడు.
అని వా
ర యబడిన్ చోట్ట ఆయన్కు దొరకెను.

And He began to say unto them, "This day is this Scripture fulfilled in your
ears."

20

ఆయన్ గరంథము చటిు పరిచారకునికిచిచ కూరుచండెను.

4

21

సమ్యజ మ్ందిరములో నున్నవారందరు ఆయన్ను తేరిచూడగా,
ఆయన్నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖన్ము నరవేరిన్దని వారితో చెపపసాగెను.

And He said unto them, "Ye will surely say unto Me this proverb: `Physician,
heal thyself! Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in
thy country.'"
And He said, "Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own
country.
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అపుపడందరును ఆయన్నుగూరిచ సాక్షామిచచచ, ఆయన్ నోటనుండి
వచిచన్ దయగల మ్యటల కాశచరాపడిఈయన్ యోసేపు కుమ్యరుడు కాడా?
అని చెపుపకొనుచండగా
ఆయన్ వారిని చూచివెైదుాడా, నినున నీవే సవసథపరచకొనుము అను
సామత్ చెపప, కపరనహూములో ఏ కారాములు నీవు చేసిత్రవని మేము
వింటిమో, ఆ కారాములు ఈ నీ సవదేశమ్ందును చేయమ్ని మీరు నాతో
నిశచయముగా చెపుపదురనను.
మ్రియ ఆయన్ఏ పరవకియ సవదేశ మ్ందు హితుడుకాడని మీతో
నిశచయముగా చెపుప
చనానను.
ఏలీయా దిన్ములయందు మూడండా ఆరు నలలు ఆకాశము మూయబడి
దేశమ్ందంత్టను గొపప కరవు సంభ్వించిన్పుపడు, ఇశారయేలులో అనేకమ్ంది
విధవరాండు
ర ండిన్ను,
ఏలీయా స్త్దోనులోని సారపతు అను ఊరిలో ఉన్న యొక విధవరాలియొదదకే
గాని మ్రి ఎవరి యొదదకును పంపబడలేదు.
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మ్రియ పరవకియె
ై న్ ఎలీషా కాలమ్ందు ఇశారయేలులో అనేక
కుష్ఠరోగులుండిన్ను, సిరియ దేశసు
థ డెైన్ న్యమ్యను త్పప మ్రి ఎవడును
శుదిి నొందలేదని నేను మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.
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సమ్యజమ్ందిరములో ఉన్నవారందరు ఆ మ్యటలు విని
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ఆగరహముతో నిండుకొని, లేచి ఆయన్ను పటుణములో నుండి వెళాగొటిు,
ఆయన్ను త్లకిరందుగా పడదోరయ వలన్ని త్మ్ పటుణము కటుబడిన్
కొండపేట్టవరకు ఆయన్ను తీసికొని పోయిరి.
అయితే ఆయన్ వారి మ్ధానుండి
దాటి త్న్ మ్యరుమున్ వెళ్లాపోయెను.
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Luke
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Luke

అపుపడాయన్ గలిలయలోని కపరనహూము పటుణము న్కు వచిచ,
విశారంత్రదిన్మున్ వారికి బోధించ చండెను.

And all bore Him witness and wondered at the gracious words which
proceeded out of His mouth. And they said, "Is not this Joseph's son?"

But I tell you in truth, many widows were in Israel in the days of Elijah, when
the heaven was shut up three years and six months, when great famine was
throughout all the land.
But unto none of them was Elijah sent, save unto Zarephath, a city of Sidon,
unto a woman that was a widow.

And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, and none
of them was cleansed, except Naaman the Syrian."
Then all those in the synagogue, when they heard these things, were filled
with wrath,
and rose up and thrust Him out of the city; and they led Him unto the brow
of a hill whereon their city was built, that they might cast Him down
headlong.
But He, passing through the midst of them, went His way.

And He came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the
Sabbath days.
And they were astonished at His doctrine, for His word was with power.

And in the synagogue there was a man, who had a spirit of an unclean devil,
and cried out with a loud voice,
saying, "Let us alone! What have we to do with Thee, Thou Jesus of
Nazareth? Art Thou come to destroy us? I know Thee and who Thou art -the Holy One of God!"
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ఆయన్ వాకాము అధికారముతో కూడిన్దై యండెను గనుక వారాయన్
బోధకు ఆశచరాపడిరి.

And Jesus rebuked him, saying, "Hold thy peace, and come out of him!" And
when the devil had thrown him in their midst, he came out of him and hurt
him not.
ఆ సమ్యజ మ్ందిరములో అపవిత్ిమైన్ దయాపు ఆత్ిపటిున్ వాడొక డుండెను. And they were all amazed, and spoke among themselves, saying, "What a
word is this! For with authority and power he commandeth the unclean
spirits, and they come out."
వాడున్జరేయడవెైన్ యేసూ, మ్యతో నీకేమి? మ్ముి న్శింపజేయ
And His fame went out into every place in the country round about.
వచిచత్రవా? నీ వెవడవో నేనరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదు
ి డవని బిగురగా
కేకలు వేసెను.
అందుకు యేసుఊరకుండుము, ఇత్నిని వదలి పమ్ిని దానిని గదిదంపగా,
And He arose out of the synagogue and entered into Simon's house. And
దయాము వానిని వారిమ్ధాను పడదోరసి వానికి ఏ హానియ చేయక వదలి
Simon's wife's mother was taken with a great fever, and they besought Him
పోయెను.
for her.
అందు కందరు విసియమొందిఇది ఎటిు మ్యట? ఈయన్ అధికారముతోను
And He stood over her and rebuked the fever, and it left her. And
బలముతోను అపవితా
ి త్ిలకు ఆజా
ా పంపగానే అవి వదలిపోవుచన్నవని
immediately she arose and ministered unto them.
యొకనితో నొకడు చెపుపకొనిరి.
అంత్ట ఆయన్నుగూరిచన్ సమ్యచారము ఆ ప్ర
ర ంత్ములందంత్టను
Now when the sun was setting, all those who had any sick with divers
వాాపంచెను.
diseases brought them unto Him; and He laid His hands on every one of
them, and healed them.
ఆయన్ సమ్యజమ్ందిరములోనుండి లేచి, స్త్మోను ఇంటిలోనికి వెళ్లాను.
And devils also came out of many, crying out and saying, "Thou art Christ,
స్త్మోను అత్త తీవరమైన్ జవరముతో పడియండెను గనుక ఆమ విష్యమై
the Son of God!" And He, rebuking them, suffered them not to speak; for
ఆయన్యొదద
మ్న్వి చేసికొనిరి.
they knew that He was Christ.
ఆయన్ ఆమ చెంత్ను నిలువబడి, జవరమును గదిదంపగానే అది ఆమను
And when it was day, He departed and went into a desert place. And the
విడిచెను; వెంటనే ఆమ లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను.
people sought Him and came unto Him and would have stayed Him, that He
should not depart from them.
సూరుాడసతమించచండగా నానావిధ రోగములచేత్ పీడింపబడుచన్నవారు But He said unto them, "I must preach the Kingdom of God to other cities
ఎవరవరియొదదనుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన్యొదదకు తీసికొని
also, for therefore am I sent."
వచిచరి; అపుపడాయన్ వారిలో పరత్రవానిమీద చేతులుంచి, వారిని
సవసథపరచెను.
ఇంతేకాక దయా ములునీవు దేవుని కుమ్యరుడవని కేకలు వేసి అనేకులను
And He preached in the synagogues of Galilee.
వదలిపోయెను; ఆయన్ కీరసు
త అని
వాటికి తెలిసియండెను గనుక ఆయన్
వాటిని గదిదంచి వాటిని మ్యటాడనీయలేదు.
ఉదయమైన్పుపడు ఆయన్ బయలుదేరి అరణా పరదేశ మున్కు వెళ్లాను.
జన్సమూహము ఆయన్ను వెదకుచ ఆయన్యొదదకు వచిచ, త్ముిను
విడిచి పోకుండ ఆపగా
ఆయన్నేనిత్ర పటుణములలోను దేవుని రాజాసువారిను పరకటింపవలను;
ఇందునిమిత్తమే నేను పంపబడిత్రన్ని వారితో చెపపను.
త్రువాత్ ఆయన్ యూదయ సమ్యజమ్ందిరములలో పరకటించచండెను.

And it came to pass that, as the people pressed upon Him to hear the Word
of God, He stood by the Lake of Gennesaret
and saw two boats standing by the lake, but the fishermen were gone out of
them and were washing their nets.

And He entered into one of the boats, which was Simon's, and asked him to
put out a little from the land. And He sat down and taught the people from
the boat.
జన్సమూహము దేవుని వాకాము వినుచ ఆయన్మీద పడుచండగా ఆయన్ Now when He was through speaking, He said unto Simon, "Launch out into
గెనేనసరతు సరసుసతీరమున్
నిలిచి,
the deep, and let down your nets for a draft."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆ సరసుసతీరమున్నున్న రండుదోనలను చూచెను; జాలరులు వాటిలోనుండి
దిగి త్మ్ వలలు కడుగుచండిరి.

And Simon answering said unto Him, "Master, we have toiled all the night
and have taken nothing. Nevertheless, at Thy word I will let down the net."
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And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and
their net began to break.
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ఆయన్ ఆ దోనలలో స్త్మోనుదైన్ యొక దోన యెకికదరినుండి కొంచెము
తో
ి యమ్ని అత్ని న్డిగి, కూరుచండి దోనలోనుండి జన్సమూహములకు
బోధించచండెను.
ఆయన్ బోధించట చాలించిన్ త్రువాత్నీవు దోనను లోతున్కు న్డిపంచి,
చేపలు పట్ట
ు టకు మీ వలలు వేయడని స్త్మోనుతో చెపపగా
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ఏలయన్గా వారు పటిున్ చేపల
రాశికి అత్డును అత్నితో
కూడనున్న వారందరును విసియ మొందిరి.
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ఆల్లగున్ స్త్మోనుతో కూడ ప్రలివారైన్ జబెదయి కుమ్యరులగు
యాకోబును యోహానును (విసియ మొందిరి). అందుకు
యేసుభ్యపడకుము, ఇపపటి నుండి నీవు మ్నుషుాలను పట్ట
ు వాడవెై
యందువని స్త్మోనుతో చెపపను.
వారు దోనలను దరికిచేరిచ, సమ్సతమును విడిచిపటిు ఆయన్ను వెంబడించిరి.
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ఆయన్ యొక పటుణములో నున్నపుపడు ఇదిగో కుష్ఠ రోగముతో నిండిన్
యొక మ్నుషుాడుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడిపరభువా, నీ కిష్ు
మైతే న్నున శుదు
ి నిగా చేయగలవని ఆయన్ను వేడుకొనను.
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అపుప డాయన్ చెయిాచాప వానిని ముటిునాకిష్ుమే; నీవు శుదు
ి డవుకమ్ిని
అన్గానే, కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను.
అపుపడాయన్ నీవు ఎవనితోను చెపపక వెళ్లా, వారికి సాకాుారథమై నీ దేహమును
యాజకునికి కనుపరచకొని, నీవు శుదు
ి డవెైన్ందుకు మోషే నియమించిన్ట్ట
ు
కానుకలను సమ్రిపంచమ్ని
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స్త్మోను ఏలిన్వాడా, రాత్రి అంత్య మేము పరయాసపడిత్రవిిు గాని
మ్యకేమియ దొరకలేదు; అయిన్ను నీ మ్యట చొపుపన్ వలలు వేతున్ని
ఆయన్తో చెపపను.
వారాల్లగు చేసి విసాతరమైన్
చేపలు పటిురి, అందుచేత్ వారి వలలు
పగిలిపోవుచండగా
వారు వేర్కక దోన లోనున్న త్మ్ ప్రలివారు వచిచ
త్మ్కు సహాయము
చేయవలన్ని వారికి సంజాలు చేసిరి; వారు వచిచ రండు దోనలు
మునుగున్ట్ట
ా నింపరి.
స్త్మోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళాయెదుట సాగిలపడిపరభువా,
న్నునవిడిచి పముి, నేను ప్రప్రతుిడ న్ని చెపపను.

And they beckoned unto their partners, who were in the other boat, that
they should come and help them. And they came and filled both the boats,
so that they began to sink.
When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from
me, for I am a sinful man, O Lord."
For he was astonished, and all those who were with him, at the draft of the
fishes which they had taken;
and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners
with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not. From henceforth thou
shalt catch men."
And when they had brought their boats to land, they forsook all and
followed Him.
And it came to pass when He was in a certain city, behold, a man full of
leprosy, seeing Jesus, fell on his face and besought Him, saying, "Lord, if
Thou wilt, Thou canst make me clean."
And He put forth His hand and touched him, saying, "I will; be thou clean."
And immediately the leprosy departed from him.

And He charged him to tell no man, but, "Go and show thyself to the priest,
and offer for thy cleansing according as Moses commanded, as a testimony
unto them."
But so much the more His fame spread abroad, and great multitudes came
together to hear and to be healed by Him of their infirmities.

And He withdrew Himself into the wilderness and prayed.
And it came to pass on a certain day, as He was teaching, that there were
Pharisees and doctors of the law sitting by, who had come from every town
of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present
to heal them.
And behold, men brought in on a bed a man who was taken with a palsy,
and they sought means to bring him in and to lay him before Him.

అయితే ఆయన్ను గూరిచన్ సమ్యచారము మ్రి ఎకుకవగా వాాపంచెను.
బహుజన్ సమూహములు ఆయన్ మ్యట వినుటకును త్మ్ రోగములను
కుదురుచకొనుటకును కూడివచచ చండెను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆయన్ ప్ర
ర రథన్ చేయటకు అరణాము లోనికి వెళ్ల
ా చండెను.
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ఒకనాడాయన్ బోధించచండగా, గలిలయ యూదయదేశముల పరత్ర
గా
ర మ్మునుండియ యెరూష్ లేమునుండియ వచిచన్ పరిసయాలును
ధరిశాసోతీపదేశ కులును కూరుచండియండగా, ఆయన్ సవసథపరచన్ట్ట
ా
పరభువు శకిి ఆయన్కుండెను.
ఇదిగో కొందరు మ్నుషుాలు పక్షవాయవుగల యొక మ్నుషుాని
మ్ంచముమీద మోసి కొని, వానిని లోపలికి తెచిచ, ఆయన్ యెదుట ఉంచ
టకు పరయత్నము చేసిరి గాని
జనులు గుంపుకూడి యండి న్ందున్, వానిని లోపలికి తెచచటకు వలాపడక
పోయెను గనుక, ఇంటిమీది కెకిక పంకులు విపప, మ్ంచముతో
కూడ యేసు
ఎదుట వారి మ్ధాను వానిని దించిరి.
ఆయన్ వారి విశావసము చూచిమ్నుషుాడా, నీ ప్రప ములు
క్షమింపబడియన్నవని వానితో చెపపగా,
శాసు
త ీ లును పరిసయాలునుదేవదూష్ణ చేయచన్న యిత్ డెవడు?
దేవుడొకకడ త్పప మ్రి ఎవడు ప్రపములు క్షమింపగలడని
ఆలోచించకొన్సాగిరి.
యేసు వారి ఆలోచన్ లరిగిమీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలో
చించచనానరు?
నీ ప్రపములు క్షమింపబడి యన్న వని చెపుపట సులభ్మ్య? నీవు లేచి
న్డువుమ్ని చెపుపట సులభ్మ్య?
అయితే ప్రపములు క్షమించటకు భూమి
మీద మ్నుష్ాకుమ్యరునికి
అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొన్వలను అని వారితో చెపప, పక్షవాయవు
గల వాని చూచినీవు లేచి, నీ మ్ంచమత్రతకొ
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వెంటనే వాడు వారియెదుట లేచి, తాను పండుకొనియన్న మ్ంచము ఎత్రత
కొని, దేవుని మ్హిమ్పరచచ త్న్ యింటికి వెళ్లాను.
అందరును విసియమొందినేడు గొపప వింత్లు చూచిత్ర మ్ని దేవుని
మ్హిమ్పరచచ భ్యముతో నిండుకొనిరి.
అట్టపమ్ిట ఆయన్ బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు
మట్ట
ు నొదద కూరుచండియండుట చూచి న్నున వెంబడించమ్ని అత్నితో
చెపపగా
అత్డు సమ్సతమును విడిచిపటిు, లేచి, ఆయన్ను వెంబడించెను.
ఆ లేవి, త్న్ యింట ఆయన్కు గొపప విందు చేసెను. సుంకరులును ఇత్రులు
అనేకులును వారితో కూడ భోజన్ మున్కు కూరుచండిరి.
పరిసయాలును వారి శాసు
త ీలును ఇది చూచిసుంకరులతోను ప్రపులతోను
మీరేల త్రని తా
ి గుచనానరని ఆయన్ శిషుాలమీద సణగిరి.
అందుకు యేసురోగులకే గాని ఆరోగాముగలవారికి వెైదుా

డకకరలేదు.

And when they could not find a way to bring him in because of the
multitude, they went upon the housetop, and let him down on his couch
through the tiling into the midst before Jesus.
And when He saw their faith, He said unto him, "Man, thy sins are forgiven
thee."

And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this who
speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?"
But when Jesus perceived their thoughts, He answering said unto them,
"What reason ye in your hearts:
whether it is easier to say, `Thy sins be forgiven thee,' or to say, `Rise up and
walk'?
But that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive
sins," He said unto the one sick with the palsy, "I say unto thee, arise and
take up thy couch and go into thine house."
And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay,
and departed to his own house, glorifying God.
And they were all amazed, and they glorified God and were filled with fear,
saying, "We have seen strange things today."
And after these things He went forth and saw a publican named Levi, sitting
in the customhouse, and He said unto him, "Follow Me."

And he left all, rose up, and followed Him.
And Levi made Him a great feast in his own house, and there was a great
company of publicans and of others who sat down with them.
But their scribes and Pharisees murmured against His disciples, saying,
"Why do ye eat and drink with publicans and sinners?"
And Jesus answering said unto them, "They that are whole need not a
physician, but they that are sick.
I came not to call the righteous, but sinners to repentance."
And they said unto Him, "Why do the disciples of John fast often and make
prayers, and likewise the disciples of the Pharisees, but thine eat and drink?"
And He said unto them, "Can ye make the attendants of the bridechamber
fast while the bridegroom is with them?
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మ్యరుమ్న్సుస పందుటకెై నేను ప్రపులను పలువవచిచత్రని గాని
నీత్రమ్ంతులను పలువరాలేదని వారితో చెపపను.
వారాయన్ను చూచియోహాను శిషుాలు త్రచగా ఉపవాసప్ర
ర రథన్లు
చేయదురు; ఆల్లగ పరి సయాల శిషుాలును చేయదురు గాని, నీ శిషుాలు
త్రని తా
ి గుచనానరే అని చెపపరి.

But the days will come when the bridegroom shall be taken away from
them, and then shall they fast in those days."
And He spoke also a parable unto them: "No man putteth a piece of a new
garment upon an old; otherwise, both the new maketh a rent, and the piece
that was taken out of the new agreeth not with the old.

34

అందుకు యేసుపండిా కుమ్యరుడు త్మ్తో ఉన్నంత్కాలము పండిా ఇంటి వారి
చేత్ మీరు ఉపవాసము చేయింప గలరా?

And no man putteth new wine into old wineskins; else the new wine will
burst the wineskins and be spilled, and the wineskins shall perish.

5

35

Luke

5

36

పండిాకుమ్య రుడు వారియొదదనుండి కొనిపోబడు దిన్ములు వచచను; ఆ
But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved.
దిన్ములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపపను.
ఆయన్ వారితో ఒక ఉపమ్యన్ము చెపపను. ఎటాన్గాఎవడును ప్రత్బటుకు
No man also, having drunk old wine, straightway desireth new; for he saith,
కొరత్తగుడి మ్యసికవేయడు; వేసిన్ యెడల కొరత్తది దానిని చింపవేయను;
`The old is better.'"
అదియనుగాక కొరత్తదానిలోనుండి తీసిన్ ముకక ప్రత్దానితో కలి
యదు.
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ప్రత్ దా
ర కాురసము తా
ి గి వెంటనే కొరత్త
ప్రత్దే మ్ంచిదనున్ని చెపపను.
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ఒక విశారంత్రదిన్మున్ ఆయన్ పంటచేలలోబడి వెళ్ల
ా చండగా, ఆయన్
శిషుాలు వెనునలు తు
ి ంచి, చేతులతో న్లుపుకొని, త్రనుచండిరి.
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అపుపడు పరిసయాలలో కొందరువిశారంత్రదిన్మున్ చేయదగనిది మీరందుకు
చేయచనానరని వారిన్డుగగా
యేసు వారితో ఇటా ననుతానును త్న్తో కూడ ఉన్నవారును ఆకలిగొని
న్పుపడు దావీదు ఏమిచేసెనో అదియె
ై న్ను మీరు చదువ లేదా?

Luke

6

4

Luke

6

5

Luke

6

6

మ్రియొక విశారంత్రదిన్మున్ ఆయన్ సమ్యజమ్ందిరము లోనికి వెళ్లా
బోధించచన్నపుపడు, అకకడ ఊచ కుడి చెయిాగలవాడొకడుండెను.
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శాసు
త ీలును పరిసయాలును ఆయన్మీద నేరము మోపవలన్ని,
విశారంత్రదిన్మున్ సవసథ పరచనేమో అని ఆయన్ను కనిపట్ట
ు చండిరి;
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ఎవడును ప్రత్ త్రతు
త లలో కొరత్త దా
ర కాురసము పోయడు; పోసిన్యెడల కొరత్త
దా
ర కాురసము త్రతు
త లను పగులుచను, రసము కారిపోవును, త్రతు
త లును
ప్రడగును.
అయితే కొరత్త దా
ర కాురసము కొత్త త్రతు
త లలో పోయ
వలను.
దానిని కోరువాడెవడును లేడు;

అత్డు దేవుని మ్ందిరములో పరవేశించి, యాజ కులు త్పప మ్రి ఎవరును
త్రన్కూడని సముఖపు ర్కట్టులు తీసికొని త్రని, త్న్తో కూడ ఉన్నవారికిని
ఇచెచను గదా అనను.
కాగామ్నుష్ాకుమ్యరుడు విశారంత్రదిన్మున్ కును యజమ్యనుడని వారితో
చెపపను.

And it came to pass on the second Sabbath after the first, that He went
through the cornfields. And His disciples plucked the ears of corn and,
rubbing them in their hands, ate.
And certain of the Pharisees said unto them, "Why do ye that which is not
lawful to do on the Sabbath days?"
And Jesus answering them said, "Have ye not read so much as this, what
David did when he himself hungered and they that were with him:
how he went into the house of God, and took and ate the showbread and
gave also to them that were with him, which it is not lawful to eat except for
the priests alone?"
And He said unto them, "The Son of Man is Lord also of the Sabbath."
And it came to pass also on another Sabbath, that He entered into the
synagogue and taught. And there was a man whose right hand was
withered.
And the scribes and Pharisees watched Him to see whether He would heal
on the Sabbath day, that they might find an accusation against Him.
But He knew their thoughts, and said to the man who had the withered
hand, "Rise up and stand forth in the midst." And he arose and stood forth.
Then said Jesus unto them, "I will ask you one thing: Is it lawful on the
Sabbath days to do good, or to do evil? To save life, or to destroy it?"

And looking round about upon them all, He said unto the man, "Stretch
forth thy hand." And he did so, and his hand was restored whole as the
other.
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అయితే ఆయన్ వారి ఆలోచన్ లరిగి, ఊచచెయిాగలవానితోనీవు లేచి
మ్ధాను నిలువుమ్ని చెపపగా, వాడు లేచి నిలి చెను.
అపుపడు యేసువిశారంత్రదిన్మున్ మేలుచేయట ధరిమ్య కీడుచేయట
ధరిమ్య? ప్ర
ర ణరక్షణ ధరిమ్య ప్ర
ర ణ హత్ా ధరిమ్య? అని మిముి
న్డుగుచనానన్ని వారితో చెపప
వారిన్ందరిని చట్ట
ు కలయజూచినీ చెయిా చాపుమ్ని వానితో చెపపను;
వాడాల్లగు చేయగానే
వాని చెయిా బాగుపడెను.
అపుపడు వారు వెఱ్ఱఱకోప
ముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయ దమ్య
అని యొకనితోనొకడు మ్యటల్లడుకొనిరి.
ఆ దిన్ములయందు ఆయన్ ప్ర
ర రథన్చేయటకు కొండకు వెళ్లా, దేవుని
ప్ర
ర రిథంచటయందు రాత్రి గడిపను.
ఉదయమైన్పుపడు ఆయన్ త్న్ శిషుాలను పలిచి, వారిలో పండెరండుమ్ందిని
ఏరపరచి, వారికి అపసతలులు అను పేరు పట్టును.
వీరవరన్గా ఆయన్ ఎవనికి పేతురు అను మ్యరుపేరు పట్టునో ఆ స్త్మోను,
అత్ని సహోదరుడెైన్ అందరయ, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప, బర్కిలొ
మ్యి,
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And they were filled with madness, and communed one with another what
they might do to Jesus.
And it came to pass in those days that He went out onto a mountain to pray,
and continued all night in prayer to God.
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మ్త్తయి, తోమ్య, అలుయి కుమ్యరుడెైన్ యాకోబు, జలోతే1 అన్బడిన్
స్త్మోను,
యాకోబు సహోదరుడెైన్ యూదా, దోరహియగు ఇసకరియోతు యూదా అను
వారు.
ఆయన్ వారితో కూడ దిగివచిచ మైదాన్మ్ందు నిలిచిన్పుపడు ఆయన్
శిషుాల గొపప సమూహమును, ఆయన్ బోధ వినుటకును త్మ్ రోగములను
కుదురుచకొనుట కును యూదయ దేశమ్ంత్టినుండియ, యెరూష్లేము
నుండియ, తూరు స్త్దోన్ను పటుణముల సముదర తీరముల నుండియ
వచిచన్ బహుజన్సమూహ మును,
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అపవితా
ి త్ిల చేత్ బాధింపబడిన్వారును వచిచ సవసథత్నొందిరి.
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పరభా వము ఆయన్లోనుండి బయలుదేరి అందరిని సవసథపరచ చండెను
గనుక జన్సమూహమ్ంత్య ఆయన్ను ముటు వలన్ని యత్నముచేసెను.
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అంత్ట ఆయన్ త్న్ శిషుాలత్ట్ట
ు ప్రరచూచి ఇటానను బీదలైన్ మీరు
ధనుాలు, దేవునిరాజాము మీది.
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ఇపుపడు అకలిగొనుచన్న మీరు ధనుాలు, మీరు త్ృపత పరచబడుదురు.
ఇపుపడు ఏడుచచన్న మీరు ధనుాలు, మీరు న్వువదురు.

"But woe unto you that are rich, for ye have received your consolation.
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మ్నుష్ాకుమ్యరుని నిమి త్తము మ్ను షుాలు మిముిను దేవష్ంచి వెలివేసి
నిందించి మీ పేరు చెడిదని కొటిువేయన్పుపడు మీరు ధనుాలు.

Woe unto you that are full, for ye shall hunger. Woe unto you that laugh
now, for ye shall mourn and weep.

And when it was day, He called unto Him His disciples, and from them He
chose twelve, whom also He named apostles:
Simon (whom He also named Peter), and Andrew his brother, James and
John, Philip and Bartholomew,
Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called the
Zealot,
and Judas the brother of James, and Judas Iscariot who also was the traitor.
And He came down with them and stood on the plain with the company of
His disciples and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem,
and from the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear Him and to be
healed of their diseases,
and those who were vexed with unclean spirits; and they were healed.
And the whole multitude sought to touch Him, for there went virtue out of
Him and healed them all.
And He lifted up His eyes on His disciples and said, "Blessed be ye poor, for
yours is the Kingdom of God.

Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that
weep now, for ye shall laugh.
Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you
from their company, and shall reproach you and cast out your name as evil,
for the Son of Man's sake.
Rejoice ye in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in
Heaven; for in like manner did their fathers unto the prophets.
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ఆ దిన్
మ్ందు మీరు సంతోష్ంచి గంతులు వేయడి; ఇదిగో మీ ఫలము Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers
పరలోకమ్ందు గొపపదై యండును; వారి పత్ రులు పరవకిలకు అదే విధముగా to the false prophets.
చేసిరి.
అయోా, ధన్ వంతుల్లరా, మీరు (కోరిన్) ఆదరణ మీరు పంది యనానరు.
"But I say unto you that hear: Love your enemies, do good to them that hate
you.
అయోా యిపుపడు (కడుపు) నిండియన్న వారల్లరా, మీరాకలిగొందురు.
Bless them that curse you, and pray for them that despitefully use you.
అయోా యిపుపడు న్వువచన్నవారల్లరా, మీరు దుుఃఖించి యేడు
త రు.
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మ్నుషుాలందరు మిముిను కొనియాడున్పుపడు మీకు శర మ్; వారి పత్రులు
అబదిపరవకిలకు అదే విధముగా చేసిరి.

And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other; and
him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy coat also.
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Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy
goods, ask them not back.
And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.
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వినుచన్న మీతో నేను చెపుపన్దేమ్న్గామీ శతు
ి వులను పేరమించడి,
మిముిను దేవష్ంచవారికి మేలు చేయడి,
మిముిను శపంచవారిని దీవించడి, మిముిను బాధించవారికొరకు
ప్ర
ర రథన్చేయడి.
నినున ఒక చెంప మీద కొట్ట
ు వాని వెైపున్కు రండవ చెంపకూడ త్రిపుపము. నీ
పైబటు ఎత్రతకొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎత్రత కొనిపోకుండ అడిగింపకుము.
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నిన్నడుగు పరత్రవానికిని ఇముి; నీ సొతు
త ఎత్రతకొని పోవు వానియొదద దాని
మ్రల అడుగవదు
ద .
మ్నుషుాలు మీకేల్లగు చేయవలన్ని మీరు కోరుదురో ఆల్లగు మీరును వారికి
చేయడి.
మిముిను పేరమించవారినే మీరు పేరమించిన్యెడల మీకేమి
మపుప
కలుగును? ప్రపులును త్ముిను పేరమించ వారిని పేరమింతురు గదా

And if ye do good to them that do good to you, what thanks have ye? For
sinners also do even the same.
And if ye lend to them from whom ye hope to receive, what thanks have ye?
For sinners also lend to sinners, to receive as much again.
But love ye your enemies, and do good and lend, hoping for nothing in
return; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the
Highest; for He is kind unto the unthankful and to the evil.
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Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
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మీకు మేలు చేయవారికే మేలు చేసిన్యెడల మీకేమి మపుపకలుగును?
ప్రపులును ఆల్లగ చేతురు గదా
మీరవరియొదద మ్రల పుచచకొన్వలన్ని నిరీకిుంతురో వారికే అపుప
ఇచిచన్యెడల మీకేమి మపుప కలుగును? ప్రపులును తామిచిచన్ంత్ మ్రల
పుచచకొన్ వలన్ని ప్రపులకు అపుప ఇచెచదరు గదా.
మీరైతే ఎటిు వారిని గూరిచ యె
ై న్ను నిరాశ చేసికొన్క మీ శతు
ి వులను
పేరమించడి, మేలుచేయడి, అపుప ఇయాడి; అపుపడు మీ ఫలము
గొపపదైయండును, మీరు సరోవన్నతుని కుమ్యరులై యందురు. ఆయన్,
కృత్జాత్లేనివారియెడ లను దుషు
ు లయెడలను ఉపకారియె
ై యనానడు.
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కాబటిు మీ త్ండిర కనికరముగలవాడెై యన్నట్ట
ు మీరును కని కరముగలవారై
యండుడి.
తీరుప తీరచకుడి, అపుపడు మిముిను గూరిచ తీరుప తీరచబడదు; నేరము
మోపకుడి, అపుపడు మీ మీద నేరము మోపబడదు;

And He spoke a parable unto them: "Can the blind lead the blind? Shall they
not both fall into the ditch?
The disciple is not above his master, but every one that is perfect shall be as
his master.

For if ye love them that love you, what thanks have ye? For sinners also love
those that love them.

"Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be
condemned. Forgive, and ye shall be forgiven.
Give, and it shall be given unto you: good measure, pressed down and
shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with
the same measure that ye mete, therewith it shall be measured to you
again."
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క్షమించడి, అపుపడు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయాడి, అపుపడు
మీకియాబడును; అణచి, కుదిలించి, దిగజారున్ట్ట
ా నిండు కొలత్ను
మ్నుషుాలు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ కొలత్తో కొలుతురో ఆ
కొలత్తోనే మీకు మ్రల కొలువబడున్ని చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపనుగు
ర డిివాడు గు
ర డిివానికి
దారి చూపగలడా? వారిదదరును గుంటలో పడుదురు గదా.
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అయితే నా మ్యటలు వినియ చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలు
ా And when he heard of Jesus, he sent the elders of the Jews unto Him,
కటిున్ వానిని పోలియండును. పరవాహము దానిమీద వడిగా కొటుగానే అది
beseeching Him that He would come and heal his servant.
కూలి
పడెను; ఆ యింటిప్రట్ట గొపప దని చెపపన్
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ఆయన్ త్న్ మ్యటలనినయ పరజలకు సంపూరిిగా విని పంచిన్ త్రువాత్
కపరనహూములోనికి వచెచను.

శిషుాడు త్న్ బోధకునికంట్ట అధికుడు కాడు; సిదు
ి డెైన్ పరత్రవాడును త్న్
బోధకునివల ఉండును.
నీవు నీ కంటిలో ఉన్న దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న
న్లుసును చూడనేల?
నీ కంటిలో ఉన్న దూలమును చూడక నీ సహోదరునితోసహోదరుడా, నీ
కంటిలో ఉన్న న్లుసును తీసివేయ నిమ్ిని నీవేల్లగు చెపప గలవు?
వేష్ధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉన్న దూల మును తీసివేయము, అపుపడు
నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న న్లుసును తీసివేయటకు నీకు తేటగా
కన్బడును.
ఏ మ్ంచి చెట్ట
ు న్ను పనికిమ్యలిన్
ఫల ములు ఫలింపవు, పనికిమ్యలిన్
చెట్ట
ు న్ మ్ంచి ఫలములు ఫలింపవు.
పరత్ర చెట్ట
ు త్న్ ఫలములవలన్ తెలియబడును. ముండాపదలో అంజూరపు
పండు
ా ఏరుకొన్రు; కోరింద పదలో దా
ర క్షపండు
ా కోయరు.
సజజనుడు, త్న్ హృద యమ్ను మ్ంచి ధన్నిధిలోనుండి
సదివష్యములను బయ టికి తెచచను; దురజనుడు చెడి ధన్నిధిలోనుండి
దురివష్య ములను బయటికి తెచచను. హృదయము నిండియండు
దానినిబటిు యొకని నోరు మ్యటల్లడును.
నేను చెపుప మ్యటలపరకారము మీరు చేయక పరభువా పరభువా, అని న్నున
పలుచట ఎందుకు?

నా యొదదకు వచిచ, నా మ్యటలు విని వాటిచొపుపన్
చేయ పరత్రవాడును
ఎవని పోలియండునో మీకు తెలియ జేతును.
వాడు ఇలు
ా కటువలన్ని యండి లోతుగా
త్ివివ, బండమీద పునాది
వేసిన్వాని పోలి యండును. వరదవచిచ పరవాహము ఆ యింటిమీద వడిగా
కొటిున్ను, అది బాగుగా కటుబడిన్ందున్2 దాని కదలింపలేకపోయెను.

And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest
not the beam that is in thine own eye?

Or how canst thou say to thy brother, `Brother, let me pull out the mote
that is in thine eye,' when thou thyself beholdest not the beam that is in
thine own eye? Thou hypocrite! Cast out first the beam out of thine own
eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy
brother's eye.
"For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree
bring forth good fruit.
For every tree is known by his own fruit. For from thorns men do not gather
figs, nor from a bramble bush gather they grapes.
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which
is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth
that which is evil; for of the abundance of his heart his mouth speaketh.

"And why call ye Me, `Lord, Lord,' and do not the things which I say?
Whosoever cometh to Me, and heareth My sayings and doeth them, I will
show you to whom he is like:
He is like a man who built a house and dug deep and laid the foundation on
a rock; and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that
house and could not shake it, for it was founded upon a rock.
But he that heareth, and doeth not, is like a man that built a house without
a foundation upon the earth, against which the stream beat vehemently,
and immediately it fell. And the ruin of that house was great."
Now when He had ended all His sayings in the audience of the people, He
entered into Capernaum.
And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and
ready to die.

And when they came to Jesus they besought Him earnestly, saying that the
one for whom He should do this was worthy,
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ఒక శతాధిపత్రకి పరయడెైన్ దాసుడొకడు రోగియె
ై చావ సిదిమైయండెను.

"for he loveth our nation, and he hath built us a synagogue."
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శతాధిపత్ర యేసునుగూరిచ విని, ఆయన్ వచిచ త్న్ దాసుని
సవసథపరచవలన్ని ఆయన్ను వేడుకొనుటకు యూదుల పదదలను ఆయన్
యొదదకు పంపను.

And Jesus went with them. And when He was not far from the house, the
centurion sent friends to Him, saying unto Him, "Lord, trouble not Thyself,
for I am not worthy that Thou shouldest enter under my roof.
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వారు యేసునొదదకు వచిచనీవలన్ ఈ మేలు పందుటకు అత్డు యోగుాడు;
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అత్డు మ్న్ జనులను పేరమించి మ్న్కు సమ్యజమ్ందిరము తానే కటిుంచెన్ని
ఆయన్తో చెపప మికికలి బత్రమ్యలు కొనిరి.
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కావున్
యేసు వారితో కూడ వెళ్లాను. ఆయన్ ఆ యింటిదగురకు
వచిచన్పుపడు శతాధిపత్ర త్న్ సేనహితులను చూచిమీ రాయన్యొదదకు
వెళ్లాపరభువా, శర మ్ పుచచకొన్వదు
ద ; నీవు నా యింటిలోనికి వచచటకు నేను
ప్రతు
ి డను
కాను.
అందుచేత్ నీయొదదకు వచచటకు ప్రతు
ి డన్ని
నేను ఎంచకొన్లేదు;
అయితే మ్యటమ్యత్ిము సెలవిముి, అపుపడు నా దాసుడు
సవసథపరచబడును,
నేను సహా అధికారమున్కు లోబడిన్వాడను; నా చేత్రకిరందను సెైని కులు
ఉనానరు; నేనొకని పమ్ింట్ట పోవును, ఒకని రమ్ింట్ట వచచను, నాదాసుని
చేయమ్ంటే ఇది చేయన్ని నేను చెపపన్ట్ట
ు ఆయన్తో చెపుపడని వారిని
పంపను.
యేసు ఈ మ్యటలు విని, అత్నిగూరిచ ఆశచరాపడి, త్న్వెంట వచచచన్న
జన్సమూహము వెైపు త్రరిగిఇశారయేలులో నైన్ను ఇంత్ గొపప విశావసము నేను
చూడలేదని మీతో చెపుపచనానన్నను.
పంపబడిన్ వారు ఇంటికి త్రరిగివచిచ, ఆ దాసుడు సవసు
థ డెై యండుట
కనుగొనిరి.
వెంటనే ఆయన్ నాయీన్ను ఒక ఊరికి వెళ్ల
ా చండగా, ఆయన్ శిషుాలును
బహు జన్సమూహమును ఆయన్తో కూడ వెళ్ల
ా చండిరి.
ఆయన్ ఆ ఊరి గవినియొదదకు వచిచ న్పుపడు, చనిపోయిన్ యొకడు
వెలుపలికి మోసికొని పోబడుచండెను; అత్ని త్లిాకి అత్డొకకడ కుమ్యరుడు,
ఆమ విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు అనేకులు ఆమతో కూడ ఉండిరి.

Therefore neither thought I myself worthy to come unto Thee. But say the
word, and my servant shall be healed.
For I also am a man set under authority, having under me soldiers. And I say
unto one, `Go', and he goeth; and to another, `Come,' and he cometh; and
to my servant, `Do this,' and he doeth it."
When Jesus heard these things, He marveled at him, and turned about and
said unto the people who followed Him, "I say unto you, I have not found so
great a faith, no, not in Israel."
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పరభువు ఆమను చూచి ఆమయందు
కనికరపడి--ఏడువవదదని ఆమతో
చెపప, దగురకు వచిచ ప్రడెను ముటుగా మోయచన్నవారు నిలిచిరి.

And there came a fear on all, and they glorified God, saying, "A great
prophet is risen up among us"; and, "God hath visited His people."
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ఆయన్ చిన్నవాడా, లమ్ిని నీతో చెపుపచనానన్న్గా
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And this report of Him went forth throughout all Judea and throughout all
the region round about.
And the disciples of John told him of all these things.
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ఆ చనిపోయిన్ వాడు లేచి కూరుచండి మ్యటల్లడసాగెను; ఆయన్ అత్నిని
అత్ని త్లిాకి అపపగించెను.
అందరు భ్యాకారంతులైమ్న్లో గొపప పరవకి బయలుదేరి యనానడనియ,
And John, calling unto him two of his disciples, sent them to Jesus asking,
దేవుడు త్న్ పరజలకు దరశన్మ్ను గరహించి యనానడనియ దేవుని
"Art thou He that should come, or look we for another?"
మ్హిమ్పరచిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And those who were sent, returning to the house, found the servant whole
who had been sick.
And it came to pass the day after, that He went into a city called Nain; and
many of His disciples went with Him, and many people.

Now when He came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead
man being carried out, the only son of his mother, and she was a widow.
And many people of the city were with her.
And when the Lord saw her, He had compassion on her and said unto her,
"Weep not."
And He came and touched the bier, and those who bore him stood still. And
He said, "Young man, I say unto thee, arise."
And he that was dead sat up and began to speak. And He delivered him to
his mother.
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ఆయన్నుగూరిచన్ యీ సమ్యచారము యూదయ యందంత్ టను చట్ట
ు పటా When the men had come unto Him, they said, "John the Baptist hath sent us
పరదేశమ్ందంత్టను వాాపంచెను.
unto thee, asking, `Art thou He that should come, or look we for another?'"
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యోహాను శిషుాలు ఈ సంగతులనినయ అత్నికి తెలియజేసిరి.
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అంత్ట యోహాను త్న్ శిషుాలలో ఇదదరిని పలిచిరాబోవువాడవు నీవేనా?
Then Jesus answering said unto them, "Go your way, and tell John what
మేము మ్రియొకని కొరకు కనిపటువలనా? అని అడుగుటకు వారిని పరభువు things ye have seen and heard: how the blind see, the lame walk, the lepers
నొదదకు పంపను.
are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the Gospel is
preached.
ఆ మ్నుషుాలు ఆయన్యొదదకు వచిచ రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక
And blessed is he whosoever shall not be offended in Me."
మ్రియొకనికొరకు మేము కనిపటువలనా? అని అడుగు టకు బాపతసిమిచచ
యోహాను మ్ముిను నీయొదదకు పంపన్ని చెపపరి.
ఆ గడియలోనే ఆయన్ రోగములును, బాధలును, అపవితా
ి త్ిలునుగల
And when the messengers of John had departed, He began to speak unto
అనేకులను సవసథపరచి, చాలమ్ంది గు
the people concerning John: "What went ye out into the wilderness to see?
ర డిివారికి చూపు దయ చేసెను.
A reed shaken with the wind?
అపుపడాయన్మీరు వెళ్లా, కన్నవాటిని విన్న వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి.
But what went ye out to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they
గు
that are gorgeously appareled and live luxuriously are in kings' courts.
ర డిివారు చూపు పందు చనానరు, కుంటివారు న్డుచచనానరు, కుష్ఠ
రోగులు శుదు
ి లగుచనానరు, చెవిటి వారు వినుచ
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నా విష్యమై అభ్ాంత్రపడని
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యోహాను దూత్లు వెళ్లాన్ త్రువాత్, ఆయన్ యోహా నునుగూరిచ
జన్సమూహములతో ఈల్లగు చెపపసాగెనుమీరేమి చూచటకు
అరణాములోనికి వెళ్లాత్రరి? గాలికి కదలుచన్న రలు
ా నా?
మ్రేమి చూడ వెళ్లాత్రరి? సన్నపు బటులు ధరించకొనిన్ వానినా? ఇదిగో
పరశసతవసతీములు ధరించకొని, సుఖముగా జీవించవారు రాజగృహములలో
ఉందురు.
అయితే మ్రేమి చూడవెళ్లాత్రరి? పరవకినా? అవునుగాని పరవకికంట్ట
గొపపవానిన్ని మీతో చెపుప చనానను.
ఇదిగో నేను నా దూత్ను నీకు ముందుగా పంపు చనానను, అత్డు నీ
ముందర నీ మ్యరుము సిది పరచను అని యెవరినిగూరిచ వా
ర యబడెనో అత్డ
యీ యోహాను.
స్త్తీలు కనిన్వారిలో యోహానుకంట్ట గొపపవాడెవడును లేడు. అయిన్ను దేవుని
రాజాములో అలుపడెైన్వాడు అత్నికంట్ట గొపపవాడని మీతో చెపుప చనానను.
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పరజలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అత్డిచిచన్ బాపతసిము
పందిన్వారై, దేవుడు నాాయవంతుడని యొపుపకొ నిరి గాని
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పరిసయాలును ధరిశాసోతీపదేశకులును అత్నిచేత్ బాపతసిము పందక,
త్మ్ విష్యమైన్ దేవుని సంకలపమును నిరాకరించిరి.

వాడు ధనుాడనివారికి ఉత్తరమిచెచను.

And in that same hour He cured many of their infirmities and plagues and of
evil spirits, and unto many who were blind He gave sight.

But what went ye out to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much
more than a prophet.
This is he, of whom it is written: `Behold, I send My messenger before Thy
face, who shall prepare Thy way before Thee.'
For I say unto you, among those that are born of women, there is not a
greater prophet than John the Baptist; but he that is least in the Kingdom of
God is greater than he."
And all the people that heard Him, and the publicans, justified God, being
baptized with the baptism of John.
But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against
themselves, being not baptized by him.
And the Lord said, "Whereunto then shall I liken the men of this generation?
And to what are they like?
They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to
another and saying, `We have piped unto you, and ye have not danced; we
have mourned to you, and ye have not wept.'
For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and ye
say, `He hath a devil.'

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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కాబటిు యీ త్రము మ్నుషుాలను నేను దేనితో పోలుచ దును, వారు దేనిని
పోలియనానరు?
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సంత్వీధులలో కూరుచండియండిమీకు పలాన్గోరవి ఊదిత్రవిిు గాని
మీరు But wisdom is justified by all her children."
నాటామ్యడరైత్రరి; పరల్లపంచిత్రవిిు గాని మీరేడవ రైత్రరి అని యొకనితో ఒకడు
చెపుపకొని పలుపుల్లట ల్లడుకొను పలాకాయలను పోలియనానరు.
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బాపతసి మిచచ యోహాను, ర్కట్టు త్రన్కయ దా
ర కాురసము తా
ి గ కయ వచెచను
గనుకవీడు దయాముపటిున్వాడని మీ రనుచనానరు.
మ్నుష్ా కుమ్యరుడు త్రనుచను, తా
ి గు చను వచెచను గనుక మీరుఇదిగో
వీడు త్రండిపోతును మ్దాప్రనియ, సుంకరులకును ప్రపులకును సేనహితు
డును అను చనానరు.
అయిన్ను జా
ా న్ము జా
ా న్మ్ని దాని సంబంధులందరినిబటిు1
తీరుపపందున్నను.
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పరిసయాలలో ఒకడు త్న్తో కూడ భోజన్ము చేయ వలన్ని
ఆయన్న్డిగెను. ఆయన్ ఆ పరిసయాని యింటికి వెళ్లా, భోజన్పంకిిని
కూరుచండగా
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ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రప్రతుిరాలైన్ యొక స్త్తీ, యేసు పరిసయాని యింట
And Jesus answering said unto him, "Simon, I have something to say unto
భోజన్మున్కు కూరుచనానడని తెలిసికొని, యొక బుడిిలో అత్తరు తీసికొనివచిచ thee." And he said, "Master, say on."
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వెనుకత్ట్ట
ు ఆయన్ ప్రదములయొదద నిలువబడి, యేడుచచ కనీనళాతో
ఆయన్ ప్రదములను త్డిప, త్న్ త్లవెండు
ర కలతో తుడిచి, ఆయన్
ప్రదము
లను ముదు
ద పట్ట
ు కొని, ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను.

"There was a certain creditor that had two debtors. The one owed five
hundred pence, and the other fifty.
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And when they had nothing to pay, he freely forgave them both. Tell me
therefore, which of them will love him most?"
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ఆయన్ను పలిచిన్ పరిసయాడు అది చూచిఈయన్ పరవకియె
ై న్ యెడల2
త్నున ముట్ట
ు కొనిన్ యీ స్త్తీ ఎవతెయో ఎట్టవంటిదో యెరిగియండును;
ఇది ప్రప్రతుి రాలు అని త్న్లో తాన్నుకొనను.
అందుకు యేసుస్త్మోనూ, నీతో ఒక మ్యట చెపపవలన్ని యనానన్ని
అత్నితో అన్గా అత్డుబోధకుడా, చెపుపమ్నను.
అపుపడు యేసు అపుప ఇచచ ఒకనికి ఇదదరు ఋణసు
థ లుండిరి. వారిలో ఒకడు
ఐదువందల దేనారములును మ్రియొకడు ఏబది దేనారములును3
అచిచయండిరి.
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Thou gavest Me no kiss, but this woman since the time I came in hath not
ceased to kiss My feet.
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ఆ అపుప తీరుచటకు వారియొదద ఏమియ లేకపోయెను గనుక అత్డు
వారిదదరిని క్షమించెను. కాబటిు వీరిలో ఎవడు
అత్ని ఎకుకవగా
పేరమించనో చెపుపమ్ని అడిగెను.
అందుకు స్త్మోను అత్డెవనికి ఎకుకవ క్షమించెనో వాడ అని
నాకుతోచచన్నదని చెపపగా ఆయన్నీవు సరిగా యోచించిత్రవని అత్నితో
చెపప

The Son of Man is come eating and drinking, and ye say, `Behold, a
gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners!'

And one of the Pharisees desired Him that He would eat with him. And He
went into the Pharisee's house and sat down to meat.
And behold, a woman in the city, who was a sinner, when she learned that
Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of
ointment,
and stood at His feet behind Him weeping; and began to wash His feet with
tears and wiped them with the hair of her head, and kissed His feet and
anointed them with the ointment.
Now when the Pharisee who had bidden Him saw it, he spoke within
himself, saying, "This man, if he were a prophet, would have known who
and what manner of woman this is who toucheth him, for she is a sinner."

Simon answered and said, "I suppose that he to whom he forgave most. And
He said unto him, "Thou hast rightly judged."
And He turned to the woman and said unto Simon, "Seest thou this woman?
I entered into thine house: Thou gavest Me no water for My feet, but she
hath washed My feet with tears and wiped them with the hair of her head.

My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed My
feet with ointment.
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ఆ స్త్తీ వెైపు త్రరిగి, స్త్మోనుతో ఇటాననుఈ స్త్తీని చూచచనాననే, నేను
నీ యింటిలోనికి రాగా నీవు నా ప్రదములకు నీళ్లాయా లేదు గాని, యీమ త్న్
కనీనళాతో నా ప్రదములను
త్డిప త్న్ త్లవెండు
ర కలతో తుడిచెను.

Therefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she
loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little."
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And He said unto her, "Thy sins are forgiven."
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నీవు న్నున ముదు
ద పట్ట
ు కొన్లేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ న్పపటి నుండి
యీమ నా ప్రదములు ముదు
ద పట్ట
ు కొనుట మ్యన్ లేదు.
నీవు నూనతో నా త్ల అంటలేదు గాని ఈమ
నా ప్రదములకు అత్తరు
పూసెను.
ఆమ విసాతరముగా పేరమించెను గనుక ఆమయొకక విసాతర ప్రపములు
క్షమించబడెన్ని నీతో చెపుపచనానను. ఎవనికి కొంచె ముగా
క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా పేరమించ
న్ని చెపప
నీ ప్రపములు క్షమింప బడియన్నవి అని ఆమతో అనను.
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అపుపడాయన్తో కూడ భోజన్ పంకిిని కూరుచండిన్వారుప్రపములు
క్షమించచన్న యిత్డెవ డని త్మ్లోతాము అను కొన్సాగిరి.

And it came to pass afterward that He went throughout every city and
village, preaching and showing the glad tidings of the Kingdom of God. And
the twelve were with Him,
and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary
called Magdalene, out of whom went seven devils,
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అందుకాయన్ నీ విశావసము నినున రకిుంచెను, సమ్యధాన్ము గలదాన్వెై
వెళ్ల
ా మ్ని ఆ స్త్తీతో చెపపను.
వెంటనే ఆయన్ దేవుని రాజాసువారిను తెలుపుచ, పరకటించచ, పరత్ర
పటుణములోను పరత్ర గా
లోను సంచారము చేయచండగా
ర మ్ము

and Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many
others who ministered unto Him from their substance.
And when many people had gathered together and had come to Him out of
every city, He spoke by a parable:
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పండెరండుమ్ంది శిషుాలును, అపవితా
ి త్ిలును వాాధులును పోగొటుబడిన్
కొందరు స్త్తీలును, అన్గా ఏడు దయాములు వదలి పోయిన్ మ్గదలేనే
అన్బడిన్ మ్రియయ, హేరోదు యొకక గృహనిరావహకుడగు కూజా
భారాయగు యోహన్నయ, సూసన్నయ ఆయన్తో కూడ ఉండిరి.

"A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the
wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.
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And some fell upon a rock, and as soon as it had sprung up, it withered
away because it lacked moisture.
And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it.
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వీరును ఇత్రు లనేకులును, త్మ్కు కలిగిన్ ఆసితతో వారికి ఉపచారము4
చేయచ వచిచరి.
బహు జన్సమూహము కూడి పరత్ర పటుణమునుండి ఆయన్యొదదకు
వచచచండగా ఆయన్ ఉపమ్యన్రీత్రగా ఇటానను
వితు
త వాడు త్న్ విత్తన్ములు వితు
త టకు బయలు దేరను. అత్డు
వితు
త చండగా, కొనిన విత్తన్ములు తో
ి వ పరకకను పడి తొ
ి కకబడెను గనుక,
ఆకాశపకు
ు లు
వాటిని మింగివేసెను.
మ్రి కొనిన రాత్రనేలనుపడి,
మొలిచి, చెమ్ిలేన్ందున్ ఎండి పోయెను.
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మ్రి కొనిన ముండాపదల న్డుమ్ పడెను; ముండాపదలు వాటితో
వాటి న్ణచివేసెను.

And those who sat at meat with Him began to say within themselves, "Who
is this that forgiveth sins also?"
And He said to the woman, "Thy faith hath saved thee. Go in peace."

And other fell on good ground, and sprang up and bore fruit a hundredfold."
And when He had said these things, He cried, "He that hath ears to hear, let
him hear!"
And His disciples asked Him, saying, "What might this parable mean?"

మొలిచి

And He said, "Unto you it is given to know the mysteries of the Kingdom of
God; but to others in parables, that `seeing they might not see, and hearing
they might not understand.'
మ్రికొనిన మ్ంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంత్లుగా ఫలించెన్నను. Now the parable is this: The seed is the Word of God.
ఈ మ్యటలు పలుకుచవినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగురగా
చెపపను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆయన్ శిషుాలుఈ ఉపమ్యన్భావమేమిటని ఆయన్ను అడుగగా
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ఆయన్దేవుని రాజామ్రిము లరుగుట మీకు అనుగరహింపబడియన్నది; The seed on the rock are they that, when they hear, receive the Word with
ఇత్రులైతే చూచియ చూడకయ, వినియ గరహింపకయ ఉండున్ట్ట
ా వారికి joy, but they have no root: they for a while believe, and in time of
ఉపమ్యన్రీత్రగా (బోధింపబడు చన్నవి.)
temptation fall away.
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ఈ ఉపమ్యన్ భావమేమ్న్గా, విత్తన్ము దేవుని వాకాము.
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తో
ి వ పరకకనుండువారు, వారు వినువారు గాని న్మిి రక్షణ పందకుండున్ట్ట
ా
అపవాది5 వచిచ వారి హృదయములో నుండి వాకామత్రత కొని పోవును.
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రాత్రనేలనుండు వారవరన్గా, విను న్పుపడు వాకామును సంతోష్ముగా
అంగీకరించవారు గాని వారికి వేరు లేన్ందున్ కొంచెము కాలము న్మిి
శోధన్కాలమున్ తొలగిపోవుదురు.
ముండా పద లలో పడిన్ (విత్తన్మును పోలిన్) వారవరన్గా, విని కాలము
గడిచిన్కొలది యీ జీవన్సంబంధమైన్ విచారముల చేత్ను
ధన్భోగములచేత్ను అణచివేయబడి పరిపకవముగా ఫలింపనివారు.
మ్ంచి నేల నుండు (విత్తన్మును పోలిన్) వారవరన్గా యోగా మైన్ మ్ంచి
మ్న్సుసతో వాకాము విని దానిని అవలంబించి ఓపకతో ఫలించవారు.
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అపుపడునీ త్లిాయ నీ సహోదరులును
నినున చూడగోరి వెలుపల
నిలిచియనానరని యెవరో ఆయన్కు తెలియజేసిరి.
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అందుకాయన్దేవుని వాకాము విని, దాని పరకారము జరిగించ వీరే నా త్లిాయ And they came to Him and awoke Him, saying, "Master, Master, we perish!"
నా సహోదరులున్ని వారితో చెపపను.
Then He arose, and rebuked the wind and the raging of the water; and they
ceased, and there was a calm.
మ్రియొకనాడు ఆయన్ త్న్ శిషుాలతోకూడ ఒక దోనయెకిక సరసుస అదదరికి And He said unto them, "Where is your faith?" And they being afraid
పోదమ్ని వారితో చెపపగా, వారు ఆ దోనను తో
ి సి బయలుదేరిరి.
wondered, saying one to another, "What manner of man is this? For He
commandeth even the winds and the water, and they obey Him!"

ఎవడును దీపము ముటిుంచి ప్రత్ితో కపపవేయడు, మ్ంచము కిరంద పటుడు
గాని, లోపలికి వచచవారికి వెలుగు అగపడవలన్ని దీపసతంభ్ముమీద
దానిని పట్ట
ు ను.
తేటపరచబడని రహసామేదియ లేదు; తెలియజేయ బడకయ
బయలుపడకయ నుండు మ్రుగెైన్దేదియ
లేదు.
కలిగిన్వానికి ఇయాబడును, లేనివానియొదదనుండి త్న్కు కలదని
అనుకొనున్దికూడ తీసివేయబడును
గనుక మీరేల్లగు వినుచనానరో
చూచకొనుడని చెపపను.
ఆయన్ త్లిాయ సహోదరులును ఆయన్యొదదకు వచిచ, జనులు గుంపుగా
ఉండుటచేత్ ఆయన్దగురకు రాలేక పోయిరి.

Those by the wayside are they that hear; then cometh the devil and taketh
away the Word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

And that which fell among thorns are they that, when they have heard, go
forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and
bring no fruit to perfection.
But that on the good ground are they that, in an honest and good heart,
having heard the Word, keep it and bring forth fruit with patience.
"No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel or putteth
it under a bed, but setteth it on a candlestick, that they that enter in may
see the light.
For nothing is secret that shall not be made manifest; neither any thing hid
that shall not be known and come abroad.
Take heed therefore how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given;
and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he
seemeth to have."
Then came to Him His mother and His brethren, and could not come near
Him because of the crowd.
And it was told to Him by certain ones, who said, "Thy mother and thy
brethren stand outside, desiring to see thee."
And He answered and said unto them, "My mother and My brethren are
these who hear the Word of God, and do it."
Now it came to pass on a certain day, that He went into a boat with His
disciples. And He said unto them, "Let us go over unto the other side of the
lake." And they launched forth.
But as they sailed, He fell asleep. And there came down a storm of wind on
the lake, and they were filling with water and were in jeopardy.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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వారు వెళ్ల
ా
చండగా ఆయన్ నిదిరంచెను. అంత్లో గాలివాన్ సరసుసమీదికి
వచిచ దోన నీళాతో నిండిన్ందున్ వారు అప్రయకరమైన్ సిథత్రలో ఉండిరి

And they arrived at the country of the Gadarenes, which is opposite Galilee.
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గనుక ఆయన్యొదదకు వచిచపరభువా పరభువా, న్శించిపోవుచనాన మ్ని చెపప
ఆయన్ను లేపరి. ఆయన్ లేచి, గాలిని నీటిపంగును గదిదంపగానే అవి అణగి
నిమ్ిళమ్య యెను.
అపుపడాయన్ మీ విశావసమకకడ అని వారితో అనను. అయితే
వారు
భ్యపడిఈయన్ గాలికిని నీళాకును ఆజా
ా పంపగా అవి లోబడుచన్నవే;
ఈయన్ యెవరో అని యొకనితో నొకడు చెపుపకొని ఆశచరాపడి

And when He went forth to land, there met Him from the city a certain man
who had had devils a long time, and wore no clothes, neither abode in any
house, but in the tombs.
When he saw Jesus, he cried out and fell down before Him, and with a loud
voice said, "What have I to do with Thee, Jesus, Thou Son of God Most High?
I beseech Thee, torment me not!"
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వారు గలిలయకు ఎదురుగా ఉండు గెరస్త్నీయల దేశమున్కు వచిచరి.
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ఆయన్ ఒడు
ి న్ దిగిన్పుపడు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయన్కు ఎదురుగావచెచను.
వాడు దయాములుపటిున్వాడెై, బహుకాలమునుండి బటులు కట్ట
ు కొన్క,
సమ్యధులలోనేగాని యింటిలో ఉండువాడు
కాడు.

(For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. For
oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in
fetters; and he broke the bands and was driven by the devil into the
wilderness.)
And Jesus asked him, saying, "What is thy name?" And he said, "Legion,"
because many devils had entered into him.
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వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన్ యెదుట సాగిలపడియేసూ,
సరోవన్నతుడెైన్ దేవుని కుమ్యరుడా, నాతో నీకేమి? న్నున బాధపరచకుమ్ని
నినున వేడుకొనుచనానను అని కేకలువేసి చెపపను.

And they besought Him that He would not command them to go out into
the deep.
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And there was there a herd of many swine feeding on the mountain. And
they besought Him that He would suffer them to enter into them. And He
suffered them.
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ఏలయన్గా ఆయన్ఆ మ్నుషుాని విడిచి వెలుపలికి రమ్ిని ఆ
అపవితా
ి త్ికు ఆజా
ా పంచెను. అది అనేక పరాాయములు వానిని
పట్ట
ు చవచెచను గనుక వానిని గొలుసులతోను కాలిసంకెళాతోను కటిు
కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయాము వానిని
అడవిలోనికి త్రుముకొని పోయెను.
యేసునీ పేరేమ్ని వాని న్డుగగా, చాల దయాములు వానిలో చొచిచ
యండెను గనుక,
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వాడు త్న్ పేరు సేన్ అని చెపప, ప్రతాళములోనికి పోవుటకు త్మ్కు
ఆజా
ా పంపవదదని ఆయన్ను వేడుకొనను.
అకకడ విసాతరమైన్ పందుల
మ్ంద కొండమీద మేయ చండెను గనుక,
వాటిలో చొచచటకు త్మ్కు సెలవిమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొన్గా ఆయన్
సెలవిచెచను.

When those who fed them saw what was done, they fled and went and told
it in the city and in the country.
Then they went out to see what was done. And they came to Jesus, and
found the man out of whom the devils had departed, sitting at the feet of
Jesus, clothed, and in his right mind. And they were afraid.
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Those also who had seen it told them by what means he that had been
possessed by the devils was healed.
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అపుపడు దయాములు ఆ మ్నుషుాని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచను
గనుక, ఆ మ్ంద పరప్రత్మునుండి సరసుసలోనికి వడిగా పరుగెత్రత ఊపరి
త్రరుగక చచెచను.
మేపుచన్నవారు జరిగిన్దానిని చూచి, ప్రరిపోయి ఆ పటుణములోను
గా
ర మ్ములలోను ఆ సంగత్ర తెలియజేసిరి.

Then went the devils out of the man and entered into the swine, and the
herd ran violently down a steep slope into the lake and were choked.

Then the whole multitude of the country of the Gadarenes and round about
besought Him to depart from them, for they were taken with great fear. And
He went up into the boat, and returned back again.
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జనులు జరిగిన్దానిని చూడవెళ్లా, యేసునొదదకు వచిచ, దయాములు
వదలిపోయిన్ మ్నుషుాడు బటులు కట్ట
ు కొని, సవసథచితు
త డెై యేసు
ప్రదములయొదద కూరుచండుట చూచి భ్యపడిరి.
అది చూచిన్వారు దయాములు పటిున్వాడల్లగు సవసథత్పందనో జనులకు
తెలియజేయగా
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గెరస్త్నీయల ప్ర
ర ంత్ములలోనుండు జనులందరు బహు భ్యాకారంతులైరి
గనుక త్ముిను విడిచిపమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనిరి. ఆయన్ దోన
యెకిక త్రరిగి వెళ్ల
ా చండగా, దయాములు వదలిపోయిన్ మ్నుషుాడు,
ఆయన్తో కూడ త్నున ఉండనిమ్ిని ఆయన్ను వేడుకొనను.
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Luke
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అయితే ఆయన్నీవు నీ యింటికి త్రరిగి వెళ్లా, దేవుడు నీకెటిు గొపపకారాములు
చేసెనో తెలియ జేయమ్ని వానితో చెపప వానిని పంపవేసెను; వాడు
వెళ్లా
యేసు త్న్కెటిు గొపపకారాములు చె
జన్సమూహము ఆయన్కొరకు ఎదురుచూచచండెను గనుక యేసు
త్రరిగివచిచన్పుపడు వారు ఆయన్ను చేరుచ కొనిరి.
అంత్ట ఇదిగో సమ్యజ మ్ందిరపు అధికారియె
ై న్ యాయీరు అను ఒకడు
వచిచ యేసు ప్రదములమీద
పడి
యించమించ పండెరండండా యీడుగల త్న్ యొకకతే కుమ్యరి చావ
సిదిముగ ఉన్నది గనుక త్న్ యింటికి రమ్ిని ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనను.
ఆయన్ వెళ్ల
ా చండగా జన్సమూహములు ఆయన్మీద పడుచండిరి.
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Now the man out of whom the devils had departed besought Him that he
might be with Him. But Jesus sent him away, saying,
"Return to thine own house, and show what great things God hath done
unto thee." And he went his way, and proclaimed throughout the whole city
what great things Jesus had done unto him.
And it came to pass that when Jesus had returned, the people gladly
received Him, for they were all waiting for Him.

And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the
synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought Him that He would
come into his house,
for he had one daughter only, about twelve years of age, and she lay dying.
But as He went, the people thronged Him.
And a woman having an issue of blood for twelve years, who had spent all
her living upon physicians but could not be healed by any,
came behind Him and touched the border of His garment; and immediately
her issue of blood was stanched.

అపుపడు పండెరండండానుండి రకిసారవరోగముగల యొక స్త్తీ1 యెవనిచేత్ను
సవసథత్నొందనిదై ఆయన్ వెనుకకు వచిచ

And Jesus said, "Who touched Me?" When all denied it, Peter and those
who were with him said, "Master, the multitudes throng Thee and press
Thee, and sayest Thou, `Who touched Me?'"
ఆయన్ వసతీపుచెంగు ముట్టును,
వెంటనే ఆమ రకిసారవము నిలిచిపోయెను. And Jesus said, "Somebody hath touched Me, for I perceive that virtue is
gone out of Me."
న్నున ముటిున్ది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరునుమేమరుగ
And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and
మ్న్నపుపడు, పేతురుఏలిన్వాడా, జన్సమూహములు కిరకికరిసి నీమీద
falling down before Him, she declared unto Him before all the people for
పడుచనానరన్గా
what cause she had touched Him, and how she was healed immediately.
యేసుఎవడో
న్నున ముట్టును, పరభావము నాలోనుండి వెడలి
పోయిన్దని, నాకు తెలిసిన్ దనను.
తాను మ్రుగెై యండలేదని, ఆ స్త్తీ చూచి, వణకుచ వచిచ ఆయన్ యెదుట
సాగిలపడి, తాను ఎందునిమిత్తము ఆయ న్ను ముట్టునో, వెంటనే తాను
ఏల్లగు సవసథపడెనో ఆ సంగత్ర పరజలందరియెదుట తెలియజపపను.

And He said unto her, "Daughter, be of good comfort; thy faith hath made
thee whole. Go in peace."
While He yet spoke, there came one from the ruler of the synagogue's
house, saying to him, "Thy daughter is dead. Trouble not the Master."

అందుకాయన్కుమ్యరీ, నీ విశావసము నినున సవసథపరచెను, సమ్యధాన్ము
గలదాన్వెైపమ్ిని ఆమతో చెపపను.
ఆయన్ ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా సమ్యజమ్ందిరపు అధికారి యింటనుండి
యొకడు వచిచనీ కుమ్యరి చని పోయిన్ది, బోధకుని శర మ్పటువదదని అత్నితో
చెపపను.

But when Jesus heard it, He answered him, saying, "Fear not; believe only,
and she shall be made whole."
And when He came into the house, He suffered no man to go in save Peter
and James and John, and the father and the mother of the maiden.
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యేసు ఆ మ్యటవినిభ్యపడవదు
ద , న్మిికమ్యత్ిముంచము, ఆమ
సవసథపరచబడున్ని అత్నితో చెపప
యింటికి వచిచన్పుపడు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ
చిన్నదాని త్లిదండు
ర లను త్పప మ్రవరిని ఆయన్ లోపలికి రానియాలేదు.

And all wept and bewailed her, but He said, "Weep not; she is not dead, but
sleepeth."
And they laughed Him to scorn, knowing that she was dead.

52

అందరును ఆమ నిమిత్తమై యేడుచచ ర్కముి కొట్ట
ు కొనుచండగా, ఆయన్
వారితో
ఏడవవదు
ద , ఆమ నిదిరంచచన్నదే గాని చనిపోలేదని చపపను.

8

53

ఆమ చనిపోయెన్ని వారరిగి ఆయన్ను అపహసించిరి.
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అయితే ఆయన్ ఆమ చెయిాపట్ట
ు కొని చిన్నదానా, లమ్ిని చెపపగా

Luke

8

55

Luke

8

56

ఆమ ప్ర
ర ణము
త్రరిగి వచెచను గనుక వెంటనే ఆమ లేచెను.
అపుపడాయన్ ఆమకు భోజన్ము పట్ట
ు డని ఆజా
ా పంచెను.
ఆమ త్లిదండు
ర లు విసియము నొందిరి. అంత్ట ఆయన్-- జరిగిన్ది
ఎవనితోను చెపపవదదని వారికాజా
ా పంచెను.

And He put them all out, and took her by the hand and called, saying, "Maid,
arise."
And her spirit came again, and she arose straightway, and He commanded
to give her meat.
And her parents were astonished, but He charged them that they should tell
no man what was done.
Then He called His twelve disciples together, and gave them power and
authority over all devils and to cure diseases.
And He sent them to preach the Kingdom of God and to heal the sick.

Luke

9

1

ఆయన్ త్న్ పండెరండుమ్ంది (శిషుాలను) పలిచి, సమ్సతమైన్ దయాములమీద And whatsoever house ye enter into, there abide and thence depart.
శకిిని అధికారమును, రోగ ములు సవసథపరచ వరమును వారికనుగరహించి

Luke

9

2

దేవుని రాజామును పరకటించటకును రోగులను సవసథపరచటకును వారి
న్ంపను.

And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off
the very dust from your feet for a testimony against them."
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And they departed and went through the towns, preaching the Gospel and
healing everywhere.
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మ్రియ ఆయన్మీరు పరయాణము కొరకు చేత్రకఱ్ఱనైన్ను జాలనైన్ను
ర్కట్టునైన్ను వెండినైన్ను మ్రి దేనినైన్ను తీసికొని పోవదు
ద ; రండు అంగీలు ఉంచ
కొన్వదు
ద .
మీరు ఏ యింట పరవేశింతురో ఆ యింటనే బసచేసి అకకడనుండి
బయలుదేరుడి.
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and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old
prophets was risen again.
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మిముిను ఎవరు చేరుచకొన్రో ఆ పటుణములోనుండి బయలుదేరున్పుపడు
వారిమీద సాక్షాముగా ఉండుటకు మీ ప్రదధూళ్ల దులిపవేయడని వారితో
చెపపను.
వారు బయలుదేరి అంత్టను సువారి పరకటించచ, (రోగులను) సవసథ
పరచచ గా
ర మ్ములలో సంచారము చేసిరి.
చతురా
థ ధిపత్రయె
ై న్ హేరోదు జరిగిన్ కారాము లనినటిని గూరిచ విని,
యెట్టతోచక యండెను. ఏలయన్గా కొందరుయోహాను మ్ృతులలోనుండి
లేచెన్నియ,
కొందరుఏలీయా కన్బడెన్నియ; కొందరుపూరవ కాలపు పరవకియొకడు
లేచెన్నియ చెపుపకొనుచండిరి.
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Luke

8

Luke

And He said unto them, "Take nothing for your journey, neither staves, nor
pack, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.

Now Herod the tetrarch heard of all that had been done by Him. And he was
perplexed, because it was said by some that John was risen from the dead;

And Herod said, "John have I beheaded, but who is this of whom I hear such
things?" And he desired to see Him.
And the apostles, when they had returned, told Him all that they had done.
And He took them and went aside privately into a desert place belonging to
the city called Bethsaida.
And the people, when they learned of it, followed Him. And He received
them and spoke unto them of the Kingdom of God, and healed those who
had need of healing.
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అపుపడు హేరోదునేను యోహానును త్ల గొటిుంచిత్రని గదా; యెవనిగూరిచ
యిటిు సంగతులు వినుచనాననో అత్డెవడో అని చెపప ఆయన్ను
చూడగోరను.

Luke

9

9

And when the day began to wear away, then came the twelve and said unto
Him, "Send the multitude away, that they may go into the towns and
country round about and lodge and get victuals, for we are here in a desert
place.
అపసతలులు త్రరిగి వచిచ, తాము చేసిన్వనినయ ఆయన్కు తెలియజేయగా, But He said unto them, "Give ye them to eat." And they said, "We have no
ఆయన్ వారిని వెంట బెట్ట
ు కొని బేత్సయిదా అను ఊరికి ఏకాంత్ముగా వెళ్లాను. more than five loaves and two fishes, unless we should go and buy meat for
all these people."
జన్ సమూహములు అది తెలిసికొని ఆయన్ను వెంబడింపగా, ఆయన్ వారిని For they were about five thousand men. And He said to His disciples, "Make
చేరుచకొని, దేవుని రాజామునుగూరిచ వారితో మ్యటల్లడుచ, సవసథత్
them sit down by fifties in a company."
కావలసిన్వారిని సవసథ పరచెను.
పరదు
ద గు
And they did so, and made them all sit down.
ర ంక నారంభించిన్పుపడు పండెరండుగురు శిషుాలు వచిచ మ్న్మీ
అరణాములో ఉనానము గనుక చట్ట
ు పటానున్న గా
ర మ్ములకును పలా
లకును వెళ్లా బస చూచకొని, ఆహారము సంప్రదించ కొనున్ట్ట
ా జన్సమూహ
మును పంపవేయమ్ని ఆయన్తో చెపపరి.
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ఆయన్మీరే వారికి భోజన్ము పట్ట
ు డని వారితో చెపపగా వారుమ్న్యొదద
అయిదు ర్కట్టులును రండు చేపలును త్పప మ్రేమియ లేదు; మేము వెళ్లా
యీ పరజలందరికొరకు భోజన్పదారథములను కొని తెతు
త మ్య అని చెపపరి.

Then He took the five loaves and the two fishes, and looking up to Heaven,
He blessed them and broke, and gave to the disciples to set before the
multitude.
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And they ate and were all filled, and there were taken up of fragments that
remained to them twelve baskets.
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వచిచన్వారు ఇంచమించ అయిదువేల మ్ంది పురుషులు. ఆయన్వారిని
ఏబదేసిమ్ంది చొపుపన్ పంకు
ి లు తీరిచ కూరుచండబెట్ట
ు డని త్న్ శిషుాలతో
చెపపగా,
వారాల్లగు చేసి అందరిని కూరుచండబెటిురి.
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They answering said, "John the Baptist; but some say Elijah, and others say
that one of the old prophets has risen again."
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అంత్ట ఆయన్ ఆ అయిదు ర్కట్టులను రండు చేపలను ఎత్రతకొని, ఆకాశము
వెైపు కనున లత్రత వాటిని ఆశీరవదించి, విరిచి, జన్సమూహము న్కు
వడిించటకెై శిషుాలకిచెచను.
వారందరుత్రని త్ృపత పం దిన్ త్రువాత్ మిగిలిన్ ముకకలు పండెరండు
గంపళ్లాత్రతరి.
ఒకపుపడాయన్ ఒంటరిగా ప్ర
ర రథన్ చేయచండగా ఆయన్ శిషుాలు
ఆయన్యొదద ఉండిరి. నేనవడన్ని జన్సమూహములు చెపుపకొనుచనానరని
ఆయన్ వారి న్డుగగా
వారుబాపతసిమిచచ యోహాన్నియ, కొందరుఏలీయాయనియ,
కొందరుపూరవకాలపు పరవకి యొకడు లేచెన్నియ చెపుప కొనుచనానరనిరి.
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And it came to pass as He was alone praying, His disciples were with Him,
and He asked them, saying, "Who say the people that I am?"

He said to them, "But who say ye that I am?" Peter answering said, "The
Christ of God!"
And He strictly charged them and commanded them to tell no man this
thing,

saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the
elders and the chief priests and scribes, and be slain and be raised the third
day."
అందుకాయన్మీరైతే నేనవడన్ని చెపుపకొనుచనానరని వారిన్డుగగా
And He said to them all, "If any man will come after Me, let him deny
పేతురునీవు దేవుని కీరసు
త వనను.
himself and take up his cross daily, and follow Me.
ఆయన్ ఇది ఎవనితోను చెపపవదదని వారికి ఖండిత్ముగా ఆజా
ా పంచి
For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever will lose his life
for My sake, the same shall save it.
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు బహు శర మ్లు పంది, పదదల చేత్ను పరధాన్
For what is a man advantaged if he gain the whole world, and lose himself
యాజకులచేత్ను శాసు
త ీలచేత్ను విసరిజంపబడి, చంపబడి, మూడవ దిన్మున్ or be cast away?
లేచట అగత్ా మ్ని చెపపను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మ్రియ ఆయన్ అందరితో ఇటానను
ఎవడెైన్ను న్నున వెంబడింప
గోరిన్యెడల త్నునతాను ఉపేకిుంచకొని, పరత్రదిన్ము త్న్ సిలువను ఎత్రతకొని
న్నున వెంబడింపవలను.
త్న్ ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొన్ గోరువాడు దానిని పగొట్ట
ు కొనును, నా నిమిత్తమై
త్న్ ప్ర
ర ణమును పోగొట్ట
ు కొనువాడు దానిని రకిుంచ కొనును.
ఒకడు లోకమ్ంత్య సంప్రదించి, త్నున తాను పోగొట్ట
ు కొనిన్యెడల, లేక
న్ష్ుపరచకొనిన్యెడల వానికేమి పరయోజన్ము?
న్నున గూరిచయ నా మ్యటలను గూరిచయ సిగు
ు పడువాడెవడో వాని గూరిచ
మ్నుష్ా కుమ్యరుడు, త్న్కును త్న్ త్ండిరకిని పరిశుదద దూత్లకును
కలిగియన్న మ్హిమ్తో వచచన్పుపడు సిగు
ు పడును.
ఇకకడ నిలిచియన్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజామును చూచవరకు
మ్రణము రుచిచూడరని నేను మీతో నిజముగా చెపుపచనానన్నను.

For whosoever shall be ashamed of Me and of My words, of him shall the
Son of Man be ashamed when He shall come in His own glory and in His
Father's and of the holy angels.
But I tell you in truth, there are some standing here that shall not taste of
death till they see the Kingdom of God."
And it came to pass about eight days after these sayings, He took Peter and
John and James, and went up onto a mountain to pray.
And as He prayed, the appearance of His countenance was altered, and His
raiment was white and glistening.

ఈ మ్యటలు చెపపన్ది మొదలుకొని రమ్యరమి యెని మిది దిన్ములైన్
త్రువాత్, ఆయన్ పేతురును యోహానును యాకోబును వెంటబెట్ట
ు కొని,
ప్ర
ర రథన్చేయటకు ఒక
కొండ యెకెకను.
ఆయన్ ప్ర
ర రిథంచ చండగా ఆయన్ ముఖరూపము మ్యరను; ఆయన్
వసతీములు తెలానివెై
ధగధగ మరిసెను.

who appeared in glory and spoke of His decease which He should
accomplish at Jerusalem.
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మ్రియ ఇదదరు పురుషులు ఆయ న్తో మ్యటల్లడుచండిరి, వారు మోషే
ఏలీయా అను వారు.
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వారు మ్హిమ్తో అగపడి, ఆయన్ యెరూష్ లేములో నరవేరచబోవు
నిరుమ్మునుగూరిచ మ్యటల్లడు చండిరి.
పేతురును అత్నితో కూడ ఉన్నవారును నిదర మ్తు
త గా ఉండిరి. వారు
మేలుకొనిన్పుపడు, ఆయన్ మ్హిమ్ను ఆయన్తో కూడ నిలిచియన్న
యిదదరు పురు షులను చూచిరి.
(ఆ యిదదరు పురుషులు) ఆయన్యొదద నుండి వెళ్లాపోవుచండగా పేతురు
యేసుతోఏలిన్
వాడా, మ్న్మికకడ ఉండుట మ్ంచిది, నీకు ఒకటియ
మోషేకు ఒకటియ ఏలీయాకు ఒకటియ మూడు పరణ శాలలు
మేముకట్ట
ు దుమ్ని, తాను చెపపన్ది తానరుగకయే చెపపను.

And it came to pass as they departed from Him, Peter said unto Jesus,
"Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles: one
for Thee, and one for Moses, and one for Elijah" -- not knowing what he was
saying.
While he thus spoke, there came a cloud and overshadowed them, and they
were afraid as they entered into the cloud.
And there came a voice out of the cloud, saying, "THIS IS MY BELOVED SON.
HEAR HIM!"
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అత్డ్రల్లగు మ్యటల్లడుచండగా మేఘ
మొకటి వచిచ వారిని కమిను;
వారు ఆ మేఘములో పరవేశించిన్పుపడు శిషుాలు భ్యపడిరి.

And it came to pass that on the next day, when they had come down from
the hill, many people met Him.
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మ్రియ ఈయన్ నే నేరపరచకొనిన్ నా కుమ్యరుడు,ఈయన్ మ్యట వినుడని
యొక శబదము ఆ మేఘములోనుండి పుట్టును.
ఆ శబదము వచిచన్ త్రువాత్ యేసు మ్యత్ిమే అగపడెను. తాము చూచిన్
వాటిలో ఒకటియ ఆ దిన్ములలో ఎవరికిని తెలియ జేయక వారు ఊరకుండిరి.

And behold, a man of the company cried out, saying, "Master, I beseech
Thee, look upon my son, for he is mine only child.
And lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him so
that he foameth again, and bruising him, hardly departeth from him.
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And behold, there talked with Him two men, who were Moses and Elijah,

But Peter and those who were with him were heavy with sleep. And when
they were awake, they saw His glory and the two men who stood with Him.

And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept silent,
and told no man in those days any of those things which they had seen.

మ్రునాడు వారు ఆ కొండ దిగి వచిచన్పుపడు బహు జన్సమూహము
And I besought Thy disciples to cast him out, and they could not."
ఆయన్కు ఎదురుగా వచెచను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఇదిగో ఆ జన్సమూహములో ఒకడు బోధకుడా, నా కుమ్యరుని కటాకిుంచమ్ని And Jesus answering said, "O faithless and perverse generation, how long
నినున వేడుకొనుచనానను. వాడు నా కొకకడ కుమ్యరుడు.
shall I be with you and suffer you? Bring thy son hither."
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ఇదిగో ఒక దయాము2 వాని
పట్ట
ు ను, పటిున్పుపడు వాడు అకసాితు
త గా
కేకలు
వేయను; నురుగు కారున్ట్ట
ా అది వానిని విలవిలల్లడిం చచ
గాయపరచచ వానిని వదలి వదల కుండును.
దానిని వెళాగొట్ట
ు డని నీ శిషుాలను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత్ కాలేదని
మొఱ్ఱపట్ట
ు కొనను.
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అయితే వారామ్యట గరహింప కుండున్ట్ట
ా అది వారికి మ్రుగుచేయబడెను
గనుక వారు దానిని తెలిసికొన్లేదు; మ్రియ ఆ మ్యటనుగూరిచ వారు
ఆయన్ను అడుగ వెరచిరి.

and said unto them, "Whosoever shall receive this child in My name
receiveth Me; and whosoever shall receive Me receiveth Him that sent Me.
For he that is least among you all, the same shall be great."

Luke

9

46

త్మ్లో ఎవడు గొపపవాడో అని వారిలో త్రకము పుటుగా

And John answered and said, "Master, we saw one casting out devils in Thy
name, and we forbad him, because he followeth not with us."
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And Jesus said unto him, "Forbid him not; for he that is not against us, is for
us."
And it came to pass, when the time had come that He should be received
up, He steadfastly set His face to go to Jerusalem,
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యేసు వారి హృదయాలోచన్ ఎరిగి, ఒక చిన్న బిడిను తీసికొని త్న్యొదద
నిలువబెటిు.
ఈ చిన్న బిడిను నా పేరట చేరుచకొనువాడు న్నున చేరుచ కొనును, న్నున
చేరుచకొనువాడు న్నున పంపన్వానిని చేరుచకొనును, మీ అందరిలో ఎవడు
అత్ాలుపడెై యండునో వాడ గొపప వాడని వారితో
యోహానుఏలిన్వాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయాములను వెళాగొటుగా
మేము చూచిత్రవిిు; వాడు మ్న్లను వెంబడించవాడు కాడు గనుక వానిని
ఆటంక పరచిత్రమ్ని చెపపను.
అందుకు యేసుమీరు
వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కాని
వాడు
మీ పక్షమున్ నున్నవాడ అని అత్నితో చెపపను.
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ఆయన్ పరమున్కు చేరుచకొన్బడు దిన్ములు పరిపూరణ మ్గుచన్నపుపడు

And when His disciples James and John saw this, they said, "Lord, wilt Thou
that we command fire to come down from heaven and consume them, even
as Elijah did?"

And as he was yet coming, the devil threw him down and tore him. And
Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him
again to his father.
And they were all amazed at the mighty power of God. But while they
wondered every one at all the things which Jesus did, He said unto His
disciples,
"Let these sayings sink down into your ears, for the Son of Man shall be
delivered into the hands of men."

అందుకు యేసు విశావసములేని మూరఖత్రము వారల్లరా, నేనంత్కాలము
మీతో కూడ ఉండి మిముిను సహింతును? నీ కుమ్యరుని ఇకకడికి తీసికొని
రమ్ిని చెపపను.
వాడు వచచ చండగా ఆ దయాము వానిని పడదోరసి, విలవిలల్లడిం చెను; But they understood not this saying, and it was hid from them, that they
యేసు ఆ అపవితా
ి త్ిను గదిదంచి బాలుని సవసథ పరచి వాని త్ండిర
perceived it not; and they were afraid to ask Him about that saying.
కపపగించెను.
గనుక అందరు దేవుని మ్హాత్ిామును చూచి ఆశచరాపడిరి.
Then there arose a reasoning among them as to which of them should be
greatest.
ఆయన్ చేసిన్ కారాములనినటిని చూచి అందరు ఆశచరా పడుచండగా
And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child and set him by
ఆయన్ఈ మ్యటలు మీ చెవులలో నాటనియాడి. మ్నుష్ాకుమ్యరుడు
Him,
మ్నుషుాల చేత్రకి అపపగింపబడబోవుచనానడని త్న్ శిషుాలతో చెపపను.

and He sent messengers before His face. And they went and entered into a
village of the Samaritans to make ready for Him.
But they did not receive Him, because His face was set as though He would
go to Jerusalem.
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ఆయన్ యెరూష్లేమున్కు వెళ్ల
ా టకు మ్న్సుస సిథరపరచకొని, త్న్కంట్ట
ముందుగా దూత్లను పంపను. వారు వెళ్లా ఆయన్కు బస సిదిము చేయవల
న్ని సమ్రయల యొక గా
ర మ్ములో పరవేశించిరి గాని
ఆయన్ యెరూష్లే మున్కు వెళా న్భిముఖుడెైన్ందున్ వా రాయన్ను
చేరుచకొన్లేదు.
శిషుాలైన్ యాకోబును యోహానును అది చూచిపరభువా, ఆకాశమునుండి
అగిన దిగి వీరిని నాశన్ము చేయన్ట్ట
ా మేమ్యజా
ా పంచట నీకిష్ుమ్య అని
అడుగగా,
ఆయన్ వారిత్ట్ట
ు త్రరిగి వారిని గదిదంచెను.

But He turned and rebuked them and said, "Ye know not what manner of
spirit ye are of.

60

అందుకాయన్మ్ృతులు త్మ్ మ్ృతులను ప్రత్రపట్ట
ు కొన్నిముి; నీవు వెళ్లా
దేవుని రాజా మును పరకటించమ్ని వానితో చెపపను.
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మ్రియొకడు పరభువా, నీ వెంట వచెచదను గాని నా యింట నున్న వారియొదద
సెలవు తీసికొని వచచటకు మొదట నాకు సెలవిమ్ిని అడుగగా
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1

యేసునాగటిమీద చెయిాపటిు వెనుకత్ట్ట
ు చూచ వాడెవడును దేవుని
రాజామున్కు ప్రతు
ి డుకాడని వానితో చెపపను.
అట్టత్రువాత్ పరభువు డెబబదిమ్ంది యిత్రులను నియమించి, తాను
వెళాబోవు పరత్ర ఊరికిని పరత్రచోటికిని త్న్కంట్ట ముందు ఇదదరిదదరినిగా పంపను.

After these things the Lord appointed seventy others also, and sent them
two by two ahead of Him into every city and place whither He Himself
would come.
Therefore He said unto them, "The harvest truly is great, but the laborers
are few; pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth
laborers into His harvest.
Go your ways; behold, I send you forth as lambs among wolves,
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For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them."
And they went to another village.
And it came to pass that, as they went along the way, a certain man said
unto Him, "Lord, I will follow Thee whithersoever Thou goest."

And Jesus said unto him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests,
but the Son of Man hath nowhere to lay His head."
అంత్ట వారు మ్రియొక గా
And He said unto another, "Follow Me." But he said, "Lord, suffer me first to
ర మ్మున్కు వెళ్లారి.
go and bury my father."
వారు మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చండగా ఒకడునీ వెకకడికి వెళ్లాన్ను నీ వెంట
Jesus said unto him, "Let the dead bury their dead, but go thou and preach
వచెచదన్ని ఆయన్తో చెపపను.
the Kingdom of God."
అందుకు యేసున్కకలకు బరియలును ఆకాశపకు
ు లకు నివాసములును కలవు And another also said, "Lord, I will follow Thee, but let me first go bid those
గాని మ్నుష్ా కుమ్యరునికి త్లవాలుచ కొనుటకెైన్ను సథలము లేదని అత్నితో farewell who are at home at my house."
చెపపను.
ఆయన్ మ్రియొకనితోనా వెంటరమ్ిని చెపపను. అత్డు నేను వెళ్లా మొదట And Jesus said unto him, "No man, having put his hand to the plow and
నా త్ండిరని ప్రత్రపటిు వచచటకు సెల
విమ్ిని మ్న్వి చేసెను
looking back, is fit for the Kingdom of God."

పంపన్పుప డాయన్ వారితో ఇటాననుకోత్ విసాతరముగా ఉన్నది
గాని
పనివారు కొదిదమ్ందియే; కాబటిు కోత్ యజమ్యనుని త్న్ కోత్కు పనివారిని
పంప వేడుకొ నుడి.
మీరు వెళ్ల
ా డి; ఇదిగో తోడళామ్ధాకు గొఱ్ఱ పలాలను పంపన్ట్ట
ు నేను మిముిను
పంపుచనానను.
మీరు సంచినైన్ను జాల
నైన్ను చెపుపలనైన్ను తీసి కొనిపోవదు
ద ;

carrying neither purse, nor pack, nor shoes; and salute no man by the way.

And into whatsoever house ye enter, first say, `Peace be to this house.'

And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it; if not, it shall
return to you again.
And in the same house remain, eating and drinking such things as they give,
for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house.

తో
ి వలో ఎవని నైన్ను కుశలపరశన లడుగ వదు
ద ; మీరు ఏ యింటనైన్ను
And into whatsoever city ye enter and they receive you, eat such things as
పరవేశించన్పుపడుఈ యింటికి సమ్యధాన్మ్గు గాక
అని మొదట చెపుపడి. are set before you.
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సమ్యధాన్ప్రతు
ి డు5 అకకడ నుండిన్యెడల మీ సమ్యధాన్ము అత్నిమీద
నిలుచను; లేనియెడల అది మీకు త్రరిగి వచచను.
వారు మీకిచచ పదారథములను త్రనుచ తా
ి గుచ ఆ యింటిలోనే
యండుడి, పనివాడు త్న్ జీత్మున్కు ప్రతు
ి డు. ఇంటిం టికి త్రరుగవదు
ద .

And heal the sick that are therein and say unto them, `The Kingdom of God
is come nigh unto you.'
But into whatsoever city ye enter and they receive you not, go your ways
out into the streets of the same and say,

8

మ్రియ మీరు ఏ పటుణములోనైన్ పరవేశించన్పుపడు వారు మిముిను
చేరుచకొంటే మీ ముందరపట్ట
ు న్వి త్రనుడి.
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అందులో నున్న రోగులను సవసథపరచడిదేవుని రాజాము మీ దగురకు
వచిచయన్న దని వారితో చెపుపడి.
మీరు ఏ పటుణములోనైన్ పరవేశించన్పుపడు వారు మిముిను చేరుచకొన్క
పోయిన్ యెడల

`Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off
against you. Notwithstanding, be ye sure of this: that the Kingdom of God is
come nigh unto you.'
But I say unto you that it shall be more tolerable in that Day for Sodom than
for that city.
"Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty
works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they
would have a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
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మీరు దాని వీధులలోనికి పోయిమ్య ప్రద
ములకు అంటిన్ మీ పటుణపు
ధూళ్లనికూడ మీ యెదుటనే దులిపవేయచనానము; అయిన్ను దేవుని
రాజాము సమీ పంచి యన్నదని తెలిసికొనుడని చెపుపడి.

But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the Judgment than for
you.
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And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shall be thrust down to
hell.
He that heareth you heareth Me, and he that despiseth you despiseth Me,
and he that despiseth Me despiseth Him that sent Me."
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ఆ పటుణపు గత్రకంట్ట సొదొమ్ పటుణపు గత్ర ఆ దిన్మున్ ఓరవత్గిన్దై
యండున్ని మీతో చెపుపచనానను.
అయోా కొరాజీనా, అయోా బేత్సయిదా, మీ
మ్ధా చేయబడిన్
అదుభత్ములు తూరు స్త్దోను పటుణ ములలో చేయబడిన్యెడల ఆ
పటుణములవారు పూరవమే గోనపటు కట్ట
ు కొని బూడిద వేసికొని కూర
అయిన్ను విమ్రశకాలము న్ందు మీ గత్రకంట్ట తూరు స్త్దోను
పటుణములవారి గత్ర ఓరవదగిన్దై యండును.
ఓ కపరనహూమ్య, ఆకా శము మ్ట్ట
ు కు హెచిచంప బడెదవా? నీవు
ప్రతాళమువరకు దిగిపోయెదవు.
మీ మ్యట వినువాడు నా మ్యట వినును, మిముిను నిరాకరించవాడు న్నున
నిరాకరించను, న్నున నిరాకరించవాడు న్నున పంపన్వానిని
నిరాకరించన్నను.
ఆ డెబబదిమ్ంది శిషుాలు సంతోష్ముతో త్రరిగి వచిచ పరభువా, దయాములు
కూడ నీ నామ్మువలన్ మ్యకు లోబడుచన్నవని చెపపగా
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ఆయన్సాతాను మరుపు

Luke

10

19

Luke

10

20

ఇదిగో ప్రము
లను తేళాను తొ
ి కుకటకును శతు
ి వు బలమ్ంత్టిమీదను
మీకు అధికారము అనుగరహించియనానను; ఏదియ
మీ
కెంత్మ్యత్ిమును హానిచేయదు.
అయిన్ను దయా ములు మీకు లోబడుచన్నవని సంతోష్ంపక మీ పేరులు
పరలోకమ్ందు వా
ర యబడి యన్నవని సంతోష్ంచడని వారితో చెపపను.

In that hour Jesus rejoiced in Spirit and said, "I thank Thee, O Father, Lord of
Heaven and earth, that Thou hast hid these things from the wise and
prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it
seemed good in Thy sight.
All things are delivered to Me by My Father, and no man knoweth who the
Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son and he to whom
the Son will reveal Him."
And He turned unto His disciples and said privately, "Blessed are the eyes
which see the things that ye see.
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వల ఆకాశమునుండి పడుట చూచిత్రని.

And the seventy returned again with joy, saying, "Lord, even the devils are
subject unto us through Thy name."
And He said unto them, "I beheld Satan as lightning fall from heaven.
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over
all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you; but
rather rejoice because your names are written in Heaven."
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ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదా
ి త్ియందు బహుగా ఆన్ందించి-త్ండ్రర,
For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things
ఆకాశమున్కును భూమికిని పరభువా, నీవు జా
ా నులకును వివేకులకును ఈ
which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye
సంగతులను మ్రుగు చేసి పసిబాలురకు బయలు పరచినావని నినున
hear, and have not heard them."
సు
త త్రంచ చనానను; అవును త్ండ్రర, ఆల్లగు నీ దృష్ుకి అనుకూల మ్యయెను.
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And behold, a certain lawyer stood up and tested Him, saying, "Master,
what shall I do to inherit eternal life?"
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సమ్సతమును నా త్ండిరచేత్ నాకు అపపగింప బడియన్నది; కుమ్యరుడెవడో,
త్ండిర త్పప మ్రవడును ఎరుగడు; త్ండిర ఎవడో, కుమ్యరుడును
కుమ్యరుడెవనికి ఆయన్ను బయలు పరచనుదేదశించనో వాడును త్పప,
మ్రవడును ఎరుగడని చెపపను.
అపుపడాయన్ త్న్ శిషుాలవెైపు త్రరిగి-మీరు చూచచన్న వాటిని చూచ
కనునలు ధన్ాములైన్వి;
అనేకమ్ంది పరవకిలును రాజు లును, మీరు చూచచన్నవి చూడగోరి
చూడకయ, విన్గోరి విన్కయ ఉండిరని మీతో చెపుపచనానన్ని
యేకాంత్మ్ందు వారితో అనను.
ఇదిగో ఒకపుపడు ధరిశాసోతీపదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నిత్ాజీవమున్కు
వారసుడన్గుటకు నేనేమి చేయవలన్ని ఆయన్ను శోధించచ అడిగెను.
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But he, wanting to justify himself, said unto Jesus, "And who is my
neighbor?"
And Jesus answering said, "A certain man went down from Jerusalem to
Jericho and fell among thieves, who stripped him of his raiment and
wounded him and departed, leaving him half dead.
And by chance there came down a certain priest that way. And when he saw
him, he passed by on the other side.
And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him
and passed by on the other side.
But a certain Samaritan, as he journeyed, came to where he was. And when
he saw him he had compassion on him,
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అందు కాయన్ధరిశాసతీమ్ందేమి వా
ర యబడియన్నది? నీ వేమి
చదువుచనానవని అత్ని న్డుగగా
అత్డునీ దేవుడెైన్ పరభువును నీ పూరణ హృదయముతోను, నీ
పూరణమ్న్సుసతోను, నీ పూరణ శకిితోను, నీ పూరణవివేకము తోను
పేరమింపవలన్నియ, నినునవల నీ పరుగువాని పేర
అందుకాయన్నీవు సరిగా ఉత్తరమిచిచత్రవి; ఆల్లగు చేయము అపుపడు
జీవించెదవని అత్నితో చెపపను.
అయితే తాను నీత్రమ్ంతుడెైన్ట్ట
ు కన్బరచకొన్గోరి, అత్డుఅవును గాని నా
పరుగువాడెవడని యేసున్డి గెను.
అందుకు యేసు ఇటాననుఒక మ్నుషుాడు యెరూష్లేము నుండి
యెరికోపటుణమున్కు దిగి వెళ్ల
ా చ దొంగల చేత్రలో చికెకను; వారు అత్ని
బటులు దోచ
కొని, అత్ని కొటిు కొరప్ర
ర ణముతో విడిచి
అపుపడొక యాజకుడు ఆ తో
ి వను వెళ్ల
ా ట త్టసిథంచెను. అత్డు అత్నిని
చూచి, పరకకగా పోయెను.
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ఆల్లగు

And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave
them to the host and said unto him, `Take care of him; and whatsoever thou
spendest more, when I come again I will repay thee.'
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అయితే ఒక సమ్రయడు పరయాణమై పోవుచ, అత్డు పడియన్నచోటికి
వచిచ
అత్నిని
చూచి, అత్నిమీద జాలిపడి, దగురకుపోయి, నూనయ
దా
ర కాురసమును పోసి అత్ని గాయములను కటిు, త్న్ వాహన్ముమీద ఎకికంచి
యొక పూటకూళావాని యింటికి తీసికొనిపోయి అత్ని ప

న్నే లేవీయడొకడు ఆ చోటికివచిచ చూచి పరకకగా పోయెను.

He said unto him, "What is written in the law? How readest thou?"
And he answering said, "`Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and
thy neighbor as thyself.'"
And He said unto him, "Thou hast answered right; this do, and thou shalt
live."

and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine; and he
set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him.

Which now of these three, thinkest thou, was neighbor unto him that fell
among the thieves?"
And he said, "He that showed mercy on him." Then said Jesus unto him, "Go
and do thou likewise."
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మ్రునాడత్డు రండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళావానికిచిచఇత్ని
పరామ్రిశంచము, నీవింకే మైన్ను ఖరుచ చేసిన్యెడల నేను మ్రల
వచచన్పుపడు అది నీకు తీరచదన్ని అత్నితో చెపప పోయెను.

Now it came to pass, as they went, that He entered into a certain village;
and a certain woman named Martha received Him into her house.

Luke

10

36

And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His
Word.

Luke

10

37

కాగా దొంగలచేత్రలో చికికన్వానికి ఈ ముగు
ు రిలో ఎవడు పరుగువాడాయెన్ని
నీకు తోచ
చన్నది అని యేసు అడుగగా అత్డు--అత్నిమీద జాలి
పడిన్వాడ అనను.
అందుకు యేసునీవును వెళ్లా
ఆల్లగు చేయమ్ని అత్నితో చెపపను.
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అందు కాయన్మీరు ప్ర
ర రథన్ చేయన్పుపడుత్ండ్రర, నీ నామ్ము
పరిశుదిపరచబడును గాక, నీ రాజాము వచచను గాక,

And He said unto them, "Which of you shall have a friend and shall go unto
him at midnight and say unto him, `Friend, lend me three loaves,
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మ్యకు కావలసిన్ అనుదినాహారము దిన్దిన్ము

Luke

11

4

Luke

11

5

Luke

11

6

మేము మ్యకచిచయన్న పరత్ర వానిని క్షమించచనానము గనుక
మ్యప్రపములను క్షమించము; మ్ముిను శోధన్లోనికి తేకుము అని పలుకు
డని వారితో చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఇటాననుమీలో ఎవని కెైన్ ఒక సేనహితుడుండగా
అత్డు అరిరాత్రివేళ ఆ సేనహి తుని యొదదకు వెళ్లాసేనహితుడా, నాకు
మూడుర్కట్టులు బదులిముి;
నా సేనహితుడు పరయాణముచేయచ మ్యరుములో నాయొదదకు వచిచ
యనానడు; అత్నికి పట్ట
ు టకు నాయొదద ఏమియ లేదని అత్నితో
చెపపన్యెడల

for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set
before him';
and he from within shall answer and say, `Trouble me not; the door is now
shut and my children are with me in bed, and I cannot rise and give to thee'?

అంత్ట వారు పరయాణమై పోవుచండగా, ఆయన్ యొక గా
ర మ్ములో
పరవేశించెను. మ్యరి అను ఒక స్త్తీ ఆయన్ను త్న్ యింట చేరుచకొనను.
ఆమకు మ్రియ అను సహోదరియండెను. ఈమ యేసు ప్రదములయొదద
కూరుచండి ఆయన్ బోధవిను చండెను.
మ్యరి విసాతరమైన్ పని పట్ట
ు కొనుటచేత్ తొందరపడి, ఆయన్యొదదకు
వచిచపరభువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయటకు నా సహోదరి న్నున విడిచి
పటిున్ందున్, నీకు చింత్లేదా? నాకు సహాయము చేయమ్ని ఆమతో
చెపుపమ్నను.
అందుకు పరభువు మ్యరా
ి , మ్యరా
ి , నీవనేకమైన్ పనులను గూరిచ విచార
ముకలిగి తొందరపడుచనానవు గాని అవసరమైన్ది ఒకకటే
మ్రియ ఉత్తమ్మైన్దానిని ఏరపరచకొ నను, అది ఆమ యొదదనుండి
తీసివేయబడదని ఆమతో చెపపను.
ఆయన్ యొక చోట ప్ర
ర రథన్ చేయచండెను. ప్ర
ర రథన్ చాలించిన్ త్రువాత్
ఆయన్ శిషుాలలో ఒకడు పరభువా, యోహాను త్న్ శిషుాలకు నేరిప న్ట్ట
ు గా
మ్యకును ప్ర
ర రథన్చేయ నేరుపమ్ని ఆయన్ న్డిగెను.

మ్యకు దయచేయము;

But Martha was encumbered with much serving, and came to Him and said,
"Lord, dost Thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her
therefore that she help me."
And Jesus answered and said unto her, "Martha, Martha, thou art anxious
and troubled about many things.
But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall
not be taken away from her."
And it came to pass that as He was praying in a certain place, when He
ceased, one of His disciples said unto Him, "Lord, teach us to pray as John
also taught his disciples."
And He said unto them, "When ye pray, say: Our Father who art in Heaven,
hallowed be Thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done, as in Heaven,
so on earth.
Give us day by day our daily bread.
And forgive us our sins, for we also forgive every one that is indebted to us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil."

I say unto you, though he will not rise and give to him because he is his
friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as
he needeth.
And I say unto you: ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find;
knock, and it shall be opened unto you.
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అత్డు లోపలనే యండిన్నున తొందరపటువదు
ద ; త్లుపు వేసియన్నది, నా
చిన్నపలాలు నాతోకూడ పండుకొని యనానరు, నేను లేచి ఇయాలేన్ని
చెపుపనా?
అత్డు త్న్ సేనహితుడెైన్ందున్ లేచి ఇయాకపోయి న్ను, అత్డు సిగు
ు మ్యలి
మ్యటి మ్యటికి అడుగుటవలన్ నైన్ను లేచి అత్నికి కావలసిన్వనినయ
ఇచచను అని మీతో చెపుపచనానను.
అట్టవల మీరును అడుగుడి, మీ కియాబడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును;
త్ట్ట
ు డి, మీకు తీయబడును.
అడుగు పరత్రవానికియాబడును, వెదకువానికి దొరకును, త్ట్ట
ు
వానికి
తీయబడున్ని మీతో చెపుపచనానను.
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మీలో త్ండిరయె
ై న్వాడు త్న్ కుమ్యరుడు చేపన్డిగితే చేపకు
ప్రమునిచచనా? గుడు
ి న్డిగితే తేలు నిచచనా?
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But some of them said, "He casteth out devils through Beelzebub, the chief
of the devils."
And others, testing Him, sought from Him a sign from Heaven.
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కాబటిు మీరు చెడివారైయండియ, మీ పలాలకు మ్ంచి యీవులనియా
నరిగియండగా
పరలోకమ్ందున్న మీ త్ండిర త్నున అడుగువారికి పరిశుదా
ి త్ిను ఎంతో
నిశచయ ముగా అనుగరహించన్నను.
ఒకపుపడాయన్ మూగదయామును వెళాగొట్ట
ు చండెను. ఆ దయాము
వదలిపోయిన్ త్రువాత్ మూగవాడు మ్యట ల్లడెను గనుక జన్సమూహములు
ఆశచరాపడెను.
అయితే వారిలో కొందరువీడు దయాములకు అధిపత్ర యె
ై న్
బయెలజబూలువలన్ దయాములను వెళాగొట్ట
ు చనాన డని చెపుపకొనిరి.
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And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out?
Therefore shall they be your judges.
But if I with the finger of God cast out devils, doubt not the Kingdom of God
is come upon you.
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మ్రికొందరు ఆయన్ను శోధించచపరలోకము నుండి యొక సూచక కిరయను
చూపుమ్ని ఆయన్ న్డిగిరి.
ఆయన్ వారి ఆలోచన్ల నరిగి వారితో ఇటాననుత్న్కు తానే వాత్రరేకముగా
వేరుపడిన్ పరత్ర రాజామును ప్రడెైపోవును; త్న్కుతానే విరోధమైన్ యిలు
ా
కూలిపోవును.
సాతానును త్న్కు వాత్రరేక ముగా తానే వేరుపడిన్యెడల వాని రాజామేల్లగు
నిలుచను? నేను బయెలజబూలువలన్ దయాములను వెళాగొట్ట
ు చనానన్ని
మీరు చెపుపచనానరే.
నేను బయెలజబూలువలన్ దయా ములను వెళాగొట్ట
ు చన్నయెడల మీ
కుమ్యరులు ఎవనివలన్ వెళాగొట్ట
ు చనానరు? అందుచేత్ వారే మీకు
తీరపరులై యందురు.
అయితే నేను దేవుని వేరలితో దయాము
లను వెళాగొట్ట
ు చన్నయెడల
నిశచయముగా దేవుని రాజాము మీయొదదకు వచిచయన్నది.
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బలవంతుడు ఆయధములు ధరించకొని, త్న్ ఆవరణమును
కాచకొనున్పుపడు, అత్ని సొతు
త భ్దరముగా ఉండును.

"When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry
places seeking rest; and finding none, he saith, `I will return unto my house
whence I came out.'

పరత్రగా

For every one that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him
that knocketh it shall be opened.
"If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a
stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?
Or if he shall ask for an egg, will he offer him a scorpion?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how
much more shall your heavenly Father give the holy Spirit to them that ask
Him?"
And He was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass when
the devil had gone out, the dumb one spoke; and the people wondered.

But He, knowing their thoughts, said unto them, "Every kingdom divided
against itself is brought to desolation; and a house divided against a house
falleth.
If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand -because ye say that I cast out devils through Beelzebub?

When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace.

But when one stronger than he shall come upon him and overcome him, he
taketh from him all his armor wherein he trusted, and divideth his spoils.
He that is not with Me, is against Me; and he that gathereth not with Me,
scattereth.
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అయితే అత్నికంట్ట బల వంతుడెైన్ ఒకడు అత్ని పైబడి జయించన్పుపడు,
అత్డు న్ముికొనిన్ ఆయధముల న్నినటిని ల్లగుకొని అత్ని ఆసితని
పంచిపట్ట
ు ను.
నా పక్షమున్ ఉండనివాడు నాకు
విరోధి; నాతో సమ్కూరచనివాడు
చెదరగొట్ట
ు వాడు.
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వెళ్లా, త్న్కంట్ట చెడివెైన్ మ్రి యేడు (అపవిత్ి) ఆత్ిలను వెంటబెట్ట
ు కొని
వచచను; అవి అందులో పరవేశించి అకకడనే కాపురముండును; అందు చేత్
ఆ మ్నుషుాని కడపటి సిథత్ర మొదటిదానికంట్ట చెడి దగున్ని చెపపను.
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ఆయన్ యీ మ్యటలు చెపుపచండగా ఆ సమూహ ములో నున్న యొక స్త్తీ
ఆయన్ను చూచినినున మోసిన్ గరభమును నీవు కుడిచిన్ సతన్ములును
ధన్ాములైన్వని కేకలు వేసి చెపపగా
ఆయన్ అవునుగాని దేవుని వాకాము విని దానిని గెైకొనువారు మ్రి
ధనుాలని
చెపపను.
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అపవితా
ి త్ి యొక మ్నుషుాని వదలిపోయిన్ త్రువాత్ అది విశారంత్ర
వెదకుచ నీరులేని చోటా త్రరుగుచండును. విశారంత్ర దొరకన్ందున్నేను విడిచి
వచిచన్ నా యింటికి త్రరిగి వెళ్ల
ా దున్నుకొని
వచిచ, ఆ యిలు
ా ఊడిచ అమ్రిచ యండుట చూచి

మ్రియ జనులు గుంపులుగా కూడిన్పుపడు ఆయన్ యీల్లగు
చెపపసాగెనుఈ త్రమువారు దుష్ుత్రము వారై యండి సూచక కిరయ
న్డుగుచ నానరు. అయితే యోనానుగూరిచన్ సూచక కిరయయే గాని మ్రి ఏ
సూచక కిరయయ వీరికి అనుగరహింప బడదు.
యోనా నీనవె పటుణసు
థ లకు ఏల్లగు సూచన్గా ఉండెనో ఆల్లగ మ్నుష్ా
కుమ్యరుడును ఈ త్రమువారికి సూచన్గా ఉండును.

And when he cometh, he findeth it swept and garnished.

Then he goeth and taketh to him seven other spirits more wicked than
himself, and they enter in and dwell there; and the last state of that man is
worse than the first."
And it came to pass, as He spoke these things, a certain woman of the
company lifted up her voice and said unto Him, "Blessed is the womb that
bore Thee and the breasts which Thou hast sucked."
But He said, "Yea rather, blessed are they that hear the Word of God and
keep it."
And when the people were gathered thick together, He began to say, "This
is an evil generation. They seek a sign, and there shall no sign be given it,
but the sign of Jonah the prophet.
For as Jonah was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of Man be
to this generation.
The queen of the south shall rise up in the Judgment with the men of this
generation and condemn them, for she came from the utmost parts of the
earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon
is here.
The men of Nineveh shall rise up in the Judgment with this generation and
shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a
greater than Jonah is here.

"No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither
under a bushel, but on a candlestick, that they that come in may see the
light.
దకిుణదేశపు రాణ విమ్రశకాలమున్ ఈ త్రమువారితో కూడ లేచి వారిమీద The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy
నేరసాథపన్చేయను. ఆమ సొలొ మోను జా
ా న్ము వినుటకు
whole body also is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is
భూమ్ాంత్ములనుండి వచెచను,
ఇదిగో సొలొమోనుకంట్ట గొపపవాడికకడ full of darkness.
ఉనానడు.
నీనవె మ్నుషుాలు విమ్రశకాలమున్ ఈ త్రమువారితో కూడ నిలువబడి
Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.
వారిమీద నేరసాథపన్చేయదురు. వారు యోనా పరకటన్ విని మ్యరుమ్న్సుస
పందిరి; ఇదిగో యోనా కంట్ట గొపపవాడికకడ ఉనానడు.
ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాట్టచోట్టనైన్ను కుంచముకిరందనైన్ను పటుడు If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole
గాని, లోపలికి వచచవారికి వెలుగు కన్బడుటకు దీపసతంభ్ముమీదనే పట్ట
ు ను. shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee
light."
నీ దేహమున్కు దీపము నీ కనేన గనుక, నీ కనున తేటగా నుంట్ట నీ
And as He spoke, a certain Pharisee besought Him to dine with him. And He
దేహమ్ంత్య వెలుగు మ్యమై యండును; అది చెడిన్దైతే నీ దేహ మును went in and sat down to meat.
చీకటిమ్యమై యండును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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కాబటిు నీలోనుండు వెలుగు చీకటియె
ై యండకుండ చూచ కొనుము.

And when the Pharisee saw it, he marveled that He had not first washed
before dinner.
ఏ భాగమైన్ను చీకటికాక నీ దేహమ్ంత్య వెలుగు మ్యమైతే, దీపము త్న్ And the Lord said unto him, "Now do ye Pharisees make clean the outside of
కాంత్రవలన్ నీకు వెలు గిచచ న్పుపడు ఏల్లగుండునో ఆల్లగు దేహమ్ంత్య the cup and the platter, but your inward part is full of ravening and
వెలుగుమ్యమై యండున్ని చెపపను.
wickedness.
ఆయన్ మ్యటల్లడుచండగా ఒక పరిసయాడు త్న్తో కూడ భోజన్ము
Ye fools! Did not He that made that which is without, make that which is
చేయమ్ని ఆయన్ను పలువగా ఆయన్ లోపలికి వెళ్లా భోజన్పంకిిని
within also?
కూరుచండెను.
ఆయన్ భోజన్ మున్కు ముందుగా సానన్ము చేయలేదని ఆ పరిసయాడు
But rather give alms of such things as ye have; and behold, all things are
చూచి ఆశచరాపడెను.
clean unto you.
అందుకు పరభువిటాననుపరి సయాలైన్ మీరు గిననయ పళ్లామును వెలుపల "But woe unto you, Pharisees! For ye tithe mint and rue and all manner of
శుదిి చేయదురు గాని మీ అంత్రంగము దోపుతోను చెడు త్న్ముతోను
herbs, and pass over judgment and the love of God. These ought ye to have
నిండియన్నది.
done, and not left the other undone.
అవివేకుల్లరా, వెలుపలి భాగమును చేసిన్వాడు లోపటి భాగమును
Woe unto you, Pharisees! For ye love the uppermost seats in the
చేయలేదా?
synagogues and greetings in the markets.
కాగా మీకు కలిగిన్వి ధరిము చేయడి, అపుపడు మీ కనినయ శుదిిగా
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are as graves which
ఉండును.
appear not, and the men that walk over them are not aware of them."
అయోా పరిసయాల్లరా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన్ పరత్ర కూరలోను
పదియవవంతు చెలిాంచ చనానరే గాని, నాాయమును దేవుని పేరమ్ను
విడిచి పట్ట
ు చనానరు. వాటిని మ్యన్క వీటిని చే¸
అయోా పరిసయాల్లరా, మీరు సమ్యజ మ్ందిరములలో అగరపీఠములను
సంత్వీధులలో వందన్ము లను కోరుచనానరు.

Then answered one of the lawyers and said unto Him, "Master, thus saying,
thou reproachest us also."
And He said, "Woe unto you also, ye lawyers! For ye laden men with
burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with
one of your fingers.
Woe unto you! For ye build the sepulchers of the prophets, and your fathers
killed them.
Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers; for they
indeed killed them, and ye build their sepulchers.
"Therefore also said the wisdom of God: `I will send them prophets and
apostles, and some of them they shall slay and persecute,'

అయోా, మీరు కన్బడని సమ్య ధులవల ఉనానరు; వాటిమీద న్డుచ
మ్నుషుాలు (అవి సమ్యధులని) యెరుగరనను.
అపుపడు ధరిశాసోతీపదేశకుడొకడుబోధకుడా, యీల్లగు చెపప
మ్ముినుకూడ నిందించచనానవని ఆయ న్తో చెపపగా
ఆయన్ అయోా, ధరి శాసోతీపదేశకు ల్లరా, మోయ శకాముకాని బరువులను
మీరు మ్ను షుాలమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేరలితోనైన్ను
ఆ
బరువులను ముటురు.
అయోా, మీ పత్రులు చంపన్ పరవకిల సమ్యధులను మీరు కటిుంచచనానరు. that the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of
the world, may be required of this generation,
కావున్ మీరు సాకు
ు లై మీ పత్రుల కారాములకు సమ్ిత్రంచ చనానరు; వారు from the blood of Abel unto the blood of Zechariah, who perished between
పరవకిలను చంపరి, మీరు వారి సమ్య ధులు కటిుంచదురు.
the altar and the temple. Verily I say unto you, it shall be required of this
generation.
అందుచేత్ దేవుని జా
ా న్ము చెపపన్ దేమ్న్గానేను వారియొదదకు పరవకిలను
Woe unto you, lawyers! For ye have taken away the key of knowledge. Ye
అపసతలులను పంపుదును.
entered not in yourselves, and them that were entering in, ye hindered."
వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు.

And as He said these things unto them, the scribes and the Pharisees began
to press Him vehemently and to provoke Him to speak of many things,
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కాబటిు లోకము పుటిున్ది మొదలుకొని, అన్గా హేబెలు రకిము మొదలుకొని lying in wait for Him and seeking to catch something out of His mouth, that
బలిపీఠమున్కును మ్ందిరము న్కును మ్ధాను న్శించిన్ జకరాా రకిమువరకు they might accuse Him.
చిందింపబడిన్ పరవకిలందరి రకిము నిమిత్తము ఈ త్రము వారు
విచారింపబడుదురు; నిశచయముగా ఈ త్రమువారు ఆ రకిము నిమిత్తము
విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప చనానను.
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అయోా, ధరిశాసోతీపదేశకుల్లరా, మీరు జా
ా న్మ్ను తాళపుచెవిని ఎత్రతకొని
పోత్రరి; మీరును లోపల పరవేశింపరు, పరవేశించవారిని అడిగింతురని చెపపను.
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వదకుచ చాల సంగతులనుగూరిచ ఆయన్ను మ్యట ల్లడింపసాగిరి.
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అంత్లో ఒకనినొకడు తొ
ి కుకకొనున్ట్ట
ా వేల కొలది జనులు కూడిన్పుపడు
ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో మొదట ఇటాని చెపపసాగెనుపరిసయాల
వేష్ధారణ అను పులిసిన్ పండినిగూరిచ జాగరత్తపడుడ
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మ్రుగెైన్ దేదియ బయలుపరచబడకపోదు; రహసామైన్దేదియ
తెలియబడకపోదు.
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అందుచేత్ మీరు చీకటిలో మ్యట ల్లడుకొనున్వి వెలుగులో విన్బడును, మీరు Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is
గదులయందు చెవిలో చెపుపకొనున్ది మిదదలమీద చాటింపబడును.
forgotten before God?

Luke

12

4

Luke

12

5

Luke

12

6

Luke

12

7

నా సేనహితులైన్ మీతో నేను చెపుపన్దేమ్న్గా దేహమును చంపన్
త్రువాత్ మ్రేమియ చేయనేరని
వారికి భ్యపడకుడి.
ఎవనికి మీరు భ్యపడవలనో
మీకు తెలియజేయదును; చంపన్
త్రువాత్ న్రకములో పడదోరయ శకిిగలవానికి భ్యపడుడి, ఆయన్కే భ్య
పడుడని మీతో చెపుపచనానను.
అయిదు పచచకలు
రండు కాసులకు అమ్ిబడును గదా; అయిన్ను
వాటిలో ఒకట్టై న్ను దేవునియెదుట మ్రువబడదు.
మీ త్లవెండు
ర క లనినయ లకికంపబడియన్నవి. భ్యపడకుడి; మీరు
అనేకమైన్ పచచకలకంట్ట శ్రరషు
ఠ లు కారా?
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In the meantime, when there were gathered together an innumerable
multitude of people, insomuch that they trod one upon another, He began
to say unto His disciples first of all, "Beware ye of the leaven of the
Pharisees, which is hypocrisy.
ఆయన్ అకకడనుండి వెళ్లాన్పుపడు శాసు
త ీలును పరి సయాలును ఆయన్
For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall
మీద నిండ పగబటిు ఆయన్ మీద నేరము మోపవలన్ని యండి, ఆయన్ నోట not be known.
నుండి వచచ ఏమ్యటనైన్ను పట్ట
ు కొనుటకు పంచి,
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the
light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be
proclaimed upon the housetops.
"And I say unto you, My friends, be not afraid of them that kill the body, and
after that have no more that they can do.

But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear Him that, after He hath
killed, hath power to cast into hell; yea, I say unto you, fear Him!

But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore:
ye are of more value than many sparrows.
"Also I say unto you, whosoever shall confess Me before men, him shall the
Son of Man also confess before the angels of God.

But he that denieth Me before men shall be denied before the angels of
God.
And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be
forgiven him; but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall
not be forgiven.
మ్రియ
నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గా, న్నున మ్నుషుాలయెదుట
"And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates and
ఒపుపకొనువాడెవడో, మ్నుష్ాకుమ్యరుడు దేవుని దూత్ల
యెదుట వానిని powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye
ఒపుపకొనును.
shall say.
మ్నుషుాలయెదుట న్నున ఎరుగన్నువానిని, నేనును ఎరుగన్ని దేవుని
For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say."
దూత్లయెదుట చెపుపదును.
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మ్నుష్ాకుమ్యరునిమీద వాత్రరేకముగా ఒక మ్యట పలుకువానికి ప్రపక్షమ్యపణ And one of the company said unto Him, "Master, speak to my brother, that
కలుగునుగాని,
పరిశుదా
ి త్ిను దూష్ంచవానికి క్షమ్యపణ లేదు.
he divide the inheritance with me."
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వారు సమ్యజమ్ందిరముల పదదలయొదదకును అధిపతులయొదదకును
And He said unto him, "Man, who made Me a judge or a divider over you?"
అధికారులయొదదకును మిముిను తీసి కొని పోవున్పుపడు మీరుఏల్లగు ఏమి
ఉత్తర మిచెచదమ్య, యేమి మ్యటల్లడు దుమ్య అని చింత్రంప కుడి,

Luke

12

12

మీరేమి చెపపవలసిన్దియ పరిశుదా
ి త్ి ఆ గడియలోనే మీకు నేరుపన్నను.
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ఆ జన్సమూహములో ఒకడుబోధకుడా, పతా
ి రిజత్ ములో నాకు
ప్రలుపంచిపటువలన్ని నా సహోదరునితో చెపుపమ్ని ఆయన్ న్డుగగా

And He said unto them, "Take heed and beware of covetousness, for a
man's life consisteth not in the abundance of the things which he
possesseth."
And He spoke a parable unto them, saying, "The ground of a certain rich
man brought forth plentifully.
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ఆయన్ ఓయీ, మీమీద తీరపరినిగానైన్ను పంచిపట్ట
ు వానిగానైన్ను న్ననవడు
నియమించెన్ని అత్నితో చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ వారితోమీరు ఏవిధమైన్ లోభ్మున్కు ఎడమియాక
జాగరత్తపడుడి; ఒకని కలిమి విసతరించట వాని జీవమున్కు మూలము కాదనను.

And he thought within himself, saying, `What shall I do, because I have no
room to store my fruits?'
And he said, `This will I do. I will pull down my barns and build greater, and
there will I store all my fruits and my goods.
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మ్రియ ఆయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను ఒక ధన్వంతుని భూమి
సమ్ృదిిగా పండెను.
అపుపడత్డునా పంట సమ్కూరుచకొనుటకు నాకు సథలము చాలదు గనుక
నేనేమి చేతున్ని త్న్లో తానాలోచించకొనినేనీల్లగు చేతును;

And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years.
Take thine ease; eat, drink, and be merry.'
But God said unto him, `Thou fool, this night thy soul shall be required of
thee. Then whose shall those things be, which thou hast provided?'
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So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God."
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నా కొట్ట
ా
విపప, వాటికంట్ట గొపపవాటిని కటిుంచి, అందులో
నా
ధాన్ామ్ంత్టిని, నా ఆసితనిసమ్కూరుచకొని
నా
ప్ర
ర ణముతోప్ర
ర ణమ్య, అనేక సంవత్సరములకు,విసాతర మైన్ ఆసిత నీకు
సమ్కూరచబడియన్నది; సుఖించము, త్రనుము, తా
ి గుము,
సంతోష్ంచమ్ని చెపుప కొందున్ను కొనను.
అయితే దేవుడువెఱ్ఱఱవాడా, యీ రాత్రి
నీ ప్ర
ర ణము న్డుగుచనానరు;
నీవు సిదిపరచిన్వి ఎవని వగున్ని ఆత్నితో చెపపను.
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దేవునియెడల ధన్వంతుడు కాక త్న్కొరకే సమ్కూరుచకొనువాడు ఆల్లగున్నే
యండున్ని చెపపను.
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అంత్ట ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో ఇటాననుఈ హేతువుచేత్ మీరు -- ఏమి
త్రందుమో, అని మీ
ప్ర
ర ణమును గూరిచయె
ై న్ను, ఏమి
ధరించకొందుమో, అని మీ దేహమును గూరిచయె
ై న్ను చింత్రంప
ఆహారముకంట్ట ప్ర
ర ణమును వసతీముకంట్ట దేహమును గొపపవి కావా?

Consider the ravens: for they neither sow nor reap, they neither have
storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better
than the fowls?
And which of you by taking thought can add to his stature one cubit?
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కాకుల సంగత్ర విచారించి చూడుడి.
అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి
గరిసెలేదు, కొట్ట
ు లేదు; అయిన్ను దేవుడు వాటిని పోష్ంచచనానడు; మీరు
పకు
ు లకంట్ట ఎంతో శ్రరషు
ఠ లు.

And He said unto His disciples, "Therefore I say unto you, take no thought
for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.
The life is more than meat, and the body is more than raiment.

If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for
the rest?
Consider the lilies, how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say
unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
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మ్రియ మీలో ఎవడు చింత్రచటవలన్ త్న్ యెతు
త ను మూరడెకుకవ చేసికొన్ If then God so clothe the grass, which is today in the field and tomorrow is
గలడు?
cast into the oven, how much more will He clothe you, O ye of little faith?
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కాబటిు అనినటికంట్ట త్కుకవెైన్వి మీచేత్
కాకపోతే త్కికన్ వాటిని గూరిచ
మీరు చింత్రంపనేల? పువువలేల్లగు ఎదుగుచన్నవో ఆలోచించడి.

"And seek ye not what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of
doubting mind.
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For all these things do the nations of the world seek after, and your Father
knoweth that ye have need of these things.
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అవి
కష్ుపడవు, వడుకవు; అయిన్ను త్న్ సమ్సతవెైభ్వముతో కూడిన్
సొలొమోను సయిత్ము వీటిలో ఒకదానివలనైన్ అలంకరింపబడలేదని మీతో
చెపుపచనానను.
నేడు పలములో ఉండి, రేపు పయిలోవేయబడు అడవి గడిిని దేవుడ్రల్లగు
అలంకరించిన్యెడల, అలప విశావసుల్లరా, మీకు మ్రి ఎంతో నిశచయముగా
వసతీ ములనిచచను.
ఏమి త్రందుమో, యేమి తా
ి గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమ్యన్ము
కలిగియండకుడి.
ఈ లోకపు జనులు వీటిన్నినటిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియన్నవని
మీ త్ండిరకి తెలియను.
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మీరైతే ఆయన్ రాజామును1 వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీ
కనుగరహింపబడును.
చిన్న మ్ందా భ్యపడకుడి, మీకు రాజాము అనుగర
హించటకు మీ
త్ండిరకి ఇష్ుమైయన్నది
మీకు
కలిగిన్వాటిని అమిి ధరిము చేయడి, ప్రత్గిలని సంచలను
పరలోకమ్ందు అక్షయమైన్ ధన్మును సంప్రదించ కొనుడి; అకకడికి
దొంగరాడు, చిమిటకొటుదు
మీ ధన్మకకడ ఉండునో అకకడనే మీ హృదయము
ఉండును.
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మీ న్డుములు కట్ట
ు కొనియండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచండనియాడి.
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But rather seek ye the Kingdom of God, and all these things shall be added
unto you.
"Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the
Kingdom.
Sell what ye have, and give alms. Provide yourselves purses which wax not
old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth,
neither moth corrupteth.
For where your treasure is, there will your heart be also.
"Let your loins be girded about and your lights burning;
and ye yourselves like unto men that wait for their lord when he will return
from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto
him immediately.
Blessed are those servants whom the lord, when he cometh, shall find
watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to
sit down to meat, and will come forth and serve them.

And if he shall come in the second watch, or come in the third watch and
find them so, blessed are those servants.
త్మ్ పరభువు పండిావిందునుండి వచిచ త్టుగానే అత్నికి త్లుపుతీయటకు
And this know, that if the master of the house had known what hour the
అత్డెపుపడు వచచనో అని అత్నికొరకు ఎదురు చూచ మ్నుషుాలవల
thief would come, he would have watched and not have suffered his house
ఉండుడి.
to be broken into.
పరభువు వచిచ యే దాసులు మలకువగా
ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye
ధనుాలు; అత్డు
న్డుము కట్ట
ు కొని వారిని భోజన్ పంకిిని
think not."
కూరుచండబెటిు, తానే వచిచ వారికి ఉపచారము చేయన్ని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానను.
మ్రియ అత్డు రండవ జామున్ వచిచన్ను మూడవ జామున్ వచిచన్ను (ఏ Then Peter said unto Him, "Lord, speakest Thou this parable unto us, or
దాసులు) మలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుాలు.
even to all?"
దొంగ యే గడియను వచచనో యింటి యజమ్యనునికి తెలిసిన్యెడల అత్డు And the Lord said, "Who then is that faithful and wise steward, whom his
మలకువగా ఉండి, త్న్ యింటికి కన్నము వేయనియాడని తెలిసికొనుడి.
lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat
in due season?
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

మీరు అనుకొన్ని గడియలో మ్నుష్ాకుమ్యరుడు వచచను గనుక మీరును
సిదిముగా ఉండుడని చెపపను.
అపుపడు పేతురుపరభువా, యీ ఉపమ్యన్ము మ్యతోనే చెపుపచనానవా
అందరితోను చెపుపచ నానవా? అని ఆయన్ న్డుగగా

Blessed is that servant whom his lord, when he cometh, shall find so doing.

పరభువు ఇటాననుత్గిన్
కాలమున్ పరత్రవానికి ఆహారము పట్ట
ు టకు,
యజమ్యనుడు త్న్ యింటివారిమీద నియమించన్టిు న్మ్ికమైన్ బుదిిగల
గృహనిరావహకుడెవడు?
ఎవని పరభువు వచిచ, వాడు ఆల్లగు చేయచండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు
ధనుాడు.

But if that servant say in his heart, `My lord delayeth his coming,' and shall
begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink and be
drunken,
the lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and
at an hour when he is not aware, and will cut him asunder and will appoint
him his portion with the unbelievers.
And that servant, who knew his lord's will and prepared not himself, neither
did according to his will, shall be beaten with many stripes.
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అత్డు త్న్కు కలిగిన్దానియంత్టిమీద వాని ఉంచన్ని మీతో నిజముగా
చెపుపచనానను.
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అయితే
ఆ దాసుడునా యజమ్యనుడు వచచట కాలసాము
చేయచనానడని త్న్ మ్న్సుసలో అనుకొని, దాసులను దాస్త్లనుకొటిు, త్రని
తా
ి గిమ్తు
త గా ఉండసాగితే

Luke

12

46

Luke

12

47

వాడు కనిపటుని దిన్ములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని
యజమ్యనుడు వచిచ వాని న్రికించి, అపన్మ్ికసు
థ లతో వానికి ప్రలు
నియమించను.
త్న్ యజమ్యనుని చిత్త మరిగి యండియ సిదిపడక, అత్ని
చిత్తముచొపుపన్ జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన్ దబబలు త్గులును.
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అయితే తెలియక దబబలకు త్గిన్ పనులు చేసిన్వానికి కొదిద దబబలే
త్గులును. ఎవనికి ఎకుకవగా ఇయా
బడెనో వానియొదద ఎకుకవగా
తీయజూతురు; మ్నుషుాలు ఎవనికి ఎకుకవగా అపపగింత్

Suppose ye that I have come to give peace on earth? I tell you, nay, but
rather division.
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నేను భూమిమీద అగినవేయ వచిచత్రని; అది ఇదివరకే రగులుకొని
మ్ండవలన్ని యెంతో కోరుచనానను.
అయితే నేను పందవలసిన్ బాపతసిమున్నది, అది నరవేరు వరకు నేనంతో
ఇబబందిపడుచనానను.
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For from henceforth there shall be five in one house divided: three against
two, and two against three.
The father shall be divided against the son and the son against the father;
the mother against the daughter and the daughter against the mother; the
mother-in-law against her daughter-in-law and the daughter-in-law against
her mother-in-law."
And He said also to the people, "When ye see a cloud rise out of the west,
straightway ye say, `There cometh a shower'; and so it is.
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నేను భూమి
మీద సమ్యధాన్ము కలుగజేయ వచిచ త్రన్ని మీరు
త్లంచ చనానరా? కాదు; భేదమునే కలుగ జేయవచిచత్రన్ని
మీతో
చెపుపచనానను.
ఇపుపటినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదదరికి విరోధ ముగా
ముగు
ు రును, ముగు
ు రికి విరోధముగా యిదదరును ఉందురు.
త్ండిర కుమ్యరునికిని, కుమ్యరుడు త్ండిరకిని, త్లిా కుమ్యరికును, కుమ్యరి
త్లిాకిని, అత్త కోడలికిని, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందురని చెపపను.

In truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath.

But he that knew not and committed things worthy of stripes, shall be
beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall
much be required; and to whom men have committed much, of him they
will ask the more.
"I am come to send fire on the earth, and what will I, if it be already kindled?

But I have a baptism to be baptized with, and how I am straitened till it be
accomplished!

And when ye see the south wind blow, ye say, `There will be heat'; and it
cometh to pass.
Ye hypocrites! Ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is
it that ye do not discern this time?
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మ్రియ ఆయన్ జన్సమూహములతో ఇటానను మీరు పడమ్టనుండి
మ్బుబ పైకి వచచట చూచ న్పుపడు వాన్వచచచన్నదని వెంటనే
చెపుపదురు; ఆల్లగ జరుగును.
దకిుణపు గాలి విసరుట చూచన్పుపడు
వడగాలి కొట్ట
ు న్ని చెపుపదురు;
ఆల్లగ జరుగును.
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ఆయన్ వారితో
ఇటాననుఈ గలిలయలు అటిు హింసలు పందిన్ందున్ I tell you, nay; but unless ye repent, ye shall all likewise perish."
వారు గలిలయలందరికంట్ట ప్రపులని మీరు త్లంచ చనానరా?
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కారని మీతో చెపుపచనానను; మీరు మ్యరుమ్న్సుస పందనియెడల
మీరందరును ఆల్లగ న్శింతురు.

He spoke also this parable: "A certain man had a fig tree planted in his
vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none.
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Then said he unto the keeper of his vineyard, `Behold, these three years I
have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why
cumbereth it the ground?'
And he answering said unto him, `Lord, let it alone this year also, till I shall
dig around it and dung it.
And if it bear fruit, well; and if not, then after that thou shalt cut it down.'"
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మ్రియ సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచన్ ఆ పదుననిమిదిమ్ంది,
యెరూష్లేములో కాపుర మున్నవారందరికంట్ట అపరాధులని
త్లంచచనానరా?
కారని మీతో చెపుపచనానను; మీరు మ్యరుమ్న్సుస పందనియెడల
మీరందరును ఆల్లగ న్శింతురు.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను ఒక మ్నుషుాని
దా
ర క్షతోటలో అంజూరపు చెటొ
ు కటి నాటబడి యండెను. అత్డు దాని పండు
ా
వెదక వచిచ న్పుపడు ఏమియ దొరకలేదు
గనుక అత్డు ఇదిగో మూడండానుండి నేను ఈ అంజూరపు చెట్ట
ు న్ పండు
ా
వెదకవచచచనానను గాని యేమియ దొరకలేదు; దీనిని న్రికివేయము,
దీనివలన్ ఈ భూమియ ఏల వారథమై పోవలన్ని దా
ర క్షతోట మ్యలితో చెపపను.
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అయితే వాడు అయాా, నేను దానిచట్ట
ు త్ివివ, యెరువు వేయమ్ట్ట
ు కు ఈ
సంవత్సరముకూడ ఉండనిముి;

And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity for eighteen
years, and was bowed down and could in no way lift herself up.

వేష్ధారుల్లరా, మీరు భూమ్యాకాశముల వెైఖరి గురిింప నరుగుదురు; ఈ
కాలమును మీరు గురిింప నరుగరేల?
ఏది నాాయమో మీ అంత్ట మీరు విమ్రిశంపరేల?

"Yea, and why even for yourselves judge ye not what is right?

When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art on the
way, be diligent that thou mayest be delivered from him, lest he hale thee
to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast
thee into prison.
I tell thee, thou shall not depart thence till thou hast paid the very last mite."

There were present at that season some who told Him of the Galileans
whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.
వాదించవానితో కూడ అధికారియొదదకు నీవు వెళ్ల
ా చండగా అత్ని చేత్రనుండి And Jesus answering said unto them, "Suppose ye that these Galileans were
త్పపంచకొనుటకు తో
ి వలోనే పరయత్నము చేయము, లేదా, అత్డొకవేళ
sinners above all the other Galileans, because they suffered such things?
నినున నాాయాధిపత్రయొదదకు ఈడుచకొని పోవును, నాాయాధిపత్ర నినున
బంట్ర
ి తున్కు అపపగించను, బంట్ర
ి తు నినున చెరసాలలో వేయను.
నీవు కడపటి
కాసు చెలిాంచవరకు వెలుపలికి రానే రావని నీతో
చెపుపచనానన్నను.
పల్లతు గలిలయలైన్ కొందరి రకిము వారి బలులతో కలిపయండెను. ఆ
కాలమున్ అకకడనున్న కొందరు
ఆ సంగత్ర యేసుతో చెపపగా

I tell you, nay; but unless ye repent, ye shall all likewise perish.
Or those eighteen upon whom the tower of Siloam fell and slew them, think
ye that they were sinners above all other men that dwelt in Jerusalem?

And He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath.
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అది ఫలించిన్ సరి, లేనియెడల న్రికించివేయమ్ని అత్నితో చెపపను.

And when Jesus saw her, He called her to Him and said unto her, "Woman,
thou art loosed from thine infirmity."
విశారంత్ర దిన్మున్ ఆయన్ యొక సమ్యజమ్ందిరములో బోధించచన్నపుపడు And He laid His hands on her, and immediately she was made straight, and
glorified God.
పదుననిమిది ఏండానుండి బలహీన్ పరచ దయాము పటిున్ యొక స్త్తీ
But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus
అచచట నుండెను. ఆమ న్డుము వంగిపోయి యెంత్ మ్యత్ిమును చకకగా
had healed on the Sabbath day, and said unto the people, "There are six
నిలువబడలేకుండెను.
days in which men ought to work; in them therefore come and be healed,
and not on the Sabbath day."
యేసు ఆమను చూచి, రమ్ిని పలిచి అమ్యి, నీ బలహీన్త్నుండి విడుదల
The Lord then answered him and said, "Thou hypocrite! Doth not each one
పంది యనానవని ఆమతో చెపప
of you on the Sabbath loose his ox or his ass from the stall and lead him
away to watering?
ఆమమీద చేతులుంచ
గానే ఆమ చకకగా నిలువబడి దేవుని
And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath
మ్హిమ్పరచెను.
bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath
day?"
యేసు విశారంత్రదిన్మున్ సవసథపరచిన్ందున్ ఆ సమ్యజ మ్ందిరపు అధికారి
And when He had said these things, all His adversaries were ashamed; and
కోపముతో మ్ండిపడి, జన్సమూహ మును చూచిపనిచేయదగిన్ ఆరు
all the people rejoiced for all the glorious things that were done by Him.
దిన్ములు కలవు గనుక ఆ దిన్ములలోనే వచిచ సవసథత్పందుడి; విశారంత్రదిన్
మ్ందు రావదదని చెపపను.
అందుకు పరభువు వేష్ధారు ల్లరా, మీలో పరత్రవాడును విశారంత్రదిన్మున్ త్న్ Then said He, "Unto what is the Kingdom of God like? And unto what shall I
యెదు
ద నైన్ను గాడిదనైన్ను గాడియొదదనుండి విపప, తోలు కొనిపోయి, నీళ్ల
ా
compare it?
పట్ట
ు ను గదా.
ఇదిగో పదుననిమిది ఏండానుండి సాతాను బంధించిన్ అబా
ర హాము కుమ్యరియె
ై న్ It is like a grain of mustard seed, which a man took and cast into his garden;
యీమను విశారంత్రదిన్మ్ందు ఈ కటానుండి విడిపంప దగదా? అని అత్నితో and it grew and waxed a great tree, and the fowls of the air lodged in the
చెపపను.
branches of it."
ఆయన్ ఈ మ్యటలు చెపపన్పుపడు ఆయన్ నదిరించిన్ వారందరు సిగు
ు పడిరి; And again He said, "Unto what shall I liken the Kingdom of God?
అయితే జన్సమూహమ్ంత్య ఆయన్ చేసిన్ ఘన్ కారాములనినటిని చూచి
సంతోష్ంచెను.
ఆయన్దేవుని రాజాము దేనిని పోలియన్నది? దేనితో దాని పోలు
త ను?
It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal
until the whole was leavened."
ఒక మ్నుషుాడు తీసికొని
పోయి త్న్ తోటలోవేసిన్ ఆవగింజను
And He went through the cities and villages, teaching and journeying toward
పోలియన్నది.
అది పరిగి వృక్షమ్యయెను; ఆకాశపకు
ు లు దాని కొమ్ిల Jerusalem.
యందు నివసించెన్నను.
మ్రల ఆయన్దేవుని రాజా మును దేనితో పోలు
త ను?
Then said one unto Him, "Lord, are there few who are saved?" And He said
unto them,
ఒక స్త్తీ తీసికొని, అంత్య పులిసి పంగువరకు మూడు కుంచముల పండిలో "Strive to enter in at the strait gate, for many, I say unto you, will seek to
దాచి పటిున్ పులాని పండిని పోలియన్నదని చెపపను.
enter in and shall not be able.
ఆయన్ యెరూష్లేమున్కు పరయాణమై పోవుచ బోధించచ పటుణములలోను When once the master of the house is risen up and hath shut the door, and
గా
ye begin to stand outside and to knock at the door, saying, `Lord, Lord, open
ర మ్ములలోను సంచా రము చేయచండెను.
unto us,' and He shall answer and say unto you, `I know you not from
whence ye are,'
ఒకడు పరభువా, రక్షణపందు వారు కొదిదమ్ందేనా? అని ఆయన్ న్డుగగా
then shall ye begin to say, `We have eaten and drunk in Thy presence, and
Thou hast taught in our streets.'
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ఆయన్ వారిని చూచిఇరుకు దావరమున్ పరవేశింప పోరాడుడి; అనేకులు
పరవేశింప జూతురు గాని వారివలన్ కాదని
మీతో చెపుపచనానను.
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ఇంటి యజమ్యనుడు లేచి త్లుపువేసిన్ త్రువాత్ మీరు వెలుపల నిలిచి
There shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham
త్లుపు త్టిు అయాా, మ్యకు త్లుపు తీయమ్ని చెపప నారంభించి న్పుపడు and Isaac and Jacob and all the prophets in the Kingdom of God, and you
yourselves thrust out.
ఆయన్ మీ రకకడివారో మిముిను ఎరుగన్ని ఉత్తరము మీతో చెపుపను.
And they shall come from the east and from the west, and from the north
అందుకు మీరునీ సముఖ మ్ందు మేము త్రని తా
ి గుచంటిమే; నీవు మ్య
and from the south, and shall sit down in the Kingdom of God.
వీధులలో బోధించిత్రవే అని చెపప సాగుదురు.
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Luke

13

Luke

But He shall say, `I tell you, I know you not from whence ye are. Depart from
Me, all ye workers of iniquity.'

అపుపడాయన్మీ రకకడివారో మిముిను ఎరుగన్ని మీతో చెపుప
చనానను; అకరమ్ము చేయ మీరందరు నా యొదదనుండి తొలగిపండని
చెపుపను.
అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబులును సకల పరవకిలును దేవుని రాజాములో
ఉండుటయ, మీరు వెలుపలికి తో
ి యబడుటయ,
మీరు
చూచన్పుపడు మీరు ఏడుచచ పండు
ా కొరుకు
దురు.
మ్రియ జనులు తూరుపనుండియ పడమ్ట నుండియ
ఉత్తరమునుండియ దకిుణమునుండియవచిచ, దేవుని రాజామ్ందు
కూరుచందురు.
ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో
కొందరు కడపటి వారగుదురని చెపపను.
ఆ గడియలోనే కొందరు పరిసయాలు వచిచనీ వికకడనుండి బయలుదేరి
పముి; హేరోదు నినున చంప గోరుచనానడని ఆయన్తో చెపపగా

And behold, there are last which shall be first, and there are first which shall
be last."

32

ఆయన్ వారిని చూచిమీరు వెళ్లా, ఆ న్కకతో ఈల్లగు చెపుపడి
నేడును రేపును నేను దయాములను వెళా గొట్ట
ు చ (రోగులను)
సవసథపరచచనుండి మూడవ దిన్మున్ పూరణ సిదిి పందదను.

Behold, your house is left unto you desolate; and verily I say unto you, ye
shall not see Me until the time come when ye shall say, `Blessed is He that
cometh in the name of the Lord.'"

13

33

అయిన్ను నేడు రేపు ఎలు
ా ండి నా
తో
ి వను నేను పోవుచండవలను; పరవకి
యెరూష్లేము న్కు వెలుపల న్శింప వలాపడదు.

And it came to pass, as He went into the house of one of the chief Pharisees
to eat bread on the Sabbath day, that they watched Him.
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And behold, there was a certain man before Him who had the dropsy.
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యెరూష్లేమ్య, యెరూష్లేమ్య, పరవకిలను చంపుచ, నీయొదదకు పంప
బడిన్వారిని రాళాతో కొట్ట
ు చ ఉండుదానా, కోడి త్న్ పలాలను త్న్ రకకల
కిరంద ఏల్లగు చేరుచకొనునో ఆల్లగ ఎనోన మ్యరులు నేను నీ పాలలను
చేరుచకొన్వలన్ని యంటినిగాని మీ ర్కలాకపోత్రరి.
ఇదిగో మీ యిలు
ా
మీకు ప్రడుగా విడువబడుచన్నదిపరభువు పేరట
వచచవాడు సు
త త్రంపబడునుగాకని మీరు చెపుపవరకు
మీరు న్నున
చూడరని మీతో చెపుపచనానన్నను.
విశారంత్రదిన్మున్ ఆయన్ భోజన్ము చేయటకు పరిసయాల అధికారులలో
ఒకని యింటిలోనికి వెళ్లాన్పుపడు, ఆయన్ ఏమి చేయనో అని వారాయన్ను
కనిపట్ట
ు చండిరి.

ఇదిగో

The same day there came certain of the Pharisees, saying unto Him, "Get
thee out and depart hence, for Herod will kill thee."
And He said unto them, "Go ye and tell that fox, `Behold, I cast out devils
and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected.'
Nevertheless I must walk today and tomorrow and the day following, for it
cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.
O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that
are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together,
as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!

And Jesus answering, spoke unto the lawyers and Pharisees, saying, "Is it
lawful to heal on the Sabbath day?"
But they held their peace. And He took him and healed him, and let him go.
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అపుపడు జలోదర రోగముగల యొకడు

ఆయన్ యెదుట ఉండెను.
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యేసు విశారంత్రదిన్మున్ సవసథపరచట నాాయమ్య కాదా?
అని ధరిశాసోతీపదేశ కులను పరిసయాలను అడుగగా వారూరకుండిరి.
అపుప డాయన్ వానిని చేరదీసి సవసథపరచి పంపవేసి
మీలో ఎవని గాడిదయె
ై న్ను ఎదదయిన్ను గుంటలో పడిన్యెడల
విశారంత్రదిన్మున్ దానిని పైకి తీయడా? అని వారి న్డి గెను.

And again they could not answer Him concerning these things.
And He put forth a parable to those who were bidden, when He marked
how they chose out the chief places, saying unto them,
"When thou art bidden by any man to a wedding, sit not down in the
highest place, lest a more honorable man than thou be bidden by him,
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ఈ మ్యటలకు వారు ఉత్తరము చెపపలేకపోయిరి.

and he that bade thee and him come and say to thee, `Give this man thy
place,' and thou begin with shame to take the lowest place.
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పలువబడిన్వారు భోజన్పంకిిని అగరపీఠములు ఏరపరచ కొనుట చూచి
ఆయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను.
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నినునను అత్నిని పలిచిన్వాడు వచిచ ఇత్నికి చోటిమ్ిని నీతో చెపుపను,
అపుపడు నీవు సిగు
ు పడి కడపటి చోట్టన్ కూరుచండసాగుదువు.
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అయితే
నీవు పలువబడి న్పుపడు, నినున పలిచిన్వాడు వచిచసేనహి
తుడా, పైచోటికి పమ్ిని నీతో చెపుపల్లగున్ నీవు పోయి కడపటి చోట్టన్
కూరుచండుము; అపుపడు నీతోకూడ కూరుచండు
త్నున తాను హెచిచంచకొను పరత్రవాడును త్గిుంపబడును; త్నునతాను
త్గిుంచకొనువాడు హెచిచంపబడున్ని చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ త్నున పలిచిన్వానితో ఇటాననునీవు పగటి విందైన్ను రాత్రి
విందైన్ను చేయన్పుపడు, నీ సేనహితులనైన్ను నీ సహోదరులనైన్ను నీ
బంధువుల నైన్ను ధన్వంతులగు నీ పరుగువారినైన్ను పలువవదు
ద ; వారు
ఒకవేళ నినున మ్రల పలుతురు గనుక నీకు పరతుాప కారము కలుగును.
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And He answered them, saying, "Which of you shall have an ox or an ass
fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the Sabbath day?"

But when thou art bidden, go and sit down in the lowest place, that when
he that bade thee cometh, he may say unto thee, `Friend, go up higher.'
Then shalt thou have honor in the presence of them that sit at meat with
thee.
నిననవరైన్ను పండిావిందుకు పలిచిన్పుపడు అగరపీఠము మీద కూరుచండవదు
ద ; For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth
ఒకవేళ నీకంట్ట ఘనుడు అత్ని
చేత్ పలువబడగా
himself shall be exalted."

అయితే నీవు విందు చేయన్పుపడు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండరను
గు
ర డిివాండరను పలువుము.
నీకు పరతుాపకారము చేయటకు వారి కేమియ లేదు గనుక నీవు
ధనుాడవగుదువు; నీత్రమ్ంతుల పున్రుతా
థ న్మ్ందు నీవు పరతుాపకారము
పందుదువని చెపపను.
ఆయన్తో కూడ భోజన్పంకిిని కూరుచండిన్వారిలో ఒకడు ఈ మ్యటలు
వినిదేవుని రాజాములో భోజన్ము చేయవాడు ధనుాడని ఆయన్తో చెపపగా

Then said He also to him who bade Him, "When thou makest a dinner or a
supper, call not thy friends nor thy brethren, neither thy kinsmen nor thy
rich neighbors, lest they also bid thee again and a recompense be made to
thee.
But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the
blind,
and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. For thou shalt
be recompensed at the resurrection of the just."
And when one of those who sat at meat with Him heard these things, he
said unto Him, "Blessed is he that shall eat bread in the Kingdom of God."

Then Jesus said unto him, "A certain man made a great supper and bade
many.
And he sent his servant at suppertime to say to them that were bidden,
`Come, for all things are now ready.'

And they all with one accord began to make excuses. The first said unto him,
`I have bought a piece of ground, and I need to go and see it. I pray thee
have me excused.'
ఆయన్ అత్నితో నిటాననుఒక మ్నుషుాడు గొపప విందు చేయించి
And another said, `I have bought five yoke of oxen, and I go to test them. I
అనేకులను పలిచెను.
pray thee have me excused.'
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విందుకాలమ్ందు అత్డు ఇపుపడు సిదిమైయన్నది, రండని
పలువబడిన్వారితో చెపుపటకు త్న్ దాసుని పంపను.
అయితే వారందరు ఏకమ్న్సుసతో నపములు చెపప సాగిరి.
మొదటివాడునేనొక పలము కొనియనానను, అవశాముగా వెళ్లా
చూడవలను, న్నున క్షమింపవలన్ని నినున వేడు కొనుచనానన్

And another said, `I have married a wife, and therefore I cannot come.'

దాని

So that servant came and showed his lord these things. Then the master of
the house, being angry, said to his servant, `Go out quickly into the streets
and lanes of the city, and bring in hither the poor and the maimed and the
halt and the blind.'
And the servant said, `Lord, it is done as thou hast commanded, and yet
there is room.'
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మ్రియెకడునేను అయిదు జత్ల యెడాను కొనియనానను, వాటిని పరీకిుంప
వెళ్ల
ా చనానను, న్నున క్షమింపవలన్ని వేడుకొనుచనానన్నను.
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మ్రి యొకడునేనొక స్త్తీని వివాహము చేసికొనానను; అందుచేత్ నేను
రాలేన్నను.
అపుపడా దాసుడు త్రరిగి వచిచ యీ మ్యటలు త్న్ యజమ్యనునికి
తెలియజేయగా, ఆ యింటి యజ మ్యనుడు కోపపడినీవు త్వరగాపటుణపు
వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళ్లా, బీదలను అంగహీను ల

And the lord said unto the servant, `Go out into the highways and hedges
and compel them to come in, that my house may be filled.
For I say unto you that none of those men who were bidden shall taste of
my supper.'"
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And there went great multitudes with Him, and He turned and said unto
them,
"If any man come to Me and hate not his father and mother, and wife and
children, and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be
My disciple.
And whosoever doth not bear his cross and come after Me cannot be My
disciple.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and
counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Lest it may happen, after he hath laid the foundation and is not able to
finish it, all who behold it begin to mock him,
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అంత్ట దాసుడు పరభువా,నీ వాజా
ా పంచిన్ట్ట
ు చేసిత్రనిగాని యింకను
చోట్టన్నదని చెపపను.
అందుకు యజమ్యనుడు--నా యిలు
ా నిండు
న్ట్ట
ా నీవు
రాజమ్యరుములలోనికిని కంచెలలోనికిని వెళ్లా లోపలికి వచచటకు అకకడివారిని
బలవంత్ము చేయము;
ఏలయన్గా పలువబడిన్ ఆ మ్నుషుాలలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని
మీతో చెపుపచనానన్నను.
బహు జన్సమూహములు ఆయన్తోకూడ వెళ్ల
ా చన్నపుపడు ఆయన్
వారిత్ట్ట
ు త్రరిగి
ఎవడెైన్ను నా యొదదకు వచిచ త్న్ త్ండిరని త్లిాని భారాను పలాలను అన్న
దముిలను అకకచెలాండరను త్న్ ప్ర
ర ణమును సహా దేవష్ంపకుంటే వాడు నా
శిషుాడు కానేరడు.
మ్రియ ఎవడెైన్ను త్న్ సిలువను మోసికొని న్నున వెంబడింపని యెడల
వాడు నా శిషుాడు కానేరడు.
మీలో ఎవ
డెైన్ను ఒక గోపురము కటిుంప గోరిన్ యెడల దానిని
కొన్సాగించటకు కావలసిన్ది త్న్ యొదద ఉన్నదో లేదో అని కూరుచండి
త్గులుబడి మొదట లకకచూచకొన్డా?
చూచకొన్నియెడల అత్డు దాని పునాదివేసి, ఒకవేళ దానిని కొన్సాగింప
లేక పోయిన్ందున్
చూచవారం దరుఈ మ్నుషుాడు కటు మొదలుపట్టును గాని కొన్ సాగింపలేక
పోయెన్ని అత్ని చూచి యెగతాళ్ల చేయ సాగుదురు.
మ్రియ ఏ రాజైన్ను మ్రియొక రాజుతో యదిము చేయబోవున్పుపడు
త్న్మీదికి ఇరువదివేల మ్ందితో వచచవానిని పదివేలమ్ందితో ఎదిరింప శకిి
త్న్కు కలదో లేదో అని కూరుచండి మొదట ఆలో చింపడా?
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శకిి లేనియెడల అత్డింకను దూరముగా ఉన్నపుపడ రాయబారము పంప
సమ్యధాన్ము చేసికొన్ చూచను గదా.

It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He
that hath ears to hear, let him hear."

saying, `This man began to build and was not able to finish.'
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first
and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that
cometh against him with twenty thousand?
Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an envoy and
desireth conditions of peace.
So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he
cannot be My disciple.
"Salt is good; but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be
seasoned?
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ఆ పరకారమే మీలో త్న్కు కలిగిన్ దంత్య విడిచి పటునివాడు నా శిషుాడు
కానేరడు.
ఉపుప మ్ంచిదేగాని ఉపుప నిసాసరమైతే దేనివలన్ దానికి సారము కలుగును?
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మీరు నాతోకూడ సంతోష్ంచడి; త్పప
వారితో చెపుపను గదా.
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అట్టవల మ్యరుమ్న్సుస అకకరలేని తొంబది తొమిిది
మ్ంది
నీత్రమ్ంతుల విష్యమై కలుగు సంతోష్ముకంట్ట మ్యరుమ్న్సుస పందు ఒకక
ప్రప విష్యమై పరలొక మ్ందు ఎకుకవ సంతోష్
ఏ స్త్తీకెైన్ను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొట్ట
ు కొంట్ట
And He said, "A certain man had two sons.
ఆమ దీపము వెలిగించి
యిలు
ా ఊడిచ అది దొరకువరకు జాగరత్తగా వెదకదా?
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అది దొరకిన్పుపడు త్న్ చెలికతెతలను పరుగువారిని పలిచి నాతో కూడ
And the younger of them said to his father, `Father, give me the portion of
సంతోష్ంచడి, నేను పోగొట్ట
ు కొనిన్ నాణము దొరకిన్దని వారితో చెపుపను గదా. goods that falleth to me.' And he divided unto them his estate.

Luke

15

10

అట్ట
వల మ్యరుమ్న్సుస పందు ఒక ప్రప విష్యమై దేవుని
దూత్లయెదుట సంతోష్ము కలుగున్ని మీతో చెపుప చనానన్నను.
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మ్రియ ఆయన్ ఇటాననుఒక మ్నుషుానికి ఇదదరు కుమ్యరులుండిరి.
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వారిలో చిన్నవాడుత్ండ్రర, ఆసితలో నాకువచచ భాగమిమ్ిని త్న్ త్ండిర న్డు
గగా, అత్డు వారికి త్న్ ఆసితని పంచిపట్టును.
కొనినదిన్ములైన్ త్రు వాత్ ఆ చిన్న కుమ్యరుడు సమ్సతమును కూరుచకొని
దూర దేశమున్కు పరయాణమై పోయి, అచచట త్న్ ఆసితని
దురావాప్రరమువలన్ ప్రడుచేసెను.
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అది భూమికెైన్ను ఎరువుకెైన్ను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట
ప్రరవేయదురు. విను టకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో
చెపపను.
ఒకపుపడు సమ్సతమైన్ సుంకరులును ప్రపులును ఆయన్ బోధ వినుటకు
ఆయన్ దగురకు వచచచండగా

Then drew near unto Him all the publicans and sinners to hear Him.
And the Pharisees and scribes murmured, saying, "This man receiveth
sinners and eateth with them."
And He spoke this parable unto them, saying,

"What man of you, having a hundred sheep, if he lose one of them, doth not
leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost
until he find it?
పరిసయాలును శాసు
త ీలును అది చూచిఇత్డు ప్రపులను చేరుచకొని వారితో And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.
కూడ భోజన్ము చేయచనానడని
చాల సణుగుకొనిరి.
అందుకాయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను
And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors,
saying unto them, `Rejoice with me, for I have found my sheep which was
lost!'
మీలో ఏ మ్నుషుానికెైన్ను నూరు గొఱ్ఱలు కలిగి యండగా వాటిలో ఒకటి
I say unto you that likewise more joy shall be in Heaven over one sinner that
త్పపపోయిన్యెడల అత్డు తొంబది తొమిిదింటిని అడవిలో విడిచిపటిు,
repenteth, than over ninety and nine just persons who need no repentance.
త్పపపోయి న్ది దొరకువరకు దానిని వెదక వెళాడా?
అది దొరకి న్పుపడు సంతోష్ముతో దానిని త్న్ భుజములమీద వేసి కొని "Or what woman, having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not
యింటికి వచిచ త్న్ సేనహితులను పరుగువారిని పలిచి
light a candle and sweep the house and seek diligently until she find it?
పోయిన్ నా గొఱ్ఱ దొరకిన్దని

And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbors
together, saying, `Rejoice with me, for I have found the piece which I had
lost!'
Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God
over one sinner that repenteth."

And not many days after, the younger son gathered all together and took his
journey into a far country, and there wasted his substance with riotous
living.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he
began to be in want.
And he went and joined himself to a citizen of that country, who sent him
into his fields to feed swine.
And he would fain have filled his belly with the husks that the swine ate,
and no man gave unto him.
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అదంత్య ఖరుచ చేసిన్ త్రువాత్ ఆ దేశమ్ందు గొపప కరవు రాగా వాడు
ఇబబంది పడ సాగి,
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వెళ్లా ఆ దేశసు
థ లలో ఒకనిచెంత్ జేరను. అత్డు పందులను మేపుటకు త్న్
పలములలోనికి వానిని పంపను.
వాడు పందులు త్రను పట్ట
ు తో త్న్ కడుపు నింపుకొన్ అశపడెను గాని
యెవడును వాని కేమియ ఇయాలేదు.
అయితే బుదిి వచిచన్పుపడు వాడునా త్ండిరయొదద ఎంతోమ్ంది కూలివాండరకు
అన్నము సమ్ృదిిగా ఉన్నది, నేనైతే ఇకకడ ఆకలికి చచిచపోవు చనానను.
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కొరవివన్ దూడను తెచిచ వధించడి, మ్న్ము త్రని సంతోష్పడుదము;

And he called one of the servants and asked what these things meant.
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ఈ నా కుమ్యరుడు చనిపోయి
మ్రల బరదికెను, త్పపపోయి దొరకెన్ని
చెపపను; అంత్ట వారు సంతోష్పడసాగిరి.

And he said unto him, `Thy brother is come, and thy father hath killed the
fatted calf, because he hath received him safe and sound.'
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అపుపడు అత్ని పదద కుమ్య రుడు పలములో ఉండెను. వాడు (పలమునుండి) And he was angry and would not go in; therefore came his father out and
వచచచ ఇంటిదగురకు రాగా, వాదాములును నాటామును జరుగుట విని entreated him.
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దాసులలో ఒకని పలిచిఇవి ఏమిటని అడుగగా

And he answering said to his father, `Lo, these many years have I served
thee, neither transgressed I at any time thy commandment; and yet thou
never gavest me a kid, that I might make merry with my friends.
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ఆ దాసుడు అత్నితోనీ త్ముిడు వచిచ యనానడు, అత్డు త్న్ యొదదకు
సురకిుత్ముగా వచిచ న్ందున్ నీ త్ండిర కొరవివన్ దూడను వధించెన్నను.

But as soon as this thy son was come who hath devoured thy living with
harlots, thou hast killed for him the fatted calf.'
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అయితే అత్డు కోపపడి లోపలికి వెళానొలాక పోయెను
గనుక అత్ని త్ండిర And he said unto him, `Son, thou art ever with me, and all that I have is
వెలుపలికి వచిచ (లోపలికి రమ్ిని) బత్రమ్యలుకొనను.
thine.
అందుకత్డు త్న్ త్ండిరతోఇదిగో యినినయేండానుండి నినున
It was meet that we should make merry and be glad; for this thy brother
సేవించచనాననే, నీ ఆజాను నేనన్నడును మీరలేదే; అయిన్ను నా
was dead, and is alive again; and was lost, and is found.'"
సేనహితులతో సంతోష్పడున్ట్ట
ా నీవు నాకెన్నడును ఒక మేక
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And when he came to himself, he said, `How many hired servants of my
father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

I will arise and go to my father and will say unto him, "Father, I have sinned
against Heaven and before thee,
and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired
servants."'
And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off,
his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and
kissed him.
నేను లేచి నా త్ండిరయొదదకు వెళ్లా--త్ండ్రర, నేను పరలోకమున్కు విరోధముగాను And the son said unto him, `Father, I have sinned against Heaven and in thy
నీ యెదుటను
ప్రపము చేసిత్రని;
sight, and am no more worthy to be called thy son.'
ఇకమీదట నీ కుమ్యరుడన్ని అని పంచకొనుటకు యోగుాడను కాను; న్నున But the father said to his servants, `Bring forth the best robe and put it on
నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా పట్ట
ు కొనుమ్ని అత్నితో చెపుపదు న్నుకొని,
him, and put a ring on his hand and shoes on his feet.
లేచి త్ండిరయొదదకు వచెచను.
వాడింక దూర ముగా ఉన్నపుపడు త్ండిర వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెత్రత And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry;
వాని మడమీదపడి ముదు
ద పట్ట
ు కొనను.
అపుపడు ఆ కుమ్యరుడు అత్నితోత్ండ్రర, నేను పరలోక మున్కు
for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.' And
విరోధముగాను నీ యెదుటను ప్రపము చేసిత్రని; ఇకమీదట నీ కుమ్యరుడన్ని they began to be merry.
అనిపంచకొనుటకు యోగుా డను కాన్నను.
అయితే త్ండిర త్న్ దాసులను చూచి పరశసత వసతీము త్వరగా తెచిచ వీనికికటిు, "Now his elder son was in the field; and as he came and drew nigh to the
వీని చేత్రకి ఉంగరము పటిు, ప్రదములకు చెపుపలు తొడిగించడి;
house, he heard music and dancing.

Luke

15

30

అయితే నీ ఆసితని వేశాలతో త్రని వేసిన్
యీ నీ కుమ్యరుడు రాగానే
వీనికొరకు కొరవివన్ దూడను వధించిత్రవని చెపపను.
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అందుకత్డుకుమ్యరుడా, నీ వెలాపుపడును నాతోకూడ ఉనానవు; నావనినయ And he called him and said unto him, `How is it that I hear this of thee? Give
నీవి,
an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward.'
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మ్న్ము సంతోష్పడి ఆన్ందించట యకిమే; ఈ నీ త్ముిడు చనిపోయి
త్రరిగి బరదికెను, త్పపపోయి దొరకెన్ని అత్నితో చెపపను.

Then the steward said within himself, `What shall I do? For my lord taketh
away from me the stewardship. I cannot dig; to beg I am ashamed.
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మ్రియ ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో ఇటానను ఒక ధన్వంతునియొదద ఒక
గృహనిరావహకుడుండెను. వా డత్ని ఆసితని ప్రడుచేయచనానడని
అత్నియొదద వాని
మీద నేరము మోపబడగా

I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they
may receive me into their houses.'
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So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first,
`How much owest thou unto my lord?'
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అత్డు వాని పలిపంచినినునగూరిచ నేను వినుచన్న యీ మ్యట ఏమిటి? నీ
గృహనిరావహకత్వపు లకక అపపగించము; నీవు ఇక మీదట
గృహనిరావహకుడవెై యండ వలాకాదని వానితో చెపపను.
ఆ గృహనిరావహకుడు త్న్లో తానునా యజమ్యనుడు ఈ గృహనిరావహ
కత్వపు పనిలోనుండి న్నున తీసివేయను గనుక నేను ఏమి చేతును?
త్ివవలేను, భిక్షమత్త సిగు
ు పడుచనానను.
న్నున ఈ గృహనిరావహ కత్వపు పనినుండి తొలగించన్పుపడు వారు న్నున
త్మ్ యిండాలోనికి చేరుచకొనున్ట్ట
ా ఏమి చేయవలనో నాకు తెలియన్నుకొని,
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And He said also unto His disciples, "There was a certain rich man who had a
steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods.

And he said, `A hundred measures of oil.' And he said to him, `Take thy bill,
and sit down quickly and write fifty.'

Then said he to another, `And how much owest thou?' And he said, `A
hundred measures of wheat.' And he said unto him, `Take thy bill and write
fourscore.'
త్న్ యజమ్యనుని రుణసు
థ లలో ఒకొకకకని పలిపంచినీవు నా యజమ్యనునికి And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely;
ఎంత్ అచిచయనానవని మొదటివాని న్డిగెను.
for the children of this world are in their generation wiser than the children
of light.
వాడు
నూరు మ్ణుగుల నూన అని చెపపగానీవు నీ చీటి తీసి కొని త్వరగా And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of
కూరుచండి యేబది మ్ణుగులని వా
ర సి కొమ్ిని వానితో చెపపను.
unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting
habitations.
త్రువాత్ వాడునీవు ఎంత్ అచిచయనానవని మ్రియొకని న్డుగగా వాడు
He that is faithful in that which is least, is faithful also in much; and he that
నూరు తూముల గోధుమ్లని చెపపన్పుపడు. వానితోనీవు నీ చీటి తీసికొని
is unjust in the least, is unjust also in much.
యెనుబది తూములని వా
ర సికొమ్ిని చెపపను.
అనాాయసు
థ డెైన్ ఆ గృహనిరావహకుడు యకిిగా న్డుచకొనన్ని వాని యజ If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will
మ్యనుడు వాని మచచకొనను. వెలుగు సంబంధుల కంట్ట ఈ లోక సంబంధులు commit to your trust the true riches?
త్మ్ త్రమునుబటిు చూడగా యకిిపరు
అనాాయపు సిరివలన్ మీకు సేనహితులను సంప్రదించకొనుడి; ఎందుకన్గా
And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall
ఆ సిరి మిముిను వదిలి పోవున్పుపడు వారు నిత్ామైన్ నివాసములలో
give you that which is your own?
మిముిను చేరుచకొందురని మీతో చెపుపచనానన్
మికికలి
కొంచెములో న్మ్ికముగా ఉండువాడు ఎకుకవలోను
No servant can serve two masters; for either he will hate the one and love
న్మ్ికముగా ఉండును; మికికలి కొంచెములో అనాాయ ముగా ఉండువాడు
the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot
ఎకుకవలోను అనాాయముగా ఉండును.
serve God and mammon."
కాబటిు మీరు అనాాయపు సిరి విష్య
ములో న్మ్ికముగా
And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they
ఉండనియెడల సత్ామైన్ ధన్మును ఎవరు మీ వశము చేయను?
derided Him.
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మీరు పరుల సొముి విష్ యములో న్మ్ికముగా ఉండనియెడల మీ
సొంత్మైన్ది మీకు ఎవడిచచను?
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ఏ సేవకుడును ఇదదరు యజమ్యను లను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవష్ంచి
ఒకని పేరమిం చను, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని త్ృణీకరించను; మీరు
దేవునిని సిరిని సేవింప లేరని చెపపను.
ధనాపేక్షగల పరిసయాలు ఈ మ్యటలనినయ విని ఆయన్ను
అపహసించచండగా
ఆయన్ మీరు మ్ను షుాలయెదుట నీత్రమ్ంతులని అనిపంచకొనువారు గాని
దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మ్నుషుాలలో ఘన్ముగా
ఎంచబడున్ది దేవుని దృష్ుకి అసహాము.
యోహాను కాలమువరకు ధరిశాసతీ మును పరవకిలును ఉండిరి; అపపటినుండి
దేవుని రాజా సువారి పరకటింప బడుచన్నది; పరత్రవాడును ఆ రాజాములో
బలవంత్
ముగా జొరబడుచనానడు
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And He said unto them, "Ye are they who justify yourselves before men, but
God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is
abomination in the sight of God.
"The Law and the Prophets were until John. Since that time the Kingdom of
God is preached, and every man presseth into it.
And it is easier for heaven and earth to pass away, than one tittle of the law
to fail.
"Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth
adultery; and whosoever marrieth her that is put away from her husband
committeth adultery.
"There was a certain rich man, who was clothed in purple and fine linen and
fared sumptuously every day.

ధరిశాసతీములో ఒక
పలాయిన్ త్పప పోవుటకంట్ట ఆకాశమును
భూమియ గత్రంచిపోవుట సులభ్ము.
త్న్ భారాను విడనాడి, మ్రియొకతెను వివాహము చేసికొను పరత్రవాడు
వాభిచ రించచనానడు; భ్రిను విడిచిన్దానిని వివాహము చేసి కొనువాడు
వాభి చరించచనానడు.
ధన్వంతుడొకడుండెను. అత్డు ఊదారంగు బటు
లును సన్నపు నార
వసతీములును ధరించకొని పరత్ర
దిన్ము బహుగా సుఖపడుచండువాడు.

And there was a certain beggar named Lazarus, who was laid at his gate, full
of sores
and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table.
Moreover the dogs came and licked his sores.

ల్లజరు అను
ఒక దరిదు
ర డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండిన్వాడెై
ధన్వంతుని యింటి వాకిట పడియండి
అత్ని బలామీద నుండి పడు ర్కట్టుముకకలతో ఆకలి తీరుచకొన్ గోరను;
అంతేకాక కుకకలు వచిచ వాని కురుపులు నాకెను.

And in hell, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off
and Lazarus in his bosom.
And he cried and said, `Father Abraham, have mercy on me, and send
Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue;
for I am tormented in this flame.'
But Abraham said, `Son, remember that thou in thy lifetime received thy
good things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and
thou art tormented.
And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that
they who would pass from here to you cannot; neither can they pass to us,
that would come from there.'
Then he said, `I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to
my father's house,

ఆ దరిదు
ర డు చనిపోయి దేవదూత్లచేత్ అబా
ర హాము ర్కముిన్
(ఆనుకొనుటకు) కొనిపోబడెను. ధన్వంతుడు
కూడ చనిపోయి
ప్రత్రపటుబడెను.
అపుపడత్డు ప్రతా ళములో బాధపడుచ, కనునలత్రత దూరమునుండి అబా
ర
హామును అత్ని ర్కముిన్ (ఆనుకొనియన్న) ల్లజరును చూచి
త్ండిరవెైన్ అబా
ర హామ్య, నాయందు కనికర
పడి, త్న్ వేరలికొన్ను-నీళాలోముంచి నా నాలుకను చల్ల
ా రుచటకు ల్లజరును పంపుము; నేను ఈ
అగినజావలలో యాత్న్పడు చనానన్ని కేకలువేసి చె
అందుకు అబా
ర హాము - కుమ్యరుడా, నీవు నీ జీవిత్కాలమ్ందు నీకిష్ుమైన్ట్ట
ు
సుఖము అనుభ్వించిత్రవి, ఆల్లగున్నే ల్లజరు కష్ుము అనుభ్వించెన్ని
జా
ా పకము చేసికొనుము; ఇపుపడెైతే వాడు ఇక

And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into
Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried.

for I have five brethren, that he may testify unto them lest they also come
into this place of torment.'
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అంతేకాక ఇకకడనుండి మీ యొదదకు దాట గోరువారు దాటి
పోజాలకుండున్ట్ట
ా ను, అకకడి
వారు మ్యయొదదకు దాటి
రాజాలకుండున్ట్ట
ా ను, మ్యకును మీకును మ్ధా మ్హా
అగాధముంచబడియన్నద
అపుపడత్డుత్ండ్రర, ఆల్లగెైతే నా కయిదు గురు సహోదరులునానరు.
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Abraham said unto him, `They have Moses and the prophets; let them hear
them.'
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వారును ఈ వేదన్కరమైన్ సథలమున్కు రాకుండ వారికి సాక్షామిచచటకెై నా
త్ండిర యింటికి వాని పంపవలన్ని నినున వేడుకొనుచనాన న్నను.

And he said, `Nay, father Abraham; but if one went unto them from the
dead, they will repent.'
And Abraham said unto him, `If they hear not Moses and the prophets,
neither will they be persuaded though one rose from the dead.'"
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అందుకు అబా
ర హాము--వారియొదద మోషేయ పరవకి లును ఉనానరు; వారి
మ్యటలు విన్వలన్ని అత్నితో చెపపగా
అత్డుత్ండిరవెైన్ అబా
ర హామ్య, ఆల్లగు అన్వదు
ద ; మ్ృతులలోనుండి ఒకడు
వారియొదదకు వెళ్లాన్ యెడల వారు మ్యరుమ్న్సుస పందుదురని చెపపను.

Then said He unto His disciples, "It is impossible but that offenses will come,
but woe unto him through whom they come!
It were better for him that a millstone were hung about his neck and he cast
into the sea, than that he should cause one of these little ones to fall.
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అందుకత్డుమోషేయ పరవకిలును (చెపపన్ మ్యటలు) వారు విన్నియెడల
"Take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him;
మ్ృతులలో నుండి ఒకడు లేచిన్ను వారు న్మ్ిరని అత్నితో చెపపన్నను. and if he repent, forgive him.
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ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో ఇటానను అభ్ాంత్రములు రాకపోవుట అసాధాముకాని And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a
అవి ఎవనివలన్ వచచనో వానికి శర మ్.
day turn again to thee, saying, `I repent,' thou shalt forgive him."
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వాడ్ర చిన్నవారిలో ఒకనికి అభ్ాంత్రము కలుగజేయటకంట్ట వాని మడకు
త్రరు గటిరాయి కటుబడి సముదరములో పడదోరయబడుట వానికి మేలు.

And the apostles said unto the Lord, "Increase our faith."
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And the Lord said, "If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say
unto this sycamine tree, `Be thou plucked up by the root, and be thou
planted in the sea,' and it should obey you.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto
him by and by when he is come from the field, `Go and sit down to meat'?
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మీ విష్యమై మీరే జాగరత్తగా ఉండుడి. నీ సహో
దరుడు
త్పపదము చేసిన్యెడల అత్ని గదిదంచము; అత్డు మ్యరుమ్న్సుస పందిన్
యెడల అత్ని క్షమించము.
అత్డు ఒక దిన్మున్ ఏడుమ్యరులు నీయెడల త్పపదము చేసి యేడు
మ్యరులు నీవెైపుత్రరిగిమ్యరుమ్న్సుస పందిత్ర న్నిన్యెడల అత్ని
క్షమింపవలన్నను.
అపసతలులుమ్య విశావసము వృదిిపందించమ్ని పరభువుతో చెపపగా
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But will you not rather say unto him, `Make ready wherewith I may sup, and
gird thyself and serve me until I have eaten and drunk, and afterward thou
shalt eat and drink'?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded
him? I think not!

పరభువుమీరు ఆవగింజంత్ విశావసము గలవారైతే ఈ కంబళ్లచెట్ట
ు ను
చూచినీవు వేళాతోకూడ పలాగింపబడి సముదరములో నాటబడుమ్ని
చెపుపన్పుపడు అది మీకు లోబడును.
దునునవాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవనికెైన్ ఒక దాసుడుండగా,
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are
వాడు పలములోనుండి వచిచ న్పుపడునీవు ఇపపడ వెళ్లా భోజన్ము చేయమ్ని commanded you, say, `We are unprofitable servants. We have done that
వానితో చెపుపనా? చెపపడు.
which was our duty to do.'"
అంతేకాకనేను భోజన్ము చేయటకు ఏమైన్ను సిది పరచి, న్డుము కట్ట
ు కొని And it came to pass as He went to Jerusalem that He passed through the
నేను అన్నప్రన్ములు పుచచ కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయము;
midst of Samaria and Galilee.
అట్టత్రువాత్ నీవు అన్నప్రన్ములు పుచ
ఆ దాసుడు ఆజా
ా పంపబడిన్ పనులు చేసి న్ందుకు వాడు దయచూపన్ని
And as He entered into a certain village, there met Him ten men who were
వానిని మచచనా?
lepers, who stood afar off.
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అట్టవల మీరును మీకు ఆజా
ా పంపబడిన్వనినయ చేసిన్ త్రువాత్మేము
And they lifted up their voices and said, "Jesus, Master, have mercy on us!"
నిష్పరయోజకులమైన్ దాసులము, మేము చేయవలసిన్వే చేసియనానమ్ని
చెపుపడనను.
ఆయన్ యెరూష్లేమున్కు పరయాణమై పోవుచ సమ్రయ గలిలయల
And when He saw them, He said unto them, "Go, show yourselves unto the
మ్ధాగా వెళ్ల
ా చండెను.
priests." And it came to pass that as they went, they were cleansed.
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వారిలో ఒకడు త్న్కు సవసథత్
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గొపప శబదముతో దేవుని మ్హిమ్ పరచచ, త్రరిగి వచిచ ఆయన్కు
And He said unto him, "Arise; go thy way. Thy faith hath made thee whole."
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాం చచ, ఆయన్ ప్రదములయొదద సాగిలపడెను; వాడు
సమ్రయడు.
అందుకు యేసుపదిమ్ంది శుదు
ి లైరి కారా; ఆ తొమ్ిండుగురు ఎకకడ?
And when the Pharisees had demanded of Him when the Kingdom of God
should come, He answered them and said, "The Kingdom of God cometh not
with outward show.
ఈ అనుాడు
త్పప దేవుని మ్హిమ్పరచటకు త్రరిగి
Neither shall they say, `Lo, it is here!' or `Lo, it is there!' For behold, the
వచిచన్వాడెవడును అగపడలేదా అని చెపప
Kingdom of God is within you."
నీవు లేచిపముి, నీ విశావ సము నినున సవసథపరచెన్ని వానితో చెపపను.
And He said unto the disciples, "The days will come when ye shall desire to
see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it.
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ఆయన్ యొక గా
ా చండగా పది మ్ంది కుష్ఠ రోగులు
ర మ్ములోనికి వెళ్ల
ఆయన్కు ఎదురుగా వచిచ దూరమున్ నిలిచి
యేసు పరభువా, మ్ముి కరుణంచమ్ని కేకలు వేసిరి.

And one of them when he saw that he was healed, turned back and with a
loud voice glorified God,
and fell down on his face at His feet, giving Him thanks; and he was a
Samaritan.
ఆయన్ వారిని చూచిమీరు వెళ్లా, మిముిను యాజకులకు కనుపరచకొనుడని And Jesus answering said, "Were there not ten cleansed? But where are the
వారితో చెపపను. వారు వెళ్ల
ా
చండగా, శుదు
ి లైరి.
nine?
కలుగుట చూచి

దేవుని రాజామపుపడు వచచన్ని పరిసయాలు ఆయన్ న్డిగిన్పుపడు
ఆయన్దేవుని రాజాము పరత్ాక్షముగా రాదు.
ఎందుకన్గా ఇదిగో దేవుని రాజాము మీ
మ్ధానే యన్నది గనుక,
ఇదిగో యికకడన్ని, అదిగో అకకడన్ని చెపప వీలుపడదని వారికి ఉత్తర
మిచెచను.
మ్రియ ఆయన్ త్న్ శిషుాలతో ఇటాననుమ్నుష్ా కుమ్యరుని దిన్ములలో
ఒకదిన్ము చూడవలన్ని మీరు కోరు దిన్ములు వచచనుగాని మీరు ఆ
దిన్మును చూడరు.
వారుఇదిగో యికకడన్ని అదిగో అకకడన్ని మీతో చెపపన్యెడల వెళాకుడి,
వెంబడింప కుడి.
ఆకాశము కిరంద ఒక దికుకనుండి మరుపుమరిసి, ఆకాశముకిరంద మ్రియొక
దికుకన్ కేల్లగు పరకాశించనో ఆల్లగున్ మ్నుష్ాకుమ్యరుడు త్న్ దిన్మున్
ఉండును.
అయితే ముందుగా ఆయన్ అనేక హింసలు పంది యీ త్రము వారిచేత్
ఉపేకిుంపబడవలను.
నోవహు దిన్ములలో జరిగిన్ట్ట
ు మ్నుష్ాకుమ్యరుని దిన్ములలోను జరుగును.

There are none found that returned to give glory to God, save this stranger."

And they shall say to you, `See, here!' or `See, there!' Go not after them, nor
follow them.
For as the lightning that lighteneth one part under heaven shineth unto the
other part under heaven, so shall also the Son of Man be in His day.
But first must He suffer many things and be rejected by this generation.

And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of
Man:
They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until
the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed
them all.
"Likewise also as it was in the days of Lot: They ate, they drank, they bought,
they sold, they planted, they built;
but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone
from heaven and destroyed them all.
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నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లాన్ దిన్మువరకు జనులు త్రనుచ తా
ి గుచ పండా
ా డుచ "Even thus shall it be in the Day when the Son of Man is revealed.
పండిా కియాబడుచ నుండిరి; అంత్లో జలపరళయము వచిచ వారిన్ందరిని
నాశన్ముచేసెను.
లోతు దిన్ములలో జరిగి న్ట్ట
ు ను జరుగును. జనులు త్రనుచ తా
ి గుచ
In that Day, he that shall be upon the housetop, and his goods in the house,
కొనుచ అముిచ నారు నాట్టచ ఇండు
ా కట్ట
ు చ నుండిరి.
let him not come down to take them away. And he that is in the field, let
him likewise not return back.
అయితే లోతు సొదొమ్ విడిచిపోయిన్ దిన్మున్ ఆకాశము నుండి అగిన
Remember Lot's wife.
గంధకములు కురిసి వారిన్ందరిని నాశన్ము చేసెను.
ఆ పరకారమే మ్నుష్ాకుమ్యరుడు పరత్ాక్ష
మ్గు దిన్మున్ జరుగును.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose
his life shall preserve it.
ఆ దిన్మున్ మిదదమీద ఉండు వాడు ఇంట ఉండు త్న్ సామ్గిరని
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be
తీసికొనిపోవుటకు దిగ కూడదు; ఆల్లగ పలములో ఉండువాడును త్రరిగి
taken, and the other shall be left.
రాకూడదు.
లోతు భారాను జా
ా పకము చేసికొనుడి.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the
other left.
త్న్ ప్ర
ర ణమును రకిుంచకొన్గోరువాడు దానిని పోగొట్ట
ు కొనును, దాని
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left."
పోగొట్ట
ు కొనువాడు దానిని సజీవ ముగా కాప్రడుకొనును.
ఆ రాత్రి యిదదర్కకక మ్ంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును And they answered and said unto Him, "Where, Lord?" And He said unto
ఒకరు విడిచిపటుబడును.
them, "Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered
together."
ఇదదరు స్త్తీలు ఒకక త్రరుగలి విసరుచందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె
And He spoke a parable unto them to this end, that men ought always to
విడిచిపటు బడున్నను.
pray and not to faint,
శిషుాలు పరభువా, యిది ఎకకడ (జరుగు) న్ని ఆయన్ న్డిగిన్ందుకు
saying, "There was in a city a judge who feared not God, neither regarded
man.
ఆయన్పీనుగు ఎకకడ ఉన్నదో అకకడ గదదలును పోగవున్ని వారితో చెపపను. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, `Avenge
me on mine adversary.'
వారు విసుకక నిత్ాము ప్ర
ర రథన్ చేయచండవల న్నుటకు ఆయన్ వారితో ఈ And for a while he would not, but afterward he said within himself, `Though
ఉపమ్యన్ము చెపపను.
I fear not God nor regard man,
దేవునికి భ్యపడకయ మ్నుషుాలను లక్షా పటుకయ నుండు ఒక
yet because this widow troubleth me I will avenge her, lest by her continual
నాాయాధిపత్ర యొక పటుణ ములో ఉండెను.
coming she weary me.'"
ఆ పటుణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమ అత్నియొదదకు
And the Lord said, "Hear what the unjust judge saith.
త్రచగావచిచనా పరత్రవాదికిని నాకును నాాయము తీరుచమ్ని అడుగుచ
వచెచను గాని
అత్డు కొంత్కాలము ఒపపకపోయెను. త్రువాత్ అత్డు-నేను దేవునికి
And shall not God avenge His own elect, who cry day and night unto Him,
భ్యపడకయ మ్నుషుాలను లక్షాపటుకయ ఉండిన్ను
though He bear long with them?
ఈ విధవరాలు న్నున తొందరపట్ట
ు చన్నది గనుక ఆమ మ్యటి మ్యటికి
I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of
వచిచ గోజాడకుండున్ట్ట
ా
ఆమకు నాాయము తీరు
ి న్ని
Man cometh, shall He find faith on the earth?"
త్న్లోతాన్నుకొనను.
మ్రియ పరభువిటానను అనాాయసు
థ డెైన్ ఆ నాాయాధి పత్ర చెపపన్ మ్యట
And He spoke this parable unto certain ones who trusted in themselves that
వినుడి.
they were righteous, and despised others:
దేవుడు తాను ఏరపరచకొనిన్ వారు దివారాతు
ి లు త్నునగూరిచ
"Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the
మొఱ్ఱపట్ట
ు కొను చండగా వారికి నాాయము తీరచడా?
other a publican.
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ఆయన్ వారికి త్వరగా నాాయము తీరుచను; వారినిష్యమే గదా ఆయన్
దీరాశాంత్ము చూపుచనానడని మీతో చెపుపచనానను. అయిన్ను మ్నుష్ా
కుమ్యరుడు వచచన్పుపడు ఆయన్ భూమి మీద విశావసము కనుగొనునా?

The Pharisee stood and prayed thus with himself, `God, I thank Thee that I
am not as other men are: extortioners, unjust, adulterers, or even as this
publican.
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I fast twice in the week; I give tithes of all that I possess.'
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తామే నీత్రమ్ంతులని త్ముి న్ముికొనియిత్రులను త్ృణీ కరించ
కొందరితో ఆయన్ ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను.
ప్ర
ర రథన్చేయటకెై యిదదరు మ్నుషుాలు దేవాలయము న్కు వెళ్లారి. వారిలో
ఒకడు పరిసయాడు, ఒకడు సుంకరి.
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పరిసయాడు నిలువబడిదేవా, నేను చోరులును అనాా యసు
థ లును
వాభిచారులునైన్ యిత్ర మ్నుషుాలవలనైన్ను, ఈ సుంకరివలనైన్ను
ఉండన్ందుకు నీకు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానను.
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వారమున్కు రండు మ్యరులు ఉప వాసము చేయచ నా సంప్రదన్ అంత్టిలో And they brought unto Him also infants, that He would touch them; but
పదియవ వంతు చెలిాంచచనానన్ని త్న్లోతాను ప్ర
ర రిథంచ చండెను. when His disciples saw it, they rebuked them.
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But Jesus called them unto Him and said, "Suffer little children to come unto
Me, and forbid them not, for of such is the Kingdom of God.
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అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచండి, ఆకాశమువెైపు కనున లతు
త టకెైన్ను
ధైరాముచాలక ర్కముి కొట్ట
ు కొనుచదేవా, ప్రపనైన్ న్నున కరుణంచమ్ని
పలికెను.
అత్నికంట్ట ఇత్డు నీత్రమ్ంతుడుగా తీరచబడి త్న్ యింటికి వెళ్లాన్ని మీతో
చెపుపచనానను. త్నున తాను హెచిచంచకొనువాడు త్గిుంపబడున్నియ
త్నున తాను త్గిుంచకొనువాడు హెచిచంపబడ
త్మ్ శిశువులను ముటువలన్ని కొందరు ఆయన్యొదదకు వారిని తీసికొనిరాగా
ఆయన్ శిషుాలు అది చూచి తీసి కొనివచిచన్ వారిని గదిదంచిరి.
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అయితే యేసు వారిని త్న్యొదదకు పలిచిచిన్న బిడిలను ఆటంకపరచక
వారిని నాయొదదకు రానియాడి, దేవుని రాజాము ఈల్లటివారిది.

And Jesus said unto him, "Why callest thou Me good? None is good save
One, that is, God.
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చిన్న బిడివల దేవుని రాజాము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంత్మ్యత్ిమును Thou knowest the commandments: `Do not commit adultery.' `Do not kill.'
పరవేశింపడని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్నను.
`Do not steal.' `Do not bear false witness.' `Honor thy father and thy
mother.'"
ఒక అధికారి ఆయన్ను చూచిసదోబధకుడా, నిత్ా జీవమున్కు
And he said, "All these have I kept from my youth up."
వారసుడన్గుటకు నేనేమి చేయవలన్ని ఆయన్ న్డిగెను.
అందుకు యేసునేను సతుపరుషుడన్ని యేల చెపుపచనానవు? దేవుడొకకడ Now when Jesus heard these things, He said unto him, "Yet lackest thou one
త్పప మ్రి ఎవడును సతుపరుషుడు కాడు.
thing: sell all that thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt
have treasure in Heaven; and come, follow Me."
వాభిచరింప వదు
ద , న్రహత్ాచేయ వదు
ద , దొంగిలవదు
ద , అబది సాక్షాము
And when he heard this he was very sorrowful, for he was very rich.
పలుకవదు
ద , నీ త్లి దండు
ర లను సనాినింపుమ్ను ఆజాలను ఎరుగుదువు గదా
అని అత్నితో చెపపను.
అందుకత్డుబాలామునుండి వీటిన్నినటిని అనుసరించచనే యనానన్నను. And when Jesus saw that he was very sorrowful, He said, "How hardly shall
they that have riches enter into the Kingdom of God!

And the publican, standing afar off, would not so much as lift up his eyes
unto heaven, but smote upon his breast, saying, `God, be merciful to me a
sinner!'
I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other;
for every one that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth
himself shall be exalted."

Verily I say unto you, whosoever shall not receive the Kingdom of God as a
little child shall in no wise enter therein."
And a certain ruler asked Him, saying, "Good Master, what shall I do to
inherit eternal life?"
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యేసు వినినీకింక ఒకటి కొదువగా నున్నది; నీకు కలిగిన్వనినయ అమిి
బీదలకిముి, అపుపడు పరలోకమ్ందు నీకు ధన్ము కలుగును; నీవు వచిచ
న్నున వెంబడింపుమ్ని అత్నితో చెపపను.
అత్డు మికికలి ధన్వంతుడు గనుక ఈ
మ్యటలు విని మికికలి
వాసన్పడగా
యేసు అత్ని చూచి ఆసితగలవారు దేవుని రాజాములో పరవేశించట ఎంతో
దురాభ్ము.
ధన్వంతుడు దేవుని రాజాములో పరవేశించట కంట్ట సూదిబెజజములో
ఒంట్టదూరుట సులభ్మ్ని
చెపపను.
ఇది వినిన్వారు ఆల్లగెైతే ఎవడు రక్షణ పందగలడని అడుగగా

For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man
to enter into the Kingdom of God."
And those who heard it said, "Who then can be saved?"
And He said, "The things which are impossible with men are possible with
God."
Then Peter said, "Lo, we have left all and followed Thee."

And He said unto them, "Verily I say unto you, there is no man that hath left
house or parents or brethren or wife or children for the Kingdom of God's
sake,
ఆయన్ మ్నుషుాలకు అసా ధాములైన్వి దేవునికి సాధాములని చెపపను.
who shall not receive manifold more in this present time, and in the world
to come life everlasting."
పేతురు ఇదిగో మేము మ్యకు కలిగిన్వి విడిచిపటిు నినున వెంబ డించిత్రమ్న్గా Then He took unto Him the twelve and said unto them, "Behold, we go up to
Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the
Son of Man shall be accomplished.
ఆయన్ దేవుని రాజాము నిమిత్తమై యింటినైన్ను భారానైన్ను
For He shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked and
అన్నదముిలనైన్ను త్లిదండు
ర ల నైన్ను పలాలనైన్ను
spitefully treated and spit upon;
విడిచిపటిున్వాడెవడును,
ఇహమ్ందు చాలరట్ట
ా ను పరమ్ందు నిత్ాజీవమును పందకపోడని
and they shall scourge Him and put Him to death, and the third day He shall
నిశచయముగా మీతో చెపుపచనానన్ని వారితో అనను.
rise again."
ఆయన్ త్న్ పండెరండుమ్ంది శిషుాలను పలిచిఇదిగో యెరూష్లేమున్కు
And they understood none of these things; and this saying was hidden from
వెళ్ల
ా చనానము; మ్నుష్ాకుమ్యరుని గూరిచ పరవకిలచేత్ వా
ర యబడిన్
them, neither knew they the things which were spoken.
మ్యటలనినయ నర వేరచబడును.
ఆయన్ అన్ాజనుల కపపగింపబడును; వారు ఆయన్ను అపహసించి,
And it came to pass that as He was coming nigh unto Jericho, a certain blind
అవమ్యన్పరచి, ఆయన్మీద ఉమిి వేసి,
man sat by the wayside begging.
ఆయన్ను కొరడాలతో కొటిు చంపుదురు; మూడవ దిన్మున్ ఆయన్ మ్రల
And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.
లేచన్ని చెపపను.
వారు ఈ మ్యటలలో ఒకట్టైన్ను గరహింపలేదు; ఈ సంగత్ర వారికి మ్రుగు
And they told him that Jesus of Nazareth was passing by.
చేయబడెను గనుక ఆయన్ చెపపన్ సంగతులు వారికి బోధపడలేదు.
ఆయన్ యెరికో పటుణమున్కు సమీపంచిన్పుపడు ఒక గు
ి వపరకకను And he cried, saying, "Jesus, Thou Son of David, have mercy on me!"
ర డిివాడు తో
కూరుచండి భిక్షమ్డుగుకొను చండెను.
జన్సమూహము దాటిపోవుచన్నట్ట
ు వాడు చపుపడు వినిఇదిఏమ్ని అడుగగా And those who went before rebuked him, that he should hold his peace, but
he cried out all the more, "Thou Son of David, have mercy on me!"
వారున్జరేయ డెైన్ యేసు ఈ మ్యరుమున్ వెళ్ల
ా చనానడని వానితో
చెపపరి.
అపుపడు వాడుయేసూ, దావీదు కుమ్యరుడా, న్నున కరుణంచమ్ని
కేకలువేయగా

And Jesus stood and commanded him to be brought unto Him. And when he
had come near, He asked him,
saying, "What wilt thou that I shall do unto thee?" And he said, "Lord, that I
may receive my sight."
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ఊరకుండుమ్ని ముందర న్డుచచండిన్వారు వానిని గదిదంచిరి గాని,
And Jesus said unto him, "Receive thy sight; thy faith hath saved thee."
వాడు మ్రి ఎకుకవగాదావీదు కుమ్యరుడా, న్నున కరుణంచమ్ని కేకలువేసెను.
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అంత్ట యేసు నిలిచి, వానిని త్న్యొదదకు తీసికొని రమ్ినను.

And immediately he received his sight and followed Him, glorifying God.
And all the people, when they saw it, gave praise unto God.
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వాడు దగురకు వచిచన్పుపడు ఆయన్నేను నీకేమి చేయ గోరుచనానవని
అడుగగా, వాడుపరభువా, చూపు పందగోరుచనాన న్నను.

And Jesus entered and passed through Jericho.
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యేసుచూపుపందుము, నీ విశావసము నినున సవసథపరచెన్ని వానితో చెపపను; And behold, there was a man named Zacchaeus who was the chief among
the publicans, and he was rich.
వెంటనే వాడు చూపుపంది దేవుని మ్హిమ్పరచచ ఆయన్ను వెంబ
And he sought to see Jesus, who He was, but could not for the press of the
డించెను. పరజలందరు అది చూచి దేవుని సోతత్ిము చేసిరి.
crowd, because he was short in stature.
ఆయన్ సంచరించచ యెరికో పటుణములో పరవే శించి
And he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see Him, for He
was to pass that way.
దానిగుండా పోవుచండెను. ఇదిగో సుంకపు గుత్తదారుడును ధన్వంతుడునైన్
And when Jesus came to the place, He looked up and saw him, and said
జకకయా అను పేరుగల ఒకడు
unto him, "Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide
at thy house."
యేసు ఎవరోయని చూడగోరనుగాని, పటిు వాడెైన్ందున్ జనులు గుంపుకూడి And he made haste and came down, and received Him joyfully.
యండుట వలన్ చూడ లేకపోయెను.
అపుపడు యేసు ఆ తో
ి వను రానై
యండెను గనుక అత్డు ముందుగా
And when they saw it, they all murmured, saying that He had gone to be the
పరుగెత్రత, ఆయన్ను చూచటకు ఒక మేడి చెట్టుకెకను.
guest of a man who was a sinner.
యేసు ఆ చోటికి వచిచన్పుపడు, కనునలత్రత చూచిజకకయాా త్వరగా దిగుము, And Zacchaeus stood and said unto the Lord, "Behold, Lord, the half of my
నేడు నేను నీ యింట నుండవలసియన్నదని అత్నితో చెపపగా
goods I give to the poor; and if I have taken anything from any man by false
accusation, I restore to him fourfold."
అత్డు త్వరగా దిగి సంతోష్ముతో ఆయన్ను చేరుచకొనను.
And Jesus said unto him, "This day is salvation come to this house, in that he
also is a son of Abraham.
అందరు అది చూచి ఈయన్ ప్రపయె
ై న్ మ్నుషుానియొదద బసచేయ వెళ్లాన్ని For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost."
చాల సణుగుకొనిరి.
జకకయా నిలువబడిఇదిగో పరభువా, నా ఆసితలో సగము
And as they heard these things, He added and spoke a parable, because He
బీదలకిచచచనానను; నేనవనియొదద నైన్ను అనాాయముగా దేనినైన్ను
was nigh to Jerusalem and because they thought that the Kingdom of God
తీసికొనిన్యెడల అత్నికి నాలుగంత్లు మ్రల చెలిాంతున్ని పరభువుతో
should immediately appear.
చెపపను.
అందుకు యేసుఇత్డును అబా
ర హాము కుమ్యరుడ; ఎందుకన్గా నేడు ఈ
He said therefore, "A certain nobleman went into a far country to receive
యింటికి రక్షణ వచిచయన్నది.
for himself a kingdom, and to return.
న్శించిన్దానిని వెదకి రకిుంచటకు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు వచెచన్ని అత్నితో
And he called his ten servants and delivered them ten pounds, and said
చెపపను.
unto them, `Make use of it till I come.'
వారు ఈ మ్యటలు వినుచండగా తాను యెరూష్ లేమున్కు సమీపమున్
But his citizens hated him and sent a message after him, saying, `We will not
ఉండుటవలన్ను, దేవుని రాజాము వెంటనే అగుపడున్ని వారు
have this man to reign over us.'
త్లంచటవలన్ను, ఆయన్ మ్రియొక ఉపమ్యన్ము చెపపను. ఏమ్న్గా,
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రాజ కుమ్యరుడొక రాజాము సంప్రదించకొని మ్రల రావల న్ని
దూరదేశమున్కు పరయాణమై
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And it came to pass that when he had returned, having received the
kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to
whom he had given the money, that he might know how much every man
had gained by trading.
త్న్ దాసులను పది మ్ందిని పలిచి వారికి పది మినాల నిచిచ నేను వచచ Then came the first, saying, `Lord, thy pound hath gained ten pounds.'
వరకు వాాప్రరము చేయడని వారితో చెపపను.
అయితే అత్ని పటుణ సు
థ లత్ని దేవష్ంచిఇత్డు మ్ముి నేలుట మ్య కిష్ుము And he said unto him, `Well done, thou good servant; because thou hast
లేదని అత్ని వెనుక రాయబారము పంపరి.
been faithful in a very little, have thou authority over ten cities.'

Luke

19

13

Luke

19

14

Luke

19

15

Luke

19

16

Luke

19

17

Luke

19

18

Luke

19

19

Luke

19

20

Luke

19

21

Luke

19

22

Luke

19

23

Luke

19

24

Luke

19

25

Luke

19

26

అందుకత్డుకలిగిన్ పరత్రవానికిని ఇయా బడును, లేనివానియొదదనుండి వానికి
కలిగిన్దియ తీసివేయబడున్ని మీతో చెపుపచనానను.
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మ్రియ నేను త్ముిను ఏలు టకు ఇష్ుములేని నా శతు
ి వులను ఇకకడికి
తీసికొనివచిచ నాయెదుట సంహరించడని చెపపను.

అత్డా రాజాము సంప్రదించకొని త్రరిగి వచిచన్పుపడు, పరత్రవాడును
వాాప్రరమువలన్ ఏమేమి సంప్రదించెనో తెలిసికొనుటకెై తాను సొమిిచిచన్
దాసులను త్న్యొదదకు పలువుమ్ని ఆజా
ా పంచెను.
మొదటివాడాయన్ యెదుటికి వచిచ అయాా, నీ మినావలన్ పది మినాలు
లభించెన్ని చెపపగా
అత్డు భ్ళ్ల, మ్ంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో న్మ్ికముగా ఉంటివి
గనుక పది పటుణముల మీద అధికారివెై యండుమ్ని వానితో చెపపను.

And the second came, saying, `Lord, thy pound hath gained five pounds.'

And he said likewise to him, `Be thou also over five cities.'
And another came, saying, `Lord, behold, here is thy pound, which I have
kept laid away in a napkin.

అంత్ట రండవవాడు వచిచ అయాా, నీ మినావలన్ అయిదు మినాలు
లభించెన్న్గా
అత్డు నీవును అయిదు పటుణములమీద ఉండుమ్ని అత్నితో చెపపను.

For I feared thee, because thou art an austere man: thou takest up what
thou layest not down, and reapest what thou did not sow.'
And he said unto him, `Out of thine own mouth will I judge thee, thou
wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up what I
laid not down and reaping what I did not sow.
అంత్ట మ్రియొకడు వచిచ అయాా, యిదిగో నీ మినా;
Why then gavest not thou my money unto the bank, that at my coming I
might have required mine own with interest?'
నీవు పటునిదానిని ఎత్రతకొనువాడవును, విత్తనిదానిని కోయ వాడవునైన్
And he said unto them that stood by, `Take from him the pound and give it
కఠినుడవు గనుక, నీకు భ్య పడి దీనిని రుమ్య లున్ కటిు ఉంచిత్రన్ని చెపపను. to him that hath ten pounds.'
అందుకత్డు చడి దాసుడా, నీ నోటి మ్యటనుబటిుయే నీకు తీరుప
తీరుచదును; నేను పటునిదానిని ఎతు
త వాడను, విత్తనిదానిని కోయ
వాడనునైన్ కఠినుడన్ని నీకు తెలిసియండగా
నీవెందుకు నా సొముి సాహుకారులయొదద నుంచలేదు? అట్ట
ా చేసి
యండిన్యెడల నేను వచిచ వడిితో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపప

(And they said unto him, `Lord, he hath ten pounds!')

వీనియొదదనుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియాడని దగుర
నిలిచిన్వారితో చెపపను.
వారు అయాా, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి.

But those mine enemies, who would not that I should reign over them, bring
them hither and slay them before me.'"
And when Jesus had thus spoken, He went ahead, ascending up to
Jerusalem.
And it came to pass, when He had come nigh to Bethphage and Bethany, at
the mount called the Mount of Olives, He sent two of His disciples,

`For I say unto you, that unto every one that hath shall be given; and from
him that hath not, even that which he hath shall be taken away from him.

saying, "Go ye into the village opposite you, in which at your entering ye
shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him and bring him
hither.
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యేసు ఈ మ్యటలు చెపప యెరూష్లేమున్కు వెళా వలన్ని ముందు
సాగిపోయెను.
ఆయన్ ఒలీవలకొండదగురనున్న బేత్పగ బేత్నియ అను గా
ర మ్ముల
సమీపమున్కు వచిచన్పుపడు, త్న్ శిషుాల నిదదరిని పలిచి

And if any man ask you, `Why do ye loose him?' thus shall ye say unto him,
`Because the Lord hath need of him.'"
And those who were sent went their way and found even as He had said
unto them.

మీరు ఎదుటనున్న గా
వెళ్ల
ా డి; అందులో మీరు పరవేశింపగానే
ర మ్మున్కు
కటుబడియన్న
ఒక గాడిద పలా మీకు కన్బడును; దానిమీద ఏ
మ్నుషుాడును ఎన్నడు కూరుచండలేదు
ఎవరైన్నుమీరందుకు దీని విపుప చనానరని మిముి న్డిగిన్యెడల ఇది
పరభువున్కు కావలసియన్నదని అత్నితో చెపుపడని చెపప వారిని పంపను.

And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, "Why
loose ye the colt?"
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ఆ సమూ హములో ఉన్న కొందరు పరిసయాలుబోధకుడా,
శిషుాలను గదిదంపుమ్ని ఆయన్తో చెపపగా
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ఆయన్ వారిని చూచివీరు ఊరకుండిన్యెడల ఈ రాళ్ల
ా కేకలు వేయన్ని
మీతో చెపుపచనానన్నను.

For the days shall come upon thee that thine enemies shall cast a trench
about thee, and compass thee around, and keep thee in on every side.
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ఆయన్ పటుణమున్కు సమీపంచిన్పుపడు దానిని చూచి దాని విష్యమై
యేడిచ
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నీవును ఈ నీ దిన్మ్ందైన్ను సమ్యధాన్సంబంధమైన్ సంగతులను
తెలిసికొనిన్యెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుపడవి నీ కనునలకు మ్రుగు
చేయబడియన్నవి.

And they shall lay thee even with the ground and thy children within thee;
and they shalt not leave in thee one stone upon another, because thou
knewest not the time of thy visitation."
And He went into the temple and began to cast out those who sold therein
and those who bought,

పంపబడిన్ వారు వెళ్లా, ఆయన్ త్మ్తో

And they said, "The Lord hath need of him."

చెపపన్టేు కనుగొని

And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt,
and they set Jesus thereon.
ఆ గాడిదపలాను విపుపచండగా
దాని యజమ్యనులుమీరు, గాడిద పలాను And as He went, they spread their clothes along the way.
ఎందుకు విపుపచనానరని వారి న్డిగిరి.
అందుకు వారు ఇది పరభువున్కు కావలసియన్నదనిరి.
And when He had come nigh, even now at the descent of the Mount of
Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God
with a loud voice for all the mighty works that they had seen,
త్రువాత్ వారు యేసునొదదకు దానిని తోలుకొని వచిచ, ఆ గాడిదపలా
మీద త్మ్ బటులువేసి, యేసును దానిమీద ఎకికంచి,
ఆయన్ వెళ్ల
ా చండగా త్మ్ బటులు దారిపడుగున్ పరచిరి.
ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన్ సమీపంచ చన్నపుపడు శిషుాల
సమూహమ్ంత్య సంతోష్ంచచ
పరభువు పేరట వచచ రాజు సు
త త్రంపబడునుగాక పరలోకమ్ందు
సమ్యధాన్మును సరోవన్నత్మైన్ సథలములలో మ్హిమ్య ఉండునుగాక అని
తాము చూచిన్ అదుభత్ములనినటినిగూరిచ మ్హా శ
నీ

saying, "Blessed be the King that cometh in the name of the Lord! Peace in
heaven and glory in the highest!"
And some of the Pharisees from among the multitude said unto Him,
"Master, rebuke thy disciples."
And He answered and said unto them, "I tell you that if these should hold
their peace, the stones would immediately cry out."
And when He had come near, He beheld the city and wept over it,

saying, "If thou had known, even thou, at least in this thy day, the things
which must be for thy peace! But now they are hid from thine eyes.
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(పరభువు) నినున దరిశంచిన్ కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతు
ి వులు
నీ చట్ట
ు గట్ట
ు కటిు ముటుడివేసి, అనిన పరకకలను నినున అరికటిు,
నీలోనున్న నీ పలాలతో కూడ నినున నేల కలిప
నీలో రాత్రమీద రాయి నిలిచియండ నియాని దిన్ములు వచచన్ని
చెపపను.
ఆయన్ దేవాలయములో పరవేశించి అందులో వికర యము చేయవారితో నా
మ్ందిరము ప్ర
ర రథన్ మ్ందిరము అని వా
ర యబడియన్నది.

saying unto them, "It is written, `My house is the house of prayer,' but ye
have made it a den of thieves."

46

అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసిత్రరని
నారంభించెను.
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ఆయన్ పరత్రదిన్మును దేవాలయములో బోధించ చన్నపుపడు,
పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును పరజలలో పరధానులును ఆయన్ను
నాశన్ముచేయ జూచచండిరి గాని
పరజలందరు ఆయన్ వాకామును వినుటకు ఆయన్ను హతు
త కొని యండిరి
గనుక ఏమి చేయవలనో వారికి తోచలేదు.
ఆ దిన్ములలో ఒకనాడు ఆయన్ దేవాలయములో పరజలకు బోధించచ
సువారిను పరకటించచన్నపుపడు పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును
పదదలతోకూడ ఆయన్ మీదికివచిచ
నీవు ఏ అధికారమువలన్ ఈ కారాము చేయచనానవో, యీ అధికారము నీ
కెవడు ఇచెచనో మ్యతో చెపుపమ్ని ఆయన్ను అడిగిరి.
అందుకాయన్నేనును మిముిను ఒక మ్యట అడుగుదును, అది నాతో చెపుపడి.

And it came to pass that on one of those days, as He taught the people in
the temple and preached the Gospel, the chief priests and the scribes came
upon Him with the elders
and spoke unto Him, saying, "Tell us by what authority doest thou these
things? Or who is he that gave thee this authority?
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చెపప వారిని వెళాగొటు

And He taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and
the chief of the people sought to destroy Him;
and they could not find what they might do, for all the people were very
attentive to hear Him.

And He answered and said unto them, "I will also ask you one thing, and
answer Me:
The baptism of John -- was it from Heaven, or of men?"

And they reasoned among themselves, saying, "If we shall say `From
Heaven,' he will say, `Why then have ye not believed him?'
But if we say, `Of men,' all the people will stone us, for they are persuaded
that John was a prophet."
యోహాను ఇచిచన్ బాపతసిము పరలోకము నుండి కలిగిన్దా మ్నుషుాలనుండి And they answered that they could not tell from whence it was.
కలిగిన్దా? అని వారి న్డుగగా
వారు మ్న్ము పరలోకమునుండి కలిగిన్దని చెపపన్యెడల--ఆల్ల గెైతే మీ
And Jesus said unto them, "Neither tell I you by what authority I do these
రందుకత్ని న్మ్ిలేదని ఆయన్ మ్న్లను అడుగును.
things."
మ్నుషుాలవలన్ కలిగిన్దని చెపపన్యెడల పరజలందరు మ్న్లను రాళాతో
Then He began to speak to the people this parable: "A certain man planted a
కొట్ట
ు దురు; ఏలయన్గా యోహాను పరవకి అని అందరును రూఢిగా
vineyard and let it out to husbandmen, and went into a far country for a
న్ముిచనానరని త్మ్లో తాము ఆలోచించకొని
long time.
అది ఎకకడనుండి కలిగిన్దో మ్యకు తెలియదని ఆయన్కు ఉత్తరమిచిచరి.
And at the season, he sent a servant to the husbandmen, that they should
give him of the fruit of the vineyard; but the husbandmen beat him and sent
him away empty.
అందుకు యేసుఏ అధికారమువలన్ ఈ కారాములు చేయచనాననో నేను And again he sent another servant; and they beat him also, and treated him
మీతో చెపపన్నివారి తోన్నను.
shamefully, and sent him away empty.
అంత్ట ఆయన్ పరజలతో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపప సాగెను ఒక మ్నుషుాడు
And again he sent a third; and they wounded him also and cast him out.
దా
ర క్షతోట నాటించి, కాపులకు గుత్తకిచిచ, దేశాంత్రముపోయి బహుకాల
ముండెను.
పంటకాలమ్ందు అత్డు ఆ దా
ర క్షతోట
పంటలో త్న్ భాగమిమ్ిని ఆ
Then said the lord of the vineyard, `What shall I do? I will send my beloved
కాపులయొదద కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిు వటిుచేతులతో పంప son; it may be they will reverence him when they see him.'
వేసిరి.
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మ్రల అత్డు మ్రియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిు అవమ్యన్పరచి,
వటిుచేతులతో పంపవేసిరి.
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మ్రల న్త్డు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయ పరచి వెలుపలికి
తో
ి సివేసిరి.
అపుపడా దా
ర క్షతోట యజమ్యనుడునేనేమి చేతును? నా పరయకుమ్యరుని
పంపుదును; ఒక వేళ వారు అత్ని సనాినించెద రను కొనను.

But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves,
saying, `This is the heir; come, let us kill him, that the inheritance may be
ours.'
So they cast him out of the vineyard and killed him. What therefore shall the
lord of the vineyard do unto them?
He shall come and destroy these husbandmen and shall give the vineyard to
others." And when they heard it they said, "God forbid!"
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అయిన్ను ఆ కాపులు అత్నిని చూచిఇత్డు వారసుడు; ఈ సావసథాము
మ్న్దగున్ట్ట
ా ఇత్ని చంపుదము రండని యొకరితో నొకరు ఆలోచించకొని

And He beheld them and said, "What is this then that is written: `The stone
which the builders rejected, the same is become the head of the corner'?
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అత్నిని దా
ర క్షతోట వెలుపలికి తో
ి సివేసి చంపరి. కాబటిు ఆ దా
ర క్షతోట
యజమ్యనుడు వారికేమి చేయను?
అత్డు వచిచ ఆ కాపులను సంహరించి త్న్ దా
ర క్షతోటను ఇత్రులకు
ఇచచన్ని ఆయన్ చెపపగా వారు విని అట్ట
ా కాకపోవును గాకనిరి.
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ఆయన్ వారిని చూచి ఆల్లగెైతే ఇలు
ా కట్ట
ు వారు నిషేధించిన్ రాయి మూలకు
త్లరాయి ఆయెను అని వా
ర యబడిన్ మ్యట ఏమిటి?

Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it
shall fall, it will grind him to powder."
And the chief priests and the scribes that same hour sought to lay hands on
Him, but they feared the people; for they perceived that He had spoken this
parable against them.
And they watched Him and sent forth spies, who should feign themselves to
be just men, that they might take hold of His words and so they might
deliver Him unto the power and authority of the governor.
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ఈ రాత్రమీద పడు పరత్రవాడును తున్కలై పోవును; గాని అది ఎవనిమీద
పడునో వానిని న్లిచేయన్నను.
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పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును త్ముినుగూరిచ ఈ ఉపమ్యన్ము ఆయన్
చెపపన్ని గరహించి, ఆ గడియలోనే ఆయన్ను బల్లతాకరముగా పట్ట
ు కొన్
సమ్యము
చూచిరి గాని జనులకు భ్యపడిరి.
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వారాయన్ను కనిపట్ట
ు చ, అధిపత్ర వశమున్కును అధికారమున్కును
But He perceived their craftiness and said unto them, "Why tempt ye Me?
ఆయన్ను అపపగించటకెై ఆయన్ మ్యటలయందు త్పుప పటువలన్ని, తాము
నీత్రమ్ంతులని అనిపంచకొను వేగుల వారిని ఆయన్యొదదకు పంపరి.
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వారు వచిచబోధకుడా, నీవు నాాయముగా మ్యటల్లడుచను బోధించచ
నునానవు; నీ వెవని యందును మోమోటము లేక సత్ాము గానే దేవుని
మ్యరుమును బోధించచనానవని యెరుగు దుము.
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మ్న్ము కెైసరున్కు పనున ఇచచట నాాయమ్య కాదా అని ఆయన్ న్డిగిరి.
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And they asked Him, saying, "Master, we know that thou sayest and
teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the
way of God truly.
Is it lawful for us to give tribute unto Caesar or no?"

Show Me a penny. Whose image and superscription hath it?" They
answered and said, "Caesar's."

And He said unto them, "Render therefore unto Caesar the things which are
Caesar's, and unto God the things which are God's."
ఆయన్ వారి కుయకిిని గురిరిగిఒక దేనారము నాకు చూపుడి.
And they could not take hold of His words before the people. And they
marveled at His answer and held their peace.
దీనిమీది
రూపమును పైవా
ర త్య ఎవనివని అడుగగా వారు కెైసరు వనిరి. Then came to Him certain of the Sadducees, who deny that there is any
resurrection, and they asked Him,
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అందుకాయన్ఆల్లగెైతే కెైసరువి
చెలిాంచడని వారితో చెపపను.

కెైసరున్కును దేవునివి దేవునికిని

saying, "Master, Moses wrote unto us that if any man's brother die, having a
wife, and he die without children, that his brother should take his wife and
raise up seed unto his brother.
వారు పరజలయెదుట ఈ మ్యటలో త్పుప పటు నేరక ఆయన్ పరతుాత్తరమున్కు There were therefore seven brethren, and the first took a wife and died
ఆశచరాపడి ఊరకుండిరి.
without children.
పున్రుతా
థ న్ము లేదని చెపపడి సదూ
ద కయాలు కొందరు ఆయన్యొదదకు
And the second took her as wife, and he died childless.
వచిచ ఆయన్ను ఇటాడిగిరి.
బోధకుడా, భారా బరదికియండగా ఒకని సహోదరుడు సంతాన్ము లేక
And the third took her, and in like manner the seven also; and they left no
చనిపోయిన్యెడల, అత్ని సహోదరు డత్ని భారాను పండిాచేసికొని త్న్
children, and died.
సహోదరునికి సంతాన్ము కలుగజేయ వల
యేడుగురు సహోదరు లుండిరి. మొదటివాడొక స్త్తీని పండిా
చేసికొని
Last of all the woman died also.
సంతాన్ము లేక చనిపోయెను.
రండవవాడును మూడవవాడును ఆమను పండిాచేసికొనిరి.
Therefore, in the resurrection whose wife is she, for seven had her as wife?"

32

ఆ పరకారమే యేడుగురును ఆమను పండా
ా డి సంతాన్ములేకయే చని పోయిరి.
పమ్ిట ఆ స్త్తీయ చనిపోయెను.
కాబటిు పున్రుతా
థ న్మ్ందు ఆమ వారిలో ఎవనికి భారాగా ఉండును?

And Jesus answering said unto them, "The children of this world marry and
are given in marriage.
But they that shall be accounted worthy to obtain that World and the
resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage,

20
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ఆ యేడుగురికిని ఆమ భారాగా ఉండెను గదా అనిరి.
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అందుకు యేసుఈ లోకపు జనులు పండిాచేసికొందురు,పండిాకియాబడుదురు
గాని
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పరమును మ్ృతుల పున్రుతా
థ న్మును పందుటకు యోగుాలని యెంచ
బడిన్వారు పండిాచేసికొన్రు, పండిాకియా బడరు.
వారు పున్రుతా
థ న్ములో ప్రలివారైయండి,3 దేవదూత్ సమ్య నులును
దేవుని కుమ్యరులునై యందురు గనుక వారికను చావనేరరు.

neither can they die any more; for they are equal unto the angels and are
the children of God, being the children of the resurrection.
Now that the dead are raised, even Moses showed at the bush when he
called the Lord `the God of Abraham and the God of Isaac and the God of
Jacob.'
For He is not a God of the dead, but of the living, for all live unto Him."
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Then certain of the scribes answering said, "Master, thou hast said well."

పదనుగురించిన్ భాగములోపరభువు అబా
ర హాము దేవుడనియ ఇసాసకు
దేవుడనియ యాకోబు దేవుడనియ చెపుపచ,
మ్ృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన్ సజీవులకే దేవుడు కాని
మ్ృతులకు దేవుడు కాడు; ఆయన్ దృష్ుకి అందరును జీవించ చనానరని
వారికి ఉత్తరమిచెచను.
త్రువాత్ వారాయ న్ను మ్రేమియ అడుగ తెగింపలేదు గనుక
శాసు
త ీలలో కొందరు బోధకుడా,
నీవు యకిముగా చెపపత్రవనిరి.
ఆయన్ వారితోకీరసు
త దావీదు కుమ్యరుడని జను లేల్లగు చెపుపచనానరు

And after that they dared not ask Him any question at all.

నేను నీ శతు
ి వులను నీ ప్రదములకు ప్రదపీఠముగా ఉంచవరకు నీవు
నాకుడిప్రరశవమున్ కూరుచండు మ్ని

Then in the audience of all the people, He said unto His disciples,

And He said unto them, "How say they that Christ is David's son?

For David himself saith in the book of Psalms: `The LORD said unto my Lord,
"Sit Thou on My right hand,
until I make Thine enemies Thy footstool."'
If David therefore calleth Him `Lord,' how is He then his son?"
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పరభువు నా పరభువుతో చెపపను. అని కీరిన్ల గరంథములో దావీదే
చెపపయనానడు.
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దావీదు ఆయన్ను పరభువని చెపపన్యెడల ఆయన్ ఏల్లగు అత్ని
కుమ్యరుడగున్ని చెపపను.
పరజలందరు వినుచండగా ఆయన్ ఇటాననుశాసు
త ీలను గూరిచ జాగరత్తపడుడి.
వారు నిలువుటంగీలు ధరించ
కొని త్రరుగగోరుచ
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ఈ బీద విధవరాలు అందరికంట్ట ఎకుకవ వేసెన్ని మీతో నిజముగా
చెపుపచనానను.

For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but
she of her penury hath cast in all the living that she had."
And when some spoke of the temple and how it was adorned with goodly
stones and gifts, He said,
"As for these things which ye behold, the days will come in which there shall
not be left one stone upon another that shall not be thrown down."
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వారందరు త్మ్కు కలిగిన్ సమ్ృదిిలోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమ త్న్
లేమిలో త్న్కు కలిగిన్ జీవన్మ్ంత్య వేసెన్ని వారితో చెపపను.

And they asked Him, saying, "Master, but when shall these things be? And
what sign will there be when these things shall come to pass?"
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కొందరుఇది అందమైన్ రాళాతోను అరిపత్ముల తోను
శృంగారింపబడియన్నదని దేవాలయమును గూరిచ, మ్యటల్లడుచండగా
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"Beware of the scribes who desire to walk in long robes, and love greetings
in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief
rooms at feasts;
who devour widows' houses, and for a show make long prayers. The same
shall receive greater damnation."
And He looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury,

సంత్వీధులలో వందన్ములను, సమ్యజమ్ందిరములలో అగరపీఠములను,
and He saw also a certain poor widow casting therein two mites.
విందులలో అగర సాథన్ములను కోరుదురు.
వారు విధవరాండర యిండాను దిగమింగుచ, మ్యయవేష్ముగా దీరాప్ర
ర రథన్లు
And He said, "In truth I say unto you that this poor widow hath cast in more
చేయదురు. వారు మ్రి విశ్రష్ముగా శిక్ష పందుదురని త్న్ శిషుాలతో చెపపను. than they all.
కానుక పట్టులో త్మ్ కానుకలను వేయచన్న ధన్వంతులను ఆయన్
ప్రరజూచెను.
ఒక బీద విధవరాలు రండు కాసులు అందులో వేయచండగా చూచి

And He said, "Take heed that ye be not deceived, for many shall come in My
name, saying, `I am Christ,' and, `the time draweth near.' Go ye not
therefore after them.
ఆయన్ ఈ కటుడములు మీరు చూచచనానరే, వాటిలో రాత్రమీద రాయి
But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these
యండ
కుండ అవి పడదోరయబడు దిన్ములు వచచ చన్నవని చెపపను. things must first come to pass. But the end is not at once."
అపుపడు వారుబోధకుడా, ఆల్లగెైతే ఇవి యెపుపడు జరుగును? ఇవి
జరుగబోవు న్ని సూచన్ ఏమ్ని ఆయన్ న్డుగగా
ఆయన్ మీరు మోసపోకుండ చూచకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచనేనే
ఆయన్న్నియ, కాలము సమీపంచెన్నియ చెపుపదురు; మీరు వారి
వెంబడిపోకుడి.
మీరు యదిములను గూరిచయ కలహములను గూరిచయ వినిన్పుపడు
జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియన్నవి గాని అంత్ము వెంటనే రాదని
చెపపను.

Then said He unto them, "Nation shall rise against nation, and kingdom
against kingdom,
and great earthquakes shall be in divers places, and famines and
pestilences. And fearful sights and great signs shall there be from heaven.
But before all these, they shall lay their hands on you and persecute you,
delivering you up to the synagogues and into prisons, and you will be
brought before kings and rulers for My name's sake.

మ్రియ ఆయన్ వారితో ఇటాననుజన్ముమీదికి జన్మును రాజాముమీదికి
And it shall turn to you to bear testimony.
రాజామును లేచను;
అకక డకకడ గొపప భూకంపములు కలుగును, తెగుళ్ల
ా ను కరవు లును
Settle it therefore in your hearts not to meditate beforehand what ye shall
త్టసిథంచను, ఆకాశమునుండి మ్హా భ్యోతాపత్ ములును గొపప
answer.
సూచన్లును పుట్ట
ు ను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఇవనినయ జరుగక మునుపు వారు మిముిను బల్లతాకరముగా పటిు, నా For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not
నామ్ము నిమిత్తము మిముిను రాజులయొదదకును అధి పతుల యొదదకును be able to gainsay nor resist.
తీసికొనిపోయి, సమ్యజమ్ందిరములకును చెరసాలలకును అపపగించి
హింసింతురు.
ఇది సాకాుా రథమై మీకు సంభ్వించను.
And ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and
friends, and some of you they shall cause to be put to death.
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వారు కత్రతవాత్ కూలుదురు; చెరపటుబడిన్
వారై సమ్సతమైన్
అన్ాజన్ముల మ్ధాకు పోవుదురు; అన్ాజన్ముల కాలములు
సంపూరణమ్గువరకు యెరూష్ లేము అన్ాజన్ములచేత్ తొ
ి కకబడును.
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మ్రియ సూరా చందర న్క్షత్ిములలో సూచన్లును, భూమిమీద
And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your
సముదరత్రంగముల ఘోష్వలన్ కలవరపడిన్ జన్ములకు శర మ్య కలుగును. heads, for your redemption draweth nigh."
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ఆకాశమ్ందలి శకు
ి లు కదిలింప బడును గనుక లోకము మీదికి
And He spoke to them a parable: "Behold the fig tree and all the trees.
రాబోవుచన్న వాటి విష్యమై భ్యము కలిగి, మ్నుషుాలు
ఎదురుచూచచ ధైరాముచెడి కూలుదురు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

కాబటిు మేమేమి సమ్యధా
న్ము చెపుపదుమ్య అని ముందుగా
చింత్రంపకుందుమ్ని మీ మ్న్సుసలో నిశచయించకొనుడి.
మీ విరోధు
లందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని
వాకుకను జా
ా న్మును నేను మీకు అనుగరహింతును.
త్లిదండు
ర లచేత్ను సహోదరులచేత్ను బంధువులచేత్ను సేనహితులచేత్ను
మీరు అపపగింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపంతురు;

And ye shall be hated by all men for My name's sake.
But there shall not a hair of your head perish.
In your patience possess ye your souls.

నా నామ్ము నిమిత్తము మీరు మ్నుషుాలందరిచేత్ దేవష్ంపబడుదురు.

"And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that
the desolation thereof is nigh.
గాని మీ త్ల వెండు
ర కలలో ఒకట్టైన్ను న్శింపదు.
Then let them that are in Judea flee to the mountains, and let them that are
in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter
thereinto.
మీరు మీ ఓరుప
చేత్ మీ ప్ర
ర ణములను దకికంచకొందురు.
For these are the days of vengeance, that all things which are written may
be fulfilled.
యెరూష్లేము దండాచేత్ చటుబడుట మీరు చూచ న్పుపడు దాని నాశన్ము But woe unto them that are with child and to them that give suck in those
సమీపమైయన్నదని తెలిసి కొనుడి.
days! For there shall be great distress in the land and wrath upon this
people.
అపుపడు యూదయలో ఉండువారు కొండ
లకు ప్రరిపోవలను; దాని
And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive
మ్ధానుండువారు వెలుపలికి పోవలను; పలాట్టళాలోనివారు దానిలో పరవేశింప into all nations. And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles until
కూడదు.
the times of the Gentiles be fulfilled.
లేఖన్ములలో వా
ర యబడిన్ వనినయ నర వేరుటకెై అవి పరత్ర దండన్
"And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars; and
దిన్ములు.
upon the earth distress among nations, with perplexity, the sea and the
waves roaring.
ఆ దిన్ములలో గరిభణులకును ప్రలిచచవారికిని శర మ్. భూమిమీద
మికికలి Men's hearts will fail them for fear and for looking upon those things which
యిబబందియ ఈ పరజలమీద కోపమును వచచను.
are coming on the earth; for the powers of heaven shall be shaken.
And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and
great glory.

అపుపడు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు పరభావముతోను మ్హా మ్హిమ్తోను
మేఘ్రరూఢ్యడెై వచచట చూతురు.
ఇవి జరుగ నారంభించిన్పుపడు
మీరు ధైరాము తెచచకొని మీ
త్లలత్రతకొనుడి, మీ విడుదల సమీపంచచన్నదనను.
మ్రియ ఆయన్ వారితో ఈ ఉపమ్యన్ము చెపపను అంజూరపు వృక్షమును
సమ్సత వృక్ష ములను చూడుడి.
అవి చిగిరించటచూచి వసంత్ కాలమ్పుపడ సమీపమ్యయె న్ని మీ అంత్ట
మీరు తెలిసి కొందురు గదా?
అట్టవల మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచిన్పుపడు దేవుని రాజాము
సమీపమ్యయెన్ని తెలిసికొనుడి.
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మీ హృదయములు ఒకవేళ త్రండివలన్ను మ్తు
త వలన్ను ఐహిక
విచారములవలన్ను మ్ందముగా ఉన్నందున్ ఆ దిన్ము అకసాితు
త గా మీ
మీదికి ఉరివచిచన్ట్ట
ు రాకుండ మీ విష్యమై మీరు జాగరత్తగా ఉండుడి.
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ఆ దిన్ము భూమియందంత్ట నివసించ వారందరిమీదికి అకసాితు
త గా
వచచను.
కాబటిు మీరు జరుగబోవు వీటినలాను త్పపంచ కొని, మ్నుష్ాకుమ్యరుని
యెదుట నిలువబడుటకు శకిిగల వారగున్ట్ట
ా ఎలాపుపడును ప్ర
ర రథన్చేయచ
మలకువగా ఉండుడని చెపపను.
ఆయన్ పరత్రదిన్ము పగటియందు దేవాలయములో బోధించచ రాత్రివేళ
ఒలీవలకొండకు వెళ్ల
ా చ కాలము గడుపుచండెను.
పరజలందరు ఆయన్ మ్యట వినుటకు దేవాలయములో ఆయన్యొదదకు
పందలకడ వచచచండిరి.
పసాక అన్బడిన్ పులియని ర్కట్టుల పండుగ సమీ పంచెను.
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అందుకు వారు సంతో
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వాడు అందుకు ఒపుపకొని, జన్సమూహము లేన్పుపడు ఆయన్ను వారికి
అపపగించటకు త్గిన్ సమ్యము వెదకుచండెను.

అవనినయ జరుగువరకు ఈ త్రము గత్రంపదని నిశచయముగా మీతో
చెపుపచనానను.
ఆకాశమును భూమియ గత్రంచను గాని నా మ్యటలేమ్యత్ిమును
గత్రంపవు.

పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును పరజలకు భ్యపడిరి గనుక ఆయన్ను
ఏల్లగు చంపంతుమ్ని ఉప్ర యము వెదకుచండిరి.
అంత్ట పండెరండుమ్ంది శిషుాల సంఖాలో చేరిన్ ఇసకరియోతు అన్బడిన్
యూదాలో సాతాను పరవే శించెను
గనుక వాడు వెళ్లా, ఆయన్ను వారికేల్లగు అపపగింపవచచనో దానినిగూరిచ
పరధాన్ యాజ కులతోను అధిపతులతోను మ్యటల్లడెను.
ష్ంచి వానికి దరవామియా సమ్ిత్రంచిరి.

When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that
summer is now nigh at hand.
So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the
Kingdom of God is nigh at hand.
Verily I say unto you, this generation shall not pass away, till all be fulfilled.
Heaven and earth shall pass away, but My words shall not pass away.
"And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged
with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that Day come
upon you unawares.
For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole
earth.
Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to
escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son
of Man."
And in the daytime He was teaching in the temple; and at night He went out
and stayed on the mount that is called the Mount of Olives.

And all the people came early in the morning to Him in the temple to hear
Him.
Now the Feast of Unleavened Bread drew nigh, which is called the Passover.

And the chief priests and scribes sought how they might kill Him, for they
feared the people.
Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being one of the twelve.
And he went his way and communed with the chief priests and captains
how he might betray Him unto them.
And they were glad, and covenanted to give him money.
And he promised, and sought opportunity to betray Him unto them in the
absence of the multitude.
Then came the Day of Unleavened Bread when the Passover lamb must be
killed.
And He sent Peter and John, saying, "Go and prepare us the Passover, that
we may eat."
And they said unto Him, "Where wilt Thou have us prepare?"
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And He said unto them, "Behold, when ye are entered into the city, there
shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house
where he entereth in.
And ye shall say unto the master of the house, `The Master saith unto thee,
"Where is the guestchamber where I shall eat the Passover with My
disciples?"'
And he shall show you a large upper room furnished. There make ready."
And they went and found as He had said unto them. And they made ready
the Passover.
And when the hour had come, He sat down and the twelve apostles with
Him.

And He said unto them, "With desire I have desired to eat this Passover with
you before I suffer;
for I say unto you, I will not anymore eat thereof until it be fulfilled in the
Kingdom of God."
ఆ గడియ వచిచన్పుపడు ఆయన్య ఆయన్తోకూడ అపసతలులును పంకిిని And He took the cup, and gave thanks and said, "Take this, and divide it
కూరుచండిరి.
among yourselves;
అపుపడాయన్ నేను శర మ్పడకమునుపు మీతోకూడ ఈ పసాకను
for I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the Kingdom of
భుజంపవలన్ని మికికలి ఆశపడిత్రని.
God shall come."
అది దేవుని రాజా ములో నరవేరువరకు ఇక ఎన్నడును దాని భుజంపన్ని
And He took bread, and gave thanks and broke it and gave it unto them,
మీతో చెపుపచనానన్ని వారితో చెపప
saying, "This is My body which is given for you. This do in remembrance of
Me."
ఆయన్ గినన ఎత్రతకొని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచిమీరు దీనిని తీసి
కొని Likewise also He took the cup after supper, saying, "This cup is the new
మీలో పంచకొనుడి;
testament in My blood, which is shed for you.
ఇకమీదట దేవుని రాజాము వచచవరకు నేను దా
ర కాురసము తా
ి గన్ని మీతో
But behold, the hand of him that betrayeth Me is with Me on the table.
చెపుప చనానన్నను.
పమ్ిట ఆయన్ యొక ర్కట్టు పట్ట
ు కొని కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి దాని
And truly the Son of Man goeth as it was determined; but woe unto that
విరిచి, వారి కిచిచఇది మీ కొరకు ఇయాబడుచన్న నా శరీరము; న్నున జా
ా ప man by whom He is betrayed!"
కము చేసికొనుటకు దీనిని చేయడని చెపపను.
ఆ పరకారమే భోజన్మైన్ త్రువాత్ ఆయన్ గిననయ పట్ట
ు కొనిఈ గినన
And they began to inquire among themselves which of them it was that
మీకొరకు చిందింపబడుచన్న నా రకిము వలన్ నైన్ కొరత్త నిబంధన్.
should do this thing.
ఇదిగో న్నున అపపగించ

వాని చెయిా నాతోకూడ ఈ బలామీద ఉన్నది. And there was also a contention among them, which of them should be
accounted the greatest.
నిరణయింపబడిన్ పరకారము మ్నుష్ాకుమ్యరుడు పోవు చనానడుగాని ఆయన్ And He said unto them, "The kings of the Gentiles exercise lordship over
ఎవరిచేత్ అపపగింపబడుచనానడో ఆ మ్నుషుానికి శర మ్యని చెపపను.
them, and they that exercise authority over them are called `benefactors.'
వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని త్మ్లోతాము అడుగుకొన్ సాగిరి.

But ye shall not be so; but he that is greatest among you, let him be as the
younger, and he that is chief, as he that doth serve.
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అని వా
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వారు పరభువా, ఇదిగో ఇకకడ రండు కతు
త లున్నవన్గా--చాలున్ని ఆయన్
వారితో చెపపను.
త్రువాత్ ఆయన్ బయలుదేరి, త్న్ వాడుక చొపుపన్ ఒలీవలకొండకు వెళాగా
శిషుాలును ఆయన్వెంట వెళ్లారి.

గనుక నాత్ండిర నాకు రాజామును నియమించిన్ట్ట
ు గా నా రాజాములో నా
బలాయొదద అన్నప్రన్ములు పుచచకొని,
సింహాసన్ముల మీద కూరుచండి ఇశారయేలు పండెరండు గోత్ిములవారికి మీరు
తీరుపతీరుచటకెై, నేనును మీకు రాజామును నియ మించచనానను.
స్త్మోనూ, స్త్మోనూ, ఇదిగో
సాతాను మిముిను పటిు గోధుమ్లవల
జలిాంచటకు మిముిను కోరుకొనను గాని
నీ న్మిిక త్పపపోకుండున్ట్ట
ా నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మ్న్సు త్రరిగిన్
త్రువాత్ నీ సహోదరులను సిథరపరచమ్ని చెపపను.
అయితే అత్డు పరభువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మ్రణమున్కును వెళ్ల
ా టకు
సిదిముగా ఉనానన్ని ఆయన్తో అన్గా

For who is greater, he that sitteth at meat or he that serveth? Is it not he
that sitteth at meat? But I am among you as He that serveth.
"Ye are they that have continued with Me in My temptations.

And I appoint unto you a Kingdom, as My Father hath appointed unto Me,
that ye may eat and drink at My table in My Kingdom, and sit on thrones
judging the twelve tribes of Israel."
And the Lord said, "Simon, Simon! Behold, Satan hath desired to have you,
that he may sift you as wheat.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not; and when thou art
converted, strengthen thy brethren."
And Peter said unto Him, "Lord, I am ready to go with Thee, both into prison
and to death."
And He said, "I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before thou
shalt thrice deny that thou knowest Me."
And He said unto them, "When I sent you without purse and pack and
shoes, lacked ye anything?" And they said, "Nothing."
Then said He unto them, "But now, he that hath a purse, let him take it and
likewise his pack; and he that hath no sword, let him sell his garment and
buy one.
For I say unto you that this that is written must yet be accomplished in Me:
`And He was reckoned among the transgressors.' For the things concerning
Me have an end."
And they said, "Lord, behold, here are two swords." And He said unto them,
"It is enough."
And He came out and went, as He was wont, to the Mount of Olives; and His
disciples also followed Him.
And when He was at the place, He said unto them, "Pray that ye enter not
into temptation."
And He was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down
and prayed,
saying, "Father, if Thou be willing, remove this cup from Me; nevertheless
not My will, but Thine be done."
And there appeared an angel unto Him from Heaven, strengthening Him.
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ఆ చోట్ట చేరి ఆయన్ వారితోమీరు శోధన్లో పరవే శించకుండున్ట్ట
ా
ప్ర
ర రథన్చేయడని చెపప
వారి యొదద నుండి రాత్రవేత్ దూరము వెళ్లా మోకాళ్ల
ా ని
త్ండ్రర, యీ గినన నా యొదదనుండి (తొలగించటకు) నీ చిత్మైతే
తొలగించము; అయిన్ను నా యిష్ుముకాదు, నీ చిత్తమే సిదిించనుగాక అని
ప్ర
ర రిథంచెను.
అపుపడు పర లోకమునుండి యొకదూత్ ఆయన్కు కన్బడి ఆయన్ను
బలపరచెను.

And being in agony, He prayed more earnestly, and His sweat was, as it
were, great drops of blood falling down to the ground.
And when He rose up from prayer and had come to His disciples, He found
them sleeping for sorrow.
And He said unto them, "Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into
temptation."
And while He yet spoke, behold, a multitude; and he that was called Judas,
one of the twelve, went before them and drew near unto Jesus to kiss Him.

ఆయన్ వేదన్పడి మ్రింత్ ఆతురముగా ప్ర
ర రథన్ చేయగా ఆయన్ చెమ్ట,
నేల పడుచన్న
గొపప రకి బిందువులవల ఆయెను.
ఆయన్ ప్ర
ర రథన్ చాలించి లేచి త్న్ శిషుాలయొదదకు వచిచ, వారు దుుఃఖము
చేత్ నిదిరంచట చూచి
మీరందుకు నిదిరంచ చనానరు? శోధన్లో పరవేశించకుండున్ట్ట
ా లేచి ప్ర
ర రథన్
చేయడని వారితో చెపపను.
ఆయన్ ఇంకను మ్యటల్లడుచండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచరి.
పండెరండుమ్ందిలో యూదా అన్ బడిన్వాడు వారికంట్ట ముందుగా న్డిచి,
యేసును ముదు
ద పట్ట
ు కొనుటకు ఆయన్యొదదకు రాగా

But Jesus said unto him, "Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss?"
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యేసు యూదా, నీవు ముదు
ద పట్ట
ు కొని మ్నుష్ాకుమ్యరుని అపపగించ
చనానవా అని వానితో అన్గా
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ఆయన్ చట్ట
ు ఉన్న
వారు జరుగబోవు దానిని చూచిపరభువా, కత్రతతో
న్రుకుదుమ్య అని ఆయన్ను అడిగిరి.

Then Jesus said unto the chief priests and captains of the temple and the
elders, who had come to Him, "Have ye come out as against a thief, with
swords and staves?
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands
against Me; but this is your hour, and the power of darkness."
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అంత్లో వారిలో ఒకడు పరధాన్యాజకుని దాసుని కొటిు, వాని కుడి చెవి
Then they took Him and led Him, and brought Him into the high priest's
తెగన్రికెను.
house. And Peter followed afar off.
అయితే యేసుఈ మ్ట్ట
ు కు తాళ్లడని చెపప, వాని చెవి ముటిు బాగుచేసెను. And when they had kindled a fire in the midst of the hall and had sat down
together, Peter sat down among them.
యేసు త్నున పట్ట
ు కొన్వచిచన్ పరధాన్యాజకులతోను దేవాలయపు
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked
అధిపతులతోను పదదలతోనుమీరు బందిపోట్ట దొంగ మీదికి వచిచన్ట్ట
ు
upon him and said, "This man was also with him."
కతు
త లతోను గుదియలతోను బయలుదేరి వచిచత్రరా?
నేను అనుదిన్ము మీచెంత్ దేవాలయములో ఉన్నపుపడు మీరు న్నున
And he denied Him, saying, "Woman, I know Him not."
పట్ట
ు కొన్లేదు; అయితే ఇది మీ గడియయ అంధకార సంబంధమైన్
అధికారమును అనను.
వారాయన్ను పటిు యీడుచకొనిపోయి పరధాన్ యాజకుని యింటిలోనికి
And after a little while another saw him and said, "Thou art also of them."
తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూర ముగా వారి వెనుక వచచచండెను.
And Peter said, "Man, I am not!"
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అంత్ట కొందరు న్డుముంగిట మ్ంటవేసి చట్ట
ు కూరుచండి న్పుపడు,
పేతురును వారి మ్ధాను కూరుచండెను.

When those who were about Him saw what would follow, they said unto
Him, "Lord, shall we smite with the sword?"
And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right
ear.
And Jesus answered and said, "Suffer ye thus far." And He touched his ear
and healed him.

And after the space of about an hour, another confidently affirmed, saying,
"In truth this fellow also was with him, for he is a Galilean."
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అపుపడొక చిన్నది ఆ మ్ంట వెలుతురులో అత్డు కూరుచండుట
అత్ని తేరిచూచివీడును అత్నితో కూడ
ఉండెన్ని చెపపను.

చూచి And Peter said, "Man, I know not what thou sayest!" And immediately,
while he yet spoke, the cock crowed.
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అందుకు పేతురు అమ్యియీ, నేన్త్ని నరుగన్నను.
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మ్రి కొంత్ సేపటికి మ్రియొకడు అత్ని చూచినీవును వారిలో ఒకడవన్గా
పేతురు ఓయీ, నేను కాన్నను.
ఇంచమించ ఒక గడియయె
ై న్ త్రువాత్ మ్రియొకడునిజముగా వీడును
అత్నితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయడని దృఢముగా చెపపను.
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And the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the
word of the Lord, how He had said unto him, "Before the cock crow, thou
shalt deny Me thrice."
And Peter went out and wept bitterly.
And the men who held Jesus mocked Him and smote Him.

అందుకు పేతురుఓయీ, నీవు చెపపన్ది నాకు తెలియ దనను. అత్డింకను
మ్యటల్లడుచండగా వెంటనే కోడి కూసెను.
అపుపడు పరభువు త్రరిగి పేతురువెైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి
కూయకమునుపు నీవు ముమ్యిరు న్నున ఎరుగన్ందువని పరభువు త్న్తో
చెపపన్ మ్యట జా
ా పకము చేసిక
వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచను.

And when they had blindfolded Him, they struck Him on the face and asked
Him, saying, "Prophesy! Who is it that smote thee?"
And many other things they spoke blasphemously against Him.

యేసును పట్ట
ు కొనిన్ మ్నుషుాలు ఆయన్ను అపహసించి కొటిు, ఆయన్
ముఖము కపప,
నినున కొటిున్
వాడెవడో పరవచింపుమ్ని ఆయన్ను అడిగిఒ ఆయన్కు
విరోధముగా ఇంకను అనేక దూష్ణ వచన్ముల్లడిరి.
ఉదయము కాగానే పరజల పదదలును పరధాన్ యాజకులును శాసు
త ీలును
సభ్కూడి, ఆయన్ను త్మ్ మ్హా సభ్లోనికి తీసికొనిపోయి

"Art thou the Christ? Tell us." And He said unto them, "If I tell you, ye will
not believe.
And if I also ask you, ye will not answer Me nor let Me go.

నీవు కీరసు
త వెైతే మ్యతో చెపుపమ్నిరి. అందుకాయన్నేను మీతో చెపపన్యెడల
మీరు న్మ్ిరు.
అదియగాక నేను మిముిను అడిగిన్యెడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెపపరు.

Then said they all, "Art thou then the Son of God?" And He said unto them,
"Ye say that I am."
And they said, "What need we any further witness? For we ourselves have
heard it from his own mouth."
And the whole multitude of them arose and led Him unto Pilate.

ఇది మొదలుకొని మ్నుష్ాకుమ్యరుడు మ్హాత్ిాముగల దేవుని
కుడిప్రరశవమున్ ఆస్త్నుడగున్ని వారితో చెపపను.
అందుకు వారందరు అటాయితే నీవు దేవుని కుమ్యరుడవా? అని అడుగగా
ఆయన్మీరన్నట్ట
ు నేనే ఆయన్ను అని వారితో చెపపను.
అందుకు వారు మ్న్కిక సాకు
ు లతో పని ఏమి? మ్న్ము అత్ని నోటిమ్యట
వింటిమిగదా అని చెపపరి.
అంత్ట వారందరును లేచి ఆయన్ను పల్లతునొదదకు తీసికొనిపోయి
ఇత్డు మ్య జన్మును త్రరుగబడ పేరరేపంచచ, కెైసరున్కు
పనినయావదదనియ, తానే కీరసతను ఒక రాజున్నియ చెపపగా మేము
వింటిమ్ని ఆయన్మీద నేరము మోపసాగిరి.

And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and
the scribes came together, and led Him into their council, saying,

Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God."

And they began to accuse Him, saying, "We found this fellow perverting the
nation and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is
Christ, a king."
And Pilate asked Him, saying, "Art thou the king of the Jews?" And He
answered him and said, "Thou sayest it."
Then said Pilate to the chief priests and the people, "I find no fault in this
man."
And they became the more fierce, saying, "He stirreth up the people,
teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

పల్లతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయన్ను అడుగగా ఆయన్నీ వన్నటేు When Pilate heard of Galilee, he asked whether the Man were a Galilean.
అని అత్నితో చెపపను.
పల్లతు పరధాన్ యాజకులతోను జన్సమూహములతోనుఈ మ్నుషుాని
And as soon as he learned that He belonged unto Herod's jurisdiction, he
యందు నాకు ఏ నేరమును కన్బడలేద నను.
sent Him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
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అయితే వారుఇత్డు గలిలయదేశము మొద లుకొని ఇంత్వరకును
యూదయదేశమ్ందంత్ట ఉపదేశించచ పరజలను రేపు చనానడని మ్రింత్
పట్ట
ు దలగా చెపపరి.

And when Herod saw Jesus he was exceedingly glad, for he had been
desirous to see Him for a long time, because he had heard many things
about Him, and he hoped to see some miracle done by Him.
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పల్లతు ఈ

Then he questioned Him with many words, but He answered him nothing.
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And the chief priests and scribes stood and vehemently accused Him.
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ఆయన్ హేరోదు అధికారము కిరంద ఉన్న పరదేశపు వాడని తెలిసికొని
హేరోదునొదదకు ఆయన్ను పంపను. హేరోదు ఆ దిన్ములలో యెరూష్లేములో
ఉండెను.
హేరోదు యేసును చూచి మికికలి సంతోష్ంచెను. ఆయన్నుగూరిచ చాల
సంగతులు విన్నందున్ ఆయన్ ఏదైన్ను ఒక సూచక కిరయ చేయగా చూడ
నిరీకిుంచి, బహుకాలమునుండి ఆయన్ను చూడగో రను.
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ఆయన్ను చూచిన్పుపడు చాల పరశనలువేసిన్ను ఆయన్ అత్నికి
ఉత్తరమేమియ ఇయాలేదు.
పరధాన్యాజకులును శాసు
త ీలును నిలువబడి ఆయన్మీద తీక్షణముగా
నేరము మోపరి.
హేరోదు త్న్ సెైనికులతో కలిసి, ఆయన్ను త్ృణీకరించి అపహసించి,
ఆయన్కు పరశసతమైన్ వసతీము తొడిగించి పల్లతునొదదకు మ్రల పంపను.

And on the same day, Pilate and Herod were made friends together, for
before that there was enmity between them.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and
the people,
said unto them, "Ye have brought this man unto me as one who perverteth
the people. And behold, I, having examined him before you, have found no
fault in this man concerning those things whereof ye accuse him.
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అంత్కు ముందు హేరోదును పల్లతును ఒకనికొకడు శతు
ి వులై యండి ఆ
దిన్మున్నే యొకనికొకడు మితు
ి లైరి.
అంత్ట పల్లతు పరధాన్యాజకులను అధికారులను పరజలను పలిపంచి

No, nor yet Herod; for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is
done unto him.
I will therefore chastise him and release him."
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పరజలు త్రరుగబడున్ట్ట
ా చేయ చనానడని మీరీమ్నుషుాని నాయొదదకు
తెచిచ త్రరే. ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇత్నిని విమ్రిశంపగా మీ రిత్ని మీద
మోపన్ నేరములలో ఒకకట్టైన్ను నాకు కన్బడ

(For of necessity he must release one unto them at the Feast.)
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హేరోదున్కు కూడ కన్బడలేదు.హేరోదు అత్ని మ్యయొదదకు త్రరిగి పంపను
గదా; ఇదిగో మ్రణ మున్కు త్గిన్దేదియ ఇత్డు చేయలేదు.

And they all cried out at once, saying, "Away with this man, and release
unto us Barabbas"
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కాబటిు నేనిత్నిని
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శికిుంచి విడుదల చేయదున్ని వారితో చెపపగా
వారందరు వీనిని చంపవేసి మ్యకు బరబబను విడుదల చేయమ్ని
ఏకగీరవముగా కేకలువేసిరి.

(who had been cast into prison for a certain sedition made in the city, and
for murder).
Pilate therefore, desiring to release Jesus, spoke again to them.
But they cried, saying, "Crucify him, crucify him!"

మ్యట వినిఈ మ్నుషుాడు గలిలయడా అని అడిగి

And Herod, with his men of war, treated Him with contempt and mocked
Him, and arrayed Him in a gorgeous robe and sent Him again to Pilate.
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వీడు పటుణములో జరిగించిన్ యొక అలారి నిమిత్తమును న్రహత్ా
నిమిత్తమును చెరసాలలో వేయబడిన్వాడు.
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పల్లతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో త్రరిగి మ్యటల్లడిన్ను.
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వారు వీనిని సిలువవేయము సిలువవేయము అని కేకలు వేసిరి.
మూడవ మ్యరు అత్డుఎందుకు? ఇత్డు ఏ దుషాకరాము చేసెను?
ఇత్నియందు మ్రణమున్కు త్గిన్ నేరమేమియ నాకు అగపడలేదు గనుక
ఇత్ని శికిుంచి విడుదల చేతున్ని వారితో చెపపను.
అయితే వార్కకే పట్ట
ు గా పదద కేకలువేసి, వీనిని సిలువవేయమ్ని అడుగగా
వారి కేకలే గెలిచెను.
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కాగా వారడిగిన్టేు జరుగవలన్ని పల్లతు తీరుపతీరిచ
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అలారి నిమిత్తమును న్రహత్ా నిమిత్త మును చెరసాలలో
వేయబడియండిన్వానిని వారడిగిన్ట్ట
ు వారికి విడుదలచేసి, యేసును
వారికిష్ుము వచిచన్ట్ట
ు చేయటకు అపపగించెను.
వారాయన్ను తీసికొనిపోవుచండగా పలాట్టరినుండి వచచచన్న
కురేనీయడెైన్ స్త్మోన్ను ఒకని పట్ట
ు కొని, యేసువెంట సిలువను మోయటకు
అత్నిమీద దానిని పటిురి.
గొపప జన్సమూహమును, ఆయన్నుగూరిచ ర్కముికొట్ట
ు కొనుచ
దుుఃఖించచన్న చాలమ్ంది స్త్తీలును ఆయన్ను వెంబడించిరి.
యేసు వారివెైపు త్రరిగియెరూష్లేము కుమ్యరిల్లరా, నా నిమిత్తము ఏడవకుడి;
మీ నిమిత్తమును మీ పలాల నిమిత్తమును ఏడువడి.
ఇదిగో గొడా
ర ండు
ర ను కన్ని గరభములును ప్రలియాని సతన్ములును
ధన్ాములైన్వని చెపుపదిన్ములు వచచచన్నవి.
అపుపడుమ్యమీద పడుడని పరవత్ములతోను, మ్ముి కపుపడని
కొండలతోను జనులు చెపపసాగుదురు.
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యేసు త్ండ్రర, వీరేమి చేయచనానరో వీరరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమ్ని and saying, "If thou art the king of the Jews, save thyself."
చెపపను. వారు ఆయన్ వసతీములు పంచకొనుటకెై చీట్ట
ా వేసిరి.
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పరజలు నిలువబడి చూచ చండిరి; అధికారులునువీడు ఇత్రులను
And a superscription also was written over Him in letters of Greek and Latin
రకిుంచెను; వీడు దేవుడరపరచకొనిన్ కీరసు
త అయిన్ యెడల
and Hebrew: THIS IS THE KING OF THE JEWS.
త్నునతానురకిుంచకొనున్ని అపహసించిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And he said unto them the third time, "Why? What evil hath he done? I
have found no cause for death in him. I will therefore chastise him and let
him go."
But they were instant with loud voices, requiring that He might be crucified.
And the voices of them and of the chief priests prevailed.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
And he released unto them the one who for sedition and murder had been
cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
And as they led Him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian,
coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might
bear it after Jesus.
And there followed Him a great company of people, and of women who also
bewailed and lamented Him.
But Jesus, turning unto them, said, "Daughters of Jerusalem, weep not for
Me, but weep for yourselves and for your children.
For behold, the days are coming in which they shall say, `Blessed are the
barren, and the wombs that never bore and the breasts which never gave
suck.'
Then shall they begin to say to the mountains, `Fall on us!' and to the hills,
`Cover us!'
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?"

And there were also two others, malefactors, led with Him to be put to
death.
And when they had come to the place which is called Calvary, there they
crucified Him, and the malefactors, one on the right hand and the other on
the left.
వారు పచిచమ్య
ా నుకే యీల్లగు చేసిన్యెడల ఎండిన్దానికేమి చేయదురో అని Then Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they do."
చెపపను.
And they parted His raiment and cast lots.
మ్రి యిదదరు ఆయన్తోకూడ చంపబడుటకు తేబడిరి; వారు నేరము
And the people stood beholding. And the rulers who were also with them
చేసిన్వారు.
derided Him, saying, "He saved others; let him save himself if he be Christ,
the chosen of God."
వారు కప్రలమ్న్బడిన్ సథలమున్కు వచిచన్పుపడు అకకడ కుడివెైపున్ ఒకనిని And the soldiers also mocked Him, coming to Him and offering Him vinegar
ఎడమ్వెైపున్ ఒకనిని ఆ నేరసు
థ లను ఆయన్తో కూడ సిలువవేసిరి.
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అంత్ట సెైనికులు ఆయన్యొదదకు వచిచ ఆయన్కు చిరకనిచిచ
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నీవు యూదుల రాజువెైతే నినున నీవే రకిుంచకొనుమ్ని ఆయన్ను
అపహసించిరి.
ఇత్డు యూదుల రాజని పైవిల్లసముకూడ ఆయన్కు పైగా వా
ర యబడెను.
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వేరల్లడవేయబడిన్ ఆ నేరసు
థ లలో ఒకడు ఆయన్ను దూష్ంచచనీవు కీరసు
త వు
గదా? నినున నీవు రకిుంచ కొనుము, మ్ముినుకూడ రకిుంచమ్ని చెపపను.
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And Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with
Me in Paradise."
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth
until the ninth hour.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
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అయితే రండవవాడు వానిని గదిదంచినీవు అదే శికాువిధిలో ఉనానవు గనుక
దేవునికి భ్యపడవా?
మ్న్కెైతే యిది నాాయమే; మ్న్ము చేసిన్వాటికి త్గిన్ ఫలము పందు
చనానము గాని యీయన్ ఏ త్పపదమును చేయలేదని చెపప
ఆయన్ను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజాము లోనికి వచచన్పుపడు న్నున
జా
ా పకము చేసికొనుమ్నను.
అందు కాయన్ వానితోనేడు నీవు నాతోకూడ పర దైసులో ఉందువని
నిశచయముగా నీతో చెపుపచనాన న్నను.
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అపుపడు రమ్యరమి మ్ధాాహనమ్యయెను. అది మొదలుకొని మూడు
గంటలవరకు ఆ దేశమ్ంత్టిమీద చీకటి కమిను;
సూరుాడు అదృశుాడాయెను; గరాభ లయపు తెర న్డిమికి చినిగెను.
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అపుపడు యేసు గొపప శబదముతో కేకవేసి--త్ండ్రర, నీ చేత్రకి నా ఆత్ిను
అపపగించకొనుచనానన్నను. ఆయన్ యీల్లగు చెపప ప్ర
ర ణము విడిచెను.

Now when the centurion saw what was done, he glorifed God, saying,
"Certainly this was a righteous man!"
And all the people who came together to that sight, beholding the things
which had been done, smote their breasts and returned.
And all His acquaintances and the women who had followed Him from
Galilee stood afar off, beholding these things.
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శతాధిపత్ర జరిగిన్ది చూచిఈ మ్నుషుాడు నిజముగా నీత్రమ్ంతుడెై
యండెన్ని చెపప దేవుని మ్హిమ్పరచెను.
చూచటకెై కూడివచిచన్ పరజలందరు జరిగిన్ కారాములు చూచి, ర్కముి కొట్ట
ు
కొనుచ త్రరిగి వెళ్లారి.
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అత్డు సజజనుడును నీత్రమ్ంతుడునై యండి వారి ఆలోచన్కును వారు చేసిన్ And that day was the Preparation, and the Sabbath drew near.
పనికిని సమ్ిత్రంపక దేవుని రాజాముకొరకు కనిపట్ట
ు చండిన్వాడు.
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అత్డు పల్లతునొదదకు వెళ్లా, యేసు
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దానిని కిరందికి
దించి, సన్నపు నారబటుతో చటిు, తొలిచిన్ రాత్ర
సమ్యధిలో ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంత్కు
మునుపపుపడును
ఉంచబడలేదు.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆయన్కు నళవెైన్వారందరును, గలిలయనుండి ఆయన్ను వెంబ డించిన్
స్త్తీలును దూరముగా నిలుచండి వీటిని చూచచండిరి.
అరిమ్త్యియ అను యూదుల పటుణపు సభుాడెైన్ యోసేపు అను
ఒకడుండెను.

దేహము (త్న్కిమ్ిని) అడుగుకొని

And one of the malefactors who was hanged railed against Him, saying, "If
thou be Christ, save thyself and us!"
But the other answering rebuked him, saying, "Dost not thou fear God,
seeing thou art under the same condemnation?
And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this
Man hath done nothing amiss."
And he said unto Jesus, "Lord, remember me when Thou comest into Thy
Kingdom."

And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, "Father, into Thy
hands I commend My spirit." And having said thus, He gave up the ghost.

And behold, there was a man named Joseph, a council member, and he was
a good man and a just.
(The same had not consented to their counsel and deed.) He was of
Arimathea, a city of the Jews, who himself also waited for the Kingdom of
God.
This man went unto Pilate and begged the body of Jesus.
And he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulcher that
was hewn in stone, wherein never man before was laid.

And the women also, who came with Him from Galilee, followed after, and
beheld the sepulcher and how His body was laid.
And they returned and prepared spices and ointments, and rested the
Sabbath day according to the commandment.
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ఆ దిన్ము సిదిపరచ దిన్ము; విశారంత్ర దినారంభ్ము కావచెచను.
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అపుపడు గలిలయనుండి ఆయన్తో కూడ వచిచన్ స్త్తీలు వెంట
వెళ్లా ఆ
సమ్యధిని, ఆయన్ దేహము ఏల్లగుంచబడెనో చూచి
త్రరిగి వెళ్లా, సుగంధ దరవాములను పరిమ్ళ తెైలములను సిదిపరచి,
ఆజాచొపుపన్ విశారంత్రదిన్మున్ తీరికగా ఉండిరి.
ఆదివారమున్ తెలావారుచండగా (ఆ స్త్తీలు) తాము సిదిపరచిన్ సుగంధ
దరవాములను తీసికొని సమ్యధి యొదదకు వచిచ
సమ్యధిముందర ఉండిన్ రాయి దొరలింప బడియండుట చూచి లోపలికి వెళ్లారి
గాని
పరభువెైన్ యేసు దేహము వారికి కన్బడలేదు.
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ఇందునుగూరిచ వారికేమియ తోచకయండగా, పరకాశమ్యన్మైన్ వసతీములు
ధరించిన్ యిదదరు మ్నుషుాలు వారియొదద నిలువబడిరి.
వారు భ్యపడి ముఖములను నేల మోప యండగా వీరుసజీవుడెైన్ వానిని
మీ రందుకు మ్ృతులలో వెదకుచనానరు?
ఆయన్ ఇకకడలేడు, ఆయన్ లేచియనానడు; ఆయన్ ఇంక గలిలయలో
ఉండి న్పుపడు
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు ప్రపషు
ఠ లైన్ మ్నుషుాల చేత్రకి అపపగింపబడి,
సిలువవేయబడి, మూడవ దిన్మ్ందు లేవవలసియన్నదని ఆయన్ మీతో
చెపపన్ మ్యట జా
ా పకము చేసికొనుడని వారితో
అపుపడు వారాయన్ మ్యటలు జా
ా పకము చేసికొని

Now upon the first day of the week very early in the morning, they came
unto the sepulcher, bringing the spices which they had prepared; and
certain others were with them.
And they found the stone rolled away from the sepulcher.
And they entered in and found not the body of the Lord Jesus.
And it came to pass, as they were much perplexed about this, behold, two
men stood by them in shining garments.
And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said
unto them, "Why seek ye the living among the dead?
He is not here, but is risen! Remember how He spoke unto you when He was
yet in Galilee,
saying, `The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and
be crucified, and the third day rise again.'"
And they remembered His words,
and returned from the sepulcher and told all these things unto the eleven
and to all the rest.
It was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James, and
other women who were with them, who told these things unto the apostles.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.

సమ్యధి యొదదనుండి త్రరిగి వెళ్లా యీ సంగతులనినయ పదునొకండుగురు
శిషుాలకును త్కికన్వారికందరికిని తెలియజేసిరి.

Then arose Peter and ran unto the sepulcher; and stooping down, he beheld
the linen cloths laid by themselves. And he departed, wondering to himself
at that which had come to pass.
ఈ సంగతులు అపసతలులతో చెపపన్ వారవరన్గామ్గదలేనే మ్రియయ
And behold, two of them were going that same day to a village called
యోహన్నయ యాకోబు త్లిాయె
ై న్ మ్రియయ వారితో కూడ ఉన్న యిత్ర Emmaus, which was from Jerusalem about seven miles.
స్త్తీలును.
అయితే వారి మ్యటలు వీరి దృష్ుకి వెఱ్ఱఱమ్యటలుగా కన్బడెను గనుక వీరు
And they talked together of all these things which had happened.
వారి మ్యటలు న్మ్ిలేదు.
అయితే పేతురు లేచి, సమ్యధి యొదదకు పరుగెత్రతకొనిపోయి వంగిచూడగా,
And it came to pass that while they communed and reasoned together,
నారబటులు మ్యత్ిము విడిగా కన్బడెను. అత్డు జరిగిన్దానిని గూరిచ
Jesus Himself drew near and went with them.
ఆశచరాపడుచ ఇంటికి వెళ్లాను.
ఇదిగో ఆ దిన్మ్ందే వారిలో ఇదదరు యెరూష్లేము న్కు ఆమ్డదూరమున్
But their eyes were held, that they should not know Him.
ఉన్న ఎమ్యియ అను ఒక గా
ా చ
ర మ్ మున్కు వెళ్ల
జరిగిన్ ఈ సంగతులనిన టినిగూరిచ యొక రితో నొకరు సంభాష్ంచచండిరి. And He said unto them, "What manner of communications are these that ye
have one to another as ye walk and are sad?"
వారు సంభాష్ంచచ ఆలోచించకొనుచండగా, యేసు తానే దగురకువచిచ
And one of them, whose name was Cleopas, answering said unto Him, "Art
వారితోకూడ న్డిచెను;
thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which
have come to pass there in these days?"
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అయితే వారాయన్ను గురు
ి పటులేకుండ వారి కనునలు మూయబడెను.

And He said unto them, "What things?" And they said unto Him,
"Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word
before God and all the people;
ఆయన్ మీరు న్డుచచ ఒకరితో ఒకరు చెపుపకొనుచన్న యీ మ్యట
and how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to
లేమ్ని అడుగగా వారు దుుఃఖముఖులై నిలిచిరి.
death and have crucified Him.
వారిలో కెాయొప్ర అనువాడుయెరూష్లేములో బస చేయచండి, యీ
But we trusted that it had been He who should have redeemed Israel. And
దిన్ములలో అకకడ జరిగిన్ సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయన్ను besides all this, today is the third day since these things were done.
అడిగెను.
ఆయన్ అవి ఏవని వారిని అడిగిన్పుపడు వారున్జరేయడెైన్ యేసును
Yea, and certain women also of our company, who were early at the
గూరిచన్ సంగతులే; ఆయన్ దేవునియెదుటను పరజలందరియెదుటను
sepulcher, made us astonished.
కిరయలోను వాకాములోను శకిి గల పరవకియె
ై యండెను.
మ్న్ పరధాన్ యాజకులును అధికారులును ఆయన్ను ఏల్లగు మ్రణశిక్షకు
అపపగించి, సిలువవేయించిరో నీకు తెలియదా?
ఇశారయేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిుంచి యంటిమి;
ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడు దిన్ముల్లయెను.

And when they found not His body, they came saying that they had also
seen a vision of angels, who said that He was alive.
And certain of those who were with us went to the sepulcher and found it
even so as the women had said, but Him they saw not."

అయితే మ్యలో కొందరు స్త్తీలు తెలా వారగానే సమ్యధియొదదకు వెళ్లా, ఆయన్
దేహమును కాన్క వచిచ
కొందరు దేవదూత్లు త్మ్కు కన్బడి ఆయన్ బరదికియనానడని చెపపరని
మ్యతో చెపప మ్యకు విసియము కలుగజేసిరి.
మ్యతోకూడ ఉన్నవారిలో కొందరు సమ్యధియొదదకు వెళ్లా ఆ స్త్తీలు చెపపన్ట్ట
ు
కనుగొనిరి గాని, ఆయన్ను చూడలేదని ఆయన్తో చెపపరి.
అందు కాయన్ అవివేకుల్లరా, పరవకిలు చెపపన్ మ్యటలన్నినటిని న్మ్ిని
మ్ందమ్తుల్లరా,
కీరసు
త ఈల్లగు శర మ్పడి
త్న్ మ్హిమ్లో పరవేశించట అగత్ాము కాదా
అని వారితో చెపప

Then He said unto them, "O fools, and slow of heart to believe all that the
prophets have spoken!
Ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory?"

27

మోషేయ సమ్సత పరవకిలును మొదలు
కొని లేఖన్ములనినటిలో
త్నున గూరిచన్ వచన్ముల భావము వారికి తెలిపను.

And it came to pass, as He sat at meat with them, He took bread and
blessed it, and broke and gave it to them.
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And their eyes were opened and they knew Him. And He vanished out of
their sight.
And they said to one another, "Did not our hearts burn within us while He
talked with us on the way and while He opened to us the Scriptures?"
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ఇంత్లో తాము వెళ్ల
ా చన్న గా
ర మ్ము దగురకు వచిచన్పుపడు ఆయన్ యింక
కొంత్దూరము వెళ్ల
ా న్ట్ట
ా అగపడగా
వారు సాయంకాలము కావచిచన్ది, పరదు
ద గు
ర ంకిన్ది, మ్యతోకూడ ఉండుమ్ని
చెపప, ఆయన్ను బలవంత్ముచేసిరి గనుక ఆయన్ వారితో కూడ ఉండుటకు
లోపలికి వెళ్లాను.
ఆయన్ వారితో కూడ భోజన్మున్కు కూరుచన్నపుపడు, ఒక ర్కట్టును
పట్ట
ు కొని సోతత్ిము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచి పటుగా
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వారి కనునలు
తెరవబడి ఆయన్ను గురు
ి పటిురి; అంత్ట ఆయన్
వారికి అదృశుాడాయెను.

saying, "The Lord is risen indeed and hath appeared to Simon!"

And beginning with Moses and all the prophets, He expounded unto them
in all the Scriptures the things concerning Himself.
And they drew nigh unto the village whither they were going, and He made
as though He would have gone further.
But they constrained Him, saying, "Abide with us, for it is toward evening
and the day is far spent." And He went in to tarry with them.

And they rose up that same hour and returned to Jerusalem, and found the
eleven gathered together and those who were with them,
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అపుపడు వారు ఆయన్ తో
ి వలో మ్న్తో మ్యటల్లడుచ లేఖన్ములను
మ్న్కు బోధపరచ చన్నపుపడు మ్న్ హృదయము మ్న్లో
మ్ండుచండలేదా అని యొకనితో ఒకడు చెపుపకొనిరి.
ఆ గడియలోనే వారు లేచి, యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వెళాగా, పదు
నొకొండుగురు శిషుాలును వారితో కూడ ఉన్నవారును కూడివచిచ
పరభువు నిజముగా లేచి స్త్మోనున్కు కన్ బడెన్ని చెపుపకొనుచండిరి. వారిది
విని
తో
ి వలో
జరిగిన్ సంగతులును, ఆయన్ ర్కట్టు విరుచటవలన్ త్మ్
కేల్లగు తెలియబడెనో అదియ తెలియజేసిరి.
వారు ఈల్లగు మ్యటల్లడుచండగా ఆయన్ వారి మ్ధాను నిలిచి--మీకు
సమ్యధాన్మ్వుగాకని వారితో అనను.
అయితే వారు దిగులుపడి భ్యాకారంతులై, భూత్ము త్మ్కు కన్బడెన్ని
త్లంచిరి.
అపుపడాయన్మీరందుకు కలవరపడుచనానరు? మీ హృద యములలో
సందేహములు పుటునేల?
నేనే ఆయన్ను అనుటకు నా చేతులను నా ప్రదములను చూడుడి; న్నున
పటిు చూడుడి, నా కున్నట్ట
ు గా మీరు చూచచన్న యెముకలును మ్యంస
మును భూత్మున్ కుండవని చెపప
త్న్ చేతులను ప్రదము లను వారికి చూపను.
అయితే వారు సంతోష్ముచేత్ ఇంకను న్మ్ిక ఆశచరాపడుచండగా
ఆయన్ఇకకడ మీయొదద ఏమైన్ ఆహారము కలదా అని వారిన్డిగెను.

And they told what things were done on the way, and how He was known to
them in the breaking of bread.

42

వారు కాలిచన్ చేప ముకకను ఆయన్ కిచిచరి.
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ఆయన్ దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజంచెను.
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Then opened He their understanding, that they might understand the
Scriptures,
and said unto them, "Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer
and to rise from the dead the third day,
and that repentance and remission of sins should be preached in His name
among all nations, beginning at Jerusalem.
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అంత్ట ఆయన్మోషే ధరిశాసతీములోను పరవకిల గరంథములలోను,
కీరిన్లలోను న్నునగూరిచ వా
ర యబడిన్ వనినయ నరవేరవలన్ని నేను
మీయొదద ఉండిన్పుపడు మీతో చెపపన్ మ్య
అపుపడు వారు లేఖన్ములు గరహించన్ట్ట
ా గా ఆయన్ వారి మ్న్సుసను తెరచి And ye are witnesses of these things.
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కీరసు
త శర మ్పడి మూడవ దిన్ మున్ మ్ృతులలోనుండి లేచన్నియ

And behold, I send the promise of My Father upon you; but tarry ye in the
city of Jerusalem until ye be endued with power from on high."
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యెరూష్లేము మొదలుకొని సమ్సత జన్ములలో ఆయన్పేరట మ్యరు
మ్న్సుసను ప్రపక్షమ్యపణయ పరకటింపబడున్నియ వా
ర యబడియన్నది.

And He led them out as far as to Bethany, and He lifted up His hands and
blessed them.

Luke

24

48

ఈ సంగతులకు మీరే సాకు
ు లు
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ఇదిగో నా త్ండిర వాగా
ద న్ము చేసిన్ది మీమీదికి పంపు చనానను; మీరు
పైనుండి శకిి పందువరకు పటుణములో నిలిచి యండుడని వారితో చెపపను.

And it came to pass, while He blessed them, He was parted from them and
carried up into Heaven.
And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy,
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And as they thus spoke, Jesus Himself stood in the midst of them and said
unto them, "Peace be unto you."
But they were terrified and afraid, and supposed that they had seen a spirit.
And He said unto them, "Why are ye troubled, and why do thoughts arise in
your hearts?
Behold My hands and My feet, that it is I Myself. Handle Me and see, for a
spirit hath not flesh and bones, as ye see Me to have."
And when He had thus spoken, He showed them His hands and His feet.
And while they yet believed not for joy, and wondered, He said unto them,
"Have ye here any meat?"
And they gave Him a piece of a broiled fish and of a honeycomb.

And He took it and ate before them.
And He said unto them, "These are the words which I spoke unto you while I
was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the
Law of Moses and in the Prophets and in the Psalms concerning Me."
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ఆయన్ బేత్నియవరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతు లత్రత వారిని
ఆశీరవదించెను.
వారిని ఆశీరవదించచండగా ఆయన్ వారిలోనుండి పరతేాకింపబడి
పరలోకమున్కు ఆరోహణుడాయెను.
వారు ఆయన్కు న్మ్సాకరము చేసి మ్హా ఆన్ందముతో
యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వెళ్లా
యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోతత్ిము చేయచండిరి.

and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

దేవునియొదదనుండి పంపబడిన్ యొక మ్నుషుాడు ఉండెను; అత్ని పేరు
యోహాను.
అత్ని మూలముగా అందరు విశవసించన్ట్ట
ా అత్డు ఆ వెలుగునుగూరిచ
సాక్షా మిచచటకు సాకిుగా వచెచను.
అత్డు ఆ వెలుగెైయండ లేదు గాని ఆ వెలుగునుగూరిచ సాక్షామిచచటకు
అత్డు వచెచను.
నిజమైన్ వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచచచ పరత్ర మ్నుషుాని
వెలిగించచన్నది.
ఆయన్ లోకములో ఉండెను, లోక మ్యయన్ మూలముగా కలిగెను గాని
లోకమ్యయన్ను తెలిసికొన్లేదు.
ఆయన్ త్న్ సవకీ యలయొదదకు వచెచను; ఆయన్ సవకీయలు ఆయన్ను
అంగీకరింపలేదు.

That was the true Light which lighteth every man that cometh into the
world.
He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew
Him not.
He came unto His own, and His own received Him not.

త్నున ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అన్గా త్న్ నామ్మున్ందు
విశావసముంచిన్వారికి, దేవుని పలాలగుటకు ఆయన్ అధికారము
అనుగరహించెను.
వారు దేవునివలన్ పుటిున్వారే గాని, రకిమువలన్నైన్ను శరీరేచఛవలన్నైన్ను
మ్యనుషేచఛవలన్నైన్ను పుటిున్వారు కారు.
ఆ వాకాము శరీరధారియె
ై , కృప్రసత్ాసంపూరు
ణ డుగా మ్న్మ్ధా నివసించెను;
త్ండిరవలన్ కలిగిన్ అదివ తీయకుమ్యరుని మ్హిమ్వల మ్న్ము ఆయన్
మ్హిమ్ను కనుగొంటిమి
యోహాను ఆయన్నుగూరిచ సాక్షా మిచచచనా వెనుక వచచవాడు నాకంట్ట
పరముఖుడు గనుక ఆయన్ నాకంట్ట ముందటివాడాయెన్నియ, నేను
చెపపన్వాడు ఈయనే అనియ ఎలుగెత్రత చెపపను.

John bore witness of Him and cried, saying, "This was He of whom I spoke,
`He that cometh after me is preferred before me, for He was before me.'"

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word
was God.
The same was in the beginning with God.

All things were made by Him, and without Him was not anything made that
was made.
ఆదియందు వాకాముండెను, వాకాము దేవునియొదద ఉండెను, వాకాము దేవుడెై In Him was life, and that life was the Light of men.
యండెను.
ఆయన్ ఆది యందు దేవునియొదద ఉండెను. సమ్సతమును ఆయన్
And the Light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.
మూలముగా కలిగెను,
కలిగియన్నదేదియ ఆయన్ లేకుండ కలుగలేదు.
There was a man sent from God, whose name was John.
ఆయన్లో జీవముండెను; ఆ జీవము మ్నుషుాలకు వెలుగెైయండెను.
The same came as a witness to bear witness of the Light, that all men
through him might believe.
ఆ వెలుగు చీకటిలో పరకాశించచన్నది గాని చీకటి దాని గరహింపకుండెను.
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of
God, even to those who believe in His name,
who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of
man, but of God.
And the Word was made flesh, and dwelt among us (and we beheld His
glory, the glory as of the only Begotten of the Father), full of grace and truth.

And of His fullness have we all received, and grace for grace.
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the
bosom of the Father, He hath declared Him.
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ఆయన్ పరిపూరణత్లోనుండి మ్న్మ్ందరము కృప వెంబడి కృపను పందిత్రవిిు. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from
Jerusalem to ask him, "Who art thou?"
ధరిశాసతీము మోషేదావరా అను గరహింపబడెను; కృపయ సత్ామును
And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ."
యేసు కీరసు
త దావరా కలిగెను.
ఎవడును ఎపుపడెైన్ను దేవుని చూడలేదు; త్ండిర ర్కముిన్నున్న అదివతీయ And they asked him, "What then? Art thou Elijah?" And he said, "I am not."
కుమ్యరుడె ఆయన్ను బయలు పరచెను.
"Art thou that Prophet?" And he answered, "No."
నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూష్లేము నుండి యాజకులను
Then said they unto him, "Who art thou, that we may give an answer to
లేవీయలను యోహానునొదదకు పంపన్పుపడు అత్డిచిచన్ సాక్షామిదే.
those who sent us? What sayest thou of thyself?"
అత్డు ఎరుగన్న్క ఒపుపకొనను; కీరసు
త ను కాన్ని ఒపుపకొనను.

He said, "I am `the voice of one crying in the wilderness, "Make straight the
way of the Lord,"' as said the prophet Isaiah."
కాగా వారు మ్రి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అత్డు కాన్నను. And those who were sent were of the Pharisees.
నీవు ఆ పరవకివా అని అడుగగాకాన్ని ఉత్తరమిచెచను. కాబటిు వారునీవెవరవు?
మ్ముి పంపన్వారికి మేము ఉత్తరమియావలను గనుక నినునగూరిచ నీవేమి
చెపుపకొనుచనానవని అత్ని న్డిగిరి
అందు కత్డుపరవకియె
ై న్ యెష్యా చెపపన్ట్ట
ు నేను పరభువు తో
ి వ
సరాళముచేయడి అని అరణాములో ఎలుగెత్రత చెపుప ఒకని శబదము అని
చెపపను.
పంపబడిన్వారు పరిసయాలకు చెందిన్ వారు

And they asked him, and said unto him, "Why dost thou baptize then if thou
art not that Christ, nor Elijah, neither that Prophet?"
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నేను ఆయన్ను ఎరుగనైత్రని గాని ఆయన్ ఇశారయేలుకు పరత్ాక్షమ్గుటకు
నేను నీళాలొ బాపతసి మిచచచ వచిచత్రన్ని చెపపను.

And I saw and bore record that this is the Son of God."
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మ్రియ యోహాను సాక్షామిచచచ ఆత్ి ప్రవురమువల ఆకాశమునుండి
దిగివచచట చూచిత్రని; ఆ ఆత్ి ఆయన్మీద నిలిచెను.

Again the next day John stood with two of his disciples,

John answered them, saying, "I baptize with water, but there standeth One
among you whom ye know not.

He it is who, coming after me, is preferred before me, whose shoe's strap I
am not worthy to unloose."
వారు నీవు కీరసు
త వెైన్ను ఏలీయావెైన్ను ఆ పరవకి వెైన్ను కానియెడల ఎందుకు
These things were done in Bethabara beyond the Jordan, where John was
బాపతసిమిచచచనానవని అత్నిని అడుగగా
baptizing.
యోహాను నేను నీళాలో బాపత సిమిచచచనానను గాని నా వెనుక
The next day John saw Jesus coming unto him, and said, "Behold, the Lamb
వచచచన్నవాడు మీ మ్ధా ఉనానడు;
of God, who taketh away the sin of the world!
మీరాయన్ నరుగరు, ఆయన్ చెపుపల వారును విపుపటకెైన్ను నేను
This is He of whom I said, `After me cometh a Man who is preferred before
యోగుాడను కాన్ని వారితో చెపపను.
me, for He was before me.'
యోహాను బాపతసిమిచచచన్న యొరా
ద నున్దికి ఆవలనున్న బేత్నియలో ఈ And I knew Him not; but that He should be made manifest to Israel,
సంగతులు జరిగెను.
therefore have I come baptizing with water."
మ్రువాడు యోహాను యేసు త్న్యొదదకు రాగా చూచిఇదిగో లోకప్రపమును And John bore record, saying, "I saw the Spirit descending from Heaven like
మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపలా.
a dove, and It abode upon Him.
నా వెనుక ఒక మ్నుషుాడు వచచచనానడు; ఆయన్ నాకంట్ట పరముఖుడు
And I knew Him not. But He that sent me to baptize with water, the Same
గనుక నాకంట్ట ముందటి వాడాయెన్ని నేనవరినిగూరిచ చెపపత్రనో ఆయనే
said unto me, `Upon whom thou shalt see the Spirit descending and
యీయన్.
remaining on Him, the Same is He that baptizeth with the Holy Ghost.'
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నేను ఆయన్ను ఎరుగనైత్రని గాని నీళాలొ బాపతసి మిచచటకు న్నున
పంపన్వాడునీవెవనిమీద ఆత్ి దిగివచిచ నిలుచట చూతువో ఆయనే
పరిశుదా
ి త్ిలో బాపతసి మిచచవాడని నాతో చెపపను.
ఈయనే దేవుని కుమ్యరుడని నేను తెలిసికొని సాక్షామిచిచ త్రన్నను.
మ్రునాడు మ్రల యోహానును అత్ని శిషుాలలో ఇదదరును నిలుచండగా

and looking upon Jesus as He walked, he said, "Behold the Lamb of God!"
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అత్డు చెపపన్మ్యట ఆ యిదదరు శిషుాలు విని యేసును వెంబడించిరి.

1
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యేసు వెనుకకు త్రరిగి, వారు త్నున వెంబ డించట చూచిమీరేమి
వెదకుచనానరని వారిన్డుగగా వారురబీబ, నీవు ఎకకడ కాపురమునానవని
ఆయన్ను అడిగిరి. రబిబయను మ్యటకు బోధకుడని అరథము.

One of the two who heard John speak, and followed Him, was Andrew,
Simon Peter's brother.
He first found his own brother Simon and said unto him, "We have found
the Messiah" (which is, being interpreted, "the Christ").
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And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, He said, "Thou
art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas" (which is by
interpretation, "a stone").
The day following, Jesus would go forth into Galilee, and found Philip and
said unto him, "Follow Me."
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
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వచిచ చూడుడని ఆయన్ వారితో చెపపగా వారు వెళ్లా, ఆయన్ కాపురమున్న
సథలము చూచి, ఆ దిన్ము ఆయన్ యొదద బసచేసిరి. అపుపడు పగలు
రమ్యరమి నాలుగు గంటల వేళ ఆయెను.
యోహాను మ్యట విని ఆయన్ను వెంబడించిన్ యిదదరిలో ఒకడు స్త్మోను
పేతురుయొకక సహోదరుడెైన్ అందరయ.
ఇత్డు మొదట త్న్ సహోదరుడెైన్ స్త్మోనును చూచిమేము మస్త్సయను
కనుగొంటి మ్ని అత్నితో చెపప
యేసునొదదకు అత్ని తోడుకొని వచెచను. మస్త్సయ అను మ్యటకు
అభిష్కు
ి డని అరథము. యేసు అత్నివెైపు చూచినీవు యోహాను కుమ్యరుడవెైన్
స్త్మోనువు; నీవు కేఫా అన్బడుదువని చెపపను. కేఫా అను మ్యటకు రాయి అని
అరథము.
మ్రునాడు ఆయన్ గలిలయకు వెళాగోరి ఫిలిపుపను కనుగొనిన్నున
వెంబడించమ్ని అత్నితో చెపపను.
ఫిలిపుప బేత్సయిదావాడు, అన్గా అందరయ పేతురు అనువారి పటుణపు
కాపురసు
థ డు.
ఫిలిపుప న్త్న్యేలును కనుగొనిధరిశాసతీములో మోషేయ పరవకిలును
ఎవరిని గూరిచ వా
ర సిరో ఆయన్ను కనుగొంటిమి; ఆయన్ యోసేపు
కుమ్యరుడెైన్ న్జరేయడగు యేసు అని అత్నితో చెపపను.
అందుకు న్త్న్యేలున్జ రేతులోనుండి మ్ంచిదేదైన్ రాగలదా అని అత్ని
న్డుగగా వచిచ చూడుమ్ని ఫిలిపుప అత్నితో అనను.
యేసు న్త్న్యేలు త్న్ యొదదకు వచచట చూచిఇదిగో యిత్డు నిజముగా
ఇశారయేలీయడు, ఇత్నియందు ఏ కపటమును లేదని అత్నిగూరిచ చెపపను.
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న్నున నీవు ఏల్లగు ఎరుగుదు వని న్త్న్యేలు ఆయన్ను అడుగగా
యేసుఫిలిపుప నినున పలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెట్ట
ు కిరంద ఉన్న
పుపడ నినున చూచిత్రన్ని అత్నితో చెపపను.

And He said unto him, "Verily, verily I say unto you, hereafter ye shall see
heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the
Son of Man."
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And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, "What seek
ye?" They said unto Him, "Rabbi" (which is to say, being interpreted,
"Master"), "where dwellest Thou?"
అత్డు న్డుచచన్న యేసు వెైపు చూచిఇదిగో దేవుని గొఱ్ఱపలా అని చెపపను. He said unto them, "Come and see." They came and saw where He dwelt
and stayed with Him that day, for it was about the tenth hour.

Philip found Nathanael and said unto him, "We have found Him of whom
Moses in the Law and the Prophets wrote: Jesus of Nazareth, the son of
Joseph."
And Nathanael said unto him, "Can any good thing come out of Nazareth?"
Philip said unto him, "Come and see."
Jesus saw Nathanael coming to Him, and said of him, "Behold, an Israelite
indeed, in whom is no guile!"
Nathanael said unto Him, "How knowest Thou me?" Jesus answered and
said unto him, "Before Philip called thee, when thou wast under the fig tree,
I saw thee."
Nathanael answered and said unto Him, "Rabbi, Thou art the Son of God;
Thou art the King of Israel."
Jesus answered and said unto him, "Because I said unto thee, `I saw thee
under the fig tree,' believest thou? Thou shalt see greater things than these."
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న్త్న్ యేలుబోధకుడా, నీవు దేవుని కుమ్యరుడవు, ఇశారయేలు రాజవు అని
ఆయన్కు ఉత్తరమిచెచను.
అందుకు యేసుఆ అంజూరపు చెట్ట
ు కిరంద నినున చూచిత్రన్ని నేను
చెపపన్ందువలన్ నీవు న్ముిచనానవా? వీటికంట్ట గొపప కారాములు
చూతువని అత్నితో చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయ, దేవుని దూత్లు
మ్నుష్ాకుమ్యరునిపైగా ఎకుకటయను దిగుట యను చూతురని మీతో
నిశచయముగా చెపుప చనానన్నను.
మూడవ దిన్మున్ గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను.
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యేసు--ఆ బాన్లు నీళాతో నింపుడని వారితో చెపపగా వారు వాటిని
అంచలమ్ట్ట
ు కు నింపరి.
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అపుపడాయన్ వారితోమీరిపుపడు ముంచి, విందు పరధానియొదదకు
తీసికొనిపండని చెపపగా, వారు తీసికొనిపోయిరి.
ఆ దా
ర కాురసము ఎకకడనుండి వచెచనో ఆ నీళ్ల
ా ముంచి తీసికొనిపోయిన్
పరిచారకులకే తెలిసిన్దిగాని విందు పరధానికి తెలియక పోయెను గనుక
దా
ర కాురసమైన్ ఆ నీళ్ల
ా రుచిచూచిన్పుపడు ఆ విందు పరధాని పండిా కుమ్యరుని
పలిచి
పరత్రవాడును మొదట మ్ంచి దా
ర కాురసమును పోసి, జనులు మ్తు
త గా
ఉన్నపుపడు జబుబరసము పోయను; నీవెైతే ఇదివరకును మ్ంచి దా
ర కాురసము
ఉంచకొని యనానవని అత్నితో చెపపను.
గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచకకిరయను చేసి త్న్
మ్హిమ్ను బయలుపరచెను; అందువలన్ ఆయన్ శిషుాలు ఆయన్యందు
విశావసముంచిరి.
అట్టత్రువాత్ ఆయన్య ఆయన్ త్లిాయ ఆయన్ సహోదరులును
ఆయన్ శిషుాలును కపరనహూమున్కు వెళ్లా అకకడ కొనిన దిన్ములుండిరి.
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And on the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the
mother of Jesus was there;
and both Jesus and His disciples were called to the marriage.

And when they lacked wine, the mother of Jesus said unto Him, "They have
no wine."

Jesus said unto her, "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not
yet come."
యేసు త్లిా అకకడ ఉండెను; యేసును ఆయన్ శిషుాలును ఆ వివాహమున్కు His mother said unto the servants, "Whatsoever He saith unto you, do it."
పలువ బడిరి.
దా
ర కాురసమైపోయిన్పుపడు యేసు త్లిావారికి దా
ర కాురసము లేదని ఆయన్తో
And there were set there six waterpots of stone, according to the manner of
చెపపగా
the purifying of the Jews, holding twenty to thirty gallons apiece.
యేసు ఆమతో అమ్యి, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమ్య మింకను రాలేదనను. Jesus said unto them, "Fill the waterpots with water." And they filled them
up to the brim.
ఆయన్ త్లిా పరిచారకులను చూచి ఆయన్ మీతో చెపుపన్ది చేయడనను. And He said unto them, "Draw some out now, and bear it unto the governor
of the feast." And they took it.
యూదుల శుదీికరణాచారపరకారము రండసి మూడసి తూములు పట్ట
ు ఆరు
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, not
రాత్రబాన్లు అకకడ ఉంచబడియండెను.
knowing from whence it had come (but the servants who drew the water
knew), the governor of the feast called the bridegroom
and said unto him, "Every man at the beginning doth set forth good wine,
and when men have drunk well, then that which is worse; but thou hast
kept the good wine until now."
This beginning of miracles Jesus did in Cana of Galilee, and manifested forth
His glory; and His disciples believed in Him.
After this He went down to Capernaum, He and His mother and His brethren
and His disciples; and they continued there a few days.

And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem

and found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and
also the changers of money, sitting there.

And when He had made a scourge of small cords, He drove them all out of
the temple, with the sheep and the oxen, and poured out the changers'
money and overthrew the tables.
యూదుల పసాకపండుగ సమీపంపగా యేసు యెరూష్లేమున్కు వెళ్లా
And He said unto those who sold doves, "Take these things hence! Make not
My Father's house a house of merchandise!"
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దేవాలయములో ఎడాను గొఱ్ఱలను ప్రవురములను అముివారును రూకలు
మ్యరుచవారును కూరుచండుట చూచి
తా
ి ళాతో కొరడాలుచేసి, గొఱ్ఱలను ఎడాన్నినటిని దేవాలయములోనుండి
తోలివేసి, రూకలు మ్యరుచవారి రూకలు చలిావేసి, వారి బలాలు పడ దోరసి

And His disciples remembered that it was written: "The zeal of Thine house
hath eaten me up."
Then the Jews answered and said unto Him, "What sign showest thou unto
us, seeing that thou doest these things?"

ప్రవురములు అముి వారితోవీటిని ఇకకడ నుండి తీసికొనిపండి; నా త్ండిర
యిలు
ా వాాప్రరపుటిలు
ా గా చేయకుడని చెపపను.
ఆయన్ శిషుాలు నీ యింటినిగూరిచన్ ఆసకిి న్నున భ్కిుంచన్ని వా
ర య
బడియన్నట్ట
ు జా
ా పకము చేసికొనిరి.
కాబటిు యూదులు నీవు ఈ కారాములు చేయచనానవే; యే సూచక కిరయను
మ్యకు చూపదవని ఆయన్ను అడుగగా
యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్ట
ు డి, మూడు దిన్ములలో దాని లేపుదున్ని
వారితో చెపపను.

Jesus answered and said unto them, "Destroy this temple, and in three days
I will raise it up."
Then said the Jews, "Forty and six years was this temple in building, and wilt
thou raise it up in three days?"
But He spoke of the temple of His body.
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యూదులు ఈ దేవాలయము న్లువదియారు సంవత్సరములు కటిురే; నీవు
మూడు దిన్ ములలో దానిని లేపుదువా అనిరి.
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అయితే ఆయన్ త్న్ శరీరమ్ను దేవాలయమునుగూరిచ యీ మ్యట చెపపను. But Jesus did not commit Himself unto them, because He knew all men,
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ఆయన్ మ్ృతులలోనుండి లేచిన్ త్రువాత్ ఆయన్ ఈ మ్యట చెపపన్ని
ఆయన్ శిషుాలు జా
ా పకము చేసికొని, లేఖన్మును యేసు చెపపన్ మ్యటను
న్మిిరి.
ఆయన్ పసాక (పండుగ) సమ్యమున్ యెరూష్ లేములో ఉండగా, ఆ
పండుగలో అనేకులు ఆయన్ చేసిన్ సూచకకిరయలను చూచి ఆయన్
నామ్మ్ందు విశావసముంచిరి.
అయితే యేసు అందరిని ఎరిగిన్వాడు గనుక ఆయన్ త్నున వారి వశము
చేసికొన్ లేదు. ఆయన్ మ్నుషుాని ఆంత్రామును ఎరిగిన్ వాడు
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గనుక ఎవడును మ్నుషుానిగూరిచ ఆయన్కు సాక్షామియా న్కకరలేదు.
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యూదుల అధికారియె
ై న్ నీకొదేమ్ను పరిసయా డొకడుండెను.
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Jesus answered, "Verily, verily I say unto thee, unless a man be born of
water and of the Spirit, he cannot enter into the Kingdom of God.
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అత్డు రాత్రియందు ఆయన్యొదదకు వచిచబోధకుడా, నీవు
దేవునియొదదనుండి వచిచన్ బోధ కుడవని మే మరుగుదుము; దేవుడత్నికి
తోడెైయంటేనే గాని నీవు చేయచన్న సూచకకిర¸
అందుకు యేసు అత్నితోఒకడు కొరత్తగా జనిించితేనే కాని అత్డు దేవుని
రాజామును చూడలేడని నీతో నిశచయముగా చెపుప చనానన్నను.
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అందుకు నీకొదేముముసలివాడెైన్ మ్నుషుాడల్లగు జనిింపగలడు?
రండవమ్యరు త్లిా గరబ éమ్ందు పరవేశించి జనిింపగలడా అని ఆయన్ను
అడుగగా

Marvel not that I said unto thee, `Ye must be born again.'

When therefore He was risen from the dead, His disciples remembered that
He had said this unto them. And they believed the Scripture and the Word
which Jesus had said.
Now when He was in Jerusalem at the Passover on the feast day, many
believed in His name when they saw the miracles which He did.

and needed not that any should testify of man, for He knew what was in
man.
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.

The same came to Jesus by night and said unto Him, "Rabbi, we know that
thou art a teacher come from God; for no man can do these miracles that
thou doest, unless God be with him."
Jesus answered and said unto him, "Verily, verily I say unto thee, unless a
man be born again, he cannot see the Kingdom of God."
Nicodemus said unto Him, "How can a man be born when he is old? Can he
enter a second time into his mother's womb and be born?"

That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is
spirit.
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యేసు ఇటాననుఒకడు నీటిమూలముగాను ఆత్ిమూలము గాను
జనిించితేనేగాని దేవుని రాజాములో పరవేశింప లేడని నీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
శరీర మూలముగా జనిించిన్ది శరీరమును ఆత్ిమూలముగా జనిించిన్ది
ఆత్ియనై యన్నది.
మీరు కొరత్తగా జనిింపవలన్ని నేను నీతో చెపపన్ందుకు ఆశచరాపడవదు
ద .

The wind bloweth where it will, and thou hearest the sound thereof, but
canst not tell whence it cometh and whither it goeth: so is every one that is
born of the Spirit."
Nicodemus answered and said unto Him, "How can these things be?"

13

మ్రియ పరలోకమునుండి దిగివచిచన్వాడ, అన్గా పరలోకములో ఉండు
మ్నుష్ాకుమ్యరుడ త్పప పరలోకము న్కు ఎకికపోయిన్ వాడెవడును లేడు.

"For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that
whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
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అరణాములో మోషే సరపమును ఏల్లగు ఎతెతనో,
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ఆల్లగ విశవసించ పరత్రవాడును న్శింపక ఆయన్ దావరా నిత్ాజీవము
పందున్ట్ట
ా మ్నుష్ాకుమ్యరుడు ఎత్తబడవలను.
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దేవుడు లోకమును ఎంతో పేరమించెను. కాగా ఆయన్ త్న్
అదివతీయకుమ్యరునిగా3 పుటిున్ వానియందు విశావసముంచ పరత్రవాడును
న్శింపక నిత్ాజీవము పందున్ట్ట
ా ఆయన్ను అనుగరహించెను.

For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the
world through Him might be saved.
"He that believeth in Him is not condemned; but He that believeth not is
condemned already, because he hath not believed in the name of the only
begotten Son of God.
And this is the condemnation: that Light is come into the world, and men
loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
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లోకము త్న్ కుమ్యరుని దావరా రక్షణ పందుటకేగాని లోకమున్కు తీరుప
తీరుచటకు దేవుడాయన్ను లోకములోనికి పంప లేదు.
ఆయన్యందు విశావసముంచవానికి తీరుప తీరచబడదు; విశవసింపనివాడు
దేవుని అదివతీయకుమ్యరుని నామ్మ్ందు విశావస ముంచలేదు గనుక వానికి
ఇంత్కు మునుపే తీరుప తీరచబడెను.
ఆ తీరుప ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచను గాని త్మ్ కిరయలు
చెడివెైన్ందున్ మ్నుషుాలు వెలుగును పేరమింపక చీకటినే పేరమించిరి.
దుషాకరాము చేయ4 పరత్రవాడు వెలుగును దేవష్ం చను, త్న్ కిరయలు
దుష్కిరయలుగా కన్బడకుండున్ట్ట
ా వెలుగునొదదకు రాడు.
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Jesus answered and said unto him, "Art thou a master of Israel, and knowest
not these things?
గాలి త్న్ కిష్ుమైన్ చోటను విసరును; నీవు దాని శబదము విందువేగాని అది
Verily, verily I say unto thee, we speak what we know and testify what we
యెకకడనుండి వచచనో యెకకడికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆత్ిమూలముగా have seen; and ye receive not our witness.
జనిించిన్ పరత్రవాడును ఆల్లగ యనానడనను.
అందుకు నీకొ దేముఈ సంగతులేల్లగు సాధాములని ఆయన్ను అడుగగా
If I have told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I
tell you of heavenly things?
యేసు ఇటాననునీవు ఇశారయేలుకు బోధకుడవెై యండి వీటిని ఎరుగవా?
And no man hath ascended up to Heaven, but He that came down from
Heaven, even the Son of Man who is in Heaven.
మేము ఎరిగిన్ సంగత్రయే చెపుపచనానము, చూచిన్దానికే
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son
సాక్షామిచచచనానము, మ్య సాక్షాము మీరంగీకరింపరని నీతో
of Man be lifted up,
నిశచయముగా చెపుపచనానను.
భూసంబంధమైన్ సంగతులు నేను మీతో చెపపతే మీరు న్మ్ికున్నపుపడు,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life.
పరలోకసంబంధ మైన్వి మీతో చెపపన్యెడల ఏల్లగు న్ముిదురు?

For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light,
lest his deeds should be reproved.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made
manifest, that they are wrought in God."
After these things Jesus and His disciples came into the land of Judea, and
there He tarried with them, and baptized.
And John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was much
water there. And they came and were baptized,
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సత్ావరినుడెైతే త్న్ కిరయలు దేవుని మూలముగా చేయబడియన్నవని
పరత్ాక్షపరచ బడున్ట్ట
ా వెలుగునొదదకు వచచను.
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అట్టత్రువాత్ యేసు త్న్ శిషుాలతో కూడ యూదయ దేశమున్కు వచిచ
అకకడ వారితో కాలము గడుపుచ బాపతసిమిచచచ ఉండెను.
సలీము దగుర నున్న ఐనోన్ను సథలమున్ నీళ్ల
ా విసాతరముగా ఉండెను గనుక
యోహానుకూడ అకకడ బాపతసిమిచచచ ఉండెను; జనులు వచిచ
బాపతసిముపందిరి.
యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియండ లేదు.
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పండిాకుమ్యరిగలవాడు పండిా కుమ్యరుడు; అయితే నిలువబడి పండిా
కుమ్యరుని సవరము వినడి సేనహితుడు ఆ పండిా కుమ్యరుని సవరము విని
మికికలి సంతోష్ంచను; ఈ నా సంతోష్ము పరిపూరణమై యన్నది.

And what He hath seen and heard, to that He testifieth, and no man
receiveth His testimony.
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ఆయన్ హెచచవలసియన్నది, నేను త్గువలసి యన్నది.

He that hath received His testimony hath set his seal to this: that God is true.
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For He whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not
the Spirit by measure unto Him.
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పైనుండి వచచవాడు అందరికి పైనున్నవాడు; భూమి నుండి వచచవాడు
భూసంబంధియె
ై భూసంబంధమైన్ సంగతులనుగూరిచ మ్యటల్లడును;
పరలోకమునుండి వచచ వాడు అందరికి పైగానుండి
తాను కన్నవాటినిగూరిచయ విన్నవాటినిగూరిచయ సాక్షామిచచను; ఆయన్
సాక్షాము ఎవడును అంగీకరింపడు.
ఆయన్ సాక్షాము అంగీక రించిన్వాడు దేవుడు సత్ావంతుడను మ్యటకు
ముదరవేసి యనానడు.
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When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus
made and baptized more disciples than John
(though Jesus Himself baptized not, but His disciples),
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ఏలయన్గా దేవుడు తాను పంపన్వానికి కొలత్లేకుండ ఆత్ిన్నుగరహించను
గనుక ఆయన్ దేవుని మ్యటలే పలుకును.
త్ండిర కుమ్యరుని పేరమించచనానడు. గనుక ఆయన్ చేత్రకి సమ్సతము
అపపగించి యనానడు.
కుమ్యరునియందు విశావసముంచవాడ నిత్ాజీవముగలవాడు, కుమ్యరునికి
విధేయడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగరత్ వానిమీద నిలిచి
యండును.

for John had not yet been cast into prison.

Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews
about purifying.
And they came unto John and said unto him, "Rabbi, He that was with thee
beyond the Jordan, to whom thou bearest witness -- behold, the same
baptizeth and all men come to Him."
John answered and said, "A man can receive nothing, unless it be given him
from Heaven.
శుదీికరణాచార మును గూరిచ యోహాను శిషుాలకు ఒక యూదునితో
Ye yourselves bear me witness that I said, `I am not the Christ,' but that `I
వివాదము పుట్టును.
am sent before Him.'
గనుక వారు యోహాను నొదదకు వచిచబోధకుడా, యెవడు యొరా
ద నుకు అవత్ల He that hath the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom,
నీతో కూడ ఉండెనో, నీ వెవనిగూరిచ సాక్షామిచిచత్రవో, యిదిగో, ఆయన్
who standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the
బాపతసి మిచచచనానడు; అందరు ఆయన్యొదదకు వచచ చనానరని
bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled.
అత్నితో చెపపరి.
అందుకు యోహాను ఇటాననుత్న్కు పరలోకమునుండి అనుగరహింపబడితేనేగాని He must increase, but I must decrease.
యెవడును ఏమియ పంద నేరడు.
నేను కీరసు
త ను కాన్నియ, ఆయన్కంట్ట ముందుగా పంపబడిన్వాడనే అనియ
"He that cometh from above is above all; he that is of the earth is earthly
చెపపన్ట్ట
ు మీరే నాకు సాకు
ు లు.
and speaketh of the earth. He that cometh from Heaven is above all.

The Father loveth the Son and hath given all things into His hand.
He that believeth in the Son hath everlasting life; and he that believeth not
the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him."

He left Judea and departed again into Galilee,
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యోహాను కంట్ట యేసు ఎకుకవమ్ందిని శిషుాలనుగా చేసికొని వారికి
బాపతసిమిచచచన్న సంగత్ర పరిసయాలు వినిరని పరభువున్కు
తెలిసిన్పపడు
ఆయన్ యూదయ దేశము విడిచి గలిలయదేశమున్కు త్రరిగి వెళ్లాను.
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4
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అయి న్ను యేసే బాపతసిమియాలేదు గాని ఆయన్ శిషుాలిచచ చండిరి.

John

4

4

ఆయన్ సమ్రయ మ్యరుమున్ వెళావలసివచెచను గనుక
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యాకోబు త్న్ కుమ్యరుడెైన్ యోసేపుకిచిచన్ భూమి దగురనున్న
సమ్రయలోని సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచను.
అకకడ యాకోబు బావి యండెను గనుక యేసు పరయాణమువలన్
అలసియన్న రీత్రనే ఆ బావి యొదద కూరుచండెను; అపపటికి ఇంచమించ
పండెరండు గంటల్లయెను.
సమ్రయ స్త్తీ ఒకతె నీళ్లు చేదుకొను టకు అకకడికి రాగా యేసునాకు
దాహమున్కిమ్ిని ఆమ న్డిగెను.
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ఆయన్ శిషుాలు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్లాయండిరి.
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ఆ సమ్రయ స్త్తీయూదుడ వెైన్ నీవు సమ్రయ స్త్తీనైన్ న్నున
దాహమున్కిమ్ిని యేల్లగు అడుగుచనానవని ఆయన్తో చెపపను. ఏల
యన్గా యూదులు సమ్రయలతో సాంగత్ాము చేయరు.
అందుకు యేసునీవు దేవుని వరమునునాకు దాహమున్కిమ్ిని నినున
అడుగుచన్నవాడెవడో అదియ ఎరిగియంటే నీవు ఆయన్ను అడుగుదువు,
ఆయన్ నీకు జీవజల మిచచన్ని ఆమతో చెపపన్
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అందుకు యేసు ఈ నీళ్ల
ా తా
ి గు పరత్రవాడును మ్రల దపపగొనును;
నేనిచచ నీళ్ల
ా తా
ి గు వాడెపుపడును దపపగొన్డు; నేను వానికిచచ నీళ్ల
ా
నిత్ాజీవమున్కెై వానిలో ఊరడి నీటి బుగుగా ఉండున్ని ఆమతో చెపపను.

Jesus said unto her, "Go, call thy husband, and come hither."
The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said unto her,
"Thou hast well said, `I have no husband';
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ఆ స్త్తీ ఆయన్ను చూచి అయాా,నేను దపపగొన్కుండున్ట్ట
ా ను, చేదుకొనుట
కింత్దూరము రాకుండున్ట్ట
ా ను ఆ నీళ్ల
ా నాకు దయచేయమ్ని అడుగగా

for thou hast had five husbands, and he whom thou now hast is not thy
husband. In that thou saidst truly."
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యేసు నీవు వెళ్లా నీ పనిమి టిని పలుచకొని యికకడికి రమ్ిని ఆమతో
చెపపను.

The woman said unto Him, "Sir, I perceive that thou art a prophet.

and He needed to go through Samaria.

Then came He to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel
of ground that Jacob gave to his son Joseph.
Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with His
journey, sat thus by the well; and it was about the sixth hour.
There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, "Give
Me to drink."
(For His disciples had gone away unto the city to buy meat.)
Then said the woman of Samaria unto Him, "How is it that thou, being a
Jew, askest a drink of me, who am a woman of Samaria?" For the Jews have
no dealings with the Samaritans.
Jesus answered and said unto her, "If thou knewest the gift of God and who
it is that saith to thee, `Give Me to drink,' thou wouldest have asked of Him,
and He would have given thee living water."
The woman said unto Him, "Sir, thou hast nothing to draw with, and the
well is deep. From whence then hast thou that living water?
Art thou greater than our father Jacob, who gave us the well and drank
thereof himself, and his children and his cattle?"
Jesus answered and said unto her, "Whosoever drinketh of this water shall
thirst again,

అపుపడా స్త్తీ అయాా, యీ బావి లోతెైన్ది, చేదుకొనుటకు నీకేమియ లేదే; ఆ but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst;
జీవజలము ఏల్లగు నీకు దొరకును?
but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing
up into everlasting life."
తానును త్న్ కుమ్యళ్ల
ా ను, పశువులును, యీబావినీళ్ల
ా తా
ి గి మ్యకిచిచన్ మ్న్ The woman said unto Him, "Sir, give me this water, that I thirst not, neither
త్ండిరయె
ై న్ యాకోబుకంట్ట నీవు గొపపవాడవా? అని ఆయన్ను అడిగెను.
come hither to draw."
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ఆ స్త్తీనాకు పనిమిటి లేడన్గా, యేసు ఆమతొ నాకు పనిమిటి లేడని నీవు
చెపపన్ మ్యటసరియే;
నీకు అయిదుగురు పనిమిట్ట
ా ండిరి, ఇపుపడు ఉన్నవాడు నీ పనిమిటి కాడు;
సత్ామే చెపపత్రవనను.
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Our fathers worshiped on this mountain, and ye say that Jerusalem is the
place where men ought to worship."
Jesus said unto her, "Woman, believe Me, the hour cometh when ye shall
neither on this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
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అయితే యథారథముగా ఆరా ధించవారు ఆత్ితోను సత్ాముతోను త్ండిరని Jesus said unto her, "I that speak unto thee am He."
ఆరాధించ కాలము వచచచన్నది; అది ఇపుపడును వచేచయన్నది; త్నున
ఆరాధించవారు అటిువారే కావలన్ని త్ండిర కోరు చ
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దేవుడు ఆత్ిగనుక ఆయన్ను ఆరాధించ వారు ఆత్ితోను సత్ాముతోను
ఆరాధింపవలన్నను.
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ఆ స్త్తీ ఆయన్తోకీరసతన్బడిన్ మస్త్సయ వచచన్ని నేనరుగుదును; ఆయన్
వచిచన్పుపడు మ్యకు సమ్సతమును తెలియజేయన్ని చెపపగా
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యేసునీతో మ్యటల్లడు చన్న నేనే ఆయన్న్ని ఆమతో చెపపను.
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ఇంత్లో ఆయన్ శిషుాలు వచిచ ఆయన్ స్త్తీతో మ్యటల్లడుట చూచి
ఆశచరాపడిరి గానినీకేమి కావల న్నియె
ై న్ను, ఈమతో ఎందుకు మ్యటల్లడు
చనానవని యె
ై న్ను ఎవడును అడుగలేదు.
ఆ స్త్తీ త్న్ కుండ విడిచిపటిు ఊరిలోనికి వెళ్లా
మీరు వచిచ, నేను చేసిన్ వనినయ నాతో చెపపన్ మ్నుషుాని చూడుడి;
ఈయన్ కీరసు
త కాడా అని ఆ ఊరివారితో చెపపగా
వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయన్యొదదకు వచచచండిరి.
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ఆ లోగా శిషుాలుబోధకుడా, భోజన్ము చేయమ్ని ఆయన్ను వేడుకొనిరి.
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అందుకాయన్భుజంచటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని
వారితో చెపపగా

అపుపడా స్త్తీ అయాా, నీవు పరవకివని గరహించచనానను.

Ye worship ye know not what; we know what we worship, for salvation is of
the Jews.
మ్య పత్రులు ఈ పరవత్మ్ందు ఆరాధించిరి గాని ఆరా ధింపవలసిన్ సథలము But the hour cometh and now is, when the true worshipers shall worship
యెరూష్లేములో ఉన్నదని మీరు చెపుపదురని ఆయన్తో అన్గా యేసు
the Father in spirit and in truth; for the Father seeketh such to worship Him.
ఆమతో ఇటానను
అమ్యి, ఒక కాలము వచచచన్నది, ఆ కాలమ్ందు ఈ పరవత్ము
God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in
మీదనైన్ను యెరూష్లేములోనైన్ను మీరు త్ండిరని ఆరాధింపరు. నా మ్యట
truth."
న్ముిము;
మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించవారు, మేము మ్యకు తెలిసిన్దానిని
The woman said unto Him, "I know that Messiah cometh, who is called
ఆరాధించవారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచన్నది.
Christ. When He has come, He will tell us all things."

And upon this came His disciples and marveled that He talked with the
woman; yet no man said, "What seekest Thou?" or, "Why talkest Thou with
her?"
The woman then left her waterpot, and went her way into the city and said
to the men,
"Come, see a man who told me all things that ever I did. Is not this the
Christ?"
Then they went out of the city and came unto Him.

Meanwhile His disciples entreated Him, saying, "Master, eat."
But He said unto them, "I have meat to eat that ye know not of."
Therefore the disciples said one to another, "Hath any man brought Him
aught to eat?"
Jesus said unto them, "My meat is to do the will of Him that sent Me, and to
finish His work.
Say not ye, `There are yet four months and then cometh the harvest'?
Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are
white already to harvest.
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శిషుాలుఆయన్ భుజంచటకు ఎవడెైన్ నేమైన్ను తెచెచనేమో అని యొకనితో
ఒకడు చెపుప కొనిరి.

And he that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal,
that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
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And herein is that saying true, `One soweth and another reapeth.'
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యేసు వారిని చూచిన్నున పంపన్వాని చిత్తము నరవేరుచటయ, ఆయన్ పని
తుదముటిుంచటయ నాకు ఆహారమై యన్నది.
ఇంక నాలుగు నలలైన్ త్రువాత్ కోత్కాలము వచచన్ని మీరు చెపుపదురు
గదా. ఇదిగో మీ కనునలత్రత పలములను చూడుడి; అవి ఇపుపడ తెలాబారి
కోత్కు వచిచయన్నవని మీతో చెపుప చనానను.
వితు
త వాడును కోయవాడును కూడ సంతో ష్ంచన్ట్ట
ా , కోయవాడు జీత్ము
పుచచకొని నిత్ా జీవారథ మైన్ ఫలము సమ్కూరుచకొనుచనానడు.
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వితు
త వా డొకడు కోయవాడొకడను మ్యట యీ విష్యములో సత్ామే.
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మీరు దేనినిగూరిచ కష్ుపడ లేదో దానిని కోయటకు మిముిను పంపత్రని;
ఇత్రులు కష్ుపడిరి మీరు వారి కష్ుఫలములో పరవేశించచనానరని చెపపను.

So when the Samaritans had come unto Him, they besought Him that He
would tarry with them; and He abode there two days.
And many more believed because of His own word,

John

4

39

John

4

40

John

4

41

John

4

42

John

4

43

నేను చేసిన్వనినయ నాతో చెపపన్ని సాక్షా మిచిచన్ స్త్తీయొకక మ్యటనుబటిు and said unto the woman, "Now we believe, not because of thy saying, for
ఆ ఊరిలోని సమ్ర యలలో అనేకులు ఆయన్యందు విశావసముంచిరి.
we have heard Him ourselves and know that this is indeed the Christ, the
Savior of the world."
ఆ సమ్రయలు ఆయన్యొదదకు వచిచ,త్మ్యొదద ఉండుమ్ని ఆయన్ను
Now after two days He departed thence and went into Galilee.
వేడుకొనిరి గనుక ఆయన్ అకకడ రండు దిన్ములుండెను.
ఆయన్ మ్యటలు వినిన్ందున్ ఇంకను అనేకులు న్మిి ఆ స్త్తీని
For Jesus Himself testified that a prophet hath no honor in his own country.
చూచిఇకమీదట నీవు చెపపన్ మ్యటనుబటిు కాక
మ్యమ్ట్ట
ు కు మేము విని, యీయన్ నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని
Then when He had come into Galilee, the Galileans received Him, having
న్ముిచనానమ్నిరి.
seen all the things that He did at Jerusalem at the feast; for they also had
gone to the feast.
ఆ రండుదిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆయన్ అకకడనుండి బయలుదేరి గలిలయకు So Jesus came again into Cana of Galilee where He had made the water
వెళ్లాను.
wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
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ఎందుకన్గా పరవకి సవదేశములో ఘన్త్ పందడని యేసు సాక్షా మిచెచను.
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గలిలయలుకూడ ఆ పండుగకు వెళ్లువారు గనుక యెరూష్లేములో పండుగ
సమ్యమున్ ఆయన్చేసిన్ కారాములనినయ వారు చూచిన్ందున్ ఆయన్
గలిలయకు వచిచన్పుపడు వారు ఆయన్ను చేరుచకొనిరి.
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తాను నీళ్ల
ా దా
ర కాురసముగా చేసిన్ గలిలయలోని కానాకు ఆయన్ త్రరిగి
The nobleman said unto Him, "Sir, come down ere my child die!"
వచెచను. అపుపడు కపరన హూ ములో ఒక పరధానికుమ్యరుడు
రోగియె
ై యండెను.
యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచన్ని అత్డు విని ఆయన్యొదదకు Jesus said unto him, "Go thy way; thy son liveth." And the man believed the
వెళ్లా, త్న్ కుమ్యరుడు చావ సిదిమైయండెను గనుక ఆయన్వచిచ అత్ని సవసథ word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
పరచవలన్ని వేడుకొనను.

I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor; other men labored,
and ye have entered into their labors."
And many of the Samaritans of that city believed in Him because of the
saying of the woman who testified, "He told me all that ever I did."

When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went unto
Him and besought Him that He would come down and heal his son, for he
was at the point of death.
Then Jesus said unto him, "Unless ye see signs and wonders, ye will not
believe."
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యేసుసూచక కిరయలను మ్హతాకరాములను చూడ కుంటే మీరంత్మ్యత్ిము
న్మ్ిరని అత్నితో చెపపను.
అందుకా పరధానిపరభువా, నా కుమ్యరుడు చావక మునుపే రమ్ిని ఆయన్ను
వేడుకొనను.
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And as he was going down, his servants met him and told him, saying, "Thy
son liveth!"
Then he inquired of them the hour when he began to be healed. And they
said unto him, "Yesterday at the seventh hour the fever left him."
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యేసు నీవు వెళ్ల
ా ము, నీ కుమ్యరుడు బరదికియనానడని అత్నితో చెపపగా ఆ So the father knew that it was at the same hour in which Jesus had said unto
మ్నుషుాడు యేసు త్న్తో చెపపన్ మ్యట న్మిి వెళ్లా పోయెను.
him, "Thy son liveth." And he himself believed, and his whole house.
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అత్డింక వెళ్ల
ా చండగా అత్ని దాసులు అత్నికి ఎదురుగావచిచ, అత్ని
కుమ్యరుడు బరదికి యనానడని తెలియజపపరి.
ఏ గంటకు వాడు బాగు పడసాగెన్ని వారిని అడిగిన్పుపడు వారునిన్న ఒంటి
గంటకు జవరము వానిని విడిచెన్ని అత్నితో చెపపరి.
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నీ కుమ్యరుడు బరదికియనానడని యేసు త్న్తో చెపపన్ గంట అదే అని త్ండిర Now there is in Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the
తెలిసికొనను గనుక అత్డును అత్ని యింటివారందరును న్మిిరి.
Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
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ఇది యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచిచ చేసిన్ రండవ సూచకకిరయ.
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అట్టత్రువాత్ యూదుల పండుగ యొకటి వచెచను గనుక యేసు
యెరూష్లేమున్కు వెళ్లాను.
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యెరూష్లేములో గొఱ్ఱల దావరము దగుర, హెబీర భాష్లో బేతెసద అన్బడిన్
యొక కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మ్ంటపములు కలవు.
ఆ యా సమ్యములకు దేవదూత్ కోనేటిలో దిగి నీళ్ల
ా కదలించట కలదు.
నీరు కదలింపబడిన్ పమ్ిట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిు
వాాధిగలవాడెైన్ను బాగు పడును,
గనుక ఆ మ్ంటపములలో రోగులు, గు
ర డిివారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు
గలవారు, గుంపులుగా పడియండిరి.

John

5

5

అకకడ ముపపది యెనిమిది ఏండానుండి వాాధిగల యొక మ్నుషుాడుండెను.

The infirm man answered Him, "Sir, I have no man, when the water is
troubled, to put me into the pool; but while I am coming, another steppeth
down before me."
Jesus said unto him, "Rise, take up thy bed, and walk."
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యేసు, వాడు పడియండుట చూచి, వాడపపటికి బహుకాలమునుండి ఆ
సిథత్రలోనునానడని యెరిగిసవసథపడ గోరుచనానవా అని వాని న్డుగగా

And immediately the man was made whole, and took up his bed and
walked. Now it was the Sabbath on that day.
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The Jews therefore said unto him that was cured, "It is the Sabbath day; it is
not lawful for thee to carry thy bed."
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ఆ రోగి అయాా, నీళ్ల
ా కదలింపబడి న్పుపడు న్నున కోనేటిలోనికి దించటకు
నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచచన్ంత్లో మ్రియొకడు నాకంట్ట
ముందుగా దిగున్ని ఆయన్కు ఉత్తరమిచెచను.
యేసు నీవు లేచి నీ పరుపత్రతకొని న్డువుమ్ని వానితో చెపపగా
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వెంటనే వాడు సవసథత్నొంది త్న్ పరుపత్రతకొని న్డిచెను.

This is again the second miracle that Jesus did when He had come out of
Judea into Galilee.
After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.

In these lay a great multitude of invalid folk -- blind, halt, withered -- waiting
for the moving of the water.
For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the
water. Whosoever then first stepped in, after the troubling of the water,
was made whole of whatsoever disease he had.
And a certain man was there who had an infirmity for thirty and eight years.
When Jesus saw him lying there, and knew that he had been in that state a
long time, He said unto him, "Wilt thou be made whole?"

He answered them, "He that made me whole said unto me, `Take up thy
bed and walk.'"
Then they asked him, "What man is that who said unto thee, `Take up thy
bed and walk'?"
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ఆ దిన్ము విశారంత్రదిన్ము గనుక యూదులుఇది విశారంత్రదిన్ము గదా; నీవు నీ
పరుపత్రతకొన్ త్గదే అని సవసథత్ నొందిన్వానితో చెపపరి.
అందుకు వాడు న్నున సవసథపరచిన్వాడునీ పరుపత్రతకొని న్డువుమ్ని నాతో
చెపపన్నను.
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And he that was healed knew not who it was, for Jesus had removed
Himself away, a multitude being in that place.
Afterward Jesus found him in the temple and said unto him, "Behold, thou
art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee."
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అయితే యేసునాత్ండిర యిది వరకు పనిచేయచనానడు, నేనును
చేయచనానన్ని వారికి ఉత్తరమిచెచను.

For the Father loveth the Son and showeth Him all things that He Himself
doeth; and He will show Him greater works than these, that ye may marvel.
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For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son
quickeneth whom He will.
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ఆయన్ విశారంత్ర దినాచారము మీరుట మ్యత్ిమేగాక, దేవుడు త్న్ సొంత్ త్ండిర
అని చెపప, త్నున దేవునితో సమ్యనునిగా చేసికొనను గనుక ఇందు
నిమిత్తమును యూదులు ఆయన్ను చంపవలన్ని మ్రి ఎకుకవగా
పరయత్నము చేసిరి.
కాబటిు యేసు వారికి ఇట్ట
ా పరతుాత్తరమిచెచను త్ండిర యేది చేయట
కుమ్యరుడు చూచనో, అదే కాని త్న్ంత్ట తాను ఏదియ చేయనేరడు;
ఆయన్ వేటిని చేయనో, వాటినే కుమ్యరుడును ఆల్లగ చేయను.
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త్ండిర, కుమ్యరుని పేరమించచ, తాను చేయవాటి నలాను ఆయన్కు
that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that
అగపరచచనానడని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను. మ్రియ మీరు honoreth not the Son honoreth not the Father who hath sent Him.
ఆశచరా పడున్ట్ట
ా వీటికంట్ట గొపప కారాములను ఆయన్కు అగపరచను.

John

5

21

త్ండిర మ్ృతులను ఏల్లగు లేప బరదికించనో ఆల్లగ కుమ్యరుడును
త్న్కిష్ుము వచిచన్వారిని బరదికించను.
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త్ండిర యెవనికిని తీరుప తీరచడు గాని

వారు నీ పరుపత్రతకొని న్డువుమ్ని నీతో చెపపన్వాడెవడని వానిని అడిగిరి.

The man departed, and told the Jews that it was Jesus who had made him
whole.
ఆయన్ ఎవడో సవసథత్నొందిన్వానికి తెలియలేదు; ఆ చోటను గుంపు
And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay Him, because
కూడియండెను గనుక యేసు త్పపంచకొనిపోయెను.
He had done these things on the Sabbath day.
అట్టత్రువాత్ యేసు దేవాలయములో వానిని చూచిఇదిగో సవసథత్నొందిత్రవి; But Jesus answered them, "My Father worketh hitherto, and I work."
మ్రి యెకుకవ కీడు నీకు కలుగకుండున్ట్ట
ా ఇకను ప్రపము చేయకుమ్ని
చెపపగా
వాడు వెళ్లా, త్నున సవసథపరచిన్వాడు యేసు అని యూదులకు
Therefore the Jews sought the more to kill Him, because He not only had
తెలియజపపను.
broken the Sabbath, but said also that God was His Father, making Himself
equal with God.
ఈ కారాములను విశారంత్ర దిన్మున్ చేసిన్ందున్ యూదులు యేసును
Then answered Jesus and said unto them, "Verily, verily I say unto you, the
హింసించిరి.
Son can do nothing of Himself, but what He seeth the Father do; for what
things soever He doeth, these also doeth the Son likewise.

For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the
Son,

Verily, verily I say unto you, he that heareth My Word and believeth in Him
that sent Me, hath everlasting life and shall not come into condemnation,
but is passed from death unto life.
"Verily, verily I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead
shall hear the voice of the Son of God; and they that hear shall live.
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త్ండిరని ఘన్పరచన్ట్ట
ా గా అందరును కుమ్యరుని ఘన్పరచ వలన్ని
తీరుపతీరుచటకు సరావధికారము కుమ్యరునికి అపపగించియనానడు;
కుమ్యరుని ఘన్పరచనివాడు ఆయన్ను పంపన్ త్ండిరని ఘన్పరచడు.

For as the Father hath life in Himself, so hath He given to the Son to have
life in Himself,
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నా మ్యట విని న్నున పంపన్వానియందు విశావసముంచవాడు నిత్ా జీవము
గలవాడు; వాడు తీరుపలోనికి రాక మ్రణములొ నుండి జీవములోనికి
దాటియనానడని మీతో నిశచ యముగా చెపుపచనానను.

and hath given Him authority to execute judgment also, because He is the
Son of Man.
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Marvel not at this; for the hour is coming in which all that are in the graves
shall hear His voice
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మ్ృతులు దేవుని కుమ్యరుని శబదము విను గడియ వచచచన్నది, ఇపుపడ
వచిచయన్నది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
త్ండిర యేల్లగు త్న్ంత్ట తానే జీవముగలవాడెై యనానడో ఆల్లగ
కుమ్యరుడును త్న్ంత్ట తానే జీవముగలవాడెై యండుటకు కుమ్యరునికి
అధికారము అనుగరహించెను.
మ్రియ ఆయన్ మ్నుష్ా కుమ్యరుడు గనుక తీరుపతీరుచటకు (త్ండిర)
అధికారము అనుగరహించెను.
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నేను మ్నుషుాలవలన్ సాక్షామ్ంగీకరింపను గాని మీరు రకిుంప బడవలన్ని
యీ మ్యటలు చెపుపచనానను.
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అత్డు మ్ండుచ పరకాశించచన్న దీపమైయండెను, మీరత్ని వెలుగులో
ఉండి కొంత్కాలము ఆన్ందిచటకు ఇష్ు పడిత్రరి.
అయితే యోహాను సాక్షాముకంట్ట నా కెకుకవెైన్ సాక్షాము కలదు; అదేమ్నిన్,
నేను నర వేరుచటకెై త్ండిర యే కిరయలను నా కిచిచయనానడో, నేను
చేయచన్న ఆ కిరయలే త్ండిర న్నున ప
మ్రియ న్నున పంపన్ త్ండిరయే న్నునగూరిచ సాక్షా మిచచచనానడు;
మీరు ఏ కాలమ్ందైన్ను ఆయన్ సవరము విన్లేదు; ఆయన్ సవరూపము
చూడలేదు.

దీనికి ఆశచరాపడకుడి; ఒక కాలము వచచచన్నది; ఆ కాలమున్
సమ్యధులలో నున్నవారందరు ఆయన్ శబదము విని
మేలు చేసిన్వారు జీవ పున్రుతా
థ న్మున్ కును కీడు చేసిన్వారు తీరుప
పున్రుతా
థ న్మున్కును బయటికి వచెచదరు.
నా అంత్ట నేనే ఏమియ చేయలేను; నేను విను న్ట్ట
ా గా తీరుప
తీరుచచనానను. న్నున పంపన్ వాని చిత్తపరకారమే చేయగోరుదును గాని నా
యిష్ు పరకారము చేయగోరను గనుక నా తీరుప నాాయమైన్ది.
న్నున గూరిచ నేను సాక్షాము చెపుపకొనిన్యెడల నా సాక్షాము సత్ాము కాదు.
న్నునగూరిచ సాక్షా మిచచ వేర్కకడు కలడు; ఆయన్ న్నునగూరిచ ఇచచ
సాక్షాము సత్ామ్ని యెరుగుదును.
మీరు యోహాను నొదదకు (కొందరిని) పంపత్రరి; అత్డు సత్ామున్కు
సాక్షామిచెచను.

and shall come forth -- they that have done good, unto the resurrection of
life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
"I can of Mine own self do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is
just, because I seek not Mine own will, but the will of the Father who hath
sent Me.
If I bear witness of Myself, My witness is not true.
There is Another that beareth witness of Me, and I know that the witness
which He witnesseth of Me is true.
"Ye sent unto John, and he bore witness unto the truth.

But I receive not testimony from man, but these things I say, that ye might
be saved.
He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to
rejoice in his light.
But I have greater witness than that of John; for the works which the Father
hath given Me to finish, the same works that I do, bear witness of Me that
the Father hath sent Me.
And the Father Himself, who hath sent Me, hath borne witness of Me. Ye
have neither heard His voice at any time, nor seen His shape.
And ye have not His Word abiding in you; for Whom He hath sent, Him ye
believe not.
"Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life; and it is
they which testify of Me.
And ye will not come to Me, that ye might have life!
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ఆయన్ ఎవరిని పంపనో ఆయన్ను మీరు న్మ్ిలేదు గనుక మీలో ఆయన్
వాకాము నిలిచియండలేదు.
లేఖన్ ములయందు మీకు నిత్ాజీవము కలదని త్లంచచ వాటిని
పరిశోధించచనానరు, అవే న్నునగూరిచ సాక్షామిచచ చన్నవి.
అయితే మీకు జీవము కలుగున్ట్ట
ా మీరు నాయొదదకు రానొలారు.
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నేను మ్నుషుాలవలన్ మ్హిమ్ పందువాడనుకాను.
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నేను మిముిను ఎరుగుదును; దేవుని పేరమ్ మీలో లేదు.
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నేను నా త్ండిర నామ్మున్ వచిచయనానను, మీరు న్నున అంగీకరింపరు,
మ్రి యొకడు త్న్ నామ్మున్ వచిచన్యెడల వానిని అంగీ కరింతురు,
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అదివతీయ దేవునివలన్ వచచ మపుపనుకోరక యొకనివలన్ ఒకడు
మపుపపందుచన్న మీరు ఏల్లగు న్మ్ిగలరు? నేను త్ండిరయొదద మీమీద
నేరము మోపుదున్ని త్లంచకుడి;
మీరాశర యించచన్న మోషే మీమీద నేరము మోపును.
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యేసు కొండయెకిక అకకడ త్న్ శిషుాలతో కూడ కూరుచండెను.

And this He said to test him, for He Himself knew what He would do.
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అపుపడు పసాక అను యూదుల పండుగ సమీపంచెను.
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కాబటిు యేసు కనునలత్రత బహు జనులు త్న్యొదదకు వచచట చూచివీరు
భుజంచటకు ఎకకడనుండి ర్కట్టులు కొని తెపపంతుమ్ని ఫిలిపుప న్డిగెను గాని

Philip answered Him, "Two hundred pennyworth of bread is not sufficient
for them, that every one of them may take a little."
One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto Him,
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యేమి చేయనై యండెనో తానే యెరిగియండి అత్నిని పరీకిుంచటకు
ఆల్లగడిగెను.
అందుకు ఫిలిపుపవారిలో పరత్రవాడును కొంచెము కొంచెము పుచచకొనుటకెైన్ను
రండువందల దేనారముల ర్కట్టులు చాలవని ఆయన్తో చెపపను.

"There is a lad here who hath five barley loaves and two small fishes, but
what are they among so many?"
And Jesus said, "Make the men sit down." Now there was much grass in the
place; so the men sat down, in number about five thousand.
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ఆయన్ శిషుాలలో ఒకడు, అన్గా స్త్మోను పేతురు సహోదరుడెైన్ అందరయ

And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed to
the disciples, and the disciples to those who were sitting down; and likewise
of the fishes, as much as they wanted.

అత్డు న్నునగూరిచ వా
ర సెను గనుక మీరు మోషేను న్మిిన్టుయిన్ న్నునను
న్ముిదురు.
మీరత్ని లేఖన్ములను న్మ్ినియెడల నా మ్యటలు ఏల్లగు
న్ముిదురనను.
అట్టత్రువాత్ యేసు త్రబెరియ సముదరము, అన్గా గలిలయ సముదరము
దాటి అదదరికి వెళ్లాను.
రోగుల యెడల ఆయన్ చేసిన్ సూచక కిరయలను చూచి బహు జనులు
ఆయన్ను వెంబడించిరి.

I receive not honor from men.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
I have come in My Father's name, and ye receive Me not; if another shall
come in his own name, him ye will receive.
How can ye believe, who receive honor one from another, and seek not the
honor that cometh from God only?
Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth
you, even Moses, in whom ye trust.
For had ye believed Moses, ye would have believed Me, for he wrote of Me.

But if ye believe not his writings, how shall ye believe My words?"

After these things Jesus went across the Sea of Galilee which is the Sea of
Tiberias.
And a great multitude followed Him, because they saw His miracles which
He did on those who were diseased.
And Jesus went up onto a mountain, and there He sat with His disciples.
Now the Passover, a feast of the Jews, was nigh.
And when Jesus lifted up His eyes and saw a great company coming unto
Him, He said unto Philip, "Whence shall we buy bread, that these may eat?"
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ఇకకడ ఉన్న యొక చిన్న వానియొదద అయిదు యవల ర్కట్టులు రండు చిన్న
చేపలు ఉన్నవి గాని, యింత్ మ్ందికి ఇవి ఏమ్యత్ిమ్ని ఆయన్తో అన్గా

When they were filled, He said unto His disciples, "Gather up the fragments
that remain, that nothing be lost."
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యేసు జనులను కూరుచండబెట్ట
ు డని చెపపను. ఆ చోట చాల
పచిచకయండెను గనుక లకకకు ఇంచమించ అయిదువేలమ్ంది పురుషులు
కూరుచండిరి.
యేసు ఆ ర్కట్టులు పట్ట
ు కొని కృత్జా తాసు
త తులు చెలిాంచి కూరుచన్నవారికి
వడిించెను. ఆల్లగున్ చేపలుకూడ వారికిష్ుమైన్ంత్ మ్ట్ట
ు కు వడిించెను;

Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the
fragments of the five barley loaves, which remained over and above, unto
them that had eaten.
Then those men, when they had seen the miracle that Jesus had done, said,
"This is in truth that Prophet who is coming into the world!"
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వారు త్ృపతగా త్రనిన్ త్రువాత్ ఏమియ న్ష్ుపడకుండ మిగిలిన్ ముకకలు
పోగుచేయడని త్న్ శిషుాలతో చెపపను.

When Jesus therefore perceived that they would come and take Him by
force to make Him a king, He departed again onto a mountain alone.
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And as evening had now come, His disciples went down unto the sea,
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కాబటిు వారు భుజంచిన్ త్రువాత్ వారి యొదద మిగిలిన్ అయిదు యవల
ర్కట్టుల ముకకలు పోగుచేసి పండెరండు గంపలు నింపరి.
ఆ మ్నుషుాలు యేసు చేసిన్ సూచక కిరయను చూచినిజముగా ఈ లోకమున్కు
రాబోవు పరవకి ఈయనే అని చెపుపకొనిరి.
రాజుగా చేయటకు వారు వచిచ త్నున బలవంత్ముగా
పట్ట
ు కొన్బోవుచనానరని యేసు ఎరిగి, మ్రల కొండకు ఒంటరిగా వెళ్లాను.
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సాయంకాలమైన్పుపడు ఆయన్ శిషుాలు సముదరము నొదదకు వెళ్లా దోన యెకిక
సముదరపు టదదరినున్న కపరనహూమున్కు పోవుచండిరి.

So when they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking
on the sea and drawing nigh unto the boat; and they were afraid.
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అంత్లో చీక టాయెను గాని యేసు వారియొదదకు ఇంకను రాలేదు.
అపుపడు పదద గాలి విసరగా సముదరము పంగుచండెను.
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వారు ఇంచమించ రండు కోసుల దూరము దోనను న్డిపంచిన్ త్రువాత్,
యేసు సముదరముమీద న్డుచచ త్మ్ దోనదగురకు వచచట చూచి
భ్యపడిరి;

But He said unto them, "It is I; be not afraid."
Then they willingly received Him into the boat, and immediately the boat
was at the land whither they were going.
The day following, when the people who stood on the other side of the sea
saw that there was no other boat there, save the one into which His
disciples had entered, and that Jesus had not gone with His disciples into
the boat, but that His disciples had gone away alone
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అయితే ఆయన్ నేనే, భ్యపడకుడని వారితో చెపపను.
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కనుక ఆయన్ను దోనమీద ఎకికంచకొనుటకు వారిష్ుపడిరి. వెంటనే ఆ దోన
వారు వెళ్ల
ా చన్న పరదేశమున్కు చేరను.
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మ్రునాడు సముదరపుటదదరిని నిలిచియన్న జన్ సమూహము వచిచ చూడగా, And when they had found Him on the other side of the sea, they said unto
ఒక చిన్న దోన త్పప అకకడ మ్రియొకటి లేదనియ, యేసు త్న్ శిషుాలతో Him, "Rabbi, when camest thou hither?"
కూడ దోన ఎకకలేదు గాని ఆయన్ శిషుాలు మ్యత్ిమే వెళ్లారనియ తెలిసికొనిరి.
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అయితే పరభువు కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచిన్పుపడు వారు ర్కట్టు భుజంచిన్
చోట్ట న్కు దగురనున్న త్రబెరియనుండి వేరే చిన్న దోనలు వచెచను.

and entered into a boat and went over the sea toward Capernaum. And it
was now dark, and Jesus had not come to them.
And the sea arose by reason of a great wind that blew.

(however there came other boats from Tiberias nigh unto the place where
they had eaten bread after the Lord had given thanks)"
when the people therefore saw that Jesus was not there, neither His
disciples, they also took boats and came to Capernaum, seeking for Jesus.

Jesus answered them and said, "Verily, verily I say unto you, ye seek Me, not
because ye saw the miracles, but because ye ate of the loaves and were
filled.
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కాబటిు యేసును ఆయన్ శిషుాలును అకకడ లేకపోవుట జన్సమూహము
చూచి న్పుపడు వారా చిన్న దోనలకిక యేసును వెదకుచ కపరనహూమున్కు
వచిచరి.
సముదరపుటదదరిని ఆయన్ను కనుగొనిబోధకుడా, నీవెపుపడు ఇకకడికి
వచిచత్రవని అడుగగా
యేసు మీరు సూచన్లను చూచటవలన్ కాదు గాని ర్కట్టులు భుజంచి త్ృపత
పందుటవలన్నే న్నున వెదకుచనానరని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
క్షయమైన్ ఆహారముకొరకు కష్ుపడకుడి గాని నిత్ాజీవము కలుగ జేయ
అక్షయమైన్ ఆహారముకొరకే కష్ుపడుడి; మ్నుష్ా కుమ్యరుడు దానిని
మీకిచచను, ఇందుకెై త్ండిరయె
ై న్ దేవుడు ఆయన్కు ముదరవేసియనానడని
చెపపను.
వారు మేము దేవుని కిరయలు జరిగించటకు ఏమి చేయ వలన్ని ఆయన్ను
అడుగగా
యేసు ఆయన్ పంపన్ వానియందు మీరు విశావసముంచటయే దేవుని
కిరయయని వారితో చెపపను.
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వారు అటాయితే మేము చూచి నినున విశవసించటకు నీవు ఏ సూచక కిరయ
చేయచనానవు? ఏమి జరిగించచనానవు?
భుజంచ టకు పరలోకమునుండి ఆయన్ ఆహారము వారికి అను గరహించెను
అని వా
ర యబడిన్ట్ట
ు మ్న్ పత్రులు అరణాములో మ్నానను భుజంచిరని
ఆయన్తో చెపపరి.
కాబటిు యేసుపరలోకమునుండి వచచ ఆహారము మోషే మీకియాలేదు, నా
త్ండిరయే పరలోకమునుండి వచచ నిజమైన్ ఆహారము మీకను
గరహించచనానడు.
పరలోకమునుండి దిగి వచిచ, లోకమున్కు జీవము నిచచన్ది
దేవుడనుగరహించ ఆహారమై యన్నదని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్ని వారితో చెపపను.
కావున్ వారు పరభువా,యీ ఆహారము ఎలాపుపడును మ్యకు అనుగరహించ
మ్నిరి.
అందుకు యేసు వారితో ఇటాననుజీవాహారము నేనే; నాయొదదకు వచచవాడు
ఏమ్యత్ిమును ఆకలిగొన్డు,
నాయందు విశావసముంచ వాడు ఎపుపడును దపపగొన్డు.
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మీరు న్నున చూచి యండియ విశవసింపక యనానరని మీతో చెపపత్రని.
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త్ండిర నాకు అనుగరహించవారందరును నాయొదదకు వతు
త రు; నాయొదదకు
వచచవానిని నేనంత్మ్యత్ిమును బయటికి తో
ి సివేయను.

Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth
unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you; for on Him
hath God the Father set His seal."
Then said they unto Him, "What shall we do, that we might work the works
of God?"
Jesus answered and said unto them, "This is the work of God: that ye
believe in Him whom He hath sent."
They said therefore unto Him, "What sign showest thou then, that we may
see and believe thee? What works dost thou do?

Our fathers ate manna in the desert; as it is written: `He gave them bread
from heaven to eat.'"
Then Jesus said unto them, "Verily, verily I say unto you, Moses gave you
not that bread from Heaven, but My Father giveth you the true bread from
Heaven.
For the bread of God is He that cometh down from Heaven, and giveth life
unto the world."
Then they said unto Him, "Lord, evermore give us this bread."

And Jesus said unto them, "I am the Bread of Life. He that cometh to Me
shall never hunger, and he that believeth in Me shall never thirst.
But I said unto you that ye also have seen Me, and believe not.

All that the Father giveth Me shall come to Me, and him that cometh to Me I
will in no wise cast out.
For I came down from Heaven, not to do Mine own will, but the will of Him
that sent Me.
And this is the Father's will who hath sent Me, that of all which He hath
given Me I should lose nothing, but should raise it up again at the Last Day.
And this is the will of Him that sent Me: that every one who seeth the Son
and believeth in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the
Last Day."
The Jews then murmured at Him, because He said, "I am the Bread which
came down from Heaven."
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నా యిష్ుమును నరవేరుచ కొనుటకు నేను రాలేదు; న్నున పంపన్ వాని
చిత్తము నరవేరుచటకే పరలోకమునుండి దిగి వచిచత్రని.

And they said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and
mother we know? How is it then that he saith, `I came down from Heaven'?"
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ఆయన్ నాకు అనుగరహించిన్ దాని యంత్టిలో నేనే మియ పోగొట్ట
ు కొన్క,
అంత్ాదిన్మున్ దాని లేపుటయే న్నున పంపన్వాని చిత్తమైయన్నది.

Jesus therefore answered and said unto them, "Murmur not among
yourselves.
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కుమ్యరుని చూచి ఆయన్యందు విశావసముంచ పరత్రవాడును నిత్ాజీవము
పందుటయే నా త్ండిర చిత్తము; అంత్ాదిన్మున్ నేను వానిని లేపుదును.

No man can come to Me unless the Father who hath sent Me draw him; and
I will raise him up at the Last Day.
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కాబటిు నేను పరలోకమునుండి దిగి వచిచన్ ఆహార మ్ని ఆయన్ చెపపన్ందున్
యూదులు ఆయన్నుగూరిచ సణుగుకొనుచఈయన్ యోసేపు కుమ్యరుడెైన్
యేసు కాడా?
ఈయన్ త్లిదండు
ర లను మ్న్ మరుగుదుము గదా? నేను పరలోకమునుండి
దిగి వచిచ యనానన్ని ఈయన్ ఏల్లగు చెపుపచనానడనిరి.

It is written in the Prophets: `And they shall all be taught by God.' Every man
therefore that hath heard and hath learned from the Father cometh unto
Me.
Not that any man hath seen the Father, save He that is of God; He hath seen
the Father.
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అందుకు యేసుమీలో మీరు సణుగుకొన్కుడి;

Verily, verily I say unto you, He that believeth in Me hath everlasting life.

John

6

45

I am that Bread of Life.
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న్నున పంపన్ త్ండిర వానిని ఆకరిుంచితేనే గాని యెవడును నా యొదదకు
రాలేడు; అంత్ాదిన్మున్ నేను వానిని లేపుదును.
వారందరును దేవునిచేత్ బోధింపబడుదురు అని పరవకిల లేఖన్ములలో
వా
ర యబడియన్నది గనుక త్ండిరవలన్ విని నేరుచకొనిన్ పరత్రవాడును
నాయొదదకు వచచను.
దేవుని యొదదనుండి వచిచన్వాడు త్పప మ్రి యెవడును త్ండిరని
చూచియండలేదు; ఈయనే త్ండిరని చూచి యన్న వాడు.
విశవసించవాడ నిత్ాజీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.
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Whoso eateth My flesh and drinketh My blood hath eternal life, and I will
raise him up at the Last Day.
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పరలోకమునుండి దిగి వచిచన్ జీవాహారమును నేనే. ఎవడెైన్ను ఈ ఆహారము
భుజంచితే వాడెలాపుపడును జీవించను; మ్రియ నేనిచచ ఆహారము
లోకమున్కు జీవముకొరకెైన్ నా శరీరమే అని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్నను.
యూదులుఈయన్ త్న్ శరీరమును ఏల్లగు త్రన్ నియాగలడని యొకనితో
ఒకడు వాదించిరి.
కావున్ యేసు ఇటాననుమీరు మ్నుష్ాకుమ్యరుని శరీరము త్రని ఆయన్ రకిము
తా
ి గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు.
నా శరీరము త్రని నా రకిము తా
ి గువాడ నిత్ాజీవము గలవాడు;
అంత్ాదిన్మున్ నేను వానిని లేపుదును.

Your fathers ate manna in the wilderness, and are dead.

This is the Bread which cometh down from Heaven, that a man may eat
thereof and not die.
I am the living Bread which came down from Heaven. If any man eat of this
Bread, he shall live for ever; and the Bread that I will give is My flesh, which I
will give for the life of the world."
మీ పత్రులు అరణాములో మ్నానను త్రనిన్ను చనిపోయిరి.
The Jews therefore strove among themselves, saying, "How can this man
give us his flesh to eat?"
దీనిని త్రనువాడు చావ కుండున్ట్ట
ా పరలోకమునుండి దిగివచిచన్ ఆహార మిదే. Then Jesus said unto them, "Verily, verily I say unto you, unless ye eat the
flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.

For My flesh is meat indeed, and My blood is drink indeed.
He that eateth My flesh and drinketh My blood dwelleth in Me, and I in him.
As the living Father hath sent Me, and I live by the Father, so he that eateth
Me, even he shall live by Me.
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నా శరీరము నిజమైన్ ఆహారమును నా రకిము నిజమైన్ ప్రన్మునై యన్నది. This is that Bread which came down from Heaven, not as your fathers ate
manna and are dead; he that eateth of this Bread shall live for ever."
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These things said He in the synagogue as He taught in Capernaum.
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నా శరీరము త్రని నా రకిము తా
ి గువాడు నాయందును నేను వానియందును
నిలిచియందుము.
జీవముగల త్ండిర న్నున పంపను గనుక నేను త్ండిర మూలముగా
జీవించచన్నటేు న్నున త్రనువాడును నా మూలముగా జీవించను.
ఇదే పర లోకమునుండి దిగివచిచన్ ఆహారము; పత్రులు మ్నానను త్రనియ
చనిపోయిన్ట్ట
ు గాదు; ఈ ఆహారము త్రనువాడు ఎలాపుపడును జీవించన్ని
నిశచయముగా మీతో చెపుప చనానన్నను
ఆయన్ కపరనహూములో బోధించచ సమ్యజమ్ందిరములో ఈ మ్యటలు
చెపపను.
ఆయన్ శిషుాలలో అనేకులు ఈ మ్యట విని యిది కఠిన్మైన్ మ్యట, యిది
ఎవడు విన్గలడని చెపుపకొనిరి.
యేసు త్న్ శిషుాలు దీనినిగూరిచ సణుగుకొనుచనానరని త్న్కుతానే యెరిగి
వారితో ఇటాననుదీనివలన్ మీరు అభ్ాంత్రపడుచనానరా?
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ఆల్లగెైతే మ్నుష్ాకుమ్యరుడు మునుపున్న చోట్టన్కు ఎకుకట మీరు
చూచిన్యెడల ఏమ్ందురు?
ఆత్ియే జీవింపచేయచన్నది; శరీరము కేవలము నిష్పరయోజన్ము. నేను
మీతో చెపపయన్న మ్యటలు ఆత్ియ జీవమునైయన్నవి గాని

And He said, "Therefore said I unto you that no man can come unto Me,
unless it were given unto him by My Father."
From that time many of His disciples went back and walked no more with
Him.

John

6

64

Then Jesus said unto the twelve, "Will ye also go away?"
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మీలో విశవ సించనివారు కొందరునానరని వారితో చెపపను. విశవ
సించనివారవరో, త్నున అపపగింపబోవువాడెవడో, మొదటినుండి యేసున్కు
తెలియను.
మ్రియ ఆయన్ త్ండిరచేత్ వానికి కృప అనుగరహింపబడకుంటే ఎవడును
నాయొదదకు రాలేడని యీ హేతువునుబటిు మీతో చెపపత్రన్నను.
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Many of His disciples therefore, when they had heard this, said, "This is a
hard saying; who can hear it?"
When Jesus knew in Himself that His disciples murmured at it, He said unto
them, "Doth this offend you?
What if ye shall see the Son of Man ascend up where He was before?
It is the Spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing. The words that I
speak unto you, they are spirit, and they are life.
But there are some of you that believe not." For Jesus knew from the
beginning who they were who believed not and who should betray Him.

Then Simon Peter answered Him, "Lord, to whom shall we go? Thou hast
the words of eternal life,

అపపటినుండి ఆయన్ శిషుాలలో అనేకులు వెనుకతీసి, మ్రి ఎన్నడును
and we believe and are sure that Thou art that Christ, the Son of the living
ఆయన్ను వెంబడింపలేదు.
God."
కాబటిు యేసుమీరు కూడ వెళ్లాపోవలన్ని యనానరా? అని పండెరండుమ్ందిని
Jesus answered them, "Have not I chosen you twelve, and one of you is a
అడుగగా
devil?"
స్త్మోను పేతురు పరభువా, యెవనియొదదకు వెళ్ల
ా దుము? నీవే నిత్ాజీవపు
He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was who should
మ్యటలు గలవాడవు;
betray Him, being one of the twelve.
నీవే దేవుని పరిశుదు
ి డవని మేము విశవసించి యెరిగియనానమ్ని ఆయన్తో After these things, Jesus walked in Galilee, for He would not walk in Judea,
చెపపను.
because the Jews sought to kill Him.
అందుకు యేసునేను మిముిను పండెరండుగురిని ఏరపరచ కొన్లేదా? మీలో Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand.
ఒకడు సాతాను అనివారితో చెపపను.
స్త్మోను ఇసకరియోతు కుమ్యరుడెైన్ యూదా పండెరండు మ్ందిలో
His brethren therefore said unto Him, "Depart hence and go into Judea, that
ఒకడెైయండి ఆయన్ న్పపగింపబోవు చండెను గనుక వానిగూరిచయే ఆయన్ thy disciples also may see the works that thou doest.
ఈ మ్యట చెపపను.
అట్ట త్రువాత్ యూదులు ఆయన్ను చంప వెదకి న్ందున్ యేసు
For no man doeth anything in secret if he himself seeketh to be known
యూదయలో సంచరించనొలాక గలిలయలో సంచరించచండెను.
openly. If thou do these things, show thyself to the world."
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యూదుల పరణశాలల పండుగ సమీపంచెను గనుక
ఆయన్ సహోదరులు ఆయన్ను చూచినీవు చేయచన్న కిరయలు నీ
శిషుాలును చూచన్ట్ట
ా ఈ సథలము విడిచి యూదయకు వెళ్ల
ా ము.
బహిరంగమున్ అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును త్న్ పని రహసామున్
జరిగింపడు. నీవు ఈ కారాములు చేయచన్నయెడల నినున నీవే
లోకమున్కు కన్ బరచకొనుమ్ని చెపపరి.
ఆయన్ సహోదరులైన్ను ఆయన్యందు విశావసముంచలేదు.
యేసు నా సమ్య మింకను రాలేదు; మీ సమ్యమలాపుపడును సిదిముగానే
యన్నది.
లోకము మిముిను దేవష్ంపనేరదుగాని, దాని కిరయలు చెడివని నేను
దానినిగూరిచ సాక్షామిచచ చనానను గనుక అది న్నున దేవష్ంచచన్నది.

For neither did His brethren believe in Him.
Then Jesus said unto them, "My time is not yet come, but your time is
always ready.
The world cannot hate you, but Me it hateth, because I testify of it that the
works thereof are evil.
Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for My time is not
yet fully come."
When He had said these words unto them, He remained still in Galilee.
But when His brethren had gone up, then He also went up unto the feast,
not openly but, as it were, in secret.

మీరు పండుగకు వెళ్ల
ా డి; నా సమ్యమింకను పరిపూరణముకాలేదు గనుక నేను Then the Jews sought Him at the feast and said, "Where is he?"
ఈ పండుగకు ఇపుపడ వెళాన్ని వారితో చెపపను.
ఆయన్ వారితో ఈల్లగున్ చెపప గలిలయలో నిలిచిపోయెను.
And there was much murmuring among the people concerning Him. For
some said, "He is a good man," and others said, "Nay, for he deceiveth the
people."
అయితే ఆయన్ సహోదరులు పండుగకు వెళ్లాపోయిన్ త్రువాత్ ఆయన్కూడ Yet no man spoke openly of Him for fear of the Jews.
బహిరంగముగా వెళాక రహసాముగా వెళ్లాను.
పండుగలో యూదులుఆయన్ ఎకకడన్ని ఆయన్ను వెదకుచండిరి.
Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught.
మ్రియ జన్సమూహము లలో ఆయన్నుగూరిచ గొపప సణుగు పుట్టును;
కొందరాయన్ మ్ంచివాడనిరి; మ్రికొందరుకాడు, ఆయన్ జనులను
మోసపుచచవాడనిరి;
అయితే యూదులకు భ్యపడి ఆయన్ను గూరిచ యెవడును బహిరంగముగా
మ్యటల్లడలేదు.
సగము పండుగెైన్పుపడు యేసు దేవాలయములోనికి వెళ్లా బోధించచండెను.

And the Jews marveled, saying, "How knoweth this man letters, having
never learned?"
Jesus answered them, "My doctrine is not Mine, but His that sent Me.

If any man will do His will, he shall know of the doctrine whether it be from
God, or whether I speak from Myself.
యూదులు అందుకు ఆశచరా పడిచదువుకొన్ని ఇత్నికి ఈ ప్రండిత్ామట్ట
ా
He that speaketh from himself seeketh his own glory; but He that seeketh
వచెచన్ని చెపుపకొనిరి.
the glory of Him that sent Him, the same is true, and no unrighteousness is
in Him.
అందుకు యేసునేను చేయ బోధ నాది కాదు; న్నున పంపన్వానిదే.
Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why
go ye about to kill Me?"
ఎవడెైన్ను ఆయన్ చిత్తము చొపుపన్ చేయ నిశచయించకొనిన్యెడల, ఆ
The people answered and said, "Thou hast a devil. Who goeth about to kill
బోధ దేవునివలన్ కలిగిన్దో, లేక నా యంత్ట నేనే బోధించ చనాననో, వాడు thee?"
తెలిసికొనును.
త్న్ంత్ట తానే బోధించవాడు సవకీయ మ్హిమ్ను వెదకును గాని త్నున
Jesus answered and said unto them, "I have done one work, and ye all
పంపన్వాని మ్హి మ్ను వెదకువాడు సత్ావంతుడు, ఆయన్ యందు ఏ
marvel.
దురీనత్రయలేదు.
మోషే మీకు ధరిశాసతీము ఇయాలేదా? అయిన్ను మీలో ఎవడును ఆ
Moses therefore gave unto you circumcision (not because it is of Moses, but
ధరిశాసతీ మును గెైకొన్డు; మీరందుకు న్నున చంప జూచచనానరని వారితో of the fathers), and ye on the Sabbath day circumcise a man.
చెపపను.
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అందుకు జన్సమూహమునీవు దయాము పటిున్వాడవు, ఎవడు నినున చంప
జూచచనానడని అడుగగా
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యేసు వారిని చూచి నేను ఒక కారాము చేసిత్రని; అందుకు మీరందరు
ఆశచరాపడు చనానరు.
మోషే మీకు సున్నత్ర సంసాకరమును నియమించెను, ఈ సంసాకరము
మోషేవలన్ కలిగిన్ది కాదు, పత్రులవలన్నే కలిగిన్ది. అయిన్ను
విశారంత్రదిన్మున్ మీరు మ్నుషుానికి సున్నత్ర చేయ చనానరు.
మోషే ధరి శాసతీము మీరకుండున్ట్ట
ా ఒక మ్నుషుాడు విశారంత్ర దిన్మున్
సున్నత్రపందును గదా. ఇట్ట
ా ండగా నేను విశారంత్ర దిన్మున్ ఒక మ్నుషుాని
పూరణసవసథత్గల వానిగా చేసిన్ందుకు మీరు నామీద ఆగరహపడు చనానరేమి?
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వెలిచూపునుబటిు తీరుప తీరచక నాాయమైన్ తీరుప తీరుచడనను.
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యెరూష్లేమువారిలో కొందరువారు చంప వెదకు వాడు ఈయనే కాడా?
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ఇదిగో ఈయన్ బహిరంగముగా మ్యటల్లడుచన్నను ఈయన్ను ఏమ్న్రు;
ఈయన్ కీరసతని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియందురా?
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అయిన్ను ఈయన్ ఎకకడి వాడో యెరుగుదుము; కీరసు
త వచచన్పుపడు
ఆయన్ యెకకడివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుపకొనిరి.

Then they sought to take Him; but no man laid hands on Him, because His
hour had not yet come.
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And many of the people believed in Him and said, "When Christ cometh, will
He do more miracles than these which this man hath done?"
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కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించచమీరు న్ననరుగుదురు;
నేనకకడివాడనో యెరుగుదురు; నా యంత్ట నేనే రాలేదు, న్నున
పంపన్వాడు సత్ావంతుడు, ఆయన్ను మీరరుగరు.
నేను ఆయన్ యొదదనుండి వచిచత్రని;ఆయన్ న్నున పంపను గనుక నేను
ఆయన్ను ఎరుగుదున్ని బిగురగా చెపపను.
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Then said Jesus unto them, "Yet a little while am I with you, and then I go
unto Him that sent Me.
Ye shall seek Me, and shall not find Me; and where I am, thither ye cannot
come."
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అందుకు వారాయన్ను పట్ట
ు కొన్ యత్నముచేసిరి గాని ఆయన్ గడియ
యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్లేదు.
మ్రియ జన్సమూహములో అనేకులు ఆయన్యందు విశావసముంచికీరసు
త
వచచన్పుపడు ఈయన్ చేసిన్వాటి కంట్ట ఎకుకవెైన్ సూచక కిరయలు
చేయనా అని చెపుపకొనిరి.
జన్సమూహము ఆయన్ను గూరిచ యీల్లగు సణుగుకొనుట పరిసయాలు
వినిన్పుపడు, పరధాన్యాజకులును పరిసయాలును ఆయన్ను
పట్ట
ు కొనుటకు బంట్ర
ి తులను పంపరి.
యేసు ఇంక కొంత్కాలము నేను మీతోకూడ నుందును; త్రువాత్ న్నున
పంపన్వానియొదదకు వెళ్ల
ా దును;
మీరు న్నున వెదకుదురు గాని న్నున కనుగొన్రు, నేనకకడ ఉందునో అకకడికి
మీరు రాలేరనను.

If a man receive circumcision on the Sabbath day, that the Law of Moses
should not be broken, are ye angry at Me because I have made a man every
whit whole on the Sabbath day?
Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment."
Then said some of them from Jerusalem, "Is not this he whom they seek to
kill?
But lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers
know indeed that this is the very Christ?

Yet we know from whence this man comes; but when Christ cometh, no
man will know from whence He comes."
Then Jesus cried out in the temple as He taught, saying, "Ye both know Me,
and ye know from whence I am. And I am not come of Myself, but He that
sent Me is true, whom ye know not.
But I know Him, for I am from Him, and He hath sent Me."

The Pharisees heard that the people murmured such things concerning Him,
and the Pharisees and the chief priests sent officers to take Him.

Then the Jews said among themselves, "Whither will he go that we shall not
find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the
Gentiles?
What manner of saying is this that he said, `Ye shall seek me and shall not
find me; and where I am, thither ye cannot come'?"
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out,
saying, "If any man thirst, let him come unto Me, and drink.
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అందుకు యూదులుమ్న్ము ఈయన్ను కనుగొన్కుండున్ట్ట
ా ఈయన్
ఎకకడికి వెళాబోవుచనానడు? గీరసుదేశసు
థ లలో చెదరిపోయిన్ వారియొదదకు వెళ్లా
గీరసుదేశసు
థ లకు బోధించనా?
న్నున వెదకుదురు గాని కనుగొన్రు, నేనకకడ ఉందునో అకకడికి మీరు
రాలేరని ఆయన్ చెపపన్ యీ మ్యట ఏమిటో అని త్మ్లోతాము
చెపుపకొనుచండిరి.
ఆ పండుగలో మ్హాదిన్మైన్ అంత్ాదిన్మున్ యేసు నిలిచిఎవడెైన్ను
దపపగొనిన్ యెడల నాయొదదకు వచిచ దపప తీరుచకొన్వలను.

He that believeth in Me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow
rivers of living water."

నాయందు విశావసముంచ వాడెవడో లేఖన్ము చెపపన్ట్ట
ు వాని
కడుపులోనుండి జీవ జలన్దులు ప్రరున్ని బిగురగా చెపపను.
త్న్యందు విశావసముంచవారు పంద బోవు ఆత్ినుగూరిచ ఆయన్ ఈ
మ్యట చెపపను. యేసు ఇంకను మ్హిమ్పరచబడలేదు గనుక ఆత్ి ఇంకను
అనుగరహింపబడియండలేదు.
జన్సమూహములో కొందరు ఈ మ్యటలు వినినిజముగా ఈయన్ ఆ పరవకియే
అనిరి;
మ్రికొందరుఈయన్ కీరసేత అనిరి; మ్రికొందరుఏమి? కీరసు
త గలిలయలో నుండి
వచచనా?
కీరసు
త దావీదు సంతాన్ములో పుటిు దావీదు ఉండిన్ బేతెాహేమ్ను
గా
ర మ్ములోనుండి వచచన్ని లేఖన్ము చెపుపటలేదా అనిరి.
కాబటిు ఆయన్ను గూరిచ జన్సమూహములో భేదము పుట్టును.
వారిలో కొందరు ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్ దలచిరి గాని యెవడును ఆయన్ను
పట్ట
ు కొన్లేదు.
ఆ బంట్ర
ి తులు పరధాన్యాజకులయొదదకును పరి సయాలయొదదకును
వచిచన్పుపడువారుఎందుకు మీ రాయ న్ను తీసికొని రాలేదని అడుగగా

Others said, "This is the Christ." But some said, "Shall Christ come out of
Galilee?
Hath not the Scripture said that Christ cometh out of the seed of David, and
out of the town of Bethlehem where David was?"

ఆ బంట్ర
ి తులుఆ మ్నుషుాడు మ్యటల్లడిన్ట్ట
ా ఎవడును ఎన్నడును మ్యట
ల్లడలేదనిరి.
అందుకు పరిసయాలుమీరుకూడ మోస పోత్రరా?

But this people, who knoweth not the law, are cursed."

అధి కారులలో గాని పరిసయాలలో గాని యెవడెైన్ను ఆయన్యందు
విశావసముంచెనా?
అయితే ధరిశాసతీ మరుగని యీ జన్సమూహము శాపగరసతమైన్దని వారితో
అనిరి.
అంత్కుమునుపు ఆయన్యొదదకు వచిచన్ నీకొదేము వారిలో ఒకడు.
అత్డు ఒక మ్నుషుాని మ్యట విన్కమునుపును, వాడు చేసిన్ది తెలిసికొన్క
మునుపును, మ్న్ ధరిశాసతీము అత్నికి తీరుప తీరుచనా అని అడుగగా
వారు నీవును గలిలయడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ
పరవకియ పుటుడనిరి.
అంత్ట ఎవరి యింటికి వారు వెళ్లారి.

(But this He spoke of the Spirit, whom those who believe in Him should
receive; for the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet
glorified.)
Many of the people therefore, when they heard this saying, said, "In truth
this is the Prophet."

So there was a division among the people because of Him.
And some of them would have taken Him, but no man laid hands on Him.
Then came the officers to the chief priests and Pharisees, who said unto
them, "Why have ye not brought him?"
The officers answered, "Never did man speak like this man!"
Then the Pharisees answered them, "Are ye also deceived?
Have any of the rulers or of the Pharisees believed in him?

Nicodemus said unto them (he that came to Jesus by night, being one of
them),
"Doth our law judge any man before it hear him and know what he doeth?"
They answered and said unto him, "Art thou also from Galilee? Search and
look, for out of Galilee ariseth no prophet."
And every man went unto his own house.
Jesus went unto the Mount of Olives.

And early in the morning He came again into the temple, and all the people
came unto Him; and He sat down and taught them.
And the scribes and Pharisees brought unto Him a woman taken in adultery.
And when they had set her in the midst,
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యేసు ఒలీవలకొండకు వెళ్లాను.
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తెలావారగానే యేసు త్రరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పరజలందరు ఆయన్
యొదదకు వచిచరి గనుక ఆయన్ కూరుచండి వారికి బోధించ చండెను.
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శాసు
త ీలును పరిసయాలును, వాభిచారమ్ందు పటుబడిన్ యొక స్త్తీని తోడు
కొనివచిచ ఆమను మ్ధా నిలువబెటిు
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బోధకుడా, యీ స్త్తీ వాభిచారము చేయచండగా పటుబడెను;
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అటిువారిని రాళ్ల
ా రువిి్వ చంపవలన్ని ధరిశాసతీములో మోషే మ్న్
కాజా
ా పంచెను గదా; అయిన్ను నీవేమి చెపుపచనానవని ఆయన్ న్డిగిరి.

And again He stooped down and wrote on the ground.
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ఆయన్మీద నేరము మోపవలన్ని ఆయన్ను శోధించచ ఈల్లగున్
అడిగిరి. అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేరలితో ఏమో వా
ర యచండెను.
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వారాయన్ను పట్ట
ు వదలక అడుగుచండగా ఆయన్ త్లయెత్రత చూచిమీలో
ప్రపము లేనివాడు మొటుమొదట ఆమమీద రాయి వేయ వచచన్ని వారితో
చెపప
మ్రల వంగి నేలమీద వా
ర య చండెను.
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And they who heard it, being convicted by their own conscience, went out
one by one, beginning with the eldest even unto the last, and Jesus was left
alone with the woman standing in the midst.
When Jesus had lifted Himself up and saw none but the woman, He said
unto her, "Woman, where are those thine accusers? Hath no man
condemned thee?"
She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn
thee; go, and sin no more."
Then spoke Jesus again unto them, saying, "I am the Light of the world. He
that followeth Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life."
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వారామ్యట విని, పదదవారు మొదలుకొని చిన్నవారివరకు ఒకని వెంట ఒకడు
బయటికి వెళ్లారి; యేసు ఒకకడ మిగిలను; ఆ స్త్తీ మ్ధాను
నిలువబడియండెను.
యేసు త్లయెత్రత చూచి అమ్యి, వారకకడ ఉనానరు? ఎవరును నీకు శిక్ష
విధింపలేదా? అని అడిగిన్పుపడు
ఆమలేదు పరభువా అనను. అందుకు యేసునేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు
వెళ్లా ఇక ప్రపము చేయకుమ్ని ఆమతో చెపపను.

they said unto Him, "Master, this woman was taken in adultery, in the very
act.
Now Moses in the law commanded us that such should be stoned but what
sayest thou?"
This they said testing Him, that they might have cause to accuse Him. But
Jesus stooped down and with His finger wrote on the ground, as though He
heard them not.
So when they continued asking Him, He lifted Himself up and said unto
them, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her."

The Pharisees therefore said unto Him, "Thou bearest record of thyself; thy
record is not true."
Jesus answered and said unto them, "Though I bear record of Myself, yet
My record is true, for I know whence I came and whither I go; but ye cannot
tell whence I come and whither I go.
Ye judge according to the flesh; I judge no man.

మ్రల యేసు నేను లోకమున్కు వెలుగును, న్నున వెంబడించవాడు చీకటిలో
న్డువక జీవపు వెలుగుగలిగి యండున్ని వారితో చెపపను.
కాబటిు పరిసయాలు నినునగూరిచ నీవే సాక్షాము చెపుపకొనుచనానవు; నీ
And yet if I judge, My judgment is true; for I am not alone, but I and the
సాక్షాము సత్ాము కాదని ఆయన్తో అన్గా
Father that sent Me.
యేసునేను ఎకకడనుండి వచిచత్రనో యెకకడికి వెళ్ల
ా దునో నేనరుగుదును గనుక It is also written in your law that the testimony of two men is true.
న్నునగూరిచ నేను సాక్షాము చెపుప కొనిన్ను నా సాక్షాము సత్ామే; నేను
ఎకకడనుండి వచచచనాననో యెకకడికి వెళ్ల
ా చనాననో మీరు ఎరుగరు.
మీరు శరీరమునుబటిు తీరుప తీరుచచనానరు; నేనవరికిని తీరుప తీరచను.

I am One that bear witness of Myself, and the Father that sent Me beareth
witness of Me."
నేను ఒకకడనైయండక, నేనును న్నున పంపన్ త్ండిరయ కూడ నునానము
Then they said unto Him, "Where is thy father?" Jesus answered, "Ye neither
గనుక నేను తీరుప తీరిచన్ను నా తీరుప సత్ామే.
know Me, nor My Father. If ye had known Me, ye should have known My
Father also."
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మ్రియ ఇదదరు మ్నుషుాల సాక్షాము సత్ామ్ని మీ ధరిశాసతీములో
వా
ర యబడియన్నది గదా.

These words spoke Jesus in the treasury as He taught in the temple, and no
man laid hands on Him, for His hour was not yet come.
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Then Jesus said again unto them, "I go My way, and ye shall seek Me, and
shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come."
Then said the Jews, "Will he kill himself, because he saith, `Whither I go ye
cannot come'?"
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న్నునగూరిచ నేను సాక్షాము చెపుపకొను వాడను; న్నున పంపన్ త్ండిరయ
న్నునగూరిచ సాక్షామిచచచనానడని చెపపను.
వారు నీ త్ండిర యెకకడ ఉనానడని ఆయన్ను అడుగగా యేసు మీరు
న్నైనన్ను నా త్ండిరనైన్ను ఎరుగరు; న్నున ఎరిగి యంటిరా నా త్ండిరనికూడ
ఎరిగి యందురని వారితో చెపపను.
ఆయన్ దేవాలయములో బోధించచండగా, కానుక పట్టు యన్నచోట ఈ
మ్యటలు చెపపను. ఆయన్ గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును
ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్లేదు.
మ్రియొకపుపడు ఆయన్నేను వెళ్లాపోవుచనానను; మీరు న్నున వెదకుదురు
గాని మీ ప్రపములోనే యండి చనిపోవుదురు; నేను వెళ్ల
ా చోటికి మీరు రాలేరని
వారితో చెపపను.
అందుకు యూదులునేను వెళ్ల
ా చోటికి మీరు రాలేరని యీయన్
చెపుపచనానడ; త్నున తానే చంపు కొనునా అని చెపుపకొనుచండిరి.
అపుపడాయన్మీరు కిరందివారు, నేను పైనుండువాడను; మీరు ఈ లోక
సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను.
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They understood not that He spoke to them of the Father.
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కాగా మీ ప్రపములలోనేయండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపపత్రని. నేను
ఆయన్న్ని మీరు విశవసించనియెడల మీరు మీ ప్రపములోనేయండి
చనిపోవుదురని వారితో చెపపను.
కాబటిు వారునీ వెవరవని ఆయన్ న్డుగగా యేసు వారితోమొదటనుండి నేను
మీతో ఎవడన్ని చెపుపచంటినో వాడనే.

John

8

26

మిముినుగూరిచ చెపుపటకును తీరుప తీరుచటకును చాల సంగతులు నాకు
కలవు గాని న్నున పంపన్వాడు సత్ావంతుడు; నేను ఆయన్యొదద వినిన్
సంగతులే లోకమున్కు బోధించచనానన్ని చెపపను.
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త్ండిరని గూరిచ త్మ్తో ఆయన్ చెపపన్ని వారు గరహింపక పోయిరి.
As He spoke those words, many believed in Him.
కావున్ యేసుమీరు మ్నుష్ాకుమ్యరుని పైకెత్రతన్పుపడు నేనే ఆయన్న్నియ, Then said Jesus to those Jews who believed in Him, "If ye continue in My
నా అంత్ట నేనే యేమియ చేయక, త్ండిర నాకు నేరిపన్ట్ట
ు ఈ సంగతులు
Word, then are ye My disciples indeed.
మ్యటల్లడుచనానన్నియ మీరు గరహించెదరు.
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న్నున పంపన్వాడు నాకు తోడెైయనానడు; ఆయన్ కిష్ుమైన్ కారాము
నేనలాపుపడును చేయదును గనుక ఆయన్ న్నున ఒంటరిగా విడిచిపటులేదని
చెపపను.
ఆయన్ యీ సంగతులు మ్యటల్లడుచండగా అనేకు ల్లయన్యందు
విశావసముంచిరి.
కాబటిు యేసు, త్న్ను న్మిిన్ యూదులతోమీరు నా వాకామ్ందు
నిలిచిన్వారైతే నిజముగా నాకు శిషుాలై యండి సత్ామును గరహించెదరు;

And He said unto them, "Ye are from beneath; I am from above. Ye are of
this world; I am not of this world.
I said therefore unto you that ye shall die in your sins; for if ye believe not
that I am He, ye shall die in your sins."
Then they said unto Him, "Who art thou?" And Jesus said unto them, "Even
the same that I said unto you from the beginning.
I have many things to say and to judge of you, but He that sent Me is true;
and I speak to the world those things which I have heard of Him."

Then said Jesus unto them, "When ye have lifted up the Son of Man, then
shall ye know that I am He, and that I do nothing of Myself; but as My
Father hath taught Me, I speak these things.
And He that sent Me is with Me. The Father hath not left Me alone, for I do
always those things that please Him."

And ye shall know the truth, and the truth shall make you free."

They answered Him, "We are Abraham's seed, and were never in bondage
to any man. How sayest thou, `Ye shall be made free'?"
Jesus answered them, "Verily, verily I say unto you, whosoever committeth
sin is the servant of sin.
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అపుపడు సత్ాము మిముిను సవత్ంతు
ి లనుగా చేయన్ని చెపపగా

And the servant abideth not in the house for ever, but the Son abideth ever.
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If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
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వారుమేము అబా
ర హాము సంతాన్ము, మేము ఎన్నడును ఎవనికిని దాసులమై
యండలేదే; మీరు సవత్ంతు
ి లుగా చేయ బడుదురని యేల చెపుపచనానవని
ఆయన్తో అనిరి.
అందుకు యేసుప్రపము చేయ పరత్రవాడును ప్రపమున్కు దాసుడని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానను.
దాసుడెలాపుపడును ఇంటిలో నివాసముచేయడు; కుమ్యరు డెలాపుపడును
నివాసముచేయను.
కుమ్యరుడు మిముిను సవత్ంతు
ి లనుగా చేసిన్యెడల మీరు నిజముగా
సవత్ంతు
ి లై యందురు.
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మీరు అబా
ర హాము సంతాన్మ్ని నాకు తెలియను; అయిన్ను మీలో నా
వాకామున్కు చోట్టలేదు గనుక న్నున చంప వెదకుచనానరు.
నేను నా త్ండిరయొదద చూచిన్ సంగతులే బోధించచనానను; ఆ పరకారమే
మీరు మీ త్ండిరయొదద వినిన్వాటినే జరి గించచనానరని వారితో చెపపను.

But now ye seek to kill Me, a Man that hath told you the truth, which I have
heard from God: this did not Abraham.
Ye do the deeds of your father." Then they said to Him, "We are not born of
fornication; we have one Father, even God."
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అందుకు వారు ఆయన్తోమ్య త్ండిర అబా
ర హామ్నిరి; యేసుమీరు అబా
ర హాము
పలాలైతే అబా
ర హాము చేసిన్ కిరయలు చేతురు.
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దేవునివలన్ వినిన్ సత్ాము మీతో చెపపన్వాడనైన్ న్నున మీరిపుపడు చంప
వెదకుచనానరే; అబా
ర హాము అట్ట
ా చేయలేదు
మీరు మీ త్ండిర కిరయలే చేయచనానరని వారితో చెపపను; అందుకు
వారుమేము వాభిచారమువలన్ పుటిున్వారము కాము, దేవుడొకకడ మ్యకు
త్ండిర అని చెపపగా
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యేసు వారితో ఇటాననుదేవుడు మీ త్ండిరయె
ై న్యెడల మీరు న్నున
పేరమింతురు; నేను దేవుని యొదదనుండి బయలుదేరి వచిచ యనానను, నా
అంత్ట నేనే వచిచయండలేదు, ఆయన్ న్నున పంపను.

Jesus said unto them, "If God were your Father, ye would love Me, for I
proceeded forth and came from God; neither came I of Myself, but He sent
Me.
Why do ye not understand My speech? Even because ye cannot hear My
Word!
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He
was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because
there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for
he is a liar and the father of it.
And because I tell you the truth, ye believe Me not.
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మీరేల నా మ్యటలు గరహింపకునానరు? మీరు నా బోధ
విన్నేరకుండుటవలన్నేగదా?
మీరు మీ త్ండిరయగు అపవాది సంబంధులు; మీ త్ండిర దురాశలు నరవేరచ
గోరుచనానరు. ఆదినుండి వాడు న్రహంత్ కుడెైయండి సత్ామ్ందు
నిలిచిన్వాడు కాడు; వానియందు సత్ామేలేదు; వాడు అబదిమ్యడున్పుపడు
త్న్ సవభావము అనుసరించియే మ్యటల్లడును; వాడు అబదిి కుడును
అబదిమున్కు జన్కుడునై యనానడు.

Which of you convicteth Me of sin? And if I say the truth, why do ye not
believe Me?
He that is of God heareth God's words; ye therefore hear them not, because
ye are not of God."
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నేను సత్ామునే చెపుపచనానను గనుక మీరు న్నున న్మ్ిరు.
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నాయందు ప్రపమున్నదని మీలో ఎవడు సాథపంచను? నేను సత్ాము
చెపుపచన్నయెడల మీరందుకు న్నున న్మ్ిరు?

Then the Jews answered and said unto Him, "Say we not well that thou art a
Samaritan and hast a devil?"
Jesus answered, "I have not a devil, but I honor My Father, and ye do
dishonor Me.

I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill Me, because My Word
hath no place in you.
I speak that which I have seen with My Father, and ye do that which ye have
seen with your father."
They answered and said unto Him, "Abraham is our father." Jesus said unto
them, "If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
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దేవుని సంబంధియె
ై న్వాడు దేవుని మ్యటలు వినును. మీరు దేవుని
And I seek not Mine own glory; there is One that seeketh and judgeth.
సంబంధులు కారు గనుకనే మీరు విన్రని చెపపను.
అందుకు యూదులు నీవు సమ్రయ డవును దయాముపటిున్వాడవును అని Verily, verily I say unto you, if a man keep My saying, he shall never see
మేము చెపుపమ్యట సరియేగదా అని ఆయన్తో చెపపగా
death."
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యేసు నేను దయాముపటిున్ వాడను కాను, నా త్ండిరని ఘన్పరచవాడను;
మీరు న్నున అవమ్యన్పరచచనానరు.
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నేను నా మ్హిమ్ను వెదకుటలేదు; వెదకుచ తీరుప తీరుచచ ఉండువా
డొకడు కలడు.
ఒకడు నా మ్యట గెైకొనిన్ యెడలవాడెన్నడును మ్రణము పందడని3 మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానన్ని ఉత్తరమిచెచను.
అందుకు యూదులునీవు దయాము పటిున్వాడవని యిపుపడెరుగు దుము;
అబా
ర హామును పరవకిలును చనిపోయిరి; అయిన్ను ఒకడు నా మ్యట
గెైకొనిన్యెడల వాడు ఎన్నడును మ్రణము రుచిచూడ
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము చనిపోయెను గదా; నీవత్నికంట్ట గొపపవాడవా?
పరవకిలును చనిపోయిరి; నినున నీ వెవడవని చెపుపకొనుచనానవని ఆయన్
న్డిగిరి.
అందుకు యేసు న్నున నేనే మ్హిమ్పరచకొనిన్యెడల నా మ్హిమ్ వటిుది;
మ్య దేవుడని మీరవరినిగూరిచ చెపుపదురో ఆ నా త్ండిరయే న్నున
మ్హిమ్పరచచనానడు.
మీరు ఆయన్ను ఎరుగరు, నేనాయన్ను ఎరుగుదును; ఆయన్ను ఎరుగన్ని
నేను చెపపన్యెడల మీవల నేనును అబదిికుడనై యందును గాని,
నేనాయన్ను ఎరుగుదును, ఆయన్ మ్యట గెైకొనుచనానను.
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మీ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము నా దిన్ము చూతున్ని మిగుల ఆన్ందించెను;
అది చూచి సంతోష్ంచెను అనను.

Then they took up stones to cast at Him; but Jesus hid Himself, and went
out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
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And as Jesus passed by, He saw a man who was blind from his birth.
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అందుకు యూదులునీకింకను ఏబది సంవత్సరములైన్ లేవే, నీవు
అబా
ర హామును చూచిత్రవా అని ఆయన్తో చెపపగా,
యేసు అబా
ర హాము పుటుకమునుపే నేను ఉనానన్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్నను.
కాబటిు వారు ఆయన్మీద రువువటకు రాళ్ల
ా ఎత్రతరి గాని యేసు దాగి
దేవాలయములో నుండి బయటికి వెళ్లాపోయెను.
ఆయన్ మ్యరుమున్ పోవుచండగా పుట్ట
ు గు
ై న్ యొక మ్నుషుాడు
ర డిియె
కన్బడెను.
ఆయన్ శిషుాలు బోధకుడా, వీడు గు
ు టకు ఎవడు ప్రపము
ర డిివాడెై పుట్ట
చేసెను? వీడా, వీని కన్నవారా? అని ఆయన్ను అడుగగా
యేసు వీడెైన్ను వీని కన్నవారైన్ను ప్రపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిరయలు
వీనియందు పరత్ాక్షపరచబడుటకే వీడు గు
ర డిివాడుగా పుట్టును.

Then said the Jews unto Him, "Now we know that thou hast a devil!
Abraham is dead and the prophets; and thou sayest, `If a man keep my
saying he shall never taste of death.'
Art thou greater than our father Abraham, who is dead? And the prophets
are dead. Whom makest thou thyself?"
Jesus answered, "If I honor Myself, My honor is nothing. It is My Father that
honoreth Me, of whom ye say that He is your God.
Yet ye have not known Him, but I know Him. And if I should say, `I know Him
not,' I shall be a liar like unto you. But I know Him and keep His saying.
Your father Abraham rejoiced to see My day; and He saw it and was glad."

Then said the Jews unto Him, "Thou art not yet fifty years old, and hast thou
seen Abraham?"
Jesus said unto them, "Verily, verily I say unto you, before Abraham was, I
am!"

And His disciples asked Him, saying, "Master, who sinned, this man or his
parents, that he was born blind?"
Jesus answered, "Neither hath this man sinned nor his parents, but that the
works of God should be made manifest in him.
I must work the works of Him that sent Me while it is day; the night cometh
when no man can work.
As long as I am in the world, I am the Light of the world."
When He had thus spoken, He spat on the ground and made clay with the
spittle; and He anointed the eyes of the blind man with the clay
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పగలున్నంత్వరకు న్నున పంపన్వాని కిరయలు మ్న్ము చేయచండవలను; and said unto him, "Go, wash in the pool of Siloam" (which interpreted
రాత్రి వచచచన్నది, అపుపడెవడును పనిచేయలేడు.
means, "Sent"). He went his way therefore and washed, and came back
seeing.
నేను ఈ లోకములో ఉన్నపుపడు లోకమున్కు వెలుగున్ని చెపపను.
The neighbors therefore, and those who before had seen that he was blind,
said, "Is not this he that sat and begged?"
ఆయన్ ఇట్ట
ా చెపప నేలమీద ఉమిివేసి, ఉమిితో బురదచేసి, వాని
Some said, "This is he." Others said, "He is like him." But he said, "I am he!"
కనునలమీద ఆ బురద పూసి
నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళ్లా అందులో కడుగు కొనుమ్ని చెపపను.
Therefore they said unto him, "How were thine eyes opened?"
సిలోయమ్ను మ్యటకు పంపబడిన్ వాడని అరథము. వాడు వెళ్లా కడుగుకొని
చూపు గలవాడెై వచెచను.
కాబటిు పరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంత్కుముందు
He answered and said, "A man who is called Jesus made clay, and anointed
చూచిన్వారునువీడు కూరుచండి భిక్ష మతు
త కొనువాడు కాడా అనిరి.
mine eyes, and said unto me, `Go to the pool of Siloam and wash.' And I
went and washed, and I received sight."
వీడ అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియన్న యొకడని మ్రికొందరును
Then they said unto him, "Where is he?" He said, "I know not."
అనిరి; వాడెైతేనేనే యనను.
వారు నీ కనునలేల్లగు తెరవబడెన్ని వాని న్డుగగా
They brought to the Pharisees him that beforehand was blind.
వాడుయేసు అను నొక మ్నుషుాడు బురద చేసి నా కనునలమీద పూసి నీవు And it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes.
సిలోయమ్ను కోనేటికి వెళ్లా కడుగుకొనుమ్ని నాతో చెపపను; నేను వెళ్లా
కడుగుకొని చూపు పందిత్రన్నను.
వారు, ఆయన్ ఎకకడన్ని అడుగగా వాడు, నేనరుగన్నను.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He
said unto them, "He put clay upon mine eyes, and I washed and do see."
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అంత్కుముందు గు
ై యండిన్వానిని వారు పరిసయాలయొదదకు
ర డిియె
తీసికొనిపోయిరి.

Therefore some of the Pharisees said, "This man is not of God, because he
keepeth not the Sabbath day." Others said, "How can a man who is a sinner
do such miracles?" And there was a division among them.
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యేసు బురదచేసి వాని కనునలు తెరచిన్ దిన్ము విశారంత్రదిన్ము
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వాడల్లగు చూపుపందనో దానినిగూరిచ పరిసయాలు కూడ వానిని మ్రల
అడుగగా వాడు నా కనునలమీద ఆయన్ బురద ఉంచగా నేను కడుగు కొని
చూపు పందిత్రన్ని వారితో చెపపను.
కాగా పరిసయాలలో కొందరు ఈ మ్నుషుాడు విశారంత్రదిన్ము
ఆచరించటలేదు గనుక దేవుని యొదదనుండి వచిచన్వాడు కాడనిరి.
మ్రికొందరు ప్రపయె
ై న్ మ్నుషుాడు ఈల్లటి సూచకకిరయ లేల్లగు
చేయగలడనిరి; ఇట్ట
ా వారిలో భేదము పుట్టును.
కాబటిు వారు మ్రల ఆ గు
ర డిివానితో అత్డు నీ కనునలు తెరచిన్ందుకు
నీవత్నిగూరిచ యేమ్ను కొనుచనానవని యడుగగా వాడు ఆయన్ ఒక పరవకి
అనను.
వాడు గు
ర డిి వాడెైయండి చూపు పందన్ని యూదులు న్మ్ిక, చూపు
పందిన్వాని త్లిదండు
ర లను పలిపంచి,

They said unto the blind man again, "What sayest thou of him, that he hath
opened thine eyes?" He said, "He is a prophet."
But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and
received his sight, until they called the parents of him that had received his
sight.
And they asked them, saying, "Is this your son, who ye say was born blind?
How then doth he now see?"

His parents answered them and said, "We know that this is our son and that
he was born blind;
but by what means he now seeth we know not, or who hath opened his
eyes we know not. He is of age; ask him. He shall speak for himself."
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గు
ర డిివాడెై పుట్టున్ని మీరు చెపుప మీ కుమ్యరుడు వీడనా? ఆల్లగెైతే ఇపుపడు
వీడల్లగు చూచ చనానడని వారిని అడిగిరి.
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అందుకు వాని త్లిదండు
ర లువీడు మ్య కుమ్యరుడనియ వీడు గు
ర డిివాడుగా
పుట్టున్నియ మేమరుగుదుము.
ఇపుపడు వీడల్లగు చూచచనానడో యెరుగము; ఎవడు వీని కనునలు
తెరచెనో అదియ మేమరుగము; వీడు వయసుస వచిచన్వాడు, వీనినే
అడుగుడి; త్న్ సంగత్ర తానే చెపుపకొన్గలడని వారితో అనిరి.
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These words spoke his parents, because they feared the Jews; for the Jews
had agreed already that if any man confessed that He was Christ, he should
be put out of the synagogue.
Therefore said his parents, "He is of age; ask him."
Then they again called the man who was blind and said unto him, "Give God
the praise! We know that this man is a sinner."

వాని త్లిదండు
ర లు యూదులకు భ్యపడి ఆల్లగు చెపపరి; ఎందుకనిన్
He answered and said, "Whether he be a sinner or not, I know not. One
ఆయన్ కీరసు
త అని యెవరైన్ను ఒపుపకొనిన్యెడల వానిని
thing I know, that whereas I was blind, now I see."
సమ్యజమ్ందిరములోనుండి వెలి వేతుమ్ని యూదులు అంత్కుమునుపు
నిరణయించకొని యండిరి.
కావున్ వాని త్లిదండు
ర లువాడు వయసుస వచిచన్వాడు; వానిని అడుగుడనిరి. Then said they to him again, "What did he do to thee? How opened he thine
eyes?"
కాబటిు వారు గు
ర డిివాడెైయండిన్ మ్నుషుాని రండవ మ్యరు పలిపంచి దేవుని He answered them, "I have told you already, and ye did not hear. Why
మ్హిమ్పరచము; ఈ మ్నుషుాడు ప్రపయని మేమరుగుదుమ్ని వానితో
would ye hear it again? Will ye also be his disciples?"
చెపపగా
వాడు ఆయన్ ప్రపయో కాడో నేనరుగను; ఒకటి మ్యత్ిము నేనరుగు దును;
Then they reviled him and said, "Thou art his disciple, but we are Moses'
నేను గు
disciples.
ర డిివాడనైయండి ఇపుపడు చూచచనాన న్నను.
అందుకు వారు ఆయన్ నీకేమి చేసెను? నీ కనునలు ఏల్లగు తెరచెన్ని మ్రల We know that God spoke unto Moses. As for this fellow, we know not from
వానిని అడుగగా
whence he is."
వాడు ఇందాక మీతో చెపపత్రని గాని మీరు విన్కపోత్రరి; మీరందుకు మ్రల
The man answered and said unto them, "Why, herein is a marvelous thing:
విన్గోరుచనానరు? మీరును ఆయన్ శిషుాలగుటకు కోరుచనానరా యేమి
that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
అని వారితో అనను.
అందుకు వారు నీవే వాని శిషుాడవు, మేము మోషే శిషుాలము;
Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper
of God and doeth His will, him He heareth.
దేవుడు మోషేతో మ్యటల్లడెన్ని యెరుగుదుము గాని వీడెకకడనుండి వచెచనో Since the world began it was not heard that any man opened the eyes of
యెరుగమ్ని చెపప వానిని దూష్ంచిరి.
one who was born blind.
అందుకు ఆ మ్నుషుాడు ఆయన్ ఎకకడనుండి వచెచనో మీరరుగకపోవుట
If this man were not from God, he could do nothing."
ఆశచరామే; అయిన్ను ఆయన్ నా కనునలు తెరచెను.
దేవుడు ప్రపుల మ్న్వి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడెైన్ను దేవభ్కు
ి డెై
They answered and said unto him, "Thou wast altogether born in sins, and
యండి ఆయన్ చిత్తముచొపుపన్ జరిగించిన్యెడల ఆయన్ వాని మ్న్వి
dost thou teach us?" And they cast him out.
ఆలకించను.
పుట్ట
ు గు
ు లోకము పుటిున్పపటినుండి
Jesus heard that they had cast him out. And when He had found him, He
ర డిివాని కనునలవరైన్ తెరచిన్ట్ట
విన్బడలేదు.
said unto him, "Dost thou believe in the Son of God?"
ఈయన్ దేవుని యొదద నుండి వచిచన్వాడు కానియెడల ఏమియ
He answered and said, "Who is he, Lord, that I might believe in him?"
చేయనేరడని వారితో చెపపను.
అందుకు వారు నీవు కేవలము ప్రపవెై పుటిున్వాడవు, నీవు మ్యకు బోధింప
And Jesus said unto him, "Thou hast both seen Him, and it is He that talketh
వచిచత్రవా అని వానితో చెపప వాని వెలివేసిరి.
with thee."
పరిసయాలు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని
And he said, "Lord, I believe!" And he worshiped Him.
కుమ్యరునియందు విశావసముంచ చనానవా అని అడిగెను.
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అందుకు వాడు పరభువా, నేను ఆయన్యందు విశావసముంచటకు ఆయన్
ఎవడని అడుగగా
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యేసు నీవాయన్ను చూచచనానవు; నీతో మ్యటల్లడుచన్నవాడు ఆయనే And some of the Pharisees who were with Him heard these words, and said
అనను.
unto Him, "Are we blind also?"
అంత్ట వాడుపరభువా, నేను విశవసించచనానన్ని చెపప ఆయన్కు మొ
ా కెకను. Jesus said unto them, "If ye were blind, ye should have no sin; but now ye
say, `We see.' Therefore your sin remaineth.
అపుపడు యేసుచూడనివారు చూడవలను, చూచవారు గు
ర డిివారు కావలను, "Verily, verily I say unto you, he that entereth not by the door into the
అను తీరుప నిమిత్తము నేనీలోకమున్కు వచిచత్రన్ని చెపపను.
sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a
robber.
ఆయన్ యొదదనున్న పరిసయాలలో కొందరు ఈ మ్యట వినిమేమును
But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
గు
ర డిివారమ్య అని అడిగిరి.
అందుకు యేసు మీరు గు
To him the doorkeeper openeth, and the sheep hear his voice; and he
ర డిివారైతే మీకు ప్రపము లేక పోవును గాని
చూచచనానమ్ని మీరిపుపడు చెపుప కొనుచనానరు గనుక మీ ప్రపము
calleth his own sheep by name and leadeth them out.
నిలిచియన్నదని చెపపను.
గొఱ్ఱల దొడిిలో దావరమున్ పరవేశింపక వేర్కకమ్యరుమున్ ఎకుకవాడు దొంగయ And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them and the
దోచకొనువాడునైయనానడు.
sheep follow him, for they know his voice.
దావరమున్ పరవేశించవాడు గొఱ్ఱల కాపరి.
And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not
the voice of strangers."
అత్నికి దావరప్రలకుడు త్లుపు తీయను, గొఱ్ఱలు అత్ని సవరము వినును, This parable Jesus spoke unto them, but they understood not what things
అత్డు త్న్ సొంత్ గొఱ్ఱలను పేరుపటిు పలిచి వాటిని వెలుపలికి న్డి పంచను. they were which He spoke unto them.
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And Jesus said, "For judgment I am come into this world, that they that see
not might see, and that they that see might be made blind."

మ్రియ అత్డు త్న్ సొంత్ గొఱ్ఱలన్నినటిని వెలుపలికి న్డిపంచన్పుడెలా
వాటికి ముందుగా న్డుచను; గొఱ్ఱలు అత్ని సవరమరుగును గనుక అవి
అత్నిని వెంబ డించను.
అనుాల సవరము అవి యెరుగవు గనుక అనుాని ఎంత్మ్యత్ిమును
వెంబడింపక వానియొదదనుండి ప్రరిపోవున్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్ని వారితో అనను.
ఈ సాదృశాము యేసు వారితో చెపపను గాని ఆయన్ త్మ్తో చెపపన్
సంగతులటిువో వారు గరహించకొన్లేదు.
కాబటిు యేసు మ్రల వారితో ఇటానను

Then said Jesus unto them again, "Verily, verily I say unto you, I am the door
of the sheep.

8

గొఱ్ఱలు పోవు దావరమును నేనే; నాకు ముందు వచిచన్ వారందరు దొంగలును
దోచకొనువారునై యనానరు; గొఱ్ఱలు వారి సవరము విన్లేదు.

I am the Good Shepherd; the Good Shepherd giveth His life for the sheep.
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నేనే దావరమును; నా దావరా ఎవడెైన్ లోపల పరవేశించిన్ యెడల వాడు
రకిుంపబడిన్వాడెై, లోపలికి పోవుచ బయటికి వచచచ మేత్
మేయచనుండును.
దొంగ దొంగత్న్మును హత్ాను నాశన్మును చేయటకు వచచను గాని
మ్రిదేనికిని రాడు; గొఱ్ఱలకు జీవము కలుగుటకును అది సమ్ృధిిగా
కలుగుటకును నేను వచిచత్రన్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.

But he that is a hireling and not the shepherd, whose own the sheep are
not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth; and the wolf
catcheth them and scattereth the sheep.
The hireling fleeth because he is a hireling, and careth not for the sheep.

All that ever came before Me are thieves and robbers, but the sheep did not
hear them.
I am the door; by Me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in
and out, and find pasture.
The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that
they might have life, and that they might have it more abundantly.
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I am the Good Shepherd, and know My sheep and am known by Mine.
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నేను గొఱ్ఱలకు మ్ంచి కాపరిని; మ్ంచి కాపరి గొఱ్ఱలకొరకు త్న్ ప్ర
ర ణము
పట్ట
ు ను.
జీత్గాడు గొఱ్ఱల కాపరికాడు గనుక గొఱ్ఱలు త్న్వికాన్ందున్ తోడలు వచచట
చూచి గొఱ్ఱలను విడిచిపటిు ప్రరిపోవును, తోడలు ఆ గొఱ్ఱలను పటిు
చెదరగొట్ట
ు ను.
జీత్గాడు జీత్గాడ గనుక గొఱ్ఱలనుగూరిచ లక్షాము చేయక ప్రరిపోవును.
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నేను గొఱ్ఱల మ్ంచి కాపరిని.
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త్ండిర న్నున ఏల్లగున్ ఎరుగునో నేను త్ండిరని ఏల్లగు ఎరుగుదునో ఆల్లగ
నేను నా గొఱ్ఱలను ఎరుగుదును, నా గొఱ్ఱలు న్నున ఎరుగును. మ్రియ
గొఱ్ఱలకొరకు నా ప్ర
ర ణము పట్ట
ు చనానను.
ఈ దొడిివికాని వేరే గొఱ్ఱలును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని
రావలను, అవి నా సవరము వినును, అపుపడు మ్ంద ఒకకటియ గొఱ్ఱల
కాపరి ఒకకడును అగును.
నేను దాని మ్రల తీసికొనున్ట్ట
ా నా ప్ర
ర ణము పట్ట
ు చనానను; ఇందు వలన్నే
నా త్ండిర న్నున పేరమించచనానడు.
ఎవడును నా ప్ర
ర ణము తీసికొన్డు; నా అంత్ట నేనే దాని పట్ట
ు చనానను;
దాని పట్ట
ు టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని త్రరిగి తీసికొనుటకును నాకు
అధికారము కలదు; నా త్ండిరవలన్ ఈ ఆజా పందిత్రన్నను.

Therefore doth My Father love Me, because I lay down My life, that I might
take it again.
No man taketh it from Me, but I lay it down of Myself. I have power to lay it
down, and I have power to take it again. This commandment have I received
from My Father."
There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
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ఈ మ్యటలనుబటిు యూదులలో మ్రల భేదము పుట్టును.

And it was at Jerusalem the Feast of the Dedication, and it was winter.
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And Jesus walked in the temple in Solomon's Porch.

John

10

21

వారిలో అనేకులువాడు దయాము పటిున్ వాడు, వెఱ్ఱఱవాడు; వాని మ్యట
ఎందుకు వినుచనానరనిరి.
మ్రి కొందరుఇవి దయాము పటిున్వాని మ్యటలుకావు; దయాము గు
ర డిివారి
కనునలు తెరవగలదా అనిరి.
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అయితే మీరు నా గొఱ్ఱలలో చేరిన్వారుకారు గనుక మీరు న్మ్ిరు.
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నా గొఱ్ఱలు నా సవరము వినును, నేను వాటి నరుగుదును, అవి న్నున
వెంబడించను.
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As the Father knoweth Me, even so know I the Father; and I lay down My
life for the sheep.
And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring,
and they shall hear My voice; and there shall be one fold and one Shepherd.

And many of them said, "He hath a devil and is mad. Why hear ye him?"
Others said, "These are not the words of him that hath a devil. Can a devil
open the eyes of the blind?"

Then came the Jews round about Him and said unto Him, "How long dost
thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly."

ఆలయ పరత్రష్ఠత్పండుగ యెరూష్లేములో జరుగు చండెను.

Jesus answered them, "I told you, and ye believed not. The works that I do
in My Father's name, they bear witness of Me.
అది శీత్కాలము. అపుపడు యేసు దేవాల యములో సొలొమోను మ్ంటపమున్ But ye believe not, because ye are not of My sheep, as I said unto you.
త్రరుగుచండగా
యూదులు ఆయన్చట్ట
ు పోగెైఎంత్కాలము మ్ముిను సందేహపట్ట
ు దువు?
My sheep hear My voice, and I know them and they follow Me.
నీవు కీరసు
త వెైతే మ్యతో సపష్ుముగా చెపుపమ్నిరి.
అందుకు యేసుమీతో చెపపత్రని గాని మీరు న్మ్ిరు, నేను నా త్ండిర
And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall
నామ్మ్ందు చేయచన్న కిరయలు న్నున గూరిచ సాక్షామిచచచన్నవి.
any man pluck them out of My hand.
My Father, who gave them to Me, is greater than all; and no man is able to
pluck them out of My Father's hand.
I and My Father are one."
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Then the Jews took up stones again to stone Him.
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నేను వాటికి నిత్ాజీవమునిచచచనానను గనుక అవి ఎన్నటికిని న్శింపవు,
ఎవడును వాటిని నా చేత్రలోనుండి అపహ రింపడు.
వాటిని నాకిచిచన్ నా త్ండిర అందరికంట్ట గొపపవాడు గనుక నా త్ండిర
చేత్రలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు;
నేనును త్ండిరయను ఏకమై యనానమ్ని వారితో చెపపను.
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యూదులు ఆయన్ను కొటువలన్ని మ్రల రాళ్ల
ా చేత్ పట్ట
ు కొన్గా

Jesus answered them, "Is it not written in your law, `I said "Ye are gods"'?
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యేసు త్ండిర యొదదనుండి అనేకమైన్ మ్ంచి కిరయలను మీకు చూపత్రని;
వాటిలో ఏ కిరయ నిమిత్తము న్నున రాళాతో కొట్ట
ు దురని వారిన్డిగెను.

If He called them gods unto whom the Word of God came (and the Scripture
cannot be broken),
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do ye say of Him whom the Father hath sanctified and sent into the world,
`Thou blasphemest,' because I said, `I am the Son of God'?
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అందుకు యూదులునీవు మ్నుషుాడవెై యండి దేవుడన్ని
చెపుపకొనుచనానవు గనుక దేవదూష్ణ చేసిన్ందుకే నినున రాళాతో
కొట్ట
ు దుము గాని మ్ంచి కిరయ చేసిన్ందుకు కాదని ఆయన్తో
అందుకు యేసుమీరు దైవములని నేన్ంటిన్ని మీ ధరిశాసతీములో
వా
ర యబడియండలేదా?
లేఖన్ము నిరరథకము కానేరదు గదా, దేవుని వాకామవరికి వచెచనో వారే
దైవములని చెపపన్యెడలనేను దేవుని కుమ్యరుడన్ని చెపపన్ందుకు,
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Therefore they sought again to take Him, but He escaped out of their hand,
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త్ండిర పరత్రష్ఠచేసి యీ లోకములోనికి పంపన్వానితోనీవు దేవదూష్ణ
చేయచనానవని చెపుపదురా?
నేను నాత్ండిర కిరయలు చేయనియెడల న్నున న్మ్ికుడి,
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చేసిన్యెడల న్నున న్మ్ికున్నను, త్ండిర నాయందును నేను
త్ండిరయందును ఉనానమ్ని మీరు గరహించి తెలిసి కొనున్ట్ట
ా ఆ కిరయలను
న్ముిడని వారితో చెపపను.
వారు మ్రల ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్ చూచిరి గాని ఆయన్ వారి చేత్రనుండి
త్పపంచకొని పోయెను.
యొరా
ద ను అదదరిని యోహాను మొదట బాపతసిమిచచ చండిన్ సథలమున్కు
ఆయన్ త్రరిగి వెళ్లా అకకడనుండెను.
అనేకులు ఆయన్యొదదకు వచిచయోహాను ఏ సూచక కిరయను చేయలేదు గాని
యీయన్నుగూరిచ యోహాను చెపపన్ సంగతులనినయ సత్ామైన్ వనిరి.

Jesus answered them, "Many good works have I shown you from My Father.
For which of those works do ye stone Me?"
The Jews answered Him, saying, "For a good work we stone thee not, but for
blasphemy and because thou, being a man, makest thyself God."

If I do not the works of My Father, believe Me not.
But if I do, though ye believe not Me, believe the works, that ye may know
and believe that the Father is in Me, and I in Him."

and went away again beyond the Jordan into the place where John had first
baptized; and there He abode.
And many resorted unto Him and said that John did no miracle, but all
things that John spoke of this Man were true.
And many believed in Him there.
Now a certain man was sick named Lazarus, of Bethany, the town of Mary
and her sister Martha.
(It was that Mary who had anointed the Lord with ointment and wiped His
feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)

అకకడ అనేకులు ఆయన్యందు విశావసముంచిరి.

Therefore his sisters sent unto Him, saying, "Lord, behold, he whom Thou
lovest is sick."
మ్రియ, ఆమ సహోదరియె
ై న్ మ్యరి, అనువారి గా
ర మ్మైన్ బేత్నియలోనున్న When Jesus heard that, He said, "This sickness is not unto death, but for the
ల్లజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను.
glory of God, that the Son of God might be glorified thereby."
ఈ ల్లజరు పరభువున్కు అత్తరుపూసి త్ల వెండు
ర కలతో ఆయన్ ప్రదములు
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
తుడిచిన్ మ్రియకు సహోదరుడు.
అత్ని అకక చెలాండు
ర పరభువా, యిదిగో నీవు పేరమించవాడు రోగియె
ై
When He heard therefore that Lazarus was sick, He stayed two days still in
యనానడని ఆయన్యొదదకు వరిమ్యన్ము పంపరి.
the same place where He was.
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యేసు అది వినియీ వాాధి మ్రణముకొరకు వచిచన్దికాదు గాని దేవుని
కుమ్యరుడు దానివలన్ మ్హిమ్ పరచబడున్ట్ట
ా దేవుని మ్హిమ్కొరకు
వచిచన్దనను.
యేసు మ్యరిను ఆమ సహోదరిని ల్లజరును పేరమించెను.

John

11

4

John

11

5

John

11

6

అత్డు రోగియె
ై యనానడని యేసు వినిన్పుపడు తానున్నచోటనే యింక
రండు దిన్ములు నిలిచెను.

John

11

7

But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him."
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అట్టపమ్ిట ఆయన్మ్న్ము యూదయకు త్రరిగి వెళ్ల
ా దమ్ని త్న్ శిషుాలతో
చెపపగా
ఆయన్ శిషుాలుబోధకుడా, యిపుపడ యూదులు నినున రాళాతో కొటు
చూచచండిరే; అకకడికి త్రరిగి వెళ్ల
ా దువా అని ఆయన్ న్డిగిరి.
అందుకు యేసుపగలు పండెరండు గంటలున్నవి గదా, ఒకడు పగటివేళ న్డిచిన్
యెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచను గనుక తొట్ట
ి పడడు.
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అయితే రాత్రివేళ ఒకడు న్డిచిన్యెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక
వాడు తొట్ట
ి పడున్ని చెపపను.
ఆయన్ యీ మ్యటలు చెపపన్ త్రువాత్మ్న్ సేనహితుడెైన్ ల్లజరు
నిదిరంచచనానడు; అత్ని మేలు కొలుప వెళ్ల
ా చనానన్ని వారితో చెపపగా

However Jesus spoke of his death, but they thought that He had spoken of
the taking of rest in sleep.
Then Jesus said unto them plainly, "Lazarus is dead.
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శిషుాలు పరభువా, అత్డు నిదిరంచిన్యెడల బాగుపడున్నిరి.

Then after that He said to His disciples, "Let us go into Judea again."

His disciples said unto Him, "Master, the Jews of late sought to stone Thee,
and goest Thou thither again?"
Jesus answered, "Are there not twelve hours in the day? If any man walk in
the day he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

These things said He, and after that He said unto them, "Our friend Lazarus
sleepeth; but I go, that I may awaken him out of sleep."
Then said His disciples, "Lord, if he sleep he shall do well."

And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent that ye may
believe. Nevertheless let us go unto him."
యేసు అత్ని మ్రణమునుగూరిచ ఆ మ్యట చెపపను గాని వారు ఆయన్ నిదర
Then Thomas, who was called Didymus, said unto his fellow disciples, "Let
విశారంత్రని గూరిచ చెపపన్నుకొనిరి.
us also go, that we may die with Him."
కావున్ యేసు ల్లజరు చనిపోయెను,
Then when Jesus came, He found that he had lain in the grave four days
already.
మీరు న్ముిన్ట్ట
ా నేన్కకడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోష్ంచచనానను; Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about two miles away,
అయిన్ను అత్నియొదదకు మ్న్ము వెళ్ల
ా దము రండని సపష్ుముగా వారితో
చెపపను.
అందుకు దిదుమ్ అన్బడిన్ తోమ్యఆయన్తో కూడ చనిపోవుటకు మ్న్
and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them
మును వెళ్ల
ా దమ్ని త్న్తోడి శిషుాలతో చెపపను.
concerning their brother.
యేసు వచిచ అదివరకే అత్డు నాలుగు దిన్ములు సమ్యధిలో ఉండెన్ని
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met
తెలిసికొనను.
Him; but Mary sat still in the house.
బేత్నియ యెరూష్ లేమున్కు సమీపమై యండెను; దానికి ఇంచమించ
Then Martha said unto Jesus, "Lord, if Thou hadst been here, my brother
కోసెడు దూరము
would not have died.
గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ మ్యరిను మ్రియను
But I know that even now, whatsoever Thou wilt ask of God, God will give it
ఓదారుచటకెై వారి యొదదకు వచిచయండిరి.
Thee."
మ్యరి యేసు వచచచనానడని విని ఆయన్ను ఎదుర్కకన్ వెళ్లానుగాని మ్రియ Jesus said unto her, "Thy brother shall rise again."
యింటిలో కూరుచండి యండెను.
మ్యరి యేసుతోపరభువా, నీవికకడ ఉండిన్యెడల నా సహోదరుడు
Martha said unto Him, "I know that he shall rise again at the resurrection on
చావకుండును.
the Last Day."
ఇపుపడెైన్ను నీవు దేవుని ఏమ్డిగిన్ను దేవుడు నీకను గరహించన్ని
Jesus said unto her, "I am the resurrection and the Life. He that believeth in
యెరుగుదున్నను.
Me, though he were dead, yet shall he live;
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యేసు నీ సహో దరుడు మ్రల లేచన్ని ఆమతో చెపపగా
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మ్యరి ఆయన్తో అంత్ా దిన్మున్ పున్రుతా
థ న్మ్ందు లేచన్ని
యెరుగుదున్నను.
అందుకు యేసుపున్రుతా
థ న్మును జీవమును నేనే; నాయందు
విశావసముంచవాడు చని పోయిన్ను బరదుకును;
బరదికి నాయందు విశావస ముంచ పరత్రవాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ
మ్యట న్ముిచనానవా? అని ఆమను న్డిగెను.
ఆమ అవును పరభువా, నీవు లోకమున్కు రావలసిన్ దేవుని కుమ్యరుడవెైన్
కీరసు
త వని న్ముిచనానన్ని ఆయన్తో చెపపను.
ఆమ ఈ మ్యట చెపప వెళ్లాబోధకుడు వచిచ నినున పలుచచనానడని త్న్
సహోదరియె
ై న్ మ్రియను రహసా ముగా పలిచెను.
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ఆమ విని త్వరగా లేచి ఆయన్ యొదదకు వచెచను.
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యేసు ఇంకను ఆ గా
ర మ్ములోనికి రాక, మ్యరి ఆయన్ను కలిసికొనిన్ చోటనే
ఉండెను
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and said, "Where have ye laid him?" They said unto Him, "Lord, come and
see."
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గనుక యింటిలో మ్రియతో కూడ నుండి ఆమను ఓదారుచచండిన్
యూదులు మ్రియ త్వరగా లేచి వెళ్ల
ా ట చూచి, ఆమ సమ్యధియొదద
ఏడుచటకు అకకడికి వెళ్ల
ా చన్నదనుకొని ఆమ వెంట వెళ్లారి.
అంత్ట మ్రియ యేసు ఉన్న చోటికి వచిచ, ఆయన్ను చూచి, ఆయన్
ప్రదములమీద పడిపరభువా, నీవికకడ ఉండిన్యెడల నా సహోదరుడు
చావకుండు న్నను.
ఆమ ఏడుచటయ, ఆమతో కూడ వచిచన్ యూదులు ఏడుచటయ యేసు
చూచి కలవరపడి ఆత్ిలో మూలుగుచ అత్ని నకకడ నుంచిత్రరని అడుగగా,
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వారుపరభువా, వచిచ చూడుమ్ని ఆయన్తో చెపపరి.

And some of them said, "Could not this man, who opened the eyes of the
blind, have caused that even this man should not have died?"
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యేసు కనీనళ్ల
ా విడిచెను.
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కాబటిు యూదులు అత్నిని ఏల్లగు పేరమించెనో చూడుడని చెపుపకొనిరి.
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వారిలో కొందరుఆ గు
ర డిి వాని కనునలు తెరచిన్ యీయన్, యిత్నిని
చావకుండ చేయలేడా అని చెపపరి.
యేసు మ్రల త్న్లో మూలుగుచ సమ్యధియొదదకు వచెచను. అది యొక
గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పటిుయండెను.

Jesus therefore again, groaning in Himself, came to the grave. It was a cave,
and a stone lay against it.
Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was
dead, said unto Him, "Lord, by this time there is a stench, for he hath been
dead four days."
Jesus said unto her, "Said I not unto thee that if thou would believe, thou
should see the glory of God?"
Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And
Jesus lifted up His eyes and said, "Father, I thank Thee that Thou hast heard
Me.

and whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Believest thou
this?"
She said unto Him, "Yea, Lord, I believe that Thou art the Christ, the Son of
God, who should come into the world."
And when she had so said, she went her way and called Mary her sister
secretly, saying, "The Master has come, and calleth for thee."
As soon as she heard that, she arose quickly and came unto Him.
Now Jesus had not yet come into the town, but was in that place where
Martha met Him.
The Jews then, who were with her in the house and comforting her, when
they saw that Mary rose up hastily and went out, followed her, saying, "She
goeth unto the grave to weep there."
Then when Mary had come where Jesus was and saw Him, she fell down at
His feet, saying unto Him, "Lord, if Thou hadst been here, my brother would
not have died."
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping who
came with her, He groaned in the spirit and was troubled,

Jesus wept.

Then said the Jews, "Behold, how he loved him!"
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యేసు రాయి తీసివేయడని చెపపగా చనిపోయిన్వాని సహోదరియె
ై న్
మ్యరిపరభువా, అత్డు చనిపోయి నాలుగు దిన్ములైన్ది గనుక ఇపపటికి
వాసన్కొట్ట
ు న్ని ఆయన్తో చెపపను.
అందుకు యేసు నీవు న్మిిన్యెడల దేవుని మ్హిమ్ చూతువని నేను నీతో
చెపపలేదా అని ఆమతో అనను;
అంత్ట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనునలు పైకెత్రత త్ండ్రర, నీవు నా
మ్న్వి వినిన్ందున్ నీకు కృత్ జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానను.
నీవు ఎలాపుపడును నా మ్న్వి వినుచనానవని నేనరుగుదును గాని నీవు
న్నున పంపత్రవని చట్ట
ు నిలిచియన్న యీ జన్సమూహము న్ముిన్ట్ట
ా
వారి నిమిత్తమై యీ మ్యట చెపపత్రన్నను.
ఆయన్ ఆల్లగు చెపపల్లజరూ, బయటికి రమ్ిని బిగురగా చెపపగా

And I knew that Thou hearest Me always, but because of the people who
stand by I said it, that they may believe that Thou hast sent Me."
And when He thus had spoken, He cried with a loud voice, "Lazarus, come
forth!"
And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes,
and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, "Loose
him, and let him go."
Then many of the Jews who came to Mary and had seen the things which
Jesus did, believed in Him.

But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what
things Jesus had done.
చనిపోయిన్వాడు, కాళ్ల
ా చేతులు పేరత్ వసతీములతో కటుబడిన్వాడెై వెలుపలికి Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, "What
వచెచను; అత్ని ముఖమున్కు రుమ్యలు కటిుయండెను. అంత్ట యేసు మీరు shall we do? For this man doeth many miracles.
అత్ని కట్ట
ా విపపపోనియాడని వారితో చెపపను.
కాబటిు మ్రియయొదదకు వచిచ ఆయన్ చేసిన్ కారా మును చూచిన్
యూదులలో అనేకులు ఆయన్యందు విశావసముంచిరికాని
వారిలో కొందరు పరిసయాల యొదదకు వెళ్లా యేసుచేసిన్ కారాములను గూరిచ
వారితో చెపపరి.
కాబటిు పరధాన్యాజకులును పరిసయాలును మ్హా సభ్ను
సమ్కూరిచమ్న్మేమి చేయచనానము? ఈ మ్ను షుాడు అనేకమైన్ సూచక
కిరయలు చేయచనానడ.
మ్న్మ్యయన్ను ఈల్లగు చూచచ ఊరకుండిన్యెడల అందరు
ఆయన్యందు విశావస ముంచెదరు; అపుపడు రోమీయలు వచిచ మ్న్
సథలమును మ్న్ జన్మును ఆకర మించకొందురని చెపపరి.
అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవత్సరము పరధాన్
యాజకుడెైయండిమీ కేమియ తెలియదు.
మ్న్ జన్మ్ంత్య న్శింప కుండున్ట్ట
ా ఒక మ్నుషుాడు పరజలకొరకు
చనిపోవుట మీకు ఉపయకిమ్ని మీరు ఆలోచించకొన్రు అని వారితో
చెపపను.
త్న్ంత్ట తానే యీల్లగు చెపపలేదు గాని ఆ సంవత్సరము పరధాన్యాజకుడెై
యండెను గనుక
యేసు ఆ జన్ముకొరకును, ఆ జన్ముకొరకు మ్యత్ిమేగాక చెదరిపోయిన్
దేవుని పలాలను ఏకముగా సమ్కూరుచటకును, చావనైయనానడని
పరవచించెను.
కాగా ఆ దిన్మునుండి వారు ఆయన్ను చంప నాలో చించచండిరి.

If we let him thus alone, all men will believe in him, and the Romans shall
come and take away both our place and nation."
And one of them named Caiaphas, being the high priest that same year, said
unto them, "Ye know nothing at all,
nor consider that it is expedient for us that one man should die for the
people, and that the whole nation perish not."
And he spoke this not of himself, but, being high priest that year, he
prophesied that Jesus should die for that nation;
and not for that nation only, but that also He should gather together in one
the children of God who were scattered abroad.
So from that day forth, they took counsel together to put Him to death.

Jesus therefore walked no longer openly among the Jews, but went thence
unto a region near the wilderness into a city called Ephraim, and there
continued with His disciples.
And the Jews' Passover was nigh at hand, and many went out of the country
up to Jerusalem before the Passover to purify themselves.
Then they sought for Jesus and spoke among themselves as they stood in
the temple, saying, "What think ye -- that he will not come to the feast?"
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కాబటిు యేసు అపపటినుండి యూదులలో బహిరంగ ముగా సంచరింపక,
అకకడనుండి అరణామున్కు సమీప పరదేశములోనున్న ఎఫా
ర యిమ్ను ఊరికి
వెళ్లా, అకకడ త్న్ శిషుాలతోకూడ ఉండెను.
మ్రియ యూదుల పసాకపండుగ సమీపమై యండెను గనుక అనేకులు
త్ముినుతాము శుదిిచేసికొనుటకెై పసాక రాకమునుపే పలా ట్టళాలోనుండి
యెరూష్లేమున్కు వచిచరి.
వారు యేసును వెదకుచ దేవాలయములో నిలువబడిమీకేమి తోచచన్నది?
ఆయన్ పండుగకు రాడా యేమి? అని ఒకనితో ఒకడు చెపుపకొనిరి.

Now both the chief priests and the Pharisees had given a command that if
any man knew where He was, he should report it, that they might take Him.

పరధాన్యాజకులును పరిసయాలును ఆయన్ ఎకకడ ఉన్నది ఎవనికెైన్ను
తెలిసియన్న యెడల తాము ఆయన్ను పట్ట
ు కొన్ గలుగుటకు త్మ్కు
తెలియజేయవలన్ని ఆజా
ా పంచి యండిరి.
కాబటిు యేసు తాను మ్ృతులలోనుండి లేపన్ ల్లజరు ఉన్న బేత్నియకు
పసాకపండుగకు ఆరు దిన్ములు ముందుగా వచెచను. అకకడ వారు ఆయన్కు
విందు చేసిరి.
మ్యరి ఉపచారము చేసెను; ల్లజరు ఆయన్తో కూడ భోజమున్కు
కూరుచన్నవారిలో ఒకడు.
అపుపడు మ్రియ మికికలి విలువగల అచచ జటామ్యంసి అత్తరు ఒక
సేరున్నర యెతు
త తీసికొని,యేసు ప్రదములకు పూసి త్న్ త్లవెండు
ర కలతో
ఆయన్ ప్రదములు తుడిచెను; ఇలు
ా ఆ అత్తరు వాసన్తో ని

Then Mary took a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed
the feet of Jesus and wiped His feet with her hair; and the house was filled
with the odor of the ointment.
Then one of His disciples, Judas Iscariot, Simon's son who was to betray
Him, said,

ఆయన్ శిషుాలలో ఒకడు అన్గా ఆయన్ను అపపగింపనైయన్న
ఇసకరియోతు యూదా
యీ అత్తరందుకు మూడు వందల దేనార ములకు అమిి బీదలకు
ఇయాలేదనను.
వాడ్రల్లగు చెపపన్ది బీదలమీద శర ధికలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయె
ై యండి,
త్న్ దగుర డబుబ సంచియండిన్ందున్ అందులో వేయబడిన్ది దొంగిలించచ
వచెచను గనుక ఆల్లగు చెపపను.
కాబటిు యేసున్నున ప్రత్రపట్ట
ు దిన్మున్కు ఆమను దీని నుంచకొన్నియాడి;

Then Jesus said, "Let her alone; against the day of My burying hath she kept
this.
For the poor always ye have with you, but Me ye have not always."

బీదలు ఎలాపుప డును మీతో కూడ ఉందురుగాని నేనలాపుపడు మీతో
ఉండన్ని చెపపను.
కాబటిు యూదులలో సామ్యన్ాజనులు ఆయన్ అకకడ ఉనానడని తెలిసికొని,
యేసును చూచటకు మ్యత్ిమే గాక మ్ృతులలోనుండి ఆయన్ లేపన్
ల్లజరునుకూడ చూడవచిచరి.
అత్నినిబటిు యూదులలో అనేకులు త్మ్వారిని విడిచి యేసున్ందు విశావస
ముంచిరి గనుక

because by reason of him many of the Jews went away and believed in
Jesus.
On the next day many people who had come to the feast, when they heard
that Jesus was coming to Jerusalem,

11

పరధాన్యాజకులు ల్లజరునుకూడ చంప నాలోచన్చేసిరి.

And Jesus, when He had found a young ass, sat thereon, as it is written:

12

మ్రునాడు ఆ పండుగకు వచిచన్ బహు జన్సమూ హము యేసు
యెరూష్లేమున్కు వచచచనానడని విని

"Fear not, daughter of Zion; behold, thy King cometh, sitting on an ass's
colt."
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Then Jesus, six days before the Passover, came to Bethany where Lazarus
was, who had been dead and whom He had raised from the dead.
There they made Him a supper; and Martha served, but Lazarus was one of
those who sat at the table with Him.

"Why was not this ointment sold for three hundred pence and given to the
poor?"
This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and
had the money bag and took what was put therein.

Many people of the Jews therefore knew that He was there. And they came
not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom He had
raised from the dead.
But the chief priests consulted, that they might put Lazarus also to death,

took branches of palm trees and went forth to meet Him and cried,
"Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord!"
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ఖరూ
జ రపుమ్టులు పట్ట
ు కొని ఆయన్ను ఎదుర్కకన్బోయి జయము, పరభువు
పేరట వచచచన్న ఇశారయేలు రాజు సు
త త్రంపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.
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స్త్యోను కుమ్యరీ, భ్యపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు గాడిదపలామీద ఆస్త్నుడెై
వచచచనానడు
అని వా
ర యబడిన్పరకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద
కూరుచండెను.
ఆయన్ శిషుాలు ఈ మ్యటలు మొదట గరహింపలేదు గాని యేసు మ్హిమ్
పరచబడిన్పుపడు అవి ఆయన్ను గూరిచ వా
ర యబడెన్నియ, వారాయన్కు
వాటిని చేసిరనియ జా
ా పకమున్కు తెచచ కొనిరి.
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ఆయన్ ల్లజరును సమ్యధిలోనుండి పలిచి మ్ృతు లలోనుండి అత్ని
లేపన్పుపడు, ఆయన్తో కూడ ఉండిన్ జనులు సాక్షామిచిచరి.
అందుచేత్ ఆయన్ ఆ సూచక కిరయ చేసెన్ని జనులు విని ఆయన్ను
ఎదుర్కకన్ బోయిరి.
కావున్ పరిసయాలు ఒకరితో ఒకరు మ్న్ పరయత్నములట్ట
ా నిష్పరయోజన్మై
పోయిన్వో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయన్వెంట పోయిన్దని చెపుపకొనిరి.

These things His disciples understood not at first; but when Jesus was
glorified, then they remembered that these things were written of Him, and
that they had done these things unto Him.
The people therefore who were with Him, when He called Lazarus out of his
grave and raised him from the dead, bore record.
For this cause the people also met Him, for they heard that He had done this
miracle.
The Pharisees therefore said among themselves, "Perceive ye how ye prevail
not at all? Behold, the world has gone after him!"

And there were certain Greeks among them, who came up to worship at the
feast.
They came therefore to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and asked
him, saying, "Sir, we would see Jesus."
Philip went and told Andrew, and again Andrew and Philip told Jesus.

ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచిచన్వారిలో కొందరు గీరసుదేశసు
థ లు ఉండిరి.

And Jesus answered them, saying, "The hour is come that the Son of Man
should be glorified.
వారు గలిలయలోని బేత్సయిదా వాడెైన్ ఫిలిపుపనొదదకు వచిచ అయాా, మేము Verily, verily I say unto you, unless a grain of wheat fall into the ground and
యేసును చూడగోరుచనానమ్ని అత్నితో చెపపగా
die, it abideth alone; but if it die, it bringeth forth much fruit.
ఫిలిపుప వచిచ అందరయతో చెపపను, అందరయయ ఫిలిపుపను వచిచ
యేసుతో చెపపరి.
అందుకు యేసు వారితో ఇటాననుమ్నుష్ాకుమ్యరుడు మ్హిమ్ పందవలసిన్
గడియ వచిచ యన్నది.

He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world
shall keep it unto life eternal.
If any man serve Me, let him follow Me; and where I am, there shall also My
servant be. If any man serve Me, him will My Father honor.

గోధుమ్గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన్ యెడల అది ఒంటిగానే యండును;
అది చచిచన్ యెడల విసాతరముగా ఫలించను.
త్న్ ప్ర
ర ణమును పేరమించ వాడు దానిని పోగొట్ట
ు కొనును, ఈ లోకములో త్న్
ప్ర
ర ణమును దేవష్ంచవాడు నిత్ాజీవముకొరకు దానిని కాప్రడుకొనున్ని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానను.
ఒకడు న్నున సేవించిన్యెడల న్నున వెంబడింపవలను; అపుపడు నేను
ఎకకడ ఉందునో అకకడ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు న్నున
సేవించిన్యెడల నా త్ండిర అత్ని ఘన్పరచను.
ఇపుపడు నా ప్ర
ర ణము కలవరపడుచన్నది; నే నేమ్ందును?త్ండ్రర, యీ గడియ
త్టసిథంపకుండన్నున త్పపంచము; అయి న్ను ఇందుకోసరమే నేను ఈ
గడియకు వచిచత్రని;
త్ండ్రర, నీ నామ్ము మ్హిమ్పరచ మ్ని చెపపను. అంత్టనేను దానిని
మ్హిమ్పరచిత్రని, మ్రల మ్హిమ్ పరతును అని యొక శబదము ఆకాశము
నుండి వచెచను.

"Now is My soul troubled, and what shall I say? `Father, save Me from this
hour'? But for this cause came I unto this hour.
Father, glorify Thy name." Then there came a voice from Heaven, saying, "I
HAVE BOTH GLORIFIED IT, AND WILL GLORIFY IT AGAIN."
The people therefore who stood by and heard it said that it thundered.
Others said, "An angel spoke to him."
Jesus answered and said, "This voice came not because of Me, but for your
sakes.
Now is the judgment of this world; now shall the prince of this world be cast
out.
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కాబటిు అకకడ నిలుచండి వినిన్ జన్ సమూహముఉరిమను అనిరి.
మ్రికొందరుదేవదూత్ ఒకడు ఆయన్తో మ్యటల్లడెన్నిరి.
అందుకు యేసు ఈ శబదము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచెచను.
ఇపుపడు ఈ లోకమున్కు తీరుప జరుగుచన్నది, ఇపుపడు ఈ లోకాధికారి
బయటకు తో
ి సివేయబడును;

And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto Me."

34

జన్సమూహము కీరసు
త ఎలాపుపడు ఉండున్ని ధరిశాసతీము చెపుపట వింటిమి.
మ్నుష్ాకుమ్యరుడు పైకెత్తబడవలన్ని నీవు చెపుపచన్న సంగత్ర ఏమిటి?
మ్నుష్ా కుమ్యరుడగు ఈయన్ ఎవరని ఆయన్ న్డిగిరి.

But though He had done so many miracles before them, yet they believed
not in Him,
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that the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke:
"Lord, who hath believed our report? And to whom hath the arm of the Lord
been revealed?"
Therefore they could not believe, because as Isaiah said again:
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అందుకు యేసుఇంక కొంత్కాలము వెలుగు మీ మ్ధా ఉండును; చీకటి
మిముిను కముికొన్కుండున్ట్ట
ా మీకు వెలుగు ఉండగనే న్డవుడి; చీకటిలో
న్డుచవాడు తాను ఎకకడికి పోవుచనానడ
మీరు వెలుగు సంబంధు లగున్ట్ట
ా మీకు వెలుగుండగనే వెలుగున్ందు విశావస
ముంచడని వారితో చెపపను.
యేసు ఈ మ్యటలు చెపప వెళ్లా వారికి కన్బడకుండ దాగియండెను. ఆయన్
వారి యెదుట యినిన సూచక కిరయలు చేసిన్ను వారాయన్యందు
విశావసముంచరైరి.
పరభువా, మ్య వరిమ్యన్ము న్మిిన్వాడెవడు? పరభువుయొకక బాహువు
ఎవనికి బయలుపరచ బడెను? అని పరవకియె
ై న్ యెష్యా చెపపన్ వాకాము
నరవేరున్ట్ట
ా ఇది జరిగెను.
ఇందుచేత్ వారు న్మ్ిలేక పోయిరి, ఏలయన్గా
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This He said, signifying what death He should die.
The people answered Him, "We have heard from the law that Christ abideth
for ever; and how sayest thou, `The Son of Man must be lifted up'? Who is
this son of man?"
నేను భూమిమీదనుండి పైకెత్తబడిన్యెడల అందరిని నాయొదదకు
Then Jesus said unto them, "Yet a little while is the Light with you. Walk
ఆకరిుంచకొందున్ని చెపపను.
while ye have the Light, lest darkness come upon you; for he that walketh in
darkness knoweth not whither he goeth.
తాను ఏవిధముగా మ్రణము పందవలసి యండెనో సూచించచ ఆయన్ ఈ While ye have Light, believe in the Light, that ye may be the children of
మ్యట చెపపను.
Light." These things spoke Jesus, and departed and hid Himself from them.

వారు కనునలతో చూచి హృదయముతో గరహించి మ్న్సుస మ్యరుచకొని
నావలన్ సవసథపరచబడకుండు న్ట్ట
ా ఆయన్ వారి కనునలకు అంధత్వము
కలుగజేసి వారి హృదయము కఠిన్పరచెను అని యెష్యా మ్రియొక చోట
చెపపను.
యెష్యా ఆయన్ మ్హిమ్ను చూచిన్ందున్ ఆయన్నుగూరిచ ఈ మ్యటలు
చెపపను.
అయిన్ను అధికారులలో కూడ అనే కులు ఆయన్యందు
విశావసముంచిరిగాని, సమ్యజములో నుండి వెలివేయబడుదుమేమో యని
పరిసయాలకు భ్య పడి వారు ఒపుపకొన్లేదు.
వారు దేవుని మపుపకంట్ట మ్నుషుాల మపుపను ఎకుకవగా అపేకిుంచిరి.

"He hath blinded their eyes and hardened their heart, that they should not
see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I
should heal them."
These things said Isaiah when he saw His glory and spoke of Him.

Nevertheless, among the chief rulers also, many believed in Him, but
because of the Pharisees they did not confess Him, lest they should be put
out of the synagogue;
for they loved the praise of men more than the praise of God.

Jesus cried out and said, "He that believeth in Me, believeth not in Me, but
in Him that sent Me.
And he that seeth Me, seeth Him that sent Me.

I am come a light into the world, that whosoever believeth in Me should not
abide in darkness.
అంత్ట యేసు బిగురగా ఇటాననునాయందు విశావస ముంచవాడు నాయందు And if any man hear My words and believe not, I judge him not; for I came
కాదు న్నున పంపన్వానియందే విశావసముంచచనానడు.
not to judge the world, but to save the world.
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న్నున చూచవాడు న్నున పంపన్వానినే చూచచనానడు.
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నాయందు విశావసముంచ పరత్రవాడు చీకటిలో నిలిచి యండకుండున్ట్ట
ా నేను For I have not spoken of Myself; but the Father who sent Me, He gave Me a
ఈ లోకమున్కు వెలుగుగా వచిచయనానను.
commandment, what I should say and what I should speak.
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And I know that His commandment is life everlasting. Whatsoever I speak
therefore, even as the Father said unto Me, so I speak."
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ఎవడెైన్ను నా మ్యటలు వినియ వాటిని గెైకొన్కుండిన్ యెడల నే న్త్నికి
తీరుపతీరచను; నేను లోకమున్కు తీరుప తీరుచటకు రాలేదు గాని లోకమును
రకిుంచటకే వచిచ త్రని.
న్నున నిరాకరించి నా మ్యటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప తీరుచవాడొకడు
కలడు; నేను చెపపన్మ్యటయే అంత్ాదిన్మ్ందు వానికి తీరుప తీరుచను.
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And supper being ended, and the devil having now put into the heart of
Judas Iscariot, Simon's son, to betray Him,
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ఏలయన్గా నా అంత్ట నేనే మ్యటల్లడలేదు; నేను ఏమ్న్వలనో యేమి
మ్యటల్లడవలనో దానినిగూరిచ న్నున పంపన్ త్ండిరయే నాకాజా
యిచిచయనానడు.
మ్రియ ఆయన్ ఆజా నిత్ాజీవమ్ని నేనరుగుదును గనుక నేను చెపుప
సంగతులను త్ండిర నాతో చెపపన్పరకారము చెపుపచనానన్నను.
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rose from supper and laid aside His garments, and took a towel and girded
Himself.

John

13

2

John

13

3

John

13

4

John

13

5

తాను ఈ లోకమునుండి త్ండిరయొదదకు వెళావలసిన్ గడియ వచెచన్ని యేసు
పసాకపండుగకు ముందే యెరిగిన్ వాడెై, లోకములోనున్న త్న్వారిని పేరమించి,
వారిని అంత్మువరకు పేరమించెను.
వారు భోజన్ము చేయ చండగా ఆయన్ను అపపగింపవలన్ని స్త్మోను
కుమ్యరు డగు ఇసకరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది3
ఇంత్కుముందు ఆలోచన్ పుటిుంచియండెను గనుక
త్ండిర త్న్చేత్రకి సమ్సతము అపపగించెన్నియ, తాను దేవునియొదద నుండి
బయలుదేరి వచెచన్నియ, దేవునియొదదకు వెళావలసి యన్నదనియ యేసు
ఎరిగి
భోజన్పంకిిలోనుండి లేచి త్న్ పైవసతీము అవత్ల పటిువేసి, యొక తువాలు
తీసికొని న్డుమున్కు కట్ట
ు కొనను.
అంత్ట పళ్లాములో నీళ్ల
ా పోసి శిషుాల ప్రదములు కడుగుటకును, తాను
కట్ట
ు కొని యన్న తువాలుతో తుడుచటకును మొదలుపట్టును.
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ఇట్ట
ా చేయచ ఆయన్ స్త్మోను పేతురునొదదకు వచిచన్పుపడు అత్డు
పరభువా, నీవు నా ప్రదములు కడుగుదువా? అని ఆయన్తో అనను.

Simon Peter said unto Him, "Lord, not my feet only, but also my hands and
my head."
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అందుకు యేసు నేను చేయచన్నది ఇపుపడు నీకు తెలియదుగాని
యికమీదట తెలిసికొందువని అత్నితో చెపపగా
పేతురు నీవెన్నడును నా ప్రదములు కడుగరాదని ఆయన్తో అనను.
అందుకు యేసు నేను నినున కడుగనియెడల నాతో నీకు ప్రలు లేదనను.

Jesus said to him, "He that is washed needeth not but to wash his feet, but
is clean every whit. And ye are clean, but not all."
(For He knew who would betray Him; therefore He said, "Ye are not all
clean.")

He that rejecteth Me and receiveth not My words, hath One that judgeth
him; the Word that I have spoken, the same shall judge him in the Last Day.

Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had
come that He should depart out of this world unto the Father, having loved
His own who were in the world, He loved them unto the end.

Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands and that
He had come from God and was going to God,

After that He poured water into a basin, and began to wash the disciples'
feet and to wipe them with the towel wherewith He was girded.
Then came He to Simon Peter, and Peter said unto Him, "Lord, dost Thou
wash my feet?"
Jesus answered and said unto him, "What I do thou knowest not now, but
thou shalt know hereafter."
Peter said unto Him, "Thou shalt never wash my feet." Jesus answered him,
"If I wash thee not, thou hast no part with Me."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

John

13

9

స్త్మోను పేతురు పరభువా, నా ప్రదములు మ్యత్ిమేగాక నా చేతులు నా
త్లకూడ కడుగుమ్ని ఆయన్తో చెపపను.

So after He had washed their feet and had taken His garments and had sat
down again, He said unto them, "Know ye what I have done to you?
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యేసు అత్ని చూచి సానన్ముచేసిన్వాడు ప్రదములు త్పప మ్రేమియ
కడుగు కొన్ న్కకరలేదు, అత్డు కేవలము పవితు
ి డయెాను. మీరును
పవితు
ి లు కాని మీలో అందరు పవితు
ి లు కారనను.

Ye call Me Master and Lord; and ye say well, for so I am.
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If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to
wash one another's feet.
For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
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త్నున అపపగించవానిని ఎరిగెను గనుకమీలో అందరు పవితు
ి లు కారని
ఆయన్ చెపపను.
వారి ప్రదములు కడిగి త్న్ పైవసతీము వేసికొనిన్ త్రువాత్, ఆయన్ మ్రల
కూరుచండినేను మీకు చేసిన్ పని మీకు తెలిసిన్దా?
బోధకుడనియ పరభువనియ మీరు న్నున పలుచచనానరు; నేను
బోధకుడను పరభువును గనుక మీరిట్ట
ా పలుచట నాాయమే.
కాబటిు పరభువును బోధకుడనైన్ నేను మీ ప్రదములు కడిగిన్ యెడల మీరును
ఒకరి ప్రదములను ఒకరు కడుగవలసిన్దే.
నేను మీకు చేసిన్ పరకారము మీరును చేయవలన్ని మీకు మ్యదిరిగా ఈల్లగు
చేసిత్రని.
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దాసుడు త్న్ యజమ్యనునికంట్ట గొపపవాడు కాడు, పంపబడిన్వాడు త్నున
పంపన్ వానికంట్ట గొపపవాడు కాడని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.

"I speak not of you all. I know whom I have chosen; but that the Scripture
may be fulfilled, `He that eateth bread with Me hath lifted up his heel
against Me.'
Now I tell you before it come that, when it is come to pass, ye may believe
that I am He.
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ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసిన్యెడల మీరు
ధనుాలగు దురు.

Verily, verily I say unto you, he that receiveth whomsoever I send, receiveth
Me; and he that receiveth Me, receiveth Him that sentMe."
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మిముి న్ందరినిగూరిచ నేను చెపపలేదు; నేను ఏరప రచకొనిన్వారిని
ఎరుగుదును గానినాతో కూడ భోజన్ముచేయవాడు నాకు విరోధముగా త్న్
మ్డమ్ యెతెతను అను లేఖన్ము నరవేరుటకెై యీల్లగు జరుగును.

When Jesus had thus said, He was troubled in spirit, and testified and said,
"Verily, verily I say unto you that one of you shall betray Me."
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Then the disciples looked at one another, not knowing of whom He spoke.
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జరిగి న్పుపడు నేనే ఆయన్న్ని మీరు న్ముిన్ట్ట
ా అది జరుగక మునుపు
మీతో చెపుపచనానను.
నేనవని పంపుదునో వాని చేరుచకొనువాడు న్నున చేరుచకొనువాడగును;
న్నున చేరుచకొనువాడు న్నున పంపన్వానిని చేరుచకొనువాడగు న్ని మీతో
నిశచయముగా చెపుపచనానన్ని వారితో అనను.
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Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be
of whom He spoke.
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యేసు ఈ మ్యటలు పలికిన్ త్రువాత్ ఆత్ిలో కలవర పడిమీలో ఒకడు
న్నున అపపగించన్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానన్ని రూఢిగా
చెపపను
ఆయన్ యెవరినిగూరిచ యీల్లగు చెపపనో అని శిషుాలు సందేహ పడుచ
ఒకరిత్ట్ట
ు ఒకరు చూచ కొనుచండగా
ఆయన్ శిషుాలలో యేసు పేరమించిన్ యొకడు యేసు ర్కముిన్
ఆనుకొనుచండెను

Verily, verily I say unto you, the servant is not greater than his lord, neither
he that is sent greater than he that sent him.
If ye know these things, happy are ye if ye do them.

Now there was leaning on Jesus' bosom one of His disciples, whom Jesus
loved.

He then, leaning on Jesus' breast, said unto Him, "Lord, who is it?"
Jesus answered, "He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it."
And when He had dipped the sop, He gave it to Judas Iscariot, the son of
Simon.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

గనుక ఎవరినిగూరిచ ఆయన్ చెపపనో అది త్మ్కు చెపుపమ్ని స్త్మోను
And after the sop, Satan entered into him. Then Jesus said unto him, "What
పేతురు అత్నికి సెైగ చేసెను.
thou doest, do quickly."
అత్డు యేసు ర్కముిన్ ఆనుకొనుచపరభువా, వాడెవడని ఆయన్ను అడిగెను. Now no man at the table knew with what intent He spoke this unto him.
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అందుకు యేసునేనొక ముకక ముంచి యెవని కిచెచదనో వాడ అని చెపప, ఒక
ముకక ముంచి స్త్మోను కుమ్యరుడగు ఇసకరియోతు యూదాకిచెచను;
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వాడు ఆ ముకక పుచచకొన్గానే సాతాను వానిలో పరవేశించెను. యేసునీవు
చేయ చన్నది త్వరగా చేయమ్ని వానితో చెపపగా
ఆయన్ ఎందునిమిత్తము అత్నితో ఆల్లగు చెపపనో అది భోజన్ మున్కు
కూరుచండిన్వారిలో ఎవనికిని తెలియలేదు.
డబుబ సంచి యూదాయొదద ఉండెను గనుక పండుగకు త్మ్కు
కావలసిన్వాటిని కొనుమ్ని యె
ై న్ను, బీదలకేమైన్ ఇమ్ిని యె
ై న్ను యేసు
వానితో చెపపన్ట్ట
ు కొందరనుకొనిరి.
వాడు ఆ ముకక పుచచకొని వెంటనే బయటికి వెళ్లాను; అపుపడు రాత్రివేళ.
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For some of them thought, because Judas had the money bag, that Jesus
had said unto him, "Buy those things that we have need of for the feast," or
that he should give something to the poor.
Judas then, having received the sop, went immediately out. And it was night.
Therefore when he had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man
glorified, and God is glorified in Him.
If God be glorified in Him, God shall also glorify Him in Himself, and shall
straightway glorify Him.
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek Me; and as I said
unto the Jews, `Whither I go ye cannot come,' so now say I to you.

వాడు వెళ్లాన్ త్రువాత్ యేసు ఇటాననుఇపుపడు మ్నుష్ాకుమ్యరుడు
మ్హిమ్పరచబడి యనానడు; దేవు డును ఆయన్యందు
మ్హిమ్పరచబడి యనానడు.
దేవుడు ఆయన్యందు మ్హిమ్పరచబడిన్యెడల, దేవుడు త్న్యందు
ఆయన్ను మ్హిమ్పరచను; వెంటనే ఆయన్ను మ్హిమ్పరచను.

A new commandment I give unto you: that ye love one another, as I have
loved you, that ye also love one another.

పలాల్లరా, యింక కొంత్కాలము మీతో కూడ ఉందును, మీరు న్నున
వెదకుదురు, నేనకకడికి వెళ్ల
ా దునో అకకడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో
చెపపన్పరకారము ఇపుపడు మీతోను చెపుపచనానను.
మీరు ఒకరి నొకరు పేరమింపవలన్ని మీకు కొరత్త ఆజా ఇచచచనానను; నేను
మిముిను పేరమించి న్టేు మీరును ఒకరి నొకరు పేరమింపవలను.
మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేరమ్గలవారైన్యెడల దీనిబటిు మీరు నా శిషుాలని
అందరును తెలిసికొందురనను.

Simon Peter said unto Him, "Lord, whither goest Thou?" Jesus answered
him, "Whither I go thou canst not follow Me now, but thou shalt follow Me
afterwards."
Peter said unto Him, "Lord, why cannot I follow Thee now? I will lay down
my life for Thy sake."
Jesus answered him, "Wilt thou lay down thy life for My sake? Verily, verily I
say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied Me thrice.

By this shall all men know that ye are My disciples: if ye have love one for
another."

స్త్మోను పేతురుపరభువా, నీవెకకడికి వెళ్ల
ా చనానవని ఆయన్ను అడుగగా
"Let not your heart be troubled. Ye believe in God; believe also in Me.
యేసునేను వెళ్ల
ా చన్నచోటికి నీవిపుపడు నావెంట రాలేవుగాని, త్రు వాత్
వచెచదవని అత్నితో చెపపను.
అందుకు పేతురు పరభువా, నేనందుకు ఇపుపడు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు నా In My Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told
ప్ర
ర ణముపట్ట
ు దున్ని ఆయన్తో చెపపగా
you. I go to prepare a place for you.
యేసునాకొరకు నీ ప్ర
ర ణము పట్ట
ు దువా? ఆయన్ను ఎరుగన్ని నీవు
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you
ముమ్యిరు చెపపకముందు కోడికూయదని నీతో నిశచయముగా
unto Myself, that where I am, there ye may be also.
చెపుపచనానన్నను.
మీ హృదయమును కలవరపడనియాకుడి; దేవుని యందు
And whither I go ye know, and the way ye know."
విశావసముంచచనానరు నాయందును విశావస ముంచడి.
నా త్ండిర యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుపదును; Thomas said unto Him, "Lord, we know not whither Thou goest; and how
మీకు సథలము సిదిపరచ వెళ్ల
ా చనానను.
can we know the way?"
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నేను వెళ్లా మీకు సథలము సిదిపరచిన్యెడల నేనుండు సథలములో మీరును
ఉండుల్లగున్ మ్రల వచిచ నాయొదద నుండుటకు మిముిను తీసికొని
పోవుదును.
నేను వెళ్ల
ా చన్న సథలమున్కు మ్యరుము మీకు తెలియన్ని చెపపను.
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మీరు న్నున ఎరిగియంటే నా త్ండిరని ఎరిగియందురు; ఇపపటినుండి
మీరాయన్ను ఎరుగుదురు, ఆయన్ను చూచియనానరని చెపపను.
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అపుపడు ఫిలిపుపపరభువా, త్ండిరని మ్యకు కన్బర చము, మ్యకంతే చాలున్ని
ఆయన్తో చెపపగా
యేసు ఫిలిపూప, నేనింత్కాలము మీ యొదద ఉండిన్ను నీవు న్నున ఎరుగవా?
న్నున చూచిన్ వాడు త్ండిరని చూచియనానడు గనుక త్ండిరని మ్యకు
కనుపరచమ్ని యేల చెపుపచనానవు?
త్ండిర యందు నేనును నాయందు త్ండిరయ ఉనానమ్ని నీవు న్ముిటలేదా?
నేను మీతో చెపుపచన్న మ్యటలు నా యంత్ట నేనే చెపుపటలేదు, త్ండిర
నాయందు నివసించచ త్న్ కిరయలుచేయ చనానడు.
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మీరు న్నున పేరమించిన్ యెడల నా ఆజాలను గెైకొందురు.
నేను త్ండిరని వేడుకొందును, మీయొదద ఎలాపుపడు నుండు టకెై ఆయన్ వేర్కక
ఆదరణకరిను, అన్గా సత్ాసవరూప యగు ఆత్ిను మీకనుగరహించను.
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లోకము ఆయ న్ను చూడదు, ఆయన్ను ఎరుగదు గనుక ఆయన్ను పంద
నేరదు; మీరు ఆయన్ను ఎరుగుదురు. ఆయన్ మీతో కూడ నివసించను,
మీలో ఉండును.
మిముిను అనాథ లనుగా విడువను, మీ యొదదకు వతు
త ను. కొంత్కాలమైన్
త్రువాత్ లోకము న్నున మ్రి ఎన్నడును చూడదు;

అందుకు తోమ్య పరభువా, యెకకడికి వెళ్ల
ా చనానవో మ్యకు తెలియదే; ఆ
మ్యరుమేల్లగు తెలియన్ని ఆయన్ న్డుగగా
యేసు నేనే మ్యరుమును, సత్ామును, జీవమును; నా దావరానే త్పప
యెవడును త్ండిరయొదదకు రాడు.

Jesus said unto him, "I am the Way, the Truth, and the Life; no man cometh
unto the Father, but by Me.
If ye had known Me, ye should have known My Father also; and from
henceforth ye know Him, and have seen Him."
Philip said unto Him, "Lord, show us the Father, and it sufficeth us."
Jesus said unto him, "Have I been so long a time with you, and yet hast thou
not known Me, Philip? He that hath seen Me hath seen the Father; and how
sayest thou then, `Show us the Father'?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in Me? The words
that I speak unto you I speak not of Myself; but the Father that dwelleth in
Me, He doeth the works.
Believe Me that I am in the Father, and the Father in Me; or else believe Me
for the very works' sake.
Verily, verily I say unto you, he that believeth in Me, the works that I do he
shall do also; and greater works than these shall he do, because I go unto
My Father.
And whatsoever ye shall ask in My name, that will I do, that the Father may
be glorified in the Son.

త్ండిరయందు నేనును నాయందు త్ండిరయ ఉనానమ్ని న్ముిడి; లేదా యీ
కిరయల నిమిత్తమైన్ను న్నున న్ముిడి.
నేను త్ండిరయొదదకు వెళ్ల
ా చనానను గనుక నేను చేయ కిరయలు నాయందు
విశావసముంచ వాడును చేయను, వాటికంట్ట మ్రి గొపపవియ అత్డు
చేయన్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.

If ye shall ask anything in My name, I will do it.

మీరు నా నామ్మున్ దేని న్డుగుదురో త్ండిర కుమ్యరుని యందు
మ్హిమ్పరచబడుటకెై దానిని చేతును.
నా నామ్మున్ మీరు న్నేనమి అడిగిన్ను నేను చేతును.

And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He
may abide with you for ever"
even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth
Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you,
and shall be in you.
"I will not leave you comfortless; I will come to you.
Yet a little while and the world seeth Me no more, but ye see Me. Because I
live, ye shall live also.

"If ye love Me, keep My commandments.

At that day ye shall know that I am in My Father, and you in Me, and I in you.

He that hath My commandments and keepeth them, he it is that loveth Me;
and he that loveth Me shall be loved by My Father, and I will love him and
will manifest Myself to him."
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అయితే మీరు న్నున చూతురు. నేను జీవించచనానను గనుక మీరును
జీవింతురు.
నేను నా త్ండిరయందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనానమ్ని
ఆ దిన్మున్ మీరరుగుదురు.
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Judas (not Iscariot) said unto Him, "Lord, how is it that Thou wilt manifest
Thyself unto us, and not unto the world?"
Jesus answered and said unto him, "If a man love Me, he will keep My
words; and My Father will love him, and We will come unto him and make
Our abode with him.
నా ఆజాలను అంగీకరించి వాటిని గెైకొనువాడ న్నున పేరమించవాడు; న్నున
He that loveth Me not, keepeth not My sayings. And the Word which you
పేరమించవాడు నా త్ండిరవలన్ పేరమింపబడును; నేనును వానిని పేరమించి, వానికి hear is not Mine, but the Father's who sent Me.
న్నున కన్బరచకొందు న్ని చెపపను.
ఇసకరియోతు కాని యూదా పరభువా, నీవు లోకమున్కు కాక మ్యకు మ్యత్ిమే
"These things have I spoken unto you, being yet present with you.
నినున నీవు కన్బరచకొనుటకేమి సంభ్వించెన్ని అడుగగా
యేసు ఒకడు న్నున పేరమించిన్ యెడల వాడు నా మ్యట గెైకొనును, అపుపడు But the Comforter, who is the Holy Ghost whom the Father will send in My
నా త్ండిర వానిని పేరమించను, మేము వాని యొదదకువచిచ వానియొదద
name, He shall teach you all things and bring all things to your
నివాసము చేతుము.
remembrance, whatsoever I have said unto you.
న్నున పేరమింపని వాడు నా మ్యటలు గెైకొన్డు; మీరు వినుచన్న మ్యట
"Peace I leave with you; My peace I give unto you, not as the world giveth,
నామ్యట కాదు, న్నున పంపన్ త్ండిరదే.
give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

John

14

20

John

14

21

John

14

22

John

14

23

John

14

24

John

14

25

John

14

26

John

14

27

John

14

28

నేను వెళ్లా మీయొదదకు వచెచదన్ని మీతో చెపపన్ మ్యట మీరు వింటిరిగదా.
త్ండిర నాకంట్ట గొపపవాడు గనుక మీరు న్నున పేరమించిన్యెడల నేను
త్ండిరయొదదకు వెళ్ల
ా చనానన్ని మీరు సంతోష్ంతురు.

But that the world may know that I love the Father, as the Father gave Me
commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

John

14

29

"I am the true vine, and My Father is the husbandman.
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ఈ సంగత్ర సంభ్ వించిన్పుపడు, మీరు న్మ్ివలన్ని అది సంభ్వింపకముందే
మీతో చెపుపచనానను.
ఇకను మీతో విసతరించి మ్యటల్లడను; ఈ లోకాధికారి వచచచనానడు. నాతో
వానికి సంబంధమేమియలేదు.
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Now ye are clean through the Word which I have spoken unto you.
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అయిన్ను నేను త్ండిరని పేరమించచనానన్ని లోకము తెలిసికొనున్ట్ట
ా త్ండిర
నాకు ఆజా
ా పంచిన్ది నరవేరుచటకు నేనీల్లగు చేయ చనానను. లండి,
యికకడనుండి వెళ్ల
ా దము.
నేను నిజమైన్ దా
ర కాువలిాని, నా త్ండిర వావసాయకుడు.
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నేను మీయొదద ఉండగానే యీ మ్యటలు మీతో చెపపత్రని.

Ye have heard how I said unto you, `I go away and come again unto you.' If
ye loved Me, ye would rejoice because I said, `I go unto the Father,' for My
Father is greater than I.
ఆదరణకరి, అన్గా త్ండిర నా నామ్మున్ పంపబోవు పరిశుదా
ి త్ి సమ్సతమును And now I have told you before it come to pass, that when it is come to
మీకు బోధించి నేను మీతో చెపపన్ సంగతులనినటిని మీకు జా
ా పకము
pass, ye might believe.
చేయను.
శాంత్ర మీ కనుగరహించి వెళ్ల
ా చనానను; నా శాంత్రనే మీ కనుగరహించచనానను; "Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh,
లోకమిచచ న్ట్ట
ు గా నేను మీ కనుగరహించటలేదు; మీ హృదయ మును
and hath nothing in Me.
కలవరపడనియాకుడి, వెరవనియాకుడి.

నాలో ఫలింపని పరత్ర తీగెను ఆయన్ తీసి ప్రరవేయను; ఫలించ పరత్ర తీగె
మ్రి ఎకుకవగా ఫలింపవలన్ని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసి వేయను.

Every branch in Me that beareth not fruit He taketh away; and every branch
that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit.

"Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it
abide in the vine, no more can ye, unless ye abide in Me.
"I am the vine, ye are the branches. He that abideth in Me and I in Him, the
same bringeth forth much fruit, for without Me ye can do nothing.
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నేను మీతో చెపపన్ మ్యటనుబటిు మీ రిపుపడు పవితు
ి లై యనానరు.
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నాయందు నిలిచియండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియందును. తీగె
If ye abide in Me, and My words abide in you, ye shall ask what ye will, and
దా
ర కాువలిాలో నిలిచి యంటేనేగాని త్న్ంత్ట తానే యేల్లగు ఫలింపదో, ఆల్లగ it shall be done unto you.
నాయందు నిలిచియంటేనే కాని మీరును ఫలిం పరు.
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Herein is My Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be My
disciples.
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దా
ర కాువలిాని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియండునో నేను
ఎవనియందు నిలిచి యందునో వాడు బహుగా ఫలించను; నాకు వేరుగా
ఉండి మీరేమియ చేయలేరు.
ఎవడెైన్ను నాయందు నిలిచియండని యెడల వాడు తీగెవల బయట
ప్రరవేయ బడి యెండిపోవును; మ్నుషుాలు అటిువాటిని పోగుచేసి అగినలో
ప్రర వేతురు, అవి కాలిపోవును.
నాయందు మీరును మీయందు నా మ్యటలును నిలిచియండిన్యెడల మీకేది
యిష్ుమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగరహింప బడును.
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These things have I spoken unto you, that My joy might remain in you, and
that your joy might be full.
"This is My commandment: that ye love one another, as I have loved you.
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మీరు బహుగా ఫలించటవలన్ నా త్ండిర మ్హిమ్పరచబడును; ఇందువలన్
మీరు నా శిషుాలగుదురు.
త్ండిర న్నున ఏల్లగు పేరమించెనో నేనును మిముిను ఆల్లగు పేరమించిత్రని, నా
పేరమ్యందు నిలిచి యండుడి.
నేను నా త్ండిర ఆజాలు గెైకొని ఆయన్ పేరమ్యందు నిలిచియన్న పరకారము
మీరును నా ఆజాలు గెైకొనిన్యెడల నా పేరమ్యందు నిలిచియందురు.

John

15

11

John

15

12

John

15

13

John

15

14

నేను మీ కాజా
ా పంచవాటిని చేసిన్ యెడల, మీరు నా సేనహితులై యందురు.

These things I command you, that ye love one another.
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దాసుడు త్న్ యజమ్యనుడు చేయదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముిను
దాసులని పలువక సేనహితులని పలుచచనానను, ఎందుకన్గా నేను నా
త్ండిరవలన్ వినిన్ సంగతులనినటిని మీకు తెలియజేసిత్రని.

"If the world hate you, ye know that it hated Me before it hated you.
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మీరు న్నున ఏరపరచకొన్లేదు; మీరు నా పేరట త్ండిరని ఏమి అడుగుదురో
అది ఆయన్ మీకనుగరహించన్ట్ట
ా మీరు వెళ్లా ఫలించటకును, మీ ఫలము
నిలిచియండుటకును నేను మిముిను ఏరపరచకొని నియమించిత్రని.

If ye were of the world, the world would love his own; but because ye are
not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the
world hateth you.

If a man abide not in Me, he is cast forth as a branch and is withered; and
men gather them and cast them into the fire, and they are burned.

"As the Father hath loved Me, so have I loved you. Continue ye in My love.

If ye keep My commandments, ye shall abide in My love, even as I have kept
My Father's commandments, and abide in His love.

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his
friends.

మీయందు నా సంతోష్ము ఉండవలన్నియ, మీ సంతోష్ము పరిపూరణము
Ye are My friends if ye do whatsoever I command you.
కావలన్నియ, ఈ సంగతులు మీతో చెపుపచనానను.
నేను మిముిను పేరమించిన్ పరకారము, మీ ర్కకని నొకడు పేరమించ వలన్నుటయే Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his lord
నా ఆజా
doeth; but I have called you friends, for all things that I have heard of My
Father, I have made known unto you.
త్న్ సేనహితులకొరకు త్న్ ప్ర
ర ణము పట్ట
ు వానికంట్ట ఎకుకవెైన్
Ye have not chosen Me, but I have chosen you and ordained you, that ye
పేరమ్గలవాడెవడును లేడు.
should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that
whatsoever ye shall ask of the Father in My name, He may give it to you.
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15

17

మీరు ఒకనినొకడు పేరమింపవలన్ని యీ సంగతులను మీకు
ఆజా
ా పంచచనానను.

Remember the word that I said unto you: `The servant is not greater than
his lord.' If they have persecuted Me, they will also persecute you; if they
have kept My saying, they will keep yours also.
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లోకము మిముిను దేవష్ంచిన్యెడల మీకంట్ట ముందుగా న్నున దేవష్ంచెన్ని
మీరరుగుదురు.
మీరు లోక సంబంధులైన్ యెడల లోకము త్న్ వారిని సేనహించను; అయితే
మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముిను లోకములోనుండి
ఏరపరచకొంటిని; అందుచేత్నే లోకము మిముిను దేవష్ంచచన్నది.

But all these things will they do unto you for My name's sake, because they
know not Him that sent Me.
If I had not come and spoken unto them, they would not have sin, but now
they have no cloak for their sin.
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దాసుడు త్న్ యజమ్యనునికంట్ట గొపపవాడు కాడని నేను మీతో చెపపన్మ్యట He that hateth Me hateth My Father also.
జా
ా పకము చేసికొనుడి. లోకులు న్నున హింసించిన్యెడల మిముిను కూడ
హింసింతురు; నా మ్యట గెైకొనిన్యెడల
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అయితే వారు న్నున పంపన్ వానిని ఎరుగరు గనుక నా నామ్ము నిమిత్తము If I had not done among them the works which no other man did, they
వీటిన్నినటిని మీకు చేయదురు.
would not have had sin; but now they have both seen and hated both Me
and My Father.
నేను వచిచ వారికి బోధింపకుండిన్యెడల, వారికి ప్రపము లేకపోవును;
But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in
ఇపుపడెైతే వారి ప్రపమున్కు మిష్లేదు.
their law: `They hated Me without a cause.'
న్నున దేవష్ంచవాడు నా త్ండిరనికూడ దేవష్ంచచనానడు.
"But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the
Father, even the Spirit of Truth who proceedeth from the Father, He shall
testify of Me.
ఎవడును చేయని కిరయలు నేను వారి మ్ధా చేయకుండిన్యెడల వారికి
And ye also shall bear witness, because ye have been with Me from the
ప్రపము లేకపోవును; ఇపుపడెైతే వారు న్నునను నా త్ండిరని చూచి
beginning.
దేవష్ంచియనానరు.
అయితే న్నున నిరేాతుకముగా దేవష్ంచిరి అని వారి ధరిశాసతీములో
"These things have I spoken unto you, that ye should not lose faith.
వా
ర యబడిన్ వాకాము నర వేరున్ట్ట
ా ఈల్లగు జరిగెను.
త్ండిరయొదదనుండి మీ యొదదకు నేను పంపబోవు ఆదరణకరి, అన్గా త్ండిర
They shall put you out of the synagogues; yea, the time cometh that
యొదదనుండి బయలుదేరు సత్ాసవరూపయె
ై న్ ఆత్ి వచిచ న్పుపడు ఆయన్ whosoever killeth you will think that he doeth God service.
న్నున గూరిచ సాక్షామిచచను.
మీరు మొదటనుండి నాయొదద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్షామితు
త రు.
And these things will they do unto you, because they have not known the
Father, nor Me.
మీరు అభ్ాంత్రపడకుండవలన్ని యీ మ్యటలు మీతో చెపుపచనానను.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may
remember that I told you of them. "And these things I said not unto you at
the beginning, because I was with you.
వారు మిముిను సమ్యజమ్ందిర ములలోనుండి వెలివేయదురు; మిముిను But now I go My way to Him that sent Me, and none of you asketh Me,
చంపు పరత్రవాడు తాను దేవునికి సేవచేయచనానన్ని అనుకొను కాలము
`Whither goest Thou?'
వచచచన్నది.
వారు త్ండిరని న్నునను తెలిసికొన్ లేదు గనుక ఈల్లగు చేయదురు.
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
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అవి జరుగుకాలము వచిచన్పుపడు నేను వాటినిగూరిచ మీతో చెపపత్రన్ని
Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I
మీరు జా
ా పకము చేసికొనుల్లగున్ యీ సంగతులు మీతో చెపుపచనానను;
go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will
నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక మొదటనే వీటిని
send Him unto you.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఇపుపడు న్నున పంపన్వాని యొదదకు వెళ్ల
ా చనానను నీవు ఎకకడికి వెళ్ల
ా
చనానవని మీలో ఎవడును న్న్నడుగుటలేదు గాని
నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపపన్ందున్ మీ హృదయము ధుుఃఖముతో
నిండియన్నది.
అయితే నేను మీతో సత్ాము చెపుపచనానను, నేను వెళ్లాపోవుటవలన్ మీకు
పరయోజన్కరము; నేను వెళానియెడల ఆదరణకరి మీయొదదకు రాడు; నేను
వెళ్లున్యెడల ఆయన్ను మీయొదదక
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And when He is come, He will reprove the world concerning sin, and
concerning righteousness, and concerning judgment:
concerning sin, because they believe not in Me;
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నేనుత్ండిర యొదదకు వెళ్ల
ా టవలన్ మీరిక న్నున చూడరు గనుక నీత్రని
గూరిచయ,

However when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all
truth; for He shall not speak from Himself, but whatsoever He shall hear,
that shall He speak; and He will show you things to come.
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He shall glorify Me, for He shall receive of Mine, and shall show it unto you.
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ఈ లోకాధికారి తీరుప పంది యనానడు గనుక తీరుపను గూరిచయ
ఒపుపకొన్ జేయను.
నేను మీతో చెపపవలసిన్వి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుపడు
మీరు వాటిని సహింప లేరు.
అయితే ఆయన్, అన్గా సత్ాసవరూపయె
ై న్ ఆత్ి వచిచన్పుపడు మిముిను
సరవసత్ాము లోనికి న్డిపంచను; ఆయన్ త్న్ంత్ట తానే యేమియ
బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభ్
ఆయన్ నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయను గనుక న్నున మ్హిమ్
పరచను.
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త్ండిరకి కలిగిన్వనినయ నావి, అందుచేత్ ఆయన్ నావాటిలోనివి తీసికొని
మీకు తెలియజేయన్ని నేను చెపపత్రని.
కొంచెము కాలమైన్ త్రువాత్ మీరిక న్నున చూడరు; మ్రి కొంచెము
కాలమున్కు న్నున చూచెదరని చెపపను.

They said therefore, "What is this that He saith, `A little while'? We cannot
tell what He saith."
Now Jesus knew that they were desirous of asking Him, and said unto them,
"Do ye inquire among yourselves of what I said, `A little while, and ye shall
not see Me; and again a little while, and ye shall see Me'?
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Verily, verily I say unto you that ye shall weep and lament, but the world
shall rejoice; and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into
joy.
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కాబటిు ఆయన్ శిషుాలలో కొందరు కొంచెము కాలమైన్ త్రువాత్ న్నున
చూడరు, మ్రి కొంచెము కాలమున్కు న్నున చూచెదరు, నేను త్ండిరయొదదకు
వెళ్ల
ా చనానన్నియ, ఆయన్ మ్న్తో చెపుపచన్న మ్యట ఏమిటని
యొకనితో ఒకరు చెపుప కొనిరి.
కొంచెము కాలమ్ని ఆయన్ చెపుపచన్న దేమిటి? ఆయన్ చెపుపచన్న
సంగత్రమ్న్కు తెలియదని చెపుపకొనిరి.

concerning righteousness, because I go to My Father and ye see Me no
more;

ఆయన్ వచిచ, ప్రపమును గూరిచయ నీత్రని గూరిచయ తీరుపను గూరిచయ concerning judgment, because the prince of this world is judged.
లోకమును ఒపుపకొన్జేయను.
లోకులు నాయందు విశావస ముంచలేదు గనుక ప్రపమును గూరిచయ,
"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

All things that the Father hath are Mine; therefore I said that He shall take
of Mine, and shall show it unto you.
A little while, and ye shall not see Me; and again a little while, and ye shall
see Me, because I go to the Father."
Then said some of His disciples among themselves, "What is this that He
saith unto us, `A little while, and ye shall not see Me; and again a little while,
and ye shall see Me,' and, `because I go to the Father'?"

A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come; but
as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the
anguish, for the joy that a man is born into the world.
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వారు త్నున అడుగ గోరుచండిరని యేసు యెరిగి వారితో ఇటానను కొంచెము
కాలమైన్ త్రువాత్ మీరు న్నున చూడరు, మ్రి కొంచెము కాలమున్కు న్నున
చూచెదరని నేను చెపపన్ మ్యటను గూరిచ మీరు ఒకనితో ఒకడు
ఆలోచించకొను చనానరా?
మీరు ఏడిచ పరల్లపంతురు గాని లోకము సంతోష్ంచను; మీరు దుుఃఖింతురు
గాని మీ దుుఃఖము సంతోష్మ్గున్ని మీతో నిశచయముగా చెపుపచనానను.

And ye now therefore have sorrow; but I will see you again, and your heart
shall rejoice, and your joy no man taketh from you.

స్త్తీ పరసవించన్పుపడు ఆమ గడియ వచెచను గనుక ఆమ వేదన్పడును;
అయితే శిశువు పుటుగానే లోకమ్ందు న్రుడొకడు పుట్టున్ను సంతోష్ముచేత్
ఆమ ఆ వేదన్ మ్రి జా
ా పకము చేసికొన్దు.
అట్టవల మీరును ఇపుపడు దుుఃఖపడుచనానరు గాని మిముిను మ్రల
చూచెదను, అపుపడు మీ హృదయము సంతోష్ంచను, మీ సంతొష్మును
ఎవడును మీయొదదనుండి తీసివేయడు.
ఆ దిన్మున్ మీరు దేని గూరిచయ న్నున అడుగరు; మీరు త్ండిరని నా పేరట
ఏమి అడిగిన్ను ఆయన్ మీకు అనుగరహించన్ని మీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానను.
ఇదివరకు మీరేమియ నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోష్ము
పరిపూరణమ్గున్ట్ట
ా అడుగుడి, మీకు దొరకును.
ఈ సంగతులు గూఢరథముగా మీతో చెపపత్రని; అయితే నేనిక యెన్నడును
గూఢరథముగా మీతో మ్యటల్లడక త్ండిరనిగూరిచ మీకు సపష్ుముగా తెలియ
జపుపగడియ వచచచన్నది.
ఆ దిన్మ్ందు మీరు నా పేరట అడుగుదురు గాని మీ విష్యమై నేను త్ండిరని
వేడుకొందున్ని మీతో చెపుపటలేదు.
మీరు న్నున పేరమించి, నేను దేవునియొదదనుండి బయలుదేరి వచిచత్రన్ని
న్మిిత్రరి గనుక త్ండిర తానే మిముిను పేరమించచనానడు.

Hitherto have ye asked nothing in My name. Ask and ye shall receive, that
your joy may be full.
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నేను త్ండిరయొదదనుండి బయలుదేరి లోకమున్కు వచిచయనానను; మ్రియ
లోకమును విడిచి త్ండిరయొదదకు వెళ్ల
ా చనానన్ని వారితో చెపపను.

Jesus answered them, "Do ye now believe?

16

29

ఆయన్ శిషుాలుఇదిగో ఇపుపడు నీవు గూఢరథముగా ఏమియ చెపపక
సపష్ుముగా మ్యటల్లడుచనానవు.
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సమ్సతము ఎరిగిన్వాడవనియ, ఎవడును నీకు పరశనవేయ న్గత్ాము
లేదనియ, ఇపుపడెరుగుదుము; దేవునియొదదనుండి నీవు బయలుదేరి
వచిచత్రవని దీనివలన్ న్ముిచనానమ్ని చెపపగా
యేసు వారిని చూచిమీరిపుపడు న్ముి చనానరా?

Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every
man to his own, and shall leave Me alone. And yet I am not alone, because
the Father is with Me.
These things I have spoken unto you, that in Me ye might have peace. In the
world ye shall have tribulation, but be of good cheer: I have overcome the
world."
These words spoke Jesus and lifted up His eyes to Heaven and said, "Father,
the hour is come. Glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee,
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యిదిగో మీలో పరత్రవాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి న్నున
ఒంటరిగా విడిచిపట్ట
ు గడియ వచచచన్నది, వచేచయన్నది; అయితే త్ండిర
నాతో ఉనానడు గనుక నేను ఒంటరిగా లేను.

And in that day ye shall ask Me nothing. Verily, verily I say unto you,
whatsoever ye shall ask the Father in My name, He will give it to you.

"These things have I spoken unto you in proverbs; but the time cometh
when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall show you
plainly of the Father.
In that day ye shall ask in My name, and I say not unto you that I will pray
the Father for you;
for the Father Himself loveth you, because ye have loved Me and have
believed that I came out from God.
I came forth from the Father, and am come into the world. Again, I leave the
world and go to the Father."
His disciples said unto Him, "Lo, now speakest Thou plainly and speakest no
proverb.
Now are we sure that Thou knowest all things and needest not that any man
should ask Thee. By this we believe that Thou camest forth from God."

as Thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life
to as many as Thou hast given Him.
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నాయందు మీకు సమ్యధాన్ము కలుగున్ట్ట
ా ఈ మ్యటలు మీతో
చెపుపచనానను. లోకములో మీకు శర మ్ కలుగును; అయిన్ను ధైరాము
తెచచకొనుడి, నేను లోకమును జయించి యనానన్నను.
యేసు ఈ మ్యటలు చెపప ఆకాశమువెైపు కనునలత్రత యిటాననుత్ండ్రర, నా
గడియ వచిచయన్నది.
నీ కుమ్యరుడు నినున మ్హిమ్పరచన్ట్ట
ా నీ కుమ్యరుని మ్హిమ్ పరచము.
నీవు నీ కుమ్యరునికిచిచన్ వారికందరికిని ఆయన్ నిత్ాజీవము
అనుగరహించన్ట్ట
ా సరవశరీరులమీదను ఆయన్కు అధికారమిచిచత్రవి.

And this is life eternal: that they might know Thee, the only true God, and
Jesus Christ whom Thou hast sent.

3

అదివతీయ సత్ాదేవుడవెైన్ నినునను, నీవు పంపన్ యేసు కీరసు
త ను
ఎరుగుటయే నిత్ా జీవము.
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చేయటకు నీవు నాకిచిచన్ పని నేను సంపూరణముగా నరవేరిచ భూమిమీద
నినున మ్హిమ్ పరచిత్రని.
త్ండ్రర, లోకము పుటుకమునుపు నీయొదద నాకు ఏ మ్హిమ్యండెనో ఆ
మ్హిమ్తో న్నున ఇపుపడు నీయొదద మ్హిమ్ పరచము.
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"I have manifested Thy name unto the men whom Thou gavest Me out of
the world. Thine they were, and Thou gavest them to Me, and they have
kept Thy Word.
Now they have known that all things whatsoever Thou hast given Me are of
Thee.
For I have given unto them the Words which Thou gavest Me; and they have
received them and have known surely that I came out from Thee, and they
have believed that Thou didst send Me.
I pray for them; I pray not for the world, but for them whom Thou hast given
Me, for they are Thine.
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లోకము నుండి నీవు నాకు అను గరహించిన్ మ్నుషుాలకు నీ నామ్మును
పరత్ాక్షపరచిత్రని. వారు నీవారై యండిరి, నీవు వారిని నాకను గరహించిత్రవి;
వారు నీ వాకాము గెైకొని యనానరు.
నీవు నాకు అనుగరహించిన్ మ్యటలు నేను వారికిచిచ యనానను;
వారామ్యటలను అంగీకరించి, నేను నీయొదదనుండి బయలుదేరి వచిచత్రన్ని
నిజముగా ఎరిగి,నీవు న్నున పంపత్రవని న్మిిరి గనుక
నీవు నాకు అనుగరహించిన్ వనినయ నీవలన్నే కలిగిన్వని వారిపుపడు ఎరిగి
యనానరు.

I have glorified Thee on the earth; I have finished the work which Thou
gavest Me to do.
And now, O Father, glorify Thou Me with Thine own Self with the glory
which I had with Thee before the world was.

And all Mine are Thine, and Thine are Mine, and I am glorified in them.

And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come
to Thee. Holy Father, keep through Thine own name those whom Thou hast
given Me, that they may be one, as We are.
నేను వారికొరకు ప్ర
ర రథన్ చేయచనానను; లోకముకొరకు ప్ర
ర రథన్ చేయటలేదు, While I was with them in the world, I kept them in Thy name. Those that
నీవు నాకు అనుగర హించి యన్నవారు నీవారైన్ందున్ వారికొరకే ప్ర
ర రథన్
Thou gavest Me I have kept, and none of them is lost, but the son of
చేయచనానను.
perdition, that the Scripture might be fulfilled.
నావనినయ నీవి, నీవియ నావి; వారియందు నేను మ్హి మ్పరచబడి
"And now come I to Thee, and these things I speak in the world, that they
యనానను.
might have My joy fulfilled in themselves.
నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనానరు; నేను నీయొదదకు I have given them Thy Word, and the world hath hated them, because they
వచచచనానను. పరిశుదు
ి డవెైన్ త్ండ్రర, మ్న్ము ఏకమై యన్నల్లగున్
are not of the world, even as I am not of the world.
వారును ఏకమై యండు న్ట్ట
ా నీవు నాకు అనుగరహించిన్ నీ నామ్మ్ందు
వారిని కాప్రడుము.
నేను వారియొదద ఉండగా నీవు నాకు అనుగరహించిన్వారిని నీ నామ్మ్ందు
I pray not that Thou shouldest take them out of the world, but that Thou
కాప్రడిత్రని; నేను వారిని భ్దరపరచిత్రని గనుక లేఖన్ము నరవేరున్ట్ట
ా నాశన్ shouldest keep them from the evil.
పుతు
ి డు త్పప వారిలో మ్రి ఎవడును న్శింపలేదు.
ఇపుపడు నేను నీయొదదకు వచచచనానను; నా సంతోష్ము వారియందు
పరిపూరణమ్గున్ట్ట
ా లోకమ్ందు ఈ మ్యట చెపుపచనానను.

They are not of the world, even as I am not of the world.
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వారికి నీ వాకామిచిచ యనానను. నేను లోకసంబంధిని కాన్ట్ట
ు వారును
లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవష్ంచను.
నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపమ్ిని నేను ప్ర
ర రిథంచటలేదు గాని
దుషు
ు నినుండి వారిని కాప్రడు మ్ని ప్ర
ర రిథంచచనానను.
నేను లోకసంబంధిని కాన్ట్ట
ు వారును లోకసంబంధులు కారు.
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సత్ామ్ందు వారిని పరత్రష్ఠ చేయము; నీ వాకామే సత్ాము.
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నీవు న్నున లోకమున్కు పంపన్ పరకారము నేనును వారిని లోకమున్కు
పంపత్రని.
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వారును సత్ామ్ందు పరత్రష్ఠచేయ బడున్ట్ట
ా వారికొరకెై న్నున పరత్రష్ఠ
చేసికొనుచనానను.
మ్రియ నీవు న్నున పంపత్రవని లోకము న్ముిన్ట్ట
ా , త్ండ్రర, నాయందు
నీవును నీయందు నేనును ఉన్నల్లగున్,
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వారును మ్న్యందు ఏకమైయండవలన్ని వారికొరకు మ్యత్ిము నేను
ప్ర
ర రిథంచటలేదు; వారి వాకామువలన్ నాయందు విశావసముంచవారందరును
ఏకమైయండ వలన్ని వారికొరకును ప్ర
ర రిథంచచనానను.
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మ్న్ము ఏకమై యన్నల్లగున్, వారును ఏకమై యండవలన్ని నీవు నాకు
అనుగరహించిన్ మ్హిమ్ను నేను వారికి ఇచిచత్రని.
వారియందు నేనును నా యందు నీవును ఉండుటవలన్ వారు సంపూరు
ణ లుగా
చేయబడి యేకముగా ఉన్నందున్ నీవు న్నున పంప త్రవనియ, నీవు న్నున
పేరమించిన్టేు వారినికూడ పేరమించిత్రవనియ, లోకము తెలిసికొనున్ట్ట
ా నాకు
అనుగరహించిన్ మ్హిమ్ను వారికి ఇచిచత్రని.

"O righteous Father, the world hath not known Thee, but I have known
Thee, and these have known that Thou hast sent Me.
And I have declared unto them Thy name, and will declare it, that the love
wherewith Thou hast loved Me may be in them, and I in them."
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When Jesus had spoken these words, He went forth with His disciples over
the Brook Kidron, where was a garden into which He entered with His
disciples.
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త్ండ్రర, నేనకకడ ఉందునో అకకడ నీవు నాకు అనుగరహించిన్ వారును
నాతోకూడ ఉండవల న్నియ, నీవు నాకు అనుగరహించిన్ నా మ్హిమ్ను
వారు చూడవలన్నియ కోరుచనానను. జగతు
త పునాది వేయబడక మునుపే
నీవు న్నున పేరమించిత్రవి.
నీత్ర సవరూపుడవగు త్ండ్రర, లోకము నినున ఎరుగలేదు; నేను నినున
ఎరుగుదును; నీవు న్నున పంపత్రవని వీరరిగి యనానరు.
నీవు నాయందు ఉంచిన్ పేరమ్ వారియందు ఉండున్ట్ట
ా ను, నేను వారియందు
ఉండున్ట్ట
ా ను, వారికి నీ నామ్మును తెలియజేసిత్రని, ఇంకను తెలియ
జేసెదన్ని చెపపను.
యేసు ఈ మ్యటలు చెపప త్న్ శిషుాలతోకూడకెదోరను వాగు దాటి పోయెను.
అకకడ ఒక తోట యండెను, దానిలోనికి ఆయన్ త్న్ శిషుాలతోకూడ వెళ్లాను.
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యేసు త్న్ శిషుాలతో పలుమ్యరు అకకడికి వెళ్ల
ా చండువాడు గనుక,
ఆయన్ను అపపగించ యూదాకును ఆ సథలము తెలిసియండెను.

They answered Him, "Jesus of Nazareth." Jesus said unto them, "I am He."
And Judas also, who betrayed Him, stood with them.

Sanctify them through Thy truth: Thy Word is truth.
As Thou hast sent Me into the world, even so have I also sent them into the
world.
And for their sakes I sanctify Myself, that they also might be sanctified
through the truth.
"Neither pray I for these alone, but for them also who shall believe in Me
through their word,
that they all may be one, as Thou, Father, art in Me and I in Thee, that they
also may be one in Us, that the world may believe that Thou hast sent Me.
And the glory which Thou gavest Me I have given them, that they may be
one, even as We are one:
I in them and Thou in Me, that they may be made perfect in one, and that
the world may know that Thou hast sent Me and hast loved them, as Thou
hast loved Me.
"Father, I will that they also, whom Thou hast given Me, be with Me where I
am, that they may behold My glory which Thou hast given Me; for Thou
loved Me before the foundation of the world.

And Judas also, who betrayed Him, knew the place, for Jesus oftentimes
resorted thither with His disciples.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief
priests and Pharisees, came thither with lanterns and torches and weapons.
Jesus therefore, knowing all things that should come upon Him, went forth
and said unto them, "Whom seek ye?"
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కావున్ యూదా సెైనికులను, పరధాన్యాజకులు పరిసయాలు పంపన్
బంట్ర
ి తులను వెంటబెట్ట
ు కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయధముల
తోను అకకడికివచెచను.
యేసు త్న్కు సంభ్వింపబోవున్ వనినయ ఎరిగిన్వాడెై వారియొదదకు
వెళ్లామీరవని వెదకుచనానరని వారిని అడిగెను.
వారున్జరేయడెైన్ యేసున్ని ఆయన్కు ఉత్తరమియాగా యేసుఆయన్ను
నేనే అని వారితో చెపపను; ఆయన్ను అపపగించిన్ యూదాయ వారియొదద
నిలుచండెను.
ఆయన్నేనే ఆయన్న్ని వారితో చెపపగా వారు వెనుకకు త్గిు నేలమీద పడిరి.
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మ్రల ఆయన్మీరు ఎవనిని వెదకుచనానరని వారిని అడిగెను. అందుకు
వారున్జరేయడెైన్ యేసున్ని చెపపగా

that the saying might be fulfilled which He spoke, "Of those that Thou
gavest Me, have I lost none."
Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's
servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
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యేసు వారితోనేనే ఆయన్ని మీతో చెపపత్రని గనుక మీరు న్నున
వెదకుచన్నయెడల వీరిని పోనియాడని చెపపను.
నీవు నాకు అనుగరహించిన్ వారిలో ఒకనినైన్ను నేను పోగొట్ట
ు కొన్లేదని ఆయన్
చెపపన్ మ్యట నరవేరున్ట్ట
ా ఈల్లగు చెపపను.
స్త్మోను పేతురునొదద కత్రతయండిన్ందున్ అత్డు దానిని దూసి,
పరధాన్యాజకుని దాసుని కొటిు అత్ని కుడిచెవి తెగ న్రికెను.
ఆ దాసునిపేరు మ్లుక. యేసుకత్రత ఒరలో ఉంచము; త్ండిర నాకు
అనుగరహించిన్ గిననలోనిది నేను తా
ి గకుందునా అని పేతురుతో అనను.

Then said Jesus unto Peter, "Put up thy sword into the sheath. The cup
which My Father hath given Me, shall I not drink it?"
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and
bound Him,
and led Him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas,
who was the high priest that same year.
Now it was Caiaphas who gave counsel to the Jews that it was expedient
that one man should die for the people.
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అంత్ట సెైనికులును సహసారధిపత్రయ, యూదుల బంట్ర
ి తులును యేసును
పట్ట
ు కొని ఆయన్ను బంధించి, మొదట అన్నయొదదకు ఆయన్ను
తీసికొనిపోయిరి.
అత్డు ఆ సంవత్సరము పరధాన్యాజకుడెైన్ కయపకు మ్యమ్.
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And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. That disciple
was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of
the high priest.
But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was
known unto the high priest, went out and spoke unto her who kept the
door, and brought in Peter.
Then the damsel who kept the door said unto Peter, "Art not thou also one
of this man's disciples?" He said, "I am not."
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals, for
it was cold and they warmed themselves. And Peter stood with them, and
warmed himself.
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పేతురు దావరము నొదద బయట నిలుచండెను గనుక పరధాన్యాజకునికి
నళవెైన్ ఆ శిషుాడు బయటికి వచిచ దావరప్రలకురాలితో మ్యటల్లడి
పేతురును లోపలికి తోడుకొనిపోయెను.

The high priest then asked Jesus about His disciples and about His doctrine.
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దావరమునొదద కావలియన్న యొక చిన్నది పేతురుతో నీవును ఈ
మ్నుషుాని శిషుాలలో ఒకడవు కావా? అని చెపపగా అత్డుకాన్నను.

Jesus answered him, "I spoke openly to the world; I ever taught in the
synagogue and in the temple whither the Jews always resort, and in secret
have I said nothing.

కయపఒక మ్నుషుాడు పరజలకొరకు చనిపోవుట పరయోజన్కరమ్ని
యూదులకు ఆలోచన్ చెపపన్వాడు.
స్త్మోను పేతురును మ్రియొక శిషుాడును యేసు వెంబడి పోవుచండిరి. ఆ
శిషుాడు పరధాన్యాజకునికి నళవెైన్వాడు గనుక అత్డు పరధాన్యాజకుని
యింటి ముంగిటిలోనికి యేసుతో కూడ వెళ్లాను.

As soon then as He had said unto them, "I am He," they went backward and
fell to the ground.
Then asked He them again, "Whom seek ye?" And they said, "Jesus of
Nazareth."
Jesus answered, "I have told you that I am He. If therefore ye seek Me, let
these go their way,"

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అపుపడు చలివేయ చన్నందున్ దాసులును బంట్ర
ి తులును మ్ంటవేసి
చలికాచకొనుచ నిలుచండగా పేతురును వారితో నిలువబడి
చలికాచకొనుచండెను.
పరధాన్యాజకుడు ఆయన్ శిషుాలనుగూరిచయ ఆయన్ బోధను గూరిచయ
యేసును అడుగగా

Why askest thou Me? Ask them that heard Me what I have said unto them.
Behold, they know what I said."

20

యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మ్యటల్లడిత్రని; యూదులందరు
కూడివచచ సమ్యజమ్ందిరములలోను దేవాలయము లోను ఎలాపుపడును
బోధించిత్రని; రహసాముగా నేనేమియ మ్యటల్లడలేదు.

Jesus answered him, "If I have spoken evil, bear witness of the evil; but if
well, why smitest thou Me?"

18

21

Now Annas had sent Him bound unto Caiaphas, the high priest.
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నీవు న్నున అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించిన్ది విన్నవారిని అడుగుము;
ఇదిగో నేను చెపపన్ది వీరరుగుదురని అత్నితో అనను.
ఆయన్ ఈ మ్యటలు చెపపన్పుపడు దగుర నిలిచియన్న
బంట్ర
ి తులలొఒకడుపరధాన్యాజకునికి ఈల్లగు ఉత్తరమిచచ చనానవా అని
చెపప యేసును అరచేతులతో కొట్టును.
అందుకు యేసునేను కాని మ్యట ఆడిన్ యెడల ఆ కాని మ్యట ఏదో చెపుపము;
మ్ంచిమ్యట ఆడిన్ యెడల న్నేనల కొట్ట
ు చనానవనను.
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Peter then denied again; and immediately the cock crowed.
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అంత్ట అన్న, యేసును బంధింపబడియన్నట్ట
ు గానే పరధాన్యాజకుడెైన్
కయప యొదదకు పంపను.
స్త్మోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచకొనుచండగా వారత్ని చూచినీవును
ఆయన్ శిషుాలలో ఒకడవుకావా? అని చెపపగా అత్డునేను కాను,
నేనరుగన్నను.
పేతురు ఎవని చెవి తెగన్రికెనో వాని బంధువును పరధాన్ యాజకుని దాసులలో
ఒకడునునీవు తోటలో అత్నితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని
చెపపన్ందుకు
పేతురు నేనరుగన్ని మ్రియొకసారి చెపపను; వెంటనే కోడి కూసెను.
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వారు కయపయొదదనుండి అధికారమ్ందిరమున్కు యేసును తీసికొనిపోయిరి.
అపుపడు ఉదయమ్యయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాకను
భుజంపవలన్ని అధికారమ్ందిరములోనికి వెళాలేదు.
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కావున్ పల్లతు బయట ఉన్నవారియొదదకు వచిచఈ మ్నుషుానిమీద మీరు
ఏ నేరము మోపుచనానరనను.
అందుకు వారువీడు దురాిరు
ు డు కానియెడల వీనిని నీకు అపపగించియండ
మ్ని అత్నితో చెపపరి.
పల్లతుమీరత్ని తీసికొనిపోయి మీ ధరిశాసతీముచొపుపన్ అత్నికి
తీరుపతీరుచడన్గా
యూదులుఎవనికిని మ్రణశిక్ష విధించటకు మ్యకు అధి కారములేదని
అత్నితో చెపపరి. అందువలన్ యేసు తాను ఎటిుమ్రణము పందబోవునో
దానిని సూచించి చెపపన్ మ్యట నరవేరను.
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And when He had thus spoken, one of the officers who stood by struck Jesus
with the palm of his hand, saying, "Answerest thou the high priest so?"

And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him,
"Art not thou also one of his disciples?" He denied it and said, "I am not."
One of the servants of the high priest, being kinsman of him whose ear
Peter cut off, said, "Did not I see thee in the garden with him?"

Then they led Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment. And it was
early, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should
be defiled, but that they might eat the Passover.
Pilate then went out unto them and said, "What accusation bring ye against
this man?"
They answered and said unto him, "If he were not a malefactor, we would
not have delivered him up unto thee."
Then said Pilate unto them, "Take ye him and judge him according to your
law." The Jews therefore said unto him, "It is not lawful for us to put any
man to death,"
that the saying which Jesus had spoken, signifying what death He should
die, might be fulfilled.
Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus and said
unto Him, "Art thou the King of the Jews?"
Jesus answered him, "Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it
thee of Me?"
Pilate answered, "Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have
delivered thee unto me. What hast thou done?"
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పల్లతు త్రరిగి అధికారమ్ందిరములో పరవేశించి యేసును పలిపంచి యూదుల
రాజువు నీవేనా? అని ఆయన్ న్డుగగా
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యేసునీ అంత్ట నీవే యీ మ్యట అను చనానవా? లేక యిత్రులు నీతో
న్నున గూరిచ చెపపరా? అని అడిగెను.
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అందుకు పల్లతునేను యూదుడనా యేమి? నీ సవజన్మును
పరధాన్యాజకులును నినున నాకు అపపగించిరిగదా; నీవేమి చేసిత్రవని
అడుగగా
యేసు నా రాజాము ఈ లోకసంబంధమైన్ది కాదు; నా రాజాము ఈ
లోకసంబంధమైన్దైతే నేను యూదులకు అపపగింపబడకుండున్ట్ట
ా నా
సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజాము ఇహసంబంధమైన్ది కాదనను.
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అందుకు పల్లతునీవు రాజువా? అని ఆయన్ను అడుగగా యేసునీవన్నట్ట
ు
నేను రాజునే; సత్ామునుగూరిచ సాక్షామిచచటకు నేను పుటిుత్రని; ఇందు
నిమిత్తమే యీ లోకమున్కు వచిచత్రని; సత్ాసం

Then cried they all again, saying, "Not this man, but Barabbas!" Now
Barabbas was a robber.
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Then Pilate therefore took Jesus and scourged Him.
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అందుకు పల్లతుసత్ామ్న్గా ఏమిటి? అని ఆయన్తో చెపపను. అత్డు ఈ
మ్యట చెపప బయటనున్న యూదుల యొదదకు త్రరిగి వెళ్లా అత్నియందు ఏ
దోష్మును నాకు కన్బడలేదు;
అయిన్ను పసాకపండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయవాడుక కలదు
గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయట మీకిష్ుమ్య? అని
వారిన్డిగెను.
అయితే వారువీనిని వదు
ద , బరబబను విడుదలచేయమ్ని మ్రల కేకలువేసిరి.
ఈ బరబబ బందిపోట్టదొంగ.
అపుపడు పల్లతు యేసును పట్ట
ు కొని ఆయన్ను కొరడాలతో కొటిుంచెను.
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సెైనికులు ముండాతో కిరీటమును అలిా ఆయన్ త్లమీద పటిు
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ఊదారంగు వసతీము ఆయన్కు తొడిగించి ఆయన్యొదదకు వచిచయూదుల
రాజా, శుభ్మ్ని చెపప ఆయన్ను అర చేతులతో కొటిురి.
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పల్లతు మ్రల వెలుపలికి వచిచఇదిగో ఈయన్యందు ఏ దోష్మును నాకు
కన్బడలేదని మీకు తెలియన్ట్ట
ా ఈయన్ను మీయొదదకు వెలుపలికి తీసికొని
వచచచనానన్ని వారితో అనను.
ఆ ముండా కిరీటమును ఊదారంగు వసతీమును ధరించిన్వాడెై, యేసు
వెలుపలికి రాగా, పల్లతుఇదిగో ఈ మ్నుషుాడు అని వారితో చెపపను.

Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe.
And Pilate said unto them, "Behold the man!"
When therefore the chief priests and the officers saw Him, they cried out,
saying, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said unto them, "Ye take him and
crucify him, for I find no fault in him."
The Jews answered him, "We have a law, and by our law he ought to die,
because he made himself the Son of God."

Jesus answered, "My Kingdom is not of this world. If My Kingdom were of
this world, then would My servants fight, that I should not be delivered to
the Jews. But now is My Kingdom not from hence."
Pilate therefore said unto Him, "Art thou a king then?" Jesus answered,
"Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause
came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one
that is of the truth heareth My voice."
Pilate said unto Him, "What is truth?" And when he said this, he went out
again unto the Jews, and said unto them, "I find in him no fault at all.
But ye have a custom that I should release unto you one at the Passover.
Will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?"

And the soldiers plaited a crown of thorns and put it on His head, and they
put on Him a purple robe
and said, "Hail, King of the Jews!" And they smote Him with their hands.
Pilate therefore went forth again and said unto them, "Behold, I bring him
forth to you, that ye may know that I find no fault in him."

When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid.
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పరధాన్ యాజకులును బంట్ర
ి తులును ఆయన్ను చూచిసిలువవేయము
సిలువవేయము అని కేకలువేయగా పల్లతుఆయన్యందు ఏ దోష్మును
నాకు కన్బడలేదు గనుక మీరే ఆయన్ను తీసికొనిపోయి సిలువవేయడని
వారితో చెపపను.
అందుకు యూదులుమ్యకొక నియ మ్ము కలదు; తాను దేవుని కుమ్యరుడన్ని
ఇత్డు చెపుపకొనను గనుక ఆ నియమ్ము చొపుపన్ ఇత్డు చావవలన్ని
అత్నితో చెపపరి.
పల్లతు ఆ మ్యట విని మ్రి యెకుకవగా భ్యపడి, త్రరిగి
అధికారమ్ందిరములో పరవేశించి
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నీవెకకడ నుండి వచిచత్రవని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అత్నికి ఏ
ఉత్తరము ఇయాలేదు
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గనుక పల్లతునాతో మ్యటల్లడవా? నినున విడుదల చేయటకు నాకు
అధికారము కలదనియ, నినున సిలువవేయటకు నాకు అధికారము
కలదనియ నీ వెరుగవా? అని ఆయన్తో అనను.
అందుకు యేసుపైనుండి నీకు ఇయాబడి యంటేనే త్పప నామీద నీకు ఏ
అధికారమును ఉండదు; అందుచేత్ న్నున నీకు అపపగించిన్ వానికి ఎకుకవ
ప్రపము కలదనను.
ఈ మ్యటనుబటిు పల్లతు ఆయన్ను విడుదల చేయటకు యత్నముచేసెను But they cried out, "Away with him, away with him! Crucify him!" Pilate said
గాని యూదులునీవు ఇత్ని విడుదల చేసిత్రవా కెైసరున్కు సేనహితుడవు కావు; unto them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have
తాను రాజున్ని చెపుపకొను పరత్రవాడును కెైసరున్కు విరోధముగా
no king but Caesar!"
మ్యటల్లడుచన్నవాడ అని కేకలువేసిరి.
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పల్లతు ఈ మ్యటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ,రాళ్ల
ా పర చిన్
సథలమ్ందు నాాయపీఠముమీద కూరుచండెను. హెబీర భాష్లో ఆ సథలమున్కు
గబబతా అని పేరు.
ఆ దిన్ము పసాకను సిదిపరచ దిన్ము; అపుపడు ఉదయము ఆరు గంటలు
కావచెచను. అత్డుఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపపగా
అందుకు వారు ఇత్నిని సంహ రించము, సంహరించము, సిలువవేయము
అని కేకలు వేసిరి. పల్లతుమీ రాజును సిలువవేయదునా? అని వారిని
అడుగగా పరధాన్యాజకులుకెైసరు త్పప మ్య

And he went again into the judgment hall and said unto Jesus, "From
whence art thou?" But Jesus gave him no answer.

Then said Pilate unto Him, "Speakest thou not unto me? Knowest thou not
that I have power to crucify thee, and have power to release thee?"
Jesus answered, "Thou couldest have no power at all against Me, unless it
were given thee from above. Therefore he that delivered Me unto thee hath
the greater sin."
And from thenceforth Pilate sought to release Him, but the Jews cried out,
saying, "If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever
maketh himself a king speaketh against Caesar."
When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat
down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in
Hebrew, Gabbatha.
And it was the Preparation of the Passover and about the sixth hour, and
Pilate said unto the Jews, "Behold your king!"

Then he delivered Him therefore unto them to be crucified. And they took
Jesus and led Him away.
And He, bearing His cross, went forth into a place called the Place of a Skull
(which is called in the Hebrew, Golgotha)
where they crucified Him and two others with Him, one on either side and
Jesus in the midst.

అపుపడు సిలువవేయబడుటకెై అత్డాయన్ను వారికి అపపగించెను.

And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: JESUS
OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన్ త్న్ సిలువ మోసికొని కప్రలసథలమ్ను Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was
చోటికి వెళ్లాను. హెబీర బాష్లో దానికి గొలొ
ు తా అని పేరు.
crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and
Latin.
అకకడ ఈ వెైపున్ ఒకనిని ఆ వెైపున్ ఒకనిని మ్ధాను యేసును ఉంచి
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, "Write not `The King of the
ఆయన్తోకూడ ఇదదరిని సిలువవేసిరి.
Jews,' but, `He said, I am King of the Jews.'"
మ్రియ పల్లతుయూదులరాజైన్ న్జరేయడగు యేసు అను పైవిల్లసము
Pilate answered, "What I have written, I have written."
వా
ర యించి సిలువమీద పటిుంచెను.
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యేసు సిలువవేయ బడిన్ సథలము పటుణమున్కు సమీపమైయండెను, అది
Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took His garments and
హెబీర గీరకు రోమ్య భాష్లలో వా
ర యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని made four parts, to every soldier a part, and also His coat. Now the coat was
చదివిరి.
without seam, woven from the top throughout.
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నేను యూదుల రాజున్ని వాడు చెపపన్ట్ట
ు వా
ర యము గానియూదులరాజు
అని వా
ర యవదదని యూదుల పరధాన్ యాజకులు పల్లతుతో చెపపగా
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పల్లతునేను వా
ర సిన్ దేమో వా
ర సిత్రన్నను.
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సెైనికులు యేసును సిలువవేసిన్ త్రువాత్ ఆయన్ వసతీ ములు తీసికొని,
యొకొకకక సెైనికునికి ఒకొకక భాగము వచచన్ట్ట
ా వాటిని నాలుగు
భాగములు చేసిరి. ఆయన్ అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుట్ట
ు లేక పైనుండి
యావతు
త నేయబడిన్ది గనుక
వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచచనో అని దానికోసరము చీట్ట
ా
వేయదమ్ని యొకరితో ఒకరు చెపుపకొనిరి. వారు నా వసతీములను త్మ్లో
పంచకొని నా అంగీ కోసరము చీట్ట
ా వేసిరి అను లేఖన్ము నరవేరున్ట్ట
ా ఇది
జరిగెను;ఇందుకే సెైని కులు ఈల్లగు చేసిరి.
ఆయన్ త్లిాయ, ఆయన్ త్లిా సహోదరియ, కోాప్ర భారాయె
ై న్ మ్రియయ,
మ్గదలేనే మ్రియయ యేసు సిలువయొదద నిలుచండిరి.
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యేసు త్న్ త్లిాయ తాను పేరమించిన్ శిషుాడును దగుర నిలుచండుట చూచి Now there was set there a vessel full of vinegar; and they filled a sponge
అమ్యి,యిదిగో నీ కుమ్యరుడు అని త్న్ త్లిాతో చెపపను,
with vinegar and put it upon hyssop, and put it to His mouth.
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త్రువాత్ శిషుాని చూచి యిదిగో నీ త్లిా అని చెపపను. ఆ గడియనుండి ఆ
శిషుాడు ఆమను త్న్ యింట చేరుచకొనను.
అట్టత్రువాత్ సమ్సతమును అపపటికి సమ్యపతమైన్దని యేసు ఎరిగి,
లేఖన్ము నరవేరున్ట్ట
ా నేను దపపగొను చనానన్నను.
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They said therefore among themselves, "Let us not rend it, but cast lots for
it, whose it shall be," that the Scripture might be fulfilled which saith, "They
parted My raiment among them, and for My vesture did they cast lots."
These things therefore the soldiers did.
Now there stood by the cross of Jesus His mother and His mother's sister,
Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
When Jesus therefore saw His mother and the disciple standing by whom He
loved, He said unto His mother, "Woman, behold thy son!"

Then said He to the disciple, "Behold thy mother!" And from that hour, that
disciple took her unto his own home.

After this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the
Scripture might be fulfilled, said, "I thirst."

When Jesus therefore had received the vinegar, He said, "It is finished." And
He bowed His head and gave up the ghost.
The Jews therefore, because it was the Preparation, and so that the bodies
should not remain upon the cross on the Sabbath day (for that Sabbath day
was a high day), besought Pilate that their legs might be broken and that
they might be taken away.
చిరకతో నిండియన్న యొక ప్రత్ి అకకడ పటిుయండెను గనుక వారు ఒక
Then came the soldiers and broke the legs of the first and of the other who
సపంజీ చిరకతో నింప, హిసోసపు పుడకకు త్గిలించి ఆయన్ నోటికి అందిచిచరి. was crucified with Him.
యేసు ఆ చిరక పుచచకొనిసమ్యపతమైన్దని చెపప త్ల వంచి ఆత్ిను
అపపగించెను.
ఆ దిన్ము సిదిపరచదిన్ము; మ్రుసటి విశారంత్ర దిన్ము మ్హాదిన్ము గనుక
ఆ దేహములు విశారంత్ర దిన్మున్ సిలువ మీద ఉండకుండున్ట్ట
ా , వారి కాళ్ల
ా
విరుగగొటిుంచి వారిని తీసివేయించమ్ని యూదులు పల్లతును అడిగిరి.

But when they came to Jesus and saw that He was dead already, they broke
not His legs,
but one of the soldiers with a spear pierced His side, and forthwith there
came out blood and water.

కాబటిు సెైనికులు వచిచ ఆయన్తోకూడ సిలువవేయబడిన్ మొదటి వాని
And he that saw it bore record, and his record is true, and he knoweth that
కాళాను రండవవాని కాళాను విరుగగొటిురి.
he saith truly, that ye might believe.
వారు యేసునొదదకు వచిచ, అంత్కుముందే ఆయన్ మ్ృత్రపంది యండుట
For these things were done, that the Scripture should be fulfilled: "A bone of
చూచి ఆయన్ కాళ్ల
ా విరుగగొటులేదు గాని
Him shall not be broken."
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సెైనికులలో ఒకడు ఈట్టతో ఆయన్ పరకకను పడిచెను, వెంటనే రకిమును
నీళ్ల
ా ను కారను.
ఇది చూచిన్ వాడు సాక్షా మిచచచనానడు; అత్ని సాక్షాము సత్ామే. మీరు
న్ముిన్ట్ట
ా అత్డు సత్ాము చెపుపచనానడని ఆయ నరుగును.
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అత్ని యెముకలలో ఒకట్టైన్ను విరువబడదు అను లేఖన్ము నరవేరున్ట్ట
ా
ఇవి జరిగెను.
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Then took they the body of Jesus and wound it in linen cloths with the
spices, as is the manner of the Jews for burial.
Now in the place where He was crucified there was a garden, and in the
garden a new sepulcher wherein was never man yet laid.
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మ్రియ తాము పడిచిన్వానిత్ట్ట
ు చూతురు అని మ్రియొక లేఖన్ము
చెపుపచన్నది.
అట్టత్రువాత్, యూదుల భ్యమువలన్ రహసాముగా యేసు శిషుాడెైన్
అరిమ్త్యియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పల్లతు
నొదద సెలవడిగెను. పల్లతు సెలవిచెచను. గ
మొదట రాత్రివేళ ఆయన్ యొదదకు వచిచన్ నీకొదేముకూడ బోళముతో
కలిపన్ అగరు రమ్యరమి నూట ఏబది సేరా యెతు
త తెచెచను.
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అంత్ట వారు యేసు దేహ మును ఎత్రతకొని వచిచ, యూదులు ప్రత్ర పట్ట
ు
మ్రాాద చొపుపన్ ఆ సుగంధదరవాములు దానికి పూసి నార బటులు చటిురి.

On the first day of the week came Mary Magdalene early, when it was yet
dark, unto the sepulcher and saw the stone taken away from the sepulcher.
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ఆయన్ను సిలువవేసిన్ సథలములో ఒక తోట యండెను; ఆ తోటలో ఎవడును Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple, whom
ఎపుపడును ఉంచబడని కొరత్తసమ్యధియొకటి యండెను.
Jesus loved, and said unto them, "They have taken away the Lord out of the
sepulcher, and we know not where they have laid Him!"
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ఆ సమ్యధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దిన్ము యూదులు సిదిపరచ
దిన్మైన్ందున్ వారు అందులో యేసును పటిురి.
ఆదివారమున్ ఇంకను చీకటిగా ఉన్నపుపడు మ్గదలేనే మ్రియ పందలకడ
సమ్యధియొదదకు వచిచ, సమ్యధి మీద ఉండిన్ రాయి తీయబడియండుట
చూచెను.
గనుక ఆమ పరుగెత్రతకొని స్త్మోను పేతురునొదదకును యేసు పేరమించిన్ ఆ
మ్రియొక శిషుానియొదదకును వచిచపరభువును సమ్యధిలోనుండి
యెత్రతకొనిపోయిరి, ఆయన్ను ఎకకడ ఉంచిరో యెరుగమ్ని చెపపను.
కాబటిు పేతురును ఆ శిషుాడును బయలుదేరి సమ్యధియొదదకు వచిచరి.
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వారిదదరును కూడి పరుగెతు
త చండగా, ఆ శిషుాడు పేతురుకంటే త్వరగా
పరుగెత్రత ముందుగా సమ్యధియొదదకు వచిచ
వంగి నారబటులు పడియండుట చూచెను గాని అత్డు సమ్యధిలో
పరవేశింపలేదు.
అంత్ట స్త్మోను పేతురు అత్ని వెంబడి వచిచ, సమ్యధిలో పరవేశించి,
నారబటులు పడియండుటయ, ఆయన్ త్ల రుమ్యలు నార బటులయొదద
ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చటిుపటిుయండు టయ చూచెను.

And again another Scripture saith, "They shall look on Him whom they
pierced."
And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly
for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of
Jesus; and Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of
Jesus.
And there came also Nicodemus, who at first came to Jesus by night, and
brought a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds in weight.

There they laid Jesus therefore because of the Jews' Preparation Day, for
the sepulcher was nigh at hand.

Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the
sepulcher.
And they both ran together, and the other disciple outran Peter and came
first to the sepulcher.
And stooping down and looking in, he saw the linen cloths lying, yet he went
not in.
Then came Simon Peter following him, and went into the sepulcher and saw
the linen cloths as they lay
and the napkin that had been about His head, not lying with the linen
cloths, but wrapped together in a place by itself.
Then the other disciple, who came first to the sepulcher, went in also; and
he saw, and believed.
For as yet they knew not the Scripture, that He must rise again from the
dead.
Then the disciples went away again unto their own home.
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అపుపడు మొదట సమ్యధియొదదకు వచిచన్ ఆ శిషుాడు లోపలికి పోయి
చూచి న్మిను.
ఆయన్ మ్ృతులలోనుండి లేచట అగత్ామ్ను లేఖన్ము వారింకను
గరహింపరైరి.
అంత్ట ఆ శిషుాలు త్రరిగి త్మ్ వారియొదదకు వెళ్లాపోయిరి.
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But Mary stood outside at the sepulcher weeping, and as she wept she
stooped down and looked into the sepulcher,
and saw two angels in white, sitting one at the head and the other at the
feet where the body of Jesus had lain.
And they said unto her, "Woman, why weepest thou?" She said unto them,
"Because they have taken away my Lord, and I know not where they have
laid Him."
అయితే మ్రియ సమ్యధి బయట నిలిచి యేడుచ చండెను. ఆమ ఏడుచచ And when she had thus said, she turned around and saw Jesus standing, and
సమ్యధిలో వంగి చూడగా,
knew not that it was Jesus.
తెలాని వసతీములు ధరించిన్ యిదదరు దేవదూత్లు యేసు దేహము ఉంచబడిన్ Jesus said unto her, "Woman, why weepest thou? Whom seekest thou?"
సథలములో త్లవెైపున్ ఒకడును కాళావెైపున్ ఒకడును కూరుచండుట కన్బడెను. She, supposing Him to be the gardener, said unto Him, "Sir, if thou have
borne Him hence, tell me where thou hast laid Him, and I will take Him
away."
వారు అమ్యి, యెందుకు ఏడుచచనానవని ఆమను అడుగగా ఆమనా
Jesus said unto her, "Mary!" She turned herself and said unto Him,
పరభువును ఎవరో యెత్రతకొని పోయిరి; ఆయన్ను ఎకకడ ఉంచిరో నాకు
"Rabboni!" (which is to say, "Master").
తెలియలేదని చెపపను.
ఆమ యీ మ్యట చెపప వెనుకత్ట్ట
ు త్రరిగి, యేసు నిలిచియండుట చూచెను Jesus said unto her, "Touch Me not, for I am not yet ascended to My Father;
గాని ఆయన్ యేసు అని గురు
ి పటులేదు.
but go to My brethren and say unto them, `I ascend unto My Father and
your Father, and to My God and your God.'"
యేసు అమ్యి, యందుకు ఏడుచచనానవు, ఎవనిని వెదకు చనానవు? అని Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord,
ఆమను అడుగగా ఆమ ఆయన్ తోటమ్యలి అనుకొని అయాా, నీవు
and that He had spoken these things unto her.
ఆయన్ను మోసికొని పయిన్యెడల ఆయన్ను ఎకకడ ఉంచిత్రవో నాతో
చెపుపము, నేను ఆయన్ను ఎత్రతకొని పోదున్ని చెపపను.
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యేసు ఆమను చూచిమ్రియా అని పలిచెను. ఆమ ఆయన్వెైపు త్రరిగి
ఆయన్ను హెబీర భాష్తో రబూబనీ అని పలిచెను. ఆ మ్యటకు బోధకుడని
అరథము.
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యేసు ఆమతో నేను ఇంకను త్ండిరయొదదకు ఎకికపోలేదు గనుక న్నున
ముట్ట
ు కొన్వదు
ద ; అయితే నా సహోదరులయొదదకు వెళ్లానా త్ండిరయ మీ
త్ండిరయ, నా దేవుడును మీ దేవుడునైన్ వాని యొదదకు ఎకికపోవు చనానన్ని
వారితో చెపుపమ్నను.
మ్గదలేనే మ్రియ వచిచనేను పరభువును చూచిత్రని, ఆయన్ నాతో ఈ
మ్యటలు చెపపన్ని శిషుాలకు తెలియజేసెను.
ఆదివారము సాయంకాలమున్ శిషుాలు యూదులకు భ్యపడి, తాము
కూడియన్న యింటి త్లుపులు మూసి కొనియండగా యేసు వచిచ మ్ధాను
నిలిచిమీకు సమ్యధాన్ము కలుగునుగాక అని వారితో చెపపను.
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ఆయన్ ఆల్లగు చెపప వారికి త్న్ చేతులను పరకకను చూపగా శిషుాలు
పరభువును చూచి సంతోష్ంచిరి.
అపుపడు యేసుమ్రల మీకు సమ్యధాన్ము కలుగును గాక, త్ండిర న్నున
పంపన్పరకారము నేనును మిముిను పంపుచనానన్ని వారితో చెపపను.

Then the same day at evening, being the first day of the week, when the
doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews,
came Jesus and stood in their midst and said unto them, "Peace be unto
you."
And when He had so said, He showed unto them His hands and His side.
Then were the disciples glad when they saw the Lord.

Then said Jesus to them again, "Peace be unto you. As My Father hath sent
Me, even so send I you."
And when He had said this, He breathed on them and said unto them,
"Receive ye the Holy Ghost.

Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them; and whosoever sins
ye retain, they are retained."
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when
Jesus came.
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ఆయన్ ఈ మ్యట చెపప వారిమీద ఊదిపరిశుదా
ి త్ిమ్ పందుడి.
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మీరు ఎవరి ప్రపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి
ప్రపములు మీరు నిలిచియండ నితు
త రో అవి నిలిచియండున్ని వారితో
చెపపను.
యేసు వచిచన్పుపడు, పండెరండుమ్ందిలో ఒకడెైన్ దిదుమ్ అన్బడిన్ తోమ్య
వారితో లేకపోయెను
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త్రువాత్ తోమ్యను చూచినీ వేరలు ఇట్ట చాచి నా చేతులు చూడుము; నీ
చెయిా చాచి నా పరకకలో ఉంచి, అవిశావసివి కాక విశావసివెై యండుమ్నను.

And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which
are not written in this book.
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అందుకు తోమ్య ఆయన్తోనా పరభువా, నా దేవా అనను.

But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son
of God, and that believing, ye might have life through His name.
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యేసు నీవు న్నున చూచి న్మిిత్రవి, చూడక న్మిిన్వారు ధనుాలని
అత్నితో చెపపను.
మ్రియ అనేకమైన్ యిత్ర సూచకకిరయలను యేసు త్న్ శిషుాలయెదుట
చేసెను; అవి యీ గరంథమ్ందు వా
ర యబడియండలేదు గాని
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యేసు దేవుని కుమ్యరుడెైన్ కీరసు
త అని మీరు న్ముిన్ట్ట
ా ను, న్మిి ఆయన్
నామ్మ్ందు జీవము పందున్ట్ట
ా ను ఇవి వా
ర యబడెను.
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అట్టత్రువాత్ యేసు త్రబెరియ సముదరతీరమున్ శిషుాలకు మ్రల త్నున
పరత్ాక్షపరచకొనను. ఆయన్ త్నున పరత్ాక్షపరచకొనిన్ విధమేదన్గా

After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of
Tiberias, and in this way showed He Himself:
There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and
Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of His
disciples.
Simon Peter said unto them, "I am going fishing." They said unto him, "We
also go with thee." They went forth and entered into a boat immediately;
and that night they caught nothing.
But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, but the
disciples knew not that it was Jesus.
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స్త్మోను పేతురును, దిదుమ్ అన్బడిన్ తోమ్యయ, గలిలయలోని కానా
అనుఊరివాడగు న్త్న్యేలును,జబెదయి కుమ్యరులును, ఆయన్ శిషుాలలో
మ్రి ఇదదరును కూడి యండిరి.
స్త్మోను పేతురు నేను చేపలు పటుబోదున్ని వారితో అన్గా వారుమేమును
నీతో కూడ వచెచదమ్నిరి. వారు వెళ్లా దోన ఎకికరి కాని ఆ రాత్రి యేమియ
పటులేదు.

The other disciples therefore said unto him, "We have seen the Lord." But
he said unto them, "Unless I shall see in His hands the print of the nails, and
put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into His side, I
will not believe."
And after eight days the disciples were again within, and Thomas was with
them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in their midst and
said, "Peace be unto you."
Then said He to Thomas, "Reach hither thy finger and behold My hands, and
reach hither thy hand and thrust it into My side: and be not faithless, but
believing."
And Thomas answered and said unto Him, "My Lord and my God!"

గనుక త్కికన్ శిషుాలుమేము పరభువును చూచిత్రమ్ని అత్నితో చెపపగా
అత్డునేనాయన్ చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేరలు ఆ మేకుల
గురుతులో పటిు, నా చెయిా ఆయన్ పరకకలో ఉంచితేనే గాని న్మ్ినే న్మ్ిన్ని
వారితో చెపపను.
ఎనిమిది దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఆయన్ శిషుాలు మ్రల లోపల ఉన్నపుపడు Jesus said unto him, "Thomas, because thou hast seen Me, thou hast
తోమ్య వారితో కూడ ఉండెను. త్లుపులు మూయబడియండగా యేసు వచిచ believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed."
మ్ధాను నిలిచిమీకు సమ్యధాన్ము కలుగును గాక అనను.

Then Jesus said unto them, "Children, have ye any meat?" And they
answered Him, "No."
And He said unto them, "Cast the net on the right side of the boat, and ye
shall find." They cast therefore, and now they were not able to draw it in for
the multitude of fishes.
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సూరోాదయమ్గుచండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన్ యేసు
అని శిషుాలు గురు
ి పటులేదు.

Therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, "It is the Lord!"
Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fisher's coat
unto him (for he was naked) and cast himself into the sea.
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యేసు పలాల్లరా, భోజన్మున్కు మీయొదద ఏమైన్ ఉన్నదా? అని వారిని
అడుగగా,

And the other disciples came in a little boat (for they were not far from land,
but, as it were, two hundred cubits), dragging the net with fishes.
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As soon then as they had come to land, they saw a fire of coals there, and
fish laid thereon and bread.
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లేదని వారాయన్తో చెపపరి. అపుపడాయన్దోన కుడిపరకకను వల వేయడి
మీకు దొరుకున్ని చెపపను గనుక వారాల్లగు వేయగా చేపలు విసాతరముగా
పడిన్ందున్ వల ల్లగలేకపోయిరి.
కాబటిు యేసు పేరమించిన్ శిషుాడుఆయన్ పరభువు సుమి అని పేతురుతో
చెపపను. ఆయన్ పరభువని స్త్మోను పేతురు విని, వసతీహీనుడెై యన్నందున్
పైబటువేసి సముదరములో దుమికెను.
దరి యించమించ ఇనూనరు మూరల దూర మున్నందున్ త్కికన్ శిషుాలు
చేపలుగల వల ల్లగుచ ఆ చిన్న దోనలో వచిచరి.
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Jesus said unto them, "Bring of the fish which ye have now caught."

వారు దిగి దరికి రాగానే అకకడ నిపుపలును వాటిమీద ఉంచబడిన్ చేపలును
ర్కట్టుయ కన్బడెను.
యేసు మీరిపుపడు పటిున్ చేపలలో కొనిన తీసికొని రండని వారితో చెపపగా

Simon Peter went up and drew the net to land, full of great fishes, a
hundred and fifty three; and though there were so many, yet the net was
not broken.
Jesus said unto them, "Come and dine." And none of the disciples dared ask
Him, "Who art Thou?" knowing that it was the Lord.
Jesus then came and took bread and gave it to them, and fish likewise.

స్త్మోను పేతురు దోన ఎకిక వలను దరికిల్లగెను; అది నూట ఏబది మూడు
గొపప చేపలతో నిండియండెను;
చేపలు అంత్ విసాతరముగా పడిన్ను వల పగలలేదు. యేసురండి భోజన్ము
చేయడని వారితో అనను. ఆయన్ పరభువని వారికి తెలిసిన్ందున్నీవెవడవని
శిషుాలలో ఎవడును ఆయన్ను అడుగ తెగింపలేదు.

This is now the third time that Jesus showed Himself to His disciples after He
was risen from the dead.
So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah,
lovest thou Me more than these?" He said unto Him, "Yea, Lord; Thou
knowest that I love Thee." He said unto him, "Feed My lambs."

13

యేసు వచిచ ఆ ర్కట్టును తీసికొని వారికి పంచిపట్టును. ఆల్లగ చేపలనుకూడ
పంచిపట్టును.
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యేసు మ్ృతులలోనుండి లేచిన్ త్రువాత్ శిషుాలకు పరత్ాక్షమైన్ది యిది
మూడవసారి.

He said to him again the second time, "Simon, son of Jonah, lovest thou
Me?" He said unto Him, "Yea, Lord; Thou knowest that I love Thee." He said
unto him, "Feed My sheep."
He said unto him the third time, "Simon, son of Jonah, lovest thou Me?"
Peter was grieved because He said unto him the third time, "Lovest thou
Me?" And he said unto Him, "Lord, Thou knowest all things. Thou knowest
that I love Thee." Jesus said unto him, "Feed My sheep.

21

15

వారు భోజన్ముచేసిన్ త్రువాత్ యేసు స్త్మోను పేతురును చూచియెహాను
కుమ్యరుడవెైన్ స్త్మోనూ, వీరికంట్ట నీవు న్నున ఎకుకవగా
పేరమించచనానవా? అని అడుగగా అత్డు అవును పరభువా, నేను నినున
పేరమించచనానన్ని నీవే యెరుగుదువని ఆయన్తో చెపపను; యేసునా గొఱ్ఱ
పలాలను మేపుమ్ని అత్నితో చెపపను.

Verily, verily I say unto thee, when thou wast young, thou girded thyself and
walked whither thou wouldest; but when thou shalt be old, thou shalt
stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither
thou wouldest not."
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మ్రల ఆయన్ యోహాను కుమ్యరుడవెైన్ స్త్మోనూ, న్నున
పేరమించచనానవా? అని రండవసారి అత్నిని అడుగగా అత్డు అవును
పరభువా, నేను నినున పేరమించచనానన్ని నీవే యెరుగుదువని ఆయన్తో
చెపపను; ఆయన్ నా గొఱ్ఱలను కాయమ్ని చెపపను.

This spoke He, signifying by what death he should glorify God. And when He
had spoken this, He said unto him, "Follow Me."
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Then Peter, turning about, saw the disciple whom Jesus loved following,
who also had leaned on His breast at supper, and said, "Lord, who is he that
betrayeth Thee?"
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మూడవసారి ఆయన్ యోహాను కుమ్యరుడవెైన్ స్త్మోనూ, న్నున
పేరమించచనానవా? అని అత్నిని అడిగెను. న్నున పేరమించచనానవా అని
మూడవసారి త్నున అడిగిన్ందుకు పేతురు వాసన్పడిపరభువా, నీవు
సమ్సతము ఎరిగిన్వాడవు, నినున పేరమించచనానన్ని నీవే యెరుగుదువని
ఆయన్తో చెపపను.
యేసు నా గొఱ్ఱలను మేపుము. నీవు ¸యవనుడవెై యండిన్పుపడు నీ అంత్ట
నీవే న్డుము కట్ట
ు కొని నీకిష్ుమైన్ చోటికి వెళ్ల
ా చంటివి; నీవు
ముసలివాడవెైన్పుపడు నీ చేతులు నీవు చాచదువు, వేర్కకడు నీ న్డుము కటిు
నీకిష్ుము కాని చోటికి నినున మోసికొని పోవున్ని నీతో నిశచయముగా
చెపుపచనానన్ని అత్నితో చెపపను.
అత్డు ఎటిు మ్రణమువలన్ దేవుని మ్హిమ్పరచనో దాని సూచించి ఆయన్
ఈ మ్యట చెపపను. ఇట్ట
ా చెపపన్నున వెంబడించమ్ని అత్నితో అనను.
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Peter, seeing him, said to Jesus, "Lord, and what shall this man do?"

Jesus said unto him, "If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
Follow thou Me."

పేతురు వెనుకకు త్రరిగి, యేసు పేరమించిన్ వాడును, భోజన్పంకిిని ఆయన్
ర్కముిన్ ఆనుకొనిపరభువా, నినున అపపగించవాడెవడని అడిగిన్ వాడునైన్
శిషుాడు త్మ్ వెంట వచచట చూచెను.
పేతురు అత్నిని చూచి పరభువా, యిత్ని సంగత్ర ఏమ్గున్ని యేసును
అడిగెను.
యేసు నేను వచచవరకు అత్డుండుట నాకిష్ుమైతే అది నీకేమి? నీవు న్నున
వెంబడించ మ్నను.

Then this saying went abroad among the brethren, that that disciple should
not die. Yet Jesus had not said unto him, "He shall not die," but, "If I will that
he tarry till I come, what is that to thee?"
This is the disciple who testifieth of these things and wrote these things, and
we know that his testimony is true.
And there are also many other things which Jesus did, which, if they should
be written every one, I suppose that even the world itself could not contain
the books that should be written. Amen.
కాబటిు ఆ శిషుాడు చావడను మ్యట సహోదరులలో పరచరమ్యయెను. అయితే In the former treatise, O Theophilus, I have given an account of all that Jesus
చావడని యేసు అత్నితో చెపపలేదు గానినేను వచచవరకు అత్డుండుట
began both to do and teach
నాకిష్ుమైతే అది నీకేమ్ని చెపపను.
ఈ సంగతులనుగూరిచ సాక్షామిచచచ ఇవి వా
ర సిన్ శిషుాడు ఇత్డ; ఇత్ని
until the day in which He was taken up, after He had given commandments
సాక్షాము సత్ామ్ని యెరుగుదుము.
through the Holy Ghost unto the apostles, whom He had chosen.
యేసు చేసిన్ కారాములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పరత్రదానిని
వివరించి వా
ర సిన్యెడల అట్ట
ా వా
ర యబడిన్ గరంథములకు భూలోకమైన్ను
చాలదని నాకు తోచచన్నది.
ఓ థెయొఫిల్ల, యేసు తాను ఏరపరచకొనిన్ అపసత లులకు
పరిశుదా
ి త్ిదావరా, ఆజా
ా పంచిన్
త్రువాత్ ఆయన్ పరమున్కు చేరుచకొన్బడిన్ దిన్మువరకు ఆయన్
చేయట కును బోధించటకును ఆరంభించిన్ వాటిన్నినటినిగూరిచ నా
మొదటి గరంథమును రచించిత్రని.

To these also He showed Himself alive after His passion by many infallible
proofs, being seen by them forty days, and speaking of the things pertaining
to the Kingdom of God.
And being assembled together with them, He commanded them that they
should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father,
"which," saith He, "ye have heard from Me;
for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy
Ghost not many days hence."
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ఆయన్ శర మ్పడిన్ త్రువాత్ న్లువది దిన్ములవరకు వారి కగపడుచ,
When they therefore had come together, they asked of Him, saying, "Lord,
దేవుని రాజావిష్యములనుగూరిచ బోధించచ, అనేక పరమ్యణములను చూప wilt Thou at this time restore again the kingdom to Israel?"
వారికి త్నునతాను సజీవునిగా కనుపరచకొనను.

Acts

1

4

ఆయన్ వారిని కలిసికొని యీల్లగు ఆజా
ా పంచెనుమీరు యెరూష్లేమునుండి
వెళాక, నావలన్ వినిన్ త్ండిరయొకక వాగా
ద న్ముకొరకు కనిపట్ట
ు డి;

And He said unto them, "It is not for you to know the times or the seasons
which the Father hath put in His own power.
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యోహాను నీళాతో బాపతసిము ఇచెచను గాని కొదిద దిన్ ములలోగా మీరు
పరిశుదా
ి త్ిలో బాపతసిము పందద రనను.
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కాబటిు వారు కూడివచిచన్పుపడుపరభువా, యీ కాలమ్ందు ఇశారయేలున్కు
రాజామును మ్రల అను గరహించెదవా? అని ఆయన్ను అడుగగా ఆయన్

But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you; and ye
shall be witnesses unto Me both in Jerusalem, and in all Judea and in
Samaria, and unto the uttermost part of the earth."
And when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up,
and a cloud received Him out of their sight.
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కాల ములను సమ్యములను త్ండిర త్న్ సావధీన్మ్ందుంచకొని యనానడు;
వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.
అయిన్ను పరిశుదా
ి త్ి మీ మీదికి వచచన్పుపడు మీరు శకిినొందదరు గనుక
మీరు యెరూష్లేములోను, యూదయ సమ్రయ దేశముల యందంత్టను
భూదిగంత్ ముల వరకును
ఈ మ్యటలు చెపప, వారు చూచచండగా ఆయన్ ఆరోహణమ్యయెను,
అపుపడు వారి కనునలకు కన్బడకుండ ఒక మేఘము ఆయన్ను కొనిపోయెను.

And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold,
two men stood by them in white apparel,
who also said, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This
same Jesus, who is taken up from you into Heaven, shall so come in like
manner as ye have seen Him go into Heaven."
Then they returned unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is
from Jerusalem a Sabbath day's journey.
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వీరంద రును, వీరితోకూడ కొందరు స్త్తీలును, యేసు త్లిాయె
ై న్ మ్రియయ
ఆయన్ సహోదరులును ఏకమ్న్సుసతో ఎడ తెగక ప్ర
ర రథన్ చేయచండిరి.

For he was numbered with us, and had obtained a part of this ministry.

Acts

1

15

ఆ కాలమ్ందు ఇంచమించ నూట ఇరువదిమ్ంది సహోదరులు
కూడియండగా పేతురు వారి మ్ధా నిలిచి ఇటానను

Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling
headlong, he burst asunder in the middle, and all his bowels gushed out.

ఆయన్ వెళ్ల
ా చండగా, వారు ఆకాశమువెైపు తేరి చూచ చండిరి. ఇదిగో తెలాని And when they had come in, they went up into an upper room where abode
వసతీములు ధరించకొనిన్ యిదదరు మ్నుషుాలు వారియొదద నిలిచి
both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas,
Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the
Zealot, and Judas the brother of James.
గలిలయ మ్నుషుాల్లరా, మీరందుకు నిలిచి ఆకాశమువెైపు చూచ
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the
చనానరు? మీయొదదనుండి పరలోకమున్కు చేరుచకొన్ బడిన్ యీ యేసే,ఏ
women and Mary the mother of Jesus, and with His brethren.
రీత్రగా పరలోకమున్కు వెళ్ల
ా ట మీరు చూచిత్రరో ఆ ్ం
అపుపడు వారు ఒలీవల వన్మ్న్బడిన్ కొండనుండి యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి And in those days Peter stood up in the midst of the disciples (the number
వెళ్లారి. ఆ కొండ యెరూష్లేమున్కు విశారంత్రదిన్మున్ న్డవదగిన్ంత్
of names altogether were about a hundred and twenty) and said,
సమీపమున్ ఉన్నది,
వారు పటుణములో పరవేశించి తాము బస చేయచండిన్ మేడగదిలోనికి
"Men and brethren, it was necessary that this Scripture be fulfilled, which
ఎకికపోయిరి. వారవరన్గా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందరయ,
the Holy Ghost by the mouth of David spoke before concerning Judas, who
ఫిలిపుప, తోమ్య, బర్కిలొమ్యి, మ్త్తయి, అలుయి కుమ్యరుడగు యాకోబు, was the guide to those who took Jesus.
జలోతే అన్బడిన్ స్త్మోను, యాకోబు కుమ్యరుడగు యూదా అను వారు.
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సహోదరుల్లరా, యేసును పట్ట
ు కొనిన్ వారికి తో
ి వ చూపన్ యూదానుగూరిచ
పరిశుదా
ి త్ి దావీదుదావరా పూరవము పలికిన్ లేఖన్ము నరవేరవలసి
యండెను.
అత్డు మ్న్లో ఒకడుగా ఎంచబడిన్వాడెై యీ పరిచరాలో ప్రలుపందను.

And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as that field
is called in their proper tongue, Akel Dama, that is to say, the Field of Blood.

ఈ యూదా దోరహమువలన్ సంప్రదించిన్ రూకల నిచిచ యొక పలము కొనను.
అత్డు త్లకిరందుగాపడి న్డిమికి బదదలైన్ందున్ అత్ని పేగులనినయ
బయటికి వచెచను.
ఈ సంగత్ర యెరూష్లేములో కాపురమున్న వారికందరికి తెలియ వచెచను
గనుక వారి భాష్లో ఆ పలము అకెలదమ్ అన్బడియన్నది; దానికి రకిభూమి
అని అరథము. ఇందుకు పరమ్యణముగా
అత్ని యిలు
ా ప్రడెైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక
అత్ని యదోాగము వేర్కకడు తీసికొనునుగాక అని కీరిన్ల గరంథములో
వా
ర యబడియన్నది.
కాబటిు యోహాను బాపతసిమిచిచన్ది మొదలుకొని పరభువెైన్ యేసు
మ్న్యొదదనుండి పరమున్కు చేరుచకొన్బడిన్ దిన్ము వరకు,
ఆయన్ మ్న్ మ్ధా సంచరించచండిన్ కాలమ్ంత్య మ్న్తో కలిసియన్న
వీరిలో ఒకడు, మ్న్తో కూడ ఆయన్ పున్రుతా
థ న్మునుగూరిచ సాకిుయె
ై
యండుట ఆవశాకమ్ని చెపపను.
అపుపడు వారు యూసు
త అను మ్యరుపేరుగల బరసబాబ అన్బడిన్ యోసేపు,
మ్తీతయ అను ఇదదరిని నిలువబెటిు
ఇటాని ప్ర
ర రథన్చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియన్న పరభువా,

Therefore from these men who have accompanied us all the time that the
Lord Jesus went in and out among us,
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మ్రియ అగినజావలలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడిన్ట్ట
ు గా వారికి కన్బడి,
వారిలో ఒకొకకకని మీద వా
ర లగ

Now when this was noised abroad, the multitude came together and were
confounded, because every man heard them speaking in his own language.
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అందరు పరిశుదా
ి త్ితో నిండిన్వారై ఆ ఆత్ి వారికి వాక్శకిి
అనుగరహించిన్కొలది అన్ాభాష్లతో మ్యటల్లడసాగిరి.
ఆ కాలమున్ ఆకాశము కిరందనుండు పరత్ర జన్ములో నుండి వచిచన్ భ్కిిగల
యూదులు యెరూష్లేములో కాపురముండిరి.

And they were all amazed and marveled, saying one to another, "Behold,
are not all these who speak Galileans?
And how then do we each hear them speaking in our own tongue wherein
we were born?

For it is written in the book of Psalms: `Let his habitation be desolate, and
let no man dwell therein'; and, `His bishopric let another take.'

beginning from the baptism of John until that same day that He was taken
up from us, must one be ordained to be a witness with us of His
resurrection."
And they appointed two: Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus,
and Matthias.
And they prayed and said, "Thou, Lord, who knowest the hearts of all men,
show us which of these two Thou hast chosen,
that he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by
transgression fell, that he might go to his own place."
And they cast their lots, and the lot fell upon Matthias; and he was
numbered with the eleven apostles.
And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one
accord in one place.
And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind,
and it filled all the house where they were sitting.

త్న్ చోటికి పోవుటకు యూదా త్పపపోయి పోగొట్ట
ు కొనిన్ యీ పరి చరాలోను
అపసతలత్వములోను ప్రలుపందుటకు వీరిదదరిలో నీవు ఏరపరచకొనిన్వానిని
కన్బరచమ్నిరి.
అంత్ట వారు వీరినిగూరిచ చీట్ట
ా వేయగా మ్తీతయపేరట చీటి వచెచను గనుక And there appeared unto them cloven tongues as of fire, and it sat upon
అత్డు పదునొకండుమ్ంది అపసతలులతో కూడ లకికంపబడెను.
each of them.
పంతెకొసతను పండుగదిన్ము వచిచన్పుపడు అందరు ఒకచోట కూడియండిరి. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other
tongues, as the Spirit gave them utterance.
అపుపడు వేగముగా వీచ బలమైన్ గాలివంటి యొకధవని ఆకాశమునుండి
And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation
అకసాితు
త గా, వారు కూరుచండియన్న యిలాంత్య నిండెను.
under heaven.
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ఈ శబదము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ, పరత్ర మ్నుషుాడు త్న్
త్న్ సవభాష్తో వారు మ్యటల్లడుట విని కలవరపడిరి.

Parthians, Medes, Elamites and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea
and Cappadocia, Pontus and Asia,
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Phrygia and Pamphylia, in Egypt and in the parts of Libya about Cyrene, and
strangers from Rome, both Jews and proselytes,
Cretans and Arabians -- we hear them speak in our own tongues the
wonderful works of God."
And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, "What
meaneth this?"
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అంత్ట అందరు విభా
ర ంత్రనొంది ఆశచరాపడిఇదిగో మ్యటల్లడుచన్న
వీరందరు గలిలయలు కారా?
మ్న్లో పరత్రవాడు తాను పుటిున్ దేశపుభాష్తో వీరు మ్యటల్లడుట మ్న్ము
వినుచనానమే; ఇదేమి?
ప్రరీియలు మ్యదీయలు ఏల్లమీయలు, మసొపత్మియ యూదయ
కపపదొకియ, పంతు ఆసియ ఫు
ర గియ పంపులియ ఐగుపు
త అను
దేశములయందలి వారు,
కురేనేదగుర లిబియ ప్ర
ర ంత్ములయందు కాపురమున్నవారు, రోమ్యనుండి
పరవాసులుగావచిచన్వారు, యూదులు, యూదమ్త్ పరవిషు
ు లు,

Acts

2

11

Acts

2

12

Acts

2

13

Acts

2

14

అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితోకూడ లేచి నిలిచి బిగురగా వారితో
ఇటాననుయూదయ మ్నుషుాల్లరా, యెరూష్లేములో కాపురమున్న సమ్సత
జనుల్లరా, యిది మీకు తెలియగాక, చెవియొగిు నా మ్యట

`And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out My Spirit
upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, and your
young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.
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మీరు ఊహించన్ట్ట
ు వీరు మ్తు
త లు కారు, పరదు
ద బడిచి జామ్యిన్ కాలేదు.
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యోవేలు పరవకి దావరా చెపపబడిన్ సంగత్ర యిదే, ఏమ్న్గా
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అంత్ా దిన్ములయందు నేను మ్నుషుాలందరిమీద నా ఆత్ిను
కుమ్ిరించెదను మీ కుమ్యరులును మీ కుమ్యరిలును పరవచించెదరు మీ
¸యవనులకు దరశన్ములు కలుగును మీ వృదు
ి ల
ఆ దిన్ములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర మీదను నా ఆత్ిను
కుమ్ిరించెదను గనుక వారు పరవచించెదరు.
పైన్ ఆకాశమ్ందు మ్హతాకరాములను కిరంద భూమిమీద సూచకకిరయలను
రకిమును అగినని పగ ఆవిరిని కలుగజేసెదను.

And on My servants and on My handmaidens I will pour out in those days
My Spirit, and they shall prophesy.
And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath -blood and fire and vapor of smoke.
The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood before that
great and notable Day of the Lord come.
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పరభువు పరత్ాక్షమ్గు ఆ మ్హాదిన్ము రాకమునుపుసూరుాడు చీకటిగాను
చందు
ర డు రకిముగాను మ్యరు దురు.

Him, being delivered by the determinate will and foreknowledge of God, ye
have taken and by wicked hands have crucified and slain.
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అపుపడు పరభువు నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్చేయ వారందరును
రక్షణపందుదురు అని దేవుడు చెపుపచనానడు.

But God hath raised Him up, having loosed the pains of death, because it
was not possible that He should be held by it.

Others mocking said, "These men are full of new wine."

కేరతీయలు అరబీయలు మొదలైన్ మ్న్ మ్ందరమును, వీరు మ్న్ భాష్లతో But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice and said unto
దేవుని గొపపకారాములను వివరించట వినుచనానమ్ని చెపుపకొనిరి.
them, "Ye men of Judea and all ye who dwell in Jerusalem, be this known
unto you, and hearken to my words.
అందరు విభా
ర ంత్రనొంది యెట్టతోచక యిదేమ్గునో అని ఒకనితో ఒకడు
For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of
చెపుపకొనిరి.
the day;
కొందరైతే వీరు కొరత్త మ్దాముతో నిండియనానరని అపహాసాము చేసిరి.
but this is that which was spoken by the prophet Joel:

And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord
shall be saved.'
"Ye men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man approved of
God among you by miracles, wonders, and signs, which God did through
Him in the midst of you, as ye yourselves also know --
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ఇశారయేలువారల్లరా, యీ మ్యటలువినుడి. దేవుడు న్జరేయడగు
యేసుచేత్ అదుభత్ములను మ్హతాకరా ములను సూచకకిరయలను మీ
మ్ధాను చేయించి, ఆయన్ను త్న్వలన్ మపుపపందిన్వానిగా మీకు
కన్బరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు.
దేవుడు నిశచయించిన్ సంకలపమును ఆయన్ భ్విష్ాద్ జా
ా న్మును
అనుసరించి అపపగింపబడిన్ యీయన్ను మీరు దుషు
ు లచేత్ సిలువ
వేయించి చంపత్రరి.
మ్రణము ఆయన్ను బంధించి యంచట అసాధాము గనుక దేవుడు
మ్రణవేదన్లు తొలగించి ఆయన్ను లేపను.
ఆయన్నుగూరిచ దావీదు ఇటానను నేనలాపుపడు నా యెదుట పరభువును
చూచ చంటిని ఆయన్ నా కుడిప్రరశవమున్ నునానడు గనుక నేను
కదలచబడను.
కావున్ నా హృదయము ఉలాసించెను; నా నాలుక ఆన్ందించెను మ్రియ నా
శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.
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For David speaketh concerning Him: `I beheld the Lord always before my
face, for He is on my right hand, that I should not be moved.
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సహోదరుల్లరా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ మీతో నేను
ధారాళముగ మ్యటల్లడవచచను. అత్డు చనిపోయి సమ్యధిచేయబడెను;

This Jesus hath God raised up, of which we are all witnesses.
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అత్ని సమ్యధి నేటివరకు మ్న్ మ్ధా నున్నది. అత్డు పరవకియె
ై యండెను
గనుక అత్ని గరభఫలములోనుండి అత్ని సింహాసన్ముమీద ఒకని
కూరుచండబెట్ట
ు దును అని దేవుడు త్న్
కీరసు
త ప్రతాళములో విడువ బడలేదనియ, ఆయన్ శరీరము కుళ్లాపోలేదనియ
దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన్ పున్రుతా
థ న్మును గూరిచ చెపపను.

Therefore, being exalted by the right hand of God, and having received from
the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this which ye
now see and hear.
For David is not ascended into the heavens, but he himself saith, `The LORD
said unto my Lord, "Sit Thou on My right hand

Acts
Acts
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32
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until I make Thy foes Thy footstool."'
"Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made
that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ."
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ఈ యేసును దేవుడు లేపను; దీనికి3 మేమ్ందరము సాకు
ు లము.
కాగా ఆయన్ దేవుని కుడి ప్రరశవమున్కు హెచిచంపబడి, పరిశుదా
ి త్ిను
గూరిచన్ వాగా
ద న్మును త్ండిరవలన్ పంది, మీరు చూచచ వినుచనున్న
దీనిని కుమ్ిరించి యనానడు.
దావీదు పరలోకమున్కు ఎకిక పోలేదు; అయితే అత్డిటానను నేను నీ
శతు
ి వులను నీ ప్రదములకిరంద ప్రదపీఠ
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ముగా ఉంచవరకు నీవు నా కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండుమ్ని పరభువు నా
పరభువుతో చెపపను.
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Then Peter said unto them, "Repent and be baptized, every one of you, in
the name of Jesus Christ for the remission of sins; and ye shall receive the
gift of the Holy Ghost.
For the promise is unto you, and to your children, and to all who are afar
off, even as many as the Lord our God shall call."

మీరు సిలువవేసిన్ యీ యేసునే దేవుడు పరభువుగాను కీరసు
త గాను
నియమించెను. ఇది ఇశారయేలు వంశ మ్ంత్య రూఢిగా తెలిసికొన్వలన్ని
చెపపను.
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Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my
flesh shall rest in hope,
because Thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt Thou suffer Thine
Holy One to see corruption.
Thou hast made known to me the ways of life; Thou shalt make me full of
joy with Thy countenance.'
"Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David,
that he is both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day.

నీవు నా ఆత్ిను ప్రతాళములో విడిచిపటువు నీ పరిశుదు
ి ని కుళ్ల
ా పటునియావు. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn an oath to him
that from the fruit of his loins, according to the flesh He would raise up
Christ to sit on his throne,
నాకు జీవమ్యరుములు తెలిపత్రవి నీ దరశన్ మ్నుగరహించి న్నున ఉల్ల
ా సముతో David, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Christ that `His
నింపదవు
soul was not left in hell, neither did His flesh see corruption.'

Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto
Peter and to the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?"
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వారు ఈ మ్యట విని హృదయములో నొచచకొని సహోదరుల్లరా, మేమేమి
చేతుమ్ని పేతురును కడమ్ అపసతలులను అడుగగా
పేతురుమీరు మ్యరుమ్న్సుస పంది, ప్రపక్షమ్యపణ నిమిత్తము పరత్రవాడు
యేసుకీరసు
త నామ్మున్ బాపతసిము పందుడి; అపుపడు మీరు పరిశుదా
ి త్ి
అను వరము పందుదురు.
ఈ వాగా
ద న్ము మీకును మీ పలాలకును దూరసు
థ లందరికిని, అన్గా పరభువెైన్
మ్న్ దేవుడు త్న్యొదదకు పలిచిన్ వారికందరికిని చెందున్ని వారితో చెపపను.

And with many other words did he testify and exhort, saying, "Save
yourselves from this untoward generation."
Then those who gladly received his words were baptized, and that same day
there were added unto them about three thousand souls.

ఇంకను అనేక విధములైన్ మ్యటలతో సాక్షామిచిచమీరు మూరు
ఖ లగు ఈ
త్రమువారికి వేరై రక్షణపందుడని వారిని హెచచరించెను.
కాబటిు అత్ని వాకాము అంగీకరించిన్వారు బాపతసిము పందిరి, ఆ దిన్మ్ందు
ఇంచమించ మూడువేల మ్ంది చేరచబడిరి.
వీరు అపసతలుల బోధయందును సహవాసమ్ందును, ర్కట్టు విరుచటయందును
ప్ర
ర రథన్ చేయటయందును ఎడతెగక యండిరి.
అపుపడు పరత్రవానికిని భ్యము కలిగెను. మ్రియ అనేక
మ్హతాకరాములును సూచకకిరయలును అపసతలుల దావరా జరిగెను.

And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by
the apostles.
And all who believed were together and had all things in common,

ఆన్ందముతోను నిష్కపటమైన్ హృదయముతోను ఆహారము
పుచచకొనుచండిరి. మ్రియ పరభువురక్షణ పందుచన్నవారిని అనుదిన్ము
వారితో చేరుచచండెను.
పగలు మూడు గంటలకు ప్ర
ర రథన్కాలమున్ పేతురును యోహానును
దేవాలయమున్కు ఎకిక వెళ్ల
ా చండగా,
పుటిున్ది మొదలుకొని కుంటివాడెైన్ యొక మ్నుషుాడు
మోసికొనిపోబడుచండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళ్ల
ా వారిని
భిక్షమ్డుగుటకు కొందరు పరత్రదిన్ము వానిని శృంగారమ్ను దేవాలయపు
దావరమునొదద ఉంచచ వచిచరి.
పేతురును యోహానును దేవాలయములో పరవేశింప బోవున్పుపడు వాడు చూచి
భిక్షమ్డుగగా

He, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms.

And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and
in the breaking of bread and in prayers.

and they sold their possessions and goods and divided them among all men,
as every man had need.
And continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread
from house to house, they ate their meat with gladness and singleness of
heart,
విశవసించిన్వారందరు ఏకముగా కూడి త్మ్కు కలిగిన్దంత్య సమ్ష్ుగా
praising God and having favor with all the people. And the Lord added to
ఉంచ కొనిరి.
the church daily such as should be saved.
ఇదియగాక వారు త్మ్ చరసిథరాసు
త లను అమిి, అందరికిని వారి వారి
Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer,
అకకరకొలది పంచిపటిురి.
being the ninth hour.
మ్రియ వారేకమ్న్సుకలై పరత్రదిన్ము దేవాలయములో త్పపక కూడుకొనుచ And a certain man lame from his mother's womb was being carried, whom
ఇంటింట ర్కట్టు విరుచచ, దేవుని సు
త త్రంచచ, పరజలందరివలన్
they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask
దయపందిన్వారై
alms from those who entered into the temple.

And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us."
And he gave heed unto them, expecting to receive something from them.

Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have, I give thee:
in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk."

పేతురును యోహానును వానిని తేరి చూచిమ్యత్ట్ట
ు చూడుమ్నిరి.

And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his
feet and ankle bones received strength.
వాడు వారియొదద ఏమైన్ దొరుకున్ని కనిపట్ట
ు చ వారియందు లక్షాముంచెను. And leaping up, he stood and walked and entered with them into the
temple, walking and leaping and praising God.
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అంత్ట పేతురువెండి బంగారములు నాయొదద లేవు గాని నాకు కలిగిన్దే నీ
కిచచచనానను; న్జరేయడెైన్ యేసు కీరసు
త నామ్మున్ న్డువుమ్ని చెపప

And all the people saw him walking and praising God,

Acts

3

7

వాని కుడిచెయిా పట్ట
ు కొని లేవనతెతను; వెంటనే వాని ప్రదములును
చీలమ్ండలును బలము పందను.
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వాడు దిగు
ు న్ లేచి నిలిచి న్డిచెను; న్డుచచ గంతులు వేయచ దేవుని
సు
త త్రంచచ వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళ్లాను.
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వాడు న్డుచచ దేవుని సు
త త్రంచట పరజలందరు చూచి

Acts

3
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శృంగారమ్ను దేవా లయపు దావరమునొదద భిక్షముకొరకు కూరుచండిన్వాడు
వీడ అని గురిరిగి,వానికి జరిగిన్ దానిని చూచి విసియముతో నిండి
పరవశులైరి.

and they knew that it was he that sat for alms at the Beautiful Gate of the
temple; and they were filled with wonder and amazement at that which had
happened unto him.
And as the lame man who had been healed held on to Peter and John, all
the people ran together unto them in the porch, which is called Solomon's,
greatly wondering.
And when Peter saw it, he answered unto the people, "Ye men of Israel, why
marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our own
power or holiness we had made this man walk?
The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath
glorified His Son Jesus, whom ye delivered up, and denied Him in the
presence of Pilate when he was determined to let Him go.
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But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be
granted unto you,
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వాడు పేతురును యోహానును పట్ట
ు కొని యండగా, పరజలందరు
విసియమొంది సొలొమోనుదను మ్ంటపములో ఉన్న వారియొదదకు గుంపుగా
పరుగెత్రతవచిచరి.
పేతురు దీనిని చూచి పరజలతో ఇటాననుఇశారయేలీయల్లరా, మీరు వీని
విష్యమై యెందుకు ఆశచరాపడుచనానరు? మ్యసొంత్శకిి చేత్నైన్ను
భ్కిిచేత్నైన్ను న్డవను వీనికి బలమిచిచ న్ట్ట
ు గా మీరందుకు మ్యత్ట్ట
ు తేరి
చూచచనానరు?
అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అన్గా మ్న్ పత్రుల
దేవుడు త్న్ సేవకుడెైన్ యేసును మ్హిమ్పరచియనానడు; మీరాయన్ను
అపపగించిత్రరి, పల్లతు ఆయన్ను విడుదల చే¸
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"And now, brethren, I know that through ignorance ye did it, as did also
your rulers.
But those things which God before had shown by the mouth of all His
prophets, that Christ should suffer, He hath thus fulfilled.
Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out
when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord.
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మీరు పరిశుదు
ి డును నీత్రమ్ంతుడునైన్ వానిని నిరాకరించి, న్ర హంత్కుడెైన్
మ్నుషుాని మీకు అనుగరహింపుమ్ని అడిగి త్రరి.
మీరు జీవాధిపత్రని చంపత్రరి గాని దేవుడు ఆయన్ను మ్ృతులలోనుండి
లేపను; అందుకు మేము సాకు
ు లము.
ఆయన్ నామ్మ్ందలి విశావసముమూలముగా ఆయన్ నామ్మే మీరు చూచి
యెరిగియన్న వీనిని బలపరచెను; ఆయన్వలన్ కలిగిన్ విశావసమే మీ
అందరియెదుట వీనికి ఈ పూరణసవసథత్ కలుగజేసెను.
సహోదరుల్లరా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసిత్రరని నాకు
తెలియను.
అయితే దేవుడు త్న్ కీరసు
త శర మ్పడున్ని సమ్సత పరవకిలనోట ముందుగా
పరచరపరచిన్ విష్య ములను ఈల్లగు నరవేరచను.
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పరభువు సముఖము నుండి విశారంత్రకాలములు వచచన్ట్ట
ా ను

and killed the Prince of Life whom God hath raised from the dead, of which
we are witnesses.

And His name, through faith in His name, hath made this man strong, whom
ye see and know. Yea, the faith which is by Him hath given him this perfect
soundness in the presence of you all.

Then He shall send Jesus Christ, who before was preached unto you,
whom Heaven must receive until the times of restitution of all things, which
God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world
began.
For Moses truly said unto the fathers, `A Prophet shall the Lord your God
raise up unto you from your brethren, like unto me; Him shall ye hear in all
things whatsoever He shall say unto you.
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మీకొరకు నియమించిన్ కీరసు
త యేసును ఆయన్ పంపున్ట్ట
ా ను మీ ప్రపములు
తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మ్యరుమ్న్సుస నొంది త్రరుగుడి.

And it shall come to pass that every soul who will not hear that Prophet
shall be destroyed from among the people.'

Acts

3

21

Yea, and all the prophets from Samuel and those who follow after, as many
as have spoken, have likewise foretold of these days.

Acts
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అనినటికి కుదురుబాట్ట కాలములు వచచన్ని దేవుడు ఆదినుండి త్న్
పరిశుది పరవకిలనోట పలికించెను. అంత్వరకు యేసు పరలోక నివాసియె
ై
యండుట ఆవశాకము.
మోషే యిటాననుపరభువెైన్ దేవుడు నావంటి యొక పరవకిను మీ సహోదరులలో
నుండి మీకొరకు పుటిుంచను; ఆయన్ మీతో ఏమి చెపపన్ను అనిన
విష్యములలో మీరాయన్ మ్యట విన్ వలను.
ఆ పరవకి మ్యట విన్నివాడు పరజలలో ఉండకుండ సరవనాశన్మ్గున్నను.
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వారిని బల్లతాకరముగా పట్ట
ు కొని, సాయంకాలమైన్ందున్ మ్రునాటివరకు
వారిని కావలిలో ఉంచిరి.
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4
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Acts

4

6

వాకాము వినిన్వారిలో అనేకులు న్మిిరి. వారిలో పురుషుల సంఖా
యించమించ అయిదువేలు ఆయెను.
మ్రునాడు వారి అధికారులును పదదలును శాసు
త ీలును యెరూష్లేములో
కూడుకొనిరి.
పరధాన్ యాజకుడెైన్ అన్నయ కయపయ, యోహానును అలకసందు
ర ను
పరధాన్యాజకుని బంధువులందరు వారితో కూడ ఉండిరి.

Acts
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వారు పేతురును యోహానును మ్ధాను నిలువబెటిు మీరు ఏ బలముచేత్ ఏ
నామ్మునుబటిు దీనిని చేసిత్రరని అడుగగా

be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of
Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified and whom God raised from the
dead, even by Him doth this man stand here before you whole.
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పేతురు పరిశుదా
ి త్ితో నిండిన్వాడెై యిటాననుపరజల అధికారుల్లరా,
పదదల్లరా,
ఆ దురబలునికి చేయబడిన్ ఉపకారమునుగూరిచ వాడు దేనివలన్ సవసథత్
పందన్ని నేడు మ్ముిను విమ్రిశంచచనానరు గనుక

This is `the stone which was set at nought by you builders and which has
become the head of the corner.'
Neither is there salvation in any other, for there is no other name under
heaven given among men whereby we must be saved."

మ్రియ సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పరవకిలు పరవచించిరో
వారందరు ఈ దిన్మునుగూరిచ పరకటించిరి.
ఆ పరవకిలకును, దేవుడు అబా
ర హాముతో నీ సంతాన్మ్ందు భూలోక
వంశములనినయ ఆశీరవదింపబడున్ని చెపప మీ పత్రులతో చేసిన్
నిబంధన్కును, మీరు వారసులై యనానరు.
దేవుడు త్న్ సేవకుని పుటిుంచి, మీలో పరత్రవానిని వాని దుష్ుత్వమునుండి
మ్ళ్లాంచటవలన్ మిముి నాశీరవదించటకు ఆయన్ను మొదట మీయొదదకు
పంపన్ని చెపపను.
వారు పరజలతో మ్యటల్లడుచండగా, యాజకులును దేవాలయపు
అధిపత్రయ సదూ
ద కయాలును
వారు పరజ లకు బోధించటయ, యేసునుబటిు మ్ృతులలోనుండి పున్రు
తా
థ న్ము కలుగున్ని పరకటించటయ చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ

Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made
with our fathers, saying unto Abraham, `And in thy seed shall all the
kindreds of the earth be blessed.'
Unto you first, God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you in
turning every one of you away from his iniquities."
And as they spoke unto the people, the priests and the captain of the
temple, and the Sadducees came upon them,
being aggrieved that they taught the people and preached through Jesus the
resurrection from the dead.
And they laid hands on them and put them in hold until the next day, for it
was now eventide.
However, many of those who had heard the Word believed, the number of
the men being about five thousand.
And it came to pass on the morrow, that their rulers and elders and scribes,

and Annas the high priest, and Caiaphas and John and Alexander, and as
many as were kindred of the high priest, were gathered together at
Jerusalem.
And when they had set them in their midst, they asked, "By what power, or
by what name, have ye done this?"
Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, "Ye rulers of the
people and elders of Israel,
if we this day are examined about the good deed done to the infirm man,
and by what means he is made whole,
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Acts

4

10

మీరందరును ఇశారయేలు పరజలందరును తెలిసికొన్వలసిన్ దేమ్న్గా, మీరు
సిలువవేసిన్టిుయ, మ్ృతులలోనుండి దేవుడు లేపన్టిుయ న్జరేయడెైన్
యేసుకీరసు
త నామ్మున్నే వీడు సవసథత్పంది మీ యెదుట నిలుచచనానడు.

Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that
they were unlearned and ignorant men, they marveled; and they took note
concerning them that they had been with Jesus.
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And beholding the man who was healed standing with them, they could say
nothing against it.
But when they had commanded them to go outside the council, they
conferred among themselves,
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ఇలు
ా కట్ట
ు వారైన్ మీరు త్ృణీకరించిన్ రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు
త్లరాయి ఆయెను.
మ్రి ఎవనివలన్ను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామ్మున్నే మ్న్ము రక్షణ
పందవలను గాని, ఆకాశము కిరంద మ్నుషుాలలో ఇయాబడిన్ మ్రి ఏ
నామ్మున్ రక్షణ పందలేము అనను.
వారు పేతురు యోహానుల ధైరామును చూచిన్పుపడు వారు విదాలేని
ప్రమ్రులని గరహించి ఆశచరాపడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండిన్వారని
గురిరిగిరి.
సవసథత్ పందిన్ ఆ మ్నుషుాడు వారితో కూడ నిలిచియండుట చూచి
యేమియ ఎదురు చెపపలేకపోయిరి.

Acts

4

15

Acts

4

16

Acts

4

17

Acts

4

18

Acts

4

19

Acts

4

20

Acts

4

21

Acts

4

22

Acts

4

23

Acts

4

24

saying, "What shall we do to these men? For indeed, that a notable miracle
hath been done by them is manifest to all those who dwell in Jerusalem,
and we cannot deny it.
But so that it spread no further among the people, let us strictly threaten
them, that they speak henceforth to no man in this name."

అపుపడు సభ్ వెలుపలికి పండని వారి కాజా
ా పంచి త్మ్లోతాము ఆలోచన్ చేసి And they called them back and commanded them not to speak at all nor
teach in the name of Jesus.
ఈ మ్నుషుాలను మ్న్మేమి చేయదము? వారిచేత్ పరసిదిమైన్ సూచకకిరయ But Peter and John answered and said unto them, "Whether it be right in
చేయ బడియన్నదని యెరూష్లేములో కాపురమున్న వారి కందరికి సపష్ుమే, the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye;
అది జరుగలేదని చెపపజ
అయిన్ను ఇది పరజలలో ఇంక వాాపంపకుండుటకెైఇకమీదట ఈ
for we cannot but speak the things which we have seen and heard."
నామ్మునుబటిు యే మ్నుషుాలతోనైన్ను మ్యటల్లడ కూడదని మ్న్ము
వారిని బెదరుపటువలన్ని చెపుపకొనిరి.
అపుపడు వారిని పలిపంచిమీరు యేసు నామ్మునుబటిు యెంత్మ్యత్ిమును So when they had further threatened them, they let them go, finding
మ్యటల్లడకూడదు, బోధింపనుకూడదని వారికాజా
ా పంచిరి.
nothing for which they might punish them, because of the people; for all
men glorified God for that which had been done.
అందుకుపేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవుని మ్యట వినుటకంట్ట మీ
For the man was over forty years old on whom this miracle of healing was
మ్యట వినుట దేవుని దృష్ుకి నాాయమ్య? మీరే చెపుపడి;
shown.
మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెపపక యండలేమ్ని వారికి ఉత్తరమిచిచరి;

And being let go, they went to their own company and reported all that the
chief priests and elders had said unto them.
పరజలందరు జరిగిన్ దానినిగూరిచ దేవుని మ్హిమ్పరచచండిరి గనుక
And when they heard this, they lifted up their voice to God with one accord
సభ్వారు పరజలకు భ్యపడి, వీరిని శికిుంచ విధమేమియ కనుగొన్ లేక వీరిని and said, "Lord, Thou art God who hast made heaven and earth and the sea
గటిుగా బెదరించి విడుదలచేసిరి.
and all that is in them,
సవసథ పరచట అను ఆ సూచకకిరయ యెవని విష్యములో చేయబడెనో వాడు who by the mouth of Thy servant David hast said, `Why did the heathen
న్లువది ఏండాకంట్ట ఎకుకవ వయసుస గలవాడు.
rage, and the people imagine vain things?
వారు విడుదల నొంది త్మ్ సవజనులయొదదకు వచిచ, పరధాన్యాజకులును
The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together
పదదలును త్మ్తో చెపపన్ మ్యటల న్నినటిని వారికి తెలిపరి.
against the Lord and against His Christ.'
వారు విని, యేక మ్న్సుసతో దేవునికిట్ట
ా బిగురగా మొఱ్పటిురి. నాథా, నీవు
ఆకాశమును భూమిని సముదరమును వాటిలోని సమ్సతమును
కలుగజేసిన్వాడవు.

For truly against Thy holy child Jesus, whom Thou hast anointed, both Herod
and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, had gathered
together
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అన్ాజనులు ఏల అలారి చేసిరి? పరజలందుకు వారథమైన్ ఆలోచన్లు
పట్ట
ు కొనిరి?
పరభువుమీదను ఆయన్ కీరసు
త మీదను3 భూరాజులు లేచిరి, అధికారులును
ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదా
ి త్ిదావరా మ్య త్ండిరయ నీ
సేవకుడునైన్ దావీదు నోట పలికించిత్రవి.
ఏవి జరుగవలన్ని నీ హసతమును నీ సంకలపమును ముందు నిరణయించెనో,

to do whatsoever Thy hand and Thy counsel determined before to be done.

28

by stretching forth Thine hand to heal, and that signs and wonders may be
done by the name of Thy holy child Jesus."
వాటి న్నినటిని చేయటకెై నీవు అభిషేకించిన్ నీ పరిశుది సేవకుడెైన్ యేసున్కు And when they had prayed, the place was shaken where they were
విరోధముగా హేరోదును పంత్ర పల్లతును అన్ాజనులతోను ఇశారయేలు
assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they
పరజలతోను ఈ పటుణమ్ందు నిజముగా కూడుకొనిరి.
spoke the Word of God with boldness.

4
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పరభువా, ఈ సమ్యమున్ందు వారి బెదరింపులు చూచి
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రోగులను సవసథపరచటకును, నీ పరిశుది సేవకుడెైన్ యేసు నామ్ము దావరా
సూచక కిరయలను మ్హతాకరాములను చేయ టకును నీ చెయిా
చాచియండగా, నీ దాసులు బహు ధైరాముగా నీ వాకామును బోధించన్ట్ట
ా
అనుగర హించము.
వారు ప్ర
ర రథన్చేయగానే వారు కూడి యన్న చోట్ట కంపంచెను; అపుపడు
వారందరు పరి శుదా
ి త్ితో నిండిన్వారై దేవుని వాకామును ధైరాముగా
బోధించిరి.
విశవసించిన్వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాత్ియ గలవారై యండిరి.
ఎవడును త్న్కు కలిగిన్ వాటిలో ఏదియ త్న్దని అనుకొన్లేదు; వారికి
కలిగిన్దంత్య వారికి సమ్ష్ుగా ఉండెను.
ఇదియగాక అపసతలులు బహు బలముగా పరభువెైన్ యేసు పున్రుతా
థ న్మును
గూరిచ సాక్షామిచిచరి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను.

And the multitude of those who believed were of one heart and of one soul;
neither said any one of them that any of the things which he possessed was
his own, but they had all things in common.
And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the
Lord Jesus, and great grace was upon them all.
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భూములైన్ను ఇండాయిన్ను కలిగిన్వారందరు వాటిని అమిి, అమిిన్ వాటి
వెలతెచిచ అపసతలుల ప్రదములయొదద పట్ట
ు చ వచిచరి.

having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet.

Acts

4

35

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession
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వారు పరత్రవానికి వానివాని అకకరకొలది పంచిపటిురి గనుక వారిలో ఎవనికిని
కొదువలేకపోయెను.
కుపరలో పుటిున్ లేవీయడగు యోసేపు అను ఒక డుండెను. ఇత్నికి
అపసతలులు, హెచచరిక పుతు
ి డు అని అరథమిచచ బరనబా అను పేరు
పటిుయండిరి. ఇత్డు భూమిగలవాడెై యండి దానిని అమిి
దాని వెలతెచిచ అపసతలుల ప్రదములయొదద పట్టును.
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అన్నీయ అను ఒక మ్నుషుాడు త్న్ భారాయె
ై న్ సపీపరాతో ఏకమై
పలమ్మిను.
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2

భారా యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత్ దాచకొని కొంత్ తెచిచ అపసతలుల
ప్రదములయొదద పట్టును.
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4
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And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto Thy servants that
with all boldness they may speak Thy Word,

Neither was there any among them that lacked, for as many as were
possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the
things that were sold
and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto
every man according as he had need.
And Joses, who was surnamed by the apostles Barnabas (which is, being
interpreted, "the Son of Consolation"), a Levite of the country of Cyprus,

and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a
certain part of it and laid it at the apostles' feet.
But Peter said, "Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy
Ghost and to keep back part of the price of the land?
While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in
thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou
hast not lied unto men, but unto God."
And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And
great fear came on all those who heard these things.
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అపుపడు పేతురు అన్నీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత్ దాచకొని పరి
శుదా
ి త్ిను మోసపుచచటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయ మును
పేరరేపంచెను.?
అది నీయొదద నున్నపుడు నీదే గదా? అమిిన్ పమ్ిట అది నీ వశమై
యండలేదా? యెందుకు ఈ సంగత్ర నీ హృదయములో ఉదేదశించ కొనానవు?
నీవు మ్నుషుాలతో కాదు దేవునితోనే అబదిమ్య
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And the young men arose and wrapped him up, and carried him out and
buried him.
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పరజలు వారిని ఘన్పరచ చండిరి. పురుషులును స్త్తీలును అనేకులు
మ్రియెకుకవగ విశావసులై పరభువు పక్షమున్ చేరచబడిరి.
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అందు చేత్ పేతురు వచచచండగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచిచ,
and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
వారిలో ఎవనిమీదనైన్ను అత్ని నీడయె
ై న్ను పడవలన్ని మ్ంచములమీదను
పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి.
మ్రియ యెరూష్లేము చట్ట
ు నుండు పటుణముల జనులు రోగులను
But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought
అపవితా
ి త్ిలచేత్ పీడింప బడిన్ వారిని మోసికొని కూడివచిచరి. వారందరు
them forth and said,
సవసథత్ పందిరి.
పరధాన్యాజకుడును అత్నితో కూడ ఉన్నవారంద రును, అన్గా
"Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this Life."
సదూ
ద కయాల తెగవారు లేచి మ్త్సరముతో నిండుకొని
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And it was about the space of three hours later when his wife, not knowing
what was done, came in.

అన్నీయ యీ మ్యటలు వినుచనే పడి ప్ర
ర ణము విడువగా వినిన్వారి
And Peter said unto her, "Tell me whether ye sold the land for so much?"
కందరికిని మిగుల భ్యము కలిగెను;
And she said, "Yea, for so much."
అపుపడు పడుచ వారు లేచి వానిని బటుతో చటిు మోసికొనిపోయి ప్రత్రపటిురి. Then Peter said unto her, "How is it that ye have agreed together to tempt
the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried thy
husband are at the door and shall carry thee out."
ఇంచమించ మూడు గంటల సేపటికి వానిభారా జరిగిన్ది యెరుగక లోపలికి Then she fell down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the
వచెచను.
young men came in and found her dead and, carrying her forth, buried her
by her husband.
అపుపడు పేతురుమీరు ఆ భూమిని ఇంత్కే అమిిత్రరా నాతో చెపుపమ్ని
And great fear came upon all the church and upon as many as heard these
ఆమను అడిగెను. అందుకామ అవును ఇంత్కే అని చెపపను.
things.
అందుకు పేతురుపరభువుయొకక ఆత్ిను శోధించటకు మీరందుకు
ఏకీభ్వించిత్రరి? ఇదిగో నీ పనిమిటిని ప్రత్రపటిున్వారి ప్రదములు వాకిటనే
యన్నవి; వారు నినునను మోసికొని పోవుదురని ఆమతొ
వెంటనే ఆమ అత్ని ప్రదములయొదద పడి ప్ర
ర ణము విడిచెను. ఆ పడుచవారు,
లోపలికి వచిచ, ఆమ చనిపోయిన్ది చూచి, ఆమను మోసికొనిపోయి, ఆమ
పనిమిటియొదద ప్రత్రపటిురి.
సంఘమ్ంత్టికిని, ఈ సంగతులు వినిన్వారికందరికిని మిగుల భ్యము
కలిగెను.
పరజలమ్ధా అనేకమైన్ సూచకకిరయలును మ్హ తాకరాములును
అపసతలులచేత్ చేయబడుచండెను. మ్రియ వారందరు ఏకమ్న్సుకలై
సొలొమోను మ్ంటప ములో ఉండిరి.
కడమ్వారిలో ఎవడును వారితో కలిసి కొనుటకు తెగింపలేదు గాని

And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought
among the people, and they were all with one accord in Solomon's Porch.
But of the rest, no man dared join himself to them, but the people
magnified them.
And more believers were added to the Lord, multitudes both of men and
women,
insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on
beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might
overshadow some of them.
There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem,
bringing sick folks and those who were vexed with unclean spirits; and they
were healed, every one.
Then the high priest rose up and all those who were with him (which is the
sect of the Sadducees); and they were filled with indignation,
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అపసతలులను బల్లతాకరముగా పట్ట
ు కొని పటుణపు చెరసాలలో ఉంచిరి.

And when they heard that, they entered into the temple early in the
morning and taught. But the high priest came, and those who were with
him, and called the council together with all the senate of the children of
Israel, and sent to the prison to have them brought.
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అయితే పరభువు దూత్ రాత్రివేళ ఆ చెరసాల త్లుపులు తీసి వారిని
వెలుపలికి తీసికొని వచిచమీరు వెళ్లా దేవాలయములో నిలువబడి

But when the officers came and found them not in the prison, they returned
and reported, saying,
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ఈ జీవమునుగూరిచన్ మ్యటలనినయ పరజలతో చెపుపడని వారితో అనను.
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వారామ్యట విని, తెలావారగానే దేవాలయములోనికి వెళ్లా బోధించచండిరి.
పరధాన్ యాజకుడును అత్నితోకూడ నున్న వారును వచిచ, మ్హా సభ్వారిని
ఇశారయేలీయల పదదలన్ందరిని పలువన్ంపంచివారిని తోడుకొని రండని
బంట్ర
ి తులను చెరసాలకు పంపరి.

"The prison truly found we shut with all safety and the keepers standing
outside before the doors; but when we had opened them, we found no man
within."
Now when the high priest and the captain of the temple and the chief
priests heard these things, they were in doubt about them as to where this
would grow.
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బంట్ర
ి తులు అకకడికి వెళ్లాన్పుపడు వారు చెర సాలలో కన్బడన్ందున్
త్రరిగివచిచ

Then there came one and told them, saying, "Behold, the men whom ye put
in prison are standing in the temple and teaching the people."
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Then the captain went with his officers and brought them without violence,
for they feared the people, lest they should be stoned.
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చెరసాల బహు భ్దరముగా మూసియండుటయ, కావలివారు త్లుపుల
ముందర నిలిచియండుటయ చూచిత్రవిిు గాని త్లుపులు తీసిన్పుపడు
లోపల మ్యకొకడెైన్ను కన్బడలేదని వారికి తెలిపరి.
అంత్ట దేవాలయపు అధిపత్రయ పరధాన్ యాజకులును ఆ మ్యటలు
వినిఇది యేమ్వునో అని వారి విష్యమై యెట్టతోచక యండిరి.
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అపుపడు ఒకడు వచిచఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన్ మ్నుషుాలు
దేవాలయములో నిలిచి పరజలకు బోధించచనానరని వారికి తెలుపగా
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అధిపత్ర బంట్ర
ి తులతో కూడ పోయి, పరజలు రాళాతో కొట్ట
ు దురేమో అని
భ్యపడి, బల్లతాకరము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచను.
వారిని తీసికొని వచిచ సభ్లో నిలువబెటుగా

saying, "Did not we strictly command you that ye should not teach in this
name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend
to bring this man's blood upon us."
Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey
God rather than men.
The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
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పరధాన్యాజకుడు వారిని చూచిమీరు ఈ నామ్మునుబటిు బోధింపకూడdదని
మేము మీకు ఖండిత్ముగా ఆజా
ా పంపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూష్లేమును
మీ బోధతో నింప, యీ మ్నుషుాని హత్ా మ్యమీదికి తేవలన్ని
ఉదేదశించచనానరని చెపపను.
అందుకు పేతురును అపసతలులునుమ్నుషుా లకు కాదు దేవునికే మేము
లోబడవలను గదా.
మీరు మ్య
ా నున్ వేరల్లడవేసి సంహరించిన్ యేసును మ్న్ పత్రుల దేవుడు
లేపను.

And when they had brought them, they set them before the council. And
the high priest asked them,

Him hath God exalted with His right hand to be a Prince and a Savior, to give
repentance to Israel and forgiveness of sins.

And we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost,
whom God hath given to those who obey Him."
When they heard this, they were cut to the heart and took counsel to slay
them.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Acts

5

31

ఇశారయేలున్కు మ్యరుమ్న్సుసను ప్రప క్షమ్యపణను దయచేయటకెై
దేవుడాయన్ను అధిపత్రని గాను రక్షకునిగాను త్న్ దకిుణహసతబలముచేత్
హెచిచంచి యనానడు.
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మేమును, దేవుడు త్న్కు విధేయలైన్ వారికి అనుగరహించిన్ పరిశుదా
ి త్ియ, And he said unto them, "Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye
ఈ సంగతులకు సాకు
ు లమై యనానమ్ని చెపపరి.
intend to do concerning these men.
వారు ఈ మ్యట విని అతాాగరహము తెచచకొని వీరిని చంప నుదేదశించగా
For before these days Theudas rose up, boasting himself to be somebody, to
whom a number of men, about four hundred, joined themselves. He was
slain, and all who obeyed him were scattered and brought to nought.
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Acts

Then there stood up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor
of the law held in high repute among all the people, and commanded them
to put the apostles outside a little while.

సమ్సత పరజలవలన్ ఘన్త్ నొందిన్వాడును ధరిశాసోతీపదేశకుడునైన్
గమ్లీయేలను ఒక పరిసయాడు మ్హాసభ్లో లేచిఈ మ్నుషుాలను కొంత్
సేపు వెలుపల ఉంచడని ఆజా
ా పంచి వారితో ఇటానను
ఇశారయేలీయల్లరా, యీ మ్నుషుాల విష్యమై మీరేమి చేయబోవుచనానరో
జాగరత్తసుమ్ండి.

After this man, rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew
away many people after him. He also perished, and all who obeyed him
were dispersed.
And now I say unto you, refrain from these men and let them alone, for if
this counsel or this work be of men, it will come to nought;

36

ఈ దిన్ములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప వాడన్ని చెపుపకొనను;
ఇంచమించ న్నూనరుమ్ంది మ్నుషుాలు వానితో కలిసి కొనిరి, వాడు
చంపబడెను, వానికి లోబడిన్ వారందరును చెదరి వారు
థ లైరి.

but if it be of God, ye cannot overthrow it, lest it may happen ye be found
even to fight against God."

5

37

వానికి త్రువాత్ జన్సంఖా దిన్ములలో గలిలయడెైన్ యూదా అను ఒకడు
వచిచ, పరజలను త్న్తో కూడ త్రరుగుబాట్టచేయ పేరరేపంచెను; వాడుకూడ
న్శించెను, వానికి లోబడిన్వారందరును చెదరి పోయిరి.

And with him they agreed. And when they had called the apostles back and
had beaten them, they commanded that they should not speak in the name
of Jesus, and let them go.
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And they departed from the presence of the council, rejoicing that they
were counted worthy to suffer shame for His name.
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కాబటిు నేను మీతో చెపుపన్దేమ్న్గాఈ మ్నుషుాల జ్యలికి పోక వారిని
విడిచిపట్ట
ు డి. ఈ ఆలో చన్యె
ై న్ను ఈ కారామైన్ను మ్నుషుాలవలన్ కలిగిన్
దాయెనా అది వారథమ్గును.
దేవునివలన్ కలిగిన్దాయెనా మీరు వారిని వారథపరచలేరు; మీర్కకవేళ
దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ.
వారత్ని మ్యటకు సమ్ిత్రంచి, అపసతలులను పలిపంచి కొటిుంచియేసు నామ్
మునుబటిు బోధింపకూడదని ఆజా
ా పంచి వారిని విడుదల చేసిరి.
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ఆ నామ్ముకొరకు అవమ్యన్ము పందుటకు ప్రతు
ి లని యెంచబడిన్ందున్
వారు సంతోష్ంచచ మ్హాసభ్ యెదుటనుండి వెళ్లాపోయి

Then the twelve called the multitude of the disciples unto them and said, "It
is not fitting that we should leave the Word of God to serve tables.
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పరత్రదిన్ము దేవాలయములోను ఇంటింటను మ్యన్క బోధించచ, యేసే కీరసతని
పరకటించచండిరి.
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ఆ దిన్ములలో శిషుాల సంఖా విసతరించచన్నపుపడు అనుదిన్ పరిచరాలో
త్మ్లోని విధవరాండరను చిన్నచూపు చూచిరని హెబీరయలమీద గీరకుభాష్
మ్యటా
ా డు యూదులు సణుగసాగిరి.

Therefore, brethren, look ye out among you for seven men of honest report,
full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this
business.
But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the
Word."

And daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and
preach Jesus Christ.
And in those days when the number of the disciples was multiplied, there
arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their
widows were neglected in the daily ministration.
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అపుపడు పండెరండుగురు అపసతలులు త్మ్యొదదకు శిషుాల సమూహమును
పలిచిమేము దేవుని వాకాము బోధించట మ్యని, ఆహారము పంచిపట్ట
ు ట
యకిముకాదు.

And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a
man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip and Prochorus and
Nicanor, and Timon and Parmenas and Nicolaus, a proselyte of Antioch,
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whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid
their hands on them.
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కాబటిు సహోదరుల్లరా, ఆత్ితోను జా
ా న్ముతోను నిండుకొని మ్ంచిపేరు
పందిన్ యేడుగురు మ్నుషుాలను మీలో ఏరపరచకొనుడి. మేము వారిని ఈ
పనికి నియమింతుము;
అయితే మేము ప్ర
ర రథన్యందును వాకాపరిచరాయందును ఎడతెగక
యందుమ్ని చెపపరి.
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ఈ మ్యట జన్సమూహమ్ంత్టికి ఇష్ుమైన్ందున్ వారు, విశావసముతోను
పరిశుదా
ి త్ితోను నిండుకొనిన్వాడెైన్ సెతఫను, ఫిలిపుప, పరకొరు, నీకా నోరు,
తీమోను, పరినాసు, యూదుల మ్త్పరవిషు
ు డును అంత్రయొకయవాడును
అగు నీకొల్లసు అను వారిని ఏరప రచకొని
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వారిని అపసతలులయెదుట నిలువబెటిురి; వీరు ప్ర
ర రథన్చేసి వారిమీద
చేతులుంచిరి.
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దేవుని వాకాము పరబలమై శిషుాల సంఖా యెరూష్ లేములో బహుగా
విసతరించెను; మ్రియ యాజకులలో అనేకులు విశావసమున్కు లోబడిరి.
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సెతఫను కృపతోను బలముతోను నిండిన్వాడెై పరజల మ్ధా
మ్హతాకరాములను గొపప సూచక కిరయలను చేయచండెను.
అపుపడు లిబెరీినులదన్బడిన్ సమ్యజము లోను, కురేనీయల
సమ్యజములోను, అలకసందిరయల సమ్యజములోను, కిలికియనుండియ
ఆసియనుండియ వచిచన్వారిలోను, కొందరు వచిచ సెతఫన్

Then they suborned men who said, "We have heard him speak
blasphemous words against Moses and against God."
And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came
upon him and caught him, and brought him to the council.
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మ్యటల్లడుటయందు అత్డు అగపరచిన్ జా
ా న్మును అత్నిని పేరరేపంచిన్
ఆత్ిను వారదిరింపలేకపోయిరి.
అపుపడు వారువీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను దూష్ణవాకాములు పలుకగా
మేము వింటిమ్ని చెపుపటకు మ్నుషుాలను కుదురుచకొని

And they set up false witnesses who said, "This man ceaseth not to speak
blasphemous words against this holy place and the law;
for we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this
place, and shall change the customs which Moses delivered to us."
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పరజలను పదదలను శాసు
త ీలను రేప అత్నిమీదికి వచిచ
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అత్నిని పట్ట
ు కొని మ్హాసభ్ యొదదకు తీసికొనిపోయి అబదిపు సాకు
ు లను
నిలువబెటిురి. వారుఈ మ్నుషుాడెపుపడును ఈ పరిశుది సథలమున్కును మ్న్
ధరి శాసతీమున్కును విరోధముగా వ
ఈ న్జరేయడెైన్ యేసు ఈ చోట్టను ప్రడుచేసి, మోషే మ్న్కిచిచన్
ఆచారములను మ్యరుచన్ని వీడు చెపపగా మేము వింటిమ్నిరి.

And all who sat on the council, looking steadfastly on him, saw his face as
though it were the face of an angel.
Then said the high priest, "Are these things so?"

Acts

6

15

సభ్లో కూరుచన్న వారందరు అత్నివెైపు తేరిచూడగా అత్ని ముఖము
దేవదూత్ ముఖమువల వారికి కన్బడెను.

And the Word of God increased; and the number of the disciples multiplied
in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to
the faith.
And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among
the people.

Then there arose certain from the synagogue which is called the Synagogue
of the Libertines, and Cyrenians and Alexandrians, and those of Cilicia and of
Asia, and they disputed with Stephen.
And they were not able to resist the wisdom and the Spirit by which he
spoke.

And Stephen said, "Men, brethren and fathers, hearken! The God of glory
appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before
he dwelt in Haran,
and said unto him, `Get thee out of thy country and from thy kindred, and
come into the land which I shall show thee.'
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పరధాన్యాజకుడుఈ మ్యటలు నిజమేనా అని అడిగెను.

Then he came out of the land of the Chaldeans, and dwelt in Haran; and
from thence, when his father was dead, He removed himself into this land
wherein ye now dwell.
అందుకు సెతఫను చెపపన్దేమ్న్గాసహోదరు ల్లరా, త్ండు
ర ల్లరా, వినుడి. మ్న్ And He gave him no inheritance in it -- no, not so much as to set his foot on;
పత్రుడెైన్ అబా
ర హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మసొపత్మియలో yet He promised that He would give it to him as a possession and to his seed
ఉన్నపుపడు మ్హిమ్గల దేవుడ
after him, when as yet he had no child.
నీవు నీ దేశమును నీ సవజన్మును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు
And God spoke in this way: that his seed should sojourn in a strange land,
చూపంపబోవు దేశమున్కు రమ్ిని అత్నితో చెపపను.
and that they should be brought into bondage and be mistreated for four
hundred years.
అపుపడత్డు కలీదయల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను.
`And the nation to whom they shall be in bondage will I judge,' said God,
అత్ని త్ండిర చనిపోయిన్ త్రువాత్, అకకడ నుండి మీరిపుపడు కాపురమున్న `and after that shall they come forth, and serve Me in this place.'
యీ దేశమ్ందు నివసించటకెై దేవు
ఆయన్ ఇందులో అత్నికి ప్రదము పట్ట
ు న్ంత్ భూమినైన్ను సావసథాముగా
And He gave him the covenant of circumcision. And so Abraham begot Isaac
ఇయాక, అత్నికి కుమ్యరుడు లేన్పుపడు అత్నికిని, అత్ని త్రువాత్ అత్ని and circumcised him on the eighth day; and Isaac begot Jacob, and Jacob
సంతాన్మున్కును దీనిని సావధీన్పరతున్ని అత్నికి వాగా
ద న్ము చేసెను.
begot the twelve patriarchs.
అయితే దేవుడు అత్ని సంతాన్ము అన్ాదేశమ్ందు పరవాసు
లగుదురనియ, ఆ దేశసు
థ లు న్నూనరు సంవత్సరముల మ్ట్ట
ు కు వారిని
దాసామున్కు లోపరుచకొని బాధ పట్ట
ు దురనియ చెపపన్
మ్రియ దేవుడుఏ జన్ము న్కు వారు దాసులై యందురో ఆ జన్మును నేను
విమ్రశ చేయదున్నియ, ఆ త్రువాత్ వారు వచిచ ఈ చోటన్నున
సేవింతురనియ చెపపను.
మ్రియ ఆయన్ సున్నత్ర విష్యమైన్ నిబంధన్ అత్ని కనుగరహించెను.
అత్డు ఇసాసకును కని ఆ నిబంధన్ చొపుపన్ ఎనిమిదవ దిన్మ్ందు అత్ నికి
సున్నత్రచేసెను; ఇసాసకు యాకోబును యాకోబు పనినదదరు గోత్ికరిలను కని
వారికి సున్నత్ర చేసిరి.

And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt. But God was
with him

ఆ గోత్ికరిలు మ్త్సరపడి, యోసేపును ఐగుపు
త లోనికి పోవుటకు
అమిివేసిరిగాని, దేవుడత్నికి తోడెైయండి అత్ని శర మ్లనినటిలోనుండి
త్పపంచి
దయను జా
ా న్మును ఐగుపు
త రాజైన్ ఫరోయెదుట అత్నికి అను
గరహించిన్ందున్ ఫరో ఐగుపు
త న్కును త్న్ యింటికంత్టికిని అత్నిని అధిపత్రగా
నియమించెను.
త్రువాత్ ఐగుపు
త దేశమ్ంత్టికిని కనాను దేశమ్ంత్టికిని కరవును బహు
శర మ్యవచెచను గనుక మ్న్ పత్రులకు ఆహారము లేకపోయెను.

But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he first sent out our
fathers.

and delivered him out of all his afflictions, and gave him favor and wisdom
in the sight of Pharaoh, king of Egypt, who made him governor over Egypt
and all his house.
"Now there came a dearth and great affliction over all the land of Egypt and
Canaan, and our fathers found no sustenance.

And on the second visit Joseph was made known to his brethren, and
Joseph's kindred were made known unto Pharaoh.
Then Joseph sent and called his father Jacob to him and all his kindred,
threescore and fifteen souls.

ఐగుపు
So Jacob went down into Egypt and died, he and our fathers.
త లో ధాన్ాము కలదని యాకోబు విని, మ్న్ పత్రులను అకకడికి
మొదటి సారి పంపను.
వారు రండవసారి వచిచన్పుపడు యోసేపు త్న్ అన్నదముిలకు త్నున
And they were carried back into Shechem, and laid in the sepulcher that
తెలియజేసి కొనను; అపుపడు యోసేపు యొకక వంశము ఫరోకు
Abraham had bought for a sum of money from the sons of Hamor, the
తెలియవచెచను.
father of Shechem.
యోసేపు త్న్ త్ండిరయె
ై న్ యాకోబును త్న్ సవజనులందరిని పలువన్ంపను; "But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to
వారు డెబబదియయిదు గురు
Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,
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యాకోబు ఐగుపు
త న్కు వెళ్లాను; అకకడ అత్డును మ్న్ పత్రులును చనిపోయి until another king arose who knew not Joseph.
అకకడ నుండి షెకెమున్కు తేబడి,
షెకెములోని హమోరు కుమ్యరులయొదద అబా
ర హాము వెలయిచిచకొనిన్
The same dealt craftily with our kindred and illtreated our fathers, so that
సమ్యధిలో ఉంచబడిరి.
they cast out their young children, to the end that they might not live.
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అపుపడు వారిలో ఒకడు అనాాయము న్నుభ్వించట అత్డు చూచి, వానిని
రకిుంచి బాధపడిన్వాని పక్షమున్ ఐగుపీతయని చంప పరత్రకారముచేసెను.
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త్న్ దావరా త్న్ సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయచన్న సంగత్ర
Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday?'
వారు గరహింతురని అత్డు త్లంచెను గాని వారు గరహింపరైరి.
మ్రునాడు ఇదదరు పోటా
ా డుచండగా అత్డు వారిని చూచి అయాల్లరా, మీరు Then Moses fled at this saying and became a stranger in the land of Midian,
సహోదరులు; మీరందుకు ఒకనికొకడు అనాాయము చేసికొనుచనానరని
where he begot two sons.
చెపప వారిని సమ్యధాన్పరచ జూచెను.
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అయిన్ను త్న్ పరుగువానికి అనాాయము చేసిన్వాడుమ్య మీద
అధికారినిగాను తీరపరినిగాను నినున నియమించిన్ వాడెవడు?

"And when forty years had expired, there appeared to him in the wilderness
of Mount Sinai an angel of the Lord, in a flame of fire in a bush.

Acts

7

28

Acts

7

29

నీవు నిన్న ఐగుపీతయని చంపన్ట్ట
ు న్నునను చంపదలచియనానవా అని
అత్నిని తో
ి సివేసెను.
మోషే ఆ మ్యట విని ప్రరిపోయి మిదాాను దేశములో పరదేశియె
ై యండి, అకకడ
ఇదదరు కుమ్యరులను కనను.

When Moses saw it, he wondered at the sight; and as he drew near to
behold it, the voice of the Lord came unto him, saying,
`I am the God of thy fathers, the God of Abraham and the God of Isaac and
the God of Jacob.' Then Moses trembled and dared not behold.
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అయితే దేవుడు అబా
ర హామున్కు అనుగరహించిన్ వాగా
ద న్ కాలము
సమీపంచిన్కొలది పరజలు ఐగుపు
త లో విసాతరముగా వృదిి పందిరి. తుదకు
యోసేపును ఎరుగని వేర్కకరాజు ఐగుపు
త ను ఏలనారంభి
ఇత్డు మ్న్ వంశసు
థ ల యెడల కపటముగా పరవరిించి
త్మ్ శిశువులు బరదుకకుండ వారిని బయట ప్రరవేయవలన్ని మ్న్
పత్రులను బాధ పట్టును.
ఆ కాలమ్ందు మోషే పుట్టును. అత్డు దివాసుందరుడెై త్న్ త్ండిర యింట
మూడు నలలు పంచ బడెను.
త్రువాత్ అత్డు బయట ప్రరవేయబడిన్పుపడు ఫరో కుమ్యరి అత్నిని
తీసికొని త్న్ కుమ్యరునిగా పంచ కొనను.
మోషే ఐగుపీతయల సకల విదాలను అభ్ాసించి, మ్యటలయందును
కారాములయందును పరవీణుడెై యండెను.
అత్నికి న్లువది ఏండు
ా నిండవచిచన్పుపడు ఇశారయేలీయలైన్ త్న్
సహోదరులను చూడవలన్న్న బుదిి పుట్టును.

న్లువది ఏండాయిన్ పమ్ిట స్త్నాయి పరవతారణామ్ందు ఒక పదలోని
అగినజావలలో ఒక దేవదూత్ అత్నికగపడెను.
మోషే చూచి ఆ దరశన్ము న్కు ఆశచరాపడి దాని నిదానించి చూచటకు
దగురకు రాగా

At that time Moses was born and was exceedingly fair, and was nourished in
his father's house three months.
And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished
him as her own son.
And Moses became learned in all the wisdom of the Egyptians, and was
mighty in words and in deeds.
"And when he was fully forty years old, it came into his heart to visit his
brethren, the children of Israel.
And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him
who was oppressed, and struck down the Egyptian,
for he supposed his brethren would have understood how God, by his hand,
would deliver them; but they understood not.
And the next day he showed himself unto them as they were quarreling,
and would have set them at one again, saying, `Sirs, ye are brethren; why do
ye wrong one another?'
But he that was doing his neighbor wrong thrust him away, saying, `Who
made thee a ruler and judge over us?

Then said the Lord to him, `Put off thy shoes from thy feet, for the place
where thou standest is holy ground.
I have seen, I have seen the affliction of My people who are in Egypt, and I
have heard their groaning and have come down to deliver them. And now
come, I will send thee into Egypt.'
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నేను నీ పత్రుల దేవుడను, అబా
ర హాము ఇసాసకు యాకోబుల దేవుడను
అని పరభువు వాకుక విన్బడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచటకు
తెగింప లేదు.

"This Moses whom they refused, saying, `Who made thee a ruler and a
judge?' was the same whom God sent to be a ruler and a deliverer, by the
hand of the angel who appeared to him in the bush.
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అందుకు పరభువునీ చెపుపలు విడువుము; నీవు నిలిచియన్నచోట్ట
పరిశుదిభూమి.
ఐగుపు
త లో నున్న నా పరజల దురవసథను నేను నిదానించి చూచిత్రని; వారి
మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపంచటకు దిగివచిచ యనానను; రముి,
నేనిపుపడు నినున ఐగుపు
త న్కు పంపుదున్ని అత్నితో చెపపను.

He brought them out after he had shown wonders and signs in the land of
Egypt and in the Red Sea, and in the wilderness forty years.
This is that Moses who said unto the children of Israel, `A Prophet shall the
Lord your God raise up unto you from your brethren, like unto me; Him shall
ye hear.'
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అధికారినిగాను తీరపరినిగాను నినున నియమించిన్వాడెవడని వారు
నిరాకరించిన్ యీ మోషేను అత్నికి పదలో కన్బడిన్ దేవదూత్ దావరా
దేవుడు అధికారిని గాను విమోచకునిగాను నియమించి పంపను
ఇత్డు ఐగుపు
ా అరణాములోను
త లోను ఎఱ్ఱసముదరములోను న్లువది ఏండు
మ్హతాకరాములను సూచక కిరయలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచను.

This is he, who in the church in the wilderness was with the angel who
spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers--the one who received
the living oracles to give unto us,
to whom our fathers would not be obedient, but thrust him from them, and
in their hearts turned back again into Egypt,
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నావంటి యొక పరవకిను దేవుడు మీ సహోదరు లలో మీకు పుటిుంచను అని
ఇశారయేలీయలతో చెపపన్ మోషే యిత్డ.
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స్త్నాయి పరవత్ముమీద త్న్తో మ్యటల్లడిన్ దేవదూత్తోను మ్న్
పత్రులతోను అరణాములోని సంఘమ్ందు ఉండి మ్న్కిచచటకు
జీవవాకాములను తీసికొనిన్వాడిత్డ.
ఇత్నికి మ్న్ పత్రులు లోబడనొలాక యిత్నిని తో
ి సివేసి, త్మ్
హృదయములలో ఐగుపు
త న్కు పోగోరిన్ వారై

saying unto Aaron, `Make us gods to go before us; for as for this Moses,
who brought us out of the land of Egypt, we know not what has become of
him.'
And they made a calf in those days and offered sacrifice unto the idol, and
rejoiced in the works of their own hands.

Acts

7

40

Acts

7

41

Acts

7

42

Acts

7

43

Acts

7

44

"Then God turned, and gave them up to the worship of the host of heaven,
as it is written in the book of the Prophets: `O ye house of Israel, have ye
offered to Me slain beasts and sacrifices for the space of forty years in the
wilderness?
మ్యకు ముందు న్డుచన్టిు దేవత్లను మ్యకు చేయము; ఐగుపు
Yea, ye took up the tabernacle of Moloch and the star of your god
త
దేశములోనుండి మ్న్లను తోడుకొని వచిచన్ యీ మోషే యేమ్యయెనో మ్యకు Remphan, images which ye made to worship them. And I will carry you
తెలియదని అహరోనుతో అనిరి.
away beyond Babylon.'
ఆ దిన్ములలో వార్కక దూడను చేసికొని ఆ విగరహమున్కు బలి న్రిపంచి, త్మ్ "Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as He had
చేతులతో నిరిించిన్ వాటియందు ఉలాసించిరి.
appointed, speaking unto Moses that he should make it according to the
fashion that he had seen,
అందుకు దేవుడు వారికి విము ఖుడెై ఆకాశసెైన్ామును సేవించటకు వారిని
which also our fathers, who came later, brought with Joshua into the
విడిచిపట్టును. ఇందుకు పరమ్యణముగా పరవకిల గరంథమ్ందు ఈల్లగు
territory of the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers
వా
ర యబడియన్నది.ఇశారయేలు ఇంటివారల్లరామీర
until the days of David.
మీరు పూజంచటకు చేసికొనిన్ పరత్రమ్లైన్ మొలొకు గుడారమును
David found favor before God, and desired to find a tabernacle for the God
ర్కంఫాయను దేవత్యొకక న్క్షత్ిమును మోసికొని పోత్రరి గనుక బబులోను
of Jacob.
ఆవలికి మిముిను కొనిపోయెదను.
అత్డు చూచిన్ మ్యదిరిచొపుపన్ దాని చేయవలన్ని మోషేతో చెపపన్వాడు
But Solomon built Him a house.
ఆజా
ా పంచిన్ పరకారము, సాక్షాపుగుడారము అరణాములో మ్న్ పత్రులయొదద
ఉండెను.
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మ్న్ పత్రులు త్మ్ పదదలచేత్ దానిని తీసికొనిన్ వారై, దేవుడు త్మ్
"However, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith
యెదుటనుండి వెళాగొటిున్ జన్ములను వారు సావధీన్పరచకొన్నపుపడు,
the prophet:
యెహోషువతోకూడ ఈ దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచిచరి. అది దావీదు
దిన్ములవరకు ఉండెను.
అత్డు దేవుని దయపంది యాకోబుయొకక దేవుని నివాససథలము కటుగోరను. `Heaven is My throne, and earth is My footstool. What house will ye build
Me? saith the Lord. Or what is the place of My rest?
అయితే సొలొమోను ఆయన్కొరకు మ్ందిరము కటిుంచెను.
Hath not My hand made all these things?'
అయిన్ను ఆకాశము నా సింహాసన్ము భూమి నా ప్రదపీఠము మీరు నాకొరకు "Ye stiffnecked people, uncircumcised in heart and ears, ye do always resist
ఏల్లటి మ్ందిరము కట్ట
ు దురు?నా విశారంత్ర సథలమేది?
the Holy Ghost! As your fathers did, so do ye!
ఇవనినయ నా హసతకృత్ములు కావా? అని పరభువు చెపుపచనానడు
Which of the prophets have your fathers not persecuted? And they have
slain those who foretold the coming of the Just One. Of Him ye have now
been the betrayers and murderers,
అని పరవకి పలికిన్ పరకారము సరోవన్నతుడు హసత కృతాలయములలో
ye who have received the law by the disposition of angels, and have not
నివసింపడు.
kept it."
ముష్కరుల్లరా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకామున్కు
When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed
లోపరచనొలానివారల్లరా, మీ పత్రులవల మీరును ఎలాపుపడు
with their teeth at him.
పరిశుదా
ి త్ిను ఎదిరించచనానరు.
మీ పత్రులు పరవకిలలో ఎవనిని హింసింపక యండిరి? ఆ నీత్రమ్ంతుని
But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and
రాకనుగూరిచ ముందు తెలిపన్వారిని చంపరి. ఆయన్ను మీరు ఇపుపడు
saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God,
అపపగించి హత్ా చేసిన్వారైత్రరి.
దేవదూత్ల దావరా నియమింపబడిన్ ధరిశాసతీమును మీరు పందిత్రరిగాని
and he said, "Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man
దానిని గెైకొన్లేదని చెపపను.
standing at the right hand of God."
వారీ మ్యటలు విని కోపముతో మ్ండిపడి అత్నిని చూచి పండు
ా కొరికిరి.
Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon
him with one accord,
అయితే అత్డు పరిశుదా
ి త్ితో నిండుకొనిన్వాడెై ఆకాశమువెైపు తేరిచూచి,
and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down
దేవుని మ్హిమ్ను యేసు దేవుని కుడిప్రరశవమ్ందు నిలిచి యండుటను
their clothes at the feet of a young man whose name was Saul.
చూచి
ఆకాశము తెరవబడుటయ, మ్నుష్ాకుమ్యరుడు దేవుని కుడిప్రరశవమ్ందు
And they stoned Stephen as he called upon God and said, "Lord Jesus,
నిలిచి యండుటయ చూచచనానన్ని చెపపను.
receive my spirit!"
అపుపడు వారు పదద కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అత్నిమీదపడి And he kneeled down and cried with a loud voice, "Lord, charge not this sin
against them." And when he had said this, he fell asleep.
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పటుణపు వెలుపలికి అత్నిని వెళాగొటిు, రాళ్ల
ా రువిి్వ చంపరి. సాకు
ు లు సలు
అను ఒక ¸యవనుని ప్రదములయొదద త్మ్ వసతీములు పటిురి.
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పరభువును గూరిచ మొరపట్ట
ు చయేసు పరభువా, నా ఆత్ిను చేరుచకొనుమ్ని
సెతఫను పలుకుచండగా వారు అత్నిని రాళాతో కొటిురి.
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అత్డు మోకాళ్ల
ా ని పరభువా, వారిమీద ఈ ప్రపము మోపకుమ్ని గొపప
శబదముతో పలికెను; ఈ మ్యట పలికి నిదిరంచెను. సలు అత్ని చావున్కు
సమ్ిత్రంచెను.

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great
persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all
scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the
apostles.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation
over him.
As for Saul, he made havoc of the church. Entering into every house and
haling men and women, he committed them to prison.
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ఆ కాలమ్ందు యెరూష్లేములోని సంఘమున్కు గొపప హింస కలిగిన్ందున్,
అపసతలులు త్పప అందరు యూదయ సమ్రయ దేశములయందు
చెదరిపోయిరి.
భ్కిిగల మ్నుషుాలు సెతఫనును సమ్యధిచేసి అత్నిని గూరిచ బహుగా
పరల్లపంచిరి.
సలయితే ఇంటింట జొచిచ, పురుషులను స్త్తీలను ఈడుచకొని పోయి,
చెరసాలలో వేయించి సంఘమును ప్రడుచేయచండెను.
కాబటిు చెదరిపోయివారు సువారి వాకామును పరకటించచ సంచారముచేసిరి.
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అనేకులను పటిున్ అపవితా
ి త్ిలు పదద కేకలువేసి వారిని వదలిపోయెను;
పక్షవాయవుగలవారును కుంటివారును అనేకులు సవసథత్ పందిరి.
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అందుకు ఆ పటుణములో మిగుల సంతోష్ము కలిగెను.
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స్త్మోన్ను ఒక మ్నుషుాడు లోగడ ఆ పటుణములో గారడ్రచేయచ, తానవడో
యొక గొపపవాడని చెపుప కొనుచ, సమ్రయ జనులను
విభా
ర ంత్రపరచచండెను.
కొదిదవాడు మొదలుకొని గొపపవాని మ్ట్ట
ు కు అందరుదేవుని మ్హాశకిి
యన్బడిన్ వాడు ఇత్డ అని చెపుప కొనుచ అత్ని లక్షాపటిురి.
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అత్డు బహుకాలము గారడ్రలు చేయచ వారిని విభా
ర ంత్రపరచిన్ందున్
వారత్ని లక్షా పటిురి.

Acts

8

12

Acts

8

13

Acts

8

14

Acts

8

15

అయితే ఫిలిపుప దేవుని రాజామునుగూరిచయ యేసుకీరసు
త నామ్మును
గూరిచయ సువారి పరకటించ చండగా వారత్ని న్మిి, పురుషులును
స్త్తీలును బాపతసిము పందిరి.
అపుపడు స్త్మోనుకూడ న్మిిబాపతసిముపంది ఫిలిపుపను ఎడబాయకుండి,
సూచక కిరయలున్ ్ిు గొపప అదుభత్ములును జరుగుట చూచి విభా
ర ంత్ర
నొందను.
సమ్రయవారు దేవుని వాకాము అంగీకరించిరని యెరూష్లేములోని
అపసతలులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదదకు పంపరి.
వీరు వచిచ వారు పరిశుదా
ి త్ిను పందవలన్ని వారికొరకు ప్ర
ర రథన్చేసిరి.
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అపుపడు ఫిలిపుప సమ్రయ పటుణమువరకును వెళ్లా కీరసు
త ను వారికి పరకటించ
చండెను.
జన్సమూహములు విని ఫిలిపుప చేసిన్ సూచక కిరయలను చూచిన్ందున్
అత్డు చెపపన్ మ్యటలయందు ఏక మ్న్సుసతో లక్షాముంచగా.

అంత్కు ముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన్ దిగియండ లేదు, వారు
పరభువెైన్ యేసు నామ్మున్ బాపతసిము మ్యత్ిము పందియండిరి.

Therefore those who were scattered abroad went everywhere preaching the
Word.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto
them.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip
spoke, hearing and seeing the miracles which he did.
For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were
possessed with them; and many taken with palsies and who were lame,
were healed.
And there was great joy in that city.
But there was a certain man called Simon, who earlier in the same city had
used sorcery and bewitched the people of Samaria, claiming that he was
someone great,
to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, "This man
is great with the power of God."
And for him they had regard, because for a long time he had bewitched
them with sorceries.
But when they believed Philip's preaching of the things concerning the
Kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both
men and women.
Then Simon himself believed also; and when he was baptized he continued
with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were
done.
Now when the apostles who were at Jerusalem heard that amaria had
received the Word of God, they sent unto them Peter and John,
who, when they had come down, prayed for them that they might receive
the Holy Ghost.
(For as yet, He had fallen upon none of them, for they had only been
baptized in the name of the Lord Jesus).
Then they laid their hands on them, and they received the Holy Ghost.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy
Ghost was given, he offered them money,
saying, "Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may
receive the Holy Ghost."
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అపుపడు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతు లుంచగా వారు
పరిశుదా
ి త్ిను పందిరి.

But Peter said unto him, "Thy money perish with thee, because thou hast
thought that the gift of God may be purchased with money!
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అపసతలులు చేతులుంచటవలన్ పరిశుదా
ి త్ి అనుగరహింపబడెన్ని స్త్మోను
చూచి
వారియెదుట దరవాము పటిునేనవనిమీద చేతులుంచదునో వాడు
పరిశుదా
ి త్ిను పందున్ట్ట
ా ఈ అధికారము నాకియాడని అడిగెను.
అందుకు పేతురునీవు దరవామిచిచ దేవుని వరము సంప్రదించ కొందున్ని
త్లంచకొనిన్ందున్ నీ వెండి నీతోకూడ న్శించనుగాక.
నీ హృదయము దేవునియెదుట సరియె
ై న్ది కాదు గనుక యీ కారామ్ందు
నీకు ప్రలుపంపులు లేవు.
కాబటిు యీ నీ చెడుత్న్ము మ్యనుకొని మ్యరు మ్న్సుసనొంది పరభువును
వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన్ క్షమింపబడవచచను;
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నీవు ఘోర దుష్ుత్వములోను దురీనత్ర బంధకములోను ఉన్నట్ట
ు నాకు
కన్బడుచన్నదని చెపపను.
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అందుకు స్త్మోనుమీరు చెపపన్వాటిలో ఏదియ నా మీదికి రాకుండ మీరే
నాకొరకు పరభువును వేడుకొనుడని చెపపను.

Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the
sight of God.
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God that perhaps the
thought of thine heart may be forgiven thee.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of
iniquity."
Then Simon answered and said, "Pray ye to the Lord for me, that none of
these things which ye have spoken come upon me."
And they, when they had testified and preached the Word of the Lord,
returned to Jerusalem and preached the Gospel in many villages of the
Samaritans.
And the angel of the Lord spoke unto Philip, saying, "Arise and go toward
the south unto the road that goeth down from Jerusalem into Gaza, which is
desert."
And he arose and went. And behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great
authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had charge of all her
treasure and had come to Jerusalem to worship,
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అంత్ట వారు సాక్షామిచచచ పరభువు వాకాము బోధించి యెరూష్లేమున్కు was returning; and sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet.
త్రరిగి వెళ్ల
ా చ, సమ్రయల అనేక గా
ర మ్ములలో సువారి పరకటించచ వచిచరి.
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పరభువు దూత్నీవు లేచి, దకిుణముగా వెళ్లా, యెరూష్లేమునుండి గాజాకు పోవు
అరణామ్యరుమును కలసి కొమ్ిని ఫిలిపుపతో చెపపగా అత్డు లేచి వెళ్లాను.

Then the Spirit said unto Philip, "Go near and join thyself to this chariot."
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And Philip ran thither to him, and heard him reading the prophet Isaiah, and
said, "Understandest thou what thou readest?"
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అపుపడు ఐత్రయొపీయల రాణయె
ై న్ కందాకేకిరంద మ్ంత్రియె
ై ఆమయొకక
ధనాగారమ్ంత్టి మీదనున్న ఐత్రయొపీయడెైన్ న్పుంసకుడు
ఆరాధించటకు యెరూష్ లేమున్కు వచిచయండెను.
అత్డు త్రరిగి వెళ్ల
ా చ, త్న్ రథముమీద కూరుచండి పరవకియె
ై న్ యెష్యా
గరంథము చదువుచండెను.
అపుపడు ఆత్ి ఫిలిపుపతోనీవు ఆ రథము దగురకుపోయి దానిని
కలిసికొనుమ్ని చెపపను.
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ఫిలిపుప దగురకు పరుగెత్రతకొనిపోయి అత్డు పరవకియె
ై న్ యెష్యా గరంథము
చదువుచండగా వినినీవు చదువున్ది గరహించచనానవా? అని అడుగగా
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అత్డు ఎవడెైన్ను నాకు తో
ి వ చూపకుంటే ఏల్లగు గరహింపగలన్ని చెపప,
And the eunuch answered Philip and said, "I pray thee, of whom speaketh
రథమకిక త్న్తో కూరుచండమ్ని ఫిలిపుపను వేడు కొనను.
the prophet this? Of himself, or of some other man?"
అత్డు లేఖన్మ్ందు చదువుచన్న భాగ మేదన్గా ఆయన్ గొఱ్ఱవల వధకు Then Philip opened his mouth and began at the same Scripture, and
తేబడెను బచచ కత్రతరించవాని యెదుట గొఱ్ఱపలా ఏల్లగు మౌన్ముగా
preached unto him Jesus.
ఉండునో ఆల్లగ ఆయన్ నోరు తెరవకుండెను.
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And he said, "How can I, unless some man should guide me?" And he
besought Philip that he would come up and sit with him.
The place of the Scripture from which he read was this: "He was led as a
sheep to the slaughter; and like a lamb before his shearer is dumb, so
opened He not His mouth.
In His humiliation, His judgment was taken away. And who shall declare His
generation? For His life is taken from the earth."

ఆయన్ దీన్త్వమునుబటిు ఆయన్కు నాాయవిమ్రశ దొరకకపోయెను ఆయన్
సంతాన్మును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన్ జీవము భూమిమీదనుండి
తీసివేయబడిన్ది.
అపుపడు న్పుంసకుడుపరవకి యెవనిగూరిచ యీల్లగు చెపుపచనానడు?
త్నునగూరిచయా, వేర్కకని గూరిచయా?దయచేసి నాకు తెలుపుమ్ని ఫిలిపుప
న్డిగెను.
అందుకు ఫిలిపుప నోరు తెరచి, ఆ లేఖన్మును అనుసరించి అత్నికి
యేసునుగూరిచన్ సువారి పరకటించెను.
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And as they went on their way, they came unto a certain water; and the
eunuch said, "See, here is water! What doth hinder me from being
baptized?"
And Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." And he
answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God."
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Acts

9

1

సలు ఇంకను పరభువుయొకక శిషుాలను బెదరించ టయను
And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, "Saul, Saul, why
హత్ాచేయటయను త్న్కు ప్ర
ర ణాధారమైన్ట్ట
ు పరధాన్యాజకునియొదదకు వెళ్లా persecutest thou Me?"
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యీ మ్యరు మ్ందున్న పురుషులనైన్ను స్త్తీలనైన్ను కనుగొనిన్ యెడల,
వారిని బంధించి యెరూష్లేము న్కు తీసికొని వచచటకు దమ్సుకలోని
సమ్యజముల వారికి పత్రికలిమ్ిని అడిగెను.
అత్డు పరయాణము చేయచ దమ్సుకదగురకు వచిచ న్పుపడు, అకసాితు
త గా
ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అత్నిచట్ట
ు పరకాశించెను.
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And he commanded the chariot to stand still, and they both went down into
the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him.

వారు తో
ి వలో వెళ్ల
ా చండగా నీళ్ల
ా న్న యొక చోటికి వచిచన్పుపడు
న్పుంసకుడుఇదిగో నీళ్ల
ా ; నాకు బాపతసి మిచచటకు ఆటంకమేమ్ని అడిగి
రథము నిలుపుమ్ని ఆజా
ా పంచెను.
ఫిలిపుప న్పుంసకుడు ఇదదరును నీళాలోనికి దిగిరి.

And when they had come up out of the water, the Spirit of the Lord caught
away Philip. And the eunuch saw him no more, and went on his way
rejoicing.
But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the
cities until he came to Caesarea.
అంత్ట ఫిలిపుప అత్నికి బాపతసి మిచెచను.
And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples
of the Lord, went unto the high priest,
వారు నీళాలోనుండి వెడలి వచిచన్పుపడు పరభువు ఆత్ి ఫిలిపుపను
and asked of him letters to the synagogues at Damascus, that if he found
కొనిపోయెను, న్పుంసకుడు సంతోష్ంచచ త్న్ తో
ి వను వెళ్లాను; అత్డు
any who were of this Way, whether they were men or women, he might
ఫిలిపుపను మ్రి యెన్నడును చూడలేదు.
bring them bound unto Jerusalem.
అయితే ఫిలిపుప అజ్యతులో కన్బడెను. అకకడనుండి కెైసరయకు వచచవరకు And as he journeyed he came near Damascus, and suddenly there shone
అత్డు పటుణము లనినటిలో సంచరించచ సువారి పరకటించచ వచెచను.
round about him a light from heaven.

అపుపడత్డు నేలమీదపడి సల్ల, సల్ల, నీవేల న్నున హింసించచనానవని
త్న్తో ఒక సవరము పలుకుట వినను.
పరభువా, నీవెవడవని అత్డడుగగా ఆయన్నేను నీవు హింసించ చన్న
యేసును;
లేచి పటుణములోనికి వెళ్ల
ా ము, అకకడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు
తెలుపబడున్ని చెపపను.
అత్నితో పరయాణము చేసిన్ మ్నుషుాలు ఆ సవరము వినిరి గాని యెవనిని
చూడక మౌనులై నిలువ బడిరి.

And he said, "Who art Thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus whom
thou persecutest; it is hard for thee to kick against the goads."
And he, trembling and astonished, said, "Lord, what wilt Thou have me to
do?" And the Lord said unto him, "Arise and go into the city, and it shall be
told thee what thou must do."
And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but
seeing no man.
And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he could
see no man; but they led him by the hand and brought him into Damascus.
And he was three days without sight, and neither did he eat nor drink.
And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And the Lord
said to him in a vision, "Ananias." And he said, "Behold, I am here, Lord."
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సలు నేలమీదనుండి లేచి కనునలు తెరచిన్ను ఏమియ చూడలేక పోయెను
గనుక వారత్ని చెయిా పట్ట
ు కొని దమ్సుకలోనికి న్డిపంచిరి.
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అత్డు మూడు దిన్ములు చూపులేక అన్నప్రన్ము లేమియ పుచచకొన్
కుండెను.
దమ్సుకలో అన్నీయ అను ఒక శిషుాడుండెను. పరభువు దరశన్మ్ందు
అన్నీయా, అని అత్నిని పలువగా
అత్డు పరభువా, యిదిగో నేనునానన్నను. అందుకు పరభువు నీవు లేచి,
త్రన్ననిదన్బడిన్ వీధికి వెళ్లా, యూదా అనువాని యింట తారుసవాడెైన్ సలు
అనువానికొరకు విచారించము; ఇదిగో అత్డు ప్ర
ర రథ
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అత్డు అన్నీయ అను నొక మ్నుషుాడు లోపలికివచిచ, తాను
దృష్ుపందున్ట్ట
ా త్లమీద చేతులుంచట చూచి యనానడని చెపపను.

But the Lord said unto him, "Go thy way, for he is a chosen vessel unto Me,
to bear My name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
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For I will show him what great things he must suffer for My name's sake."
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అందుకు అన్నీయ పరభువా, యీ మ్నుషుాడు యెరూష్లేములో నీ
పరిశుదు
ి లకు ఎంతో కీడు చేసి యనానడని అత్నిగూరిచ అనేకులవలన్
వింటిని.
ఇకకడను నీ నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్చేయ వారిన్ందరిని బంధించటకు
అత్డు పరధాన్యాజకులవలన్ అధికారము పంది యనానడని
ఉత్తరమిచెచను.
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పమ్ిట అత్డు దమ్సుకలోనున్న శిషుాలతోకూడ కొనిన దిన్ములుండెను.
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వెంటనే సమ్యజమ్ందిరములలో యేసే దేవుని కుమ్యరుడని ఆయన్ను గూరిచ
పరకటించచ వచెచను.
వినిన్వారందరు విభా
ర ంత్రనొంది, యెరూష్ లేములో ఈ నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్ But their lying in wait became known to Saul. And they watched the gates
చేయవారిని నాశన్ము చేసిన్వాడిత్డ కాడా? వారిని బంధించి పరధాన్
day and night to kill him.
యాజకులయొదదకు కొనిపోవుటకు ఇకకడికికూడ వచిచ యనానడని చెపుప
కొనిరి.
అయితే సలు మ్రి ఎకుకవగా బలపడిఈయనే కీరసు
త అని రుజువు పరచచ
Then the disciples took him by night, and let him down through the wall in a
దమ్సుకలో కాపురమున్న యూదులను కలవరపరచెను.
basket.
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అందుకు పరభువునీవు వెళ్ల
ా ము, అన్ాజనుల యెదుటను రాజుల యెదుటను
ఇశారయేలీయల యెదుటను నా నామ్ము భ్రించటకు ఇత్డు నేను
ఏరపరచకొనిన్ సాధన్మై యనానడు
ఇత్డు నా నామ్ముకొరకు ఎనిన శర మ్లను అనుభ్వింపవలనో నేను ఇత్నికి
చూపుదున్ని అత్నితో చెపపను.
అన్నీయ వెళ్లా ఆ యింట పరవేశించి, అత్ని మీద చేతులుంచి సల్ల,
సహోదరుడా నీవు వచిచన్ మ్యరుములో నీకు కన్బడిన్ పరభువెైన్ యేసు, నీవు
దృష్ు పంది, పరిశుదా
ి త్ితో నింపబడున్టా
అపుపడ అత్ని కనునలనుండి పరలవంటివి రాలగా దృష్ుకలిగి, లేచి
బాపతసిము పందను; త్రువాత్ ఆహారము పుచచకొని బలపడెను.

And the Lord said unto him, "Arise and go into the street which is called
Straight, and inquire in the house of Judas for the one called Saul of Tarsus;
for behold, he prayeth
and hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his
hand on him, that he might receive his sight."
Then Ananias answered, "Lord, I have heard from many of this man, and
how much evil he hath done to Thy saints in Jerusalem.
And here he hath authority from the chief priests to bind all who call on Thy
name."

And Ananias went his way and entered into the house, and putting his
hands on him said, "Brother Saul, the Lord, even Jesus who appeared unto
thee on the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive
thy sight and be filled with the Holy Ghost."
And immediately there fell from his eyes something like scales, and he
received sight forthwith, and arose and was baptized.
And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul
certain days with the disciples who were at Damascus.
And straightway he preached Christ in the synagogues, that He is the Son of
God.
But all that heard him were amazed and said, "Is not this he that destroyed
those who called on this name in Jerusalem, and came hither with the intent
that he might bring them bound unto the chief priests?"
But Saul increased the more in strength and confounded the Jews who
dwelt in Damascus, proving that Jesus is the very Christ.
And after many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him.
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అనేక దిన్ములు గత్రంచిన్ పమ్ిట యూదులు అత్నిని చంపనాలోచింపగా

Acts

9

24

వారి ఆలోచన్ సలున్కు తెలియ వచెచను. వారు అత్ని చంపవలన్ని
రాత్రింబగళ్ల
ా దావర ములయొదద కాచకొనుచండిరి
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గనుక అత్ని శిషుాలు రాత్రివేళ అత్నిని తీసికొని పోయి గంపలో ఉంచి,
గోడగుండ అత్నిని కిరందికి దింపరి.
అత్డు యెరూష్లేములోనికి వచిచ శిషుాలతో కలిసి కొనుటకు
యత్నముచేసెను గాని, అత్డు శిషుాడని న్మ్ిక అందరును అత్నికి
భ్యపడిరి.
అయితే బరనబా అత్నిని దగురతీసి అపసతలుల యొదదకు తోడుకొనివచిచ
అత్డు తో
ి వలో పరభువును చూచెన్నియ, పరభువు అత్నితో
మ్యటల్లడెన్నియ, అత్డు దమ్సుకలో యేసు నామ్ మునుబటిు
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And when Saul had come to Jerusalem, he attempted to join himself to the
disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a
disciple.
But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto
them how he had seen the Lord on the way and that He had spoken to him,
and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus.
And he was with them, coming in and going out at Jerusalem.
And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the
Grecians, but they went about to slay him.
And when the brethren heard of this, they brought him down to Caesarea
and sent him forth to Tarsus.

అత్డు యెరూష్లేములో వారితోకూడ వచచచ పోవుచ,

Then the churches throughout all Judea and Galilee and Samaria had rest
and were edified, and, walking in the fear of the Lord and in the comfort of
the Holy Ghost, were multiplied.
పరభువు నామ్మునుబటిు ధైరాముగా బోధించచ, గీరకు భాష్ను మ్యటా
ా డు
And it came to pass, as Peter was passing throughout all quarters, he came
యూదులతో మ్యటల్లడుచ త్రికంచచనుండెను.
down also to the saints who dwelt at Lydda.
వారు అత్నిని చంప పరయత్నము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని తెలిసికొని And there he found a certain man named Aeneas, who had kept to his bed
అత్నిని కెైసరయకు తోడు కొనివచిచ తారుసన్కు పంపరి.
for eight years and was sick with the palsy.
కావున్ యూదయ గలిలయ సమ్రయ దేశములం దంత్ట సంఘము
And Peter said unto him, "Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole: arise,
కేుమ్యభివృదిినొందుచ సమ్యధాన్ము కలిగియండెను; మ్రియ పరభువున్ందు and make thy bed." And he arose immediately.
భ్యమును పరిశు దా
ి త్ి ఆదరణయ కలిగి న్డుచకొనుచ
విసతరించచండెను.
ఆ త్రువాత్ పేతురు సకల పరదేశములలో సంచారము చేయచ, లుదదలో
And all who dwelt in Lydda and Sharon saw him, and turned to the Lord.
కాపురమున్న పరిశుదు
ి లయొదదకు వచెచను.
అకకడ పక్షవాయవు కలిగి యెనిమిది ఏండానుండి మ్ంచము పటిుయండిన్
Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha (which interpreted
ఐనయ అను ఒక మ్నుషుాని చూచి,
is called Dorcas). This woman was full of good works and almsdeeds which
she did.
పేతురుఐనయా, యేసు కీరసు
త నినున సవసథపరచచనానడు, నీవు లేచి నీ
And it came to pass in those days that she was sick and died; and when they
పరుపు నీవే పరచకొనుమ్ని అత్నితో చెపపగా
had washed her, they laid her in an upper chamber.
వెంటనే అత్డు లేచెను. లుదదలోను షారోనులోను కాపురమున్నవారందరు
And inasmuch as Lydda was nigh to Joppa and the disciples had heard that
అత్నిచూచి పరభువుత్ట్ట
ు త్రరిగిరి.
Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he should
not delay to come to them.
మ్రియ యొపేపలో త్బితా అను ఒక శిషుారాలు ఉండెను; ఆమకు
Then Peter arose and went with them. And when he had come, they
భాషాంత్రమున్ దొరాక అని పేరు. ఆమ సత్ కిరయలను ధరికారాములను
brought him into the upper chamber; and all the widows stood by him
బహుగా చేసి యండెను.
weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made while
she was with them.
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ఆ దిన్ములయందామ కాయిల్లపడి చని పోగా, వారు శవమును కడిగి మేడ
గదిలో పరుండ బెటిురి.
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Acts
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1

లుదద యొపేపకు దగురగా ఉండుటచేత్ పేతురు అకకడ ఉనానడని శిషుాలు
విని, అత్డు త్డవుచేయక త్మ్యొదదకు రావలన్ని వేడుకొనుటకు ఇదదరు
మ్నుషుాలను అత్ని యొదదకు పంపరి.
పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళ్లా అకకడ చేరిన్పుపడు, వారు మేడగదిలోనికి
అత్నిని తీసికొని వచిచరి; విధవరాండరందరు వచిచ యేడుచచ, దొరాక
త్మ్తోకూడ ఉన్నపుపడు కుటిున్ అంగీలును వసతీములును చూపుచ అత్ని
యెదుట నిలిచిరి.
పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంప మోకాళ్ల
ా ని ప్ర
ర రథన్చేసి శవమువెైపు
త్రరిగిత్బితా, లమ్ిన్గా ఆమ కనునలు తెరచి పేతురును చూచి లేచి
కూరుచండెను.
అత్డామకు చెయిా యిచిచ లేవనత్రత, పరిశుదు
ి లను విధవరాండరను పలిచి
ఆమను సజీవురాలనుగా వారికి అపపగించెను.
ఇది యొపేపయందంత్ట తెలిసిన్పుపడు అనేకులు పరభువు న్ందు
విశావసముంచిరి.
పేతురు యొపేపలో స్త్మోన్ను ఒక చరికారునియొదద బహుదిన్ములు
నివసించెను.
ఇటలీ పటాలమ్న్బడిన్ పటాలములో శతాధిపత్ర యె
ై న్ కొరేనలీ అను
భ్కిిపరుడొకడు కెైసరయలో ఉండెను.
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అత్డు త్న్ యింటివారందరితోకూడ దేవుని యందు భ్యభ్కు
ి లు
గలవాడెైయండి, పరజలకు బహు ధరిము చేయచ ఎలాపుపడును దేవునికి
ప్ర
ర రథన్ చేయ వాడు.
పగలు ఇంచమించ మూడు గంటలవేళ దేవుని దూత్ అత్నియొదదకు
వచిచకొరేనలీ, అని పలుచట దరశన్మ్ందు తేటగా అత్నికి కన్బడెను.
అత్డు దూత్ వెైపు తేరి చూచి భ్యపడిపరభువా, యేమ్ని అడిగెను. అందుకు
దూత్నీ ప్ర
ర రథన్లును నీ ధరికారాములును దేవుని సనినధికి జా
ా పకారథముగా
చేరిన్వి.
ఇపుపడు నీవు యొపేపకు మ్నుషుాలను పంప, పేతురు అను మ్యరు పేరుగల
స్త్మోనును పలిపంచము;
అత్డు సముదరపు దరినున్న స్త్మోన్ను ఒక చరికారుని యింట
దిగియనానడని అత్నితో చెపపను.

But Peter put them all outside and kneeled down and prayed, and turning to
the body, he said, "Tabitha, arise." And she opened her eyes, and when she
saw Peter she sat up.
And he gave her his hand and lifted her up; and calling in the saints and
widows, he presented her alive.
And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord.

And it came to pass that he tarried many days in Joppa with one Simon, a
tanner.
There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the
band called the Italian Band,
a devout man and one who feared God with all his house, who gave many
alms to the people and prayed to God always.
He saw in a vision clearly, about the ninth hour of the day, an angel of God
coming in to him and saying unto him, "Cornelius!"
And when he looked on him, he was afraid and said, "What is it, lord?" And
he said unto him, "Thy prayers and thine alms have risen up as a memorial
before God.
And now send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter.

He lodgeth with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside; he
shall tell thee what thou oughtest to do."
And when the angel who spoke unto Cornelius had departed, he called two
of his household servants and a devout soldier from those who waited on
him continually.
And when he had related all these things unto them, he sent them to Joppa.
On the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city,
Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour.

అత్నితో మ్యటల్లడిన్ దూత్వెళ్లాన్ పమ్ిట అత్డు త్న్ యింటి పనివారిలో
And he became very hungry and would have eaten; but while they were
ఇదదరిని,త్న్ యొదద ఎలాపుపడు కనిపట్ట
ు కొని యండువారిలో భ్కిి పరుడగు ఒక making ready he fell into a trance,
సెైనికుని పలిచి
వారికి ఈసంగతులనినయ వివరించి వారిని యొపేపకు పంపను.
and saw heaven opened and a certain vessel descending unto him as though
it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth,
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మ్రునాడు వారు పరయాణమైపోయి పటుణమున్కు సమీపంచిన్పుపడు పగలు wherein were all kinds of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts
ఇంచమించ పండెరండు గంటలకు పేతురు ప్ర
ర రథన్చేయటకు మిదదమీది కెకెకను. and creeping things and fowls of the air.

Acts
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And there came a voice to him, "Rise, Peter; kill and eat."
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అత్డు మికికలి ఆకలిగొని భోజన్ము చేయగోరను; ఇంటివారు సిదిము
చేయచండగా అత్డు పరవశుడెై
ఆకాశము తెరవబడుటయ, నాలుగు చెంగులు పటిు దింపబడిన్ పదద
దుపపటివంటి యొకవిధమైన్ ప్రత్ి భూమిమీదికి దిగివచచటయ చూచెను.
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And the voice spoke unto him again the second time, "What God hath
cleansed, that call not thou common."
This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven.
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అందులో భూమి యందుండు సకల విధములైన్ చతుషాపద జంతువులును,
ప్ర
ర కు పురుగులును, ఆకాశపకు
ు లును ఉండెను.
అపుపడు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని త్రనుమ్ని ఒక శబదమ్త్ నికి
విన్బడెను.
అయితే పేతురువదు
ద పరభువా, నిష్దిమైన్ది అపవిత్ి మైన్ది ఏదైన్ను
నేనన్నడును త్రన్లేదని చెపపగా
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దేవుడు పవిత్ిము చేసిన్వాటిని నీవు నిష్దిమైన్ వాటినిగా ఎంచవదదని మ్రల
రండవ మ్యరు ఆ శబదము అత్నికి విన్బడెను.
ఈల్లగు ముమ్యిరు జరిగెను. వెంటనే ఆ ప్రత్ి ఆకాశమున్ కెత్తబడెను.
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and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, was lodged
there.
While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, "Behold, three
men seek thee.
Arise therefore, and get thee down and go with them, doubting nothing, for
I have sent them."
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పేతురు ఆ దరశన్మునుగూరిచ యోచించచండగా ఆత్ిఇదిగో ముగు
ు రు
మ్నుషుాలు నినున వెదకు చనానరు.
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నీవు లేచి కిరందికిదిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళ్ల
ా ము; నేను వారిని
పంపయనానన్ని అత్నితో చెపపను.

Then Peter went down to the men who were sent unto him from Cornelius
and said, "Behold, I am he whom ye seek. What is the cause for which ye
have come?"
And they said, "Cornelius the centurion, a just man and one who feareth
God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from
God by a holy angel to send for thee into his house and to hear words from
thee."
Then Peter called them in and lodged them. And on the morrow Peter went
away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
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పేతురు ఆ మ్నుషుాలయొదదకు దిగి వచిచఇదిగో మీరు వెదకువాడను నేనే;
మీరు వచిచన్ కారణ మేమ్ని అడిగెను.

And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for
them, and had called together his kinsmen and near friends.

Acts

10

22

అందుకు వారునీత్రమ్ంతుడును, దేవు నికి భ్యపడువాడును, యూద
జనులందరివలన్ మ్ంచిపేరు పందిన్వాడునైన్ శతాధిపత్రయగు
కొరేనలియను ఒక మ్నుషుాడునానడు; అత్డు నినున త్న్

And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and
worshiped him.
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మ్రునాడు అత్డు లేచి, వారితోకూడ బయలుదేరను; యొపేపవారైన్ కొందరు But Peter took him up, saying, "Stand up; I myself also am a man."
సహోదరులును వారితోకూడ వెళ్లారి.

పేతురు త్న్కు కలిగిన్ దరశన్మేమై యండునో అని త్న్లో త్న్కు
ఎట్టతోచక యండగా, కొరేనలి పంపన్ మ్నుషుాలు స్త్మోను ఇలు
ా ఏదని
విచారించి తెలిసికొని, వాకిట నిలిచి యింటివారిని పలిచి
పేతురు అను మ్యరుపేరుగల స్త్మోను ఇకకడ దిగియనానడా? అని అడిగిరి

But Peter said, "Not so, Lord, for I have never eaten anything that is
common or unclean."

Now while Peter wondered to himself what this vision which he had seen
could mean, behold, the men who had been sent from Cornelius had made
inquiry for Simon's house and stood before the gate,
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మ్రునాడు వారు కెైసరయలో పరవేశించిరి. అపుపడు కొరేనలి త్న్ బంధువులను And as he talked with him, he went in and found many who had come
ముఖా సేనహితులను పలిపంచి వారికొరకు కని పట్ట
ు కొని యండెను.
together.
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పేతురు లోపలికి రాగా కొరేనలి అత్నిని ఎదుర్కకని అత్ని ప్రద ములమీద
పడి న్మ్సాకరము చేసెను.
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అందుకు పేతురునీవు లేచి నిలువుము, నేనుకూడ న్రుడనే అని చెపప అత్ని Therefore came I unto you without gainsaying as soon as I was sent for. I ask
లేవనత్రత
therefore, with what intent ye have sent for me?"
అత్నితో మ్యటల్లడుచ లోపలికి వచిచ, అనేకులు కూడియండుట చూచెను. And Cornelius said, "Four days ago I was fasting until this hour; and at the
ninth hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in
bright clothing,
అపుప డత్డు అన్ాజాత్రవానితో సహవాసము చేయటయె
ై న్ను, అటిువానిని and said, `Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms have been
ముట్ట
ు కొనుటయె
ై న్ను యూదునికి ధరిముకాదని మీకు తెలియను. అయితే remembered in the sight of God.
ఏ మ్నుషుాడును నిషేధింప దగిన్వాడనియె
ై న్
కాబటిు న్నున పలిచిన్పుపడు అడిమేమియ చెపపక వచిచత్రని గనుక,
Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He
ఎందునిమిత్తము న్నున పలువ న్ంపత్రరో దానినిగూరిచ అడుగు చనానన్ని
is lodged in the house of one Simon, a tanner, by the seaside. He, when he
వారితో చెపపను.
cometh, shall speak unto thee.'
అందుకు కొరేనలి నాలుగు దిన్ముల కిరందట పగలు మూడుగంటలు మొదలు Immediately therefore I sent to thee, and thou hast done well, that thou
కొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట ప్ర
ర రథన్ చేయచండగా పరకాశమ్యన్మైన్
hast come. Now therefore are we all here present before God to hear all
వసతీములు ధరించిన్ వాడొకడు నా యెద
things that are commanded thee from God."
కొరేనలీ, నీ ప్ర
ర రథన్ విన్బడెను; నీ ధరికారాములు దేవుని సముఖమ్ందు
Then Peter opened his mouth and said, "In truth I perceive that God is no
జా
ా పకముంచబడి యన్నవి గనుక నీవు యొపేపకు వరిమ్యన్ము పంప
respecter of persons,
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పేతురు అను మ్యరుపేరుగల స్త్మోనును పలిపంచము; అత్డు సముదరపు
దరినున్న చరికారుడెైన్ స్త్మోను ఇంట దిగియనానడని నాతో చెపపను.

but in every nation he that feareth Him and worketh righteousness is
accepted by Him.
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వెంటనే నినున పలి పంచిత్రని; నీవు వచిచన్ది మ్ంచిది. పరభువు నీకు ఆజా
ా
పంచిన్వనినయ వినుటకెై యిపుపడు మేమ్ందరము దేవుని యెదుట ఇకకడ
కూడియనాన మ్ని చెపపను. అందుకు పేతురు నోరుతెరచి ఇటానను

The Word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by
Jesus Christ (He is Lord of all) --
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దేవుడు పక్షప్రత్ర కాడని నిజముగా గరహించి యనానను.

that Word, I say, ye know, which was proclaimed throughout all Judea, and
began from Galilee after the baptism which John preached:
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పరత్ర జన్ములోను ఆయన్కు భ్యపడి నీత్రగా న్డుచకొనువానిని ఆయన్
అంగీకరించను.
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And he said unto them, "Ye know that it is an unlawful thing for a man who
is a Jew to keep company with or to come unto one of another nation. But
God hath shown me that I should not call any man common or unclean.

how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power,
and how He went about doing good and healing all who were oppressed by
the devil, for God was with Him.
యేసుకీరసు
త అందరికి పరభువు. ఆయన్దావరా దేవుడు సమ్యధాన్కరమైన్
And we are witnesses of all things which He did, both in the land of the Jews
సువారిను పరకటించి ఇశారయేలీయలకు పంపన్ వరిమ్యన్ము మీరరుగు దురు. and in Jerusalem -- He whom they hanged on a tree and slew.
యోహాను బాపతసిము పరకటించిన్ త్రువాత్ గలిలయమొదలు కొని
యూదయ యందంత్ట పరసిదిమైన్ సంగత్ర మీకు తెలియను

Him God raised up the third day and showed Him openly,

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

అదేదన్గా దేవుడు న్జరేయడెైన్ యేసును పరిశుదా
ి త్ితోను శకిితోను
అభిషేకించెన్ను న్దియే. దేవుడాయన్కు తోడెైయండెను గనుక ఆయన్ మేలు
చేయచ, అపవాదిచేత్ పీడిం
ఆయన్ యూదుల దేశమ్ందును యెరూష్లేమున్ందును చేసిన్వాటికనినటికిని
మేము సాకు
ు లము. ఆయన్ను వారు మ్య
ా నున్ వేరల్లడదీసి చంపరి.
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not to all the people, but unto witnesses chosen before by God, even to us
who ate and drank with Him after He rose from the dead.
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నీవు సున్నత్ర పందనివారియొదదకు పోయి వారితోకూడ భోజన్ము చేసిత్రవని
అత్నితో వాదము పట్ట
ు కొనిరి.
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అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగత్ర ఈల్లగు వివరించి And I heard a voice saying unto me, `Arise, Peter; slay and eat.'
చెపపను
నేను యొపేప పటుణములో ప్ర
ర రథన్చేయచండగా పరవశుడనైత్రని, అపుపడొక
But I said, `Not so, Lord, for nothing common or unclean hath at any time
దరశన్ము నాకు కలిగెను; అది ఏదన్గా నాలుగు చెంగులు పటిు దింపబడిన్
entered into my mouth.'
పదద దుపపటివంటి యొక విధమైన్
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

And He commanded us to preach unto the people, and to testify that it is He
who was ordained by God to be the Judge of the quick and dead.

దేవుడాయన్ను మూడవ దిన్మున్ లేప

To Him all the prophets bear witness, that through His name whosoever
believeth in Him shall receive remission of sins."
పరజలకందరికి కాక దేవునిచేత్ ముందుగా ఏరపరచబడిన్ సాకు
ు లకే, అన్గా
While Peter was yet speaking these words, the Holy Ghost fell on all those
ఆయన్ మ్ృతులలోనుండి లేచిన్ త్రువాత్ ఆయన్తో కూడ అన్నప్రన్ములు who heard the Word.
పుచచకొనిన్ మ్యకే, ఆయన్ పరత్ాక్షముగా కన్బడున్ట్ట
ా అనుగరహించెను.
ఇదియగాక దేవుడు సజీవులకును మ్ృతులకును నాాయాధి పత్రనిగా
నియమించిన్ వాడు ఈయనే అని పరజలకు పరకటించి
దృఢసాక్షామియావలన్ని మ్యకు ఆజా
ా పంచెను.
ఆయన్యందు విశావసముంచవాడెవడో వాడు ఆయన్ నామ్ము మూలముగా
ప్రపక్షమ్యపణ పందున్ని పరవకి లందరు ఆయన్నుగూరిచ సాక్షా
మిచచచనానరనను.
పేతురు ఈ మ్యటలు ఇంక చెపుపచండగా అత్ని బోధ విన్నవారందరిమీదికి
పరిశుదా
ి త్ి దిగెను.
సున్నత్ర పందిన్వారిలో పేతురుతోకూడ వచిచన్ విశావసులందరు, పరిశుదా
ి త్ి
వరము అన్ాజనులమీద సయిత్ము కుమ్ిరింప బడుట చూచి
విభా
ర ంత్రనొందిరి.
ఏలయన్గా వారు భాష్లతో మ్యటల్లడుచ దేవుని ఘన్పరచచండగా
వినిరి.
అందుకు పేతురు మ్న్వల పరిశుదా
ి త్ిను పందిన్ వీరు బాపతసిము
పందకుండ ఎవడెైన్ను నీళుకు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపప
యేసు కీరసు
త నామ్మ్ందు వారు బాపతసిము పందవలన్ని ఆజా
ా పంచెను.
త్రువాత్ కొనిన దిన్ములు త్మ్యొదద ఉండుమ్ని వారత్ని వేడుకొనిరి.

And those of the Circumcision who believed were astonished, as many as
came with Peter, because the gift of the Holy Ghost was poured out also on
the Gentiles.
For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered
Peter,

అన్ాజనులును దేవుని వాకామ్ంగీకరించిరని అపసతలులును యూదయ
యందంత్టనున్న సహోదరులును వినిరి.
పేతురు యెరూష్లేమున్కు వచిచన్పుపడు సున్నత్ర పందిన్వారు

But Peter reviewed the matter from the beginning and expounded it in
order unto them, saying,
"I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. A certain
vessel descended as though it had been a great sheet let down from heaven
by four corners, and it came even to me.
And when I had fastened my eyes on it, I considered it and saw fourfooted
beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things and fowls of the air.

"Can any man forbid water, that these should not be baptized who have
received the Holy Ghost, as well as we?"
And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they
entreated him to tarry certain days.
And the apostles and the brethren who were in Judea heard that the
Gentiles had also received the Word of God.
And when Peter had come up to Jerusalem, those who were of the
Circumcision contended with him,
saying, "Thou wentest in to uncircumcised men and didst eat with them."

దానివెైపు నేను తేరి చూచి పరీకిుంపగా భూమియందుండు చతుషాపద
జంతువులును అడవి మ్ృగములును ప్ర
ర కెడు పురుగులును ఆకాశపకు
ు లును
నాకు కన్బడెను.
అపుపడు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని త్రనుమ్ని యొక శబదము నాతో
చెపుపట వింటిని.
అందుకు నేనువదు
ద పరభువా, నిష్దిమైన్ది అపవిత్ిమైన్ది ఏదియ నా నోట
ఎన్నడును పడలేదని చెపపగా
రండవమ్యరు ఆ శబదము ఆకాశము నుండిదేవుడు పవిత్ిము చేసిన్వి నీవు
నిష్దిమైన్విగా ఎంచవదదని ఉత్తరమిచెచను.

But the voice answered me again from heaven, `What God hath cleansed,
that call not thou common.'
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ఈల్లగు ముమ్యిరు జరిగెను; త్రువాత్ అదంత్య ఆకాశమున్కు త్రరిగి
తీసికొని పోబడెను.
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వెంటనే కెైసరయనుండి నాయొదదకు పంపబడిన్ ముగు
ు రు మ్నుషుాలు
మేమున్న యింటియొదద నిలిచి యండిరి.
అపుపడు ఆత్ినీవు భేదమేమియ చేయక వారితో కూడ వెళ్ల
ా మ్ని నాకు
సెలవిచెచను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచరి; మేము కొరేనలి
యింట పరవేశించిత్రవిిు.
అపుపడత్డునీవు యొపేపకు మ్నుషుా లను పంప పేతురు అను
మ్యరుపేరుగల స్త్మోనును పలి పంచము;

And he showed us how he had seen an angel in his house, who stood and
said unto him, `Send men to Joppa and call for Simon, whose surname is
Peter,
who shall tell thee words whereby thou and all of thy house shall be saved.'
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And this was done three times, and all were drawn up again into heaven.
And behold, immediately three men had already come unto the house
where I was, sent from Caesarea unto me.
And the Spirit bade me go with them, doubting nothing. Moreover these six
brethren accompanied me, and we entered into the man's house.

And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the
beginning.
Then I remembered the word of the Lord, how He had said, `John indeed
baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost.'

నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మ్యటలవలన్ రక్షణ పందుదురో ఆ
మ్యటలు అత్డు నీతో చెపుపన్ని, త్న్ యింట నిలిచి త్న్తో చెపపన్ యొక
దేవదూత్ను చూచిన్ సంగత్ర మ్యకు తెలిపను.
నేను మ్యటల్లడ నారంభించిన్పుపడు పరిశుదా
ి త్ి మొదట మ్న్ మీదికి దిగిన్
పరకారము వారి మీదికిని దిగెను.

If therefore God gave them the same gift as He did unto us who believed in
the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?"
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అపుపడుయోహాను నీళాతో బాపతసిమిచెచను గాని మీరు పరిశుదా
ి త్ిలో బాపత
సిము పందుదురని పరభువు చెపపన్మ్యట నేను జా
ా పకము చేసికొంటిని.

Now those who had been scattered abroad upon the persecution that arose
on account of Stephen, traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch,
preaching the Word to none but unto the Jews only.
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కాబటిు పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త న్ందు విశావసముంచిన్ మ్న్కు అనుగరహించిన్ట్ట
ు
And some of them were men of Cyprus and Cyrene, who, when they had
దేవుడు వారికి కూడ సమ్యన్వరము అనుగరహించి యండగా, దేవుని
come to Antioch, spoke unto the Greeks, preaching the Lord Jesus.
అడిగించటకు నేను ఏప్రటివాడన్ని చెపపను.
వారు ఈ మ్యటలు విని మ్రేమి అడిము చెపపక అటాయితే అన్ా జనులకును And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and
దేవుడు జీవారథమైన్ మ్యరుమ్న్సుస దయచేసి యనానడని చెపుపకొనుచ
turned unto the Lord.
దేవుని మ్హిమ్ పరచిరి.
సెతఫను విష్యములో కలిగిన్ శర మ్నుబటిు చెదరి పోయిన్వారు యూదులకు
Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in
త్పప మ్రి ఎవనికిని వాకాము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర, అంత్రయొకయ
Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.
పరదేశములవరకు సంచరించిరి.
కుపీరయలు కొందరును కురేనీయలు కొందరును వారిలో ఉండిరి. వీరు
And when he came and had seen the grace of God, he was glad and
అంత్రయొకయకు వచిచ గీరసు దేశపువారితో మ్యటల్లడుచ పరభువెైన్ యేసును exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the
గూరిచన్ సువారి పరకటించిరి;
Lord,
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When they heard these things, they held their peace, and glorified God,
saying, "Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life."

పరభువు హసతము వారికి తోడెైయండెను గనుక న్మిిన్ వారనేకులు
పరభువుత్ట్ట
ు త్రరిగిరి.
వారినిగూరిచన్ సమ్యచారము యెరూష్లేములో నున్న సంఘపువారు విని
బరనబాను అంత్రయొకయవరకు పంపరి.
అత్డు వచిచ దేవుని కృపను చూచి సంతోష్ంచి, పరభువును
సిథరహృదయముతో హతు
త కొన్వలన్ని అందరిని హెచచరించెను.

for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. And many
people were added unto the Lord.
Then Barnabas departed to Tarsus to seek out Saul;

అత్డు పరిశుదా
ి త్ితోను విశావ సముతోను నిండుకొనిన్ సతుపరుషుడు;
బహు జనులు పరభువు పక్షమున్ చేరిరి.
అంత్ట అత్డు సలును వెదకుటకు తారుసన్కు వెళ్లా అత్నిని కనుగొని
అంత్రయొకయకు తోడుకొని వచెచను.

And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.
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ఆల్లగున్ చేసి బరనబా సలు అను వారిచేత్ పదదల యొదదకు దానిని పంపరి.

And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to take
Peter also. (This was during the Days of Unleavened Bread.)
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దాదాపు అదే కాలమ్ందు రాజైన్ హేరోదుసంఘపువారిలో కొందరిని
బాధపట్ట
ు టకు బల్లతాకర ముగా పట్ట
ు కొని
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యోహాను సహోదరుడెైన్ యాకోబును ఖడుముతో చంపంచెను.
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ఇది యూదులకు ఇష్ుమైన్ కారామ్ని తెలిసికొని పేతురునుకూడ పట్ట
ు కొనను.
ఆ దిన్ములు పులియని ర్కట్టుల పండుగ దిన్ములు.
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అత్నిని పట్ట
ు కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక పండుగెైన్ పమ్ిట
పరజలయొదదకు అత్ని తేవలన్ని ఉదేదశించి, అత్నికి కావలియండుటకు
నాలుగు చతుష్ుయముల సెైని కులకు అత్నిని అపపగించెన్

And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him
to four quaternions of soldiers to guard him, intending after Easter to bring
him forth to the people.
Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing by
the church unto God for him.
And when Herod would have brought him forth, that same night Peter was
sleeping between two soldiers, bound with two chains; and the keepers
were guarding the door of the prison.
And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the
prison; and he smote Peter on the side and raised him up, saying, "Arise up
quickly." And his chains fell off from his hands.
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పేతురు చెరసాలలో ఉంచ బడెను, సంఘమ్యితే అత్నికొరకు అతాాసకిితో
దేవునికి ప్ర
ర రథన్చేయచండెను.
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and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to
pass that for a whole year they assembled themselves with the church, and
taught many people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

And one of them named Agabus stood up, and signified by the Spirit that
there would be a great dearth throughout all the world, which came to pass
in the days of Claudius Caesar.
వారు కలిసి యొక సంవత్సర మ్ంత్య సంఘములో ఉండి బహుజన్ములకు Then the disciples, every man according to his ability, determined to send
వాకామును బోధించిరి. మొటుమొదట అంత్రయొకయలో శిషుాలు
relief unto the brethren who dwelt in Judea.
కెైీసతవులన్బడిరి.
ఆ దిన్ములయందు పరవకిలు యెరూష్లేమునుండి అంత్రయొకయకు వచిచరి. This also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and
Saul.
వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమ్ంత్ట గొపప కరవు
Now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain
రాబోవుచన్నదని ఆత్ి దావరా సూచించెను. అది కౌాదియ చకరవరిి కాలమ్ందు of the church.
సంభ్వించెను.
అపుపడు శిషుాలలో పరత్ర వాడును త్న్ త్న్ శకిికొలది యూదయలో
And he killed James the brother of John with the sword.
కాపురమున్న సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచయించకొనను.

And the angel said unto him, "Gird thyself and bind on thy sandals." And so
he did. And the angel said unto him, "Cast thy garment about thee and
follow me."
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హేరోదు అత్నిని వెలుపలికి తీసికొని రావలన్నియండగా, ఆ రాత్రియే పేతురు And he went out and followed him, and knew not whether what was being
రండు సంకెళాతో బంధింపబడి యిదదరు సెైనికుల మ్ధా నిదిరంచ చండెను;
done by the angel was real, but thought he saw a vision.
మ్రియ కావలివారు త్లుపు ఎదుట చెరసాల కాచకొనుచండిరి.
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ఇదిగో పరభువు దూత్ అత్నిదగుర నిలిచెను; అత్డుండిన్ గదిలో వెలుగు
పరకాశించెను. దూత్ పేతురు పరకకను త్టిుత్వరగా లమ్ిని చెపప అత్ని లేపగా
సంకెళ్ల
ా అత్ని చేతులనుండి ఊడిపడెను.
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8

అపుపడు దూత్ అత్నితో నీవు న్డుము కట్ట
ు కొని చెపుపలు
తొడుగుకొనుమ్నను. అత్డాల్లగు చేసిన్ త్రువాత్ దూత్ నీ వసతీము పైన్
వేసికొని నా వెంబడి రమ్ిని అత్నితో చెపపను.

Acts

12

9

అత్డు వెలుపలికి వచిచ దూత్ వెంబడి వెళ్లా, దూత్వలన్ జరిగిన్ది నిజముగా
జరిగెన్ని గరహింపక, త్న్కు దరశన్ము కలిగెన్ని త్లంచెను.
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12
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మొదటి కావలిని రండవ కావలిని దాటి పటుణమున్కు పోవు ఇనుప
గవినియొదదకు వచిచన్పుపడు దాన్ంత్ట అదే వారికి తెరచకొనను. వారు
బయలుదేరి యొక వీధి దాటిన్వెంటనే దూత్ అత్నిని విడిచిపోయెను.
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12
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పేతురుకు తెలివివచిచపరభువు త్న్ దూత్ను పంప హేరోదు చేత్రలోనుండియ,
యూదులను పరజలు నాకు చేయ నుదేదశించిన్ వాటనినటినుండియ న్నున
త్పపంచి యనానడని యిపుపడు నాకు నిజముగా తెలియన్ని అనుకొనను.

And when she recognized Peter's voice, she opened not the gate for
gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate.
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And they said unto her, "Thou art mad." But she continued to affirm that it
was even so. Then they said, "It is his angel."
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ఇట్ట
ా ఆలోచించకొని అత్డు మ్యరుక అను మ్యరు పేరుగల యోహాను
త్లిాయె
ై న్ మ్రియ యింటికి వచెచను; అకకడ అనే కులుకూడి
ప్ర
ర రథన్చేయచండిరి.
అత్డు త్లవాకిటి త్లుపు త్ట్ట
ు చండగా, ర్కదే అను ఒక చిన్నది
ఆలకించటకు వచెచను.
ఆమ పేతురు సవరము గురు
ి పటిు, సంతోష్ముచేత్ త్లుపుతీయక లోపలికి
పరుగెత్రకొని పోయిపేతురు త్లుపు దగుర నిలుచనానడని తెలిపను.

Acts

12

15

Acts

12

16

Acts

12

17

Acts

12

18

When they had passed the first and the second guard, they came unto the
iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own
accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith
the angel departed from him.
And when Peter had come to himself, he said, "Now I know in truth that the
Lord hath sent His angel, and hath delivered me out of the hand of Herod
and from all the expectations of the people of the Jews."
And when he had considered this thing, he went to the house of Mary the
mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered
together praying.
And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel named Rhoda came
to ask who was there.

But Peter continued knocking, and when they opened the door and saw
him, they were astonished.
But he, beckoning unto them with his hand to hold their peace, declared
unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said,
"Go and tell these things unto James and to the brethren." And he departed
and went into another place.
అందుకు వారునీవు పచిచదాన్వనిరి; అయితే తాను చెపపన్దే నిజమ్ని ఆమ Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers over
దృఢముగా చెపపన్పుపడు వారు అత్ని దూత్ అనిరి.
what had become of Peter.
పేతురు ఇంకను త్ట్ట
ు చన్నందున్ వారు త్లుపు తీసి అత్నిని చూచి విభా
ర ంత్ర And when Herod had sought him and found him not, he examined the
నొందిరి.
guards and commanded that they should be put to death. And he went
down from Judea to Caesarea and there stayed.
అత్డుఊరకుండుడని వారికి చేసెైగచేసి, పరభువు త్నున చెరసాలలోనుండి
And Herod was highly displeased with those from Tyre and Sidon. But they
యేల్లగు తీసికొనివచెచనో వారికి వివరించియాకోబుకును సహోదరులకును ఈ came with one accord to him and, having made Blastus the king's
సంగతులు తెలియజేయడని చెపప
chamberlain their friend, they asked for peace, because their country was
nourished by the king's country.
తెలావారగనే పేతురు ఏమ్యయెనో అని సెైనికులలో కలిగిన్ గలిబిలి
And upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and
యింత్ంత్కాదు.
delivered an oration unto them.
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హేరోదు అత్నికోసరము వెదకిన్పుపడు అత్డు కన్బడన్ందున్ కావలి వారిని
విమ్రిశంచి వారిని చంప నాజా
ా పంచెను. అట్ట త్రువాత్ హేరోదు యూదయ
నుండి కెైసరయకు వెళ్లా అకకడ నివసించెను.
తూరీయలమీదను స్త్దోనీయలమీదను అత్నికి అతాా గరహము కలిగిన్ందున్
వారేకమ్న్సుసతో రాజునొదదకు వచిచ అంత్ుఃపురమున్కు పైవిచారణకరియగు
బా
ా సు
త ను త్మ్ పక్షముగా చేసికొని సమ్యధాన్ పడవలన్ని వేడుకొనిరి;
ఎందుకన్గా రాజుయొకక దేశమునుండి వారి దేశమున్కు గా
ర సము
వచచచండెను.
నియమింపబడిన్ దిన్మ్ందు హేరోదు రాజవసతీములు ధరించకొని
నాాయపీఠము మీద కూరుచండి వారి యెదుట ఉపనాాసముచేయగా
జనులుఇది దైవసవరమేకాని మ్యన్వసవరముకాదని కేకలు వేసిరి.

And the people gave a shout, saying, "It is the voice of a god, and not of a
man!"

23

అత్డు దేవుని మ్హిమ్పరచన్ందున్ వెంటనే పరభువు దూత్ అత్ని మొతెతను
గనుక పురుగులు పడి ప్ర
ర ణము విడిచెను.

Now there were in the church at Antioch certain prophets and teachers:
Barnabas, and Simeon who was called Niger, and Lucius of Cyrene,and
Manaen who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

12

24

దేవుని వాకాము పరబలమై వాాపంచచండెను.

As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Set apart
for Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
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And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they
sent them away.
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బరనబాయ సలును త్మ్ పరిచరా నరవేరిచన్ త్రువాత్ మ్యరుక అను
మ్యరు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్ట
ు కొని యెరూష్లేమునుండి త్రరిగి
వచిచరి.
అంత్రయొకయలోనున్న సంఘములో బరనబా, నీగెరన్బడిన్ సుమయోను,
కురేనీయడెైన్ లూకియ చతురా
థ ధిపత్రయె
ై న్ హేరోదుతో కూడ పంచబడిన్
మ్న్యేను, సలు అను పరవకిలును బోధ
వారు పరభువును సేవించచ ఉపవాసము చేయచండగా పరిశుదా
ి త్ినేను
బరనబాను సలును పలిచిన్ పనికొరకు వారిని నాకు పరతేాకపరచడని వారితో
చెపపను.
అంత్ట వారు ఉపవాసముండి ప్ర
ర రథన్చేసి వారిమీద చేతులుంచి వారిని పంపరి.
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కాబటిు వీరు పరిశుదా
ి త్ిచేత్ పంపబడిన్వారై సెలూ కయకు వచిచ
అకకడనుండి ఓడయెకిక కుపరకు వెళ్లారి.

He was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man who
called for Barnabas and Saul, and desired to hear the Word of God.

Acts
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వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమ్యజమ్ందిరములలో దేవుని వాకాము
పరచరించచండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయవాడెై యండెను.

But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood
them, seeking to turn away the deputy from the faith.
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వారు ఆ దీవపమ్ందంత్ట సంచరించి ప్రఫు అను ఊరికి వచిచ న్పుపడు
గారడ్రవాడును అబది పరవకియనైన్ బర్యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి.

Then Saul (who also is called Paul), filled with the Holy Ghost, set his eyes on
him
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And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God
the glory; and he was eaten by worms and gave up the ghost.

But the Word of God grew and multiplied.
And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled
their ministry, and took with them John, whose surname was Mark.

So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and
from thence they sailed to Cyprus.
And when they were at Salamis, they preached the Word of God in the
synagogues of the Jews. And they had also John in their ministry.
And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain
sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus.
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ఇత్డు వివేకముగలవాడెైన్ సెరిు పౌలు అను అధిపత్రయొదదనుండెను; అత్డు
బరనబాను సలును పలిపంచి దేవుని వాకాము విన్గోరను.

Acts
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and said, "O, full of all guile and all mischief, thou child of the devil, thou
enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of
the Lord?
అయితే ఎలుమ్ ఆ అధిపత్రని విశావసమునుండి తొలగింపవలన్ని
And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be
యత్నముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ్ అను పేరున్కు గారడ్రవాడని
blind, not seeing the sun for a season." And immediately there fell on him a
అరథము.
mist and a darkness, and he went about seeking someone to lead him by
the hand.
అందుకు పౌలు అన్బడిన్ సలు పరిశుదా
ి త్ితో నిండిన్వాడెై
Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished
at the doctrine of the Lord.
అత్ని తేరిచూచి సమ్సత కపటముతోను సమ్సత దురాిరుముతోను
Now when Paul and his company cast loose from Paphos, they came to
నిండిన్వాడా, అపవాది కుమ్యరుడా, సమ్సత నీత్రకి విరోధీ, నీవు పరభువు యొకక Perga in Pamphylia; and John, departing from them, returned to Jerusalem.
త్రన్నని మ్యరుములు చెడగొట్ట
ు ట మ్యన్వా?
ఇదిగో పరభువు త్న్చెయిా నీమీద ఎత్రతయనానడు; నీవు కొంత్కాలము
But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and
గు
ర డిివాడవెై సూరుాని చూడకుందువని చెపపను. వెంటనే మ్బుబను చీకటియ went into the synagogue on the Sabbath day and sat down.
అత్ని కమిను గనుక అత్డు త్రరుగుచ ఎవరైన్ చెయిాపట్ట
ు కొని
న్డిపంతురా అని వెదకుచండెను.
అంత్ట ఆ అధిపత్ర జరిగిన్దానిని చూచి పరభువు బోధకు ఆశచరాపడి విశవ
And after the reading from the Law and the Prophets, the rulers of the
సించెను.
synagogue sent unto them, saying, "Ye men and brethren, if ye have any
word of exhortation for the people, say on."
త్రువాత్ పౌలును అత్నితోకూడ ఉన్నవారును ఓడ యెకిక ప్రఫునుండి
Then Paul stood up, and beckoning with his hand said: "Men of Israel and ye
బయలుదేరి పంఫూలియాలోనున్న పరేుకు వచిచరి. అచచట యోహాను వారిని that fear God, give audience!
విడిచిపటిు యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వెళ్లాను.
అపుపడు వారు పరేు నుండి బయలుదేరి పసిదియలోనున్న అంత్రయొకయకు The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people
వచిచ విశారంత్రదిన్మ్ందు సమ్యజమ్ందిరములోనికి వెళ్లా కూరుచండిరి.
when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with uplifted arm He
brought them out of it.
ధరిశాసతీమును పరవకిల లేఖన్ములను చదివిన్ త్రువాత్ సమ్యజ మ్ందిరపు And for about forty years, He suffered their ways in the wilderness.
అధికారులుసహోదరు ల్లరా, పరజలకు మీరు ఏదైన్ బోధవాకాము
చెపపవలన్ని యన్న యెడల చెపుపడని వారికి వరిమ్యన్ము చేసిరి.
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అపుపడు పౌలు నిలువబడి చేసెైగ చేసి ఇటానను
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ఇశారయేలీయల్లరా, దేవునికి భ్యపడువారల్లరా, వినుడి. ఇశారయేలను ఈ
పరజల దేవుడు మ్న్ పత్రులను ఏరపరచకొని, వారు ఐగుపు
త దేశమ్ందు
పరదేశులై యన్నపుపడు ఆ పరజలను హెచిచంచి, త్న్ భుజబలముచేత్
వారిన్కకడనుండి తీసికొనివచిచ
యించమించ న్లువది ఏండామ్ట్ట
ు కు అరణాములో వారి చేష్ులను
సహించెను.

Acts

13
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మ్రియ కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశన్ముచేసి వారి
దేశములను వీరికి సావసథాముగా పంచి యిచెచను.

And when He had destroyed seven nations in the land of Canaan, He divided
their land among them by lot.
And after that, He gave unto them judges for about the space of four
hundred and fifty years, until Samuel the prophet.

And afterward they desired a king, and God gave unto them Saul the son of
Kish, a man of the tribe of Benjamin, for the space of forty years.
And when He had removed him, He raised up unto them David to be their
king, to whom also He gave testimony and said, `I have found David the son
of Jesse, a man after Mine own heart, who shall fulfill all My will.'
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ఇంచమించ నాలుగువందల ఏబది సంవత్సరములు ఇట్ట
ా జరిగెను.
అట్టత్రువాత్ పరవకియె
ై న్ సమూయేలువరకు ఆయన్ వారికి
నాాయాధిపతులను దయ చేసెను.
ఆ త్రువాత్ వారు రాజు కావలన్ని కోరగా దేవుడు బెనాామీను గోతీియడును
కీషు కుమ్యరుడునైన్ సలును వారికి న్లువది ఏండా వరకు దయచేసెను.

Of this man's seed hath God, according to His promise, raised unto Israel a
Savior, Jesus.

త్రువాత్ అత్నిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏరపరచెను. మ్రియ
ఆయన్నేను యెష్ుయి కుమ్యరుడెైన్ దావీదును కనుగొంటిని; అత్డు నా
యిషా
ు నుసారుడెైన్ మ్నుషుాడు, అత్డు నా ఉదేదశములనినయ నరవేరుచన్ని
చెపప అత్నినిగూరిచ సాక్షామిచెచను.
అత్ని సంతాన్మునుండి దేవుడు త్న్ వాగా
ద న్ము చొపుపన్ ఇశారయేలుకొరకు
రక్షకుడగు యేసును పుటిుం చెను.

And as John was fulfilling his course, he said, `Whom think ye that I am? I
am not He. But behold, there cometh One after me, the shoes of whose feet
I am not worthy to loose.'

24

ఆయన్ రాకముందు యోహాను ఇశారయేలు పరజలకందరికి మ్యరుమ్న్సుస
విష్యమైన్ బాపతసిము పరకటించెను.

For those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they knew Him
not nor yet understood the voices of the Prophets which are read every
Sabbath day, have fulfilled them in condemning Him.

13

25

And though they found no cause for death in Him, yet they asked Pilate that
He should be slain.

Acts
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యోహాను త్న్ పనిని నరవేరుచచండగా నేనవడన్ని మీరు
త్లంచచనానరు? నేను ఆయన్ను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు
వచచచనానడు, ఆయన్ కాళా చెపుపలు విపుపటకెైన్ను నేను ప్రతు
ి డను కాన్ని
చెపపను.
సహోదరుల్లరా, అబా
ర హాము వంశసు
థ ల్లరా, దేవునికి భ్యపడువారల్లరా, యీ
రక్షణ వాకాము మ్న్యొదదకు పంపబడియన్నది.
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యెరూష్లేములో కాపురముండు వారును, వారి అధికారులును, ఆయన్నైన్ను, But God raised Him from the dead;
పరత్ర విశారంత్ర దిన్మున్ చదవబడుచన్న పరవకిల వచన్ములనైన్ను గరహింపక,
ఆయన్కు శిక్షవిధించటచేత్ ఆ వచన్ ములను నరవేరిచరి.

Acts

13

28

Acts

13

29

Acts

13

30

ఆయన్యందు మ్రణమున్కు త్గిన్ హేతువేదియ కన్బడక పోయిన్ను
ఆయన్ను చంపంచ వలన్ని వారు పల్లతును వేడుకొనిరి.
వారు ఆయన్ను గూరిచ వా
ర యబడిన్వనినయ నరవేరిచన్ త్రువాత్
ఆయన్ను మ్య
ా నుమీదనుండి దింప సమ్యధిలో పటిురి.
అయితే దేవుడు మ్ృతులలోనుండి ఆయన్ను లేపను.
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ఆయన్ గలిలయనుండి యెరూష్లేమున్కు త్న్తోకూడ వచిచన్ వారికి
అనేకదిన్ములు కన్బడెను; వారిపుపడు పరజల యెదుట ఆయన్కు సాకు
ు లై
యనానరు.
దేవుడు యేసును లేప, పత్రులకు చేసిన్ వాగా
ద న్మును మ్న్ పలాలకు
నరవేరిచయనానడని మేమును మీకు సువారి పరకటించచనానము.

John had first preached, before His coming, the baptism of repentance to all
the people of Israel.

"Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever
among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.

And when they had fulfilled all that was written of Him, they took Him down
from the tree and laid Him in a sepulcher.

and He was seen many days by those who came up with Him from Galilee to
Jerusalem, who are His witnesses unto the people.
And we declare unto you glad tidings of the promise which was made unto
the fathers:
God hath fulfilled the same unto us their children, in that He hath raised up
Jesus again, as it is also written in the second Psalm: `Thou art My Son; this
day have I begotten Thee.'
And concerning that He raised Him up from the dead, now no more to
return to corruption, He said thus: `I will give you the sure mercies of David.'
Therefore He saith also in another Psalm: `Thou shalt not suffer Thine Holy
One to see corruption.'

ఆల్లగ నీవు నా కుమ్యరుడవు నేడు నేను నినున కంటిని అని రండవ
For David, after he had served his own generation by the will of God, fell
కీరిన్యందు వా
ర యబడియన్నది.
asleep and was laid with his fathers, and saw corruption.
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మ్రియ ఇక కుళ్ల
ా పటుకుండ ఆయన్ను మ్ృతులలోనుండి లేపుటను
But He whom God raised again saw no corruption.
బటిుదావీదున్కు అనుగరహించిన్ పవిత్ిమైన్ వరములను మీకనుగరహింతును,
అవి న్మ్ికములైన్వని చెపపను.
కాబటిు వేర్కక కీరిన్యందునీ పరిశుదు
ి ని కుళ్ల
ా పటునియావని చెపుపచనానడు. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this Man is
preached unto you the forgiveness of sins;
దావీదు దేవుని సంకలపము చొపుపన్ త్న్ త్రమువారికి సేవచేసి నిదిరంచి,
and by Him all that believe are justified from all things, from which ye could
not be justified by the Law of Moses.
త్న్ పత్రుల యొదదకు చేరచబడి కుళ్లాపోయెను గాని దేవుడు లేపన్వాడు
Beware therefore, lest that come upon you which is spoken of in the
కుళ్ల
ా పటులేదు.
Prophets:
కాబటిు సహోదరుల్లరా, మీకు ఈయన్ దావరానే ప్రపక్షమ్యపణ
`Behold, ye despisers, and wonder and perish; for I work a work your days, a
పరచరమ్గుచన్నదనియ,
work in which you shall in no wise believe, though a man declare it unto
you.'"
మీరు మోషే ధరిశాసతీమువలన్ ఏ విష్యములలో నీత్రమ్ంతులుగా
And when the Jews had gone out of the synagogue, the Gentiles besought
తీరచబడలేక పోత్రరో ఆ విష్యము లనినటిలో, విశవసించ పరత్రవాడును
that these words might be preached to them the next Sabbath.
ఈయన్వలన్నే నీత్ర మ్ంతుడుగా తీరచబడున్నియ మీకు తెలియ గాక.
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పరవకిల గరంథమ్ందు చెపపబడిన్ది మీమీదికి రాకుండ చూచకొనుడి;
అదేమ్న్గా

Acts

13

41

Acts

13

42

ఇదిగో త్రరసకరించవారల్లరా, ఆశచరాపడుడి న్శించడి మీ దిన్ములలో
నేనొక కారాము చేసెదను ఆ కారాము ఒకడు మీకు వివరించిన్ను మీరంత్
మ్యత్ిమును న్మ్ిరు అనను.
వారు సమ్యజమ్ందిరములోనుండి వెళ్ల
ా చండగా ఈ మ్యటలను మ్రుసటి
విశారంత్రదిన్మున్ త్మ్తో చెపపవలన్ని జనులు వేడుకొనిరి.
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యూదులు జన్సమూహములను చూచి మ్త్సరముతో నిండుకొని
దూష్ంచచ, పౌలు చెపపన్వాటికి అడిము చెపపరి.

Acts

13

46

Acts

13

47

అపుపడు పౌలును బరనబాయ ధైరాముగా ఇటానిరిదేవుని వాకాము మొదట
మీకు చెపుపట ఆవశా కమే; అయిన్ను మీరు దానిని తో
ి సివేసి, మిముిను
మీరే నిత్ాజీవమున్కు అప్రతు
ి లుగా ఎంచకొను
ఏలయన్గా నీవు భూదిగంత్ములవరకు రక్షణారథముగా ఉండున్ట్ట
ా నినున
అన్ాజనులకు వెలుగుగా ఉంచియనానను అని పరభువు మ్యకాజా
ా పంచెన్నిరి.

సమ్యజమ్ందిరములోనివారు లేచిన్ త్రువాత్ అనేకులు యూదులును,
భ్కిిపరులైన్ యూదమ్త్ పరవిషు
ు లును, పౌలును బరనబాను వెంబడించిరి.
వీరువారితో మ్యటల్లడుచ, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలన్ని
వారిని హెచచరించిరి.
మ్రుసటి విశారంత్రదిన్మున్ దాదాపుగా ఆ పటుణ మ్ంత్య దేవుని వాకాము
వినుటకు కూడివచెచను.

Now when the congregation had broken up, many of the Jews and religious
proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded
them to continue in the grace of God.
And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the
Word of God.
But when the Jews saw the multitudes they were filled with envy, and spoke
against those things which were spoken by Paul, contradicting and
blaspheming.
Then Paul and Barnabas waxed bold and said, "It was necessary that the
Word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from
you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the
Gentiles.
For so hath the Lord commanded us, saying, `I have set thee to be a light of
the Gentiles, that thou shouldest bring salvation unto the ends of the
earth.'"
And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the Word of
the Lord; and as many as were ordained to eternal life believed.
And the Word of the Lord was spread abroad throughout all the region.

But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men
of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled
them out of their borders.
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అన్ాజనులు ఆ మ్యటవిని సంతోష్ంచి దేవుని వాకామును మ్హిమ్పరచిరి;
మ్రియ నిత్ాజీవమున్కు నిరణయింపబడిన్ వారందరు విశవసించిరి.

But they shook off the dust of their feet against them, and came unto
Iconium.
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పరభువు వాకాము ఆ పరదేశమ్ందంత్ట వాాపంచెను
గాని యూదులు భ్కిి మ్రాాదలుగల స్త్తీలను ఆ పటుణపు పరముఖులను రేప
పౌలున్కు బరనబాకును హింస కలుగజేసి, వారిని త్మ్ ప్ర
ర ంత్ములనుండి
వెళాగొటిురి.
వీరు త్మ్ ప్రదధూళ్లని వారిత్ట్ట
ు దులిపవేసి ఈకొనియకు వచిచరి.
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అయితే శిషుాలు ఆన్ందభ్రితులై పరిశుదా
ి త్ితో నిండిన్వారైరి.
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ఈకొనియలో జరిగిన్దేమ్న్గా, వారు కూడియూదుల సమ్యజమ్ందిరములో
పరవేశించి, తేటగా బోధించిన్ందున్ అనేకులు, యూదులును గీరసు దేశసు
థ లును
విశవసించిరి.
అయితే అవిధేయలైన్ యూదులు అన్ాజనులను పురికొలిప వారి
మ్న్సుసలలో సహోదరుల మీద పగ పుటిుంచిరి.

And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost.
And it came to pass in Iconium that together they both went into the
synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude of both the Jews
and also of the Greeks believed.
But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and planted evil in their
minds against the brethren.
A long time therefore they tarried among them, speaking boldly in the Lord,
which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and
wonders to be done by their hands.
But the multitude of the city was divided, and part held with the Jews and
part with the apostles.
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కాబటిు వారు పరభువును ఆనుకొని ధైరాముగా మ్యటల్లడుచ అకకడ
బహుకాలము గడపరి. పరభువు వారిచేత్ సూచకకిరయలను అదుభత్ములను
చేయించి, త్న్ కృప్రవాకామున్కు సాక్షామిపపంచ చండెను.

they were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and
unto the region that lieth round about.
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And there they preached the Gospel.
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ఆ పటుణపు జన్సమూహములో భేదములు పుటుగా కొందరు యూదుల
పక్షముగాను కొందరు అపసతలుల పక్షముగాను ఉండిరి.
మ్రియ అన్ాజనులును యూదులును త్మ్ అధికారులతో కలిసి వారిమీద
పడి వారిని అవమ్యన్పరచి రాళ్ల
ా రువిి్వ చంపవలన్ని యండిరి.

Acts

14

6

This same one heard Paul speak who, steadfastly beholding him and
perceiving that he had faith to be healed,
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వారాసంగత్ర తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటుణములగు లుసతీకును
దరేబకును చట్ట
ు పటానున్న పరదేశమున్కును ప్రరిపోయి అకకడ సువారి
పరకటించచండిరి.
లుసతీలో బలహీన్ ప్రదములుగల యొకడుండెను.
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అత్డు పుటిున్ది మొదలుకొని కుంటివాడెై యెన్నడును న్డువలేక
కూరుచండియండువాడు.
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అత్డు పౌలు మ్యట ల్లడుట వినను. పౌలు అత్నివెైపు తేరి చూచి, సవసథత్
పందుటకు అత్నికి విశావసముండెన్ని గరహించి
నీ ప్రదములు మోప సరిగా నిలువుమ్ని, బిగురగా చెపప న్పుపడు అత్డు
గంతులువేసి న్డువ సాగెను.
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And when there was an assault made both by the Gentiles and also the
Jews, with their rulers, to use them spitefully and to stone them,

And there sat at Lystra a certain man, impotent in his feet, being a cripple
from his mother's womb, who never had walked.

said with a loud voice, "Stand upright on thy feet!" And he leaped and
walked.
And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices,
saying in the language of Lycaonia, "The gods have come down to us in the
likeness of men."
And they called Barnabas, Jupiter, and Paul, Mercury, because he was the
chief speaker.
Then the priest of Jupiter, who was in front of the city, brought oxen and
garlands unto the gates and would have done sacrifice along with the
people.
But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they rent their
clothes and ran in among the people, crying out and saying,

జన్సమూహ ములు పౌలు చేసిన్దాని చూచి, లుకయోనియ భాష్లో -దేవత్లు మ్నుష్ారూపము తాలిచ మ్న్యొదదకు దిగి వచిచ యనానరని
కేకలువేసి,
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బరనబాకు దుాపత్ర అనియ, పౌలు ముఖాపరసంగి యె
ై న్ందున్ అత్నికి హెరేి
అనియ పేరుపటిురి.

"Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions as you, and
preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God,
who made heaven and earth and the sea, and all things that are therein,
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and who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

Acts

14

14

పటుణమున్కు ఎదురుగా ఉన్న దుాపత్ర యొకక పూజారి యెడాను
పూదండలను దావరములయొదదకు తీసికొనివచిచ సమూహముతో కలిసి, బలి
అరిపంపవలన్ని యండెను.
అపసతలులైన్ బరనబాయ పౌలును ఈ సంగత్ర విని, త్మ్ వసతీములు
చించకొని సమూహములోనికి చొరబడి
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అయాల్లరా, మీరందుకీల్లగు చేయచనానరు? మేముకూడ మీ
సవభావమువంటి సవభా వముగల న్రులమే. మీరు ఈ వారథమైన్వాటిని
విడిచిపటిు, ఆకాశమును భూమిని సముదరమును వాటిలో ఉం
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ఆయన్ గత్కాలములలో సమ్సత జనులను త్మ్ త్మ్ మ్యరుములయందు
న్డువనిచెచను.
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అయిన్ను ఆయన్ ఆకాశమునుండి మీకు వరుమును, ఫలవంత్ములైన్
రుతువులను దయచేయచ, ఆహారము న్నుగరహించచ, ఉల్ల
ా సముతో మీ
హృదయ ములను నింపుచ, మేలుచే¸
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వారీల్లగు చెపప త్మ్కు బలి అరిపంపకుండ సమూహములను ఆపుట బహు
పరయాసమ్యయెను.

And when they had preached the Gospel to that city and had taught many,
they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch,
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అంత్రయొకయనుండియ ఈకొనియనుండియ యూదులు వచిచ,
జన్సమూహములను త్మ్ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళ్ల
ా రువిి్వ
అత్డు చనిపోయెన్ని అనుకొని పటుణము వెలుపలికి అత్నిని ఈడిచరి.

confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the
faith, and that we must through much tribulation enter into the Kingdom of
God.
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అయితే శిషుాలు అత్నిచట్ట
ు నిలిచియండగా అత్డు లేచి పటుణములో
పరవేశించి, మ్రునాడు బరనబాతోకూడ దరేబకు బయలుదేరి పోయెను.

And when they had ordained elders in every church and had prayed with
fasting, they commended them to the Lord in whom they believed.
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వారు ఆ పటుణములో సువారి పరకటించి అనేకులను శిషుాలనుగా చేసిన్
త్రువాత్ లుసతీ కును ఈకొనియకును అంత్రయొకయకును త్రరిగివచిచ

And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.
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And when they had preached the Word in Perga, they went down into
Attalia
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శిషుాల మ్న్సుసలను దృఢపరచివిశావసమ్ందు నిలుకడగా ఉండ వలన్నియ,
అనేక శర మ్లను అనుభ్వించి మ్న్ము దేవుని రాజాములో పరవేశింపవలన్నియ
వారిని హెచచరించిరి.
మ్రియ పరత్ర సంఘములో వారికి పదదలను ఏరపరచి, ఉపవాసముండి,
ప్ర
ర రథన్చేసి, వారు న్మిిన్ పరభువున్కు వారిని అపపగించిరి.
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త్రువాత్ పసిదియ దేశమ్ంత్ట సంచ రించి పంఫూలియకువచిచరి.

Nevertheless, He left not Himself without witness, in that He did good, and
gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food
and gladness."
But even with these sayings they scarcely restrained the people from doing
sacrifice unto them.

And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium who
persuaded the people; and having stoned Paul, they dragged him out of the
city, supposing he was dead.
However, as the disciples stood round about him, he rose up and came into
the city; and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

and thence sailed to Antioch, from whence they had been commended to
the grace of God for the work which they had fulfilled.

And when they had come and had gathered the church together, they
recounted all that God had done with them, and how He had opened the
door of faith unto the Gentiles.
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మ్రియ పరేులో వాకాము బోధించి, అతా
త లియకు దిగి వెళ్లారి.
And there they remained a long time with the disciples.
అకకడనుండి ఓడ యెకిక, తాము నరవేరిచన్ పని నిమిత్తము దేవుని కృపకు
And certain men who came down from Judea taught the brethren and said,
అపపగింపబడిన్వారై, మొదట బయలుదేరిన్ అంత్రయొకయకు త్రరిగి వచిచరి. "Unless ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved."
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వారు వచిచ, సంఘమును సమ్ కూరిచ, దేవుడు త్మ్కు తోడెైయండి చేసిన్
When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation
కారాము లనినయ, అన్ాజనులు విశవసించటకు ఆయన్ దావరము తెరచిన్ with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of
సంగత్రయ, వివరించిరి.
them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this
question.
పమ్ిట వారు శిషుాల యొదద బహుకాలము గడపరి.
And being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia
and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles; and they caused
great joy unto all the brethren.
కొందరు యూదయనుండి వచిచమీరు మోషేనియమించిన్ ఆచారము చొపుపన్ And when they had come to Jerusalem, they were received by the church
సున్నత్ర పందితేనే గాని రక్షణ పందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి.
and by the apostles and elders, and they declared all things that God had
done with them.
పౌలున్ కును బరనబాకును వారితో విశ్రష్ వివాదమును త్రకమును
But there rose up certain of the sect of the m,arisees who believed, saying
కలిగిన్పుపడు, ఈ అంశము విష్యమై పౌలును బరనబాయ త్మ్లో మ్రి
that it was needful to circumcise them, and to command them to keep the
కొందరును యెరూష్లేమున్కు అపసతలులయొదదకును పదదలయొదదకును
Law of Moses.
వెళావలన్ని సహో దరులు నిశచయించిరి.
కాబటిు వారు సంఘమువలన్ సాగన్ంపబడి, ఫేనీకే సమ్రయ దేశములదావరా And the apostles and the elders came together to consider this matter.
వెళ్ల
ా చ, అన్ాజనులు దేవునివెైపు త్రరిగిన్ సంగత్ర తెలియపరచి సహో
దరులకందరికిని మ్హా సంతోష్ము కలుగజేసిరి.
వారు యెరూష్లేమున్కు రాగా, సంఘపువారును అపసతలులును పదదలును
And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto
వారిని చేరుచకొనిరి; దేవుడు త్మ్కు తోడెైయండి చేసిన్వనినయ వారు
them, "Men and brethren, ye know how that a good while ago God made
వివరించిరి.
choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the Word of
the Gospel and believe.
పరిసయాల తెగలో విశావసులైన్ కొందరులేచి, అన్ాజనులకు సున్నత్ర
And God, who knoweth the hearts, bore them witness, giving them the Holy
చేయింపవలన్నియ, మోషే ధరిశాసతీమును గెైకొనుడని వారికి
Ghost even as He did unto us,
ఆజా
ా పంపవలన్నియ చెపపరి.
అపుపడు అపసతలులును పదదలును ఈ సంగత్రనిగూరిచ ఆలోచించటకు
and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.
కూడివచిచరి. బహు త్రకము జరిగిన్ త్రువాత్ పేతురు లేచి వారితో ఇటానను
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సహోదరుల్లరా, ఆరంభ్మ్ందు అన్ాజనులు నా నోట సువారి వాకాము విని
విశవసించల్లగున్ మీలో న్నున దేవుడరపరచకొనన్ని మీకు తెలియను.

Now therefore why tempt ye God to put a yoke upon the necks of the
disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?
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మ్రియ హృద యములను ఎరిగిన్ దేవుడు మ్న్కు అనుగరహించిన్ట్ట
ు గానే
వారికిని పరిశుదా
ి త్ిను అనుగరహించి, వారినిగూరిచ సాక్షా మిచెచను.

But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be
saved, even as they."
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వారి హృదయములను విశావసమువలన్ పవిత్ి పరచి మ్న్కును వారికిని ఏ
భేదమైన్ను కనుపరచలేదు
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గనుక మ్న్ పత్రులైన్ను మ్న్మైన్ను మోయలేని కాడిని శిషుాల మడమీద
పటిు మీ రందుకు దేవుని శోధించచనానరు?

Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul
as they declared what miracles and wonders God had wrought among the
Gentiles by them.
And after they had held their peace, James answered, saying, "Men and
brethren, hearken unto me.
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పరభువెైన్ యేసు కృపచేత్ మ్న్ము రక్షణ పందుదుమ్ని న్ముిచనానము
గదా? అల్లగ వారును రక్షణ పందుదురు అనను.
అంత్ట ఆ సమూహమ్ంత్య ఊరకుండి, బరన బాయ పౌలును త్మ్
దావరా దేవుడు అన్ాజనులలో చేసిన్ సూచకకిరయలను అదుభత్ములను
వివరించగా ఆలకించెను.
వారు చాలించిన్ త్రువాత్ యాకోబు ఇటాననుసహో దరుల్లరా, నా మ్యట
ఆలకించడి.

Simon hath declared how God at the first visited the Gentiles to take out
from them a people for His name.
And to this agree the words of the Prophets, as it is written:

అన్ాజనులలోనుండి దేవుడు త్న్ నామ్ముకొరకు ఒక జన్మును
ఏరపరచకొనుటకు వారిని ఏల్లగు మొదట కటాకిుంచెనో సుమయోను
వివరించి యనానడు.
ఇందుకు పరవకిల వాకాములు సరిపడియన్నవి; ఎటాన్గా
ఆ త్రువాత్ నేను త్రరిగి వచెచదను; మ్నుషుాలలో కడమ్వారును నా
నామ్ము ఎవరికి పటుబడెనొ ఆ సమ్సతమైన్ అన్ాజనులును పరభువును
వెదకున్ట్ట
ా
పడిపోయిన్ దావీదు గుడారమును త్రరిగి కట్టుదను దాని ప్రడెైన్వాటిని త్రరిగి
కటిు దానిని నిలువబెట్టుదన్ని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ

that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon
whom My name is called, saith the Lord who doeth all these things.'

`After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which
has fallen down. And I will build again the ruins thereof, and I will set it up,

Known unto God are all His works from the beginning of the world.
Therefore my judgment is that we trouble not those from among the
Gentiles who are turned to God,
but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols, and
from fornication, and from things strangled, and from blood.

పరచిన్ పరభువు సెలవిచచచనానడు అని వా
ర యబడియన్నది.

For Moses from olden times hath in every city those who preach him, he
being read in the synagogues every Sabbath day."
కాబటిు అన్ాజనులలోనుండి దేవునివెైపు త్రరుగుచన్నవారిని మ్న్ము కష్ుపటుక Then it pleased the apostles and elders, together with the whole church, to
send men chosen from their own company to Antioch with Paul and
Barnabas, namely Judas surnamed Barsabbas, and Silas, chief men among
the brethren.
విగరహ సంబంధమైన్ అపవిత్ిత్ను, జారత్వమును, గొంతుపసికి చంపన్దానిని, And they wrote letters to accompany them in this manner: "The apostles
రకిమును, విసరిజంచటకు వారికి పత్రిక వా
ర సి పంపవలన్ని నా అభిప్ర
ర యము.
and elders and brethren send greetings unto the brethren who are of the
Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:
ఏలయన్గా, సమ్యజమ్ందిరములలో పరత్ర విశారంత్రదిన్మున్ మోషే
Inasmuch as we have heard that certain ones who went out from us have
లేఖన్ములు చదువుటవలన్ మునుపటి త్రములనుండి అత్ని
troubled you with words, subverting your souls, saying, `Ye must be
నియమ్మును పరకటించవారు పరత్ర పటుణములో ఉనానరని చెపపను.
circumcised and keep the law' -- to whom we gave no such commandment -అపుపడు సహోదరులలో ముఖుాలైన్ బరసబాబ అను మ్యరుపేరుగల
యూదాను స్త్లను త్మ్లో ఏరపరచకొని, పౌలుతోను బరనబాతోను
అంత్రయొకయకు పంపుట యకిమ్ని అపసతలులకును పదదలకును
వీరు వా
ర సి, వారిచేత్ పంపన్ దేమ్న్గా అపసతలులును పదదలైన్ సహోదరులును
అంత్రయొకయ లోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించచ అన్ా
జనులుగానుండిన్ సహోదరులకు శుభ్ము.
కొందరు మ్యయొదదనుండి వెళ్లా, త్మ్ బోధచేత్ మిముిను కలవరపరచి, మీ
మ్న్సుసలను చెరుపుచనానరని వింటిమి. వారికి మే మ్ధికారమిచిచ
యండలేదు
గనుక మ్నుషుాలను ఏరపరచి, మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త పేరుకొరకు
త్ముిను తాము అపపగించకొనిన్ బరనబా పౌలు అను

it seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen
men unto you with our beloved Barnabas and Paul,
men who have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same
things by mouth.
For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater
burden than these necessary things:
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కాగా యూదాను స్త్లను పంప యనానము; వారును నోటిమ్యటతో ఈ
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కొనిన దిన్ములైన్ త్రువాత్ఏ యే పటుణములలో పరభువు వాకాము
And the contention was so sharp between them that they parted asunder,
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అపుపడు మ్యరుక అనుమ్యరు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్ట
ు కొని పోవుటకు And Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren unto
బరనబా యిష్ుపడెను.
the grace of God.
అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు త్మ్తోకూడ రాక త్ముిను
And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.
విడిచిన్ వానిని వెంటబెట్ట
ు కొని పోవుట యకిము కాదని త్లంచెను.
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పౌలు స్త్లను ఏరపరచకొని, సహోదరులచేత్ పరభువు కృపకు
అపపగింపబడిన్వాడెై బయలుదేరి,
సంఘ ములను సిథరపరచచ సిరియ కిలికియ దేశముల దావరా సంచారము
చేయచండెను.

that ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from
things strangled, and from fornication. If ye keep yourselves from these
things, ye shall do well. Fare ye well!"
So when they were sent off, they went to Antioch. And when they had
gathered the multitude together, they delivered the epistle;
and when they had read it, they rejoiced in its consolation.
And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren
with many words, and strengthened them.

And after they had tarried there a space, they were let go in peace by the
brethren to return unto the apostles.
Notwithstanding, it pleased Silas to remain there still.
Paul and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the Word
of the Lord, with many others also.
And some days later, Paul said unto Barnabas, "Let us go again and visit our
brethren in every city where we have preached the Word of the Lord, and
see how they do."
And Barnabas determined to take with them John, whose surname was
Mark.
But Paul thought it not good to take him with them, as he had departed
from them in Pamphylia, and had not gone with them in the work.

Then Paul came to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple was
there named Timothy, the son of a certain woman who was a Jewess who
believed, but whose father was a Greek.
He was well reported of by the brethren who were at Lystra and Iconium.
Him Paul wanted to have go forth with him, and took and circumcised him
because of the Jews who were in those quarters, for they all knew that his
father was a Greek.
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పౌలు దరేబకును లుసతీకును వచెచను. అకకడత్రమోత్ర అను ఒక శిషుాడుండెను.
అత్డు విశవసించిన్ యొక యూదురాలి కుమ్యరుడు, అత్ని త్ండిర గీరసు
దేశసు
థ డు.
అత్డు లుసతీలోను ఈకొనియలోను ఉన్న సహోదరులవలన్ మ్ంచిపేరు
పందిన్వాడు.
అత్డు త్న్తోకూడ బయలుదేరి రావలన్ని పౌలుకోరి, అత్ని త్ండిర
గీరసుదేశసు
థ డని ఆ పరదేశములోని యూదుల కందరికి తెలియను గనుక
వారినిబటిు అత్ని తీసికొని సున్నత్ర చేయించెను.
వారు ఆ యా పటుణముల దావరా వెళ్ల
ా చ, యెరూష్లేములోనున్న
అపసతలులును పదదలును నిరణయించిన్ విధులను గెైకొనుటకు వాటిని వారికి
అపపగించిరి.
గనుక సంఘములు విశావసమ్ందు సిథరపడి, అనుదిన్ము లకకకు
విసతరించచండెను.
ఆసియలో వాకాము చెపపకూడదని పరిశుదా
ి త్ి వారి నాటంకపరచిన్ందున్,
వారు ఫు
ర గియ గలతీయ పరదేశముల దావరా వెళ్లారి. ముసియ దగురకు వచిచ
బితూనియకు వెళ్ల
ా టకు పరయత్నము చేసిరి గాని
యేసుయొకక ఆత్ి వారిని వెళానియాలేదు.

And as they went through the cities, they delivered unto them the decrees
to keep, that had been ordained by the apostles and elders who were at
Jerusalem.
And so were the churches established in the faith, and increased in number
daily.
Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia,
they were forbidden by the Holy Ghost to preach the Word in Asia.
After they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the
Spirit suffered permit not.
And passing by Mysia, they came down to Troas.
And a vision appeared to Paul in the night: there stood a man of Macedonia
beseeching him, saying, "Come over into Macedonia and help us."

And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into
Macedonia, assuredly concluding that the Lord had called us to preach the
Gospel unto them.
అంత్టవారు ముసియను దాటిపోయి తో
ి యకు వచిచరి.
Therefore casting loose from Troas we made a straight course to
Samothrace, and the next day Neapolis,
అపుపడు మ్యసిదోనియ దేశసు
థ డొకడు నిలిచినీవు మ్యసిదోనియకు వచిచ మ్యకు and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of
సహాయము చేయమ్ని త్న్ను వేడుకొనుచన్నట్ట
ు రాత్రివేళ పౌలున్కు
Macedonia, and a colony. And we stayed in that city a number of days.
దరశన్ము కలిగెను.
అత్నికి ఆ దరశన్ము కలిగిన్పుపడు వారికి సువారి పరకటించటకు దేవుడు
And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was
మ్ముిను పలిచియనానడని మేము నిశచయించకొని వెంటనే
wont to be made; and we sat down and spoke unto the women who
మ్యసిదోనియకు బయలుదేరుటకు యత్నము చేసిత్రవి
resorted thither.
కాబటిు మేము తో
ి యను విడిచి ఓడ ఎకిక త్రన్నగా సమొతా
ి కేకును,
And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira,
మ్రునాడు నయపలికిని, అకకడ నుండి ఫిలిపీపకిని వచిచత్రవిిు.
who worshiped God, heard us; and the Lord opened her heart to give heed
unto the things which were spoken by Paul.
మ్యసిదోనియ దేశములో ఆ ప్ర
ర ంత్మున్కు అది ముఖాపటుణమును
And when she was baptized with her household, she besought us, saying, "If
రోమీయల పరవాససాథన్మునై యన్నది. మేము కొనినదిన్ములు ఆ
ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide
పటుణములో ఉంటిమి.
there." And she constrained us.
విశారంత్ర దిన్మున్ గవిని దాటి న్దీతీరమున్ ప్ర
ర రథన్ జరుగున్నుకొని అకకడికి
And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed by a
వచిచ కూరుచండి, కూడివచిచన్ స్త్తీలతో మ్యటల్లడు చంటిమి.
spirit of divination met us. She had brought her masters much gain by
soothsaying.
అపుపడు లూదియయను దైవభ్కిిగల యొక స్త్తీ వినుచండెను. ఆమ
The same followed Paul and us, crying out and saying, "These men are the
ఊదారంగు పడిని అముి తుయతెైర పటుణసు
థ రాలు. పరభువు ఆమ
servants of the Most High God, who show unto us the way of salvation."
హృదయము తెరచెను గనుక పౌలు చెపపన్ మ్యటలయంద
ఆమయ ఆమ యింటివారును బాపతసిము పందిన్పుపడు, ఆమ--నేను
And this she did many days. But Paul, being grieved, turned and said to the
పరభువున్ందు విశావసము గలదాన్న్ని మీరు యెంచితే, నా యింటికి
spirit, "I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her." And
వచిచయండు డని వేడుకొని మ్ముిను బలవంత్ము చేసెను.
he came out that same hour.
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మేము ప్ర
ర రథనాసథలమున్కు వెళ్ల
ా చండగా (పుతోను అను) దయాముపటిున్దై,
సోద చెపుపటచేత్ త్న్ యజమ్యనులకు బహు ల్లభ్ము సంప్రదించచన్న
యొక చిన్నది మ్యకు ఎదురుగావచెచను.
ఆమ పౌలును మ్ముిను వెంబడించిఈ మ్నుషుాలు సరోవన్నతుడెైన్ దేవుని
దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మ్యరుము పరచరించవారై యనానరని కేకలువేసి
చెపపను.
ఆమ ఈల్లగు అనేక దిన్ములు చేయచండెను గనుక పౌలు వాాకులపడి
దానివెైపు త్రరిగినీవు ఈమను వదలిపమ్ిని యేసుకీరసు
త నామ్మున్
ఆజా
ా పంచచనానన్ని ఆ దయాముతో చెపపను; వెంటనే అది ఆమను
వదలిపోయెను.
ఆమ యజమ్యనులు త్మ్ ల్లభ్సాధన్ము పోయెన్ని చూచి, పౌలును స్త్లను
పట్ట
ు కొని గా
ర మ్పు చావడిలోనికి అధికారులయొదదకు ఈడుచకొని పోయిరి.

And when her masters saw that the hope of their gain was gone, they
caught Paul and Silas and dragged them into the marketplace unto the
rulers,
and brought them to the magistrates, saying, "These men, being Jews,
trouble our city exceedingly,

అంత్ట నాాయాధిపతులయొదదకు వారిని తీసికొనివచిచఈ మ్నుషుాలు
యూదులై యండి
రోమీయలమైన్ మ్న్ము అంగీకరించటకెైన్ను చేయటకెైన్ను కూడని
ఆచారములు పరచరించచ, మ్న్ పటుణము గలిబిలి చేయచనానరని
చెపపరి.
అపుపడు జన్సమూహము వారిమీదికి దొమిిగా వచెచను.
నాాయాధిపతులును వారి వసతీములు ల్లగివేసి వారిని బెత్తములతో
కొటువలన్ని ఆజా
ా పంచిరి.
వారు చాల దబబలు కొటిు వారిని చెరసాలలోవేసి భ్దరముగా కనిపటువలన్ని
చెరసాల నాయకుని కాజా
ా పంచిరి.

And when they had laid many stripes upon them, they cast them into
prison, charging the jailer to keep them safely.
He, having received such a charge, thrust them into the inner prison and
made their feet fast in the stocks.
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అత్డు అటిు ఆజానుపంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తో
ి సి, వారి కాళాకు
బండవేసి బిగించెను.
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అయితే మ్ధారాత్రివేళ పౌలును స్త్లయ దేవునికి ప్ర
ర రిథంచచ కీరిన్లు
ప్రడుచనుండిరి; ఖయిదీలు వినుచండిరి.
అపుపడు అకసాితు
త గా మ్హా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల పునాదులు
అదరను, వెంటనే త్లుపులనినయ తెరచకొనను, అందరి బంధకములు
ఊడెను.
అంత్లో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల త్లుపులనినయ
and brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?"
తెరచియండుట చూచి, ఖయిదీలు ప్రరిపోయిరనుకొని, కత్రతదూసి, త్నున
తాను చంపుకొన్బోయెను.
అపుపడు పౌలునీవు ఏ హానియ చేసికొన్వదు
ద , మేమ్ందరము ఇకకడనే
And they said, "Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and
యనానమ్ని బిగురగా చెపపను.
thy house."
అత్డు దీపముతెమ్ిని చెపప లోపలికి వచిచ, వణకుచ పౌలుకును స్త్లకును And they spoke unto him the Word of the Lord, and to all who were in his
సాగిలపడి
house.
వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ అయాల్లరా, రక్షణపందుటకు నేనేమి
And he took them that same hour of the night and washed their stripes, and
చేయవలన్నను.
was baptized, he and all his, straightway.
అందుకు వారుపరభువెైన్ యేసు న్ందు విశావసముంచము, అపుపడు నీవును నీ And when he had brought them into his house, he set meat before them
యింటివారును రక్షణ పందుదురని చెపప
and rejoiced, believing in God with all his house.
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and teach customs which are not lawful for us to receive nor to observe,
being Romans."

And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent
off their clothes and commanded that they be beaten.

And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the
prisoners heard them.
And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the
prison were shaken; and immediately all the doors were opened and
everyone's bands were loosed.
And the keeper of the prison, awakening out of his sleep and seeing the
prison doors open, drew out his sword and would have killed himself,
supposing that the prisoners had fled.
But Paul cried out with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are
all here!"
Then he called for a light, and sprang in, and came trembling and fell down
before Paul and Silas,

అత్నికిని అత్ని ఇంటనున్న వారికందరికిని దేవుని వాకాము బోధించిరి.
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And when it was day, the magistrates sent the sergeants, saying, "Let those
men go."
రాత్రి ఆ గడియలోనే అత్డు వారిని తీసికొనివచిచ, వారి గాయములు కడిగెను; And the keeper of the prison told these words to Paul, saying, "The
వెంటనే అత్డును అత్ని ఇంటివారందరును బాపతసిము పందిరి.
magistrates have sent to let you go; now therefore depart and go in peace."

Acts

16

33

Acts

16

34

మ్రియ అత్డు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ భోజన్ముపటిు,
But Paul said unto them, "They have beaten us openly, uncondemned, being
దేవునియందు విశావసముంచిన్వాడెై త్న్ ఇంటివారందరితోకూడ ఆన్ందించెను. Romans, and have cast us into prison. And now do they thrust us out
privily? Nay verily! Let them come themselves and fetch us out."
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ఉదయమైన్పుపడు నాాయాధిపతులుఆ మ్నుషుాలను విడుదలచేయమ్ని
చెపుపటకు బంట్టలను పంపరి.
చెరసాల నాయకుడ్రమ్యటలు పౌలున్కు తెలిపమిముిను విడుదలచేయమ్ని
నాాయాధిపతులు వరిమ్యన్ము పంప యనానరు గనుక మీరిపుపడు
బయలుదేరి సుఖముగా పండని చెపపను.

And the sergeants told these words unto the magistrates, and they feared
when they heard that they were Romans.
And they came and besought them and brought them out, and entreated
them to depart out of the city.
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And they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And
when they had seen the brethren, they comforted them and departed.
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అయితే పౌలు వారు నాాయము విచారింపకయే రోమీయలమైన్ మ్ముిను
బహిరంగముగా కొటిుంచి చెరసాలలోవేయించి, యిపుపడు మ్ముిను
రహసాముగా వెళాగొట్ట
ు దురా? మేము ఒపపము; వార
ఆ బంట్టలు ఈ మ్యటలు నాాయాధిపతులకు తెలపగా, వీరు రోమీయలని
వారు విని భ్యపడి వచిచ,
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Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came
to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews.

వారిని బత్రమ్యలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయిపటుణము విడిచిపండని వారిని
వేడుకొనిరి.
వారు చెరసాలలో నుండి వెలుపలికి వచిచ లూదియ యింటికి వెళ్లారి; అకకడి
సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరి పోయిరి.

And Paul, as was his custom, went in unto them, and for three Sabbath days
reasoned with them from the Scriptures,
expounding and alleging that it was necessary for Christ to have suffered
and risen again from the dead, and saying, "This Jesus whom I preach unto
you is Christ."
వారు అంఫిపలి, అపలో
ా నియ పటుణములమీదుగా వెళ్లా థెససలొనీకకు వచిచరి. And some of them believed, and joined themselves with Paul and Silas, as
అకకడయూదుల సమ్యజ మ్ందిరమొకటి యండెను
did a great multitude of the devout Greeks, and of the chief women not a
few.
గనుక పౌలు త్న్ వాడుక చొపుపన్ సమ్యజపు వారియొదదకు వెళ్లాకీరసు
త శర మ్పడి
But the Jews who believed not, moved with envy, engaged certain wicked
మ్ృతులలోనుండి లేచట ఆవశాకమ్నియ,
fellows of the baser sort, and gathered a crowd and set all the city in an
uproar, and assaulted the house of Jason and sought to bring them out to
the people.
నేను మీకు పరచరముచేయ యేసే కీరసతయియనానడనియ లేఖన్
And when they found them not, they dragged Jason and certain brethren
ములలోనుండి దృషా
ు ంత్ములనత్రత విపప చెపుపచ, వారితో మూడువిశారంత్ర
unto the rulers of the city, crying, "These that have turned the world upside
దిన్ములు త్రికంచచండెను.
down have come hither also,
వారిలో కొందరును, భ్కిిపరులగు గీరసుదేశసు
థ లలో చాలమ్ందియ, ఘన్త్గల and Jason hath received them; and they all do contrary to the decrees of
స్త్తీలలో అనేకులును ఒపుపకొని పౌలుతోను స్త్లతోను కలిసికొనిరి.
Caesar, saying that there is another king, one Jesus."
అయితే యూదులు మ్త్సరపడి, పనిప్రట్టలు లేక త్రరుగుకొందరు దుషు
ు లను And they troubled the people and the rulers of the city when they heard
వెంటబెట్ట
ు కొని గుంపుకూరిచ పటుణమలా అలారిచేయచ, యాసోను
these things.
ఇంటిమీదపడి వారిని జనుల సభ్యెదుటికి తీ
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అయితే వారు కన్బడన్ందున్ యాసోనును కొందరు సహోదరులను ఆ
పటుణపు అధికారులయొదదకు ఈడుచకొనిపోయిభూలోకమును త్లకిరందుచేసిన్
వీరు ఇకకడికి కూడ వచిచ యనానరు; యాసోను
వీరందరు యేసు అను వేర్కక రాజునానడని చెపప, కెైసరు చటుములకు
విరోధముగా న్డుచకొనువారు అని కేకలువేసిరి.

And when they had taken security from Jason and the others, they let them
go.

8

ఈ మ్యటలు వినుచన్న జన్సమూహమును పటుణపు అధికారులను
కలవరపరచిరి.
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వారు యాసోనునొదదను మిగిలిన్వారియొదదను జామీను తీసికొని వారిని
విడుదల చేసిరి.
వెంటనే సహోదరులు రాత్రివేళ పౌలును స్త్లను బెరయకు పంపంచిరి. వారు
వచిచ యూదుల సమ్యజ మ్ందిరములో పరవేశించిరి.

These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the
Word with allreadiness of mind and searched the Scriptures daily to see
whether those things were so.
Therefore many of them believed, also honorable women who were Greeks,
and of men not a few.
But when the Jews of Thessalonica became aware that the Word of God was
preached by Paul at Berea, they came there also and stirred up the people.
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వీరు థెససలొనీకలో ఉన్న వారికంట్ట ఘనులైయండిరి గనుక ఆసకిితో
వాకామును అంగీకరించి, పౌలును స్త్లయను చెపపన్ సంగతులు
ఆల్లగున్నవో లేవో అని పరత్రదిన్మును లేఖన్ములు పరిశోధించచ వచిచరి.

And then immediately the brethren sent away Paul to go down to the sea,
but Silas and Timothy remained there still.
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అందుచేత్ వారిలో అనేకులును, ఘన్త్గల గీరసుదేశసు
థ లైన్ స్త్తీలలోను
పురుషులలోను చాలమ్ందియ విశవసించిరి.
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అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకాము పరచరించచనానడని
థెససలొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకకడికిని వచిచ
జన్సమూహములను రేప కలవరపరచిరి.
వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదరమువరకు వెళ్ల
ా మ్ని పంపరి; అయితే
స్త్లయ త్రమోత్రయ అకకడనే నిలిచిపోయిరి.

And those who conducted Paul brought him unto Athens and, having
received direction for Silas and Timothy to come to him with all speed, they
departed.
Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred within him
when he saw the city wholly given to idolatry.
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పౌలును సాగన్ంప వెళ్లాన్వారు అత్నిని ఏథెనుస పటుణము వరకు తోడుకొని
వచిచ, స్త్లయ త్రమోత్రయ సాధామైన్ంత్ శీఘాముగా అత్నియొదదకు
రావలన్ని ఆజాపంది బయలుదేరి పోయిరి.
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పౌలు ఏథెనుసలో వారికొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండగా, ఆ పటుణము
విగరహములతో నిండియండుట చూచిన్ందున్ అత్ని ఆత్ి పరితాపము
పటులేకపోయెను.
కాబటిు సమ్యజమ్ందిరములలో యూదులతోను, భ్కిిపరులైన్ వారితోను
For thou bringest certain strange things to our ears, and we would know
పరత్రదిన్మున్ సంత్వీధిలో త్నున కలిసికొను వారితోను త్రికంచచ వచెచను. therefore what these things mean."
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ఎపకూరీయలలోను సోతయికులలోను ఉన్న కొందరు జా
ా నులు అత్నితో
వాదించిరి. కొందరుఈ వదరుబోతు చెపుపన్ది ఏమిటని చెపుపకొనిరి. అత్డు
యేసునుగూరిచయ పునురుతా
థ న్మును గూరిచయ పరకటించెను గనుక
మ్రికొందరువీడు అన్ా దేవత్లను పరచరించచనానడని చెపుపకొనిరి.

And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea,
who arriving there, went into the synagogue of the Jews.

Therefore he disputed in the synagogue with the Jews, and with the devout
persons, and in the marketplace daily with those who met with him.
Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered
him. And some said, "What will this babbler say?" And some others said,
"He seemeth to be a proclaimer of strange gods," because he preached unto
them Jesus and the resurrection.
And they took him and brought him unto the Areopagus, saying, "May we
know what this new doctrine is whereof thou speakest?

(For all the Athenians and strangers who were there spent their time in
nothing else than either telling or hearing some new thing.)
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అంత్ట వారు అత్ని వెంటబెట్ట
ు కొని అరేయొపగు అను సభ్ యొదదకు
తీసికొనిపోయినీవు చేయచన్న యీ నూత్న్ బోధ యెటిుదో మేము
తెలిసికొన్వచచనా?
కొనిన కొరత్త సంగతులు మ్య చెవులకు వినిపంచచనానవు గనుక వీటి
భావమేమో మేము తెలిసికొన్ గోరుచనానమ్ని చెపపరి.
ఏథెనుసవారందరును అకకడ నివసించ పరదేశులును ఏదోయొక కొరత్త సంగత్ర
చెపుపట యందును వినుటయందును మ్యత్ిమే త్మ్ కాలము గడుపు
చండువారు.
పౌలు అరేయొపగు మ్ధా నిలిచిచెపపన్ దేమ్న్గాఏథెనుసవారల్లరా, మీరు
సమ్సత విష్యములలో అత్ర దేవతాభ్కిిగలవారై యన్నట్ట
ు నాకు కన్బడు
చన్నది.
నేను సంచరించచ మీ దేవతా పరత్రమ్లను చూచచండగా ఒక బలిపీఠము
నాకు కన్బడెను. దాని మీదతెలియబడని దేవునికి అని వా
ర యబడియన్నది.
కాబటిు మీరు తెలియక దేనియందు భ్కిికలిగియనానరో దానినే నేను మీకు
పరచరపరచచనానను.
జగతు
త ను అందలి సమ్సతమును నిరిించిన్ దేవుడు తానే ఆకాశమున్కును
భూమికిని పరభువెైయన్నందున్ హసతకృత్ములైన్ ఆలయములలో నివసింపడు.

Then Paul stood in the midst of Mars' Hill and said, "Ye men of Athens, I
perceive that in all things ye are too superstitious.
For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this
inscription: `To the Unknown God'. Whom therefore ye worship in
ignorance, Him I declare unto you.
God who made the world and all things therein, seeing that He is Lord of
Heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands.
Neither is He worshiped with men's hands, as though He needed anything,
seeing He giveth to all life, and breath, and all things.
And He hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of
the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds
of their habitation,
that they should seek the Lord, if perhaps they might feel after Him and find
Him, though He be not far from every one of us.

ఆయన్ అందరికిని జీవమును ఊపరిని సమ్సతమును దయచేయవాడు గనుక
త్న్కు ఏదైన్ను కొదువ యన్నట్ట
ు మ్నుషుాల చేతులతో సేవింప బడువాడు
కాడు.
మ్రియ యావదూభమిమీద కాపుర ముండుటకు ఆయన్ యొకనినుండి పరత్ర
జాత్రమ్నుషుాలను సృష్ుంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని త్డవుల్లడి కనుగొందు
రేమో యని,
త్నున వెదకునిమిత్తము నిరణయకాలమును వారి నివాససథలముయొకక
పలిమేరలను ఏరపరచెను. ఆయన్ మ్న్లో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు
కాడు.
మ్న్మ్యయన్యందు బరదుకుచనానము, చలించ చనానము, ఉనికి
కలిగియనానము. అట్టవలమ్న్ మ్యయన్ సంతాన్మ్ని మీ కవీశవరులలో
కొందరును చెపుపచనానరు.

For in Him we live, and move, and have our being; as also certain of your
own poets have said, `For we are also His offspring.'

కాబటిు మ్న్ము దేవుని సంతాన్మైయండి, మ్నుషుాల చమ్తాకర
కలపన్లవలన్ మ్లచబడిన్ బంగారమునైన్ను వెండినైన్ను రాత్రనైన్ను
దేవత్వము పోలి యన్నదని త్లంపకూడదు.
ఆ అజా
ా న్కాలములను దేవుడు చూచి చూడన్ట్ట
ు గా ఉండెను; ఇపుపడెైతే
అంత్టను అందరును మ్యరుమ్న్సుస పందవలన్ని మ్నుషుాలకు
ఆజా
ా పంచచనానడు.
ఎందుకన్గా తాను నియమించిన్ మ్నుషుానిచేత్ నీత్ర న్నుసరించి
భూలోకమున్కు తీరుపతీరచ బోయెడి యొక దిన్మును నిరణయించి
యనానడు. మ్ృతులలోనుండి ఆయన్ను లేపన్ందున్ దీని న్ముిటకు
అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియనానడు.

But when they heard of the resurrection of the dead, some mocked and
others said, "We will hear thee again on this matter."

"For inasmuch, then, as we are the offspring of God, we ought not to think
that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and of
man's devising.
The times of this ignorance God overlooked, but now He commandeth all
men everywhere to repent,
because He hath appointed a Day in which He will judge the world in
righteousness by that Man whom He hath ordained. Of this He hath given
assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead."

So Paul departed from among them.

However, certain men cleaved unto him and believed, among whom were
Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with
them.
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మ్ృతుల పున్రుతా
థ న్మునుగూరిచ వారు వినిన్పుపడు కొందరు
అపహాసాముచేసిరి; మ్రికొందరుదీనిగూరిచ నీవు చెపుపన్ది ఇంకొకసారి
విందుమ్ని చెపపరి.
ఆల్లగుండగా పౌలు వారి మ్ధానుండి వెళ్లాపోయెను.
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అత్డు పరత్ర విశారంత్రదిన్మున్ సమ్యజమ్ందిరములో త్రికంచచ,
యూదులను గీరసు దేశసు
థ లను ఒపపంచచ నుండెను.

Acts

18

5

Acts

18

6

Acts

18

7

స్త్లయ త్రమోత్రయ మ్యసిదోనియనుండి వచిచన్పుపడు పౌలు వాకాము
బోధించటయందు ఆతురత్గలవాడెై, యేసే కీరసతని యూదులకు దృఢముగా
సాక్షామిచచ చండెను.
వారు ఎదురాడి దూష్ంచిన్పుపడు, అత్డు త్న్ వసతీములు దులుపుకొనిమీ
నాశన్మున్కు మీరే ఉత్తరవాదులు. నేను నిరోదష్ని; యికమీదట అన్ాజనుల
యొదదకు పోవుదున్ని వారితో చెపప
అకకడనుండి వెళ్లా, దేవునియందు భ్కిిగల తీత్రయ యూసు
త అను ఒకని
యింటికి వచెచను. అత్ని యిలు
ా సమ్యజమ్ందిరమును ఆనుకొనియండెను.
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అయితే కొందరు మ్నుషుాలు అత్ని హతు
త కొని విశవసించిరి. వారిలో
అరేయొపగీతుడెైన్ దియొనూసియ, దమ్రి అను ఒక స్త్తీయ, వీరితోకూడ
మ్రికొందరునుండిరి.
అట్టత్రువాత్ పౌలు ఏథెనుసనుండి బయలుదేరి కొరింథున్కు వచిచ, పంతు
వంశీయడెైన్ అకుల అనుఒక యూదుని, అత్ని భారాయె
ై న్ పరసికలాను
కనుగొని వారియొదదకు వెళ్లాను.
యూదులందరు రోమ్య విడిచి వెళ్లాపోవలన్ని కౌాదియ చకరవరిి
ఆజా
ా పంచిన్ందున్, వారు ఇటలీనుండి కొరత్తగా వచిచన్ వారు.
వారు వృత్రతకి డరాలు కుట్ట
ు వారు. పౌలు అదే వృత్రతగలవాడు గనుక వారితో
కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయచండిరి.

After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth.

There he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus and lately come
from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews
to depart from Rome. Paul went unto them,
and because he was of the same craft, he lodged with them and worked; for
by their occupation they were tentmakers.
And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded the Jews
and the Greeks.
And when Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was pressed
in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.
But when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment
and said unto them, "Your blood be upon your own heads; I am clean. From
henceforth I will go unto the Gentiles."
And he departed thence and entered into a certain man's house named
Justus, one who worshiped God and whose house was adjoining the
synagogue.
And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed in the Lord, with all
his house. And many of the Corinthians, hearing, believed and were
baptized.
Then the Lord spoke to Paul in the night through a vision, saying, "Be not
afraid, but speak and hold not thy peace.
For I am with thee, and no man shall set upon thee to hurt thee, for I have
many people in this city."

ఆ సమ్యజమ్ందిరపు అధికారియె
ై న్ కిరసుప త్న్ యింటివారందరితోకూడ
పరభువున్ందు విశావస ముంచెను. మ్రియ కొరింథ్రయలలో అనేకులువిని
విశవ సించి బాపతసిము పందిరి.
రాత్రివేళ దరశన్మ్ందు పరభువు నీవు భ్యపడక మ్యటల్లడుము, మౌన్ముగా
ఉండకుము.

And he continued there a year and six months, teaching the Word of God
among them.

10

నేను నీకు తోడెైయనానను, నీకు హాని చేయటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు;
ఈ పటుణములో నాకు బహు జన్మున్నదని పౌలుతో చెపపగా

saying, "This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law."

11

అత్డు వారిమ్ధా దేవుని వాకాము బోధించచ, ఒక సంవత్సరము మీద
ఆరునలలు అకకడ నివసించెను.

And when Paul was about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, "If it
were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would have
it that I should bear with you.

And when Gallio was deputy of Achaia, the Jews with one accord began an
insurrection against Paul, and brought him to the judgment seat,
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Acts

18

12

గలిాయోను అకయకు అధిపత్రగా ఉన్నపుపడు యూదులు ఏకీభ్వించి
పౌలుమీదికి లేచి నాాయపీఠము ఎదుటకు అత్ని తీసికొనివచిచ

But if it be a question of words and names and your own law, look ye to it;
for I will not be judge of such matters."

Acts

18

13

And he drove them from the judgment seat.
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వీడు ధరి శాసతీమున్కు వాత్రరికిముగా దేవుని ఆరాధించటకు జనులను పేరరే
పంచచనానడని చెపపరి.
పౌలు నోరు తెరచి మ్యట ల్లడబోగా గలిాయోనుయూదుల్లరా, యిదియొక
అనాాయము గాని చెడి నేరము గాని యె
ై న్యెడల నేను మీమ్యట
సహన్ముగా వినుట నాాయమే.
ఇది యేదోయక ఉపదేశమును, పేళాను, మీ ధరిశాసతీమును గూరిచన్
వాదమైతే మీరే దాని చూచకొనుడి; ఈల్లటి సంగతులనుగూరిచ విమ్రశ
చేయటకు నాకు మ్న్సుసలేదని యూదులతో చెపప
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వారిని నాాయపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.
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And he came to Ephesus and left them there, but he himself entered into
the synagogue and reasoned with the Jews.
When they desired him to tarry a longer time with them, he consented not,
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అపుపడందరు సమ్యజమ్ందిరపు అధికారియె
ై న్ సోసెతనేసును పట్ట
ు కొని
నాాయపీఠము ఎదుట కొటు సాగిరి. అయితే గలిాయోను వీటిలో ఏ
సంగత్రనిగూరిచయ లక్షాపటులేదు.
పౌలు ఇంకను బహుదిన్ములకకడ ఉండిన్ త్రువాత్ సహోదరులయొదద సెలవు but bade them farewell, saying, "I must by all means keep this feast that
పుచచకొని, త్న్కు మొ
ా కుకబడి యన్నందున్ కెంకేరయలో త్ల వెండు
ర కలు
cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God wills." And he
కత్రతరించకొని ఓడ యెకిక సిరియకు బయలుదేరను. పరసికలా అకుల
sailed from Ephesus.
అనువారు అత్నితోకూడ వెళ్లారి.
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వారు ఎఫెసున్కు వచిచన్పుపడు అత్డు వారిన్కకడ విడిచిపటిు, తాను
మ్యత్ిము సమ్యజమ్ందిరములో పరవేశించి, యూదులతో త్రికంచచండెను.

And when he had landed at Caesarea and had gone up and saluted the
church, he went down to Antioch.
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వారింకను కొంత్కాలముండుమ్ని అత్ని వేడుకొన్గా

And after he had spent some time there, he departed and went through all
the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.
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అత్డు ఒపపకదేవుని చిత్తమైతే మీయొదదకు త్రరిగి వతు
త న్ని చెపప, వారియొదద And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and
సెలవు పుచచకొని, ఓడ యెకిక ఎఫెసునుండి బయలుదేరను.
mighty in the Scriptures, came to Ephesus.
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త్రువాత్ కెైసరయ రేవున్ దిగి యెరూష్లేమున్కు వెళ్లా సంఘపువారిని
కుశలమ్డిగి, అంత్రయొకయకు వచెచను.
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Acts
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అకకడ కొంత్కాలముండిన్ త్రువాత్ బయలుదేరి వరుసగా గలతీయ
ప్ర
ర ంత్మ్ందును ఫు
ర గియయందును సంచరించచ శిషుాలన్ందరిని
సిథరపరచెను.
అలకసందిరయవాడెైన్ అపలో
ా అను ఒక యూదుడు ఎఫెసున్కు వచెచను.
అత్డు విదావంసుడును లేఖన్ముల యందు పరవీణుడునై యండెను.
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18

25

Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and
beat him in front of the judgment seat. But Gallio was concerned about
none of those things.
And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of
the brethren and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila,
having shorn his head at Cenchrea, for he had made a vow.

This man was instructed in the Way of the Lord; and being fervent in the
Spirit, he spoke and taught diligently the things of the Lord, though he knew
only the baptism of John.
And he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla
had heard him, they took him unto them and expounded unto him the Way
of God more perfectly.
And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote,
exhorting the disciples to receive him. And when he had come, he helped
them much who had believed through grace;
for he mightily refuted the Jews (and that publicly), showing by the
Scriptures that Jesus was Christ.

అత్డు పరభువు మ్యరుము విష్యమై ఉపదేశము పంది త్న్ ఆత్ియందు
తీవరపడి, యోహాను బాపతసిముమ్యత్ిమే తెలిసికొనిన్ వాడెైన్ను, యేసును
గూరిచన్ సంగతులు వివరముగా చెపప,
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పరసికలా అకులయ విని, అత్ని చేరుచకొని దేవునిమ్యరుము మ్రి పూరిిగా
అత్నికి విశద పరచిరి.

Acts

18

27

త్రువాత్ అత్డు అకయకు పోదలచిన్పుపడు అత్నిని చేరుచకొన్వలన్ని
he said unto them, "Have ye received the Holy Ghost, having believed?" And
సహోదరులు పోరతాసహపరచచ అకకడి శిషుాలకు వా
ర సిరి. అత్డకకడికి వచిచ they said unto him, "We have not so much as heard whether there is any
కృపచేత్ విశవసించిన్వారికి చాల సహాయము చేసెను.
Holy Ghost."

Acts
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యేసే కీరసు
త అని లేఖన్ములదావరా అత్డు దృషా
ు ంత్పరచి, యూదుల
వాదమును బహిరంగముగాను గటిుగాను ఖండించచ వచెచను.

And he said unto them, "Unto what then were ye baptized?" And they said,
"Unto John's baptism."

Acts
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1

Acts
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2

అపలో
ా కొరింథులో నున్నపుపడు జరిగిన్దేమ్న్గా, పౌలు పైపరదేశములలో
సంచరించి ఎఫెసున్కు వచిచకొందరు శిషుాలను చూచిమీరు
విశవసించిన్పుపడు పరిశుదా
ి త్ిను పందిత్రరా? అని వారి
వారుపరిశుదా
ి తుిడునానడన్న సంగత్రయే మేము విన్లేదని చెపపరి.

Then said Paul, "John verily baptized with the baptism of repentance, saying
unto the people that they should believe in Him who should come after him,
that is, in Christ Jesus."
When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
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And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon
them, and they spoke with tongues and prophesied.
And there were about twelve men in all.
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అపుపడత్డుఆల్లగెైతే మీరు దేనినిబటిు బాపతసిము పందిత్రరని అడుగగా
వారుయోహాను బాపతసిమునుబటిుయే అని చెపపరి.
అందుకు పౌలుయోహాను త్న్ వెనుక వచచవానియందు, అన్గా యేసు న్ందు
విశావసముంచవలన్ని పరజలతో చెపుపచ, మ్యరు మ్న్సుస విష్యమైన్
బాపతసిమిచెచన్ని చెపపను.
వారు ఆ మ్యటలు విని పరభువెైన్ యేసు నామ్మున్ బాపతసిము పందిరి.
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త్రువాత్ పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదా
ి త్ి వారిమీదికి వచెచను.
అపుపడు వారు భాష్లతో మ్యటల్లడుటకును పరవచించటకును
మొదలుపటిురి.
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వారందరు ఇంచమించ పండెరండుగురు పురుషులు.

And this continued for the space of two years, so that all who dwelt in Asia
heard the Word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.
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And God wrought special miracles by the hands of Paul,
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త్రువాత్ అత్డు సమ్యజమ్ందిరములోనికి వెళ్లా పరసం గించచ, దేవుని
రాజామును గూరిచ త్రికంచచ, ఒపపంచచ, ధైరాముగా మ్యటల్లడుచ
మూడు నలలు గడిపను.
అయితే కొందరు కఠిన్పరచబడిన్వారై యొపుపకొన్క, జన్సమూహము
ఎదుట ఈ మ్యరుమును దూష్ంచచన్నందున్ అత్డు వారిని విడిచి,
శిషుాలను పరతేాకపరచకొని పరత్రదిన్ము తురన్
రండండావరకు ఈల్లగున్ జరిగెను గనుక యూదులేమి గీరసుదేశసు
థ లేమి
ఆసియలో కాపురమున్న వారందరును పరభువు వాకాము వినిరి.

Acts

19

11

మ్రియ దేవుడు పౌలుచేత్ విశ్రష్మైన్ అదుభత్ ములను చేయించెను;

And there were seven sons of one Sceva, a Jew and chief of the priests, who
did so.

And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed
through the upper regions, came to Ephesus; and finding certain disciples,

And he went into the synagogue and spoke boldly for the space of three
months, disputing and persuading about the things concerning the Kingdom
of God.
But when divers ones were hardened and believed not, but spoke evil of
that Way before the multitude, he departed from them and separated the
disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.

so that handkerchiefs or aprons from his body were brought unto the sick,
and the diseases departed from them and the evil spirits went out of them.
Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took it upon themselves to
pronounce the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits,
saying, "We adjure you by Jesus whom Paul preacheth."
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అత్ని శరీరమున్కు త్గిలిన్ చేత్ర గుడిలైన్ను న్డికటాయిన్ను రోగులయొదదకు
తెచిచన్పుపడు రోగములు వారిని విడిచెను, దయాములు కూడ వదలి
పోయెను.
అపుపడు దేశసంచారులును మ్యంత్రికులునైన్ కొందరు యూదులుపౌలు
పరకటించ యేసు తోడు మిముిను ఉచాచటన్ చేయచనానన్ను మ్యట
చెపప, దయాములు పటిున్వారిమీద పరభువెైన్ యేస

And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, but
who are ye?"

14

యూదుడెైన్ సెకవయను ఒక పరధాన్యాజకుని కుమ్యరులు ఏడుగురు
ఆల్లగు చేయచండిరి.

And this became known to all the Jews and Greeks also dwelling in Ephesus,
and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified.
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And many who believed came, and confessed, and showed their deeds.
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అందుకు ఆ దయాము నేను యేసును గురిరుగుదును, పౌలునుకూడ
ఎరుగుదును, గాని మీరవరని అడుగగా
ఆ దయాముపటిున్వాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదదరిని లొంగదీసి
గెలిచెను; అందుచేత్ వారు దిగంబరులై గాయము త్గిలి ఆ యింటనుండి
ప్రరిపోయిరి.
ఈ సంగత్ర ఎఫెసులో కాపురమున్న సమ్సతమైన్ యూదు లకును గీరసు
దేశసు
థ లకును తెలియవచిచన్పుపడు వారికందరికి భ్యము కలిగెను గనుక
పరభువెైన్ యేసు నామ్ము ఘన్ పరచబడెను.
విశవసించిన్వారు అనేకులు వచిచ, తాము చేసిన్వాటిని
తెలియజేసియొపుపకొనిరి.
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అపుపడు త్న్కు పరిచరాచేయ వారిలో త్రమోత్ర ఎరసు
త అను వారి నిదదరిని
మ్యసిదోనియకు పంప, తాను ఆసియలో కొంత్కాలము నిలిచియండెను.

These he called together with the workmen of like occupation, and said,
"Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.
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ఆ కాలమ్ందు కీరసు
త మ్యరుమునుగూరిచ చాల అలారి కలిగెను.

Moreover, ye see and hear that, not alone at Ephesus but almost
throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away many
people, saying that they are not gods which are made with hands,
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ఏల్లగన్గాదేమేత్రియను ఒక కంసాలి అరిమిదేవికి వెండి గుళాను
చేయించటవలన్ ఆ పని వారికి మిగుల ల్లభ్ము కలుగజేయచండెను.
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so that not only this our craft is in danger of being set at nought, but also
the temple of the great goddess Diana should be despised and her
magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world
worshipeth."
And when they heard these things, they were full of wrath and cried out,
saying, "Great is Diana of the Ephesians!"

అత్డు వారిని అటిు పనిచేయ ఇత్రులను గుంపుకూరిచ అయాల్లరా, యీ
పనివలన్ మ్న్కు జీవన్ము బహు బాగుగా జరుగు చన్నదని మీకు
తెలియను.
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మ్రియ మ్యంత్రిక విదా అభ్ాసించిన్వారు అనేకులు త్మ్ పుసతకములు
తెచిచ, అందరియెదుట వాటిని కాలిచవేసిరి. వారు లకక చూడగా వాటి వెల
యేబదివేల వెండి రూకల్లయెను.
ఇంత్ పరభా వముతో పరభువు వాకాము పరబలమై వాాపంచెను.
ఈల్లగు జరిగిన్ త్రువాత్ పౌలు మ్యసిదోనియ అకయ దేశముల
మ్యరుమున్వచిచ యెరూష్లేమున్కు వెళావలన్ని మ్న్ సుసలో
ఉదేదశించినేన్కకడికి వెళ్లాన్ త్రువాత్ రోమ్యకూడ చూడవలన్ని అనుకొనను.

And the man in whom the evil spirit dwelt leaped on them, and overcame
them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked
and wounded.

Many of those also who used occult arts brought their books together and
burned them before all men; and they counted up the price of them, and
found it to be fifty thousand pieces of silver.
So the Word of God grew mightily and prevailed.

After these things were ended, Paul purposed in the Spirit, when he had
passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying,"After I
have been there, I must also see Rome."
So he sent into Macedonia two of those who had ministered unto him,
Timothy and Erastus; but he himself stayed in Asia for a season.
And the same time, there arose no small stir about that Way.
For a certain man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines
for Diana, brought no small gain unto the craftsmen.
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అయితే చేతులతో చేయబడిన్వి దేవత్లు కావని యీ పౌలు చెపప, ఎఫెసులో And the whole city was filled with confusion and, having seized Gaius and
మ్యత్ిము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంత్ట బహు జన్ మును ఒపపంచి,
Aristarchus, men of Macedonia who were Paul's companions in his travel,
త్రిపపయన్న సంగత్ర మీరు చూచియ వినియ నున్
they rushed with one accord into the theater.
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మ్రియ ఈ మ్న్ వృత్రతయందు లక్షాము త్పపపోవుటయే గాక,
మ్హాదేవియె
ై న్ అరిమి దేవియొకక గుడి కూడ త్ృణీకరింపబడి,
ఆసియయందంత్ టను భూలోకమ్ందును పూజంపబడుచన్న ఈమయొకక
గొపపత్న్ము తొలగిపోవున్ని భ్యముతోచచన్నదని వారితో చెపపను.

And when Paul would have entered in unto the people, the disciples
suffered him not.
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And certain of the Asian chiefs, who were his friends, sent unto him, urging
that he would not venture into the theater.
Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was in
confusion, and the greater part knew not why they had come together.
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వారు విని రౌదరముతో నిండిన్ వారైఎఫెస్త్యల అరిమిదేవి మ్హాదేవి అని
కేకలువేసిరి;
పటుణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మ్రియ వారు పౌలుతో పరయాణమై
వచిచన్ మ్యసిదోనియ వారైన్ గాయియను అరిసతరుకను పట్ట
ు కొని దొమిిగా
నాటకశాలలో చొరబడిరి.
పౌలు జనుల సభ్ యొదదకు వెళాదలచెను, గాని శిషుాలు వెళానియాలేదు.
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And they drew Alexander out from the multitude, the Jews putting him
forward. And Alexander beckoned with his hand, and would have made his
defense unto the people;
but when they perceived that he was a Jew, all with one voice for about the
space of two hours cried out, "Great is Diana of the Ephesians!"

మ్రియ ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అత్నికి సేనహి తులైయండి
అత్నియొదదకు వరిమ్యన్ము పంపనీవు నాటక శాలలోనికి వెళావదదని అత్ని
వేడుకొనిరి.
ఆ సభ్ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీల్లగున్, కొందరాల్లగున్ కేకలువేసిరి; And when the town clerk had appeased the people, he said, "Ye men of
తామందు నిమిత్తము కూడుకొనిరో చాల మ్ందికి తెలియలేదు.
Ephesus, what man is there who knoweth not that the city of the Ephesians
is a worshiper of the great goddess Diana, and of the image which fell down
from Jupiter?
అపుపడు యూదులు అలకసందు
ర ను ముందుకు తో
ి యగా కొందరు
Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be
సమూహములో నుండి అత్నిని ఎదుటికి తెచిచరి. అలకసందు
ర సెైగచేసి
quiet and do nothing rashly;
జనులతో సమ్యధాన్ము చెపుపకొన్వలన్ని యండెను.
అయితే అత్డు యూదుడని వారు తెలిసికొనిన్పుపడు అందరును
for ye have brought hither these men who are neither robbers of churches,
ఏకశబదముతో రండు గంటలసేపుఎఫెస్త్యల అరిమిదేవి మ్హాదేవి అని
nor yet blasphemers of your goddess.
కేకలువేసిరి.
అంత్ట కరణము సమూహమును సముదాయించిఎఫెస్త్యల్లరా, ఎఫె
Therefore if Demetrius and the craftsmen who are with him have a matter
స్త్యల పటుణము అరిమి మ్హాదేవికిని దుాపత్రయొదదనుండి పడిన్ మూరిికిని against any man, the law is open and there are deputies. Let them implead
ప్రలకురాలై యన్నదని తెలియని వాడెవడు
one another.
ఈ సంగతులు నిరాకేుపమైన్వి గనుక మీరు శాంత్ము కలిగి ఏదియ
But if ye inquire of anything concerning other matters, it shall be
ఆతురపడి చేయకుండుట అవశా కము.
determined in a lawful assembly.
మీరు ఈ మ్నుషుాలను తీసికొనివచిచత్రరి. వీరు గుడి దోచిన్వారు కారు, మ్న్ For we are in danger of being called in question for this day's uproar, there
దేవత్ను దూష్ంపను లేదు.
being no cause whereby we can give an account of this concourse."
దేమేత్రికిని అత్నితోకూడనున్న కమ్సాలులకును ఎవని మీదనైన్ను
వావహారమేదైన్ ఉన్నయెడల నాాయసభ్లు జరుగుచన్నవి, అధిపతులు
ఉనానరు గనుక వారు ఒకరితో ఒకరు వాాజా మ్యడవచచను.

And when he had thus spoken, he dismissed the assembly.
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అయితే మీరు ఇత్ర సంగతులనుగూరిచ యేమైన్ను విచారణ చేయవలన్ని
యంటే అదికరమ్మైన్ సభ్లో పరిషాకరమ్గును.
మ్న్ము ఈ గలిబిలినిగూరిచ చెపపదగిన్ కారణమేమియ లేన్ందున్, నేడు
జరిగిన్ అలారినిగూరిచ మ్న్లను విచారణ లోనికి తెతు
త రేమో అని
భ్యమ్వుచన్నది. ఇట్ట
ా గుంపు కూడిన్ందుకు త్గిన్ కారణము
చెపపజాలమ్ని వారితో అనను.
అత్డ్రల్లగు చెపప సభ్ను ముగించెను.

And after the uproar had ceased, Paul called unto him the disciples, and
embraced them, and departed to go into Macedonia.
And when he had gone through those parts and had given them much
exhortation, he came into Greece.

ఆ యలారి అణగిన్ త్రువాత్ పౌలు శిషుాలను త్న్ యొదదకు పలువన్ంపంచి
హెచచరించిన్మీదట వారియొదద సెలవు పుచచకొని మ్యసిదోనియకు వెళ్ల
ా టకు
బయలు దేరను.
ఆ పరదేశములయందు సంచరించి, పకుకమ్యటలతో వారిని హెచచరించి
గీరసున్కు వచెచను.
అత్డు అకకడ మూడు నలలు గడిప ఓడయెకిక సిరియకు వెళా వలన్ని
యండగా అత్ని విష్యమై యూదులు కుటి చేయచన్నందున్
మ్యసిదోనియమీదుగా త్రరిగి రావలన్ని నిశచయించకొనను.

And there accompanied him into Asia, Sopater of Berea, and Aristarchus
and Secundus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy; and
from Asia, Tychichus and Trophimus.
These, going ahead, tarried for us at Troas.

మ్రియ పురు
థ డునైన్ సోపతు
ి ను,
ర కుమ్యరుడును బెరయ పటుణసు
థెససలొనీకయలలో అరిసతరుకను, సెకుందును, దరేబ పటుణసు
థ డెైన్
గాయియను, త్రమోత్రయను, ఆసియ దేశసు
థ లైన్ తుకికు, తో
ి ఫి మును
అత్నితోకూడ వచిచరి.
వీరు ముందుగా వెళ్లా తో
ి యలో మ్యకొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండిరి.

And upon the first day of the week, when the disciples came together to
break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and
continued his speech until midnight.
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పులియని ర్కట్టుల దిన్ములైన్ త్రువాత్ మేము ఓడ ఎకిక ఫిలిపీప విడిచి,
అయిదు దిన్ములలో తో
ి యకు వచిచ, అచచట వారి యొదద ఏడు దిన్ములు
గడిపత్రవిిు.
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ఆదివారమున్ మేము ర్కట్టు విరుచటకు కూడిన్పుపడు, పౌలు మ్రునాడు
వెళానైయండి, వారితో పరసంగించచ అరిరాత్రివరకు విసతరించి
మ్యటల్లడుచండెను.
మేము కూడియన్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను.
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And there he abode three months. And when the Jews laid wait for him, as
he was about to sail for Syria, he purposed to return through Macedonia.

And we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread and
came unto them in five days at Troas, where we stayed seven days.

And there were many lights in the upper chamber where they were
gathered together.
And there sat in a window a certain young man named Eutychus, having
fallen into a deep sleep; and as Paul was long in preaching, he sank down
with sleep and fell down from the third floor and was taken up dead.
And Paul went down and fell on him and, embracing him, said, "Trouble not
yourselves, for his life is in him."
When he therefore had come up again, and had broken bread and eaten
and talked for a long while, even until break of day, he departed.

అపుపడు ఐతుకు అను నొక ¸యవన్సు
థ డు కిటికీలో కూరుచండి గాఢ నిదరపోయి, And they brought the young man alive, and were not a little comforted.
పౌలు చాలసేవు పరసంగించచండగా నిదా
ర భారమువలన్ జ్యగి, మూడవ
అంత్సు
త నుండి కిరందపడి చనిపోయిన్ వాడెై
అంత్ట పౌలు కిరందికి వెళ్లా అత్నిమీద పడి కౌగిలించకొనిమీరు తొందరపడకుడి, And we went ahead to the ship and sailed for Assos, there intending to take
అత్ని ప్ర
ర ణమ్త్నిలో నున్నదని వారితో చెపపను.
aboard Paul; for so had he arranged, intending himself to go on foot.
అత్డు మ్రల పైకి వచిచ ర్కట్టు విరిచి పుచచకొని, తెలావారువరకు విసాతరముగా And when he met with us at Assos, we took him on board and came to
సంభాష్ంచి బయలు దేరను.
Mitylene.
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వారు బరదికిన్ ఆ చిన్నవానిని తీసికొని వచిచ న్పుపడు వారికి విశ్రష్మైన్
ఆదరణ కలిగెను.
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మేము ముందుగా ఓడ ఎకిక అసుసలో పౌలును ఎకికంచకొన్వలన్ని అకకడికి
వెళ్లాత్రవిిు. తాను కాలి న్డకను వెళావలన్ని అత్డా పరకారముగా మ్యకు నియ
మించియండెను.
అసుసలో అత్డు మ్యతో కలిసికొని న్పుపడు మేమ్త్నిని ఎకికంచకొని మితు
లేనేకు వచిచత్రవిిు.
అచచటనుండి వెళ్లా మ్రునాడు కీయొసున్కు ఎదురుగా వచిచత్రవిిు.
మ్రునాడు సమొసున్కు చేరి ఆ మ్రునాడు మిలేతుకు వచిచత్రవిిు.
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ఇదిగో నేనిపుపడు ఆత్ియందు బంధింపబడిన్వాడనై యెరూష్ లేమున్కు
వెళ్ల
ా చనానను, అకకడ నాకు ఏమేమి సంభ్ వించనో తెలియదుగాని,

"And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching
the Kingdom of God, shall see my face no more.
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బంధకములును శర మ్లును నాకొరకు కాచకొనియన్నవని పరిశుదా
ి త్ి పరత్ర
పటు ణములోను నాకు సాక్షామిచచచనానడని తెలియను.

Therefore I attest to you this day that I am pure from the blood of all men,
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for I have not shrunk from declaring unto you all the counsel of God.
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అయితే దేవుని కృప్రసువారినుగూరిచ సాక్షామిచచటయందు నా పరుగును,
నేను పరభువెైన్ యేసువలన్ పందిన్ పరిచరాను, తుదముటిుంపవలన్ని నా
ప్ర
ర ణమును నాకెంత్ మ్యత్ిమును
ఇదిగో దేవుని రాజామునుగూరిచ పరకటించచ నేను మీ మ్ధాను
సంచరించచంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని
నాకిపుపడు తెలియను.
కాబటిు మీలో ఎవరి నాశన్ము విష్యమైన్ను2 నేను దోష్నికాన్ని నేడు
మిముిను సాక్షాము పట్ట
ు చనానను.

సాధామైతే పంతెకొసు
త దిన్మున్ యెరూష్లేములో ఉండవలన్ని పౌలు
త్వరపడుచండెను గనుక అత్డు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫె
సును దాటిపోవలన్ని నిశచయించకొని యండెను.
అత్డు మిలేతునుండి ఎఫెసున్కు వరిమ్యన్ము పంప సంఘపు పదదలను
పలిపంచెను.
వారు త్న్యొదదకు వచిచన్పుపడత్డు వారితో ఇటానను నేను ఆసియలో
కాలుపటిున్ దిన్మునుండి, ఎలాకాలము మీ మ్ధా ఏల్లగు న్డుచకొంటినో
మీరే యెరుగుదురు.
యూదుల కుటిలవలన్ నాకు శోధన్లు సంభ్వించిన్ను, కనీనళ్ల
ా విడుచచ
పూరణమైన్ విన్యభావముతో నేనేల్లగున్ పరభువును సేవించచంటినో మీకే
తెలియను.
మ్రియ పరయోజన్కరమైన్ది ఏదియ దాచకొన్క బహిరంగముగాను,
ఇంటింటను మీకు తెలియజేయచ బోధించచ,
దేవుని యెదుట మ్యరుమ్న్సుస పంది మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త న్ందు
విశావసముంచ వలన్ని, యూదులకును గీరసుదేశసు
థ లకును ఏల్లగు సాక్షా
మిచచచంటినో యిదంత్య మీకు తెలియను.

And we sailed thence and arrived the next day off Chios; and the next day
we arrived at Samos and tarried at Trogyllium; and the next day we came to
Miletus.
For Paul had determined to sail past Ephesus, because he would not spend
the time in Asia; for he was in haste, that it might be possible for him to be
at Jerusalem on the day of Pentecost.
And from Miletus he sent to Ephesus, and called for the elders of the church.
And when they had come to him, he said unto them, "Ye know, from the
first day that I came into Asia, in what manner I have been with you in all
seasons,
serving the Lord in all humility of mind, and with many tears and
temptations which befell me through the lying in wait of the Jews;
and how I kept back nothing that was profitable for you, but have shown
you and have taught you publicly and from house to house,
testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God
and faith toward our Lord Jesus Christ.
And now behold, bound by the Spirit, I go unto Jerusalem, not knowing the
things that shall befall me there,
save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and
afflictions await me.
But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself,
so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have
received from the Lord Jesus, to testify to the Gospel of the grace of God.

"Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the
Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He
hath purchased with His own blood.
For I know this: that after my departing shall grievous wolves enter in
among you, not sparing the flock.
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దేవుని సంకలపమ్ంత్య మీకు తెలుపకుండ నేనేమియ దాచకొన్లేదు.
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దేవుడు త్న్ సవరకిమిచిచ సంప్రదించిన్ త్న్ సంఘమును కాయటకు
పరిశుదా
ి త్ి మిముిను దేనియందు అధాకు
ు లనుగా ఉంచెనో ఆ
యావతు
త మ్ందను గూరిచయ, మీ మ్ట్ట
ు కు మిముిను గూరిచయ జాగరత్తగా
ఉండుడి.
నేను వెళ్లాపోయిన్ త్రువాత్ కూ
ా మీలో పరవేశించన్ని నాకు
ర రమైన్ తోడళ్ల
తెలియను; వారు మ్ందను కనికరింపరు.
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ఎవని వెండినైన్ను, బంగారమునైన్ను వసతీ ములనైన్ను నేను ఆశింపలేదు;

And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all.

Acts

20

34

And they all wept sorely and fell on Paul's neck and kissed him,

Acts

20

35

Acts

20

36

నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు
కష్ుపడిన్వని మీకే తెలియను.
మీరును ఈల్లగు పరయాసపడి బలహీనులను సంరకిుంపవలన్నియ
పుచచకొనుటకంట్ట ఇచచట ధన్ాము అని పరభువెైన్ యేసు చెపపన్ మ్యటలు
జా
ా పకము చేసికొన్వలన్నియ అనిన విష్యములలో మీకు మ్యదిరి
చూపత్రన్ని చెపపను.
అత్డ్రల్లగు చెపప మోకాళ్ల
ా ని వారందరితో ప్ర
ర రథన్ చేసెను.
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Also from among your own selves shall men arise, speaking perverse things
to draw away disciples after them.
Therefore watch, and remember that for the space of three years I ceased
not to warn everyone night and day with tears.

"And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace,
which is able to build you up and to give you an inheritance among all those
who are sanctified.
మ్రియ శిషుాలను త్మ్వెంట ఈడుచకొని పోవలన్ని వంకర మ్యటలు పలుకు I have coveted no man's silver or gold or apparel.
మ్నుషుాలు మీలోనే బయలుదేరుదురు.
కావున్ నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్ల
ా కనీనళ్ల
ా విడుచచ పరత్ర
Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my own
మ్ను షుానికి మ్యన్క బుదిి చెపపత్రన్ని మీరు జా
ా పకము చేసికొని
necessities, and also to those who were with me.
మలకువగాఉండుడి.
ఇపుపడు దేవునికిని ఆయన్ కృప్ర వాకామున్కును మిముిను
I have shown you all things, how that by so laboring ye ought to support the
అపపగించచనానను. ఆయన్ మీకు కేుమ్యభివృదిి కలుగజేయటకును,
weak and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, `It is more
పరిశుదిపరచ బడిన్వారందరిలో సావసథా మ్నుగరహించటకును శకిి మ్ంతుడు. blessed to give than to receive.'"

అపుపడు వారందరు చాల ఏడిచరి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని
అత్డు చెపపన్ మ్యటకు విశ్రష్ముగా దుుఃఖించచ
పౌలు మడమీద పడి అత్నిని ముదు
ద పట్ట
ు కొని, వారు ఓడవరకు అత్నిని సాగ
న్ంపరి.

sorrowing most of all because of the words which he had spoken, that they
should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.

And it came to pass that after we had parted from them and had launched,
we came on a straight course unto Coos, and the day following unto
Rhodes, and from thence unto Patara.
And finding a ship sailing over unto Phoenicia, we went aboard and set forth.
Now when we had sighted Cyprus, we left it on the left hand, and sailed to
Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unload her burden.

మేము వారిని విడిచిపటిు ఓడ ఎకిక త్రన్నగా వెళ్లా కోసుకును, మ్రునాడు
ర్కదుకును, అకకడనుండి పత్రకును వచిచత్రవిిు.
అపుపడు ఫేనీకేకు వెళా బోవుచన్న ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎకిక
బయలుదేరిత్రవిిు.

And having found disciples, we tarried there seven days. They told Paul
through the Spirit that he should not go up to Jerusalem.
And when those days there had been accomplished, we departed and went
our way; and they all brought us on our way, with wives and children, until
we were out of the city. And we kneeled down on the shore and prayed.

కుపరకు ఎదురుగా వచిచ, దానిని ఎడమ్ త్ట్ట
ు న్ విడిచి, సిరియవెైపుగా వెళ్లా,
తూరులో దిగిత్రవిిు; అకకడ ఓడ సరుకు దిగుమ్త్ర చేయవలసియండెను.

And when we had taken our leave one of another, we boarded ship, and
they returned home again.
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మేమ్కకడ నున్న శిషుాలను కనుగొని యేడుదిన్ములకకడ ఉంటిమి.
వారునీవు యెరూష్లేములో కాలు పటువదదని ఆత్ిదావరా పౌలుతో చెపపరి.

And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais and
saluted the brethren, and stayed with them one day.
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The next day, we who were in Paul's company departed and came unto
Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, who was
one of the seven, and lodged with him.
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ఆ దిన్ములు గడిపన్ త్రువాత్ పరయాణమై పోవుచండగా, భారాలతోను
పలాలతోను వారందరు మ్ముిను పటుణము వెలుపలి వరకు
సాగన్ంపవచిచరి. వారును మేమును సముదరతీరమున్ మోకాళ్ల
ా ని ప్ర
ర రథన్చేసి
యొకరియొదద ఒకరము సెలవు పుచచకొంటిమి.
అంత్ట మేము ఓడ ఎకికత్రవిిు, వారు త్మ్ త్మ్ యిండాకు త్రరిగి వెళ్లారి.
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And this man had four daughters, virgins, who prophesied.

మేము తూరునుండి చేసిన్ పరయాణము ముగించి, తొలమ్యయికి వచిచ,
సహోదరులను కుశలమ్డిగి వారి యొదద ఒక దిన్ముంటిమి.
మ్రునాడు మేము బయలుదేరి కెైసరయకు వచిచ, యేడుగురిలో నొకడును
సువారిికుడునైన్ ఫిలిపుప ఇంట పరవేశించి అత్నియొదద ఉంటిమి.

And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain
prophet named Agabus.
And when he had come unto us, he took Paul's girdle and bound his own
hands and feet, and said, "Thus saith the Holy Ghost, `So shall the Jews at
Jerusalem bind the man who owneth this girdle, and shall deliver him into
the hands of the Gentiles.'"
కన్ాకలుగా ఉన్న న్లుగురు కుమ్యరిలు అత్నికుండిరి, వారు పరవచించవారు. And when we heard these things, both we and those at that place besought
him not to go up to Jerusalem.
మేమ్నేక దిన్ములకకడ ఉండగా, అగబు అను ఒక పరవకి యూదయనుండి
Then Paul answered, "What mean ye to weep and to break mine heart? For I
వచెచను.
am not only ready to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of
the Lord Jesus."
అత్డు మ్యయొదదకు వచిచ పౌలు న్డికట్ట
ు తీసికొని, త్న్ చేతులను కాళాను
And when he would not be dissuaded, we ceased, saying, "The will of the
కట్ట
ు కొనియెరూష్లేములోని యూదులు ఈ న్డికట్ట
ు గల మ్నుషుాని ఈల్లగు Lord be done."
బంధించి, అన్ాజనుల చేత్రకి అపపగింతురని
ఈ మ్యట విని న్పుపడు మేమును అకకడివారునుయెరూష్లేమున్కు
And after those days we took up our baggage and went up to Jerusalem.
వెళావదదని అత్ని బత్రమ్యలుకొంటిమి గాని
పౌలు ఇదందుకు? మీరు ఏడిచ నా గుండె బదదలు చేసెదరేల? నేనైతే పరభువెైన్
There went with us also certain of the disciples of Caesarea, who brought
యేసు నామ్ము నిమిత్తము యెరూష్లేములో బంధింపబడుటకు మ్యత్ిమే
with them one Mnason of Cyprus, an old disciple, with whom we were to
గాక చనిపోవుటకును సిదిముగా ఉనానన్ని చెపపను.
lodge.
అత్డు ఒపుపకొన్న్ందున్ మేముపరభువు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊర
కుంటిమి.
ఆ దిన్ములైన్ త్రువాత్ మ్యకు కావలసిన్ సామ్గిర తీసికొని యెరూష్లేమున్కు
ఎకికపోత్రవిిు.
మ్రియ కెైసరయనుండి కొందరు శిషుాలు, మొదటనుండి శిషుాడుగా ఉండిన్
కుపీరయడెైన్ మ్యనసోను ఇంట మేము దిగవలన్ను ఉదేదశముతో అత్నిని
వెంటబెట్ట
ు కొని మ్యతో కూడ వచిచరి.
మేము యెరూష్లేమున్కు వచిచన్పుపడు సహోదరులు మ్ముిను
సంతోష్ముతో చేరుచకొనిరి.
మ్రునాడు పదదలందరు అకకడికి వచిచయండగా పౌలు మ్యతో కూడ
యాకోబునొదదకు వచెచను.

And when we had come to Jerusalem, the brethren received us gladly.
And the day following, Paul went with us unto James, and all the elders
were present.
And when he had saluted them, he declared particularly what things God
had wrought among the Gentiles by his ministry.
And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, "Thou
seest, brother, how many thousands of Jews there are who believe, and
they are all zealous for the law.
And they are informed about thee, that thou teachest all the Jews who are
among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to
circumcise their children, nor walk according to the customs.
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అత్డు వారిని కుశల మ్డిగి, త్న్ పరిచరావలన్ దేవుడు అన్ాజనులలో
జరిగించిన్ వాటిని వివరముగా తెలియజపపను.
వారు విని దేవుని మ్హిమ్పరచి అత్ని చూచిసహోదరుడా, యూదులలో
విశావసులైన్వారు ఎనిన వేలమ్ంది యనానరో చూచ చనానవుగదా?
వారందరును ధరిశాసతీమ్ందు ఆసకిి గలవారు.
అన్ా జనులలో ఉన్న యూదులు త్మ్ పలాలకు సున్నత్ర
చేయకూడదనియ, మ్న్ ఆచారముల చొపుపన్ న్డువకూడదనియ నీవు
చెపుపటవలన్ వారందరు మోషేను విడిచిపటువలన్ని నీవు బోధిం

What is therefore to be done? The multitude must surely come together, for
they will hear that thou art come.
Do therefore this which we say to thee: We have four men who have taken
a vow upon themselves.
Take them and purify thyself with them, and bear their charges with them,
that they may shave their heads; and all may know that those things of
which they have been informed concerning thee are nothing, butthat thou
thyself also walkest orderly and keepest the law.

కావున్ మ్న్ మేమి చేయదుము? నీవు వచిచన్ సంగత్ర వారు త్పపక విందురు. And as to the Gentiles who believe, we have written and concluded that
they observe no such thing, save only that they keep themselves from
things offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from
fornication."
కాబటిు మేము నీకు చెపపన్ట్ట
ు చేయము. మొ
ా కుకబడియన్న న్లుగురు
Then Paul took the men, and the next day, purifying himself with them, he
మ్నుషుాలు మ్యయొదద ఉనానరు.
entered into the temple to signify the accomplishment of the days of
purification, until an offering should be offered for every one of them.
నీవు వారిని వెంటబెట్ట
ు కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిిచేసికొని, వారు త్లకౌురము
చేయించకొనుటకు వారికయెాడి త్గులుబడి పట్ట
ు కొనుము; అపుపడు నినున
గూరిచ తాము వినిన్ వరిమ్యన్ము నిజము కాదనియ, నీవును
ధరిశాసతీమును గెైకొని యథావిధిగా న్డుచకొను చనానవనియ
తెలిసికొందురు
అయితే విశవసించిన్ అన్ాజనులను గూరిచ వారు విగరహములకు అరిపంచిన్
వాటి రకిమును గొంతు పసికి చంపన్దానిని, జారత్వమును మ్యన్వలసిన్దని
నిరణయించి వారికి వా
ర సియనానమ్ని చెపపం

And when the seven days were almost ended, the Jews who were from Asia,
when they saw him in the temple, stirred up all the people and laid hands
on him,

అంత్ట పౌలు మ్రునాడు ఆ మ్నుషుాలను వెంట బెట్ట
ు కొని పోయి,
వారితోకూడ శుదిిచేసికొని, దేవాలయములో పరవేశించి, వారిలో పరత్రవానికొరకు
కానుక అరిపంచవరకు శుదిిదిన్ములు నరవేరుచ
ఏడు దిన్ములు కావచిచన్పుపడు ఆసియనుండి వచిచన్ యూదులు
దేవాలయములో అత్ని చూచి, సమూహమ్ంత్టిని కలవరపరచి అత్నిని
బలవంత్ముగా పట్ట
ు కొని
ఇశారయేలీయల్లరా, సహాయము చేయరండి; పరజలకును ధరిశాసతీమున్కును
ఈ సథలమున్కును విరోధముగా అందరికిని అంత్టను బోధించచన్నవాడు
వీడ. మ్రియ వీడు గీరసుదేశసథ
ఏలయన్గా ఎఫెస్త్యడెైన్ తో
ి ఫిమును అత్నితోకూడ పటుణములో
అంత్కుముందు వారు చూచి యన్నందున్ పౌలు దేవాలయములోనికి అత్ని
తీసికొని వచెచన్ని ఊహించిరి.
పటుణమ్ంత్య గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా
పరుగెత్రతకొని వచిచ, పౌలును పట్ట
ు కొని దేవాలయములోనుండి అత్నిని
వెలుపలికి ఈడిచరి; వెంటనే త్లుపులు మూయబడెను.

(For they had seen previously with him in the city Trophimus an Ephesian,
whom they supposed that Paul had brought into the temple.)

crying out, "Men of Israel, help! This is the man who teacheth all men
everywhere against the people and the law and this place, and furthermore
brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place."

And all the city was moved and the people ran together, and they took Paul
and dragged him out of the temple; and forthwith the doors were shut.
And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of
the garrison that all Jerusalem was in an uproar,
who immediately took soldiers and centurions and ran down unto them;
and when they saw the chief captain and the soldiers, they left off beating
Paul.
Then the chief captain came near, and took him and commanded that he be
bound with two chains, and demanded who he was and what he had done.
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వారత్ని చంపవలన్ని యత్రనంచచండగా యెరూష్ లేమ్ంత్య గలిబిలిగా And some cried one thing, some another, among the multitude. And when
ఉన్నదని పటాలపు పై యధికారికి వరిమ్యన్ము వచెచను;
he could learn nothing with certainty because of the tumult, he commanded
him to be carried into the castle.
వెంటనే అత్డు సెైనికులను శతాధి పతులను వెంట బెట్ట
ు కొని వారియొదదకు
And when Paul came upon the stairs, so it was that he had to be borne by
పరుగెత్రతవచెచను; వారు పై యధికారిని సెైనికులను రాణువవారిని చూచి
the soldiers because of the violence of the people.
పౌలును కొట్ట
ు ట మ్యనిరి.
పై యధికారి దగురకు వచిచ అత్ని పట్ట
ు కొని, రండు సంకెళాతో బంధించమ్ని
For the multitude of the people followed after, crying, "Away with him!"
ఆజా
ా పంచి ఇత్డెవడు? ఏమిచేసెన్ని అడుగగా,
సమూహములో కొందరీల్లగు కొందరాల్లగు కేకలువేయచన్నపుపడు
And as Paul was about to be led into the castle, he said unto the chief
అలారిచేత్ అత్డు నిజము తెలిసికొన్లేక కోటలోనికి అత్ని తీసికొనిపమ్ిని
captain, "May I speak unto thee?" And he said, "Canst thou speak Greek?
ఆజా
ా పంచెను.
పౌలు మటామీదికి వచిచన్పుపడు జనులు గుంపుకూడి బలవంత్ము
Art not thou that Egyptian who prior to these days madest an uproar and
చేయచన్నందున్ సెైనికులు అత్నిని మోసికొని పోవలసి వచెచను.
leddest out into the wilderness four thousand men who were murderers?"
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of no mean city; and I beseech thee, suffer me to speak unto the people."
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వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యండగా అత్డు పైయధికారిని
చూచినేను నీతో ఒకమ్యట చెపపవచచనా? అని అడిగెను. అందు కత్డుగీరకు
భాష్నీకు తెలియనా?
ఈ దిన్ములకు మునుపు రాజదోరహ మున్కు రేప,న్రహంత్కులైన్
నాలుగువేలమ్ంది మ్నుషుాలను అరణామున్కు వెంటబెట్ట
ు కొని పోయిన్
ఐగుపీతయడవు నీవు కావా? అని అడిగెను.
అందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తారుసవాడనైన్ యూదుడను; ఆ గొపప
పటుణపు పౌరుడను. జనులతో మ్యటల్లడుటకు నాకు సెలవిమ్ిని
వేడుకొనుచనానన్ని చెపపను.
అత్డు సెలవిచిచన్ త్రువాత్ పౌలు మటామీద నిలువబడి జనులకు చేసెైగ
చేసెను. వారు నిశచబదముగా ఉన్నపుపడు అత్డు హెబీరభాష్లో ఇటానను
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సహోదరుల్లరా, త్ండు
ర ల్లరా, నేనిపుపడు మీ యెదుట చెపుప సమ్యధాన్ము
నాలకించడి.
అత్డు హెబీరభాష్లో మ్యటల్లడుట వారు విని ఎకుకవ నిశశబదముగా ఉండిరి.
అపుపడత్డు ఈల్లగు చెపపసాగెను.

నేను కిలికియలోని తారుసలో పుటిున్ యూదుడను. అయితే ఈ పటుణములో
గమ్లీయేలు ప్రదములయొదద పరిగి, మ్న్ పత్రుల ధరిశాసతీసంబంధమ్గు
నిష్ఠయందు శికిుతుడనై, మీరం
ఈ మ్యరుములోనున్న పురు షులను స్త్తీలను బంధించి చెరసాలలో
వేయించచ మ్రణమువరకు హింసించిత్రని.

And when he had given him leave, Paul stood on the stairs and beckoned
with his hand unto the people. And when there fell a great silence, he spoke
unto them in the Hebrew tongue, saying:
"Men, brethren, and fathers, hear ye my defense which I make now unto
you."
(And when they heard that he spoke in the Hebrew tongue to them, they
were the more silent.) And he said,
"I am verily a man who am a Jew, born in Tarsus, a city of Cilicia, yet brought
up in this city at the feet of Gamaliel, and taughtaccording to the perfect
manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are
this day.
And I persecuted this Way unto the death, binding and delivering into
prisons both men and women,
as also the high priest doth bear me witness and all the council of the
elders. From them I also received letters unto the brethren, and I went to
Damascus to bring those who were there bound unto Jerusalem to be
punished.
"And it came to pass that, as I made my journey and had come nigh unto
Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light
round about me.
And I fell unto the ground and heard a voice saying unto me, `Saul, Saul,
why persecutest thou Me?'
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ఇందునుగూరిచ పరధాన్ యాజకుడును పదద లందరును నాకు
సాకు
ు లైయనానరు. నేను వారివలన్ సహోదరులయొదదకు పత్రికలు తీసికొని,
దమ్సుకలోని వారినికూడ బంధించి దండించటకెై యెరూష్లేమున్కు
తేవలన్ని అకకడికి వెళ్లాత్రని.
నేను పరయాణము చేయచ దమ్సుకన్కు సమీపంచిన్పుపడు
మ్ధాాహనకాలమ్ందు ఆకాశమునుండి గొపప వెలుగు అకసాితు
త గా నా చట్ట
ు
పరకాశించెను.
నేను నేలమీద పడిసల్ల సల్ల, నీవెందుకు, న్నున హింసించచనానవని నాతో
ఒక సవరము పలుకుట వింటిని.

And I answered, `Who art Thou, Lord?' And He said unto me, `I am Jesus of
Nazareth, whom thou persecutest.'

16

గనుక నీవు త్డవు చేయట ఎందుకు? లేచి ఆయన్ నామ్మునుబటిు
ప్ర
ర రథన్చేసి బాపతసిము పంది నీ ప్రపములను కడిగివేసికొనుమ్ని చెపపను.

And I said, `Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue
those who believed in Thee.

22

17

అంత్ట నేను యెరూష్లేమున్కు త్రరిగి వచిచ దేవాలయములో ప్ర
ర రథన్
చేయచండగా పరవశుడనై పరభువును చూచిత్రని.

And when the blood of Thy martyr Stephen was shed, I also was standing by
and consenting unto his death and kept the raiment of those who slew him.'
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అపుపడాయన్నీవు త్వరపడి యెరూష్లేము విడిచి శీఘాముగా వెళ్ల
ా ము.
న్నునగూరిచ నీవిచచ సాక్షాము వారంగీకరింపరని నాతో చెపపను.

And He said unto me, `Depart, for I will send thee far hence, unto the
Gentiles.'"
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అందుకు నేనుపరభువా, పరత్ర సమ్యజమ్ందిరములోను నీయందు
And the crowd gave him an audience up to this word; and then they lifted
విశావసముంచవారిని నేను చెరసాలలో వేయచకొట్ట
ు చ నుంటిన్ని వారికి
up their voices and said, "Away with such a fellow from the earth, for it is
బాగుగా తెలియను.
not fit that he should live!"
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And those who were with me saw indeed the light and were afraid, but they
heard not the voice of Him that spoke to me.

And I said, `What shall I do, Lord?' And the Lord said unto me, `Arise and go
into Damascus, and there it shall be told thee of all the things which are
appointed for thee to do.'
అందుకు నేనుపరభువా, నీవెవడవని అడిగిన్పుపడు ఆయన్నేను నీవు
And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of
హింసించచన్న న్జరేయడన్గు యేసును అని నాతో చెపపను.
those who were with me, I came into Damascus.
నాతోకూడ నున్నవారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మ్యటల్లడిన్వాని
"And one Ananias, a devout man according to the law, of good report
సవరము వారు విన్లేదు.
among all the Jews who dwelt there,
అపుపడు నేనుపరభువా, నే నేమి చేయవలన్ని అడుగగా, పరభువునీవు లేచి
came unto me and stood and said unto me, `Brother Saul, receive thy sight!'
దమ్సుకలోనికి వెళ్ల
ా ము; అకకడ నీవు చేయటకు నియమింపబడిన్వనినయ And that same hour I looked up upon him.
నీకు చెపపబడున్ని నాతో అనను.
ఆ వెలుగు యొకక పరభావమువలన్ నేను చూడలేక పోయిన్ందున్ నాతోకూడ And he said, `The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest
ఉన్నవారు న్నున న్డిపంపగా దమ్సుకలోనికి వచిచత్రని.
know His will and see that Just One, and shouldest hear the voice of His
mouth.
అంత్ట ధరిశాసతీము చొపుపన్ భ్కిి పరుడును, అకకడ కాపురమున్న
For thou shalt be His witness unto all men of what thou hast seen and heard.
యూదులందరిచేత్ మ్ంచిపేరు పందిన్వాడునైన్ అన్నీయ అను ఒకడు
నాయొదదకు వచిచ నిలిచి
సల్ల! సహోదరా, దృష్ు పందుమ్ని నాతో చెపపగా ఆ గడియలోనే నేను
And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins,
దృష్ుపంది అత్ని చూచిత్రని.
calling on the name of the Lord.'
అపుపడత్డుమ్న్ పత్రుల దేవుడు త్న్ చిత్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ
"And it came to pass that when I had come again to Jerusalem, even while I
నీత్రమ్ంతుని చూచటకును, ఆయన్ నోటిమ్యట వినుటకును నినున నియ
prayed in the temple, I was in a trance
మించియనానడు;
నీవు కన్నవాటిని గూరిచయ విన్న వాటిని గూరిచయ సకల
and saw Him saying unto me, `Make haste and get thee quickly out of
మ్నుషుాలయెదుట ఆయన్కు సాకిువెైయందువు.
Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning Me.'

మ్రియ నీ సాకిు యె
ై న్ సెతఫను రకిము చిందింపబడిన్పుపడు నేనుకూడ దగుర
నిలిచి అందుకు సమ్ిత్రంచి అత్ని చంపన్వారి వసతీములకు
కావలియంటిన్ని చెపపత్రని.
అందుకు ఆయన్వెళ్ల
ా ము, నేను దూరముగా అన్ాజనులయొదదకు నినున
పంపుదున్ని నాతో చెపపను.
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శతాధిపత్ర ఆ మ్యట విని సహసారధిపత్రయొదదకు వచిచనీవేమి
చేయబోవుచనానవు? ఈ మ్నుషుాడు రోమీయడు సుమీ అనను.
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అపుపడు సహసారధిపత్ర వచిచ అత్నిని చూచినీవు రోమీయడవా? అది నాతో
చెపుప మ్న్గా
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అత్డు అవున్ని చెపపను. సహసారధిపత్రనేను బహు దరవామిచిచ యీ
పౌరత్వము సంప్రదించ కొంటిన్నను; అందుకు పౌలునేనైతే పుట్ట
ు కతోనే
రోమీయడ న్నను.
కాబటిు అత్ని విమ్రిశంపబోయిన్ వారు వెంటనే అత్నిని విడిచిపటిురి.
మ్రియ అత్డు రోమీయడని తెలిసికొన్నపుపడు అత్ని బంధించిన్ందుకు
సహసారధిపత్రకూడ భ్యపడెను.
మ్రునాడు, యూదులు అత్నిమీద మోపన్ నేరమేమో తాను నిశచయముగా
తెలిసికొన్గోరి, సహసారధిపత్ర అత్ని వదిలించి, పరధాన్యాజకులును మ్హా
సభ్వారందరును కూడి రావలన్ని ఆజా
ా పంచి, పౌలును తీసి కొనివచిచ
వారియెదుట నిలువబెట్టును.
పౌలు మ్హా సభ్వారిని తేరిచూచిసహోదరుల్లరా, నేను నేటివరకు కేవలము
మ్ంచి మ్న్సాసకిుగల వాడనై దేవునియెదుట న్డుచకొనుచంటిన్ని చెపపను.
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And as they cried out and cast off their clothes and threw dust into the air,

the chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade
that he should be examined by scourging, so that he might find out why
they cried so against him.
And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion who stood
by, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman and
uncondemned?"
When the centurion heard this, he went and told the chief captain, saying,
"Take heed what thou doest, for this man is a Roman."
Then the chief captain came and said unto him, "Tell me, art thou a
Roman?" And he said, "Yea."

ఈ మ్యటవరకు అత్డు చెపపన్ది వారు ఆలకించ చండిరి. అపపడు
ఇట్టవంటివాడు బరదుకత్గడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపవేయడని
కేకలు వేసిరి.
వారు కేకలువేయచ త్మ్పై బటులు విదులుచకొని ఆకా శముత్ట్ట
ు దుమిత్రత
పోయచండగా
వారత్నికి విరోధముగా ఈల్లగు కేకలు వేసిన్ హేతువేమో తెలిసికొనుటకెై,
సహసారధిపత్ర కొరడాలతో అత్నిని కొటిు, విమ్ రిశంపవలన్ని చెపప, కోటలోనికి
తీసికొనిపండని ఆజా
ా పంచెను.
వారు పౌలును వారులతో కట్ట
ు చన్నపుపడు అత్డు త్న్ దగుర నిలిచియన్న And the chief captain answered, "With a great sum I obtained this
శతాధిపత్రని చూచిశిక్ష విధింపకయే రోమీయడెైన్ మ్నుషుాని కొరడాలతో
freedom." And Paul said, "But I was free born."
కొట్ట
ు టకు మీకు అధికారమున్నదా? అని యడిగెను.

అందుకు పరధాన్యాజకుడెైన్ అన్నీయ అత్ని నోటిమీద కొట్ట
ు డని దగుర
నిలిచియన్నవారికి ఆజా
ా పంపగా

Then straightway those who should have examined him departed from him,
and the chief captain also was afraid after he found out that he was a
Roman, and because he had bound him.
On the morrow, because he would know with certainty why he was accused
by the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief
priests and all their council to appear, and brought Paul down and set him
before them.
And Paul, earnestly beholding the council, said, "Men and brethren, I have
lived in all good conscience before God to this day."
And the high priest Ananias commanded those who stood by him to smite
him on the mouth.
Then said Paul unto him, "God shall smite thee, thou whited wall! For sittest
thou to judge me according to the law, and commandest me to be smitten
contrary to the law?"
And those who stood by said, "Revilest thou God's high priest?"

Then said Paul, "I knew not, brethren, that he was the high priest; for it is
written: `Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.'"
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పౌలు అత్నిని చూచిసున్నము కొటిున్ గోడా, దేవుడు నినున కొట్ట
ు ను; నీవు
ధరిశాసతీము చొపుపన్ న్నున విమ్రిశంప కూరుచండి, ధరిశాసతీమున్కు
విరోధముగా న్నున కొటు నాజా
ా పంచచనానవా అనను.దగుర
నిలిచియన్నవారు నీవు దేవుని పరధాన్యాజకుని దూష్ంచెదవా? అని
అడిగిరి.
అందుకు పౌలు సహోదరుల్లరా, యిత్డు పరధాన్యాజకుడని నాకు
తెలియలేదు నీ పరజల అధికారిని నిందింపవదు
ద అని వా
ర యబడి యన్నదనను.

But when Paul perceived that one part were Sadducees and the other
Pharisees, he cried out to the council, "Men and brethren, I am a Pharisee,
the son of a Pharisee: for the hope and resurrection of the dead I am called
into question!"

వారిలో ఒక భాగము సదూ
ద కయాలును మ్రియొక భాగము పరిసయాలునై
యన్నట్ట
ు పౌలు గరహించిసహోదరుల్లరా, నేను పరిసయాడను పరిసయాల
సంత్త్రవాడను; మ్న్కున్న నిరీక్షణనుగూరిచయ, మ్ృతుల
పున్రుతా
థ న్మును గూరిచయ నేను విమ్రిశంపబడుచనానన్ని సభ్లో
బిగురగా చెపపను.
అత్డాల్లగు చెపపన్పుపడు పరిసయాలకును సదూ
ద కయాల కును
కలహము పుటిున్ందున్ ఆ సమూహము రండు పక్షములు ఆయెను.

For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit;
but the Pharisees confess both.
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సదూ
ద కయాలు పున్రుతా
థ న్ము లేదనియ, దేవదూత్యె
ై న్ను ఆత్ియె
ై న్ను And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul
లేదనియ చెపుపదురు గాని పరిసయాలు రండును కలవని యొపుపకొందురు. should be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and
to take him by force from among them, and to bring him into the castle.
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అపుపడు పదదగొలు
ా పుట్టును; పరిసయాల పక్షముగా ఉన్న శాసు
త ీలలో
కొందరు లేచిఈ మ్నుషుానియందు ఏ దోష్మును మ్యకు కన్బడలేదు; ఒక
ఆత్ియె
ై న్ను దేవ దూత్యె
ై న్ను అత్నితో మ్య
కలహమకుక వెైన్పుపడు వారు పౌలును చీలిచవేయదురేమో అని
సహసారధిపత్ర భ్యపడి మీరు వెళ్లా వారి మ్ధానుండి అత్నిని బలవంత్ముగా
పట్ట
ు కొని కోటలోనికి తీసికొని రండని సెైనికులకు ఆజా
ా పంచెను.

And that night the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul; for
as thou hast testified for Me in Jerusalem, so must thou bear witness also at
Rome."
And when it was day, certain of the Jews banded together and bound
themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink until
they had killed Paul.
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And there were more than forty who entered into this conspiracy.
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ఆ రాత్రి పరభువు అత్నియొదద నిలుచండిధైరాముగా ఉండుము,
యెరూష్లేములో న్నునగూరిచ నీవేల్లగు సాక్షామిచిచత్రవో ఆల్లగున్
రోమ్యలోకూడ సాక్షా మియావలసియన్నదనిచెపపను.
ఉదయమైన్పుపడు యూదులు కట్ట
ు కటిు, తాము పౌలును చంపువరకు
అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్మ్ని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిరి.
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ఈ కుటిలో చేరిన్వారు న్లుబదిమ్ంది కంట్ట ఎకుకవ.
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వారు పరధాన్యాజకుల యొదదకును పదదలయొదదకును వచిచమేము పౌలును
చంపువరకు ఏమియ రుచి చూడమ్ని గటిుగ ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొని యనానము.

And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees
and the Sadducees, and the multitude was divided.

And there arose a great cry, and the scribes who were on the Pharisees' side
arose and strove, saying, "We find no evil in this man; but if a spirit or angel
hath spoken to him, let us not fight against God."

And they came to the chief priests and elders and said, "We have bound
ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain
Paul.
Now, therefore, ye, of the council, ask the chief captain that he bring him
down unto you tomorrow, as though ye would inquire somewhat more
thoroughly concerning him; and we, even before he comes near, are ready
to kill him."
But when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and
entered into the castle and told Paul.
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కాబటిు మీరు మ్హా సభ్తో కలిసి, అత్నినిగూరిచ మ్రి పూరిిగా విచారించి
తెలిసికొన్బోవున్ట్ట
ు అత్నిని మీ యొదదకు తీసికొని రమ్ిని సహసారధిపత్రతో
మ్న్విచేయడి; అత్డు దగురకు రాకమునుపే మేమ్త్ని చంపుటకు
సిదిపడియనానమ్ని చెపపరి.
అయితే పౌలు మేన్లు
ా డు వారు పంచియనానరని విని వచిచ కోటలో
పరవేశించి పౌలుకు ఆ సంగత్ర తెలిపను.
అపుపడు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని త్న్యొదదకు పలిచిఈ చిన్నవానిని
సహసారధిపత్రయొదదకు తోడు కొనిపముి, ఇత్డు అత్నితో ఒక మ్యట
చెపుపకొన్వలన్ని యనానడనను.
శతాధిపత్ర సహసారధిపత్రయొదద కత్ని తోడుకొనిపోయిఖైదీయె
ై న్ పౌలు న్నున
పలిచినీతో ఒక మ్యట చెపుపకొన్వలన్నియన్న యీ పడుచవానిని
నీయొదదకు తీసికొనిపమ్ిని న్నున అడిగెన్ని చెపపను.
సహసారధిపత్ర అత్ని చెయిా పట్ట
ు కొని అవత్లకు తీసి కొనిపోయినీవు నాతో
చెపుపకొన్వలన్ని యన్నదేమ్ని యొంటరిగా అడిగెను.

Then Paul called one of the centurions unto him and said, "Bring this young
man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him."

So he took him and brought him to the chief captain and said, "Paul, the
prisoner, called me unto him and prayed me to bring this young man unto
thee, as he hath something to say unto thee."
Then the chief captain took him by the hand, and going aside with him
privately, asked him, "What is it that thou hast to tell me?"

And he said, "The Jews have agreed to request thee that thou wouldest
bring down Paul tomorrow into the council, as though they wished to
inquire of him somewhat more thoroughly.
But do not thou yield unto them, for there lie in wait for him more than
forty of their men, who have bound themselves with an oath that they will
neither eat nor drink until they have killed him. And now they are ready,
looking for consent from thee."
అందుకత్డు నీవు పౌలునుగూరిచ సంపూరిిగా విచారింపబోవున్ట్ట
ు అత్నిని
So the chief captain then let the young man depart and charged him, "See
రేపు మ్హాసభ్ యొదదకు తీసికొని రావలన్ని నినున వేడుకొనుటకు యూదులు thou tell no man that thou hast revealed these things to me."
కట్ట
ు కటిు యనానరు.
వారి మ్యటకు నీవు సమ్ిత్రంపవదు
ద ; వారిలో న్లువదిమ్ందికంట్ట ఎకుకవ
And he called unto him two centurions, saying, "Make ready two hundred
మ్నుషుాలు అత్నికొరకు పంచియనానరు. వారు అత్ని చంపువరకు
soldiers to go to Caesarea, and threescore and ten horsemen, and two
అన్నప్రన్ములు పుచచకొన్మ్ని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనియనానరు; ఇపపడు
hundred spearmen, at the third hour of the night;
నీయొదద మ్యట తీసికొన్వలన్ని కనిపట్ట
ు కొని సిదిముగా ఉనానరని చెపపను.
అందుకు సహసారధిపత్రనీవు ఈ సంగత్ర నాకు తెలిపత్రవని యెవనితోను
చెపపవదదని ఆజా
ా పంచి ఆ పడుచవానిని పంపవేసెను.
త్రువాత్ అత్డు శతాధిపతులలో ఇదదరిని త్న్యొదదకు పలిచికెైసరయవరకు
వెళ్ల
ా టకు ఇనూనరు మ్ంది సెైనికులను డెబబదిమ్ంది గుఱ్ఱపురౌతులను
ఇనూనరు మ్ంది యీట్టలవారిని రాత్రి తొమిిది గంటలకు సిది పరచి

and provide them with beasts that they may set Paul on, and bring him safe
unto Felix the governor."
And he wrote a letter in this manner:

పౌలును ఎకికంచి అధిపత్రయె
ై న్ ఫేలికుసనొదదకు భ్దరముగా తీసికొనిపోవుటకు
గుఱ్ఱములను సిది పరచడని చెపపను.
మ్రియ ఈ పరకారముగా ఒక పత్రిక వా
ర సెను

"Claudius Lysias, unto the most excellent governor Felix, sendeth greeting:

This man was taken by the Jews, and was about to be killed by them. Then
came I with an army and rescued him, having understood that he was a
Roman.
మ్హా ఘన్త్వహించిన్ అధిపత్రయె
ై న్ ఫేలికుసకు కౌాదియ లూసియ
And desiring to know the cause whereof they accused him, I brought him
వందన్ములు.
forth into their council.
యూదులు ఈ మ్నుషుాని పట్ట
ు కొని చంపబోయిన్పుపడు, అత్డు
I perceived him to be accused about questions of their law, but there was
రోమీయడని నేను విని, సెైనికులతో వచిచ అత్నిని త్పపంచిత్రని.
nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
వారు అత్నిమీద మోపన్ నేరమేమో తెలిసికొన్గోరి నేను వారి
And when it was told me how the Jews lay in wait for the man, I sent him
మ్హాసభ్యొదదకు అత్నిని తీసికొనివచిచత్రని.
straightway to thee, and gave a command to his accusers also to speak
before thee what they have against him. Farewell."
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వారు త్మ్ ధరిశాసతీవాదములనుగూరిచ అత్నిమీద నేరము మోపరే గాని
మ్రణమున్కెైన్ను, బంధకములకెైన్ను త్గిన్ నేరము అత్నియందేమియ
కనుపరచలేదు.
అయితే వారు ఈ మ్నుషుానిమీద కుటిచేయనై యనానరని నాకు
తెలియవచిచన్ందున్, వెంటనే అత్ని నీయొదదకు పంపంచిత్రని. నేరము
మోపన్వారు కూడ అత్నిమీద చెపపవలన్ని యన్న సంగ
కాబటిు అత్డు వారికాజా
ా పంచిన్ పరకారము సెైనికులు పౌలును రాత్రివేళ
అంత్రపత్రికి తీసికొని పోయిరి.
మ్రునాడు వారత్నితో కూడ రౌతులను పంప తాము కోటకు త్రరిగి వచిచరి.

Then the soldiers took Paul, as it was commanded them, and brought him
by night to Antipatris.

వారు కెైసరయకు వచిచ అధిపత్రకి ఆ పత్రిక అపపగించి పౌలునుకూడ
అత్నియెదుట నిలువ బెటిురి.
అధిపత్ర ఆ పత్రిక చదివిన్పుపడుఇత్డు ఏ పరదేశపువాడని అడిగి, అత్డు
కిలికియవాడని తెలిసికొని

he said, "I will hear thee when thine accusers have also come." And he
commanded him to be kept in Herod's judgment hall.
And after five days Ananias the high priest descended with the elders and
with him a certain orator named Tertullus, who informed the governor
against Paul.
And when Paul was called forth, Tertullus began to accuse him, saying,
"Seeing that by thee we enjoy much quietness, most noble Felix, and that
very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,
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నీమీద నేరము మోపు వారు కూడ వచిచన్పుపడు నీ సంగత్ర పూరణముగా
విచారింతున్ని చెపప,
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హేరోదు అధికారమ్ందిరములో అత్నిని కావలియందుంచవలన్ని ఆజా
ా పంచెను. we accept it always and in all places with all thankfulness.
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అయిదు దిన్ములైన్ త్రువాత్ పరధాన్యాజకుడెైన్ అన్నీయయ, కొందరు
పదదలును, తెరు
ి లు
ా అను ఒక నాాయ వాదియ కెైసరయకు వచిచ, పౌలుమీద
తెచిచన్ ఫిరాాదు అధిపత్రకి తెలియజేసిరి.
పౌలు రపపంపబడిన్పుపడు తెరు
ి లు
ా అత్నిమీద నేరముమోప నారంభించి
యిటానను
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మ్హా ఘన్త్వహించిన్ ఫేలికాస, మేము త్మ్వలన్ ఎంతో నమ్ిది
అనుభ్వించచనానమ్నియ, ఈ దేశ జన్మున్కు సంభ్వించిన్ అనేకమైన్
కీడులు త్మ్ పరామ్రశ చేత్ దిదు
ద బాటవుచన్నవనియ ఒపుపకొని, మేము
సకల విధములను సకల సథలములలోను పూరణ కృత్జాత్తో
అంగీకరించచనానము.
నేను త్మ్కు ఎకుకవ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము కు
ా పతముగా
చెపుపకొనుదానిని త్మ్రు ఎపపటివల శాంత్ముగా విన్వలన్ని వేడుకొను
చనానను.
ఈ మ్నుషుాడు పీడవంటివాడును, భూలోక మ్ందున్న సకలమైన్
యూదులను కలహమున్కు రేపు వాడును, న్జరేయల మ్త్భేదమున్కు
నాయకుడునై యన్నట్ట
ు మేము కనుగొంటిమి,
మ్రియ ఇత్డు దేవాలయమును అపవిత్ిము చేయటకు యత్నపడెను
గనుక మేము అత్ని పట్ట
ు కొంటిమి.

On the morrow they left the horsemen to go with him and returned to the
castle,
who, when they had come to Caesarea and delivered the epistle to the
governor, presented Paul also before him.
And when the governor had read the letter, he asked of what province Paul
was. And when he understood that he was from Cilicia,

Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that
thou wouldest hear from us in thy clemency a few words.
For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition
among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the
Nazarenes,
who also hath gone about profaning the temple. Him we took and would
have judged according to our law.

But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him
away out of our hands,
commanding his accusers to come unto thee, so that by examining him
thyself, thou mayest have knowledge of all of these things whereof we
accuse him."
And the Jews also assented, saying that these things were so.
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త్మ్రు విమ్రిశంచిన్ యెడల

Then Paul, after the governor had beckoned unto him to speak, answered:
"Inasmuch as I know that thou hast been for many years a judge unto this
nation, I do the more cheerfully answer for myself.
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మేము ఇత్నిమీద మోపుచన్న నేరములనినయ త్మ్కే తెలియవచచన్ని
చెపపను.
యూదులందుకు సమ్ిత్రంచి యీ మ్యటలు నిజమే అని చెపపరి.

For thou mayest understand that there have been yet but twelve days since
I went up to Jerusalem to worship.
And they neither found me in the temple disputing with any man, neither
stirring up the people, neither in the synagogues nor in the city.
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ఈ విధమున్ నేనును దేవునియెడలను మ్నుషుాలయెడలను ఎలాపుపడు నా
మ్న్సాసకిు నిరోదష్మైన్దిగా ఉండున్ట్ట
ా అభాాసము చేసికొనుచనానను.

These ought to have been here before thee to object if they had aught
against me;
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కొనిన సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ నేను నా సవజనులకు దాన్దరవామును
కానుకలును అపపగించటకు వచిచత్రని.
నేను శుదిి చేసికొనిన్వాడనై యీల్లగు అపపగించచండగా వారు
దేవాలయములో న్నున చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ యండలేదు, నావలన్
అలారి కాలేదు. ఆసియనుండి వచిచన్ కొందరు యూదులు ఉండిరి;

or else let these same say here if they have found any evildoing in me when
I stood before the council,
unless it be for this one utterance that I cried out standing among them:
`Concerning the resurrection of the dead I am called into question by you
this day.'"
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నామీద వారికేమైన్ ఉన్నయెడల వారే త్మ్రి సనిన ధికివచిచ నామీద నేరము
మోపవలసియండెను.

And when Felix heard these things, having a more complete knowledge of
that Way, he deferred the hearing and said, "When Lysias the chief captain
shall come down, I will know the uttermost of your matter."
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లేదా, నేను మ్హాసభ్యెదుట నిలిచియన్నపుపడు, మ్ృతుల
పున్రుతా
థ న్మునుగూరిచ నేడు వారియెదుట విమ్రిశంపబడు చనానన్ని

అపుపడు అధిపత్ర మ్యటల్లడుమ్ని పౌలున్కు సెైగచేయగా
Neither can they prove the things whereof they now accuse me.
అత్డిటాననుత్మ్రు బహు సంవత్సరములనుండి యీ జన్మున్కు
నాాయాధిపతులై యనానరని యెరిగి నేను ధైరాముతో సమ్యధాన్వ
యెరూష్లేములో ఆరాధించటకు నేను వెళ్లాన్నాట నుండి పండెరండు దిన్ములు But this I confess unto thee, that according to the Way, which they call
మ్యత్ిమే అయిన్దని త్మ్రు విచారించి తెలిసికొన్ వచచను.
heresy, so I worship the God of my fathers, believing all things which are
written in the Law and in the Prophets.
దేవాలయములో నేమి, సమ్యజమ్ందిరములలో నేమి, పటుణములోనేమి, నేను And I have hope in God, which they themselves also hold, that there shall be
ఎవనితోను త్రికంచటయె
ై న్ను, జనులను గుమికూరుచటయె
ై న్ను వారు
a resurrection of the dead, both of the just and unjust.
చూడలేదు.
మ్రియ వారు ఇపుపడు నామీద మోపు నేరములను త్మ్రికి
And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense
ఋజువుపరచలేరు.
toward God and toward men.
ధరిశాసతీమ్ందును పరవకిల గరంథములయందును వా
ర యబడియన్నవనినయ "Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings,
న్మిి,
నీత్రమ్ంతులకును అనీత్రమ్ంతులకును పున్రుతా
థ న్ము కలుగ
whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, with
బోవుచన్నదని వీరు నిరీకిుంచచన్నట్ట
ు నేనుకూడ దేవునియందు
neither crowd nor tumult.
నిరీక్షణయంచి, వారు మ్త్భేదమ్ని పేరుపట్ట
ు ఈ మ్యరుముచొపుపన్ నా
పత్రుల దేవునిని సేవించచనానన్ని త్మ్రియెదుట ఒపుపకొనుచనానను.

And he commanded a centurion to keep Paul, but to let him have some
liberties, and that he should forbid none of his acquaintances to minister or
come unto him.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారి మ్ధా నిలువబడి నేను బిగురగా చెపపన్ యీ యొకక మ్యట విష్యమై
త్పప నాయందు మ్రి ఏ నేరమైన్ను వీరు కనుగొనియంటే వీరైన్
చెపపవచచన్నను.
ఫేలికుస ఈ మ్యరుమునుగూరిచ బాగుగా ఎరిగిన్వాడెైసహసారధిపత్రయె
ై న్
లూసియ వచిచన్పుపడు మీ సంగత్ర నేను విచారించి తెలిసికొందున్ని చెపప
విమ్రశ నిలుపు చేసెను.
మ్రియ అత్ని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అత్నికి పరిచారము చేయటకు
అత్ని సవజనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపత్రకి ఆజా
ా పంచెను.

And after some days, when Felix came with his wife Drusilla, who was a Jew,
he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ.

కొనిన దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఫేలికుస యూదురాలైన్ దు
ర సిలా అను త్న్
భారాతోకూడ వచిచ పౌలును పలిపంచి, కీరసు
త యేసున్ందలి
విశావసమునుగూరిచ అత్డు బోధింపగా వినను.
అపుపడత్డు నీత్రని గూరిచయ ఆశానిగరహమును గూరిచయ రాబోవు
విమ్రశనుగూరిచయ పరసంగించ చండగా ఫేలికుస మిగుల భ్యపడిఇపపటికి
వెళ్ల
ా ము, నాకు సమ్యమైన్ నినున పలువన్
త్రువాత్ పౌలువలన్ త్న్కు దరవాము దొరుకున్ని ఆశించి, మ్యటిమ్యటికి
అత్నిని పలిపంచి అత్నితో సంభాష్ణ చేయచండెను.
రండు సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ ఫేలికుసకు పరత్రగా పోరికయ ఫేసు
త వచెచను.
అపుపడు ఫేలికుస యూదులచేత్ మ్ంచి వాడనిపంచకొన్వ లన్ని కోరి,
పౌలును బంధకములలోనే విడిచిపటిు పోయెను.
ఫేసు
త ఆ దేశాధికారమున్కు వచిచన్ మూడు దిన్ములకు కెైసరయనుండి
యెరూష్లేమున్కు వెళ్లాను.
అపుపడు పరధాన్యాజకులును యూదులలో ముఖుాలును పౌలుమీద తాము
తెచిచన్ ఫిరాాదు సంగత్ర అత్నికి తెలియజేసిరి.
మ్రియ తో
ి వలో అత్నిని చంపుటకు పంచియండిమీరు దయచేసి అత్నిని
యెరూష్లేమున్కు పలువన్ంపంచడని అత్నినిగూరిచ ఫేసు
త నొదద మ్న్వి
చేసిరి.
అందుకు ఫేసు
త పౌలు కెైసరయలో కావలిలో ఉనానడు; నేను శీఘాముగా అకకడికి
వెళా బోవుచనానను

But after two years Porcius Festus came into Felix's position; and Felix,
wanting to show the Jews a favor, left Paul bound.
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గనుక మీలో సమ్రు
థ లైన్వారు నాతో కూడ వచిచ ఆ మ్నుషుానియందు
త్పపదమేదైన్ ఉంటే అత్నిమీద మోపవచచన్ని ఉత్తరమిచెచను.
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అత్డు వారియొదద ఎనిమిది, పది దిన్ములు గడిప కెైసరయకు వెళ్లా
మ్రునాడు నాాయపీఠముమీద కూరుచండి పౌలును తీసికొని రమ్ిని
ఆజా
ా పంచెను.
పౌలు వచిచన్పుపడు యెరూష్లేమునుండి వచిచన్ యూదులు అత్ని చట్ట
ు
నిలిచి, భారమైన్ నేరములనేకముల మోపరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేక
పోయిరి.
అందుకు పౌలుయూదుల ధరిశాసతీమును గూరిచ గాని దేవాలయమును
గూరిచ గాని, కెైసరును గూరిచ గాని నేనంత్మ్యత్ిమును త్పపదము చేయలేదని
సమ్యధాన్ము చెపపను.

And as Paul reasoned about righteousness, temperance, and the Judgment
to come, Felix trembled and answered, "Go thy way for this time. When I
have a convenient occasion I will call for thee."
He hoped also that money would be given him by Paul, that he might
release him. Therefore he sent for him the oftener and communed with him.

Now when Festus had come into the province, after three days he ascended
from Caesarea to Jerusalem.
Then the high priest and the chief men of the Jews informed him against
Paul and besought him,
desiring a favor against him: that he would have Paul brought to Jerusalem,
so that they might lie in wait on the way to kill him.
But Festus answered that Paul should be kept at Caesarea, and that he
himself would depart shortly thither.
"Let those therefore," he said, "who among you are able, go down with me
and accuse this man, if there be any wickedness in him."
And when he had tarried among them more than ten days, he went down
unto Caesarea. And the next day, sitting in the judgment seat, he
commanded Paul to be brought.
And when he had come, the Jews who came down from Jerusalem stood
round about and laid many and grievous complaints against Paul, which
they could not prove,
while Paul answered for himself: "Neither against the law of the Jews, nor
against the temple, nor yet against Caesar have I offended any thing at all."
But Festus, desiring to do the Jews a favor, answered Paul and said, "Wilt
thou go up to Jerusalem and there be judged of these things before me?"
Then said Paul, "I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be
judged. To the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest.
For if I am an offender, or have committed anything worthy of death, I
should not refuse to die; but if there is nothing to these things whereof they
accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar."
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అయితే ఫేసు
త యూదులచేత్ మ్ంచివాడనిపంచ
కొన్వలన్నియెరూష్లేమున్కు వచిచ అకకడ నా యెదుట ఈ
సంగతులనుగూరిచ విమ్రిశంపబడుట నీకిష్ుమ్య అని పౌలును అడిగెను.

Then Festus, when he had conferred with the council, answered, "Hast thou
appealed unto Caesar? Unto Caesar shalt thou go!"
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Some days later, King Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute
Festus.
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అందుకు పౌలుకెైసరు నాాయపీఠము ఎదుట నిలువబడి యనానను; నేను
విమ్రిశంపబడవలసిన్ సథలమిదే, యూదులకు నేను అనాాయమేమియ
చేయలేదని త్మ్రికి బాగుగా తెలియను.
నేను నాాయము త్పప మ్రణమున్కు త్గిన్దేదైన్ను చేసిన్యెడల
మ్రణమున్కు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచన్న నేరములలో
ఏదియ నిజముకాని యెడల న్నున వారికి అపపగించటకు
ఎవరిత్రముకాదు; కెైసరు ఎదుటనే చెపుపకొందున్నను.
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అపుపడు ఫేసు
త త్న్ సభ్వారితో ఆలోచన్చేసిన్ త్రువాత్ కెైసరు ఎదుట
చెపుపకొందున్ంటివే కెైసరునొదదకే పోవుదువని ఉత్తరమిచెచను.

about whom, when I was in Jerusalem, the chief priests and the elders of
the Jews informed me, desiring to have judgment against him.
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కొనిన దిన్ములైన్ త్రువాత్ రాజైన్ అగిరపపయ బెరీనకేయ ఫేసు
త దరశన్ము
చేసికొనుటకు కెైసరయకు వచిచరి.

To them I answered, 'It is not in the manner of the Romans to deliver any
man to die before he that is accused has the accusers face to face, and has
license to answer for himself concerning the crime laid against him.'
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వారకకడ అనేకదిన్ములుండగా, ఫేసు
త పౌలు సంగత్ర రాజుకు తెలియజపపను;
ఏమ్న్గాఫేలికుస విడిచిపటిుపోయిన్ యొక ఖైదీ యనానడు.

Therefore when they had come hither, without any delay on the morrow, I
sat on the judgment seat and commanded the man to be brought forth,
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against whom, when the accusers stood up, they brought no accusation of
such things as I supposed,
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నేను యెరూష్లేములో ఉన్నపుపడు పరధాన్యాజకులును యూదుల
పదదలును అత్నిమీద తెచిచన్ ఫిరాాదు తెలిప అత్నికి శిక్ష విధింపవలన్ని
వేడుకొనిరి.
అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపన్వారికి ముఖా ముఖిగా
వచిచ, త్న్మీద మోపబడిన్ నేరమునుగూరిచ సమ్యధాన్ము చెపుపకొనుటకు
అవకాశమియాకమునుపు ఏ మ్ను
కాబటిు వారికకడికి కూడి వచిచన్పుపడు నేను ఆలసామేమియ చేయక,
మ్రునాడు నాాయ పీఠముమీద కూరుచండి ఆ మ్నుషుాని తీసికొని రమ్ిని
ఆజా
ా పంచిత్రని.
నేరము మోపన్వారు నిలిచి న్పుపడు, నేన్నుకొనిన్ నేరములలో ఒకటియె
ై న్ను
అత్ని మీద మోపన్వారు కారు.
అయితే త్మ్ మ్త్మును గూరిచయ, చనిపోయిన్ యేసు అను
ఒకనిగూరిచయ ఇత్నితో వారికి కొనిన వివాదములున్నట్ట
ు కన్బడెను;
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And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause
unto the king, saying, "There is a certain man left in bonds by Felix,

but had certain questions against him concerning their own superstition and
of one Jesus, who was dead and whom Paul affirmed to be alive.
And because I was in doubt as to this manner of questions, I asked him
whether he would go to Jerusalem, and there be judged on these matters.
But when Paul appealed to be reserved for a hearing by Augustus, I
commanded him to be kept until I might send him to Caesar."
Then Agrippa said unto Festus, "I would also hear the man myself."
"Tomorrow," said he, "thou shalt hear him."

ఆ యేసు బరదికియనానడని పౌలు చెపపను. నేన్టిు వాదముల విష్యమై
And on the morrow, when Agrippa and Bernice had come with great pomp,
యేల్లగున్ విచారింపవలనోయేమియ తోచక, యెరూష్లేమున్కు వెళ్లా అకకడ and had entered into the place of hearing with the chief captains and
వీటినిగూరిచ విమ్రిశంప బడుటకు అత్ని కిష్ుమ్వునేమో అని అడిగిత్రని.
principal men of the city, at Festus' command Paul was brought forth.
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అయితే పౌలు, చకరవరిి విమ్రశకు త్నున నిలిప యంచవలన్ని
చెపుపకొనిన్ందున్ నేన్త్నిని కెైసరునొదదకు పంపంచ వరకు నిలిపయంచవ
లన్ని ఆజా
ా పంచిత్రన్నను.
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అందుకు అగిరపపఆ మ్నుషుాడు చెపుపకొనున్ది నేనును విన్గోరు చనానన్ని
ఫేసు
త తో అన్గా అత్డురేపు విన్వచచన్ని చెపపను.
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కాబటిు మ్రునాడు అగిరపపయ బెరీనకేయ మికికలి ఆడంబరముతో వచిచ,
Of him I have nothing certain to write unto my lord. Therefore I have
సహసారధిపతులతోను పటుణ మ్ందలి పరముఖులతోను అధికారమ్ందిరములో brought him forth before you, and especially before thee, O King Agrippa,
పరవేశించిన్ త్రువాత్ ఫేసు
త ఆజానియాగా పౌలు తేబడెను.
that after we have examined him I might have something to write.
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అపుపడు ఫేసు
త అగిరపపరాజా, యికకడ మ్యతో ఉన్న సమ్సతజనుల్లరా, మీరు
ఈ మ్నుషుాని చూచచనానరు. యెరూష్లేములోను ఇకకడను
యూదులందరువీడు ఇక బరదుక త్గడని కేకలు వేయ

For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not also to
specify the crimes laid against him."
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Then Agrippa said unto Paul, "Thou art permitted to speak for thyself." Then
Paul stretched forth his hand and answered for himself:
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ఇత్డు మ్రణమున్కు త్గిన్ది ఏమియ చేయలేదని నేను గరహించి, యిత్డు
చకరవరిియెదుట చెపుపకొందున్ని అనిన్ందున్ ఇత్ని పంప నిశచయించి
యనానను.
ఇత్నిగూరిచ మ్న్ యేలిన్వారిపేర వా
ర యటకు నాకు నిశచయమైన్ది
ఏమియ కన్బడలేదు గనుక విచారణయె
ై న్ త్రువాత్ వా
ర యటకు ఏమైన్ను
నాకు దొరకవచచన్ని మీ అందరియెదుటికిని, అగిరపపరాజా, ముఖాముగా మీ
యెదుటికిని, ఇత్ని రపపంచి యనానను.
ఖయిదీమీద మోపబడిన్ నేరములను వివరింపకుండ అత్ని పంపుట
యకిముకాదని నాకు తోచ చన్నదని చెపపను.
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అగిరపప పౌలును చూచినీ పక్షమున్ చెపుప కొనుటకు నీకు సెలవెైన్దనను.
అపుపడు పౌలు చేయి చాచి యీల్లగు సమ్యధాన్ము చెపపసాగెను

"My manner of life from my youth, which was from the first among mine
own nation at Jerusalem, is known to all the Jews.
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అగిరపపరాజా, త్మ్రు యూదులలో ఉండు సమ్సత మైన్ ఆచారములను
వివాదములను విశ్రష్ముగా ఎరిగిన్ వారు గనుక
యూదులు నామీద మోపన్ నేరము లనినటినిగూరిచ నేడు త్మ్రియెదుట
సమ్యధాన్ము చెపుపకొన్బోవుచన్నందుకు నేను ధనుాడన్ని యనుకొను
చనానను; తాలిితో నా మ్న్వి విన్వలన్ని వేడుకొను చనానను.

They knew me from the beginning, if they would testify, that according to
the strictest sect of our religion, I lived as a Pharisee.
And now I stand and am judged because of the hope of the promise made
by God unto our fathers,
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మొదటినుండి యెరూష్లేములో నా జన్ము మ్ధాను బాలామునుండి నేను
బరదికిన్ బరదుకు ఏల్లటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు.

unto which promise our twelve tribes, earnestly serving God day and night,
hope to come. For this hope's sake, King Agrippa, I am accused by the Jews.
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Why should it be thought an incredible thing by you that God should raise
the dead?
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వారు మొదటినుండి న్నున ఎరిగిన్వారు గనుక సాక్షామిచచటకు వారికిష్ుమైతే
నేను మ్న్ మ్త్ములోని బహునిష్ఠగల తెగను అనుసరించి, పరిసయాడనుగా
పరవరిించిన్ట్ట
ా చెపపగలరు.
ఇపుపడెైతే దేవుడు మ్న్ పత్రులకు చేసిన్ వాగా
ద న్ము విష్యమైన్ నిరీ
క్షణనుగూరిచ నేను విమ్రిశంపబడుటకు నిలిచియనానను.

And Festus said, "King Agrippa and all men who are here present with us, ye
see this man about whom all the multitude of the Jews have applied to me,
both at Jerusalem and also here, crying out that he ought not to live any
longer.
But when I found that he hath committed nothing worthy of death, and that
he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.

"I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this
day before thee concerning all the things whereof I am accused by the Jews,

especially because I know thee to be expert in all customs and questions
which are among the Jews. Therefore I beseech thee to hear me patiently.

"I myself verily thought that I ought to do many things contrary to the name
of Jesus of Nazareth,
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మ్న్ పండెరండు గోత్ిములవారు ఎడతెగక దివారాతు
ి లు దేవుని సేవించచ ఆ
వాగా
ద న్ము పందుదుమ్ని నిరీకిుంచ చనానరు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ
విష్యమే యూదులు నామీద నేరము మోప యనానరు.

which things I also did in Jerusalem; and many of the saints did I shut up in
prison, having received authority from the chief priests; and when they
were put to death, I gave my voice against them.
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దేవుడు మ్ృతులను లేపున్ను సంగత్ర న్మ్ిత్గనిదని మీరేల యెంచ
చనానరు?
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న్జరేయడెైన్ యేసు నామ్మున్కు విరోధముగా అనేక కారాములు
చేయవలన్ని నేన్నుకొంటిని;
యెరూష్లేములో నేనాల్లగు చేసిత్రని. నేను పరధాన్ యాజకులవలన్
అధికారము పంది, పరిశుదు
ి లను అనేకులను చెర సాలలలో వేసి, వారిని
చంపన్పుపడు సమ్ిత్రంచిత్రని;
అనేకపరాాయములు సమ్యజమ్ందిరములనినటిలో వారిని దండించి వారు
దేవదూష్ణచేయన్ట్ట
ా బలవంత్పటు చూచిత్రని. మ్రియ వారిమీద మికికలి
కోరధము గలవాడనై యిత్ర పటుణములక
అందు నిమిత్తము నేను పరధాన్యాజకులచేత్ అధికారమును ఆజాయ పంది
దమ్సుకన్కు పోవుచండగా
రాజా, మ్ధాాహనమ్ందు నా చట్ట
ు ను నాతోకూడ వచిచన్వారి చట్ట
ు ను
ఆకాశమునుండి సూరా తేజసుసకంట్ట మికికలి పరకాశమ్యన్మైన్ యొక వెలుగు
తో
ి వలో పరకాశించట చూచిత్రని.

And I punished them often in every synagogue, and compelled them to
blaspheme; and being exceedingly maddened against them, I persecuted
them even unto foreign cities.
"Thereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the
chief priests,
at midday, O king, I saw in the way a light from heaven, brighter than the
brightness of the sun, shining round about me and those who journeyed
with me.
And when we had all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me,
and saying in the Hebrew tongue, `Saul, Saul, why persecutest thou Me? It is
hard for thee to kick against the goads.'
And I said, `Who art Thou, Lord?' And He said, `I am Jesus whom thou
persecutest.
But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this
purpose: to make thee a minister and a witness, both of these things which
thou hast seen, and of those things in which I will appear unto thee,
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మేమ్ందరమును నేలపడిన్పుపడుసల్ల సల్ల, న్ననందుకు హింసించ
చనానవు? మునికోలలకు ఎదురు త్నునట నీకు కష్ుమ్ని హెబీరభాష్లో ఒక
సవరము నాతో పలుకుట వింటిని.
అపుపడు నేనుపరభువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పరభువు నేనునీవు
హింసించచన్న యేసును.

delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I
send thee,

16

నీవు న్నున చూచి యన్న సంగత్రనిగూరిచయ నేను నీకు కన్బడబోవు
సంగత్రనిగూరిచయ నినున పరిచారకునిగాను సాకిునిగాను నియమించటకెై
కన్బడియనానను.నీవు లేచి నీ ప్రదములు మోప నిలువుము;

"Thereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision,

26

17

నేను ఈ పరజలవలన్ను అన్ాజనులవలన్ను హాని కలుగకుండ నినున
కాప్రడెదను;

but showed first unto those at Damascus and at Jerusalem, and throughout
all the country of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent
and turn to God, and do works meet for repentance.

26
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వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని
For these causes the Jews seized me in the temple and went about to kill me.
వెైపుకును త్రరిగి, నా యందలి విశావసముచేత్ ప్రపక్షమ్యపణను, పరిశుదిపరచ
బడిన్వారిలో సావసథామును పందున్ట్ట
ా వారి కనునలు తెరచటకెై నేను నినున
వారియొదదకు పంపదన్ని చెపపను.

to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the
power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and an
inheritance among those who are sanctified by faith that is in Me.'
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Having therefore obtained the help of God, I continue unto this day,
witnessing both to small and great, saying nothing other than what the
prophets and Moses said should come:
మొదట దమ్సుకలోనివారికిని, యెరూష్లేములోను యూదయ దేశమ్ంత్టను, that Christ should suffer, and that He should be the first who should rise
త్రువాత్ అన్ాజనులకును, వారు మ్యరు మ్న్సుస పంది దేవునిత్ట్ట
ు త్రరిగి from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles."
మ్యరుమ్న్సుసన్కు త్గిన్ కిరయలు చేయవలన్ని పరకటించచంటిని.
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ఈ హేతువుచేత్ యూదులు దేవాలయములో న్నున పట్ట
ు కొని చంపుటకు
పరయత్నముచేసిరి;

And as he thus spoke for himself, Festus said with a loud voice, "Paul, thou
art beside thyself! Much learning doth make thee mad!"
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But Paul said, "I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words
of truth and soberness.
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అయిన్ను నేను దేవుని వలన్నైన్ సహాయము పంది నేటివరకు
నిలిచియంటిని;కీరసు
త శర మ్పడి మ్ృతుల పున్రుతా
థ న్ము పందువారిలో
మొదటివాడగుటచేత్, ఈ పరజలకును అన్ాజనులక
పరవకిలును మోషేయ ముందుగా చెపపన్వి కాక మ్రి ఏమియ చెపపక, అలుప
లకును ఘనులకును సాక్షామిచచచంటిని.
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అత్డు ఈల్లగు సమ్యధాన్ము చెపుపకొనుచండగా ఫేసు
త పౌల్ల, నీవు
వెఱ్ఱఱవాడవు, అత్ర విదావలన్ నీకు వెఱ్ఱఱపటిున్దని గొపప శబదముతో చెపపను.
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అందుకు పౌలు ఇటాననుమ్హా ఘన్త్ వహించిన్ ఫేసూ
త , నేను వెఱ్ఱఱవాడను
కానుగాని సత్ామును సవసథబుదిియ గల మ్యటలనే చెపుపచనానను.

Then Agrippa said unto Paul, "Thou almost persuadest me to be a Christian."
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రాజు ఈ సంగతులరుగును గనుక అత్ని యెదుట నేను ధైరాముగా
మ్యటల్లడు చనానను; వాటిలో ఒకటియ అత్నికి మ్రుగెైయండ లేదని
రూఢిగా న్ముిచనానను; ఇది యొక మూలను జరిగిన్ కారాము కాదు.

And Paul said, "I would to God that not only thou, but also all who hear me
this day, were both almost and altogether such as I am, except for these
bonds."
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And when he had thus spoken, the king rose up, and also the governor and
Bernice and those who sat with them.
And when they had gone aside, they talked among themselves, saying, "This
man doeth nothing worthy of death or of bonds."
Then said Agrippa unto Festus, "This man might have been set at liberty if
he had not appealed unto Caesar."
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అగిరపప రాజా, త్మ్రు పరవకిలను న్ముిచనానరా? న్ముిచనానరని
నేనరుగు దును.
అందుకు అగిరపపఇంత్ సులభ్ముగా న్నున కెైీసతవుని చేయ జూచచనానవే
అని పౌలుతో చెపపను.
అందుకు పౌలు సులభ్ముగానో దురాభ్ముగానో, త్మ్రు మ్యత్ిము కాదు, నేడు
నా మ్యట వినువారందరును ఈ బంధకములు త్పప నావల ఉండున్ట్ట
ా
దేవుడనుగరహించగాక అనను.
అంత్ట రాజును అధిపత్రయ బెరీనకేయ వారితో కూడ కూరుచండిన్వారును
లేచి అవత్లకు పోయి
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ఈ మ్నుషుాడు మ్రణమున్కెైన్ను బంధకములకెైన్ను త్గిన్ దేమియ
చేయలేదని త్మ్లోతాము మ్యటల్లడుకొనిరి.్
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అందుకు అగిరపప ఈ మ్నుషుాడు కెైసరు ఎదుట చెపుప కొందున్ని
అన్నియెడల ఇత్నిని విడుదల చేయవచచన్ని ఫేసు
త తో చెపపను.

For the king himself knoweth of these things, before whom also I speak
freely; for I am persuaded that none of these things are hidden from him,
for this thing was not done in a corner.
King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest."

And when it was determined that we should sail to Italy, they delivered Paul
and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus'
band.
And entering into a ship from Adramyttium, we launched, meaning to sail
along the coasts of Asia, one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica,
being with us.
And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously treated Paul,
and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself.
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మేము ఓడయెకిక ఇటలీ వెళావలన్ని నిరణయమై న్పుపడు, వారు పౌలును
మ్రికొందరు ఖైదీలను ఔగుసు
త పటాలములో శతాధిపత్రయె
ై న్ యూలి అను
వానికి అపప గించిరి.
ఆసియ దరివెంబడినున్న పటుణములకు పరయాణము చేయబోవు
అదరముత్రతయ పటుణపు ఓడనకిక మేము బయలుదేరిత్రవిిు;
మ్యసిదోనీయడును థెససలొనీక పటుణసు
థ డునైన్ అరిసాతరుక మ్యతోకూడ
ఉండెను.
మ్రునాడు స్త్దోనుకు వచిచత్రవిిు. అపుపడు యూలి పౌలు మీద దయగా ఉండి,
అత్డు త్న్ సేనహితులయొదదకు వెళ్లా పరామ్రిక పందుటకు అత్నికి
సెలవిచెచను.
అకకడనుండి బయలుదేరిన్ త్రువాత్ ఎదురుగాలి కొట్ట
ు చన్నందున్
కుపరచాట్టన్ ఓడ న్డిపంచిత్రవిిు.
మ్రియ కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉన్న సముదరము దాటి
లుకియలో ఉన్న మూరకు చేరిత్రవిిు.
అకకడ శతాధిపత్ర ఇటలీవెళానైయన్న అలకసందిరయ పటుణపు ఓడ కనుగొని
అందులో మ్ముిను ఎకికంచెను.

And when we had launched from thence, we sailed under the lee of Cyprus,
because the winds were contrary.
And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to
Myra, a city of Lycia.

And there the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy, and he
put us aboard.
And when we had sailed slowly many days and scarcely had come as far as
Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under the lee of Crete off
Salmone;
and, with difficulty passing by it, we came unto a place which is called The
Fair Havens, nigh unto the city of Lasea.
Now after much time had been lost, and when sailing was now dangerous
because the Fast was now already past, Paul admonished them

అనేక దిన్ములు మలాగా న్డచి, యెంతో కష్ుపడి కీనదుకు ఎదురుగా
వచిచన్పుపడు గాలి మ్ముిను పోనియాకున్నందున్ కేరతు చాట్టన్ సలోినే
దరిని ఓడ న్డిపంచిత్రవిిు.
బహు కష్ుపడి దాని దాటి, మ్ంచిరేవులు అను ఒక సథలమున్కు చేరిత్రవిిు.
దానిదగుర లసెైయ పటుణముండెను.
చాల కాలమైన్ త్రువాత్ ఉపవాసదిన్ముకూడ అపపటికి గత్రంచిన్ందున్
పరయాణముచేయట అప్రయ కరమై యండెను.

and said unto them, "Sirs, I perceive that this voyage will be attended by
hurt and much damage, not only to the lading and ship, but also to our
lives."
Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship,
rather than those things which were spoken by Paul.
And because the haven was not commodious to winter in, the greater
number advised to depart thence also, hoping that by some means they
might attain Phoenix, which is a haven of Crete and lieth toward the
southwest and northwest, and there to winter.

అపుపడు పౌలు అయాల్లరా, యీ పరయాణమువలన్ సరకులకును ఓడకును
మ్యత్ిమే కాక మ్న్ ప్ర
ర ణములకుకూడ హానియ బహు న్ష్ుమును కలుగున్ట్ట
ా
నాకు తోచచన్నదని చెపప వారిని హెచచ
అయిన్ను శతాధిపత్ర పౌలు చెపపన్ది న్మ్ిక నావికుడును ఓడ
యజమ్యనుడును చెపపన్దే న్మిను.
మ్రియ శీత్కాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైన్ది కాన్ందున్
అకకడనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకామైతే ఫీనికుసన్కుచేరి అకకడ
శీత్కాలము గడపవలన్ని యెకుకవ మ్ంది ఆలోచన్ చెపపరి. అది నైఋత్ర
వాయవాదికుకల త్ట్ట
ు న్నున్న కేరతురేవెై యన్నది.

And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained
their purpose, casting loose from thence, they sailed close by Crete.

మ్రియ దకిుణపు గాలి మలాగా విసరుచండగా వారు త్మ్ ఆలోచన్ సమ్
కూడిన్దని త్లంచి లంగరత్రత, కేరతు దరిని ఓడ న్డిపంచిరి.
కొంచెము సేపైన్ త్రువాత్ ఊరకులోను అను పనుగాలి కేరతు మీదనుండి
విసరను.

But not long after, there arose against it a tempestuous wind, called
Euroclydon.
And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let
her drive.

And running under the lee of a certain island, which is called Clauda, we had
much work in securing the boat,
which when they had taken up, they used helps to undergird the ship. And
fearing lest they should fall into the quicksands, they struck sail, and so
were driven.
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దానిలో ఓడ చికుకకొని గాలికి ఎదురు న్డువలేక పోయిన్ందున్ ఎదురు
న్డిపంచట మ్యని గాలికి కొట్ట
ు కొనిపోత్రవిిు.
త్రువాత్ కౌద అన్బడిన్ యొక చిన్న దీవపము చాట్టన్ దాని న్డిపంపగా
పడవను భ్దరపరచకొనుట బహు కష్ు త్రమ్యయెను.
దానిని పైకెత్రత కటిున్ త్రువాత్ తా
ి ళ్ల
ా మొదలైన్వి తీసికొని ఓడచట్ట
ు బిగించి
కటిురి. మ్రియ సూరిిసను ఇసుకత్రపపమీద పడుదుమేమో అని భ్యపడి, ఓడ
చాపలు దింపవేసి, కొట్ట
ు కొనిపోయిరి.
మికికలి పదద గాలి కొట్ట
ు చన్నందున్ మ్రునాడు సరకులు ప్రరవేయ సాగిరి.
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మూడవ దిన్మ్ందు త్మ్ చేతుల్లర ఓడసామ్గిర ప్రరవేసిరి.
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కొనిన దిన్ములు సూరుాడెైన్ను న్క్షత్ిములైన్ను కన్బడక పదదగాలి మ్యమీద
కొటిున్ందున్ ప్ర
ర ణములతో త్పపంచ కొందుమ్ను ఆశ బత్రతగ పోయెను.
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వారు బహు కాలము భోజన్ము లేక యన్నందున్ పౌలు వారి మ్ధాను నిలిచి saying, `Fear not, Paul; thou must be brought before Caesar. And lo, God
అయాల్లరా, మీరు నా మ్యట విని కేరతునుండి బయలుదేరకయే
hath given thee all them that sail with thee.'
యండవలసిన్ది. అపుపడ్ర హానియ న్ష్ుమును కలుగకపోవును.
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ఇపుపడెైన్ను ధైరాము తెచచకొనుడని మిముిను వేడుకొనుచనానను;
ఓడకేగాని మీలో ఎవని ప్ర
ర ణమున్కును హానికలుగదు.

Therefore sirs, be of good cheer, for I believe God, and that it shall be even
as it was told to me.
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Nonetheless, we must be cast upon a certain island."
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నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించచనాననో, ఆ దేవుని దూత్ గడచిన్
రాత్రి నాయొదద నిలిచిపౌల్ల, భ్యపడకుము;
నీవు కెైసరు ఎదుట నిలువవలసియన్నది; ఇదిగో నీతోకూడ ఓడలో
పరయాణమై పోవుచన్న వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగరహించి యనానడని
నాతో చెపపను.
కాబటిు అయాల్లరా, ధైరాము తెచచకొనుడి; నాతో దూత్ చెపపన్ పరకారము
జరుగున్ని నేను దేవుని న్ముిచనానను.
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అయిన్ను మ్న్ము కొట్ట
ు కొనిపోయి యేదైన్ ఒక దీవపముమీద పడవలసి
యండున్ని చెపపను.
పదునాలుగవ రాత్రి వచిచన్పుపడు మేము అదిరయ సముదరములో ఇట్ట అట్ట
కొట్ట
ు కొనిపోవుచండగా అరిరాత్రివేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగుర పడు
చన్నదని యూహించి
బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోత్ని తెలిసికొనిరి. ఇంకను
కొంత్దూరము వెళ్లాన్ త్రువాత్, మ్రల బుడుదువేసి చూచి పదునైదు బారల
లోత్ని తెలిసికొనిరి.
అపుపడు రాత్ర త్రపపలుగల చోటా పడుదుమేమో అని భ్యపడి, వారు ఓడ
అమ్ర ములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుపడు తెలా వారునా అని
కాచకొని యండిరి.

And being exceedingly tossed by a tempest, the next day they lightened the
ship;
and the third day we cast out with our own hands the ship's tackle.
And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small
tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away.
But after long fasting, Paul stood forth in the midst of them and said, "Sirs,
ye should have hearkened unto me, and should not have cast loose from
Crete and suffered this harm and loss.
And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any
man's life among you, but of the ship only.
For there stood by me this night the angel of God, to whom I belong and
whom I serve,

But when the fourteenth night had come, as we were being driven up and
down in the Adriatic, about midnight the shipmen deemed that we were
drawing near to some land.
And they took a sounding and found it to be twenty fathoms deep; and
when they had gone a little further, they sounded again and found it fifteen
fathoms.
Then, fearing lest we should be driven upon rocks, they cast four anchors
out of the stern, and wished for the day.
And as the shipmen were about to flee from the ship, and had let down the
boat into the sea under the pretext that they would cast anchors out of the
prow,
Paul said to the centurion and to the soldiers, "Unless these remain in the
ship, ye cannot be saved."
Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off.
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అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి ప్రరిపోవలన్ని చూచి, తాము అనివిలోనుండి
లంగరులు వేయబోవున్ట్ట
ా గా సముదరములో పడవ దింప వేసిరి.
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అందుకు పౌలువీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు త్పపంచకొన్లేరని
శతాధిపత్రతోను సెైనికులతోను చెపపను.
వెంటనే సెైనికులు పడవ తా
ి ళ్ల
ా కోసి దాని కొట్ట
ు కొని పోనిచిచరి.
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తెలావారుచండగా పౌలు పదునాలుగు దిన్ములనుండి మీరేమియ
పుచచకొన్క ఉపవాసముతో కనిపట్ట
ు కొని యనానరు
గనుక ఆహారము పుచచకొనుడని మిముిను వేడుకొనుచనానను; ఇది మీ
ప్ర
ర ణరక్షణకు సహాయమ్గును. మీలో ఎవని త్ల నుండియ ఒక
వెండు
ర కయె
ై న్ను న్శింపదని చెపుపచ, ఆహారము పుచచకొనుడని అందరిని
బత్రమ్యలను.
ఈ మ్యటలు చెపప, యొక ర్కట్టు పట్ట
ు కొని అందరి యెదుట దేవునికి
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి దాని విరిచి త్రన్ సాగెను.
అపుపడందరు ధైరాము తెచచకొని ఆహారము పుచచకొనిరి.
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ఓడలో ఉన్న మేమ్ందరము రండువందల డెబబది ఆరుగురము.
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వారు త్రని త్ృపతపందిన్ త్రువాత్, గోధుమ్లను సముదరములో ప్రరబోసి ఓడ
తేలికచేసిరి.
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ఉదయమైన్పుపడు అది ఏ దేశమో వారు గురు
ి పటులేదు గాని, దరిగల యొక
సముదరపు ప్రయను చూచి, సాధామైన్ యెడల అందులోనికి ఓడను
తో
ి యవలన్ని ఆలో చించిరి
గనుక లంగరుల తా
ి ళ్ల
ా కోసి వాటిని సముదరములో విడిచిపటిు చకాకనుల కట్ట
ా
విపప ముందటి తెరచాప గాలికెత్రత సరిగా దరికి న్డిపంచిరి గాని
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And as the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying,
"This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting,
having taken nothing.
Therefore I pray you to take some meat, for this is for your health; for there
shall not a hair fall from the head of any of you."
And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in the
presence of them all; and when he had broken it, he began to eat.
Then they were all of good cheer, and they also took some meat.
And we were in all on the ship, two hundred threescore and sixteen souls.

And when they had eaten enough, they lightened the ship and cast out the
wheat into the sea.
And when it was day, they knew not the land, but they discovered a certain
creek with a shore, into which they were minded, if it were possible, to
thrust in the ship.
And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto
the sea, and loosed the rudder ropes, and hoisted up the mainsail into the
wind, and made toward shore.
And falling into a place where two currents met, they ran the ship aground;
and the forepart stuck fast and remained immovable, but the stern began to
break up with the violence of the waves.
And the soldier's counsel was to kill the prisoners, lest any of them should
swim out and escape.

But the centurion, desiring to save Paul, kept them from their purpose, and
commanded that those who could swim should cast themselves first into
the sea and get to land,
రండు పరవాహములు కలిసిన్ సథలమ్ందు చికుకకొని ఓడను మటు పటిుంచిరి.
and the rest, some on boards and some on broken pieces of the ship. And so
అందువలన్ అనివి కూరుకొని పోయి కదలక యండెను, అమ్రము ఆ దబబకు it came to pass that they all escaped safely to land.
బదదలై పోసాగెను.
ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని ప్రరి పోకుండున్ట్ట
ా వారిని చంపవలన్ని
And when they had escaped, they then learned that the island was called
సెైనికులకు ఆలోచన్ పుట్టును గాని
Malta.
శతాధిపత్ర పౌలును రకిుంప నుదేదశించివారి ఆలోచన్ కొన్సాగనియాక, మొదట
And the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a
ఈదగలవారు సముదరములో దుమికి దరికి పోవలన్నియ
fire and received us every one, because of the present rain and because of
the cold.
కడమ్ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ చెకకల మీదను,
And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire,
పోవలన్నియ ఆజా
ా పంచెను. ఈల్లగు అందరు త్పపంచకొని దరిచేరిరి.
there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
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మేము త్పపంచకొనిన్ త్రువాత్ ఆ దీవపము మలితే అని తెలిసికొంటిమి.

And when the barbarians saw the venomous beast hanging from his hand,
they said among themselves, "No doubt this man is a murderer whom,
though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live."
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And he shook off the beast into the fire and felt no harm.
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అనాగరికులగు ఆ దీవపవాసులు మ్యకు చేసిన్ ఉపచార మింత్ంత్కాదు.
ఏల్లగన్గా, అపుపడు వరుము కురియచ చలిగా ఉన్నందున్వారు
నిపుపరాజబెటిు మ్ముిను అందరిని చేరుచకొనిరి.
అపుపడు పౌలు మోపడు పులాలేరి నిపుపలమీద వేయగా ఒక సరపము కాకకు
బయటికి వచిచ అత్ని చెయిాపట్టును
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In the same quarters were the possessions of the chief man of the island,
whose name was Publius, who received us and lodged us three days
courteously.
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ఆ దీవపవాసులు ఆ జంతువత్ని చేత్రని వేరల్లడుట
చూచిన్పుపడునిశచయముగా ఈ మ్నుషుాడు న్రహంత్కుడు; ఇత్డు
సముదరమునుండి త్పపంచకొనిన్ను నాాయమ్యత్నిని బరదుకనియాదని
త్మ్లో తాము చెపుప కొనిరి.
అత్డెైతే ఆ విష్జంతువును అగినలో జాడించి వేసి, యే హానియ పందలేదు.
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వారత్ని శరీరము వాచనో లేక అత్డు అకసాితు
త గా పడిచచచనో అని
కనిపట్ట
ు చండిరి. చాలసేపు కనిపట్ట
ు చండిన్ త్రువాత్ అత్నికి ఏ హానియ
కలుగకుండుట చూచి ఆ అభిప్ర
ర యము మ్యనిఇత్డొక దేవత్ అని చెపపసాగిరి.
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These also honored us with many honors; and when we departed, they
laded us with such things as were necessary.
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పపా అను ఒకడు ఆ దీవపములో ముఖుాడు. అత్నికి ఆ ప్ర
ర ంత్ములలో
భూములుండెను. అత్డు మ్ముిను చేరుచకొని మూడు దిన్ములు సేనహ
భావముతో ఆత్రథా మిచెచను.
అపుపడు పపాయొకక త్ండిర జవరముచేత్ను రకిభేదిచేత్ను బాధపడుచ
పండుకొని యండెను. పౌలు అత్నియొదదకు వెళ్లా ప్ర
ర రథన్చేసి, అత్నిమీద
చేతులుంచి సవసథపరచెను.
ఇది చూచి ఆ దీవపములో ఉన్న కడమ్ రోగులుకూడ వచిచ సవసథత్ పందిరి.
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మ్రియ వారు అనేక సతాకరములతో మ్ముిను మ్రాాద చేసి, మేము ఓడ
ఎకిక వెళ్లాన్పుపడు మ్యకు కావలసిన్ వసు
త వులు తెచిచ ఓడలో ఉంచిరి.

And from thence we followed a circuitous course and came to Rhegium. And
a day later the south wind blew, and we came the next day to Puteoli.
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మూడు నలలైన్ త్రువాత్, ఆ దీవపమ్ందు శీత్కాల మ్ంత్య గడపన్ అశివనీ There we found brethren and were invited to tarry with them seven days;
చిహనముగల అలకసందిరయ పటుణపు ఓడ ఎకిక బయలుదేరి
and so we went toward Rome.
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సురకూసెైకి వచిచ అకకడ మూడు దిన్ములుంటిమి.
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Now they were expecting that he should have swollen or suddenly fallen
down dead; but after watching a great while and seeing no harm come to
him, they changed their minds and said that he was a god.

And it came to pass that the father of Publius lay sick with a fever and a
bloody flux. Paul entered in and prayed and laid his hands on him, and
healed him.
So when this was done, others also on the island who had diseases, came
and were healed.

And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had
wintered on the isle and whose sign was Castor and Pollux.
And landing at Syracuse, we tarried there three days.

And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as
far as the Appii Forum and The Three Taverns. When Paul saw them, he
thanked God and took courage.
అకకడనుండి చట్ట
ు త్రరిగి రేగియకు వచిచ యొక దిన్మైన్ త్రువాత్ దకిుణపు And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the
గాలి విసరుటవలన్ మ్రునాడు పత్రయొలీకి వచిచత్రవిిు.
captain of the guard, but Paul was suffered to dwell by himself with a
soldier who kept him.
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అకకడ సహోదరులను మేము చూచిన్పుపడు వారు త్మ్ యొదద ఏడు
దిన్ములుండవలన్ని మ్ముిను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమ్యకు వచిచత్రవిిు.
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అకకడనుండి సహోదరులు మ్య సంగత్ర విని అపీపయా సంత్పేట వరకును
త్రిసత్ిములవరకును మ్ముిను ఎదుర్కకనుటకు వచిచరి. పౌలు వారిని
చూచి దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి ధైర
మేము రోమ్యకు వచిచన్పుపడు పౌలు త్న్కు కావలి యన్న సెైనికులతో కూడ
పరతేాకముగా ఉండుటకు సెలవు పందను.
మూడు దిన్ములైన్ త్రువాత్ అత్డు యూదులలో ముఖుాలైన్వారిని
త్న్యొదదకు పలిపంచెను. వారు కూడి వచిచన్పుపడత్డుసహోదరుల్లరా,
నేను మ్న్ పరజలకెైన్ను పత్రుల ఆచారములకెైన్ను పరత్రకూలమైన్ది ఏదియ
చేయకపోయిన్ను, యెరూష్లేములోనుండి రోమీయల చేత్రకి నేను ఖైదీగా
అపపగించబడిత్రని.
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వీరు న్నున విమ్రశ చేసి నాయందు మ్రణమున్కు త్గిన్ హేతువేదియ
లేన్ందున్ న్నున విడుదల చేయగోరిరి గాని

And they said unto him, "We neither received letters from Judea concerning
thee, nor did any of the brethren who came show or speak any harm of thee.
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But we desire to hear from thee what thou thinkest; for concerning this
sect, we know that everywhere it is spoken against.
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యూదులు అడిము చెపపన్ందున్ నేను కెైసరు ఎదుట చెపుపకొందున్న్ వలసి
వచెచను. అయిన్ను ఇందువలన్ నా సవజన్ముమీద నేరమేమియ
మోపవలన్ని నా అభిప్ర
ర యము కాదు;
ఈ హేతువుచేత్నే మిముిను చూచి మ్యటల్లడవలన్ని పలిపంచిత్రని;
ఇశారయేలుయొకక నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటుబడియనానన్ని
వారితో చెపపను.
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And some believed the things which were spoken, and some believed not.
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అందుకు వారు యూదయనుండి నినున గూరిచ పత్రికలు మ్యకు రాలేదు;
ఇకకడికి వచిచన్ సహోదరులలో ఒకకడెైన్ను నినునగూరిచ చెడుసంగత్ర
ఏదియ మ్యకు తెలియ పరచను లేదు, మ్రియ ఎ
అయిన్ను ఈ విష్యమై నీ అభిప్ర
ర యము నీవలన్ విన్ గోరుచనానము; ఈ
మ్త్భేదమునుగూరిచ అంత్ట ఆకేుపణ చేయచనానరు ఇంత్మ్ట్ట
ు కు మ్యకు
తెలియన్నిరి.
అత్నికి ఒక దిన్ము నియమించి, అత్ని బసలోనికి అత్నియొదదకు అనేకులు
వచిచరి. ఉదయమునుండి సాయం కాలమువరకు అత్డు దేవుని
రాజామునుగూరిచ పూరిిగా సాక్షామిచచచ, మోషే ధరిశా
అత్డు చెపపన్ సంగతులు కొందరు న్మిిరి, కొందరు న్మ్ికపోయిరి.
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వారిలో భేదాభిప్ర
ర యములు కలిగిన్ందున్ పౌలు వారితో ఒక మ్యట చెపపన్
త్రువాత్ వారు వెళ్లాపోయిరి. అదేదన్గా.

And it came to pass that after three days Paul called the chief Jews together;
and when they had come together, he said unto them,"Men and brethren,
though I have committed nothing against the people or customs of our
fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the
Romans,
who, when they had examined me, would have let me go because there was
no cause deserving of death in me.
But when the Jews spoke against it, I was constrained to appeal unto
Caesar, not that I had anything to accuse my nation of.
For this cause therefore have I called for you, to see you and to speak with
you, because it is for the hope of Israel that I am bound with this chain."

And when they had appointed him a day, there came many to him into his
lodging, to whom he expounded and testified the Kingdom of God,
persuading them concerning Jesus, both out of the Law of Moses and out of
the Prophets, from morning until evening.

And when they were unable to agree among themselves, they departed
after Paul had spoken one word: "Well spoke the Holy Ghost through Isaiah
the prophet unto our fathers,
saying, `Go unto this people and say, "Hearing, ye shall hear and shall not
understand; and seeing, ye shall see and not perceive.
For the heart of this people has waxed gross, and their ears are dull of
hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their
eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should
be converted, and I should heal them."'
"Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the
Gentiles, and that they will hear it."
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మీరు వినుట మ్ట్ట
ు కు విందురు గాని గరహింపనే గరహింపరు; చూచట మ్ట్ట
ు కు And when he had said these words, the Jews departed and had great
చూతురు గాని కాన్నే కాన్రని యీ పరజలయొదదకు వెళ్లా చెపుపము.
reasoning among themselves.
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ఈ పరజలు కనునల్లర చూచి చెవుల్లర విని మ్న్సాసర గరహించి నా వెైపు త్రరిగి
నావలన్ సవసథత్ పందకుండున్ట్ట
ా వారి హృదయము కొరవివయన్నది. వారు
చెవులతో మ్ందముగా విని కనునలు మూసికొనియనానరు అని పరిశుదా
ి త్ి
యెష్యా పరవకిదావరా మీ పత్రులతో చెపపన్ మ్యట సరియే.
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కాబటిు దేవునివలన్నైన్ యీ రక్షణ అన్ాజనులయొదదకు పంపబడి యన్నదని preaching the Kingdom of God and teaching those things which concern the
మీరు తెలిసికొందురు గాక,
Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him.
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వారు దాని విందురు.
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Romans

1
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పౌలు రండు సంవత్సరములు పూరిిగా త్న్ అదద యింట కాపురముండి,
త్న్యొదదకు వచచవారిన్ందరిని సనాినించి
ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ ధైరాముతో దేవుని రాజామునుగూరిచ
పరకటించచ, పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త నుగూరిచన్ సంగతులు బోధించచ
ఉండెను.
యేసు కీరసు
త దాసుడును, అపసతలుడుగా నుండు టకు పలువబడిన్వాడును,
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దేవుని సువారినిమిత్తము పరతేా కింపబడిన్వాడునైన్ పౌలు రోమ్యలో ఉన్న
దేవుని పరయలకందరికి అన్గా పరిశుదు
ి లుగా ఉండుటకు
పలువబడిన్వారికందరికి (శుభ్మ్ని చెపప) వా
ర యన్ది.
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ, పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త నుండియ,
కృప్రసమ్యధాన్ములు మీకు కలుగు గాక,
దేవుడు త్న్ కుమ్యరుడును మ్న్ పరభువునైన్ యేసుకీరసు
త విష్యమైన్ ఆ
సువారిను పరిశుది లేఖన్ముల యందు త్న్ పరవకిలదావరా ముందు
వాగా
ద న్ముచేసెను.
యేసుకీరసు
త , శరీరమునుబటిు దావీదు సంతాన్ముగాను, మ్ృతులలోనుండి
పున్రుతా
థ నుడెైన్ందున్ పరిశుదిమైన్ ఆత్ినుబటిు దేవుని కుమ్యరుడుగాను
పరభావముతో నిరూ పంపబడెను.
ఈయన్ నామ్ము నిమిత్తము సమ్సత జనులు విశావసమున్కు
విధేయలగున్ట్ట
ా ఈయన్దావరా మేము కృపను అపసతలత్వమును
పందిత్రవిిు.
మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుకీరసు
త వారుగా ఉండుటకు పలువబడి
యనానరు.
మీ విశావసము సరవలోకమున్ పరచరము చేయబడు చండుటనుబటిు,
మొదట మీ యందరినిమిత్తము యేసు కీరసు
త దావరా నా దేవునికి
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ చనానను.
ఇపుపడల్లగెైన్ను ఆటంకము లేకుండ మీ యొదదకు వచచటకు దేవుని
చిత్తమువలన్ నాకు వీలుకలుగు నేమో అని, నా ప్ర
ర రథన్లయందు ఎలాపుపడు
ఆయన్ను బత్రమ్యలుకొనుచ,

And Paul dwelt two whole years in his own hired house and received all who
came in unto him,

Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle and separated unto
the Gospel of God,
which He had promised before by His prophets in the Holy Scriptures,
concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was made of the seed of
David according to the flesh,
and was declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of
holiness by the resurrection from the dead,
by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith
among all nations for His name,
among whom ye also are the called of Jesus Christ.
To all who are in Rome, beloved of God and called to be saints: Grace to you
and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is
spoken of throughout the whole world.
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the Gospel of His Son,
that without ceasing I make mention of you always in my prayers,
making request that now at length and by any means I might have a
prosperous journey by the will of God to come unto you.
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift to the
end that ye may be established:
that is, that I may be comforted together with you by the mutual faith of
both you and me.
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మిముిను గూరిచ యెడతెగక జా
ా పకము చేసికొనుచనానను. ఇందుకు ఆయన్ Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I have
కుమ్యరుని సువారి విష్యమై నేను నా ఆత్ియందు సేవించచన్న దేవుడ
purposed to come unto you (but was prevented hitherto), that I might have
నాకు సాకిు.
some fruit among you also, even as among other Gentiles.
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మీరు సిథరపడవలన్ని, అన్గా మీకును నాకును కలిగియన్న విశావసముచేత్, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and
అన్గా మ్న్ము ఒకరి విశావసముచేత్ ఒకరము ఆదరణపందవలన్ని
to the unwise;
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so, as much as is in me, I am ready to preach the Gospel to you also who are
at Rome.
For I am not ashamed of the Gospel of Christ, for it is the power of God unto
salvation to every one who believeth, to the Jew first and also to the Greek.
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ఆత్ిసంబంధమైన్ కృప్రవరమేదైన్ను మీకిచచటకు మిముిను చూడవలన్ని
మిగుల అపేకిుంచచనానను.
సహో దరుల్లరా, నేను ఇత్రులైన్ అన్ాజనులలో ఫలము పందిన్ట్ట
ా
మీలోకూడ ఫలమేదైన్ను పందవలన్ని అనేక పరాాయములు మీయొదదకు
రానుదేదశించిత్రని; గాని యిది వరకు ఆటంకపరచబడిత్రని; ఇది మీకు
తెలియకుండుట నా కిష్ుములేదు
గీరసుదేశసు
థ లకును గీరసుదేశసు
థ లు కాని వారికిని, జా
ా నులకును మూఢ్యలకును
నేను ఋణసు
థ డను.
కాగా నావలన్నైన్ంత్మ్ట్ట
ు కు రోమ్యలోని మీకును సువారి పరకటించటకు
సిదిముగా ఉనానను.
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because that which may be known of God is manifest in them, for God hath
shown it unto them.
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సువారిను గూరిచ నేను సిగు
ు పడువాడను కాను. ఏలయన్గా న్ముి పరత్రవానికి,
మొదట యూదునికి, గీరసుదేశసు
థ నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయటకు అది దేవుని
శకిియె
ై యన్నది.
ఎందుకనిన్నీత్రమ్ంతుడు విశావసమూలముగా జీవించన్ని వా
ర యబడిన్
పరకారము విశావసమూలముగా అంత్ కంత్కు విశావసము కలుగున్ట్ట
ా దేవుని
నీత్ర దానియందు బయలుపరచబడుచన్నది.
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For when they knew God, they neither glorified Him as God, nor were
thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was
darkened.
Professing themselves to be wise, they became fools,
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దురీనత్రచేత్ సత్ామును అడిగించ మ్నుషుాలయొకక సమ్సత
భ్కిిహీన్త్మీదను, దరీనత్రమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి
బయలుపరచబడుచన్నది.
ఎందు కన్గా దేవునిగూరిచ తెలియ శకామైన్దేదో అది వారి మ్ధా
విశదమైయన్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపర చెను.
ఆయన్ అదృశా లక్షణములు, అన్గా ఆయన్ నిత్ాశకిియ దేవత్వమును,
జగదుత్పత్రత మొదలుకొని సృష్ుంపబడిన్ వసు
త వులను ఆలోచించటవలన్
తేటపడుచన్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యనానరు.
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మ్రియ వారు దేవుని నరిగియ ఆయన్ను దేవునిగా మ్హిమ్పరచ లేదు,
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంపనులేదు గాని త్మ్ వాద ములయందు వారు
థ లైరి.

Therefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their
own hearts, to dishonor their own bodies among themselves.
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వారి అవివేకహృదయము అంధ కారమ్యమ్యయెను; తాము జా
ా నులమ్ని
చెపుపకొనుచ బుదిిహీనులైరి.

They changed the truth of God into a lie, and worshiped and served the
creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith; as it is
written: "The just shall live by faith."
For the wrath of God is revealed from Heaven against all ungodliness and
unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness,

For from the creation of the world the invisible things of Him are clearly
seen, being understood through the things that are made, even His eternal
power and Godhead, so that they are without excuse.

and changed the glory of the incorruptible God into an image made like
corruptible man, and to birds and fourfooted beasts and creeping things.
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వారు అక్షయడగు దేవుని మ్హిమ్ను క్షయమ్గు మ్నుషుాలయొకకయ,
For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women
పకు
ు లయొకకయ, చతుషాపద జంతువులయొకకయ, పురుగులయొకకయ, changed the natural use into that which is against nature.
పరత్రమ్యసవరూపముగా మ్యరిచరి.
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ఈ హేతువుచేత్ వారు త్మ్ హృదయముల దురాశ లను అనుసరించి, త్మ్
శరీరములను పరసపరము అవమ్యన్ పరచకొనున్ట్ట
ా దేవుడు వారిని
అపవిత్ిత్కు అపపగించెను.
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అటిువారు దేవుని సత్ామును అసత్ామున్కు మ్యరిచ, సృష్ుకరికు పరత్రగా
సృష్ుమును పూజంచి సేవించిరి. యగముల వరకు ఆయన్ సోతతా
ి రు
ా డెై
యనానడు, ఆమేన్.
అందువలన్ దేవుడు తుచఛమైన్ అభిల్లష్లకు వారిని అపపగించెను. వారి
స్త్తీలు సయిత్ము సావభావికమైన్ ధరిమును విడిచి సావభావిక విరుదిమైన్
ధరిమును అనుసరించిరి.
అట్టవల పురుషులు కూడ స్త్తీయొకక సావభావికమైన్ ధరిమును విడిచి,
పురుషులతో పురుషులు అవాచామైన్దిచేయచ, త్మ్ త్పపదమున్కు
త్గిన్ పరత్ర ఫలమును పందుచ ఒకరియెడ
మ్రియ వారు త్మ్ మ్న్సుసలో దేవునికి చోటియా నొలాకపోయిరి గనుక
చేయరాని కారాములు చేయటకు దేవుడు భ్రష్ు మ్న్సుసకు వారిన్పపగించెను.
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అటిు కారాములు చేయవారిమీద దేవుని తీరుప సత్ామును అనుసరించిన్దే
అని యెరుగుదుము.
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అటిు కారాములు చేయవారికి తీరుప తీరుచచ వాటినే చేయచన్న
మ్నుషుాడా, నీవు దేవుని తీరుప త్పపంచ కొందువని అను కొందువా?

అటిువారు సమ్సతమైన్ దురీనత్రచేత్ను, దుష్ుత్వముచేత్ను, లోభ్ముచేత్ను,
ఈరుాచేత్ను నిండుకొని, మ్త్సరము న్రహత్ా కలహము కపటము
వెైరమ్నువాటితో నిండిన్వారై
కొండెగాండు
ర ను అపవాదకులును, దేవదేవషులును, హింసకులును,
అహంకారులును, బింకముల్లడువారును, చెడివాటిని కలిపంచవారును,
త్లిదండు
ర లకవిధేయలును, అవివేకులును
మ్యట త్పుపవారును అనురాగ రహితులును, నిరదయలునైరి.
ఇటిు కారాములను అభ్ా సించవారు మ్రణమున్కు త్గిన్వారు అను దేవుని
నాాయ విధిని వారు బాగుగ ఎరిగియండియ, వాటిని చేయ చనానరు.
ఇది మ్యత్ిమే గాక వాటిని అభ్ాసించ వారితో సంతోష్ముగా
సమ్ిత్రంచచనానరు.
కాబటిు తీరుప తీరుచ మ్నుషుాడా, నీ వెవడవెైన్ను సరే నిరుత్తరుడవెై
యనానవు. దేనివిష్యములో ఎదుటి వానికి తీరుప తీరుచచనానవో దాని
విష్యములో నీవే నేరసు
థ డవని తీరుప తీరుచకొనుచనానవు; ఏలయన్గా
తీరుప తీరుచ నీవును అటిు కారాములనే చేయచనానవు కావా?

And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in
their lust one toward another, men with men, working that which is
unseemly, and receiving in themselves that recompense for their error
which was meet.
And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave
them over to a reprobate mind to do those things which are not fitting,
being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness,
maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, malignity. They are
whisperers,
backbiters, haters of God, spiteful, proud, boasters, inventors of evil things,
disobedient to parents,
without understanding, covenantbreakers, without natural affections,
implacable, unmerciful.
And knowing the judgment of God, that those who commit such things are
worthy of death, they not only do the same, but have pleasure in those who
do them.
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art who judgest; for
wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that
judgest doest the same things.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against those
who commit such things.
And thinkest thou this, O man, who judgest those who do such things and
doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and
longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to
repentance?

But because of thy hardness and impenitence of heart, thou treasurest up
unto thyself wrath against the Day of Wrath and revelation of the righteous
judgment of God,
who will render to every man according to his deeds:
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లేదా, దేవుని అనుగరహము మ్యరు మ్న్సుస పందుటకు నినున
పేరరేపంచచన్నదని యెరుగక, ఆయన్ అనుగరహెైశవరామును సహన్మును
దీరా శాంత్మును త్ృణీకరించదువా?
నీ కాఠిన్ామును, మ్యరుప పందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగరత్
దిన్మ్ందు, అన్గా దేవుని నాాయమైన్ తీరుప బయలు పరచబడు దిన్మ్ందు
నీకు నీవే ఉగరత్ను సమ్కూరుచ కొనుచనానవు.

to those who by patient continuance in welldoing seek for glory and honor
and immortality, eternal life;

6

ఆయన్ పరత్రవానికి వాని వాని కిరయల చొపుపన్ పరత్రఫలమిచచను.
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సత్ కిరయను ఓపకగా చేయచ, మ్హిమ్ను ఘన్త్ను అక్షయత్ను
వెదకువారికి నిత్ాజీవము నిచచను.
అయితే భేదములు పుటిుంచి, సత్ామున్కు లోబడక దురీనత్రకి లోబడువారి
మీదికి దేవుని ఉగరత్య రౌదరమును వచచను.
దుషాకారాము చేయ పరత్ర మ్నుషుాని ఆత్ికు, మొదట యూదునికి
గీరసుదేశసు
థ నికికూడ, శర మ్య వేదన్య కలుగును.

tribulation and anguish upon every soul of man who doeth evil, upon the
Jew first and also upon the Gentile;
but glory, honor and peace to every man who worketh good, to the Jew first
and also to the Gentile.
For there is no respect of persons with God.
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సత్ కిరయ చేయ పరత్రవానికి, మొదట యూదునికి గీరసుదేశసు
థ నికికూడ,
మ్హిమ్య ఘన్త్య సమ్యధాన్ మును కలుగును.
దేవునికి పక్షప్రత్ములేదు. ధరిశాసతీము లేక ప్రపము చేసిన్వారందరు
ధరిశాసతీము లేకయే న్శించెదరు;

but unto those who are contentious, and do not obey the truth but obey
unrighteousness, indignation and wrath,

For as many as have sinned without law shall also perish without law, and as
many as have sinned in the law shall be judged by the law.
(For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers
of the law shall be justified.
For when the Gentiles, who have not the law, do by nature the things
contained in the law, they, not having the law, are a law unto themselves,

ధరిశాసతీము కలిగిన్వారై ప్రపము చేసిన్వారందరు ధరిశాసాతీనుసారముగా
తీరుప నొందు దురు.

which shows the work of the law written in their hearts,their conscience
also bearing witness, and their thoughts between accusing and excusing one
another.)
ధరిశాసతీము వినువారు దేవుని దృష్ుకి నీత్ర మ్ంతులు కారుగాని
Thus will it be on the day when God shall judge the secrets of men by Jesus
ధరిశాసతీమును అనుసరించి పరవరిించవారే నీత్రమ్ంతులుగా ఎంచబడుదురు. Christ, according to my Gospel.
ధరి శాసతీము లేని అన్ాజనులు సావభావికముగా ధరిశాసతీ సంబంధమైన్
కిరయలను చేసిన్యెడల వారు ధరిశాసతీము లేనివారైన్ను, త్మ్కు తామే
ధరిశాసతీమైన్ట్ట
ు నానరు.
అటిువారి మ్న్సాసకిు కూడ సాక్షామిచచచండగను, వారి త్లంపులు ఒక
దానిమీద ఒకటి త్పుప మోపుచ లేక త్పుపలేదని చెపుపచండగను,
ధరిశాసతీసారము త్మ్ హృదయములయందు
దేవుడు నా సువారి పరకారము యేసు కీరసు
త దావరా మ్ను షుాల రహసాములను
విమ్రిశంచ దిన్మ్ందు ఈల్లగు జరుగును.
నీవు యూదుడవని పేరు పట్ట
ు కొని ధరిశాసతీమును ఆశర యించి దేవునియందు
అత్రశయించచనానవు కావా?
ఆయన్ చిత్తమరిగి, ధరిశాసతీమ్ందు ఉపదేశము పందిన్ వాడవెై
శ్రరష్ఠమైన్వాటిని మచచకొనుచనానవు కావా?
జా
ా న్సత్ాసవరూపమైన్ ధరిశాసతీము గలవాడవెైయండినేను గు
ర డిివారికి
తో
ి వచూపువాడను,

Behold, thou art called a Jew and rest in the law and make thy boast of God,

and knowest His will and approvest the things that are more excellent,
being instructed from the law,
and art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light to those
who are in darkness,
an instructor of the foolish, a teacher of babes, having in the law the form of
knowledge and of the truth.
Thou therefore who teachest another, teachest thou not thyself? Thou that
preachest a man should not steal, dost thou steal?
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit
adultery? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
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చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిిహీనులకు శిక్షకుడను, బాలు రకు
ఉప్రధాాయడనై యనానన్ని నీయంత్ట నీవే ధైరాము
వహించకొనుచనానవు కావా?
ఎదుటివానికి బోధించ నీవు నీకు నీవే బోధించకొన్వా? దొంగిలవదదని
పరకటించ నీవు దొంగిలదవా?
వాభిచరింపవదదని చెపుప నీవు వాభిచరించెదవా? విగరహములను
అసహిాంచకొను నీవు గుళాను దోచెదవా?
ధరిశాసతీమ్ందు అత్రశయించ నీవు ధరిశాసతీము మీరుటవలన్ దేవుని
అవమ్యన్పర చెదవా?
వా
ర యబడిన్ పరకారము మిముినుబటిుయేగదా దేవుని నామ్ము అన్ాజనుల
మ్ధాను దూష్ంపబడు చన్నది?

Thou that makest thy boast in the law, dost thou dishonor God through
breaking the law?

నీవు ధరిశాసతీమును అనుసరించి పరవరిించ వాడవెైత్రవా, సున్నత్ర
పరయోజన్కరమ్గును గాని ధరి శాసతీమును అత్రకరమించవాడవెైత్రవా, నీ
సున్నత్ర సున్నత్ర కాకపోవును.
కాబటిు సున్నత్ర లేనివాడు ధరి శాసతీపు నీత్ర విధులను గెైకొనిన్ యెడల
అత్డు సున్నత్ర లేనివాడెై యండియ సున్నత్రగలవాడుగా ఎంచబడును
గదా?
మ్రియ సవభావమునుబటిు సున్నత్ర లేనివాడు ధరిశాసతీమును
నరవేరిచన్యెడల అక్షరమును సున్న త్రయ గలవాడవెై ధరిశాసతీమును
అత్రకరమించ నీకు తీరుప తీరచడా?
బాహామున్కు యూదుడెైన్వాడు యూదుడు కాడు; శరీరమ్ందు బాహామైన్
సున్నత్ర సున్నత్రకాదు.
అయితే అంత్రంగమ్ందు యూదుడెైన్ వాడ యూదుడు. మ్రియ సున్నత్ర
హృదయ సంబంధ మైన్దై ఆత్ియందు జరుగున్దే గాని అక్షరమువలన్
కలుగు న్ది కాదు. అటిువానికి మపుప మ్న్
అటాయితే యూదునికి కలిగిన్ గొపపత్న్మేమి? సున్నత్ర వలన్
పరయోజన్మేమి?

For he is not a Jew who is one outwardly, neither is that circumcision, which
is outward in the flesh.
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పరత్రవిష్యమ్ందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకు
ి లు యూదుల పరము
చేయబడెను.
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కొందరు అవిశావసులైన్ నేమి? వారు అవిశావసులైన్ందున్ దేవుడు
న్మ్ిత్గిన్వాడు కాక పోవునా? అటాన్రాదు.
నీ మ్యటలలో నీవు నీత్రమ్ంతుడవుగా తీరచబడున్ట్ట
ా నునీవు
వాాజామ్యడున్పుపడు గెలుచన్ట్ట
ా ను. అని వా
ర యబడిన్ పరకారము పరత్ర
మ్నుషుాడును అబదిికుడగును గాని దేవుడు సత్ావంతుడు కాక తీరడు.
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మ్న్ దురీనత్ర దేవుని నీత్రకి పరసిదిి కలుగజేసిన్ యెడల ఏమ్ందుము? ఉగరత్ను
చూపంచ దేవుడు అనాాయసు
థ డగునా? నేను మ్నుష్ారీత్రగా మ్యటల్లడు
చనానను;
అటాన్రాదు. అటాయిన్ యెడల దేవుడు లోకమున్కు ఎట్ట
ా తీరుప తీరుచను?

For, "The name of God is blasphemed among the Gentiles through you," as
it is written.
For circumcision verily profiteth if thou keep the law; but if thou be a
breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
Therefore if the Uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not
his uncircumcision be counted for circumcision?
And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge
thee, who having the letter and circumcision dost transgress the law?

But he is a Jew who is one inwardly, and whose circumcision is that of the
heart, in the spirit and not in the letter, and whose praise is not from men,
but from God.
What advantage then hath the Jew? Or what profit is there in circumcision?

Much in every way; chiefly because unto them were committed the oracles
of God.
For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faithfulness
of God without effect?
God forbid! Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written: "That
Thou mightest be justified in Thy sayings, and mightest overcome when
Thou art judged."
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall
we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man.)
God forbid! For then how shall God judge the world?
For if the truth of God through my lie hath abounded more unto His glory,
why am I also yet judged as a sinner?

And why not say rather (as we are slanderously reported, and as some
affirm that we say), "Let us do evil, that good may come"? Their damnation
is just!
What then? Are we better than they? No, in no wise! For we have before
proved that both Jews and Gentiles are all under sin.
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దేవునికి మ్హిమ్ కలుగున్ట్ట
ా నా అసత్ామువలన్ దేవుని సత్ాము
పరబలిన్యెడల నేనికను ప్రపనైన్ట్ట
ు తీరుప పందనేల?
మేలు కలుగుటకు కీడు చేయదమ్ని మేము చెపుపచనానమ్ని, కొందరు
మ్ముిను దూష్ంచి చెపుప పరకారము మేమందుకు చెపపరాదు? అటిువారికి
కలుగు శికాువిధి నాాయమే.
ఆల్లగెైన్ ఏమ్ందుము? మేము వారికంట్ట శ్రరషు
ఠ లమ్య? త్కుకవవారమ్య?
ఎంత్మ్యత్ిమును కాము. యూదులేమి గీరసుదేశసు
థ లేమి అందరును
ప్రపమున్కు లోనైయనానరని యింత్కుముందు దోషారోపణ చేసియనానము.

As it is written: "There is none righteous, no, not one;

10

ఇందునుగూరిచ వా
ర యబడిన్దేమ్న్గా నీత్రమ్ంతుడు లేడు, ఒకకడును లేడు
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గరహించవాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు
అందరును తో
ి వ త్పప యేకముగా పనికిమ్యలిన్వారైరి.మేలుచేయవాడు
లేడు, ఒకకడెైన్ను లేడు.
వారి గొంతుక తెరచిన్ సమ్యధి, త్మ్ నాలుకతో మోసము చేయదురు;వారి
పదవుల కిరంద సరపవిష్మున్నది
వారి నోటినిండ శపంచటయ పగయ ఉన్నవి.
రకిము చిందించటకు వారి ప్రదములు పరుగెతు
త చన్నవి.
నాశన్మును కష్ుమును వారి మ్యరుములలో ఉన్నవి.

"Their throat is an open sepulcher; with their tongues they have used
deceit." "The poison of asps is under their lips,"
"whose mouth is full of cursing and bitterness."
"Their feet are swift to shed blood;
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శాంత్రమ్యరుము వారరుగరు.
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వారి కనునల యెదుట దేవుని భ్యము లేదు.
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పరత్ర నోరు మూయబడున్ట్ట
ా ను, సరవలోకము దేవుని శిక్షకు
ప్రత్ిమ్గున్ట్ట
ా ను, ధరిశాసతీము చెపుపచన్న వాటిన్నినటిని
ధరిశాసతీమున్కు లోనైన్వారితో చెపుప చన్నదని యెరుగుదుము.
ఏలయన్గా ధరిశాసతీ సంబంధమైన్ కిరయలమూలముగా ఏ మ్నుషుాడును
for all have sinned and come short of the glory of God,
ఆయన్ దృష్ుకి నీత్రమ్ంతుడని తీరచబడడు; ధరిశాసతీమువలన్ ప్రపమ్న్గా
ఎటిుదో తెలియబడుచన్నది.
ఇట్ట
ా ండగా ధరిశాసతీమున్కు వేరుగా దేవుని నీత్రబయలుపడుచన్నది; దానికి being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ
ధరిశాసతీమును పరవకిలును సాక్షామిచచచనానరు.
Jesus.
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there is none that understandeth; there is none that seeketh after God.

They have all gone from the way; they have together become unprofitable;
there is none that doeth good, no, not one."

destruction and misery are in their ways,
and the way of peace have they not known."
"There is no fear of God before their eyes."
Now we know that whatsoever things the law saith, it saith to those who
are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may
become guilty before God.
Therefore by the deeds of the law, no flesh shall be justified in His sight, for
by the law is the knowledge of sin.
But now the righteousness of God apart from the law is manifested, being
witnessed by the Law and the Prophets,
even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and
upon all those who believe. For there is no difference,

అది యేసుకీరసు
త న్ందలి విశావసమూలమైన్దై,న్ముి వారందరికి కలుగు దేవుని Him God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to
నీత్రయె
ై యన్నది.
declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the
forbearance of God;
ఏ భేదమును లేదు; అందరును ప్రపముచేసి దేవుడు అను గరహించ
to declare, I say, at this time, His righteousness: that He might be just, and
మ్హిమ్ను పందలేక పోవుచనానరు.
the justifier of him that believeth in Jesus.
కాబటిు న్ముివారు ఆయన్ కృపచేత్నే, కీరసు
త యేసున్ందలి విమోచన్ము
Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by
దావరా ఉచిత్ముగా నీత్రమ్ంతులని తీరచబడు చనానరు.
the law of faith.
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పూరవము చేయబడిన్ ప్రపములను దేవుడు త్న్ ఓరిమివలన్
ఉపేకిుంచిన్ందున్, ఆయన్ త్న్ నీత్రని కనువరచవలన్ని
కీరసు
త యేసు రకిమున్ందలి విశావసము దావరా ఆయన్ను కరుణాధారముగా
బయలుపరచెను. దేవుడిపపటి కాలమ్ందు త్న్ నీత్రని కన్బరచనిమిత్తము,
తాను నీత్రమ్ంతుడును యేసున్ందు విశావసముగలవానిని నీత్రమ్ంతునిగా
తీరుచవాడునై యండుటకు ఆయన్ ఆల్లగు చేసెను.

Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds
of the law.
Is He the God of the Jews only? Is He not also of the Gentiles? Yes, of the
Gentiles also,

కాబటిు అత్రశయకారణ మకకడ? అది కొటిు వేయ బడెను. ఎటిు
నాాయమునుబటిు అది కొటిు వేయబడెను? కిరయానాాయమును బటిుయా?
కాదు, విశావస నాాయమును బటిుయే.
కాగా ధరిశాసతీ సంబంధమైన్ కిరయలు లేకుండ విశావసమువలన్నే
మ్నుషుాలు నీత్ర మ్ంతులుగా తీరచబడుచనానరని యెంచచనానము.

seeing it is one God who shall justify the Circumcision by faith, and
Uncircumcision through faith.

దేవుడు యూదులకు మ్యత్ిమే దేవుడా? అన్ాజనులకు దేవుడు కాడా?
అవును, అన్ాజనులకును దేవుడ.
దేవుడు ఒకడ గనుక, ఆయన్ సున్నత్ర గలవారిని విశావస మూలముగాను,
సున్నత్ర లేనివారిని విశావసముదావరాను, నీత్రమ్ంతులనుగా తీరుచను.

What shall we say then that Abraham our father hath found pertaining to
the flesh?
For if Abraham were justified by works, he hath reason to glory, but not
before God.

విశావసముదావరా ధరిశాసతీ మును నిరరథకము చేయచనానమ్య?
అటాన్రాదు; ధరి శాసతీమును సిథరపరచచనానము.
కాబటిు శరీరము విష్యమై మ్న్ మూలపురుషుడగు అబా
ర హామున్కేమి
దొరికెన్ని అందుము.
అబా
ర హాము కిరయల మూలముగా నీత్రమ్ంతుడని తీరచబడిన్యెడల అత్నికి
అత్రశయకారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు.

For what saith the Scripture? "Abraham believed God, and it was counted
unto him for righteousness."
Now to him that worketh, his reward is reckoned not according to grace, but
according to debt.
But to him that worketh not, but believeth in Him that justifieth the
ungodly, his faith is counted for righteousness,

లేఖన్మేమి చెపుపచన్నది? అబా
ర హాము దేవుని న్మిను, అది అత్నికి
నీత్రగా ఎంచబడెను
పని చేయవానికి జీత్ము ఋణమేగాని దాన్మ్ని యెంచ బడదు.

even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God
imputeth righteousness without works, saying,
"Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered.

Do we then make void the law through faith? God forbid! Yea, we establish
the law.

పనిచేయక, భ్కిిహీనుని నీత్రమ్ంతునిగా తీరుచ వానియందు విశావసముంచ
Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin."
వానికి వాని విశావసము నీత్రగా ఎంచబడుచన్నది.
ఆ పరకారమే కిరయలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీత్రమ్ంతుడుగా ఎంచనో ఆ మ్ను Cometh this blessedness then upon the Circumcision only, or upon the
షుాడు ధనుాడని దావీదుకూడ చెపుపచనానడు.
Uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for
righteousness.
ఏల్ల గన్గా త్న్ అత్రకరమ్ములకు పరిహారము నొందిన్వాడు త్న్ ప్రపమున్కు How was it then reckoned? When he was in circumcision, or in
ప్ర
ర యశిచత్తము నొందిన్వాడు ధనుాడు.
uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision!
పరభువు చేత్ నిరోదష్యని ఎంచబడిన్వాడు ధనుాడు,
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the
faith which he had, yet being uncircumcised, that he might be the father of
all those who believe, though they are not circumcised, that righteousness
might be imputed unto them also,
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ఈ ధన్ావచన్ము సున్నత్రగలవారినిగూరిచ చెపపబడిన్దా
సున్నత్రలేనివారినిగూరిచకూడ చెపప బడిన్దా? అబా
ర హాము యొకక విశావస
మ్త్నికి నీత్ర అని యెంచబడెన్ను చనానము గదా?
మ్ంచిది; అది ఏ సిథత్ర యందు ఎంచ బడెను?సున్నత్ర కలిగి యండిన్పుపడా
సున్నత్ర లేన్పుపడా? సున్నత్ర కలిగి యండిన్పుపడు కాదు సున్నత్ర
లేన్పుపడ.
మ్రియ సున్నత్ర లేని వారైన్ను, న్మిిన్వారికందరికి అత్డు త్ండిర
యగుటవలన్ వారికి నీత్ర ఆరోపంచటకెై, అత్డు సున్నత్ర పందకమునుపు,
త్న్కు కలిగిన్ విశావసమువలన్నైన్ నీత్రకి ముదరగా, సున్నత్ర అను గురుతు
పందను.
మ్రియ సున్నత్ర గలవారికిని త్ండిరయగుటకు, అన్గా సున్నత్రమ్యత్ిము
పందిన్వారు గాక, మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ అబా
ర హాము సున్నత్ర పందకమునుపు
అత్నికి కలిగిన్ విశావసముయొకక అడుగు జాడలనుబటిు న్డుచకొనిన్ వారికి
త్ండిర అగుటకు, అత్డు ఆ గురుతు పందను.

and the father of circumcision to those who are not of the Circumcision
only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham
which he had, being yet uncircumcised.
For the promise that he should be the heir of the world came not to
Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of
faith.
For if those who are of the law be heirs, faith is made void and the promise
made of no effect,

13

అత్డు లోకమున్కు వారసుడగున్ను వాగా
ద న్ము అబా
ర హామున్కెైన్ను అత్ని
సంతాన్మున్కెైన్ను ధరిశాసతీమూల ముగా కలుగలేదుగాని
విశావసమువలన్నైన్ నీత్ర మూలము గానే కలిగెను.

4

14

ధరిశాసతీ సంబంధులు వారసులైన్ యెడల విశావసము వారథమ్గును,
వాగా
ద న్మును నిరరథక మ్గును.

Therefore it is of faith, that it might be given by grace to the end that the
promise might be made sure to all the seed, not to that only which is of the
law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us
all
(as it is written: "I have made thee a father of many nations"), in the
presence of Him whom he believed, even God, who quickeneth the dead
and calleth those things which are not, as though they were.

Romans

4
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Romans

4
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Romans

4
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ఏలయన్గా ధరిశాసతీము ఉగరత్ను పుటిుం చను; ధరిశాసతీము లేని యెడల Abraham, against all hope, believed in hope, that he might become the
అత్రకరమ్మును లేక పోవును.
father of many nations, according to that which had been spoken, "So shall
thy seed be."
ఈ హేతువుచేత్ను ఆ వాగా
ద న్మును యావత్సం త్త్రకి, అన్గా
And being not weak in faith, he considered not his own body now dead,
ధరిశాసతీముగలవారికి మ్యత్ిముకాక అబా
ర హామున్కున్నటిు
when he was about a hundred years old, nor yet the deadness of Sarah's
విశావసముగలవారికికూడ దృఢము కావలన్ని, కృప న్నుసరించిన్దై
womb.
యండున్ట్ట
ా , అది విశావసమూలమైన్దాయెను.
తాను విశవసించిన్ దేవుని యెదుట, అన్గా మ్ృతులను సజీవులనుగా
He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in
చేయవాడును, లేనివాటిని ఉన్నట్ట
ు గానే పలుచవాడునైన్ దేవుని యెదుట, faith, giving glory to God,
అత్డు మ్న్కందరికి త్ండిరయె
ై యనానడుఇందును గూరిచనినున అనేక
జన్ములకు త్ండిరనిగా నియమించిత్రని అని వా
ర యబడియన్నది.
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Romans

4

9

Romans

4

10

Romans

4

11

Romans

4
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Romans

4

Romans

నీ సంతాన్ము ఈల్లగు ఉండున్ని చెపపన్దానినిబటిు తాన్నేక జన్ములకు
త్ండిర యగున్ట్ట
ా , నిరీక్షణకు ఆధారము లేన్పుపడు అత్డు నిరీక్షణ కలిగి
న్మిను.
మ్రియ అత్డు విశావసమున్ందు బల హీనుడు కాక, రమ్యరమి నూరేండా
వయసుసగలవాడెై యండి, అపపటికి త్న్ శరీరము మ్ృత్తులామైన్ట్ట
ు ను,
శారాగరభéమును మ్ృత్తులామైన్ట్ట
ు ను ఆలోచించెను గాని,

because the law worketh wrath; for where there is no law, there is no
transgression.

and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to
perform.
And therefore "it was imputed to him for righteousness."
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అవి శావసమువలన్ దేవుని వాగా
ద న్మునుగూరిచ సందేహింపక

Romans

4
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Romans

4
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దేవుని మ్హిమ్పరచి, ఆయన్ వాగా
ద న్ము చేసిన్దానిని నరవేరుచటకు
సమ్రు
థ డని రూఢిగా విశవసించి విశావసమువలన్ బలమునొందను.
అందుచేత్ అది అత్నికి నీత్రగా ఎంచబడెను.
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అయితే దేవుడు మ్న్యెడల త్న్ పేరమ్ను వెలాడిపరచచనానడు; ఎటాన్గా
మ్న్మింకను ప్రపులమై యండగానే కీరసు
త మ్న్కొరకు చనిపోయెను.

And not only that, but we shall also rejoice in God through our Lord Jesus
Christ, by whom we have now received the atonement.

Romans

5

9

కాబటిు ఆయన్ రకిమువలన్ ఇపుపడు నీత్రమ్ంతులముగా తీరచబడి, మ్రింత్
నిశచయముగా ఆయన్ దావరా ఉగరత్నుండి రకిుంప బడుదుము.

Therefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so
death passed onto all men, for all have sinned.

Romans

5

10

ఏలయన్గా శతు
ి వులమై యండగా, ఆయన్ కుమ్యరుని మ్రణముదావరా
మ్న్ము దేవునితో సమ్యధాన్ పరచబడిన్ యెడల సమ్యధాన్పరచబడిన్
వారమై, ఆయన్ జీవించటచేత్ మ్రి నిశచయముగా రకిుంపబడు దుము.

For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is
no law.

Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him,

but for us also, to whom it shall be imputed if we believe in Him that raised
up Jesus our Lord from the dead,
who was delivered for our offenses, and was raised again for our
justification.
అది అత్నికి ఎంచబడెన్ని అత్ని నిమిత్తము మ్యత్ిమే కాదుగాని
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our
Lord Jesus Christ,
మ్న్ పరభువెైన్ యేసును మ్ృతులలోనుండి లేపన్వానియందు విశావసముంచిన్ by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and
మ్న్కును ఎంచబడున్ని మ్న్ నిమిత్తముకూడ వా
ర య బడెను.
rejoice in hope of the glory of God.
ఆయన్ మ్న్ అపరాధముల నిమిత్తము అపపగింప బడి, మ్న్ము
నీత్రమ్ంతులముగా తీరచబడుటకెై లేపబడెను.
కాబటిు విశావసమూలమున్ మ్న్ము నీత్రమ్ంతులముగా తీరచబడి, మ్న్
పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త దావరా దేవునితో సమ్యధాన్ము కలిగియందము

And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation
worketh patience;
and patience, experience; and experience, hope;

మ్రియ ఆయన్దావరా మ్న్ము విశావసమువలన్ ఈ కృపయందు
పరవేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియండి, దేవుని మ్హిమ్ను గూరిచన్
నిరీక్షణనుబటిు అత్రశయ పడుచనానము.
అంతే కాదు; శర మ్ ఓరుపను, ఓరుప పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయన్ని
యెరిగి
శర మ్లయందును అత్రశయపడు దము.

and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in
our hearts by the Holy Ghost who is given unto us.

ఎందుకన్గా ఈ నిరీక్షణ మ్న్లను సిగు
ు పరచదు. మ్న్కు అనుగరహింపబడిన్
పరిశుదా
ి త్ిదావరా దేవుని పేరమ్ మ్న్ హృదయములలో
కుమ్ిరింపబడియన్నది.
ఏల యన్గా మ్న్మింక బలహీనులమై యండగా, కీరసు
త యకికాలమున్
భ్కిిహీనులకొరకు చనిపోయెను.
నీత్ర మ్ంతునికొరకు సహిత్ము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మ్ంచివానికొరకు
ఎవడెైన్ ఒకవేళ చనిపోవ తెగింప వచచను.

For when we were yet without strength, in due time Christ died for the
ungodly.
For scarcely will one die for a righteous man, yet perhaps for a good man
some would even dare to die.
But God commendeth His love toward us in that, while we were yet sinners,
Christ died for us.
Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from
wrath through Him.
For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of
His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life.
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అంతేకాదు; మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త దావరా మ్న్ము దేవునియందు
అత్రశయపడుచనానము; ఆయన్ దావరానే మ్న్ము ఇపుపడు సమ్యధాన్సిథత్ర
పంది యనానము.
ఇట్ట
ా ండగా ఒక మ్నుషుానిదావరా ప్రపమును ప్రపము దావరా మ్రణమును
లోకములో ఏల్లగు పరవేశించెనో, ఆల్లగున్నే మ్నుషుాలందరు ప్రపము
చేసిన్ందున్ మ్రణము అందరికిని సంప్ర
ర పతమ్యయెను.

Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over those who had
not sinned in the similitude of Adam's transgression, he being the figure of
Him that was to come.
But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of
one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace,
which is by one Man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
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ఏలయన్గా ధరి శాసతీము వచిచన్ దనుక ప్రపము లోకములో ఉండెను గాని
ధరిశాసతీము లేన్పుపడు ప్రపము ఆరోపంపబడదు.
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అయిన్ను ఆదాముచేసిన్ అత్రకరమ్మును బోలి ప్రపము చేయని
వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మ్రణమేలను; ఆదాము
రాబోవువానికి గురుతెై యండెను,
అయితే అపరాధము కలిగిన్ట్ట
ు కృప్ర వరము కలుగలేదు. ఎటాన్గా ఒకని
అపరాధమువలన్ అనేకులు చనిపోయిన్యెడల మ్రి యెకుకవగా దేవుని
కృపయ, యేసుకీరసతను ఒక మ్నుషుాని కృ
మ్రియ ప్రపము చేసిన్ యొకనివలన్ శికాువిధి కలిగిన్ట్ట
ు ఆ దాన్ము కలుగ
లేదు. ఏలయన్గా తీరుప ఒకక అపరాధమూలముగా వచిచన్దై శికాువిధికి
కారణమ్యయెను; కృప్రవరమైతే అనేకమైన్ అపరాధముల మూలముగా
వచిచన్దై మ్నుషుాలు నీత్రమ్ంతులుగా తీరచబడుటకు కారణమ్యయెను.

And not as it was by one who sinned, so is the gift: for the judgment was by
one to condemnation, but the free gift is for many offenses unto
justification.
For if by one man's offense death reigned by one, much more those who
receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by
One, Jesus Christ.
Therefore as by the offense of one, judgment to condemnation came upon
all men, even so by the righteousness of One, the free gift unto justification
of life came upon all men.
For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the
obedience of One shall many be made righteous.

Romans

5
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మ్రణము ఒకని అపరాధమూలమున్ వచిచన్దై ఆ యొకని దావరానే యేలిన్
యెడల కృప్రబాహుళామును నీత్రదాన్ మును పందువారు జీవము గలవారై,
మ్రి నిశచయముగా యేసుకీరసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు.

Moreover the law entered, that the offense might abound. But where sin
abounded, grace did much more abound,

Romans
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that, as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through
righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.
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కాబటిు తీరుప ఒకక అపరాధమూలమున్ వచిచన్దై, మ్నుషుాల కందరికిని
శికాువిధి కలుగుటకు ఏల్లగు కారణమ్యయెనో, ఆల్లగ ఒకక పుణా
కారామువలన్ కృప్రదాన్ము మ్ను షుాలకందరికిని జీవపరదమైన్ నీత్ర
విధింపబడుటకు కారణ మ్యయెను.
ఏలయన్గా ఒక మ్నుషుాని అవిధేయత్వలన్ అనేకులు ప్రపులుగా ఏల్లగు
చేయబడిరో, ఆల్లగ ఒకని విధేయత్వలన్ అనేకులు నీత్రమ్ంతులుగా
చేయబడు దురు.
మ్రియ అపరాధము విసతరించన్ట్ట
ా ధరిశాసతీము పరవేశించెను. అయిన్ను
ప్రపము మ్రణమును ఆధారము చేసికొని యేల్లగు ఏలనో,
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What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

God forbid! How shall we, who are dead to sin, live any longer therein?

ఆల్లగ నిత్ాజీవము కలుగుటకెై, నీత్రదావరా కృపయ మ్న్ పరభువెైన్
Know ye not that as many of us as were baptized into Jesus Christ were
యేసుకీరసు
త మూలముగా ఏలునిమిత్తము ప్రపమకకడ విసతరించెనో అకకడ కృప baptized into His death?
అపరిమిత్ముగా విసతరించెను.
ఆల్లగెైన్ ఏమ్ందుము? కృప విసతరింపవలన్ని ప్రప మ్ందు నిలిచియందుమ్య? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that just as Christ
was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also
should walk in newness of life.
అటాన్రాదు. ప్రపము విష్యమై చనిపోయిన్ మ్న్ము ఇకమీదట ఏల్లగు
For if we have been planted together in the likeness of His death, so we
దానిలో జీవించదుము?
shall also be in the likeness of His resurrection,
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కీరసు
త యేసులోనికి బాపతసిము పందిన్ మ్న్మ్ందరము ఆయన్
మ్రణములోనికి బాపతసిము పందిత్రమ్ని మీరరుగరా?
కాబటిు త్ండిర మ్హిమ్వలన్ కీరసు
త మ్ృతులలోనుండి యేల్లగు లేపబడెనో,
ఆల్లగ మ్న్మును నూత్న్జీవము పందిన్వారమై న్డుచకొనున్ట్ట
ా , మ్న్ము
బాపతసిమువలన్ మ్రణములో ప్రలు పందుటకెై ఆయన్తోకూడ
ప్రత్రపటుబడిత్రవిిు.
మ్రియ ఆయన్ మ్రణముయొకక సాదృశామ్ందు ఆయన్తో
ఐకాముగలవారమైన్ యెడల, ఆయన్ పున్రుతా
థ న్ముయొకక
సాదృశామ్ందును ఆయన్తో ఐకాముగల వారమై యందుము.
ఏమ్న్గా మ్న్మికను ప్రపమున్కు దాసులము కాకుండుటకు ప్రపశరీరము
నిరరథకమ్గున్ట్ట
ా , మ్న్ ప్ర
ర చీన్ సవభావము ఆయన్తోకూడ సిలువవేయ
బడెన్ని యెరుగుదుము.
చనిపోయిన్వాడు ప్రపవిముకు
ి డనితీరుపపందియనానడు.

knowing this: that our old man is crucified with Him, that the body of sin
might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
For he that is dead is freed from sin.

Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him,

knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more; death no
more hath dominion over Him.

మ్న్ము కీరసు
త తోకూడ చనిపోయిన్ యెడల, మ్ృతులలోనుండి లేచిన్ కీరసు
త
ఇకను చనిపోడనియ,
మ్రణమున్కు ఇకను ఆయన్మీద పరభుత్వము లేదనియ ఎరిగి,
ఆయన్తోకూడ జీవించదుమ్ని న్ముిచనానము.
ఏలయన్గా ఆయన్ చనిపోవుట చూడగా, ప్రపము విష్యమై, ఒకకమ్యరే
చనిపోయెను గాని ఆయన్ జీవించట చూడగా, దేవుని విష్యమై
జీవించచనానడు

For in that He died, He died unto sin once; but in that He liveth, He liveth
unto God.
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive
unto God through Jesus Christ our Lord.
Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the
lusts thereof.
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin,
but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and
your members as instruments of righteousness unto God.
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అట్టవల మీరును ప్రపము విష్యమై మ్ృతులుగాను, దేవుని విష్యమై
కీరసు
త యేసు న్ందు సజీవులుగాను మిముిను మీరే యెంచకొనుడి.

For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but
under grace.
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What then? Shall we sin because we are not under the law, but under
grace? God forbid!
Know ye not that to whomever ye yield yourselves as servants to obey, his
servants ye become whom ye obey, whether of sin which leads unto death,
or of obedience unto righteousness?

Romans

6

14

కాబటిు శరీర దురాశలకు లోబడున్ట్ట
ా గా చావున్కు లోనైన్ మీ శరీరమ్ందు
ప్రపమును ఏలనియాకుడి.
మ్రియ మీ అవయవములను దురీనత్ర సాధన్ములుగా ప్రపమున్కు
అపపగింపకుడి, అయితే మ్ృతులలోనుండి సజీవులమ్నుకొని, మిముిను మీరే
దేవునికి అపపగించ కొనుడి, మీ అవయవములను నీత్రసాధన్ములుగా
దేవునికి అపపగించడి.
మీరు కృపకే గాని ధరిశాసతీమున్కు లోనైన్వారు కారు గనుక ప్రపము మీ మీద
పరభుత్వము చేయదు.
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Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
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అటాయిన్యెడల కృపకే గాని ధరిశాసతీమున్కు లోన్గువారము కామ్ని
ప్రపము చేయదమ్య? అదన్న టికిని కూడదు.
లోబడుటకు దేనికి మిముిను మీరు దాసులుగా అపపగించకొందురో, అది
చావు నిమిత్తముగా ప్రపమున్కే గాని, నీత్ర నిమిత్తముగా విధేయత్కే గాని దేనికి
మీరు లోబడుదురో దానికే దాసులగుదురని మీరరుగరా?
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మీరు ప్రపమున్కు దాసులై యంటిరిగాని యే ఉపదేశకరమ్మున్కు మీరు
అపపగింపబడిత్రరో, దానికి హృదయపూరవకముగా లోబడిన్వారై,

But God be thanked that though ye were the servants of sin, now ye have
obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.

I speak in the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as
ye have yielded your members as servants to uncleanness and to iniquity
unto iniquity, even so now yield your members as servants to righteousness
unto holiness.
For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
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ప్రపమునుండి విమోచింపబడి నీత్రకి దాసులైత్రరి; ఇందుకు దేవునికి సోతత్ిము.
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What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For
the end of those things is death.
మీ శరీర బలహీన్త్ను బటిు మ్నుష్ా రీత్రగా మ్యటల్లడుచనానను; ఏమ్న్గా But now, being made free from sin and having become servants of God, ye
అకరమ్ము చేయటకెై, అపవిత్ిత్కును అకరమ్మున్కును మీ అవయవములను have your fruit unto holiness and the end, everlasting life.
దాసులుగా ఏల్లగు అపప గించిత్రరో, ఆల్లగ పరిశుదిత్ కలుగుటకెై యిపుపడు
మీ అవయవములను నీత్రకి దాసులుగా అపపగించడి.
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ఏలయన్గా ప్రపమువలన్ వచచ జీత్ము మ్రణము, అయితే దేవుని
కృప్రవరము మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసున్ందు నిత్ా జీవము.
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సహోదరుల్లరా, మ్నుషుాడు బరదికిన్ంత్కాలమే ధరిశాసతీమ్త్నిమీద
Therefore, my brethren, ye also have become dead to the law by the body
పరభుత్వము చేయచన్నదని మీకు తెలియదా? ధరిశాసతీము ఎరిగిన్ మీతో of Christ, that ye should be married to another, even to Him who is raised
మ్యటల్లడు చనానను.
from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

Romans
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For when we were in the flesh, the passions of sins, which were by the law,
worked in our members to bring forth fruit unto death.
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భ్రిగల స్త్తీ, భ్రి బరదికియన్నంత్వరకే ధరిశాసతీమువలన్ అత్నికి
బదు
ి రాలు గాని, భ్రి చనిపోయిన్ యెడల భ్రి విష్యమైన్
ధరిశాసతీమునుండి ఆమ విడుదల పందును.
కాబటిు భ్రి బరదికియండగా ఆమ వేర్కక పురుషుని చేరిన్యెడల
వాభిచారిణయన్ బడును గాని, భ్రిచనిపోయిన్యెడల ఆమ ధరిశాసతీము
నుండి విడుదల పందను గనుక వేర్కక పురుషుని వివా హము చేసికొనిన్ను
వాభిచారిణ కాకపోవును.
కావున్ నా సహోదరుల్లరా, మ్న్ము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించన్ట్ట
ా
మ్ృతులలోనుండి లేపబడిన్ కీరసు
త అనువేర్కకని చేరుటకెై మీరును ఆయన్
శరీరముదావరా ధరి శాసతీము విష్యమై మ్ృతులైత్రరి.
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But sin, taking occasion through the commandment, wrought in me all
manner of concupiscence; for without the law sin was dead.
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ఏలయన్గా మ్న్ము శరీరసంబంధులమై యండిన్పుపడు మ్రణారథమైన్
ఫలమును ఫలించటకెై, ధరిశాసతీమువలన్నైన్ ప్రపేచఛలు మ్న్
అవయవములలో కారాసాధకములై యండెను.
ఇపుపడెైతే దేనిచేత్ నిరబంధింపబడిత్రమో దానివిష్యమై చనిపోయిన్వారమై ,
ధరిశాసతీమునుండి విడుదల పంది త్రవిిు గనుక మ్న్ము అక్షరానుసారమైన్
ప్ర
ర చీన్సిథత్ర గలవారము కాక ఆతాినుసారమైన్ న్వీన్సిథత్ర గలవారమై
సేవచేయచనానము.

మీరు ప్రపమున్కు దాసులై యన్నపుపడు నీత్రవిష్యమై నిరబంధము
లేనివారై యంటిరి.
అపపటి కిరయలవలన్ మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటినిగురించి మీరిపుపడు
సిగు
ు పడుచనానరు కారా? వాటి అంత్ము మ్రణమే,
అయిన్ను ఇపుపడు ప్రపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైన్ందున్
పరిశుదిత్ కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంత్ము నిత్ాజీవము.

For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus
Christ our Lord.
Know ye not, brethren (for I speak to those who know the law), how the law
hath dominion over a man as long as he liveth?
For the woman who hath a husband is bound by the law to her husband so
long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of
the husband.
So then, if while her husband liveth she be married to another man, she
shall be called an adulteress; but if her husband be dead, she is free from
that law so that she is no adulteress, though she be married to another man.

But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were
held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the
letter.
What shall we say then? Is the law sin? God forbid! Nay, I would not have
known sin, but through the law; for I would not have known lust, except
that the law had said, "Thou shalt not covet."

For I was alive apart from the law once, but when the commandment came,
sin revived and I died;
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కాబటిు యేమ్ందుము? ధరిశాసతీము ప్రపమ్యయెనా? అటాన్రాదు.
ధరిశాసతీమువలన్నే గాని ప్రపమ్న్గాఎటిుదో నాకు తెలియకపోవును.
ఆశింపవదదని ధరి శాసతీము చెపపనియెడల దురాశయన్ ఎటిుదో నాకు
తెలియకపోవును.
అయితే ప్రపము ఆజానుహేతువు చేసికొని సకలవిధమైన్ దురాశలను
నాయందు పుటిుంచెను. ధరిశాసతీము లేన్పుపడు ప్రపము మ్ృత్ము.
ఒకపుపడు నేను ధరిశాసతీము లేకుండ జీవించచంటిని గాని, ఆజా
వచిచన్పుపడు ప్రపమున్కు మ్రల జీవము వచెచను; నేనైతే చనిపోత్రని.
అపుపడు జీవారథమైన్ ఆజా నాకు మ్రణారథమైన్ట్ట
ు కన్బడెను.

and the commandment, which was ordained to bring life, I found to be unto
death.

ఏలయన్గా ప్రపము ఆజాను హేతువుచేసికొని న్నున మోసపుచిచ దానిచేత్
న్నున చంపను.
కాబటిు ధరిశాసతీము పరిశుది మైన్ది, ఆజాకూడ పరిశుదిమైన్దియ
నీత్రగలదియ ఉత్తమ్ మైన్దియనై యన్నది.
ఉత్తమ్మైన్ది నాకు మ్రణకర మ్యయెనా? అటాన్రాదు. అయితే ప్రపము
ఉత్తమ్మైన్ దాని మూలముగా నాకు మ్రణము కలుగజేయచ, ప్రపము
ప్రపమైన్ట్ట
ు అగుపడు నిమిత్తము, అన్గా ప్రపము ఆజామూలముగా అత్ాధిక
ప్రపమ్గు నిమిత్తము, అది నాకు మ్రణకరమ్యయెను.

For we know that the law is spiritual; but I am carnal, sold under sin.

For sin, taking occasion by the commandment, deceived me and by it slew
me.
Therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good.
Was then that which is good made death unto me? God forbid! But sin, that
it might appear as sin, was working death in me by that which is good, that
sin by the commandment might become exceeding sinful.

For that which I do, I know not. For what I would do, that do I not; but what
I hate, that I do.
If then I do that which I would not, I consent unto the law, that it is good.

ధరిశాసతీము ఆత్ి సంబంధమైన్దని యెరుగుదుము; అయితే నేను
Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
ప్రపమున్కు అమ్ిబడి శరీరసంబంధినై యనానను.
ఏలయన్గా నేను చేయన్ది నేనరుగను; నేను చేయ నిచఛయించన్ది చేయక For I know that in me (that is, in my flesh) dwelleth no good thing; for to will
దేవష్ంచన్దియే చేయచనానను.
is present with me; but how to perform that which is good, I find not.
ఇచఛ యింపనిది నేను చేసిన్యెడల ధరిశాసతీము శ్రరష్ఠమైన్దైన్ట్ట
ు
ఒపుపకొనుచనానను.
కావున్ ఇకను దాని చేయన్ది నాయందు నివసించ ప్రపమే గాని నేను కాదు.
నాయందు, అన్గా నా శరీరమ్ందు మ్ంచిది ఏదియ నివసింపదని
నేనరుగుదును. మేలైన్ది చేయవలన్ను కోరిక నాకు కలుగుచన్నది గాని,
దానిని చేయట నాకు కలుగుటలేదు.
నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయచనానను.
నేను కోరని దానిని చేసిన్యెడల, దానిని చేయన్ది నాయందు నివసించ
ప్రపమే గాని యికను నేను కాదు.
కాబటిు మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయట కలుగుచన్నదను ఒక
నియమ్ము నాకు కన్బడుచన్నది.
అంత్రంగపురుషుని బటిు దేవుని ధరిశాసతీమున్ందు నేను
ఆన్ందించచనానను గాని

For the good that I would do, I do not; but the evil which I would not do,
that I do.
Now if I do that which I would not do, it is no more I that do it, but sin that
dwelleth in me.
I find then a law that, when I would do good, evil is present with me.

For I delight in the law of God according to the inward man.
But I see another law in my members, warring against the law of my mind
and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
O wretched man that I am! Who shall deliver me from the body of this
death?
I thank God -- through Jesus Christ our Lord! So then, with the mind I myself
serve the law of God, but with the flesh the law of sin.
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వేర్కక నియమ్ము నా అవయవములలో ఉన్నట్ట
ు నాకు కన్బడుచన్నది.
అది నా మ్న్సుస న్ందున్న ధరిశాసతీముతో పోరాడుచ నా
అవయవములలోనున్న ప్రపనియమ్మున్కు న్నున చెరపటిు
లోబరచకొనుచన్నది.
అయోా, నేనంత్ దౌరాభగుా డను? ఇటిు మ్రణమున్కు లోన్గు శరీరమునుండి
న్ననవడు విడిపంచను?
మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త దావరా దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచచనానను. కాగా మ్న్సుస విష్యములో నేను దైవనియమ్మున్కును,
శరీర విష్యములో ప్రపనియమ్మున్కును దాసుడనై యనానను.

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus,
who walk not according to the flesh, but according to the Spirit.

1

కాబటిు యిపుపడు కీరసు
త యేసున్ందున్నవారికి ఏ శికాువిధియ లేదు.
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కీరసు
త యేసున్ందు జీవమునిచచ ఆత్ియొకక నియమ్ము ప్రపమ్రణముల
నియమ్మునుండి న్నున విడిపంచెను. ఎటాన్గా ధరిశాసతీము దేనిని
చేయజాలక పోయెనో దానిని దేవుడు చేసెను.
శరీరము న్నుసరింపక ఆత్ిన్నుసరించియే న్డుచకొను మ్న్యందు
ధరిశాసతీ సంబంధమైన్ నీత్రవిధి నరవేరచబడవలన్ని ప్రప
పరిహారమునిమిత్తము
దేవుడు త్న్ సొంత్ కుమ్యరుని ప్రప శరీరాకారముతో పంప, ఆయన్
శరీరమ్ందు ప్రపమున్కు శిక్ష విధించెను.
శరీరానుసారులు శరీరవిష్య ములమీద మ్న్సుస నుంతురు;
ఆతాినుసారులు ఆత్ివిష్య ములమీద మ్న్సుసనుంతురు; శరీరాను
సారమైన్ మ్న్సుస మ్రణము;
ఆతాినుసారమైన్ మ్న్సుస జీవమును సమ్య ధాన్మునై యన్నది.

that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not
according to the flesh, but according to the Spirit.
For those who are according to the flesh mind the things of the flesh; but
those who are according to the Spirit, the things of the Spirit.
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ఏలయన్గా శరీరానుసారమైన్ మ్న్సుస దేవునికి విరోధమైయన్నది; అది
దేవుని ధరి శాసతీమున్కు లోబడదు, ఏమ్యత్ిమును లోబడనేరదు.
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కాగా శరీరసవభావము గలవారు దేవుని సంతోష్పరచ నేరరు.
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For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the
law of sin and death.
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God,
sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned
sin in the flesh,

For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and
peace,
because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the
law of God, neither indeed can be.
So then, those who are in the flesh cannot please God.

But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so it be that the Spirit of God
dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His.
And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life
because of righteousness.

But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He
that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by
His Spirit that dwelleth in you.
దేవుని ఆత్ి మీలో నివసించియన్నయెడల మీరు ఆత్ిసవభావము గలవారే Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh to live according to the
గాని శరీర సవభావము గలవారు కారు. ఎవడెైన్ను కీరసు
త ఆత్ి లేనివాడెైతే
flesh;
వాడాయన్వాడు కాడు.
కీరసు
త మీలోనున్నయెడల మీ శరీరము ప్రపవిష్యమై మ్ృత్మైన్ది గాని మీ
for if ye live according to the flesh ye shall die, but if ye through the Spirit do
ఆత్ి నీత్రవిష్యమై జీవము కలిగియన్నది.
mortify the deeds of the body ye shall live.
మ్ృతులలో నుండి యేసును లేపన్వాని ఆత్ి మీలో నివసించిన్యెడల,
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
మ్ృతులలోనుండి కీరసు
త యేసును లేపన్వాడు చావున్కులోనైన్ మీ శరీరములను
కూడ మీలో నివసించచన్న త్న్ ఆత్ిదావరా జీవింపజేయను.
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కాబటిు సహోదరుల్లరా, శరీరానుసారముగా పరవరిించటకు మ్న్ము
శరీరమున్కు ఋణసు
థ లము కాము.
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మీరు శరీరానుసారముగా పరవరిించిన్యెడల చావవలసిన్వారై యందురు గాని The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of
ఆత్ిచేత్ శారీర కిరయ లను చంపన్యెడల జీవించెదరు.
God;
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దేవుని ఆత్ిచేత్ ఎందరు న్డిపంపబడుదురో వారందరు దేవుని కుమ్యరులై
యందురు.

and if children, then heirs -- heirs of God and joint heirs with Christ, if so it
be that we suffer with Him, that we may be also glorified together.
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For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be
compared with the glory which shall be revealed in us.
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ఏలయన్గా మ్రల భ్యపడుటకు మీరు దాసాపు ఆత్ిను పందలేదుగాని
దత్తపుతా
ి త్ిను పంది త్రరి. ఆ ఆత్ి కలిగిన్వారమై మ్న్ము అబాబ త్ండ్రర
అని మొఱ్ఱపట్ట
ు చనానము.
మ్న్ము దేవుని పలాలమ్ని ఆత్ి తానే మ్న్ ఆత్ితో కూడ
సాక్షామిచచచనానడు.
మ్న్ము పలాలమైతే వారసులము, అన్గా దేవుని వారసులము; కీరసు
త తో కూడ
మ్హిమ్పందుటకు ఆయన్తో శర మ్పడిన్ యెడల, కీరసు
త తోడి వారసులము.
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మ్న్యెడల పరత్ాక్షము కాబోవు మ్హిమ్యెదుట ఇపపటి కాలపు శర మ్లు
ఎన్నత్గిన్వి కావని యెంచ చనానను.

because the creature itself also shall be delivered from the bondage of
corruption into the glorious liberty of the children of God.
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దేవుని కుమ్యరుల పరత్ాక్షత్కొరకు సృష్ు మిగుల ఆశతో తేరి చూచచ
కనిపట్ట
ు చన్నది.
ఏలయన్గా సృష్ు, నాశన్మున్కు లోన్యిన్ దాసాములో నుండి విడిపంపబడి,
దేవుని పలాలు పందబోవు మ్హిమ్గల సావత్ంత్ిాము పందుదున్ను
నిరీక్షణకలదై,
సేవచఛగా కాక దానిని లోపరచిన్వాని మూలముగా వారథపరచబడెను.
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For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain
together until now.
And not only they, but ourselves also, who have the firstfruits of the Spirit,
even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit,
the redemption of our body.
For we are saved by hope; but hope that is seen is not hope, for what a man
seeth, why doth he yet hope for it?
But if we hope for that which we see not, then do we with patience wait for
it.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities; for we know not what we
should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us
with groanings which cannot be uttered.
And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit,
because He maketh intercession for the saints according to the will of God.
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సృష్ు యావతు
త ఇదివరకు ఏకగీరవముగా మూలుగుచ
పరసవవేదన్పడుచనున్నదని యెరుగుదుము.
అంతేకాదు, ఆత్ియొకక పరథమ్ ఫలముల నొందిన్ మ్న్ముకూడ దత్త
పుత్ిత్వముకొరకు, అన్గా మ్న్ దేహము యొకక విమోచన్ముకొరకు
కనిపట్ట
ు చ మ్న్లో మ్న్ము మూలుగుచనానము
ఏలయన్గా మ్న్ము నిరీక్షణ కలిగిన్ వారమై రకిుంపబడిత్రవిిు.
నిరీకిుంపబడున్ది కన్బడున్పుపడు, నిరీక్షణతో పనియండదు; తాను
చూచచన్న దానికొరకు ఎవడు నిరీకిుంచను?
మ్న్ము చూడనిదాని కొరకు నిరీకిుంచిన్ యెడల ఓపకతో దానికొరకు కని
పట్ట
ు దుము.
అట్టవల ఆత్ియ మ్న్ బలహీన్త్ను చూచి సహాయము చేయచనానడు.
ఏలయన్గా మ్న్ము యకిముగా ఏల్లగు ప్ర
ర రథన్ చేయవలనో మ్న్కు
తెలియదు గాని, ఉచచరింప శకాముకాని మూలుగులతొ

For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have
received the Spirit of adoption, whereby we cry, "Abba! Father!"

For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of
the sons of God.
For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of
Him who hath subjected the same in hope,

And we know that all things work together for good to those who love God,
to those who are the called according to His purpose.
For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image
of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
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మ్రియ హృదయములను పరిశోధించవాడు ఆత్ియొకక మ్న్సుస ఏదో
యెరుగును; ఏలయన్గా ఆయన్ దేవుని చిత్తపరకారము పరిశుదు
ద లకొరకు
విజా
ా పన్ము చేయ చనానడు.
దేవుని పేరమించవారికి, అన్గా ఆయన్ సంకలపముచొపుపన్ పలువబడిన్వారికి,
మేలుకలుగుటకెై సమ్సతమును సమ్కూడి జరుగుచన్నవని యెరుగుదుము.

Moreover, whom He predestined, those He also called; and whom He
called, those He also justified; and whom He justified, those He also glorified.

ఎందుకన్గా త్న్ కుమ్యరుడు అనేక సహోదరులలో జేాషు
ఠ డగున్ట్ట
ా ,
దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు త్న్ కుమ్యరునితో సారూపాము
గలవారవుటకు వారిని ముందుగా నిరణయించెను.
మ్రియ ఎవరిని ముందుగా నిరణయించెనో వారిని పలిచెను; ఎవరిని పలిచెనో
వారిని నీత్రమ్ంతులుగా తీరచను; ఎవరిని నీత్రమ్ంతులుగా తీరచనో వారిని
మ్హిమ్ పరచెను.
ఇట్ట
ా ండగా ఏమ్ందుము? దేవుడు మ్న్పక్షమున్నుండగా మ్న్కు
విరోధియెవడు?

He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall
He not with Him also freely give us all things?
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అయిన్ను మ్న్లను పేరమించిన్వాని దావరా మ్న్ము వీటనినటిలో అత్ాధిక
విజయము పందుచనానము.
మ్రణమైన్ను జీవమైన్ను దేవదూత్లైన్ను పరధానులైన్ను ఉన్నవియె
ై న్ను
రాబోవున్ వియె
ై న్ను అధికారులైన్ను ఎత్తయిన్ను లోతెైన్ను సృష్ుంపబడిన్
మ్రి ఏదైన్ను,
మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసున్ందలి దేవుని పేరమ్నుండి మ్న్లను ఎడబాప
నేరవని రూఢిగా న్ముిచనానను.
నాకు బహు దుుఃఖమును, నా హృదయములో మ్యన్ని వేదన్య కలవు.

Romans

9

2

కీరసు
త న్ందు నిజమే చెపుప చనానను, అబదిమ్యడుట లేదు.

త్న్ సొంత్కుమ్యరుని అనుగర హించటకు వెనుకతీయక మ్న్ అందరికొరకు
ఆయన్ను అపపగించిన్వాడు ఆయన్తో ప్రట్ట సమ్సతమును మ్న్ కెందుకు
అనుగరహింపడు?
దేవునిచేత్ ఏరపరచబడిన్ వారిమీద నేరము మోపు వాడెవడు?
నీత్రమ్ంతులుగా తీరుచ వాడు దేవుడ;
శిక్ష విధించవాడెవడు? చనిపోయిన్ కీరసు
త యేసే; అంతే కాదు, మ్ృతులలోనుండి
లేచిన్వాడును దేవుని కుడి ప్రరశవమున్ ఉన్నవాడును మ్న్కొరకు
విజా
ా పన్ము కూడ చేయవాడును ఆయనే
కీరసు
త పేరమ్నుండి మ్న్లను ఎడబాపు వాడెవడు? శర మ్యె
ై న్ను బాధయె
ై న్ను
హింసయె
ై న్ను కరవెైన్ను వసతీహీన్త్యె
ై న్ను ఉపదరవమైన్ను ఖడుమైన్ను
మ్న్లను ఎడబాపునా?
ఇందును గూరిచ వా
ర యబడిన్దేమ్న్గా నినున బటిు దిన్మలా మేము
వధింపబడిన్వారము వధకు సిదిమైన్ గొఱ్ఱలమ్ని మేము ఎంచబడిన్ వారము.

What then shall we say of these things? If God be for us, who can be against
us?

Who shall lay anything to the charge against God's elect? It is God who
justifieth.
Who is he that condemneth? It is Christ who died, yea rather, who is risen
again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession
for us.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress,
or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
As it is written: "For Thy sake we are killed all the day long; we are
accounted as sheep for the slaughter."
Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that
loved us.
For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor
principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us
from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
I speak the truth in Christ -- I lie not, my conscience also bearing me witness
in the Holy Ghost-that I have great heaviness and continual sorrow in my heart.

For I could wish that I myself were accursed from Christ for the sake of my
brethren, my kinsmen according to the flesh,
who are Israelites and to whom pertaineth the adoption, and the glory, and
the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the
promises;
of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ
came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
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పరిశుదా
ి త్ియందు నా మ్న్సాసకిు నాతోకూడ సాక్షామిచచచన్నది. సాధా
మైన్యెడల, దేహసంబంధులైన్ నా సహోదరుల కొరకు నేను కీరసు
త నుండి వేరై
శాపగరసు
త డనై యండ గోరుదును.
వీరు ఇశారయేలీయలు; దత్తపుత్ిత్వమును మ్హిమ్య నిబంధన్లును
ధరిశాసతీ పరధాన్మును అరచనాచారాదులును వాగా
ద న్ములును వీరివి.

It is not as though the Word of God hath taken no effect. For they are not all
Israel, who are of Israel;

5

పత్రులు వీరివారు; శరీరమునుబటిు కీరసు
త వీరిలో పుట్టును. ఈయన్
సరావధికారియె
ై న్ దేవుడెైయండి నిరంత్రముసోతతా
ి రు
ా డెై యనానడు. ఆమేన్.

That is, they who are the children of the flesh, these are not the children of
God; rather, the children of the promise are counted as the seed.
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అయితే దేవునిమ్యట త్పప పోయిన్ట్ట
ు కాదు; ఇశారయేలు సంబంధులందరును
ఇశార యేలీయలు కారు.
అబా
ర హాము సంతాన్మైన్ంత్ మ్యత్ిముచేత్ అందరును పలాలు కారు
గానిఇసాసకువలానైన్ది నీ సంతాన్ము అన్బడును,
అన్గా శరీరసంబంధులైన్ పలాలు దేవుని పలాలు కారు గాని వాగా
ద న్
సంబంధులైన్ పలాలు సంతాన్మ్ని యెంచ బడుదురు.
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neither because they are the seed of Abraham are they all children; but, "In
Isaac shall thy seed be called."

For this is the word of promise: "At this time will I come, and Sarah shall
have a son."
And not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our
father Isaac
(for the children being not yet born, neither having done any good or evil, in
order that the purpose of God according to election might stand, not by
works, but by Him that calleth),
వాగా
ద న్రూపమైన్ వాకామిదేమీదటికి ఈ సమ్యమున్కు వచెచదను; అపుపడు it was said unto her, "The elder shall serve the younger."
శారాకు కుమ్యరుడు కలుగును.
అంతేకాదు; రిబాక మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ ఇసాసకు అను ఒకనివలన్
As it is written: "Jacob have I loved, but Esau have I hated."
గరభవత్రయె
ై న్పుపడు,
ఏరాపట్టను అనుసరించిన్ దేవుని సంకలపము, కిరయల మూలముగా కాక
What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid!
పలుచ వాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము,
పలాలింక పుటిు మేలైన్ను కీడెైన్ను చేయక ముందేపదదవాడు చిన్నవానికి
For He saith to Moses, "I will have mercy on whom I will have mercy, and I
దాసుడగును అని ఆమతో చెపపబడెను.
will have compassion on whom I will have compassion."
ఇందునుగూరిచ నేను యాకోబును పేరమించిత్రని, ఏశావును దేవష్ంచిత్రని అని
వా
ర యబడి యన్నది.
కాబటిు యేమ్ందుము? దేవునియందు అనాాయము కలదా? అటాన్రాదు.

So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God who
showeth mercy.
For the Scripture saith unto Pharaoh, "Even for this same purpose have I
raised thee up, that I might show My power in thee, and that My name
might be declared throughout all the earth."
అందుకు మోషేతో ఈల్లగు చెపుపచనానడుఎవనిని కరుణంతునో వానిని
Therefore hath He mercy on whom He will have mercy, and whom He will,
కరుణంతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. He hardeneth.
కాగా పందగోరువానివలన్నైన్ను, పరయాసపడువాని వలన్నైన్ను కాదు
గాని,కరుణంచ దేవునివలన్నే అగును.
మ్రియ లేఖన్ము ఫరోతో ఈల్లగు చెపపను నేను నీయందు నా బలము
చూపుటకును, నా నామ్ము భూలోకమ్ందంత్ట పరచరమ్గుటకును, అందు
నిమిత్తమే నినున నియమించిత్రని.
కావున్ ఆయన్ ఎవనిని కనికరింప గోరునో వానిని కనికరించను; ఎవని
కఠిన్పరచ గోరునో వాని కఠిన్ పరచను.
అటాయితే ఆయన్ చిత్తమును ఎదిరించిన్ వాడెవడు? ఆయన్ ఇకను
నేరముమోపనేల అని నీవు నాతో చెపుపదువు.

Thou wilt say then unto me, "Why doth He yet find fault, for who hath
resisted His will?"
But nay, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing
formed say to him that formed it, "Why hast thou made me thus?"
Hath not the potter power over the clay to make from the same lump one
vessel unto honor and another unto dishonor?
What if God, choosing to show His wrath and to make His power known,
endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted for destruction;
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అవును గాని ఓ మ్నుషుాడా, దేవునికి ఎదురు చెపుపటకు నీ వెవడవు?
న్ననందు కీల్లగు చేసిత్రవని రూపంపబడిన్ది రూపంచిన్వానితో చెపుపనా?

and this, that He might make known the riches of His glory on the vessels of
mercy, whom He had prepared before unto glory,
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ఒక ముదదలోనుండియే యొక ఘటము ఘన్త్కును ఒకటి ఘన్హీన్త్కును
చేయటకు మ్ంటిమీద కుమ్ిరివానికి అధి కారము లేదా?

even us whom He hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
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ఆల్లగు దేవుడు త్న్ ఉగరత్ను అగపరచటకును, త్న్ పరభావమును
చూపుటకును, ఇచచ éయించిన్వాడెై, నాశన్మున్కు సిదిపడి ఉగరతాప్రత్ిమైన్
ఘటములను ఆయన్ బహు ధీరాశాంత్ముతో సహించిన్ నేమి?

As He saith also in Hosea: "I will call them `My people,' who were not My
people, and `her beloved' who was not beloved."
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మ్రియ మ్హిమ్ పందుటకు ఆయన్ ముందుగా సిదిపరచిన్ కరుణాప్రత్ి
ఘటములయెడల, అన్గా యూదులలోనుండి మ్యత్ిము కాక,

And, "It shall come to pass that in the place where it was said unto them, `Ye
are not My people,' there shall they be called the children of the living God."
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అన్ాజన్ములలో నుండియ ఆయన్ పలిచిన్ మ్న్యెడల, త్న్ మ్హిమై
శవరాము కనుపరచవలన్నియన్న నేమి?

Isaiah also crieth concerning Israel: "Though the number of the children of
Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved.

Romans

9

25

Romans

9

26

For He will finish the work and cut it short in righteousness, because a short
work will the Lord make upon the earth."
And as Isaiah said before: "Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we
would have been as Sodom and been made like unto Gomorrah."
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ఆ పరకారము నా పరజలు కానివారికి నా పరజలనియ, పరయరాలు కానిదానికి
పరయరాలనియ, పేరుపట్ట
ు దును.
మ్రియ జరుగున్దేమ్న్గా, మీరు నా పరజలు కారని యేచోటను వారితో
చెపప బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమ్యరులని వారికి
పేరుపటుబడును అని హోషేయలో ఆయన్ చెపుపచనానడు.
మ్రియ పరభువు త్న్ మ్యట సమ్యపతము చేసి, కు
ా పతపరచి భూలోకమున్ందు
దానిని నరవేరుచను గనుక ఇశారయేలు కుమ్యరుల సంఖా సముదరపు ఇసుకవల
ఉండిన్ను శ్రష్మే రకిుంపబడున్ని
యెష్యాయ ఇశారయేలును గూరిచ బిగురగా పలుకుచనానడు.
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మ్రియ యెష్యా ముందు చెపపన్పరకారము సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు
పరభువు, మ్న్కు సంతా న్ము శ్రష్ంపచేయకపోయిన్యెడల సొదొమ్వల
న్గుదుము, గొమొఱ్ఱ
ఱ ను పోలియందుము.
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అటాయితే మ్న్మేమ్ందుము? నీత్రని వెంటాడని అన్ా జనులు నీత్రని, అన్గా
విశావసమూలమైన్ నీత్రని పందిరి;
అయితే ఇశారయేలు నీత్రకారణమైన్ నియమ్మును వెంటాడి న్ను ఆ
నియమ్మును అందుకొన్లేదు,
వారందుకు అందుకొన్లేదు? వారు విశావసమూలముగా కాక కిరయల
మూలముగానైన్ట్ట
ా దానిని వెంటాడిరి.
ఇదిగో నేను అడు
ి రాత్రని అడు
ి బండను స్త్యోనులో సాథపంచచనానను;
ఆయన్యందు విశావసముంచ వాడు సిగు
ు పరచబడడు అని వా
ర యబడిన్
పరకారము వారు అడు
ి రాయి త్గిలి, తొట్ట
ి పడిరి.
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What shall we say then? That the Gentiles, who followed not after
righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness
which is by faith;
but Israel, who followed after the law of righteousness, hath not attained to
the law of righteousness.
Why so? Because they sought it not by faith but, as it were, by the works of
the law. For they stumbled at that stumbling stone.

As it is written: "Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense,
and whosoever believeth in Him shall not be ashamed."
Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might
be saved.
For I bear them record that they have a zeal for God, but not according to
knowledge.
For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to
establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the
righteousness of God.

సహోదరుల్లరా, ఇశారయేలీయలు రక్షణపంద వలన్ని నా
For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth.
హృదయాభిల్లష్య, వారి విష్యమై నేను దేవునికి చేయ ప్ర
ర రథన్యనై
యన్నవి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

వారు దేవుని యందు ఆసకిిగలవారని వారినిగూరిచ సాక్షామిచచ చనానను;
అయిన్ను వారి ఆసకిి జా
ా నానుసారమైన్ది కాదు.
ఏలయన్గా వారు దేవుని నీత్రనరుగక త్మ్ సవనీత్రని సాథపంప బూనుకొనుచ
దేవుని నీత్రకి లోబడలేదు.

Romans

10

2

For Moses describeth the righteousness which is of the law: that "the man
who doeth those things shall live by them."
But the righteousness which is of faith speaketh in this manner: "Say not in
thine heart, `Who shall ascend into Heaven?'" (that is, to bring Christ down
from above)
విశవసించ పరత్రవానికి నీత్ర కలుగుటకెై కీరసు
త ధరిశాసతీమున్కు సమ్యపతయె
ై
or, "`Who shall descend into the deep?'" (that is, to bring up Christ again
యనానడు.
from the dead).
ధరిశాసతీ మూలమ్గు నీత్రని నర వేరుచవాడు దానివలన్నే జీవించన్ని మోషే But what saith it? "The Word is nigh thee, even in thy mouth and in thy
వా
ర యచనానడు.
heart," that is, the word of faith which we preach:
అయితే విశావసమూలమ్గు నీత్ర యీల్లగు చెపుపచన్నదిఎవడు
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in
పరలోకములోనికి ఎకిక పోవును? అన్గా కీరసు
త ను కిరందికి తెచచటకు;
thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved.
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లేకఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అన్గా కీరసు
త ను మ్ృతులలోనుండి పైకి For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth
తెచచటకు అని నీవు నీ హృద యములో అనుకొన్వదు
ద .
confession is made unto salvation.
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అదేమ్ని చెపుపచన్నది? వాకాము నీయొదదను, నీ నోటను నీ
హృదయములోను ఉన్నది; అది మేము పరకటించ విశావసవాకామే.
అదేమ్న్గాయేసు పరభువని నీ నోటితో ఒపుపకొని, దేవుడు మ్ృతులలోనుండి
ఆయ న్ను లేపన్ని నీ హృదయ మ్ందు విశవసించిన్యెడల, నీవు
రకిుంపబడుదువు.
ఏల యన్గా నీత్ర కలుగున్ట్ట
ా మ్నుషుాడు హృదయములో విశవసించను,
రక్షణ కలుగున్ట్ట
ా నోటితో ఒపుపకొనును.
ఏమ్న్గా, ఆయన్యందు విశావసముంచ వాడెవడును సిగు
ు పడడని లేఖన్ము
చెపుపచన్నది.
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యూదుడని గీరసు దేశసు
థ డని భేదము లేదు; ఒకక పరభువే అందరికి పరభువెై
యండి, త్న్కు ప్ర
ర రథన్చేయవారందరియెడల కృప చూపుటకు
ఐశవరావంతుడెై యనానడు.
ఎందుకన్గా పరభువు నామ్మునుబటిు ప్ర
ర రథన్చేయ వాడెవడోవాడు
రకిుంపబడును.
వారు విశవసింపనివానికి ఎట్ట
ా ప్ర
ర రథన్ చేయదురు? విన్నివానిని ఎట్ట
ా
విశవసించదురు? పరకటించవాడు లేకుండ వారట్ట
ా విందురు?
పరకటించవారు పంపబడని యెడల ఎట్ట
ా పరకటించదురు? ఇందు విష్యమై
ఉత్తమ్మైన్వాటినిగూరిచన్ సువారి పరకటించవారిప్రదములంతో
సుందరమైన్వి అని వా
ర యబడి యన్నది
అయిన్ను అందరు సువారికు లోబడలేదు పరభువా, మేము తెలియజేసిన్
సమ్యచారమవడు న్మిను అని యెష్యా చెపుపచనానడు గదా?

For the Scripture saith, "Whosoever believeth in Him shall not be ashamed."
For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord
over all is rich unto all who call upon Him.
For "whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."
How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how
shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they
hear without a preacher?
And how shall they preach unless they are sent? As it is written: "How
beautiful are the feet of them that preach the Gospel of peace, and bring
glad tidings of good things!"
But they have not all obeyed the Gospel. For Isaiah saith, "Lord, who hath
believed our report?"
So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God.
But I ask, have they not heard? Yes, verily: "Their sound went out into all the
earth, and their words unto the ends of the world."
But I ask, did not Israel know? First Moses saith, "I will provoke you to
jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger
you."
But Isaiah is very bold and saith, "I was found by them that sought Me not; I
was made manifest unto them that asked not after Me."
But to Israel he saith, "All day long I have stretched forth My hands unto a
disobedient and gainsaying people."

కాగా వినుట వలన్ విశావసము కలుగును; వినుట కీరసు
త ను గూరిచన్
మ్యటవలన్ కలుగును.
అయిన్ను నేను చెపుపన్దేమ్న్గా, వారు విన్లేదా? వినానరు గదా?వారి
సవరము భూలోకమ్ందంత్టికిని, వారిమ్యటలు భూదిగంత్ములవరకును
బయలువెళ్లాను.
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మ్రియ నేను చెపుపన్దేమ్న్గా ఇశారయేలున్కు తెలియకుండెనా?జన్ము
కానివారివలన్ మీకు రోష్ము పుటిుంచెదను, అవివేకమైన్ జన్మువలన్ మీకు
ఆగరహము కలుగ జేతును. అని మొదట మోషే చెపుపచనానడు.

I ask then: Hath God cast away His people? God forbid! For I also am an
Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
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మ్రియ యెష్యా తెగించిన్నున వెదకనివారికి నేను దొరకిత్రని; న్నున
విచారింపనివారికి పరత్ాక్షమైత్రని అని చెపుపచనానడు.
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ఇశారయేలు విష్యమైతే అవిధేయలై యెదురాడు పరజలకు నేను
దిన్మ్ంత్య నా చేతులు చాచిత్రని అని చెపుపచనానడు.
ఆల్లగెైన్యెడల నేన్డుగున్దేమ్న్గా, దేవుడు త్న్పరజలను విసరిజంచెనా?
అటాన్రాదు. నేనుకూడ ఇశారయేలీ యడను, అబా
ర హాము సంతాన్మ్ందలి
బెనాామీను గోత్ిమున్ందు పుటిున్వాడను.

God hath not cast away His people whom He foreknew. Know ye not what
the Scripture saith of Elijah, how he maketh intercession to God against
Israel, saying,
"Lord, they have killed Thy prophets and torn down Thine altars, and I am
left alone and they seek my life"?
But what saith the answer of God unto him? "I have reserved to Myself
seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal."
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తాను ముందరిగిన్ త్న్ పరజలను దేవుడు విసరిజంపలేదు. ఏలీయానుగూరిచన్
భాగములో లేఖన్ము చెపుపన్ది మీరరుగరా?
పరభువా, వారు నీ పరవకిలను చంపరి, నీ బలిపీఠము లను పడగొటిురి,
నేనొకకడనే మిగిలియనానను, నా ప్ర
ర ణము తీయ జూచచనానరు అని
ఇశారయేలున్కు విరోధముగా దేవుని యెదుట అత్డు వాదించచనానడు.

Even so then, at this present time also there is a remnant according to the
election of grace.
And if by grace, then it is no longer by works; otherwise grace is no longer
grace. But if it be by works, then it is no longer grace; otherwise work is no
longer work.

4

అయితే దేవోకిి అత్నితో ఏమి చెపుపచన్నది?బయలుకు మోకాళ్ల
ా న్ని
యేడువేలమ్ంది పురుషులను నేను శ్రష్ముగా నుంచకొనియనానను.

What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the
election hath obtained it, and the rest were blinded,

11

5

ఆల్లగున్నే అపపటికాలమ్ందు సయిత్ము కృపయొకక యేరాపట్టచొపుపన్
శ్రష్ము మిగిలి యన్నది.

according as it is written: "God hath given them the spirit of slumber, eyes
that they should not see, and ears that they should not hear, unto this day."
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అది కృపచేత్నైన్ యెడల ఇకను కిరయల మూలమైన్ది కాదు; కానియెడల కృప
ఇకను కృప కాకపోవును.
ఆల్లగెైన్ ఏమ్గును?ఇశారయేలు వెదకున్ది ఏదో అది వారికి దొరక లేదు,
ఏరాపట్ట నొందిన్వారికి అది దొరికెను; త్కికన్ వారు కఠిన్చితు
త లైరి.

And David saith, "Let their table be made a snare and a trap, a stumbling
block and a recompense unto them.
Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their
backs alway."
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ఇందువిష్యమైనేటివరకు దేవుడు వారికి నిదరమ్తు
త గల మ్న్సుసను,చూడలేని
కనునలను, విన్లేని చెవులను ఇచిచయనానడని వా
ర యబడియన్నది.
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మ్రియ వారి భోజన్ము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంక ముగాను వారి
కిరయలకు పరత్రఫలముగాను ఉండును గాక.

I say then: Have they stumbled that they should fall? God forbid! But rather,
through their fall salvation has come unto the Gentiles to provoke them to
jealousy.
Now if the fall of them be the riches of the world and the diminishing of
them the riches of the Gentiles, how much more their fullness?
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వారు చూడకుండున్ట్ట
ా వారి కనునలకు చీకటి కముిను గాక. వారి వీపును
ఎలాపుపడును వంగి పోవున్ట్ట
ా చేయము అని దావీదు చెపుపచనానడు.

For I speak to you Gentiles. Inasmuch as I am the apostle to the Gentiles, I
magnify my office,
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11

కాబటిు నేన్డుగున్ది ఏమ్న్గా, వారు పడిపోవున్ట్ట
ా గా తొటిిలిారా? అటాన్
రాదు.

that by any means I may provoke to emulation those who are my flesh, and
might save some of them.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Romans

11

12

Romans

11

13

Romans

11

14

Romans

11

15

Romans

11

16

Romans

11

17

Romans

11

18

Romans

11

19

Romans

11

20

Romans

11

21

Romans

11

22

Romans

11

23

Romans

11

24

వారికి రోష్ము పుటిుంచటకెై వారి తొట్ట
ి ప్రట్ట వలన్ అన్ాజనులకు
రక్షణకలిగెను. వారి తొట్ట
ి ప్రట్ట లోకమున్కు ఐశవరామును, వారి కీుణదశ
అన్ాజనులకు ఐశవరామును అయిన్యెడల వారి పరిపూరణత్ యెంత్
యెకుకవగా ఐశవరాకరమ్గును!
అన్ాజనులగు మీతో నేను మ్యటల్లడుచనానను. నేను అన్ాజనులకు
అపసతలుడనై యనానను గనుక ఏ విధమున్నైన్ను నా రకిసంబంధులకు
రోష్ము పుటిుంచి,
వారిలో కొందరినైన్ను రకిుంపవలన్ని నా పరిచరాను ఘన్ పరచచనానను.

For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall
the receiving of them be, but life from the dead?

ముదదలో మొదటి పడికెడు పరిశుదిమైన్దైతే ముదదంత్య పరిశుదిమే; వేరు
పరిశుదిమైన్దైతే కొమ్ిలును పరిశుదిములే.
అయితే కొమ్ిలలో కొనిన విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమ్ివెైయన్న నీవు
వాటిమ్ధాన్ అంట్టకటుబడి, ఒలీవచెట్ట
ు యొకక సారవంత్మైన్ వేరులో
వాటితో కలిసి ప్రలు పందిన్యెడల, ఆ కొమ్ిలపైన్

Thou wilt say then, "The branches were broken off, that I might be grafted
in."
Thou sayest well! Because of unbelief they were broken off, and thou
standest by faith. Be not highminded, but fear;

నీవు అత్రశయించిత్రవా, వేరు నినున భ్రించచన్నదిగాని నీవు వేరును
భ్రించట లేదు.
అందుకు నేను అంట్టకటుబడు నిమిత్తము కొమ్ిలు విరిచి వేయబడిన్వని
నీవు చెపుపదువు.

for if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not
thee.
Behold therefore the goodness and severity of God: on those who fell,
severity; but toward thee, goodness, if thou continue in His goodness.
Otherwise, thou also shalt be cut off.
And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is
able to graft them in again.
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert
grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall
these, which are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

For if the firstfruit be holy, the whole lump is also holy; and if the root be
holy, so are the branches.

And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree,
wert grafted in among them, and with them partakest of the root and
fatness of the olive tree,
వారిని విసరిజంచట, లోకమును దేవునితో సమ్యధాన్పరచట అయిన్ యెడల, boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root,
వారిని చేరుచకొనుట యేమ్గును? మ్ృతులు సజీవులైన్టేు అగును గదా?
but the root thee.

మ్ంచిది; వారు అవి శావసమునుబటిు విరిచివేయబడిరి, నీవెైతే
విశావసమునుబటిు నిలిచియనానవు; గరివంపక భ్యపడుము;
దేవుడు సావభావికమైన్ కొమ్ిలను విడిచిపటుని యెడల నినునను
విడిచిపటుడు.

కాబటిు దేవుని అనుగరహమును కాఠిన్ా మును అన్గా పడిపోయిన్ వారిమీద
కాఠిన్ామును, నీవు అనుగరహ ప్ర
ర పు
త డవెై నిలిచియన్న యెడల నీమీద ఉన్న
దేవుని అనుగరహమును చూడుము; అట్ట
ా నిలువని యెడల నీవును
న్రికివేయబడుదువు.
వారును త్మ్ అవిశావస ములో నిలువకపోయిన్యెడల అంట్టకటుబడుదురు;
దేవుడు వారిని మ్రల అంట్ట కట్ట
ు టకు శకిిగలవాడు.

For I, brethren, would not have you be ignorant of this mystery, lest ye
should be wise in your own conceits: that blindness in part has happened to
Israel until the fullness of the Gentiles be come in.
And so all Israel shall be saved, as it is written: "There shall come out of Zion
the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob.

ఎటాన్గా నీవు సావభావికమైన్ అడవి ఒలీవ చెట్ట
ు నుండి కోయబడి
For this is My covenant unto them when I shall take away their sins."
సవభావవిరుదిముగా మ్ంచి ఒలీవ చెట్ట
ు న్ అంట్టకటుబడిన్ యెడల
సావభావికమైన్ కొమ్ిలగు వారు మ్రి నిశచయ ముగా త్మ్ సొంత్ లీవచెట్ట
ు న్
అంట్ట కటుబడరా?
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సహోదరుల్లరా, మీదృష్ుకి మీరే బుదిిమ్ంతులమ్ని అనుకొన్కుండున్ట్ట
ా ఈ
మ్రిము మీరు తెలిసికొన్ గోరు చనానను. అదేమ్న్గా, అన్ాజనుల
పరవేశము సంపూరణ మ్గువరకు ఇశారయేలున్కు కఠిన్ మ్న్సుస కొంత్మ్ట్ట
ు కు
కలిగెను.
వారు పరవేశించ న్పుపడు విమోచకుడు స్త్యోనులోనుండి వచిచ యాకోబులో
నుండి భ్కిిహీన్త్ను తొలగించను;
నేను వారి ప్రపములను పరిహరించిన్పుపడు నావలన్ వారికి కలుగు
నిబంధన్ ఇదియే అని వా
ర యబడిన్ట్ట
ు ఇశారయేలు జనులందరును రకిుంప
బడుదురు.
సువారి విష్యమైతే వారు మిముినుబటిు శతు
ి వులు గాని,
యేరాపట్టవిష్యమైతే పత్రులనుబటిు పరయలై యనానరు.
ఏలయన్గా, దేవుడు త్న్ కృప్రవరముల విష్యములోను, పలుపు
విష్యములోను పశాచతా
త ప పడడు.
మీరు గత్కాలమ్ందు దేవునికి అవిధేయలై యండి, యిపుపడు వారి
అవిధేయత్నుబటిు కరుణంప బడిత్రరి.

Concerning the Gospel, they are enemies for your sake; but concerning the
election, they are beloved for the fathers' sakes.

అట్టవలనే మీ యెడల చూపబడిన్ కరుణను బటిు వారును ఇపుపడు
కరుణపందు నిమిత్తము, ఇపుపడు వారు అవిధేయలై యనానరు
అందరియెడల కరుణ చూపవలన్ని, దేవుడు అందరిని అవిధేయతాసిథత్రలో
మూసివేసి బంధించియనానడు.
ఆహా, దేవుని బుదిి జా
ా న్ముల బాహుళాము ఎంతో గంభీరము; ఆయన్
తీరుపలు శోధింప నంతో అశకా ములు; ఆయన్ మ్యరుములంతో
అగమ్ాములు.
పరభువు మ్న్సుసను ఎరిగిన్వాడెవడు? ఆయన్కు ఆలోచన్ చెపపన్ వాడెవడు?

"For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His
counselor?"
Or, "who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto him
again?"
For of Him, and through Him, and to Him, are all things, to whom be glory
for ever. Amen.

కాబటిు సహోదరుల్లరా, పరిశుదిమును దేవునికి అనుకూలమునైన్ సజీవ
యాగముగా మీ శరీరములను ఆయన్కు సమ్రిపంచకొనుడని దేవుని
వాత్సలామునుబటిు మిముిను బత్రమ్యలుకొనుచనానను. ఇటిు సేవ మీకు
యకి మైన్ది.
మీరు ఈ లోక మ్రాాదను అనుసరింపక, ఉత్తమ్మును, అనుకూలమును,
సంపూరణమునై యన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీకిుంచి తెలిసికొనున్ట్ట
ా మీ మ్న్సుస
మ్యరి నూత్న్మ్గుటవలన్ రూప్రంత్రము పందుడి.

For as we have many members in one body and all members have not the
same office,

For the gifts and calling of God are without repentance.
For as in times past ye have not believed God, yet have now obtained mercy
through their unbelief,
even so have these also now not believed, that through your mercy they
also may obtain mercy.
For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy
upon all.
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How
unsearchable are His judgments, and His ways past finding out!

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present
your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your
reasonable service.
ముందుగా ఆయన్కిచిచ, పరత్రఫలము పంద గలవాడెవడు?
And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing
of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and
perfect will of God.
ఆయన్ మూలమున్ను ఆయన్ దావరాను ఆయన్ నిమిత్తమును సమ్సతము
For I say to every man that is among you, through the grace given unto me,
కలిగియన్నవి. యగముల వరకు ఆయన్కు మ్హిమ్ కలుగును గాక. ఆమేన్. not to think of himself more highly than he ought to think, but to think
soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith.

so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of
another.
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త్నునతాను ఎంచకొన్త్గిన్దానికంట్ట ఎకుకవగా ఎంచకొన్క, దేవుడు
ఒకొకకనికి విభ్జంచి యిచిచన్ విశావస పరిమ్యణపరకారము, తాను
సవసథబుదిిగలవాడగుటకెై త్గిన్రీత్రగా త్నున ఎంచకొన్వలన్ని, నాకు అను
గరహింపబడిన్ కృపనుబటిు మీలోనున్న పరత్ర వానితోను చెపుపచనానను.

Having then gifts differing according to the grace that is given to us: if
prophecy, let us prophesy according to our portion of faith;
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or ministry, let us wait on our ministering; or he that teacheth, on teaching;
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ఒకక శరీరములో మ్న్కు అనేక అవయవములుండిన్ను, ఈ
అవయవములనినటికిని ఒకకటే పని యేల్లగు ఉండదో,
ఆల్లగ అనేకులమైన్ మ్న్ము కీరసు
త లో ఒకక శరీరముగా ఉండి, ఒకనికొకరము
పరతేాకముగా అవయవములమై యనానము.
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మ్న్ కనుగరహింపబడిన్ కృపచొపుపన్ వెవేవరు కృప్రవరములు కలిగిన్వారమై
యనానము గనుక,
పరవచన్వరమైతే విశావస పరిమ్యణముచొపుపన్ పరవచింత్ము;పరిచరాయె
ై తే
పరిచరాలోను,
బోధించవాడెైతే బోధించటలోను, హెచచరించవాడెైతే హెచచరించటలోను
పనికలిగియందము. పంచిపట్ట
ు వాడు శుదిమ్న్సుసతోను, పైవిచారణ
చేయవాడు జాగరత్తతోను, కరుణంచ వాడు సంతోష్ముతోను పని
జరిగింపవలను.
మీ పేరమ్ నిష్కపటమైన్దై యండవలను. చెడిదాని న్సహిాంచకొని
మ్ంచిదానిని హతు
త కొని యండుడి.
సహోదర పేరమ్ విష్యములో ఒకనియందొకడు అనురాగముగల వారై,
ఘన్త్విష్యములో ఒకని నొకడు గొపపగా ఎంచకొనుడి.
ఆసకిి విష్యములో మ్యందుాలు కాక, ఆత్ియందు తీవరత్గలవారై పరభువును
సేవించడి.
నిరీక్షణగలవారై సంతోష్ంచచ, శర మ్యందు ఓరుప గలవారై, ప్ర
ర రథన్యందు
పట్ట
ు దల కలిగియండుడి.
పరిశుదు
ి ల అవసరములలో ప్రలుపందుచ, శర దిగా ఆత్రథాము ఇచచచండుడి.
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మిముిను హింసించవారిని దీవించడి; దీవించడి గాని శపంపవదు
ద .
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సంతోష్ంచ వారితో సంతోష్ంచడి;

Romans

12

16

Romans

12

17

Romans

12

18

Romans

12

19

ఏడుచవారితో ఏడువుడి; ఒకనితో నొకడు మ్న్సుసకలిసి యండుడి. హెచచ Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath; for
వాటియందు మ్న్సుసంచక త్గు
ు వాటియందు ఆసకు
ి లై యండుడి. మీకు మీరే it is written: "Vengeance is Mine; I will repay,saith the Lord."
బుదిిమ్ంతులమ్ని అనుకొన్వదు
ద .
కీడుకు పరత్ర కీడెవనికిని చేయవదు
ద ; మ్నుషుా లందరి దృష్ుకి
Therefore: "If thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink. For
యోగామైన్వాటినిగూరిచ ఆలోచన్ కలిగి యండుడి.
in so doing thou shalt heap coals of fire on his head."
శకామైతే మీ చేత్నైన్ంత్ మ్ట్ట
ు కు సమ్సత మ్నుషుాలతో సమ్యధాన్ముగా
Be not overcome by evil, but overcome evil with good.
ఉండుడి.
పరయల్లరా, మీకు మీరే పగతీరుచకొన్క, దేవుని ఉగరత్కు
Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but
చోటియాడిపగతీరుచట నా పని, నేనే పరత్రఫలము నితు
త ను అని పరభువు
from God; the powers that be are ordained by God.
చెపుపచనానడని వా
ర యబడి యన్నది.
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or he that exhorteth, on exhortation; he that giveth, let him do it with
simplicity; he that ruleth, with diligence; he that showeth mercy, with
cheerfulness.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that
which is good.
Have kindly affection one for another with brotherly love, in honor
preferring one another;
not slothful in business; fervent in spirit, serving the Lord;

rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer;
distributing to the necessity of saints, given to hospitality.
Bless those who persecute you; bless and curse not.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Be of the same mind one toward another. Set not your mind on high things,
but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Recompense no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all
men.
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.

కాబటిు, నీ శతు
ి వు ఆకలిగొనియంటే అత్నికి భోజన్ము పట్ట
ు ము,
దపపగొనియంటే దాహమిముి; ఆల్లగు చేయటవలన్ అత్ని త్లమీద
నిపుపలు కుపపగా పోయదువు.
కీడువలన్ జయింపబడక, మేలు చేత్ కీడును జయించము.
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Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God,
and those who resist shall receive for themselves damnation.
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పరత్రవాడును పై అధికారులకు లోబడియండవలను; ఏలయన్గా దేవునివలన్
కలిగిన్ది త్పప మ్రి ఏ అధికారమును లేదు; ఉన్న అధికారములు
దేవునివలన్నే నియమింపబడి యన్నవి.

For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not
be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of
the same,
for he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is
evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain; for he is the minister of
God, an avenger to execute wrath upon him that doeth evil.
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కాబటిు అధికారమును ఎది రించవాడు దేవుని నియమ్మును
ఎదిరించచనానడు; ఎదిరించవారు త్మ్మీదికి తామే శిక్ష తెచచకొందురు.

Therefore ye must be subject not only for wrath, but also for conscience'
sake.
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For, for this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending
continually upon this very thing.
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పరభుత్వము చేయవారు చెడికారాములకేగాని మ్ంచి కారాములకు
భ్యంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని
పరిచారకులు; వారికి భ్యపడక ఉండ కోరిత్రవా, మేలు చేయము,
అపుపడు వారిచేత్ మపుప పందు దువు.
నీవు చెడిది చేసిన్యెడల భ్యపడుము, వారు ఊరకయే ఖడుము ధరింపరు;
కీడు చేయవానిమీద ఆగరహము చూపుటకెై వారు పరత్రకారము చేయ దేవుని
పరిచారకులు.
కాబటిు ఆగరహభ్యమునుబటిు మ్యత్ిము కాక మ్న్సాసకిుని బటిుయ
లోబడియండుట ఆవశాకము.
ఏలయన్గా వారు దేవుని సేవకులైయండి యెలాపుపడు ఈ సేవయందే పని
కలిగియందురు.
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ఇందుకే గదా మీరు పనునకూడ చెలిాంచచనానరు? కాబటిు యెవనికి పనోన
వానికి పనునను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిాంచడి.
ఎవనియెడల భ్యముండ వలనో వానియెడల భ్యమును, ఎవనియెడల
సనాిన్ ముండవలనో వాని యెడల సనాిన్మును కలిగియండి, అందరికిని
వారి వారి ఋణములను తీరుచడి.

Love worketh no ill to his neighbor; therefore love is the fulfillment of the
law.
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And that, knowing the time, that now it is high time to awaken out of sleep;
for now is our salvation nearer than when we first believed.
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ఒకని నొకడు పేరమించట విష్యములో త్పపమ్రేమియ ఎవనికిని
అచిచయండవదు
ద . పరుగువానిని పేరమించవాడ ధరిశాసతీము
నరవేరిచన్వాడు.
ఏల్ల గన్గా వాభిచరింపవదు
ద , న్రహత్ా చేయవదు
ద , దొంగిలవదు
ద , ఆశింపవదు
ద ,
అనున్వియ, మ్రి ఏ ఆజాయె
ై న్ ఉన్న యెడల అదియ నినునవల నీ
పరుగువాని పేరమింప వలన్ను వాకాములో సంకేుపముగా ఇమిడియన్నవి.
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పేరమ్ పరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేరమ్కలిగి యండుట
ధరిశాసతీమును నరవేరుచటయే.

Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in
lewdness and wantonness, not in strife and envying.

Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due, custom to
whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor.
Owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another
hath fulfilled the law.
For this, "Thou shalt not commit adultery," "Thou shalt not kill," "Thou shalt
not steal," "Thou shalt not bear false witness," "Thou shalt not covet," and if
there be any other commandment, all are briefly comprehended in this
saying, namely: "Thou shalt love thy neighbor as thyself."

The night is far spent; the day is at hand. Let us therefore cast off the works
of darkness, and let us put on the armor of light.
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మ్రియ మీరు కాలమునరిగి, నిదరమేలుకొను వేళ యె
ై న్దని తెలిసికొని,
ఆల్లగు చేయడి. మ్న్ము విశావ సులమైన్పపటికంట్ట ఇపుపడు, రక్షణ మ్న్కు
మ్రి సమీపముగా ఉన్నది.
రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మ్న్ము అంధకార
కిరయలను విసరిజంచి, తేజససంబంధమైన్ యదోిపకరణములు ధరించ కొందము.

But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to
fulfill the lusts thereof.

అలారితోకూడిన్ ఆటప్రటలైన్ను మ్త్తయిన్ను లేకయ, కామ్విల్లసములైన్ను
పోకిరి చేష్ులైన్ను లేకయ, కలహమైన్ను మ్త్సరమైన్ను లేకయ,
పగటియందు న్డుచకొన్నట్ట
ు మ్
మట్ట
ు కు పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త ను ధరించకొనిన్వారై , శరీరేచఛలను
నరవేరుచకొనుటకు శరీరము విష్యమై ఆలోచన్ చేసికొన్కుడి.

For one believeth that he may eat all things, while another who is weak
eateth herbs.

1

విశావసము విష్యమై బలహీనుడెైన్వానిని చేరుచ కొనుడి, అయిన్ను
సంశయములను తీరుచటకు వాదములను పట్ట
ు కొన్వదు
ద
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ఒకడు సమ్సతమును త్రన్వచచన్ని న్ముి చనానడు, మ్రియొకడు
బలహీనుడెై యండి, కూర గాయలనే త్రనుచనానడు.
త్రనువాడు త్రన్నివాని త్ృణీ కరింపకూడదు, త్రన్నివాడు త్రనువానికి తీరుప
తీరచకూడదు; ఏలయన్గా దేవుడత్నిని చేరుచకొనను.
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పరుని సేవకునికి తీరుప తీరుచటకు నీ వెవడవు? అత్డు నిలిచియండుట
యె
ై న్ను పడియండుటయె
ై న్ను అత్ని సొంత్ యజమ్యనుని పనియే; అత్డు
నిలుచను, పరభువు అత్నిని నిలువబెట్ట
ు టకు శకిి గలవాడు.

Who art thou who judgest another man's servant? To his own master he
standeth or falleth; yea, he shall be held up, for God is able to make him
stand.
One man esteemeth one day above another; another esteemeth every day
alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
He that regardeth one day, regardeth it unto the Lord; and he that
regardeth not that day, to the Lord doth he not regard it. He that eateth,
eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the
Lord he eateth not and giveth God thanks.
For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
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ఒకడు ఒక దిన్ముకంట్ట మ్రియొక దిన్ము మ్ంచి దిన్మ్ని యెంచచనానడు; For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto
మ్రియొకడు పరత్ర దిన్మును సమ్యన్ముగా ఎంచచనానడు; పరత్రవాడు
the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's.
త్న్మ్ట్ట
ు కు తానే త్న్ మ్న్సుసలో రూఢిపరచ కొన్వలను.

Romans

14

6

Romans

14

7

దిన్మును లక్షాపట్ట
ు వాడు పరభువు కోసమే లక్షాపట్ట
ు చనానడు; త్రనువాడు
దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానడు గనుక పరభువు కోసమే
త్రనుచనానడు, త్రన్నివాడు పరభువు కోసము త్రనుటమ్యని, దేవునికి
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానడు.
మ్న్లో ఎవడును త్న్ కోసమే బరదుకడు, ఎవడును త్న్ కోసమే చనిపోడు.
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13

Romans

13

14

Romans

14

Romans

Receive ye him that is weak in the faith, but not to judge his doubtful
disputations.

Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him that
eateth not, judge him that eateth; for God hath received him.

For to this end Christ both died, and arose, and revived, that he might be
Lord both of the dead and living.

But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at nought thy
brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ.

మ్న్ము బరదికిన్ను పరభువు కోసమే బరదుకుచనానము; చనిపోయిన్ను పరభువు For it is written: "`As I live,' saith the Lord, `every knee shall bow to Me, and
కోసమే చనిపోవుచనానము. కాబటిు మ్న్ము బరదికిన్ను చనిపోయిన్ను
every tongue shall confess to God.'"
పరభువువారమై యనానము.
తాను మ్ృతులకును సజీవులకును పరభువెై యండుటకు ఇందు నిమిత్తమే
So then every one of us shall give account of himself to God.
గదా కీరసు
త చనిపోయి మ్రల బరదికెను.
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అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప తీరచనేల? నీ సహో దరుని
నిరాకరింపనేల? మ్న్మ్ందరము దేవుని నాాయ పీఠము ఎదుట నిలుతుము.

Let us not therefore judge one another any more, but judge this rather: that
no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way.
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నా తోడు, పరత్ర మోకాలును నా యెదుట వంగును,పరత్ర నాలుకయ దేవుని
సు
త త్రంచను అని పరభువు చెపుపచనానడు

Romans

14

12

అని వా
ర యబడియన్నది గనుక మ్న్లో పరత్రవాడును త్నునగురించి దేవునికి
లకక యొపపగింపవలను.

I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean
of itself; but to him that regardeth anything to be unclean, to him it is
unclean.
But if thy brother be grieved because of thy meat, thou walkest no longer
charitably. Destroy not with thy meat him for whom Christ died.
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కాగా మ్న్మికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప తీరచ కుందము. ఇదియగాక,
సహోదరునికి అడిమైన్ను ఆటంకమైన్ను కలుగజేయకుందుమ్ని మీరు నిశచ
యించ కొనుడి.
సహజముగా ఏదియ నిష్దిము కాదని నేను పరభువెైన్ యేసున్ందు ఎరిగి
రూఢిగా న్ముిచనానను. అయితే ఏదైన్ను నిష్దిమ్ని యెంచకొనువానికి
అది నిష్దిమే.
నీ సహోదరుడు నీ భోజన్ మూలముగా దుుఃఖంచిన్యెడల నీవికను పేరమ్ కలిగి
న్డుచకొను వాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీరసు
త చనిపోయెనో వానిని నీ
భోజన్ముచేత్ ప్రడు చేయకుము.
మీకున్న మేలైన్ది దూష్ణప్రలు కానియాకుడి.

Romans

14

17

Romans

14

18

Romans

14

19

Romans

14

20

Romans

14

21

Romans

14

22

Romans

14

23

అనుమ్యనించవాడు త్రనిన్యెడల విశావసము లేకుండ త్రనును, గనుక దోష్
యని తీరుప నొందును. విశావసమూలము కానిది ఏదో అది ప్రపము.

For even Christ pleased not Himself, but as it is written: "The reproaches of
them that reproached Thee fell on Me."
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కాగా బలవంతులమైన్ మ్న్ము, మ్న్లను మ్న్మే సంతోష్పరచకొన్క,
బలహీనుల దౌరబలాములను భ్రిం చటకు బదు
ి లమై యనానము.
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త్న్ పరుగువానికి కేుమ్యభివృదిి కలుగున్ట్ట
ా మ్న్లో పరత్రవాడును మేలైన్
దానియందు అత్నిని సంతోష్పరచవలను.

For whatsoever things were written in times past, were written for our
learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have
hope.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one
toward another, according to Christ Jesus,

దేవుని రాజాము భోజన్ మును ప్రన్మును కాదు గాని, నీత్రయ
సమ్యధాన్మును పరిశుదా
ి త్ియందలి ఆన్ందమునై యన్నది.
ఈ విష్య మ్ందు కీరసు
త న్కు దాసుడెైన్వాడు దేవునికి ఇషు
ు డును మ్నుషుాల
దృష్ుకి యోగుాడునై యనానడు.
కాబటిు సమ్యధాన్మును, పరసపర కేుమ్యభివృదిిని కలుగజేయ వాటినే
ఆసకిితో అనుసరింత్ము.
భోజన్ము నిమిత్తము దేవుని పనిని ప్రడుచేయకుడి; సమ్సత పదారథములు
పవిత్ిములేగాని అనుమ్యన్ముతో త్రనువానికి అది దోష్ము.

Let not your good be spoken of as evil;

for the Kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace
and joy in the Holy Ghost.
For he that in these things serveth Christ, is acceptable to God and approved
by men.
Let us therefore follow after the things which make for peace, and the
things wherewith one may edify another.
Destroy not the work of God for the sake of meat. All things indeed are
pure, but it is evil for that man to eat what causeth offense.
It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor to do anything whereby
thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth
not himself in that thing which he alloweth.
And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not from faith;
for whatsoever is not from faith is sin.

మ్యంసము త్రనుట గాని, దా
ర కాురసము తా
ి గుటగాని, నీ సహోదరుని కడిము
We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not
కలుగజేయన్ది మ్రేదియ గాని, మ్యనివేయట మ్ంచిది.
to please ourselves.
నీకున్న విశావ సము దేవుని యెదుట నీమ్ట్ట
ు కు నీవే యంచకొనుము; తాను Let every one of us please his neighbor for his good to edification.
సమ్ిత్రంచిన్ విష్యములో త్న్కుతానే తీరుప తీరుచ కొన్నివాడు ధనుాడు.
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కీరసు
త కూడ త్నున తాను సంతోష్పరచకొన్లేదు గాని నినున నిందించవారి
నిందలు నామీద పడెను. అని వా
ర యబడియన్నట్ట
ా ఆయన్కు సంభ్వించెను.

that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of
our Lord Jesus Christ.
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Therefore receive ye one another as Christ also received us, to the glory of
God.
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ఏల యన్గా ఓరుపవలన్ను, లేఖన్ములవలని ఆదరణవలన్ను మ్న్కు
నిరీక్షణ కలుగుటకెై పూరవమ్ందు వా
ర యబడిన్ వనినయ మ్న్కు బోధ కలుగు
నిమిత్తము వా
ర యబడి యన్నవి.
మీరేకభావము గలవారై యేకగీరవముగా మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త త్ండిరయగు
దేవుని మ్హిమ్ పరచ నిమిత్తము,
కీరసు
త యేసు చిత్తపరకారము ఒకనితో నొకడు మ్న్సుస కలిసిన్వారై యండున్ట్ట
ా
ఓరుపన్కును ఆదరణకును కరియగు దేవుడు మీకు అనుగరహించను గాక.
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మ్రియ అన్ాజనుల్లరా, ఆయన్ పరజలతో సంతోష్ంచడి అనియ

Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye
may abound in hope through the power of the Holy Ghost.
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మ్రియ సమ్సత అన్ాజనుల్లరా, పరభువును సు
త త్రంచడి సకల పరజలు
ఆయన్ను కొనియాడుదురు గాక అనియ చెపపయన్నది.

And I myself also am persuaded about you, my brethren, that ye also are full
of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

Romans

15

12

Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some
measure to remind you, because of the grace that is given to me from God,
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మ్రియ యెష్యా యీల్లగు చెపుపచనానడు యెష్ుయిలోనుండి వేరు
చిగురు, అన్గా అన్ాజనుల నేలుటకు లేచవాడు వచచను; ఆయన్ యందు
అన్ాజనులు నిరీక్షణ యంచదురు.
కాగా మీరు పరిశుదా
ి త్ిశకిి పంది, విసాతరముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు
నిరీక్షణకరియగు దేవుడు విశావ సము దావరా సమ్సాతన్ందముతోను
సమ్యధాన్ముతోను మిముిను నింపునుగాక.
నా సహోదరుల్లరా, మీరు కేవలము మ్ంచివారును, సమ్సత
జా
ా న్సంపూరు
ణ లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిిచెపప సమ్రు
థ లునై యనానరని
నామ్ట్ట
ు కు నేనును మిముిను గూరిచ రూఢిగా న్ముిచనానను.
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For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not
wrought by me, to make the Gentiles obedient by word and deed,
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అయి న్ను అన్ాజనులు అను అరపణ పరిశుదా
ి త్ివలన్ పరిశుదిపరచబడి
పీరత్రకర మ్గున్ట్ట
ా , నేను సువారి విష్యమై యాజక ధరిము జరిగించచ,
దేవుని చేత్ నాకు అనుగరహింప
ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జా
ా పకము చేయవలన్ని యండి యెకుకవ
ధైరాము కలిగి సంకేుపముగా మీకు వా
ర యచనానను.

Now I say, that Jesus Christ was a minister of the Circumcision for the truth
of God, to confirm the promises made unto the fathers,
and that the Gentiles might glorify God for His mercy; as it is written: "For
this cause I will confess to Thee among the Gentiles, and sing unto Thy
name."
And again he saith, "Rejoice, ye Gentiles, with His people."

కాబటిు కీరసు
త మిముిను చేరుచకొనిన్ పరకారము దేవునికి మ్హిమ్ కలుగున్ట్ట
ా
మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ కొనుడి.
నేను చెపుపన్దేమ్న్గా, పత్రులకు చేయబడిన్ వాగా
ద న్ముల విష్యములో
And again, "Praise the Lord, all ye Gentiles, and laud Him, all ye people."
దేవుడు సత్ావంతుడని సాథపంచటకును, అన్ాజనులు ఆయన్ కనికరమును
గూరిచ దేవుని మ్హిమ్పరచటకును కీరసు
త సున్నత్ర3 గలవారికి
పరిచారకుడాయెను.
అందు విష్యమై ఈ హేతువుచేత్ను అన్ాజనులలో నేను నినున సు
త త్రంతును; And again Isaiah saith, "There shall be a Root of Jesse, and He that shall rise
నీ నామ్సంకీరిన్ము చేయదును అని వా
ర యబడియన్నది.
to reign over the Gentiles, in Him shall the Gentiles trust."

that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the
Gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable,
being sanctified by the Holy Ghost.
I have therefore cause that I may glory through Jesus Christ in those things
which pertain to God.

through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God; so that
from Jerusalem and round about into Illyricum, I have fully preached the
Gospel of Christ.
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కాగా, కీరసు
త యేసునుబటిు దేవుని విష్యమైన్ సంగతులలో నాకు
అత్రశయకారణము కలదు.
ఏల్లగన్గా అన్ాజనులు విధేయలగున్ట్ట
ా , వాకాముచేత్ను, కిరయచేత్ను,
గురుతుల బలముచేత్ను, మ్హతాకరాముల బలముచేత్ను, పరిశుదా
ి త్ి
బలముచేత్ను కీరసు
త నా దావరా చేయించిన్ వాటిని గూరిచయే గాని మ్రి
దేనినిగూరిచయ మ్యటల్లడ తెగింపను.

Yea, so have I striven to preach the Gospel not where Christ was named, lest
I should build upon another man's foundation;
but as it is written: "To whom He was not spoken of, they shall see; and they
that have not heard shall understand."

19

కాబటిు యెరూష్లేము మొదలుకొని చట్ట
ు పటానున్న పరదేశములందు
ఇలూ
ా రికు ప్ర
ర ంత్మువరకు కీరసు
త సువారిను పూరణముగా పరకటించియనానను.

For this cause also I have been much hindered from coming to you.

15

20

But now having no more place in these parts, and having a great desire
these many years to come unto you,
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నేనైతే మ్రియొకని పునాదిమీద కటుకుండు నిమిత్తముఆయన్నుగూరిచన్
సమ్యచారమవరికి తెలియజేయబడ లేదో వారు చూతురనియ, విన్నివారు
గరహింతు రనియ,
వా
ర యబడిన్ పరకారము కీరసు
త నామ్మరుగని చోటాను సువారిను పరకటింపవలన్ని
మికికలి ఆశగలవాడనై యండి ఆల్లగున్ పరకటించిత్రని.
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ఈ హేతువుచేత్ను మీయొదదకు రాకుండ నాకు అనేక పరాాయములు
ఆటంకము కలిగెను.
ఇపుపడెైతే ఈ పరదేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన్ భాగము లేదు గనుక,
అనేక సంవత్సరములనుండి మీయొదదకు రావలన్ని మికికలి అపేక్షకలిగి,

whensoever I make my journey into Spain I will come to you. For I trust to
see you on my journey, and to be brought on my way thither by you, if first I
be somewhat filled with your company.
But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
For it hath pleased those of Macedonia and Achaia to make a certain
contribution for the poor saints who are at Jerusalem.

నేను సెపయిను దేశమున్కు వెళ్ల
ా న్పుపడు మ్యరుములో మిముిను
చూచి,మొదట మీ సహవాసమువలన్ కొంత్ మ్ట్ట
ు కు సంత్ృపతపంది, మీచేత్
అకకడికి సాగన్ంపబడుదున్ని నిరీకిుంచచనానను.
అయితే ఇపుపడు పరిశుదు
ి లకొరకు పరిచరా చేయచ యెరూష్లేమున్కు
వెళ్ల
ా చనానను.
ఏలయన్గా యెరూష్లేములో ఉన్న పరిశుదు
ి లలో బీదలైన్ వారి నిమిత్తము
మ్యసిదోనియ వారును అకయవారును కొంత్ సొముి చందా వేయ నిష్ుపడిరి.

It hath pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles
have been made partakers in their spiritual things, their duty is also to
minister unto them in carnal things.
When therefore I have performed this, and have secured to them this fruit, I
will come to you on my way to Spain.
And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the
blessing of the Gospel of Christ.

అవును వారిష్ుపడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసు
థ లు; ఎటాన్గా
అన్ాజనులు వీరి ఆత్ి సంబంధమైన్ విష్యములలో ప్రలి వారై యనానరు
గనుక శరీరసంబంధమైన్ విష్యములలో వీరి
ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపపగించి, నేను, మీ
పటుణముమీదుగా సెపయినున్కు పరయాణము చేతును.

Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the
love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for
me,
that I may be delivered from those who do not believe in Judea, and that my
service which I have for Jerusalem may be accepted by the saints,

నేను మీయొదదకు వచచన్పుపడు, కీరసు
త యొకక ఆశీరావద5 సంపూరణముతో
వతు
త న్ని యెరుగుదును.
సహోదరుల్లరా, నేను యూదయలోనున్న అవిధే యల చేతులలోనుండి
త్పపంపబడి యెరూష్లేములో చేయవలసియన్న యీ పరిచరా
పరిశుదు
ి లకు పీరత్రకర మ్గున్ట్ట
ా ను,
నేను దేవుని చిత్తమువలన్ సంతోష్ముతో మీయొదదకు వచిచ, మీతో కలిసి
విశారంత్ర పందున్ట్ట
ా ను,

and that I may come unto you with joy by the will of God, and may with you
be refreshed.
Now the God of peace be with you all. Amen.

I commend unto you Phoebe our sister, who is a servant of the church
which is at Cenchrea,
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మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయ ప్ర
ర రథన్లయందు నాతో కలిసి పోరాడవలన్ని,
మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త ను బటిుయ, ఆత్ివలని పేరమ్ను బటిుయ
మిముిను బత్రమ్యలు కొనుచనానను.
సమ్యధాన్కరియగు దేవుడు మీకందరికి తోడెై యండును గాక. ఆమేన్.
కెంకేరయలో ఉన్న సంఘపరిచారకురాలగు ఫీబే అను మ్న్ సహోదరిని,
పరిశుదు
ి లకు త్గిన్ట్ట
ు గా పరభువు న్ందు చేరుచకొని,
ఆమకు మీవలన్ కావలసిన్ది ఏదైన్ ఉన్నయెడల సహాయము చేయవలన్ని
ఆమనుగూరిచ మీకు సిఫారసు చేయచనానను; ఆమ అనేకులకును నాకును
సహాయరాలై యండెను.
కీరసు
త యేసున్ందు నా జత్పనివారైన్ పరసికలాకును, అకులకును నా
వందన్ములు చెపుపడి.
వారు నా ప్ర
ర ణముకొరకు త్మ్ ప్ర
ర ణములను ఇచచటకెైన్ను తెగించిరి.
మ్రియ, వారి యింట ఉన్న సంఘమున్కును వందన్ములు చెపుపడి; నేను
మ్యత్ిము కాదు అన్ాజనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృత్జుాలై
యనానరు.
ఆసియలో కీరసు
త కు పరథమ్ఫలమైయన్న నా పరయడగు ఎపైనట్టకు
వందన్ములు.
మీకొరకు బహుగా పరయాసపడిన్ మ్రియకు వందన్ములు.
నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన్ అందొరనీకుకును, యూనీయకును
వందన్ములు; వీరు అపసతలులలో పరసిదిి కెకికన్వారై, నాకంట్ట ముందుగా
కీరసు
త న్ందున్నవారు.
పరభువున్ందు నాకు పరయడగు అంపీాయతున్కు వంద న్ములు.
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పలొలొగు కును, యూలియాకును, నేరియకును, అత్ని సహోదరికిని,
ఒలుంప్రకును వారితోకూడ ఉన్న పరిశుదు
ద లకందరికిని వందన్ములు.
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పవిత్ిమైన్ ముదు
ద పట్ట
ు కొని యొకని కొకడు వందన్ములు చేయడి.
కీరసు
త సంఘములనినయ మీకు వందన్ములు చెపుపచన్నవి.

కీరసు
త న్ందు మ్న్ జత్ పనివాడగు ఊరాబనుకును నా పరయడగు సాుకున్కును
వందన్ములు.
కీరసు
త న్ందు యోగుాడెైన్ అపలాకు వందన్ములు. అరిసొుబూలు ఇంటివారికి
వందన్ములు.
నా బంధువుడగు హెరోది యోనుకు వందన్ములు. నారికసుస ఇంటి వారిలో
పరభువున్ందున్న వారికి వందన్ములు.
పరభువున్ందు పరయాసపడు తు
ి పైనాకును తు
ి ఫ్తసాకును వందన్ములు.
పరయరాలగు పరిససున్కు వందన్ములు; ఆమ పరభువు న్ందు బహుగా
పరయాసపడెను.
పరభువున్ందు ఏరపరచబడిన్ రూఫున్కు వందన్ములు; అత్ని త్లిాకి వంద
న్ములు; ఆమ నాకును త్లిా.
అసుంకిరతుకును, పాగో నుకును, హెరేి కును, పతొ
ి బకును, హెరాికును వారితో
కూడనున్న సహోదరులకును వందన్ములు.

that ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in
whatsoever business she hath need of you. For she hath been a succorer of
many, and of myself also.
Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus,
who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give
thanks, but also all the churches of the Gentiles.
Likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved
Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
Greet Mary, who bestowed much labor on us.
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are
of note among the apostles and who also were in Christ before me.

Greet Amplias, my beloved in the Lord.
Salute Urbanus, our helper in Christ, and my beloved Stachys.
Salute Apelles, approved in Christ. Salute those who are of the household of
Aristobulus.
Salute Herodion, my kinsman. Greet those who are of the household of
Narcissus, who are in the Lord.
Salute Tryphena and Tryphosa, who labor in the Lord. Salute the beloved
Persis, who labored much in the Lord.
Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine.
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brethren
who are with them.
Salute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the
saints who are with them.
Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you.
Now I beseech you, brethren, mark those who cause divisions and offenses,
contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them.
For such as they serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by
good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

For your obedience has become known abroad unto all men. I am glad
therefore on your behalf; but yet I would have you wise unto that which is
good, and simple concerning evil.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

సహోదరుల్లరా, మీరు నేరుచకొనిన్ బోధకు వాత్ర రేకముగా భేదములను
ఆటంకములను కలుగజేయ వారిని కనిపటిుయండుడని మిముిను
బత్రమ్యలుకొను చనానను. వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి.
అటిు వారు మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త కు కాక త్మ్ కడుపున్కే దాసులు; వారు ఇంపైన్
మ్యటలవలన్ను ఇచచకములవలన్ను నిష్కపట్టల మ్న్సుసలను
మోసపుచచదురు.
మీ విధేయత్ అందరికిని పరచర మైన్ది గనుక మిముినుగూరిచ
సంతోష్ంచచనానను. మీరు మేలు విష్యమై జా
ా నులును, కీడు విష్యమై
నిష్కపట్టలునై యండవలన్ని కోరుచనానను.
సమ్యధాన్ కరియగు దేవుడు సాతానును మీ కాళాకిరంద శీఘాముగా చితుక
తొ
ి కికంచను. మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీకు తోడెై యండును గాక.

And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace
of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

నా జత్పనివాడగు త్రమోత్ర నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, సోసిపతు
ి
అనువారును మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.
ఈ పత్రిక వా
ర సిన్ తెరిియ అను నేను పరభువున్ందు మీకు వందన్ములు
చేయచనానను.

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
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నాకును యావత్సంఘమున్కును ఆత్రథామిచచ గాయియ మీకు
వందన్ములు చెపుపచనానడు. ఈ పటుణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసు
త ను
సహోదరుడగు కవరు
ి ను మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.

but now is made manifest, and by the Scriptures of the prophets, according
to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for
the obedience of faith,
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త కృప మీకు తోడెై యండును గాక.
to God alone wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen.
సమ్సతమైన్ అన్ాజనులు విశావసమున్కు విధేయలగు న్ట్ట
ా , అనాదినుండి
Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and
రహసాముగా ఉంచబడి యిపుపడు పరత్ాక్షపరచబడిన్ మ్రిము, నిత్ాదేవుని Sosthenes our brother,
ఆజాపరకారము పరవకిల లేఖన్ములదావరా వారికి తెలుపబడియన్నది. ఈ
మ్రిమును అనుసరించియన్న నా సువారి పరకారము గాను,
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యేసు కీరసు
త ను గూరిచన్ పరకటన్ పరకారముగాను, మిముిను సిథరపరచటకు
శకిిమ్ంతుడును

Unto the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in
Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call upon the
name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
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అదివతీయ జా
ా న్ వంతుడునైన్ దేవునికి,యేసుకీరసు
త దావరా, నిరంత్రము
మ్హిమ్ కలుగునుగాక. ఆమేన్.
దేవుని చిత్తమువలన్ యేసుకీరసు
త యొకక అప సతలు డుగా నుండుటకు
పలువబడిన్ పౌలును, సహోదరుడెైన్ సొసెతనేసును
కొరింథులోనున్న దేవుని సంఘమున్కు, అన్గా కీరసు
త యేసున్ందు
పరిశుదిపరచబడిన్వారై పరి శుదు
ి లుగా ఉండుటకు పలువబడిన్వారికిని,
వారికిని మ్న్కును పరభువుగా ఉన్న మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నామ్మున్
పరత్రసథలములో ప్ర
ర రిథంచవారికందరికిని శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.

Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus
Christ.
I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given
you by Jesus Christ;
that in every thing ye are enriched by Him, in all utterance and in all
knowledge,
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Timothy, my fellow worker, and Lucius and Jason and Sosipater, my
kinsmen, salute you.
(I, Tertius, who wrote down this epistle, salute you in the Lord.)

Gaius, my host and host of the whole church, saluteth you. Erastus, the
treasurer of the city, saluteth you, and Quartus, a brother.

Now to Him who has the power to establish you according to my Gospel and
the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery
which was kept secret since the world began

మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవుని నుండియ, పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త నుండియ
even as the testimony of Christ was confirmed in you,
కృప్రసమ్య ధాన్ములు మీకు కలుగును గాక.
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కీరసు
త యేసున్ందు మీకు అనుగరహింపబడిన్ దేవుని కృపను చూచి, మీ
విష్యమై నా దేవునికి ఎలాపుపడును కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానను.

so that ye fall behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus
Christ.
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కీరసు
త ను గూరిచన్ సాక్షాము మీలో సిథరపరచబడిన్ందున్ ఆయన్యందు మీరు
పరత్ర విష్యములోను,
అన్గా సమ్సత ఉపదేశములోను సమ్సత జా
ా న్ములోను ఐశవరా వంతులైత్రరి;
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గనుక ఏ కృప్రవరమున్ందును లోపము లేక మీరు మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త
పరత్ాక్షత్ కొరకు ఎదురుచూచచనానరు.

He shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the Day
of our Lord Jesus Christ.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son Jesus
Christ our Lord.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye
all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that
ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త దిన్మ్ందు మీరు నిరపరాధులై యండున్ట్ట
ా
అంత్మువరకు ఆయన్ మిముిను సిథరపర చను.

For it hath been reported unto me about you, my brethren, by those who
are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
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Now this I say, when every one of you saith, "I am of Paul," and "I of
Apollos," and "I of Cephas," and "I of Christ":
Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the
name of Paul?
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త అను త్న్ కుమ్యరుని సహవాసమున్కు మిముిను
పలిచిన్ దేవుడు న్మ్ిత్గిన్ వాడు.
సహోదరుల్లరా, మీరందరు ఏకభావముతో మ్యట ల్లడవలన్నియ, మీలో
కక్షలు లేక, యేక మ్న్సుస తోను ఏకతాత్పరాముతోను, మీరు సన్నదు
ి లై
యండ వలన్నియ, మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త పేరట మిముిను
వేడుకొనుచనానను.
నా సహోదరుల్లరా, మీలో కలహములు కలవని మిముినుగూరిచ కోాయె
యింటివారివలన్ నాకు తెలియవచెచను.
మీలో ఒకడునేను పౌలు వాడను, ఒకడునేను అపలో
ా వాడను, మ్రియొకడు నేను
కేఫావాడను, ఇంకొకడునేను కీరసు
త వాడన్ని చెపుపకొనుచనానరని నా
తాత్పరాము.
కీరసు
త విభ్జంపబడి యనానడా? పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడెనా? పౌలు
నామ్మున్ మీరు బాపతసిము పందిత్రరా?
నా నామ్మున్ మీరు బాపతసిము పందిత్రరని యెవరైన్ను చెపపకుండున్ట్ట
ా ,
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కిరసుపన్కును గాయియకును త్పప మ్రి యెవరికిని నేను బాపతసి
మియాలేదు; అందుకెై దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ చనానను.

For the preaching of the cross is foolishness to those who perish; but unto
us who are saved, it is the power of God.
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For it is written: "I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to
nothing the understanding of the prudent."
Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world?
Hath not God made foolish the wisdom of this world?
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సెతఫను ఇంటివారికిని బాపతసిమిచిచత్రని; వీరికి త్పప మ్రి ఎవరికెైన్ను
బాపతసిమిచిచత్రనేమో నేనరుగను.
బాపతసిమిచచటకు కీరసు
త న్నున పంపలేదు గాని, కీరసు
త యొకక సిలువ
వారథముకాకుండున్ట్ట
ా , వాకాచతురాము లేకుండ సువారి పరకటించటకే ఆయన్
న్నున పంపను.
సిలువనుగూరిచన్ వారి, న్శించచన్న వారికి వెఱ్ఱఱ త్న్ము గాని
రకిుంపబడుచన్న మ్న్కు దేవుని శకిి.
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I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius,
lest any should say that I had baptized in mine own name.

And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not
whether I baptized any other.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the Gospel, and not with
the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect.

For since, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it
pleased God by the foolishness of preaching to save those who believe.

ఇందు విష్యమైజా
ా నుల జా
ా న్మును నాశన్ము చేతును. వివేకులవివేకమును For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom;
శూన్ాపరతును అని వా
ర యబడియన్నది.
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జా
ా ని యేమ్యెాను? శాసితీ యేమ్యెాను? ఈ లోకపు త్రకవాది
యేమ్యెాను? ఈలోక జా
ా న్మును దేవుడు వెఱ్ఱఱత్న్ముగా చేసియనానడు
గదా?
దేవుని జా
ా నానుసారముగా లోకము త్న్ జా
ా న్ముచేత్ దేవునిని
ఎరుగకుండిన్ందున్, సువారి పరకటన్ యను వెఱ్ఱఱ త్న్ముచేత్ న్ముివారిని
రకిుంచట దేవుని దయా పూరవక సంకలప మ్యయెను.
యూదులు సూచక కిరయలు చేయమ్ని అడుగుచనానరు, గీరసుదేశసు
థ లు
జా
ా న్ము వెదకు చనానరు.
అయితే మేము సిలువవేయబడిన్ కీరసు
త ను పరకటించచనానము.

but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto
the Greeks foolishness,
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ఆయన్ యూదులకు ఆటంకము గాను అన్ాజనులకు వెఱ్ఱఱత్న్ముగాను
ఉనానడు; గాని యూదులకేమి, గీరసుదేశసు
థ లకేమి, పలువబడిన్వారికే కీరసు
త
దేవుని శకిియను దేవుని జా
ా న్మునై యనానడు.

But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise,
and God hath chosen the weak things of the world to confound the things
which are mighty;

1
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దేవుని వెఱ్ఱఱత్న్ము మ్నుష్ాజా
ా న్ముకంట్ట జా
ా న్ముగలది, దేవుని బలహీన్త్
మ్నుషుాల బలముకంట్ట బలమైన్ది.

and base things of the world and things which are despised hath God
chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things which are,

1 Corinthians

1
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that no flesh should glory in His presence.

1 Corinthians

1

27

సహోదరుల్లరా, మిముిను పలిచిన్ పలుపును చూడుడి. మీలో లోకరీత్రని
జా
ా నులైన్ను, ఘనులైన్ను, గొపప వంశమువారైన్ను అనేకులు పలువబడలేదు
గాని
ఏ శరీరియ దేవుని యెదుట అత్రశయింపకుండున్ట్ట
ా ,
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that according as it is written: "He that glorieth, let him glory in the Lord."
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జా
ా నులను సిగు
ు పరచటకు లోకములోనుండు వెఱ్ఱఱవారిని దేవుడు
ఏరపరచకొనియనానడు. బలవంతులైన్వారిని సిగు
ు పరచటకు లోకములో
బలహీనులైన్వారిని దేవుడు ఏరపరచకొనియనానడు.
ఎనినకెైన్వారిని వారథము చేయటకు లోకములో నీచలైన్వారిని, త్ృణీకరింప
బడిన్వారిని, ఎనిన కలేనివారిని దేవుడు ఏరపరచకొని యనానడు.
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అయితే ఆయన్ మూలముగా మీరు కీరసు
త యేసు న్ందునానరు.
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అత్రశయించవాడు పరభువున్ందే అత్రశయింప వలను అని వా
ర యబడిన్ది
నరవేరున్ట్ట
ా దేవుని మూలముగా ఆయన్ మ్న్కు జా
ా న్మును నీత్రయ
పరిశుదిత్య విమోచన్మునాయెను.
సహోదరుల్లరా, నేను మీయొదదకు వచిచన్పుపడు వాకాచతురాముతో గాని
జా
ా నాత్రశయముతో గాని దేవుని మ్రిమును మీకు పరకటించచ
వచిచన్వాడను కాను.
నేను, యేసుకీరసు
త ను అన్గా, సిలువవేయబడిన్ యేసుకీరసు
త ను త్పప, మ్రిదేనిని
మీమ్ధా నరుగకుందున్ని నిశచ యించకొంటిని.
మ్రియ బలహీన్త్తోను భ్యముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద
నుంటిని.

For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and
Him crucified.
And I was with you in weakness and in fear and in much trembling.
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1 Corinthians

1

1 Corinthians

but unto those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of
God and the wisdom of God.
For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is
stronger than men.
For ye see in your calling, brethren, how not many wise men according to
the flesh, not many mighty, not many noble, are called.

But because of Him are ye in Christ Jesus, who from God is made unto us
wisdom and righteousness, and sanctification and redemption,

And I, brethren, when I came to you declaring unto you the testimony of
God, came not with excellency of speech or of wisdom.

And my speech and my preaching were not with enticing words of man's
wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,

that your faith should not stand on the wisdom of man, but on the power of
God.
However, we speak wisdom among those who are perfect, yet not the
wisdom of this world, nor of the princes of this world, who are coming to
nought.
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మీ విశావసము మ్నుషుాల జా
ా న్మును ఆధారము చేసికొన్క, దేవుని శకిిని
ఆధారము చేసికొని యండవలన్ని,
నేను మ్యటల్లడిన్ను సువారి పరకటించిన్ను, జా
ా న్యకిమైన్ త్రయాని
మ్యటలను వినియోగింపక, పరిశుదా
ి త్ియ దేవుని శకిియ కనుపరచ
దృషా
ు ంత్ములనే వినియోగించిత్రని.
పరిపూరు
ణ లైన్వారి మ్ధా జా
ా న్మును బోధించచనానము, అది యీ లోక
జా
ా న్ము కాదు, నిరరథకులై పోవుచన్న యీ లోకాధికారుల జా
ా న్మును కాదుగాని
దేవుని జా
ా న్ము మ్రిమైన్ట్ట
ు గా బోధించచనానము; ఈ జా
ా న్ము
మ్రుగెైయండెను. జగదుత్పత్రతకి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మ్న్ మ్హిమ్
నిమిత్తము నియమించెను.
అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి తెలిసి
యండిన్యెడల మ్హిమ్యసవరూపయగు పరభువును సిలువ వేయక
పోయియందురు.
ఇందును గూరిచదేవుడు త్నున పేరమించవారికొరకు ఏవి సిదిపరచెనో అవి
కంటికి కన్బడలేదు, చెవికి విన్బడలేదు, మ్నుష్ా హృదయమున్కు
గోచరముకాలేదు అని వా
ర యబడియన్నది.
మ్న్కెైతే దేవుడు వాటిని త్న్ ఆత్ివలన్ బయలుపరచి యనానడు; ఆ
ఆత్ి అనినటిని, దేవుని మ్రిములను కూడ పరిశోధించచనానడు.
ఒక మ్నుషుాని సంగతులు అత్నిలోనున్న మ్నుషాాత్ికే గాని మ్నుషుాలలో
మ్రి ఎవనికి తెలియను? ఆల్లగ దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్ికే గాని మ్రి
ఎవనికిని తెలియవు.
దేవునివలన్ మ్న్కు దయచేయబడిన్వాటిని తెలిసికొనుటకెై మ్న్ము
లౌకికాత్ిను కాక దేవుని యొదదనుండి వచచ ఆత్ిను పందియనానము.

But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom
which God ordained before the world for our glory -wisdom which none of the princes of this world knew; for had they known
it, they would not have crucified the Lord of Glory.
But as it is written: "Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered
into the heart of man the things which God hath prepared for them that
love Him."
But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all
things, yea, the deep things of God.
For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is
in him? Even so no man knoweth the things of God, but the Spirit of God.
Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit which is of
God, that we might know the things that are freely given to us by God.
These things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth,
but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual.
But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they
are foolishness unto him; neither can he know them, because they are
spiritually discerned.
But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged by no
man.�?®1COR 2:16 "For who hath known the mind of the Lord, that he
may instruct Him?" But we have the mind of Christ.
And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto
carnal, even as unto babes in Christ.

మ్నుష్ాజా
ా న్ము నేరుపమ్యటలతో గాక ఆత్ి సంబంధమైన్ సంగతులను
ఆత్ి సంబంధమైన్ సంగతులతో సరిచూచచ, ఆత్ి నేరుప మ్యటలతో
వీటిని గూరిచయే మేము బోధించచనానము.
పరకృత్ర సంబంధియె
ై న్ మ్నుషుాడు దేవుని ఆత్ి విష్య ములను
I have fed you with milk and not with meat; for hitherto ye were not able to
అంగీకరింపడు, అవి అత్నికి వెఱ్ఱఱత్న్ముగా ఉన్నవి, అవి
bear it, neither yet now are ye able,
ఆతాినుభ్వముచేత్నే వివేచింపదగును గనుక అత్డు వాటిని గరహింపజాలడు.
ఆత్ిసంబంధియె
ై న్వాడు అనిన టిని వివేచించను గాని అత్డెవనిచేత్నైన్ను
వివేచింప బడడు.
పరభువు మ్న్సుసను ఎరిగి ఆయన్కు బోధింపగలవాడెవడు? మ్న్మైతే కీరసు
త
మ్న్సుస కలిగిన్వారము.
సహోదరుల్లరా, ఆత్ిసంబంధులైన్ మ్నుషుాలతో మ్యటల్లడిన్ట్ట
ా నేను
మీతో మ్యటల్లడలేక పోత్రని. శరీర సంబంధులైన్ మ్నుషుాలే అనియ,
కీరసు
త న్ందు పసిబిడిలే అనియ, మీతో మ్యటల్లడవలసివచెచను.

for ye are yet carnal. For if there is among you envying and strife and
divisions, are ye not carnal and walk as men?
For while one saith, "I am of Paul," and another, "I am of Apollos," are ye
not carnal?
Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye came to
believe, even as the Lord gave to every man?

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Corinthians

3

2

1 Corinthians

3

3

1 Corinthians

3

4

1 Corinthians

3

5

1 Corinthians

3

6

1 Corinthians

3

7

1 Corinthians

3

8

1 Corinthians

3

9

1 Corinthians

3

10

1 Corinthians

3

11

1 Corinthians

3

12

1 Corinthians

3

13

1 Corinthians

3

14

1 Corinthians

3

15

1 Corinthians

3

16

1 Corinthians

3

17

1 Corinthians

3

18

అపపటిలో మీకు బలము చాలకపోయిన్ందున్ ప్రలతోనే మిముిను
పంచిత్రనిగాని అన్నముతో మిముిను పంచలేదు. మీరింకను శరీరసంబంధులై
యండుటవలన్ ఇపుపడును మీరు బలహీనులై ¸
మీలో అసూయయ కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మ్నుష్ా
రీత్రగా న్డుచకొనువారు కారా?
ఒకడు నేను పౌలు వాడను, మ్రియొకడునేను అపలో
ా వాడను, అని చెపుప
న్పుపడు మీరు పరకృత్రసంబంధులైన్ మ్నుషుాలు కారా?
అపలో
ా ఎవడు? పౌలవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక కకరికి
పరభువనుగరహించిన్ పరకారము వారి దావరా మీరు విశవసించిత్రరి
నేను నాటిత్రని, అపలో
ా నీళ్ల
ా పోసెను, వృదిి కలుగజేసిన్ వాడు దేవుడ

I have planted, Apollos watered, but God gave the increase.

వేయబడిన్ది త్పప, మ్రియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ పునాది
యేసు కీరసేత.
ఎవడెైన్ను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ల
ా , కఱ్ఱ, గడిి,
కొయాకాలు మొదలైన్వాటితో కటిున్యెడల,
వాని వాని పని కన్బడును, ఆ దిన్ము దానిని తేటపరచను, అది అగినచేత్
బయలు పరచబడును. మ్రియ వాని వాని పని యెటిుదో దానిని అగినయే
పరీకిుంచను.
పునాదిమీద ఒకడు కటిున్ పని నిలిచిన్యెడల వాడు జీత్ము పుచచ కొనును.

If any man's work shall be burned, he shall suffer loss; but he himself shall
be saved, yet so as fire.
Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God
dwelleth in you?
If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple
of God is holy, and ye are that temple.

So then, neither is he that planteth anything, nor he that watereth, but God
who giveth the increase.
Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall
receive his own reward according to his own labor.
For we are laborers together with God; ye are God's husbandry; ye are
God's building.
According to the grace of God which is given unto me, as a wise master
builder I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let
every man take heed how he buildeth thereupon.
కాబటిు వృదిి కలుగజేయ దేవునిలోనే గాని, నాట్టవానిలోనైన్ను నీళ్ల
ా
For no man can lay another foundation than that which is laid, which is
పోయవానిలోనైన్ను ఏమియలేదు.
Jesus Christ.
నాట్టవాడును నీళ్ల
ా పోయవాడును ఒకకటే. పరత్ర వాడు తాను చేసిన్
Now if any man build upon this foundation with gold, silver, precious
కష్ుముకొలది జీత్ము పుచచకొనును.
stones, wood, hay, stubble,
మేము దేవుని జత్పనివారమై యనానము; మీరు దేవుని వావసాయమును
every man's work shall be made manifest; for the Day shall declare it,
దేవుని గృహమునై యనానరు.
because it shall be revealed by fire, and the fire shall test every man's work
of what sort it is.
దేవుడు నాకనుగరహించిన్ కృపచొపుపన్ నేను నేరపరి యె
ై న్ శిలపకారునివల
If any man's work abide which he hath built thereon, he shall receive a
పునాదివేసిత్రని, మ్రియొకడు దాని మీద కట్ట
ు చనానడు; పరత్రవాడు దానిమీద reward.
ఏల్లగు కట్ట
ు చనానడో జాగరత్తగా చూచ కొన్వలను.

Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in
this world, let him become a fool, that he may be wise.
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written: "He
taketh the wise in their own craftiness";

ఒకని పని కాలిచవేయబడిన్ యెడల వానికి న్ష్ుము కలుగును; అత్డు
త్న్మ్ట్ట
ు కు రకిుంపబడును గాని అగినలో నుండి త్పపంచకొన్నట్ట
ు
రకిుంపబడును.
మీరు దేవుని ఆలయమై యనానరనియ, దేవుని ఆత్ి మీలో
and again, "The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain."
నివసించచనానడనియ మీరరుగరా?
ఎవడెైన్ను దేవుని ఆలయమును ప్రడుచేసిన్యెడల దేవుడు వానిని
Therefore let no man glory in men. For all things are yours,
ప్రడుచేయను. దేవుని ఆలయము పరిశుదిమై యన్నది; మీరు ఆ ఆలయమై
యనానరు.
ఎవడును త్నునతాను మోసపరచకొన్కూడదు. మీలో ఎవడెైన్ను ఈ
whether Paul or Apollos or Cephas, or the world or life or death, or things
లోకమ్ందు తాను జా
ా నిన్ని అనుకొనిన్ యెడల, జా
ా ని అగున్ట్ట
ు వెఱ్ఱఱవాడు
present or things to come -- all are yours,
కావలను.
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ఈ లోక జా
ా న్ము దేవుని దృష్ుకి వెఱ్ఱఱత్న్మే.జా
ా నులను వారి కుయకిిలో
ఆయన్ పట్ట
ు కొనును;
మ్రియజా
ా నుల యోచన్లు వారథములని పరభువున్కు తెలి యను అని
వా
ర యబడియన్నది.
కాబటిు యెవడును మ్ను షుాలయందు అత్రశయింపకూడదు; సమ్సతమును
మీవి.
పౌలైన్ను అపలో
ా యె
ై న్ను, కేఫాయె
ై న్ను, లోకమైన్ను, జీవమైన్ను,
మ్రణమైన్ను, పరసు
త త్మ్ందున్నవియె
ై న్ను రాబోవున్వియె
ై న్ను సమ్సతమును
మీవే.
మీరు కీరసు
త వారు; కీరసు
త దేవునివాడు.
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and ye are Christ's, and Christ is God's.
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ఈల్లగున్ కీరసు
త సేవకులమ్నియ, దేవుని మ్రిముల విష్యములో
గృహనిరావహకులమ్నియ పరత్ర మ్నుషుాడు మ్ముిను భావింపవలను.
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మ్రియ గృహనిరావ హకులలో పరత్రవాడును న్మ్ికమైన్వాడెై యండుట
అవశాము.
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మీ చేత్నైన్ను, ఏ మ్నుషుానిచేత్నైన్ను నేను విమ్రిశంపబడుట నాకు
మికికలి అలపమైన్ సంగత్ర; న్నున నేనే విమ్రిశంచకొన్ను.
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నాయందు నాకు ఏ దోష్మును కాన్రాదు; అయిన్ను ఇందువలన్ నీత్రమ్ంతు
డనుగా ఎంచబడను, న్నున విమ్రిశంచవాడు పరభువే.
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కాబటిు సమ్యము రాకమునుపు, అన్గా పరభువు వచచ వరకు, దేనిని
గూరిచయ తీరుప తీరచకుడి. ఆయన్ అంధ కారమ్ందలి రహసాములను
వెలుగులోనికి తెచిచ హృద యములలోని ఆలోచన్లను
బయలుపరచన్పుపడు, పరత్ర వానికిని త్గిన్ మపుప దేవునివలన్ కలుగును.

For I think that God hath set forth us, the apostles, last, as it were approved
to death; for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to
men.
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సహోదరుల్లరా, మీరు మ్ముిను చూచి, లేఖన్ముల యందు వా
ర సియన్న
సంగతులను అత్రకరమింపకూడదని నేరుచకొని, మీర్కకని పక్షమున్ మ్రియొకని
మీద ఉపపంగకుండున్ట్ట
ా , ఈ మ్యటలు మీ నిమిత్తమై నా మీదను
అపలో
ా మీదను పట్ట
ు కొని సాదృశారూపముగా చెపపయనానను.

We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye
are strong; ye are honorable, but we are despised.
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Even unto this present hour we both hunger and thirst, and are naked and
are buffeted, and have no certain dwelling place,
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ఎందుకన్గా నీకు ఆధికాము కలుగ జేయవాడెవడు? నీకు కలిగిన్ వాటిలో
పరునివలన్ నీవు పందనిది ఏది?పందియండియ పందన్ట్ట
ు నీవు అత్రశ
యింపనేల?
ఇదివరకే మీరేమియ కొదువలేక త్ృపు
త లైత్రరి, ఇది వరకే ఐశవరావంతులైత్రరి,
మ్ముిను విడిచిపటిు మీరు రాజులైత్రరి; అవును, మేమును మీతోకూడ రాజుల
మ్గున్ట్ట
ా మీరు రాజులగుట నాకు సంతోష్మే గదా?

Let a man so account us as the ministers of Christ, and stewards of the
mysteries of God.
Moreover it is required in stewards that a man be found faithful.
But with me it is a very small thing that I should be judged by you, or by
man's judgment. Yea, I judge not mine own self.
For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified; but He that
judgeth me is the Lord.
Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who will both
bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the
counsels of the hearts; and then shall every man have praise of God.
And these things, brethren, I have in a sense transferred to myself and to
Apollos for your sakes, that ye may learn through us not to regard men
above that which is written, that no one of you be puffed up for one against
another.
For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou
did not receive? Now if thou did receive it, why dost thou glory as if thou
had not been given it?
Now ye are full, now ye are rich! Ye have reigned as kings without us! And I
would to God ye did reign, that we also might reign with you!

and we labor, working with our own hands. Being reviled, we bless; being
persecuted, we suffer it;
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మ్రణదండన్ విధింపబడిన్వారమైన్ట్ట
ు దేవుడు అపసతలుల మైన్ మ్ముిను
అందరికంట్ట కడపట ఉంచియనానడని నాకు తోచచన్నది. మేము
లోకమున్కును దేవదూత్లకును మ్నుషుాలకును వేడుకగా నునానము.
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మేముకీరసు
త నిమిత్తము వెఱ్ఱఱవారము, మీరు కీరసు
త న్ందు బుదిిమ్ంతులు; మేము I write these things not to shame you, but to warn you as my beloved sons.
బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘన్హీనులము.
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ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుపలు గలవారము, దిగంబరులము; పడిగుదు
ద లు
త్రనుచనానము; నిలువరమైన్ నివాసములేక యనానము;

For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet ye have not many
fathers; for in Christ Jesus I have begotten you through the Gospel.
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Therefore I beseech you, be ye followers of me.
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సవహసతములతో పనిచేసి కష్ుపడుచనానము. నిందింప బడియ
దీవించచనానము; హింసింపబడియ ఓరుచ కొనుచనానము;
దూష్ంపబడియ బత్రమ్యలుకొను చనానము లోకమున్కు మురికిగాను
అందరికి పంటగాను ఇపపటివరకు ఎంచబడియనానము.
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Now some are puffed up as though I would not come to you.
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మిముిను సిగు
ు పరచవలన్ని కాదుగాని నా పరయమైన్ పలాలని మీకు
బుదిిచెపుపటకు ఈ మ్యటలు వా
ర య చనానను.
కీరసు
త న్ందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమ్ంది యన్నను త్ండు
ర లు అనేకులు
లేరు.
కీరసు
త యేసున్ందు సువారి దావరా నేను మిముిను కంటిని గనుక మీరు న్నున
పోలి న్డుచకొనువారై యండవలన్ని మిముిను బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
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ఇందునిమిత్తము పరభువున్ందు నాకు పరయడును న్మ్ికమైన్ నా కుమ్య
రుడున్గు త్రమోత్రని మీ యొదదకు పంపయనానను. అత్డు కీరసు
త న్ందు నేను
న్డుచకొను విధమును, అన్గా పరత్ర సథలములోను పరత్ర సంఘములోను నేను
బోధించ విధమును, మీకు జా
ా పకము చేయను.

What will ye have? Shall I come unto you with a rod, or in love and in the
spirit of meekness?
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నేను మీ యొదదకు రాన్ని అనుకొని కొందరుపపంగుచనానరు.
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పరభువు చిత్తమైతే త్వరలోనే మీయొదదకు వచిచ, ఉపపంగుచన్న వారి
మ్యటలను కాదు వారి శకిినే తెలిసికొందును.
దేవుని రాజాము మ్యటలతో కాదు శకిితోనేయన్నది.

It is reported commonly that there is fornication among you, of such a kind
as is not so much as even named among the Gentiles: that one should have
his father's wife.
And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done
this deed might be taken away from among you.
For I verily, though absent in body but present in spirit, have judged already
as though I were present concerning him who hath so done this deed:
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మీరేది కోరుచనానరు? బెత్తముతో నేను మీయొదదకు రావలనా? పేరమ్తోను
సాత్రవకమైన్ మ్న్సుసతోను రావలనా?

In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, I being
there in spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,
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మీలో జారత్వమున్నదని వదంత్ర కలదు. మీలో ఒకడు త్న్ త్ండిర భారాను
ఉంచకొనానడట. అటిు జారత్వము అన్ాజనులలోనైన్ను జరుగదు.

deliver such a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit
may be saved in the Day of the Lord Jesus.

being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world, and are
the offscouring of all things unto this day.

For this cause I have sent unto you Timothy, who is my beloved son and
faithful in the Lord, who shall put you in remembrance of my ways which
are in Christ, as I teach them everywhere in every church.

But I will come to you shortly, if the Lord wills, and will know, not the
speech of those who are puffed up, but the power.
For the Kingdom of God is not in word, but in power.
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ఇట్ట
ా ండియ, మీరుపపంగుచనానరే గాని మీరంత్ మ్యత్ిము దుుఃఖపడి
యీల్లటి కారాము చేసిన్ వానిని మీలోనుండి వెలివేసిన్ వారు కారు.

Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the
whole lump?
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Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are
unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us.
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నేను దేహవిష్యమై దూరముగా ఉన్నను ఆత్ివిష్యమై సమీపముగా ఉండి,
మీతోకూడ ఉండి న్ట్ట
ు గానే యిటిు కారాము ఈల్లగు చేసిన్వానినిగూరిచ
యిదివరకే తీరుప తీరిచయనానను.
ఏమ్న్గా, పరభువెైన్ యేసు దిన్మ్ందు వాని ఆత్ి రకిుంపబడున్ట్ట
ా
శరీరేచఛలు న్శించటకెై మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నామ్మున్ మీరును,
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For what have I to do with judging those also who are outside? Do not ye
judge those who are within?
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గనుక ప్రత్దైన్ పులిపండితోనైన్ను దురాిరుత్య దుష్ుత్వమున్ను
పులిపండితోనైన్ను కాకుండ, నిషాకపటామును సత్ామున్ను పులియని
ర్కట్టుతో పండుగ ఆచరింత్ము.
జారులతో సాంగత్ాము చేయవదదని నా పత్రికలో మీకు వా
ర సియంటిని.
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Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven
of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and
truth.
నా ఆత్ియ మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త బలముతో కూడి వచిచన్పుపడు, అటిు I wrote unto you in an epistle not to keep company with fornicators-వానిని సాతానున్కు అపపగింపవలను.
మీరు అత్రశయపడుట మ్ంచిదికాదు. పులిసిన్ పండి కొంచెమైన్ను
yet not meaning altogether with the fornicators of this world, or with the
ముదదంత్య పులియజేయన్ని మీరరుగరా?
covetous, or extortioners, or with idolaters, for to do so ye would need to go
out of the world.
మీరు పులిపండి లేనివారు గనుక కొరత్తముదద అవుటకెై ఆ ప్రత్దైన్ పులిపండిని But I now have written unto you not to keep company with any man who is
తీసిప్రరవేయడి. ఇంతే కాక కీరసు
త అను మ్న్ పసాక పశువు వధింపబడెను
called a brother if he is a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer,
or a drunkard, or an extortioner. With such a one you are not even to eat.

But those who are outside, God judgeth. Therefore put away from among
yourselves that wicked person.
Dare any of you, having a complaint against another, go to law before the
unjust, and not before the saints?

అయితే ఈలోకపు జారులతోనైన్ను, లోభులతోనైన్ను,
దోచకొనువారితోనైన్ను, విగరహారాధకులతోనైన్ను, ఏమ్యత్ిమును
సాంగత్ాము చేయవదదని కాదు; ఆల్లగెైతే మీరు లోకములోనుండి వెళ్ల
ఇపుపడెైతే, సహోదరు డన్బడిన్ వాడెవడెైన్ను జారుడుగాని లోభిగాని విగర
Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall
హారాధకుడుగాని త్రట్ట
ు బోతుగాని తా
ి గుబోతుగాని దోచకొనువాడుగాని
be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
అయియన్నయెడల, అటిువానితో సాంగత్ాము చేయకూడదు
భుజంపనుకూడదని మీకు వా
ర యచనానను.
వెలుపలివారికి తీరుప తీరుచట నాకేల? వెలుపలివారికి దేవుడ తీరుప
Know ye not that we shall judge angels? How much more, things that
తీరుచనుగాని
pertain to this life?
మీరు లోపటివారికి తీరుప తీరుచవారు గనుక ఆ దురాిరు
ు ని మీలో నుండి
If then ye have judgments to make on things pertaining to this life, set them
వెలివేయడి.
to judge who are least esteemed in the church!
మీలో ఒకనికి మ్రియొకనిమీద వాాజామున్నపుపడు వాడు
I speak to shame you! Is it so, that there is not a wise man among you, no,
పరిశుదు
ి లయెదుట గాక అనీత్రమ్ంతులయెదుట వాాజామ్యడుటకు
not one, who shall be able to judge between his brethren?
తెగించచనానడా?
పరిశుదు
ి లు లోకమున్కు తీరుప తీరుచదురని మీర రుగరా? మీవలన్
But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers!
లోకమున్కు తీరుప జరుగవలసి యండగా, మికికలి అలప మైన్
సంగతులనుగూరిచ తీరుప తీరుచటకు మీకు యోగాత్ లేదా?
మ్న్ము దేవదూత్లకు తీరుప తీరుచదుమ్ని యెరు గరా? ఈ జీవన్
Now therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law one
సంబంధమైన్ సంగతులనుగూరిచ మ్రిముఖాముగా తీరుప తీరచవచచను
against another. Why do ye not rather accept wrong? Why do ye not rather
గదా?
suffer yourselves to be defrauded?
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కాబటిు యీ జీవన్ సంబంధమైన్ వాాజాములు మీకు కలిగిన్ యెడల వాటిని
తీరుచటకు సంఘములో త్ృణీకరింపబడిన్వారిని కూరుచండబెట్ట
ు దురా?

Nay, ye do wrong and defraud, and that your own brethren!
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మీకు సిగు
ు రావలన్ని చెపుప చనానను. ఏమి? త్న్ సహోదరుల మ్ధాను
వాాజాము తీరచగల బుదిిమ్ంతుడు మీలో ఒకడెైన్ను లేడా?

Know ye not that the unrighteous shall not inherit the Kingdom of God? Be
not deceived: Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor the
effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
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nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners
shall inherit the Kingdom of God.
And such were some of you. But ye are washed, ye are sanctified, ye are
justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God.
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అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాాజామ్యడు చనానడు, మ్రి
అవిశావసుల యెదుటనే వాాజామ్యడు చనానడు.
ఒకనిమీద ఒకడు వాాజామ్యడుట మీలో ఇపపటికే కేవలము లోపము.
అంత్కంట్ట అనాాయము సహించట మేలు కాదా? దానికంట్ట మీ సొతు
త ల
న్పహరింపబడనిచచట మేలు కాదా?
అయితే మీరే అనాాయము చేయచనానరు, అపహరించచనానరు, మీ
సహోదరులకే యీల్లగు చేయచనానరు.
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"Meats for the belly, and the belly for meats," but God shall destroy both it
and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the
Lord for the body.
And God hath both raised up the Lord and will also raise up us by His own
power.
Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take
the members of Christ and make them the members of a harlot? God forbid!
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అనాాయసు
థ లు దేవుని రాజామున్కు వారసులు కానేరరని మీకు తెలియదా?
మోసపోకుడి; జారులైన్ను విగర హారాధకులైన్ను వాభిచారులైన్ను
ఆడంగిత్న్ముగలవా రైన్ను పురుష్ సంయోగ
దొంగలైన్ను లోభులైన్ను తా
ి గు బోతులైన్ను దూష్కులైన్ను
దోచకొనువారైన్ను దేవుని రాజామున్కు వారసులు కానేరరు.
మీలో కొందరు అటిువారై యంటిరి గాని, పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త నామ్మున్ను
మ్న్ దేవుని ఆత్ియందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదిపరచబడిన్వారై
నీత్రమ్ంతులుగా తీరచ బడిత్రరి.
అనినటియందు నాకు సావత్ంత్ిాము కలదుగాని అనినయ చేయదగిన్వి
కావు. అనినటియందు నాకు సావత్ంత్ిాము కలదుగాని నేను దేనిచేత్ను
లోపరచ కొన్బడనొలాను.
భోజన్పదారథములు కడుపున్కును కడుపు భోజన్పదారథములకును
నియమింపబడి యన్నవి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశన్ము చేయను.
దేహము జారత్వము నిమిత్తము కాదు గాని, పరభువు నిమిత్తమే; పరభువు
దేహము నిమిత్తమే.
దేవుడు పరభువును లేపను; మ్న్లను కూడ త్న్ శకిివలన్ లేపును.
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What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is
in you and which ye have from God, and that ye are not your own?
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మీ దేహములు కీరసు
త న్కు అవయవములై యన్నవని మీరరుగరా? నేను
కీరసు
త యొకక అవయవములను తీసికొని వేశాయొకక అవయవ ములుగా
చేయదునా? అదంత్మ్యత్ిమును త్గదు.
వేశాతో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యనానడని మీరరుగరా?
వారిదదరు ఏకశరీరమై యందురు అని మోషే చెపుపచనానడు గదా?
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అట్టవల పరభువుతో కలిసికొనువాడు ఆయన్తో ఏకాత్ియె
ై యనానడు.

Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man
not to touch a woman.

"All things are lawful unto me," but all things are not expedient. "All things
are lawful for me," but I will not be brought under the power of any.

What? Know ye not that he who is joined to a harlot is one body with her?
"For two," saith He, "shall be one flesh."
But he that is joined unto the Lord is one spirit.

Flee fornication. Every other sin which a man doeth is outside the body, but
he that committeth fornication sinneth against his own body.

For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in
your spirit, which are God's.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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జారత్వమున్కు దూరముగా ప్రరిపోవుడి. మ్నుషుాడు చేయ పరత్ర ప్రపమును Nevertheless to avoid fornication, let every man have his own wife, and let
దేహమున్కు వెలుపల ఉన్నది గాని జారత్వము చేయవాడు త్న్ సొంత్ శరీర every woman have her own husband.
మున్కు హానికరముగా ప్రపము చేయచనానడు.
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మీ దేహము దేవునివలన్ మీకు అనుగరహింపబడి, మీలోనున్న పరిశుదా
ి త్ికు
ఆలయమై యన్నదని మీరరుగరా? మీరు మీ సొతు
త కారు,

Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also
the wife unto the husband.

1 Corinthians

6

20

విలువపటిు కొన్బడిన్వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మ్హిమ్పరచడి.

The wife hath not power over her own body, but the husband; and likewise
also the husband hath not power over his own body, but the wife.
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మీరు వా
ర సిన్వాటివిష్యము: స్త్తీని ముటుకుండుట పురుషునికి మేలు.

Defraud ye not one the other, unless it be with consent for a time only, that
ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that
Satan tempt you not through your lack of selfrestraint.
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But I speak this by permission, and not by commandment.
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అయిన్ను జారత్వములు జరుగు చన్నందున్ పరత్రవానికి సొంత్భారా
యండవలను, పరత్ర స్త్తీకి సొంత్భ్రి యండవలను.
భ్రి భారాకును ఆల్లగున్నే భారా భ్రికును వారి వారి ధరిములు న్డుప
వలను.
భ్రికేగాని భారాకు త్న్ దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆల్లగున్ భారాకే
గాని భ్రికు త్న్ దేహముపైని అధికారము లేదు.
ప్ర
ర రథన్చేయటకు మీకు సావకాశము కలుగున్ట్ట
ా కొంత్కాలమువరకు
ఉభ్యల సమ్ిత్ర చొపుపన్నే త్పప, ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి; మీరు
మ్న్సుస నిలుపలేకపోయిన్పుపడు సాతాను మిముిను శోధింపకుండున్ట్ట
ా
త్రరిగి కలిసికొనుడి.
ఇది నా హితోపదేశమేగాని ఆజా కాదు; మ్నుషుాలందరు నావల ఉండ
గోరుచనానను.
అయిన్ను ఒకడొక విధమున్ను మ్రి యొకడు మ్రియొక విధమున్ను పరత్ర
మ్నుషుాడు త్న్ కున్న కృప్రవరమును దేవునివలన్ పందియనానడు.
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నావలనుండుట వారికి మేలని పండిాకానివారితోను విధవరాండరతోను
చెపుపచనానను.
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అయితే మ్న్సుస నిలుపలేనియెడల పండిాచేసికొన్వచచను; కామ్త్పు
త లగుట
కంట్ట పండిాచేసికొనుట మేలు.
మ్రియ పండిాయె
ై న్ వారికి నేను కాదు పరభువే ఆజా
ా పంచన్దేమ్న్గా, భారా
భ్రిను ఎడబాయకూడదు.
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But to the rest I speak (not the Lord): if any brother hath a wife who
believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her
away.
And the woman who hath a husband who believeth not, and if he be
pleased to dwell with her, let her not leave him.
For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving
wife is sanctified by the husband. Else your�?®children would be unclean,
but now they are holy.
But if the unbelieving spouse depart, let him depart. A brother or a sister is
not under bondage in such cases, for God hath called us to peace.

ఎడబాసిన్యెడల పండిాచేసికొన్కుండవలను; లేదా, త్న్ భ్రితో సమ్యధాన్
పడవలను. మ్రియ భ్రి త్న్ భారాను పరిత్ాజంప కూడదు.

For I would that all men were even as I myself am. But every man hath his
proper gift of God, one in this manner and another in that.
I say therefore to the unmarried and widows: It is good for them if they
remain even as I.
But if they cannot contain themselves, let them marry; for it is better to
marry than to burn.

And unto the married I command (yet not I, but the Lord): let not the wife
depart from her husband.
But if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her
husband. And let not the husband put away his wife.
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పరభువు కాదు నేనే త్కికన్వారితో చెపుపన్ దేమ్న్గాఏ సహోదరునికెైన్ను
అవిశావసురాలైన్ భారా యండి, ఆమ అత్నితో కాపురము చేయ నిష్ుపడిన్
యెడల, అత్డు ఆమను పరిత్ాజంపకూడదు.

For how knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or
how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
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మ్రియ ఏ స్త్తీకెైన్ను అవిశావసియె
ై న్ భ్రియండి, ఆమతో కాపురముచేయ
నిష్ుపడిన్యెడల, ఆమ అత్ని పరిత్ా జంపకూడదు.
అవిశావసియె
ై న్ భ్రి భారానుబటిు పరిశుది పరచబడును; అవిశావసురాలైన్
భారా విశావసియె
ై న్ భ్రినుబటిు పరిశుదిపరచబడును. లేనియెడల మీ పలాలు
అపవితు
ి లై యందురు, ఇపుప

But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one,
so let him walk. And so I ordain in all churches.
Is any man called, being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is
any called, being uncircumcised? Let him not be circumcised.
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Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is
the keeping of the commandments of God.
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అయితే అవిశావసియె
ై న్వాడు ఎడబాసిన్ ఎడబాయ వచచను; అటిు
సందరభములలో సహోదరునికెైన్ను సహో దరికెైన్ను నిరబంధము లేదు.
సమ్యధాన్ముగా ఉండుటకు దేవుడు మ్న్లను పలి
ఓ స్త్తీ, నీ భ్రిను రకిుంచెదవో లేదో నీకేమి తెలియను? ఓ పురుషుడా, నీ
భారాను రకిుంచెదవో లేదో నీకేమి తెలియను?
అయితే పరభువు పరత్రవానికి ఏసిథత్ర నియమించెనో, దేవుడు పరత్రవానిని
ఏసిథత్రయందు పలిచెనో, ఆ సిథత్రయందే న్డుచకొన్వలను; ఈ పరకారమే
సంఘములనినటిలో నియమించచనానను.
సున్నత్ర పందిన్వాడెవడెైన్ను పలువబడెనా? అత్డు సున్నత్ర
పోగొట్ట
ు కొన్వలదు; సున్నత్ర పందనివాడెవడెైన్ను పలువబడెనా? సున్నత్ర
పందవలదు.
దేవుని ఆజాలను అనుసరించటయే ముఖాము గాని సున్నత్ర పందుటయందు
ఏమియ లేదు, సున్నత్ర పందక పోవుటయందు ఏమియలేదు.
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పరత్రవాడు ఏ సిథత్రలో పలువబడెనో ఆ సిథత్రలోనే యండవలను.

Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.
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దాసుడవెై యండగా పలువబడిత్రవా? చింత్పడవదు
ద గాని
సవత్ంతు
ి డవగుటకు శకిి కలిగిన్యెడల, సవత్ంతు
ి డవగుట మ్రి మ్ంచిది.

Now concerning virgins: I have no commandment from the Lord, yet I give
my judgment as one who hath obtained mercy from the Lord to be faithful.
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I suppose therefore that in this present distress, I say, it is good for a man so
to be.
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పరభువున్ందు పలువబడిన్ దాసుడు పరభువువలన్ సావత్ంత్ిాము
పందిన్వాడు. ఆ పరకారమే సవత్ంతు
ి డెైయండి పలువబడిన్వాడు కీరసు
త
దాసుడు.
మీరు విలువపటిు కొన్బడిన్వారు గనుక మ్నుషుాలకు దాసులు కాకుడి.
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సహోదరుల్లరా, పరత్ర మ్నుషుాడును ఏసిథత్రలో పలువబడునో ఆ సిథత్రలోనే
దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండవలను.
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కన్ాకల విష్యమై, పరభువుయొకక ఆజా నేను పందలేదు గాని
న్మ్ికమైన్వాడనై యండుటకు పరభువు వలన్ కనికరము పందిన్వాడనై నా
తాత్పరాము చెపుప చనానను.
ఇపపటి ఇబబందినిబటిు పురుషుడు తానున్న సిథత్రలోనే యండుట మేలని
త్లంచచనానను.

Let every man abide in the same calling as when he was called.
Art thou a servant when called? Be not concerned; but if thou mayest be
made free, then make use of it.
For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman;
likewise also he that is called, being free, is Christ's servant.
Ye are bought with a price; be ye not the servants of men.

Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a
wife? Seek not a wife.
But if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not
sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh, but I would spare
you.
But this I say, brethren: the time is short. It remaineth that those who have
wives should be as though they had none;
and those who weep, as though they wept not; and those who rejoice, as
though they rejoiced not; and those who buy, as though they possessed not;
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భారాకు బదు
ి డవెై యంటివా? విడుదల కోరవదు
ద . భారాలేక విడిగానుంటివా?
వివాహము కోరవదు
ద .
అయిన్ను నీవు పండిాచేసికొనిన్ను ప్రపము లేదు, కన్ాక పండిాచేసి కొనిన్ను
ఆమకు ప్రపము లేదు; అయితే అటిువారికి శరీరసంబంధమైన్ శర మ్లు
కలుగును; అవి మీకు కలుగ కుండ
సహోదరుల్లరా, నేను చెపుపన్దే మ్న్గా, కాలము సంకుచిత్మై యన్నది
గనుక ఇకమీదట భారాలు కలిగిన్వారు భారాలు లేన్ట్ట
ు ను
ఏడుచవారు ఏడవన్ట్ట
ు ను సంతోష్పడువారు సంతోష్ పడన్ట్ట
ు ను కొనువారు
తాము కొనిన్ది త్మ్ది కాన్ట్ట
ు ను

and those who use this world, as not abusing it. For the fashion of this world
passeth away.
But I would have you be without cares. He that is unmarried careth for the
things which belong to the Lord, how he may please the Lord;

ఎవడెైన్ను త్న్ కుమ్యరికు పండిాచేయ న్వసరములేకయండి, అత్డు
సిథరచితు
త డును, త్న్ ఇష్ు పరకారము జరుప శకిిగలవాడునై, ఆమను
వివాహములేకుండ ఉంచవలన్ని త్న్ మ్న్సుసలో నిశచయించకొనిన్ యెడల
బాగుగా పరవరిించచనానడు.
కాబటిు త్న్ కుమ్యరికు పండిాచేయవాడు బాగుగా పరవరిించ చనానడు, పండిా
చేయనివాడు మ్రి బాగుగా పరవరిించ చనానడు.
భారా త్న్ భ్రి బరదికియన్నంత్కాలము బదు
ి రాలైయండును, భ్రి
మ్ృత్రపందిన్యెడల ఆమ కిష్ుమైన్వానిని పండిా చేసికొనుటకు సవత్ంతు
ి రాలై
యండునుగాని పరభువు న్ందు మ్యత్ిమే పండిాచేసికొన్ వలను.

Now concerning things offered unto idols: We know that we all have
knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.

but he that is married careth for the things that are of the world, how he
may please his wife.
There is a difference also between a wife and a virgin. The unmarried
woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body
and in spirit; but she that is married careth for the things of the world, how
she may please her husband.
ఈ లోకము అనుభ్వించవారు అమిత్ముగా అనుభ్వింప న్ట్ట
ు ను
And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you,
ఉండవలను; ఏలయన్గా ఈ లోకపు న్టన్ గత్రంచచన్నది.
but for that which is comely, and so that ye may attend upon the Lord
without distraction.
మీరు చింత్లేని వారై యండవలన్ని కోరుచనానను. పండిాకానివాడు
But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if
పరభువును ఏల్లగు సంతోష్పటుగలన్ని పరభువు విష్యమైన్ కారాములను
she pass the flower of her age and need so require, let him do what he will-గూరిచ చింత్రంచచనానడు.
he sinneth not: let them marry.
పండిాయె
ై న్వాడు భారాను ఏల్లగు సంతోష్పటుగలన్ని లోకవిష్యమైన్వాటిని Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity,
గూరిచ చింత్రంచచనానడు.
but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he
will keep his virgin, doeth well.
అట్టవలనే పండిాకాని స్త్తీయ కన్ాకయ తాము శరీరమ్ందును
So then he that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not
ఆత్ియందును పవితు
ి రాండరయియండుటకు పరభువు విష్యమైన్
in marriage doeth better.
కారాములనుగూరిచ చింత్రంచచందురు గాని పండిా యె
ై
మీకు ఉరియొడివలన్ని కాదుగాని మీరు యోగా పరవరినులై, తొందర
The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her
యేమియ లేక పరభువు సనినధాన్ వరినులై యండవలన్ని యిది మీ
husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, but only
పరయోజన్ము నిమిత్తమే చెపుపచనానను.
in the Lord.
అయితే ఒకని కుమ్యరికు ఈడు మించిపోయిన్ యెడలను, ఆమకు వివాహము But she is happier if she so remain, in my judgment; and I think also that I
చేయవలసివచిచన్ యెడలను, ఆమకు వివా హము చేయకపోవుట
have the Spirit of God.
యోగామైన్ది కాదని ఒకడు త్లంచిన్ యెడలను, అత్డ

And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as
he ought to know.
But if any man love God, the same is known by Him.

అయితే ఆమ విధవరాలుగా ఉండిన్టుయిన్ మ్రి ధనుారాలని నా
Concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice
అభిప్ర
ర యము. దేవుని ఆత్ినాకును కలిగియన్నదని త్లంచకొనుచనానను. unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no
other God but One.
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విగరహములకు బలిగా అరిపంచిన్వాటి విష్యము: మ్న్మ్ందరము
జా
ా న్ముగలవారమ్ని యెరుగుదుము. జా
ా న్ము ఉపపంగజేయను గాని పేరమ్
కేుమ్యభివృదిి కలుగజేయను.
ఒకడు త్న్కేమైన్ను తెలియన్నుకొని యంటే, తాను తెలిసికొన్వలసిన్ట్ట
ు
ఇంకను ఏమియ తెలిసికొనిన్వాడు కాడు.

For though there be what are called "gods," whether in heaven or on earth
(as there are many "gods" and many "lords"),
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ఒకడు దేవుని పేరమించిన్ యెడల అత్డు దేవునికి ఎరుకెైన్వాడ.
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కాబటిు విగరహ ములకు బలిగా అరిపంచిన్వాటిని త్రనుట విష్యము :
లోకమ్ందు విగరహము వటిుదనియ, ఒకకడ దేవుడు త్పప వేర్కక దేవుడు
లేడనియ ఎరుగుదుము.
దేవత్లన్ బడిన్వారును పరభువులన్బడిన్వారును అనేకులునానరు.

However, there is not in every man that knowledge; for some, with
conscience of the idol until this hour, eat it as a thing offered unto an idol,
and their conscience, being weak, is defiled.
But meat commendeth us not to God, for neither are we the better if we
eat, nor are we the worse if we eat not.
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ఆకాశమ్ందైన్ను భూమిమీదనైన్ను దేవత్లన్బడిన్వి యన్నను, మ్న్కు
ఒకకడ దేవుడునానడు. ఆయన్ త్ండిర; ఆయన్నుండి సమ్సతమును కలిగెను;
ఆయన్ నిమిత్తము మ్న్మునానము. మ్రియ మ్న్కు పరభువు ఒకకడ;
ఆయన్ యేసుకీరసు
త ; ఆయన్దావరా సమ్సతమును కలిగెను; మ్న్ము
ఆయన్దావరా కలిగిన్వారము.
అయితే అందరియందు ఈజా
ా న్ము లేదు. కొందరిదివరకు విగరహ మును
ఆరాధించిన్వారు గనుక తాము భుజంచ పదారథములు విగరహమున్కు బలి
యియాబడిన్వని యెంచి భుజంచదురు;
భోజన్మునుబటిు దేవుని యెదుట మ్న్ము మపుపపందము;
త్రన్కపోయిన్ందున్ మ్న్కు త్కుకవలేదు, త్రనిన్ందున్ మ్న్కు ఎకుకవలేదు.

yet to us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we
in Him, and one Lord Jesus Christ by whom are all things, and we by Him.

But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling
block to those who are weak.
For if any man see thee, who hast knowledge, sitting at meat in the idol's
temple, shall not the conscience of him who is weak be emboldened to eat
those things which are offered to idols,

and through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ
died?
For when ye sin so against the brethren and wound their weak conscience,
ye sin against Christ.

అయిన్ను మీకు కలిగియన్న యీసావత్ంత్ిామువలన్ బలహీనులకు
అభ్ాంత్రము కలుగకుండ చూచకొనుడి.
ఏలయన్గా జా
ా న్ముగల నీవు విగరహాలయమ్ందు భోజన్పంకిిని కూరుచండగా
ఒకడు చూచిన్యెడల, బలహీన్మైన్ మ్న్ సాసకిుగల అత్డు విగరహములకు
బలి యియాబడిన్ పదారథములను త్రనుటకు ధైరాము తెచచకొనును గదా?

Therefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the
world standeth, lest I make my brother to offend.
Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord?
Are not you my work in the Lord?

అందువలన్ ఎవనికొరకు కీరసు
త చనిపోయెనో ఆ బలహీను డెైన్ ఆ నీ
సహోదరుడు నీ జా
ా న్మునుబటిు న్శించను.
ఈల్లగు సహోదరులకు విరోధముగా ప్రపము చేయట వలన్ను, వారి
బలహీన్మైన్ మ్న్సాసకిుని నొపపంచట వలన్ను, మీరు కీరసు
త న్కు విరోధముగా
ప్రపము చేయ వారగుచనానరు.
కాబటిు భోజన్పదారథమువలన్ నా సహోదరునికి అభ్ాంత్రము కలిగిన్యెడల,
నా సహోదరునికి అభ్ాంత్రము కలుగజేయకుండుటకెై నేనన్నటికిని
మ్యంసము త్రన్ను.
నేను సవత్ంతు
ి డను కానా? నేను అపసతలుడను కానా? మ్న్ పరభువెైన్ యేసును
నేను చూడలేదా? పరభువున్ందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా?

If I am not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For ye are the
seal of mine apostleship in the Lord.
Mine answer to those who examine me is this:

Have we not power to eat and to drink?

Have we not power to lead about a sister, a wife, as do other apostles and
as the brethren of the Lord, and Cephas?
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ఇత్రులకు నేను అపసతలుడను కాకపోయిన్ను మీమ్ట్ట
ు కెైన్ను అపసతలుడనై
Or is it I only and Barnabas who have not power to forbear working?
యనానను. పరభువున్ందు నా అపసతలత్వ మున్కు ముదరగా ఉన్నవారు మీరే
కారా?
న్నున విమ్రిశంచవారికి నేను చెపుపసమ్యధాన్మిదే.
Who goeth to war at any time at his own expense? Who planteth a vineyard
and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not
of the milk of the flock?
త్రనుటకును తా
ి గుటకును మ్యకు అధికారము లేదా?
Say I these things as a man, or saith not the law the same also?
త్కికన్ అపసతలులవలను, పరభువుయొకక సహోదరులవలను, కేఫావలను
For it is written in the Law of Moses: "Thou shalt not muzzle the mouth of
విశావసురాలైన్ భారాను వెంటబెట్ట
ు కొని త్రరుగుటకు మ్యకు అధికారములేదా? the ox that treadeth out the corn." Doth God take care for oxen,
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మ్రియ పని చేయకుండుటకు నేనును బరనబాయ మ్యత్ిమే అధికారము
లేని వారమ్య?
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ఎవడెైన్ను త్న్ సొంత్ ఖరుచ పట్ట
ు కొని దండులో కొలువు చేయనా?
దా
ర క్షతోటవేసి దాని ఫలము త్రన్నివాడెవడు? మ్ందను కాచి మ్ంద ప్రలు
తా
ి గనివాడెవడు?
ఈ మ్యటలు లోకాచారమును బటిు2 చెపుపచనాననా? ధరిశాసతీముకూడ
వీటిని చెపుప చన్నదిగదా?
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మీకొరకు ఆత్ిసంబంధమైన్వి మేము విత్రతయండగా మీవలన్
శరీరసంబంధమైన్ ఫలములు కోసికొనుట గొపప కారామ్య?
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ఇత్రులకు మీ పైని యీ అధికారములో ప్రలు కలిగిన్యెడల మ్యకు ఎకుకవ
కలదు గదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించకొన్లేదు; కీరసు
త
సువారికు ఏ అభ్ాంత్రమైన్ను కలుగజేయకుండుటకెై అనినటిని
సహించచనానము.
ఆలయకృత్ాములు జరిగించవారు ఆలయమువలన్ జీవన్ము
చేయచనాన రనియ, బలిపీఠమునొదద కనిపట్ట
ు కొనియండువారు బలి
పీఠముతో ప్రలివారై యనానరనియ మీరరుగరా?
ఆల్లగున్ సువారి పరచరించవారు సువారివలన్ జీవింపవలన్ని
పరభువునియమించియనానడు.
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or doth He say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is
written: that he that ploweth should plow in hope, and that he that
thresheth in hope should be partaker of his hope.
If we have sown unto you spiritual things, is it so great a thing if we should
reap your worldly things?

If others are partakers of this power over you, are we not even more?
Nevertheless we have not used this power, but suffer all things, lest we
should hinder the Gospel of Christ.
కళాము తొ
ి కుకచన్న యెదు
ద 3 మూత్రకి చికకము పటువదు
ద అని మోషే
Do ye not know that those who minister concerning holy things live of the
ధరిశాసతీములో వా
ర యబడియన్నది. దేవుడు ఎడాకొరకు
things of the temple, and those who wait upon the altar are partakers with
విచారించచనానడా?
the altar?
కేవలము మ్న్కొరకు దీనిని చెపుపచనానడా? అవును, మ్న్కొరకే గదా యీ
Even so hath the Lord ordained that those who preach the Gospel should
మ్యట వా
ర యబడెను? ఏలయన్గా, దునునవాడు ఆశతో దున్నవలను, కళాము live from the Gospel.
తొ
ి కికంచవాడు పంటలో ప్రలుపందుదున్ను ఆశతో తొ
ి కికంపవలను.

నేనైతే వీటిలో దేనినైన్ను వినియోగించకొన్లేదు; మీరు నాయెడల
యీల్లగున్ జరుపవలన్ని ఈ సంగతులు వా
ర యనులేదు. ఎవడెైన్ను నా
అత్రశయమును నిరరథకము చేయటకంట్ట నాకు మ్రణమే మేలు.

But I have used none of these things; neither have I written, that these
things should be so done unto me. For it would be better for me to die than
that any man should make my glorying void.
For though I preach the Gospel, I have nothing to glory about, for necessity
is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the Gospel!

For if I do this thing willingly, I have a reward; but if against my will, a
dispensing of the Gospel is committed unto me.
What is my reward then? Verily that, when I preach the Gospel, I may make
the Gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the
Gospel.
For though I am free from all men, yet have I made myself servant unto all,
that I might gain the more.
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నేను సువారిను పరకటించ చన్నను నాకు అత్రశయకారణములేదు. సువారిను
పరకటింపవలసిన్ భారము నామీద మోపబడియన్నది. అయోా, నేను
సువారిను పరకటింపక పోయిన్యెడల నాకు శర మ్.
ఇది నేనిష్ుపడి చేసిన్యెడల నాకు జీత్ము దొరకును. ఇష్ుపడకపోయిన్ను
గృహనిరావహకత్వము నాకు అపపగింపబడెను.
అటాయితే నాకు జీత్మేమి? నేను సువారిను పరకటించన్పుపడు
సువారియందు నాకున్న అధికారమును పూరణముగా వినియోగ
పరచకొన్కుండ సువారిను ఉచిత్ముగా పరకటించటయే నా జీత్వ
నేను అందరి విష్యము సవత్ంతు
ి డనై యన్నను ఎకుకవమ్ందిని
సంప్రదించకొనుటకెై అందరికిని న్నున నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని.
యూదులను సంప్రదించకొనుటకు యూదులకు యూదునివల ఉంటిని.
ధరిశాసతీమున్కు లోబడిన్వారిని సంప్రదించకొనుటకు నేను
ధరిశాసతీమున్కు లోబడిన్వాడను కాకపోయిన్ను, ధరిశాసతీమున్కు
లోబడిన్వానివల ఉంటిని.
దేవుని విష్యమై ధరిశాసతీము లేనివాడను కాను గాని కీరసు
త విష్యమై
ధరిశాసతీమున్కు లోబడిన్వాడను. అయిన్ను ధరిశాసతీము లేనివారిని
సంప్రదించకొనుటకు ధరిశాసతీము లేనివారికి ధరిశాసతీము
లేనివానివలఉంటిని.
బలహీనులను సంప్రదించకొనుటకు బలహీనులకు బల హీనుడనైత్రని. ఏ
విధముచేత్నైన్ను కొందరిని రకిుంపవలన్ని అందరికి అనినవిధముల
వాడనైయనానను.
మ్రియ నేను సువారిలో వారితో ప్రలివాడన్గుటకెై దానికొరకే సమ్సతమును
చేయచనానను.

And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to those
who are under the law, as under the law, that I might gain those who are
under the law;
to those who are outside the law, as outside the law (though not outside
the law of God, but under the law of Christ), that I might gain those who are
outside the law.
To the weak I became as weak, that I might gain the weak. I am made all
things to all men, that I might by all means save some.
And this I do for the Gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.
Know ye not that those who run in a race all run, but one receiveth the
prize? So run, that ye may obtain it.

And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they
do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible.

I therefore so run, but not with uncertainty; I so fight, but not as one that
beateth the air.
But I keep control of my body, and bring it into subjection, lest that by any
means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

పందపు రంగమ్ందు పరుగెతు
త వారందరు పరుగెతు
త దురుగాని యొకకడ
బహుమ్యన్ము పందున్ని మీకు తెలియదా? అట్టవల మీరు బహుమ్యన్ము
పందున్ట్ట
ా గా పరుగెతు
త డి.
మ్రియ పందమ్ందు పోరాడు పరత్రవాడు అనిన విష్యములయందు
మిత్ముగా ఉండును. వారు క్షయమ్గు కిరీటమును పందుటకును, మ్న్మైతే
అక్షయమ్గు కిరీటమును పందుటకును మిత్ముగా ఉనానము.

Moreover, brethren, I would not have ye ignorant of how all of our fathers
were under the cloud, and all passed through the sea,

కాబటిు నేను గురి చూడనివానివల పరుగెతు
త వాడనుకాను,
గాలిని కొటిున్ట్ట
ు నేను పోటా
ా డుట లేదు గాని ఒకవేళ ఇత్రులకు పరకటించిన్
త్రువాత్ నేనే భ్రషు
ు డనై పోదునేమో అని నా శరీరమును న్లగగొటిు, దానిని
లోపరచకొనుచనానను.
సహోదరుల్లరా, యీ సంగత్ర మీకు తెలియ కుండుట నాకిష్ుములేదు.
అదేదన్గా, మ్న్ పత్రులందరు మేఘముకిరంద నుండిరి. వారందరును
సముదరములో న్డచిపోయిరి;
అందరును మోషేను బటిు మేఘములోను సముదరములోను బాపతసిము పందిరి;

And all ate the same spiritual meat,
and all drank the same spiritual drink; for they drank of that spiritual Rock
that followed them, and that Rock was Christ.

and all were baptized unto Moses in the cloud and in the sea.

But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown
in the wilderness.

Now these things were our examples, to the intent that we should not lust
after evil things, as they also lusted.
అందరు ఆత్ి సంబంధమైన్ ఒకే ఆహారమును భుజంచిరి;
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written: "The people
sat down to eat and drink, and rose up to play."
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అందరు ఆత్ి సంబంధమైన్ ఒకే ప్రనీయమును ప్రన్ము చేసిరి. ఏల యన్గా
త్ముిను వెంబడించిన్ ఆత్ిసంబంధమైన్ బండలోనిది తా
ి గిరి; ఆ బండ కీరసేత.

Neither let us commit fornication, as some of them committed -- and three
and twenty thousand fell in one day.
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అయితే వారిలో ఎకుకవమ్ంది దేవునికిషు
ు లుగా ఉండకపోయిరి గనుక
అరణాములో సంహరింపబడిరి.
వారు ఆశించిన్ పరకారము మ్న్ము చెడివాటిని ఆశించకుండున్ట్ట
ా ఈ
సంగతులు మ్న్కు దృషా
ు ంత్ములుగా ఉన్నవి.
జనులు త్రనుటకును తా
ి గుటకును కూరుచండి,ఆడుటకు లేచిరి. అని
వా
ర యబడిన్ట్ట
ా వారిలో కొందరివల మీరు విగరహారాధకులై యండకుడి.

Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted -- and were
destroyed by serpents.
Neither should ye murmur, as some of them also murmured -- and were
destroyed by the destroyer.
Now all these things happened unto them by way of example, and are
written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
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మ్రియ వారివల మ్న్ము వాభిచరింపక యందము; వారిలో కొందరు
వాభిచరించి న్ందున్ ఒకకదిన్మున్నే యిరువది మూడువేలమ్ంది కూలిరి.

Therefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall.
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మ్న్ము పరభువును శోధింపక యందము; వారిలో కొందరు శోధించి
సరపములవలన్ న్శించిరి.
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మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణగి సంహారకుని చేత్ న్శించిరి.
ఈ సంగతులు దృషా
ు ంత్ములుగా వారికి సంభ్వించి, యగాంత్మ్ందున్న
మ్న్కు బుదిి కలుగుటకెై వా
ర యబడెను.
తాను నిలుచచనానన్ని త్లంచకొనువాడు పడకుండున్ట్ట
ా జాగరత్తగా
చూచకొన్వలను.

There hath no temptation taken hold of you but such as is common to man.
But God is faithful; He will not suffer you to be tempted beyond that which
ye are able to bear, but with the temptation will also make a way to escape,
that ye may be able to bear it.
Therefore, my dearly beloved, flee from idolatry.
I speak as to wise men; judge ye what I say.
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The cup of blessing which we bless: is it not the communion of the blood of
Christ? The bread which we break: is it not the communion of the body of
Christ?
For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of
that one Bread.

సాధారణ ముగా మ్నుషుాలకు కలుగు శోధన్త్పప మ్రి ఏదియ మీకు
సంభ్వింపలేదు. దేవుడు న్మ్ిదగిన్వాడు; మీరు సహింప గలిగిన్ంత్కంట్ట
ఎకుకవగా ఆయన్ మిముిను శోధింపబడ నియాడు. అంతేకాదు,
సహింపగలుగుటకు ఆయన్ శోధన్తోకూడ త్పపంచకొను మ్యరుమును కలుగ
జేయను.
కాబటిు నా పరయల్లరా, విగరహారాధన్కు దూర ముగా ప్రరిపండి.
Behold Israel according to the flesh: are not those who eat of the sacrifices
partakers of the altar?
బుదిిమ్ంతులతో మ్యటల్లడిన్ట్ట
ా మీతో మ్యటల్లడుచనానను; నేను చెపుప What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in
సంగత్రని మీరే ఆలోచించడి
sacrifice to idols is anything?
మ్న్ము దీవించ ఆశీరవచన్పు ప్రత్ిలోనిది తా
ి గుట కీరసు
త రకిములో ప్రలు
But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils
పుచచకొను టయేగదా? మ్న్ము విరుచ ర్కట్టు త్రనుట కీరసు
త శరీరములో
and not to God; and I would not that ye should have fellowship with devils.
ప్రలుపుచచకొనుటయేగదా?
మ్న్ మ్ందరము ఆ యొకటే ర్కట్టులో ప్రలుపుచచకొనుచనానము; ర్కట్టు
Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils; ye cannot be
యొకకటే గనుక అనేకులమైన్ మ్న్ము ఒకక శరీరమై యనానము.
partakers of the Lord's table and of the table of devils.
శరీరపరకారమైన్ ఇశారయేలును చూడుడి. బలి అరిపంచిన్వాటిని త్రనువారు
బలిపీఠముతో ప్రలివారుకారా?
ఇక నేను చెపుపన్దేమి? విగరహారిప త్ములో ఏమైన్ ఉన్నదనియె
ై న్ను
విగరహములలో ఏమైన్ ఉన్నదనియె
ై న్ను చెపపదనా?

Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He?
All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are
lawful for me, but all things do not edify.
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లేదు గాని, అన్ాజను లరిపంచ బలులు దేవునికి కాదు దయాములకే
అరిపంచ చనానరని చెపుపచనానను. మీరు దయాములతో ప్రలి వారవుట
నాకిష్ుము లేదు.
మీరు పరభువు ప్రత్ిలోనిది దయాముల ప్రత్ిలోనిది కూడ తా
ి గనేరరు; పరభువు
బలామీద ఉన్నదానిలోను దయాముల బలామీదఉన్న దానిలోను కూడ
ప్రలుపందనేరరు.
పరభువున్కు రోష్ము పుటిుంచెదమ్య? ఆయన్ కంట్ట మ్న్ము బల వంతులమ్య?

Let no man seek his own, but every man another's wellbeing.

అనిన విష్యములయందు నాకు సావత్ంత్ిాము కలదు గాని అనినయ
చేయదగిన్వి కావు. అనినటియందు నాకు సావత్ంత్ిాము కలదు గాని
అనినయ కేుమ్యభివృదిి కలుగజేయవు.
ఎవడును త్న్కొరకే కాదు, ఎదుటి వానికొరకు మేలుచేయ చూచకొన్వలను.

If any of those who do not believe bid you to a feast, and ye are disposed to
go, whatsoever is set before you eat, asking no question for conscience'
sake.
But if any man say unto you, "This is offered in sacrifice unto idols," then eat
it not for his sake who showed it, and for conscience' sake; for, "The earth is
the Lord's, and the fullness thereof."

మ్న్సాసకిు నిమిత్తము ఏ విచారణయ చేయక కటికవాని అంగడిలో
అముిన్దేదో దానిని త్రన్వచచను.
భూమియ దాని పరిపూరణత్య పరభునివెైయన్నవి.

I do not mean thine own conscience, but the other's. For why is my liberty
judged by another man's conscience?
For if I by grace be a partaker, why is evil spoken of me for that for which I
give thanks?
Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory
of God.
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మ్న్సాసకిు నిమిత్తమ్న్గా నీ సొంత్ మ్న్సాసకిు నిమిత్తము కాదు ఎదుటివాని
మ్న్సాసకిు నిమిత్తమే యీల్లగు చెపుపచనానను. ఎందుకన్గా వేర్కకని
మ్న్సాసకిుని బటిు నా సావత్ంత్ిా విష్య ములో తీరుప తీరచబడనేల?
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నేను కృత్జాత్తో పుచచ కొనిన్యెడల నేను దేనినిమిత్తము
Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనాననో దానినిమిత్తము నేను దూష్ంప బడనేల?
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కాబటిు మీరు భోజన్ముచేసిన్ను ప్రన్ము చేసిన్ను మీరేమి చేసిన్ను
సమ్సతమును దేవుని మ్హిమ్కొరకు చేయడి.
యూదులకెైన్ను, గీరసుదేశసు
థ ల కెైన్ను, దేవుని సంఘమున్కెైన్ను అభ్ాంత్రము
కలుగ జేయకుడి.

Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the
ordinances as I have delivered them to you.
But I would have you know that the head of every man is Christ, and the
head of the woman is the man, and the head of Christ is God.
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Every man who prayeth or prophesieth, having his head covered,
dishonoreth his head.
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ఈల్లగు నేను కూడ సవపరయోజన్మును కోరక, అనేకులు రకిుంప బడవలన్ని
వారి పరయోజన్ మునుకోరుచ, అనిన విష్యములలో అందరిని సంతోష్
పట్ట
ు చనానను.
నేను కీరసు
త ను పోలి న్డుచకొనుచన్న పరకారము మీరును న్నున పోలి
న్డుచకొనుడి.

అవిశావసులలో ఒకడు మిముిను విందున్కు పలిచి న్పుడు వెళ్ల
ా టకు మీకు
మ్న్సుసండిన్యెడల మీకు వడిించి న్ది ఏదో దానినిగూరిచ మ్న్సాసకిు
నిమిత్తము ఏ విచారణయ చేయక త్రనుడి.
అయితే ఎవడెైన్ను మీతో ఇది బలి అరిపంపబడిన్దని చెపపన్యెడల అట్ట
ా
తెలిపన్వాని నిమిత్తమును మ్న్సాసకిు నిమిత్తమును త్రన్కుడి.

Whatsoever is sold in the meat market, that eat, asking no question for
conscience' sake;
for, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof."

Give no offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church
of God,
even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the
profit of many, that they may be saved.

But every woman who prayeth or prophesieth with her head uncovered
dishonoreth her head, for that is one and the same as if she were shaven.
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మీరు అనిన విష్యములలో న్నున జా
ా పకము చేసికొనుచ, నేను మీకు
For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame
అపపగించిన్ కటుడలను గెైకొను చనానరని మిముిను మచచకొనుచనానను. for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
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పరత్ర పురుషునికి శిరసుస కీరసతనియ, స్త్తీకి శిరసుస పురుషు డనియ, కీరసు
త న్కు
శిరసుస దేవుడనియ మీరు తెలిసి కొన్వలన్ని కోరుచనానను.

For a man indeed ought not to cover his head, inasmuch as he is the image
and glory of God; but the woman is the glory of the man.
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For the man is not of the woman, but the woman of the man.
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ఏ పురుషుడు త్లమీదముసుకు వేసికొని ప్ర
ర రథన్ చేయనో లేక పరవచించనో, ఆ
పురుషుడు త్న్ త్లను అవమ్యన్పరచను.
ఏ స్త్తీ త్లమీద ముసుకు వేసికొన్క ప్ర
ర రథన్చేయనో లేక పరవ చించనో, ఆ స్త్తీ
త్న్ త్లను అవమ్యన్పరచను; ఏలయన్గా అది ఆమకు కౌురము
చేయబడిన్ట్ట
ు గానే యండును.
స్త్తీ ముసుకు వేసికొన్నియెడల ఆమ త్ల వెండు
ర కలు కత్రతరించకొన్వలను.
కత్రతరించకొనుటయె
ై న్ను కౌురము చేయించ కొనుటయె
ై న్ను స్త్తీ కవమ్యన్మైతే
ఆమ ముసుకు వేసికొన్వలను.
పురుషుడెైతే దేవుని పోలికయ మ్హిమ్యనై యనానడు గనుక త్లమీద
ముసుకు వేసికొన్కూడదు గాని స్త్తీ పురుషుని మ్హిమ్యె
ై యన్నది.
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మీలో మీరే యోచించకొనుడి; స్త్తీ ముసుకులేనిదై దేవుని ప్ర
ర రిథంచట త్గునా?
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పురుషుడు త్ల వెండు
ర కలు పంచకొనుట అత్నికి అవమ్యన్మ్ని
సవభావసిదిముగా మీకు తోచను గదా?
స్త్తీకి త్ల వెండు
ర కలు పైటచెంగుగా ఇయాబడెను గనుక ఆమ త్లవెండు
ర కలు
పంచకొనుట ఆమకు ఘన్ము.
ఎవడెైన్ను కలహపరయడుగా కన్బడిన్యెడల మ్యలోనైన్ను దేవుని
సంఘములోనైన్ను ఇటిు ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొన్వలను.
మీకు ఈ యాజాను ఇచచచ మిముిను మచచకొన్ను. మీరుకూడి వచచట
యెకుకవ కీడుకేగాని యెకుకవమేలుకు కాదు.
మొదటి సంగత్ర యేమ్న్గా, మీరు సంఘమ్ందు కూడియన్నపుపడు మీలో
కక్షలు కలవని వినుచనానను. కొంత్మ్ట్ట
ు కు ఇది నిజమ్ని న్ముిచనానను.

Neither was the man created for the woman, but the woman for the man.

For this cause ought the woman to have power on her head, because of the
angels.
Nevertheless, neither is the man without the woman, nor the woman
without the man, in the Lord.

ఏలయన్గా స్త్తీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు స్త్తీనుండి కలుగలేదు. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but
all things are of God.
మ్రియ స్త్తీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు స్త్తీకొరకు సృష్ుంప బడలేదు.
Judge for yourselves: Is it comely that a woman should pray unto God
uncovered?
ఇందువలన్ దేవదూత్లనుబటిు అధికార సూచన్ స్త్తీకి త్లమీద ఉండవలను. Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a
shame unto him?
అయితే పరభువున్ందు స్త్తీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి వేరుగా
But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for
స్త్తీలేదు.
a covering.
స్త్తీ పురుషునినుండి ఏల్లగు కలిగెనో ఆల్లగ పురుషుడు స్త్తీ మూలముగా
But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither
కలిగెను, గాని సమ్సతమైన్వి దేవునిమూలముగా కలిగియన్నవి.
the churches of God.
Now in this I declare unto you that I praise you not: that ye come together
not for the better, but for the worse.
For first of all, when ye come together in the church, I hear that there are
divisions among you, and I partly believe it.
For there must be also heresies among you, that those who are approved
may be made manifest among you.
When ye therefore come together into one place, this is not to eat the
Lord's Supper.
For in eating, every one taketh his own supper ahead of another, and one is
hungry and another is drunken.
What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church
of God, and shame those who have not? What shall I say to you? Shall I
praise you in this? I praise you not!
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మీలో యోగుాలైన్ వారవరో కన్బడున్ట్ట
ా మీలో భినానభిప్ర
ర యము లుండక
త్పపదు.

For I have received from the Lord that which also I delivered unto you: that
the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread;
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మీరందరు కూడి వచచచండగా మీరు పరభువు రాత్రి భోజన్ము చేయట
సాధాము కాదు.

and when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat; this is My
body which is broken for you: this do in remembrance of Me."
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In the same manner also He took the cup when He had supped, saying, "This
cup is the new testament in My blood: this do ye, as oft as ye drink it, in
remembrance of Me."
For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's
death until He come.
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ఏలయన్గా మీరు ఆ భోజన్ము చేయన్పుపడు ఒకనికంట్ట ఒకడు ముందుగా
త్న్మ్ట్ట
ు కు తాను భోజన్ము చేయచనానడు; ఇందువలన్ ఒకడు
ఆకలిగొనును మ్రియొకడు మ్తు
త డవును.
ఇదేమి? అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుటకు మీకు ఇండు
ా లేవా? దేవుని
సంఘమును త్రరసకరించి పేదలను సిగు
ు పరచ దురా? మీతో ఏమి
చెపుపదును? దీనినిగూరిచ మిముిను మచచదునా? మచచను.
నేను మీకు అపపగించిన్ దానిని పరభువువలన్ పందిత్రని. పరభువెైన్ యేసు
తాను అపపగింప బడిన్ రాత్రి యొక ర్కట్టును ఎత్రతకొని కృత్జా తాసు
త తులు
చెలిాంచి
దానిని విరిచియిది మీకొరకెైన్ నా శరీరము; న్నున జా
ా పకము చేసికొనుటకెై
దీనిని చేయడని చెపపను.
ఆ పరకారమే భోజన్మైన్ పమ్ిట ఆయన్ ప్రత్ిను ఎత్రతకొనియీ ప్రత్ి నా
రకిమువలన్నైన్ కొరత్తనిబంధన్; మీరు దీనిలోనిది తా
ి గున్పుపడెలాన్నున
జా
ా పకము చేసికొనుటకెై దీనిని చేయడని చెపపను.
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For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
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మీరు ఈ ర్కట్టును త్రని, యీ ప్రత్ిలోనిది తా
ి గు న్పుపడెలా పరభువు వచచవరకు
ఆయన్ మ్రణమును పరచ రించదురు.
కాబటిు యెవడు అయోగాముగా పరభువు యొకక ర్కట్టును త్రనునో, లేక ఆయన్
ప్రత్ిలోనిది తా
ి గునో, వాడు పరభువుయొకక శరీరమును గూరిచయ రకిమును
గూరిచయ అపరాధియగును.
కాబటిు పరత్ర మ్నుషుాడు త్నున తాను పరీకిుంచకొన్వలను; ఆల్లగుచేసి ఆ
ర్కట్టును త్రని, ఆ ప్రత్ిలోనిది తా
ి గవలను.
పరభువు శరీరమ్ని వివేచింపక త్రని తా
ి గువాడు త్న్కు శికాువిధి కలుగుటకే త్రని
తా
ి గుచనానడు.
ఇందువలన్నే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగు లునై యనానరు;
చాలమ్ంది నిదిరంచచనానరు.
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అయితే మ్న్లను మ్న్మే విమ్రిశంచకొనిన్యెడల తీరుప పందక పోదుము.

Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
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మ్న్ము తీరుప పందిన్యెడల లోకముతోప్రట్ట మ్న్కు శికాువిధి
కలుగకుండున్ట్ట
ా పరభువుచేత్ శికిుంపబడు చనానము.
కాబటిు నా సహోదరుల్లరా, భోజన్ము చేయటకు మీరు కూడి వచచన్పుపడు
ఒకనికొరకు ఒకడు కనిపట్ట
ు కొని యండుడి.
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Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as
ye were led.
Therefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of
God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord,
except by the Holy Ghost.
Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.

Therefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord
unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
But let a man examine himself, and then let him eat of that bread and drink
of that cup.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation
to himself, not discerning the Lord's body.

For if we would judge ourselves, we should not be judged.

But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we should not
be condemned with the world.
Therefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for
another.
And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto
condemnation. And the rest will I set in order when I come.

మీరు కూడి వచచట శికాువిధికి కారణము కాకుండున్ట్ట
ా , ఎవడెైన్ను
ఆకలిగొనిన్యెడల త్న్ యింటనే భోజన్ము చేయవలను. నేను వచిచన్పుపడు
మిగిలిన్ సంగతులను కరమ్పరతును.
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మ్రియ సహోదరుల్లరా, ఆత్ిసంబంధమైన్ వరము లనుగూరిచ మీకు
తెలియకుండుట నాకిష్ుము లేదు.
మీరు అన్ాజనులై యన్నపుపడు మూగ విగరహములను ఆరాధించటకు
ఎట్టపడిన్ అట్ట న్డిపంపబడిత్రరని మీకు తెలియను.

And there are differences of administrations, but the same Lord.

But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit thereby:

4

ఇందుచేత్ దేవుని ఆత్ివలన్ మ్యటల్లడు వాడెవడును యేసు శాపగరసు
త డని
చెపపడనియ, పరి శుదా
ి త్ివలన్ త్పప ఎవడును యేసు పరభువని
చెపపలేడనియ నేను మీకు తెలియజేయచనానను.
కృప్రవరములు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని ఆత్ి యొకకడ.
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మ్రియ పరిచరాలు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని పరభువు ఒకకడ.
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నానావిధములైన్ కారాములు కలవు గాని అందరిలోను అనినటిని జరిగించ
దేవుడు ఒకకడ.
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అయిన్ను అందరి పరయోజన్ము కొరకు పరత్రవానికి ఆత్ి పరత్ాక్షత్
అనుగరహింపబడు చన్నది.
ఏల్లగన్గా, ఒకనికి ఆత్ి మూలముగా బుదిి వాకామును, మ్రియొకనికి ఆ
ఆత్ిన్నుసరించిన్ జా
ా న్ వాకామును,
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మ్రియొకనికి ఆ ఆత్ివలన్నే విశావసమును, మ్రియొకనికి ఆ ఒకక
ఆత్ివలన్నే సవసథపరచ వరము లను
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మ్రియొకనికి అదుభత్కారాములను చేయ శకిియ, మ్రియొకనికి పరవచన్
వరమును, మ్రియొకనికి ఆత్ిల వివేచన్య, మ్రియొకనికి నానావిధ
భాష్లును, మ్రి యొకనికి భాష్ల అరథము చెపుప శకిియ అనుగరహింపబడి
యన్నవి.
అయిన్ను వీటిన్నినటిని ఆ ఆత్ి యొకడ త్న్ చిత్తము చొపుపన్ పరత్రవానికి
పరతేాకముగా పంచి యిచచచ కారాసిదిి కలుగజేయచనానడు.
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ఏల్లగు శరీరము ఏకమైయన్నను అనేకమైన్ అవయవ ములు
కలిగియన్నదో, యేల్లగు శరీరముయొకక అవ యవములనినయ
అనేకములైయన్నను ఒకకశరీరమై యన్నవో, ఆల్లగ కీరసు
త ఉనానడు.
ఏల్లగన్గా, యూదులమైన్ను, గీరసుదేశసు
థ లమైన్ను, దాసులమైన్ను,
సవత్ంతు
ి లమైన్ను, మ్న్మ్ందరము ఒకక శరీరములోనికి ఒకక ఆత్ియందే
బాపతసిము పందిత్రవిిు.మ్న్మ్ందరము ఒకక ఆత్ిను ప్రన్ము
చేసిన్వారమైత్రవిిు.
శరీరమొకకటే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన్ అవయవములుగా ఉన్నది.

And there are diversities of operations, but it is the same God who worketh
all in all.

For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of
knowledge by the same Spirit;
to another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the
same Spirit;
to another the working of miracles; to another prophecy; to another
discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the
interpretation of tongues.
But all of these that one and the selfsame Spirit worketh, apportioning to
every man individually as He will.
For as the body is one, and hath many members, and all the members of
that one body, being many, are one body, so also is Christ.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we are Jews or
Gentiles, whether we are bond or free, and have been all made to drink into
one Spirit.
For the body is not one member, but many.

If the foot shall say, "Because I am not the hand, I am not of the body," is it
therefore not of the body?
And if the ear shall say, "Because I am not the eye, I am not of the body," is
it therefore not of the body?
If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole
were hearing, where would be the smelling?

But now hath God set the members, every one of them, in the body as it
hath pleased Him.
And if they were all one member, where would be the body?

నేను చెయిా కాను గనుక శరీరములోని దాన్ను కాన్ని ప్రదము
చెపపన్ంత్మ్యత్ిమున్ శరీరములోనిది కాక పోలేదు.
మ్రియనేను కనున కాను గనుక శరీరము లోనిదాన్ను కాన్ని చెవి చెపపన్ంత్ But now there are many members, yet but one body.
మ్యత్ి మున్ శరీరములోనిది కాకపోలేదు.
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శరీరమ్ంత్య కన్న యితే వినుట ఎకకడ? అంత్య వినుటయె
ై తే వాసన్
చూచట ఎకకడ?
అయితే దేవుడు అవయవములలో పరత్రదానిని త్న్ చిత్తపరకారము శరీరములో
నుంచెను.
అవనినయ ఒకక అవయవమైతే శరీరమకకడ?
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అవయవములు అనేకములైన్ను శరీర మొకకటే.
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గనుక కనున చేత్రతోనీవు నాకకకరలేదని చెపపజాలదు; త్ల,
ప్రదములతోమీరు నాకకకరలేదని చెపపజాలదు.
అంతేకాదు, శరీరముయొకక అవయవములలో ఏవి మ్రి బలహీన్ములుగా
కన్బడునో అవి మ్రి అవశాములే.
శరీరములో ఏ అవయవములు ఘన్త్లేనివని త్లంతుమో ఆ
అవయవములను మ్రి ఎకుకవగా ఘన్పరచచనానము. సుందరములుకాని
మ్న్ అవయవములకు ఎకుకవెైన్ సందరాము కలుగును.

that there should be no schism in the body, but that the members should
have the same care one for another.
And whenever one member suffer, all the members suffer with it; or when
one member is honored, all the members rejoice with it.
Now ye are the body of Christ, and members in particular.

1 Corinthians

12

24

సుందరములైన్ మ్న్ అవయవములకు ఎకుకవ సందరామ్కకరలేదు.

And God hath set some in the church: first apostles, secondarily prophets,
thirdly teachers, after that miracle workers, then those with gifts of healing,
helpers, administrators, and those with diversity of tongues.
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Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are�?®all workers of
miracles?
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అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదాని నొకటి
యేకముగా పరామ్రిశంచల్లగున్, దేవుడు త్కుకవ దానికే యెకుకవ ఘన్త్
కలుగజేసి, శరీరమును అమ్రిచయనానడు.
కాగా ఒక అవయవము శర మ్పడున్పుపడు అవయవములనినయ
దానితోకూడ శర మ్పడును; ఒక అవయవము ఘన్త్ పందున్పుపడు
అవయవములనినయ దానితోకూడ సంతో ష్ంచను.
అట్టవల, మీరు కీరసు
త యొకక శరీరమైయండి వేరు వేరుగా అవయవములై
యనానరు
మ్రియ దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపసతలులు గాను, పమ్ిట
కొందరిని పరవకిలుగాను, పమ్ిట కొందరిని బోధకులుగాను, అట్టపమ్ిట
కొందరిని అదుభత్ ములు చేయవారిని గాను, త్రువాత్ కొందరిని
సవసథపరచ కృప్రవరములు గలవారినిగాను, కొందరిని ఉపకారములు
చేయవారినిగాను, కొందరిని పరభుత్వములు చేయవారిని గాను, కొందరిని
నానా భాష్లు మ్యటల్లడువారినిగాను నియమించెను.
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And the eye cannot say unto the hand, "I have no need of thee"; nor again
the head to the feet, "I have no need of you."
Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble
are necessary.
And those members of the body which we think to be less honorable, upon
these we bestow more abundant honor; and our uncomely parts have more
abundant comeliness.
For our comely parts have no need, but God hath tempered the body
together, having given more abundant honor to that part which lacked,

Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret?

But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent
way.
Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not charity,
I am become as sounding brass or a tinkling cymbal.

అందరు అపసతలుల్ల? అందరు పరవకిల్ల? అందరు బోధకుల్ల? అందరు
And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all
అదుభత్ములు చేయవారా? అందరు సవసథపరచ కృప్రవరములు గలవారా? knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains,
but have not charity, I am nothing.
అందరు భాష్లతో మ్యటల్లడుచనానరా? అందరు ఆ భాష్ల అరథము
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my
చెపుపచనానరా?
body to be burned, but have not charity, it profiteth me nothing.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

కృప్రవరములలో శ్రరష్ఠమైన్ వాటిని ఆసకిితో అపేకిుంచడి. ఇదియగాక
సరోవత్తమ్మైన్ మ్యరుమును మీకు చూపుచనానను.
మ్నుషుాల భాష్లతోను దేవదూత్ల భాష్లతోను నేను మ్యటల్లడిన్ను,
పేరమ్లేనివాడనైతే మో
ా గెడు కంచను గణగణల్లడు తాళమునై యందును.

Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not
itself, is not puffed up;
doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily
provoked, thinketh no evil;

పరవచించ కృప్రవరము కలిగి మ్రిములనినయ జా
ా న్మ్ంత్య
ఎరిగిన్వాడనైన్ను, కొండలను పకలింపగల పరిపూరణ
విశావసముగలవాడనైన్ను, పేరమ్లేనివాడనైతే నేను వారు
థ డను.
బీదలపోష్ణకొరకు నా ఆసిత అంత్య ఇచిచ న్ను, కాలచబడుటకు నా
శరీరమును అపపగించిన్ను, పేరమ్ లేనివాడనైతే నాకు పరయోజన్మేమియ
లేదు.
పేరమ్ దీరాకాలము సహించను, దయ చూపంచను. పేరమ్ మ్త్సరపడదు; పేరమ్
డంబముగా పరవరిింపదు; అది ఉపపంగదు;

rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
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అనిన టికి తాళ్లకొనును, అనినటిని న్ముిను; అనినటిని నిరీకిుంచను;
అనినటిని ఓరుచను.
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పేరమ్ శాశవత్కాలముండును. పరవచన్ములైన్ను నిరరథకములగును; భాష్లైన్ను
నిలిచిపోవును; జా
ా న్మైన్ను నిరరథకమ్గును;
మ్న్ము కొంత్ మ్ట్ట
ు కు ఎరుగుదుము, కొంత్మ్ట్ట
ు కు పరవచించచనానము
గాని
పూరణమైన్ది వచిచన్పుపడు పూరణముకానిది నిరరథక మ్గును.
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అమ్రాాదగా న్డువదు; సవపరయో జన్మును విచారించకొన్దు; త్వరగా
కోపపడదు; అపకారమును మ్న్సుసలో ఉంచకొన్దు.
దురీనత్రవిష్యమై సంతోష్పడక సత్ామున్ందు సంతోష్ంచను.

beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail;
whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it
shall vanish away.
For we know in part, and we prophesy in part.
But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be
done away.
When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a
child; but when I became a man, I put away childish things.

For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in
part; but then shall I know, even as also I am known.
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these
is charity.
Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather so that ye may
prophesy.
నేను పలావాడనై యన్నపుపడు పలావానివల మ్యటల్లడిత్రని, పలావానివల
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but
త్లంచిత్రని, పలావానివల యోచించిత్రని. ఇపుపడు పదదవాడనై పలావాని చేష్ులు unto God, for no man understandeth him, however it may be that in the
మ్యనివేసిత్రని.
spirit he speaketh mysteries.
ఇపుపడు అదదములో చూచిన్ట్ట
ు సూచన్గా చూచచనానము; అపుపడు
But he that prophesieth, speaketh unto men for edification and exhortation
ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుపడు కొంత్మ్ట్ట
ు కే యెరిగియనానను;
and comfort.
అపుపడు నేను పూరిిగా ఎరుగబడిన్ పరకారము పూరిిగా ఎరుగుదును.
కాగా విశావసము, నిరీక్షణ, పేరమ్ యీ మూడును నిలుచను; వీటిలో శ్రరష్ఠమైన్ది
పేరమ్యే.
పేరమ్ కలిగియండుటకు పరయాసపడుడి. ఆత్ి సంబంధమైన్ వరములను
ఆసకిితో అపేకిుంచడి; విశ్రష్ముగా మీరు పరవచన్వరము అపేకిుంచడి.

He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that
prophesieth edifieth the church.
I would that ye all spoke with tongues, but rather that ye prophesied; for
greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, unless he
interpret, that the church may receive edifying.

ఎందుకన్గా భాష్తో మ్యటల్లడువాడు మ్నుషుాలతో కాదు దేవునితో
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit
మ్యటల్లడుచనానడు; మ్నుషుాడెవడును గరహింపడుగాని వాడు ఆత్ివలన్ you, unless I shall speak to you either by revelation or by knowledge, or by
మ్రిములను పలుకు చనానడు.
prophesying, or by doctrine?
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కేుమ్యభివృదిియ హెచచరికయ ఆదరణయ కలుగున్ట్ట
ా , పరవచించవాడు
మ్నుషుాలతో మ్యట ల్లడుచనానడు.
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భాష్తో మ్యటల్లడువాడు త్న్కే కేుమ్యభివృదిి కలుగజేసికొనును గాని
పరవచించవాడు సంఘమున్కు కేుమ్యభివృదిి కలుగజేయను.
మీరందరు భాష్లతో మ్యటల్లడవలన్ని కోరుచనాననుగాని మీరు
పరవచింపవలన్ని మ్రి విశ్రష్ముగా కోరుచనానను. సంఘము కేుమ్యభివృదిి
పందునిమిత్తము భాష్లతో మ్యట ల్లడువాడు అరథము చెపపతేనేగాని
వానికంట్ట పరవచించవాడ శ్రరషు
ఠ డు.
సహోదరుల్లరా, ఆలోచించడి; భాష్లతో మ్యటల్లడుచ నేను మీయొదదకు
వచిచ సత్ామును బయలు పరచవలన్నియె
ై న్ను జా
ా నోపదేశము చేయ
వలన్ని యె
ై న్ను పరవచింపవలన్నియె
ై న్ను బోధింపవలన్ని యె
ై న్ను మీతో
మ్యటల్లడకపోయిన్ యెడల, నావలన్ మీకు పరయోజన్మేమి?
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పలాన్గోరవి గాని వీణ గాని, నిరీజవ వసు
త వులు నాదమిచచన్పుపడు, సవరములలో Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that
భేదము కలుగజేయనియెడల, ఊదిన్దేదో మీటిన్దేదో యేల్లగు తెలియను? speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
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మ్రియ బూర సపష్ుముకాని ధవని ఇచచ న్పుపడు యదిమున్కెవడు
సిదిపడును?
ఆల్లగ మీరు సపష్ుమైన్ మ్యటలు నాలుకతో పలికితేనేగాని పలికిన్ది ఏల్లగు
తెలియను? మీరు గాలితో మ్యటల్లడు చన్న ట్ట
ు ందురు.
లోకమ్ందు ఎనోన విధములగు భాష్లున్నను వాటిలో ఒకట్టైన్ను
సపష్ుముకానిదై యండదు.
మ్యటల అరథము నాకు తెలియకుండిన్ యెడల మ్యటల్లడు వానికి నేను
పరదేశినిగా ఉందును, మ్యటల్లడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును.
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మీరు ఆత్ిసంబంధమైన్ వరముల విష్యమై ఆసకిిగలవారు గనుక
సంఘమున్కు కేుమ్యభివృదిి కలుగునిమిత్తము అవి మీకు విసతరించన్ట్ట
ా
పరయత్నము చేయడి.
భాష్తో మ్యటల్లడువాడు అరథముచెపుప శకిికలుగుటకెై ప్ర
ర రథన్చేయవలను.

And even things without life, making sounds, whether pipe or harp, unless
they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or
harped?
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself for
the battle?
So likewise you, unless ye utter by the tongue words easy to be understood,
how shall it be known what is spoken, for ye shall be speaking into the air?

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them
is without signification.

Even so ye, inasmuch as ye are zealous to possess spiritual gifts, seek that ye
may excel to the edifying of the church.
Therefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may
interpret.
For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding
is unfruitful.
What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the
understanding also; I will sing with the spirit, and I will sing with the
understanding also.
Else, when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the
room of the unlearned say "Amen" at thy giving of thanks, seeing he
understandeth not what thou sayest?
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.

నేను భాష్తో ప్ర
ర రథన్ చేసిన్యెడల నా ఆత్ి ప్ర
ర రథన్చేయను గాని నా మ్న్సుస I thank my God that I speak with tongues more than ye all.
ఫలవంత్ముగా ఉండదు.
కాబటిు ఆత్ితో ప్ర
ర రథన్ చేతును, మ్న్సుసతోను ప్ర
ర రథన్ చేతును; ఆత్ితో
Yet in the church I would rather speak five words with my understanding,
ప్రడుదును, మ్న్సుసతోను ప్రడుదును.
that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an
unknown tongue.
లేనియెడల నీవు ఆత్ితో సోతత్ిము చేసిన్పుపడు ఉపదేశము పందనివాడు
Brethren, be not children in understanding. Nonetheless, in malice be ye
నీవు చెపుపదానిని గరహింపలేడు గనుక, నీవు కృత్జాతాసు
త తులు
children, but in understanding be men.
చెలిాంచిన్పుపడు ఆమేన్ అని వాడల్లగు పలుకును?
నీవెైతే బాగుగానే కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానవు గాని యెదుటివాడు
కేుమ్యభివృదిి పందడు.

In the law it is written: "With men of other tongues and other lips will I
speak unto this people; and yet for all that they will not hear Me," saith the
Lord.
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నేను మీ యందరికంట్ట ఎకుకవగా భాష్లతో మ్యటల్లడుచనానను; అందుకు Therefore tongues are for a sign, not to those who believe, but to those who
దేవుని సు
త త్రంచె దను.
believe not; but prophesying serveth not those who believe not, but those
who believe.
అయిన్ను సంఘములో భాష్తో పదివేల మ్యటలు పలుకుటకంట్ట, ఇత్రులకు If therefore the whole church come together into one place and all speak
బోధకలుగున్ట్ట
ా నా మ్న్సుసతో అయిదు మ్యటలు పలుకుట మేలు.
with tongues, and there come in those who are unlearned or unbelievers,
will they not say that ye are mad?
సహోదరుల్లరా, మీరు బుదిివిష్యమై పసిపలాలు కాక దుష్ుత్వము విష్యమై But if all prophesy, and there come in one that believeth not or is
శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిి విష్యమై పదదవారలై యండుడి.
unlearned, he is convinced by all and is judged by all,
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అన్ా భాష్లు మ్యటల్లడు జనులదావరాను, పరజనుల పదవులదావరాను, ఈ and thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on
జనులతో మ్యటల్లడుదును; అపపటికెైన్ను వారు నా మ్యట విన్కపోదురు అని his face he will worship God and report that God is in you in truth.
పరభువు చెపుపచనానడని ధరిశాసతీములో వా
ర య బడ
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కాబటిు భాష్లు విశావసులకు కాదు అవిశావసులకే సూచకమైయన్నవి.
పరవచించట అవి శావసులకు కాదు విశావసులకే సూచకమై యన్నది.
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సంఘమ్ంత్య ఏకముగా కూడి అందరు భాష్లతో మ్యటల్లడుచండగా,
ఉపదేశము పందనివారైన్ను అవి శావసులైన్ను లోపలికి వచిచన్యెడల, మీరు
వెఱ్ఱఱమ్యట ల్లడుచనానరని అనుకొందురు కదా?
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అయితే అందరు పరవచించచండగా అవిశావసియె
ై న్ను ఉపదేశము పందని
వాడెైన్ను లోపలికి వచిచన్యెడల, అందరి బోధవలన్ తాను ప్రపన్ని గరహించి,
అందరివలన్ విమ్రిశంపబడును.
అపుపడత్ని హృదయరహసాములు బయలుపడును.ఇందు వలన్ దేవుడు
నిజముగా మీలో ఉనానడని పరచరముచేయచ అత్డు సాగిలపడి దేవునికి
న్మ్సాకరము చేయను.
సహోదరుల్లరా, యిపుపడు మీలో ఏమి జరుగు చన్నది? మీరు కూడి
వచచన్పుపడు ఒకడు ఒక కీరిన్ ప్రడవలన్ని యనానడు; మ్రియొకడు
బోధింపవలన్ని యనానడు; మ్రియొకడు త్న్కు బయలు పరచబడిన్ది
పరకటన్చేయవలన్ని యనానడు; మ్రియొకడు భాష్తో మ్యటల్లడవలన్ని
యనానడు; మ్రియొకడు అరథము చెపప వలన్ని యనానడు. సరే;
సమ్సతమును కేుమ్యభివృదిి కలుగుటకెై జరుగనియాడి.
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భాష్తో ఎవడెైన్ను మ్యటల్లడితే, ఇదదరు అవసరమైన్ యెడల ముగు
ు రికి
For ye may all prophesy one by one, that all may learn and all may be
మించకుండ, వంతులచొపుపన్ మ్యటల్లడవలను, ఒకడు అరథము చెపప వలను. comforted.
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అరథము చెపుపవాడు లేనియెడల అత్డు సంఘ ములో మౌన్ముగా
ఉండవలను గాని, త్న్తోను దేవునితోను మ్యటల్లడుకొన్వచచను.
పరవకిలు ఇదదరు ముగు
ు రు మ్యటల్లడవచచను; త్కికన్వారు వివేచింపవలను.

1 Corinthians

14

30

How is it then, brethren? When ye come together every one of you hath a
psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an
interpretation. Let all things be done for edification.
If any man speak in an unknown tongue, let it be by two or at the most by
three, and then in turn, and let one interpret.

But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him
speak to himself and to God.
Let two or three prophets speak, and let the others judge.

If anything be revealed to another who sitteth by, let the�?®first hold his
peace.

The spirits of the prophets are subject to the prophets,

for God is not the author of confusion, but of peace, as it is in all churches of
the saints.
అయితే కూరుచన్న మ్రి యొకనికి ఏదైన్ను బయలు పరచబడిన్ యెడల
Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto
మొదటివాడు మౌన్ముగా ఉండవలను.
them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also
saith the law.
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అందరు నేరుచకొనున్ట్ట
ా ను అందరు హెచచరిక పందున్ట్ట
ా ను మీరందరు ఒకని And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home, for it is
త్రువాత్ ఒకడు పరవచింపవచచను.
a shame for women to speak in the church.
మ్రియ పరవకిల ఆత్ిలు పరవకిల సావధీన్ములో ఉన్నవి.
What? Did the Word of God come out from you? Or did it come unto you
only?
ఆల్లగ పరిశుదు
ి ల సంఘము లనినటిలో దేవుడు సమ్య ధాన్మున్కే కరి గాని
If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge
అలారికి కరి కాడు.
that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
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మ్రియ సహోదరుల్లరా, నేను మీకు పరకటించిన్ సువారిను మీకు
తెలియపరచచనానను.
మీరు దానిని అంగీకరించిత్రరి, దానియందే నిలిచియనానరు. మీ విశావ సము
వారథమైతేనే గాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారి మీకు పరకటించిత్రనో ఆ
ఉపదేశమును మీరు గటిుగా పట్ట
ు కొనియన్న యెడల ఆ సువారివలన్నే మీరు
రక్షణపందువారై యందురు.
నాకియాబడిన్ ఉపదేశమును మొదట మీకు అపపగించిత్రని. అదేమ్న్గా,
లేఖన్ముల పరకారము కీరసు
త మ్న్ ప్రపములనిమిత్తము మ్ృత్రపందను,
సమ్యధిచేయబడెను,
లేఖన్ముల పరకారము మూడవదిన్మున్ లేపబడెను.
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ఆయన్ కేఫాకును, త్రువాత్ పండెరండుగురికిని కన్బడెను.

1 Corinthians

15

6

1 Corinthians

15

7

1 Corinthians

15

8

అట్టపమ్ిట ఐదు వందలకు ఎకుకవెైన్ సహోదరులకు ఒకకసమ్యమ్ందే
కన్బడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపపటివరకు నిలిచియనానరు, కొందరు
నిదిరంచిరి.
త్రువాత్ ఆయన్ యాకోబుకును, అట్టత్రువాత్ అపసతలుల కందరికిని కన్
బడెను.
అందరికి కడపట అకాలమ్ందు పుటిున్ట్ట
ు న్న నాకును కన్బడెను;

స్త్తీలు సంఘములలో మౌన్ముగా ఉండవలను; వారు లోబడియండవలసిన్దే
గాని, మ్యటల్లడుటకు వారికి సెలవు లేదు. ఈల్లగు ధరిశాసతీమును
చెపుపచన్నది.
వారు ఏమైన్ను నేరుచకొన్గోరిన్ యెడల, ఇంట త్మ్ త్మ్ భ్రిల
న్డుగవలను; సంఘ ములో స్త్తీ మ్యటల్లడుట అవమ్యన్ము.
దేవుని వాకాము మీ యొదద నుండియే బయలువెళ్లానా? మీయొదదకు మ్యత్ిమే
వచెచనా?
ఎవడెైన్ను తాను పరవకిన్నియె
ై న్ను ఆత్ిసంబంధిన్ని యె
ై న్ను త్లంచకొనిన్
యెడల, నేను మీకు వా
ర యచన్నవి పరభువుయొకక ఆజాలని అత్డు
దృఢముగా తెలిసికొన్వలను.
ఎవడెైన్ను తెలియని వాడెైతే తెలియని వాడుగానే యండనిముి.
కాబటిు నా సహోదరుల్లరా, పరవచించట ఆసకిితో అపేకిుంచడి, భాష్లతో
మ్యటల్లడుట ఆటంకపరచకుడి గాని,
సమ్సతమును మ్రాాదగాను కరమ్ముగాను జరుగ నియాడి.

But if any man be ignorant, let him be ignorant.

Therefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak in tongues.
Let all things be done decently and in order.
Moreover, brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto
you, which you also have received, and wherein ye stand,
by which ye also are saved if ye keep in memory what I preached unto you-unless ye have believed in vain.
For I delivered unto you first of all that which I also received: how that Christ
died for our sins according to the Scriptures,
and that He was buried, and that He arose again the third day according to
the Scriptures,
and that He was seen by Cephas, then by the twelve,
and that He was seen by over five hundred brethren at once, of whom the
greater part remain unto this present, but some have fallen asleep.

After that He was seen by James, then by all the apostles.

And last of all He was seen by me also, as by one born out of due time.
For I am the least of the apostles, not meet to be called an apostle, because
I persecuted the church of God.
But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed
upon me was not in vain; but I labored more abundantly than they all -- yet
not I, but the grace of God which was with me.
Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.

Now if Christ is preached, that He rose from the dead, how say some among
you that there is no resurrection of the dead?
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ఏలయన్గా నేను అపసతలులందరిలో త్కుకవవాడను దేవుని సంఘమును
హింసించిన్ందున్ అపసతలుడన్బడుటకు యోగుాడనుకాను.

But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
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and if Christ be not risen, then our preaching is vain, and your faith is also
vain.
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అయిన్ను నేనేమైయనాననో అది దేవుని కృపవలన్నే అయియనానను.
మ్రియ నాకు అనుగరహింపబడిన్ ఆయన్కృప నిష్ులము కాలేదు గాని,
వారందరికంట్ట నేనకుకవగా పరయాసపడిత్రని.
నేనైన్నేమి వారైన్నేమి, ఆల్లగున్నే మేము పరకటించచనానము, ఆల్లగున్నే
మీరును విశవసించిత్రరి.
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కీరసు
త మ్ృతులలోనుండి లేపబడియనానడని పరక టింపబడుచండగా మీలో
కొందరుమ్ృతుల పున్రుతా
థ న్ము లేదని యెట్ట
ా చెపుపచనానరు?
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మ్ృతుల పున్రు తా
థ న్ము లేనియెడల, కీరసు
త కూడ లేపబడి యండలేదు.
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మ్రియ కీరసు
త లేపబడియండనియెడల మేము చేయ పరకటన్ వారథమే, మీ
Then also those who have fallen asleep in Christ have perished.
విశావసమును వారథమే.
దేవుడు కీరసు
త ను లేపన్ని, ఆయన్నుగూరిచ మేము సాక్షాము చెపపయనానము If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
గదా? మ్ృతులు లేపబడనియెడల దేవు డాయన్ను లేపలేదు గనుక మేమును
దేవుని విష్యమై అబదిపు సాకు
ు లముగా అగపడుచనానము.
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మ్ృతులు లేపబడని యెడల కీరసు
త కూడ లేపబడలేదు.
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ఇపుపడెైతే నిదిరంచిన్వారిలో పరథమ్ఫలముగా కీరసు
త మ్ృతులలోనుండి
లేపబడియనానడు.
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మ్నుషుాని దావరా మ్రణము వచెచను గనుక మ్నుషుాని దావరానే మ్ృతుల
పున్రుతా
థ న్మును కలిగెను.
ఆదామున్ందు అందరు ఏల్లగు మ్ృత్రపందుచనానరో, ఆల్లగున్నే
కీరసు
త న్ందు అందరు బరదికింపబడుదురు.
పరత్రవాడును త్న్ త్న్ వరుసలోనే బరదికింపబడును; పరథమ్ ఫలము కీరసు
త ;
త్రువాత్ కీరసు
త వచిచన్పుడు ఆయన్వారు బరది కింపబడుదురు.
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Yea, and we are found to be false witnesses of God, because we have
testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if so it
be that the dead rise not.
For if the dead rise not, then is Christ not raised;

and if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.

But now Christ is risen from the dead, and become the firstfruits of those
who slept.
కీరసు
త లేపబడని యెడల మీ విశావసము వారథమే, మీరింకను మీ ప్రపములలోనే For since by man came death, by Man came also the resurrection of the
యనానరు.
dead.
అంతేకాదు, కీరసు
త న్ందు నిదిరంచిన్ వారును న్శించిరి.
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive;
ఈ జీవిత్కాలముమ్ట్ట
ు కే మ్న్ము కీరసు
త న్ందు నిరీకిుంచవారమైన్యెడల
but every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward those who
మ్నుషుా లందరి కంట్ట దౌరాభగుాలమై యందుము.
are Christ's at His coming.
Then cometh the end when He shall have delivered up the Kingdom to God,
even the Father, when He shall have put down all rule, and all authority and
power.
For He must reign until He hath put all enemies under His feet.
The last enemy that shall be destroyed is death,

for "He hath put all things under His feet." But when He saith "all things" are
put under Him, it is manifest that He is excepted, who did put all things
under Him.
అట్టత్రువాత్ ఆయన్ సమ్సతమైన్ ఆధి పత్ామును, సమ్సతమైన్
And when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son Himself
అధికారమును, బలమును కొటిువేసి త్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునికి రాజాము
also be subject unto Him who put all things under Him, that God may be all
అపపగించను; అపుపడు అంత్ము వచచను.
in all.
ఎందుకన్గా త్న్ శతు
ి వులన్ందరిని త్న్ ప్రదముల కిరంద ఉంచవరకు ఆయన్ Else, what shall they do who are baptized for the dead, if the dead rise not
రాజాపరిప్రలన్ చేయచండవలను.
at all? Why are they then baptized for the dead?
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కడపట న్శింపజేయబడు శతు
ి వు మ్రణము.
దేవుడు సమ్సతమును కీరసు
త ప్రదములకిరంద లోపరచియంచెను. సమ్సతమును
లోపరచబడి యన్నదని చెపపన్పుపడు ఆయన్కు సమ్సతమును
లోపరచిన్వాడు త్పప సమ్సతమును లోపరచబడి యన్నదను సంగత్ర
విశదమే.
మ్రియ సమ్సతమును ఆయన్కు లోపరచబడి న్పుపడు దేవుడు సరవములో
సరవమ్గు నిమిత్తము కుమ్యరుడు త్న్కు సమ్సతమును లోపరచిన్ దేవునికి
తానే లోబడును.
ఇట్ట
ా కానియెడల మ్ృతులకొరకెై బాపతసిము పందు వారేమి చేతురు?
మ్ృతులేమ్యత్ిమును లేపబడనియెడల మ్ృతులకొరకు వారు బాపతసిము
పందనేల?
మ్రియ మేము గడియగడియకు ప్ర
ర ణభ్యముతో నుండనేల?

And why stand we in jeopardy every hour?
I declare by my rejoicing in you which I have in Christ Jesus our Lord: I die
daily.

35

అయితే మ్ృతులేల్లగు లేతురు? వారటిు శరీర ముతో వతు
త రని యొకడు
అడుగును.

All flesh is not the same flesh; but there is one kind of flesh of men, another
flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.
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ఓ అవివేకీ, నీవు వితు
త న్ది చచిచతేనే గాని బరదికింపబడదు గదా.
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నీవు వితు
త దానిని చూడగా అది గోధుమ్గింజయె
ై న్ను సరే, మ్రి ఏ
గింజయె
ై న్ను సరే, వటిు గింజనే వితు
త చనానవు గాని పుటుబోవు శరీరమును
వితు
త ట లేదు.
అయితే దేవుడ త్న్ చిత్తపరకారము నీవు విత్రతన్దానికి శరీరము ఇచచను.
మ్రియ పరత్ర విత్తన్మున్కును దాని దాని శరీరము ఇచచచనానడు.
మ్యంసమ్ంత్య ఒక విధమైన్ది కాదు.
మ్నుష్ా మ్యంసము వేరు, మ్ృగమ్యంసము వేరు, పకిు మ్యంసమువేరు, చేప
మ్యంసము వేరు.
మ్రియ ఆకాశవసు
త రూపములు కలవు, భూవసు
త రూపములు కలవు; ఆకాశ
వసు
త రూపముల మ్హిమ్ వేరు, భూవసు
త రూపముల మ్హిమ్ వేరు.

There are also celestial bodies and bodies terrestrial; but the glory of the
celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.
There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another
glory of the stars; for one star differeth from another star in glory.
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If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what
advantage is there to me, if the dead rise not? "Let us eat and drink, for
tomorrow we die!"
Be not deceived: "Evil associations corrupt good manners."

Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of
God. I speak this to your shame.
సహోదరుల్లరా, మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసున్ందు మిముినుగూరిచ నాకు
But some man will say, "How are the dead raised up? And with what body
కలిగియన్న అత్రశయముతోడు నేను దిన్దిన్మును చనిపోవుచనానను అని do they come?"
చెపుపదును.
మ్నుష్ారీత్రగా, నేను ఎఫెసులో మ్ృగములతో పోరా డిన్యెడల నాకు
Thou fool, that which thou sowest is not quickened, unless it die.
ల్లభ్మేమి? మ్ృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక త్రందము
తా
ి గుదము.
మోసపోకుడి. దుష్ుసాంగత్ాము మ్ంచి న్డవడిని చెరు పును.
And that which thou sowest is not that body which shall be, but bare grain,
by chance of wheat or of some other grain.
నీత్రపరవరిన్గలవారై మేలొకని, ప్రపము చేయకుడి; దేవునిగూరిచన్ జా
ా న్ము
But God giveth it a body as it hath pleased Him, and to every seed his own
కొందరికి లేదు. మీకుసిగు
ు కలుగుటకెై యిట్ట
ా చెపుపచనానను.
body.

So also is the resurrection of the dead: It is sown in corruption; it is raised in
incorruption.
It is sown in dishonor; it is raised in glory. It is sown in weakness; it is raised
in power.
It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body,
and there is a spiritual body.

నూరుాని మ్హిమ్ వేరు, చందు
ర ని మ్హిమ్వేరు, న్క్షత్ిముల మ్హిమ్ వేరు.
And so it is written: "The first man Adam was made a living soul." The last
మ్హిమ్నుబటిు యొక న్క్షత్ిమున్కును మ్రియొక సక్షత్ిమున్కును
Adam was made a quickening Spirit.
భేదముకలదు గదా
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మ్ృతుల పున్రుతా
థ న్మును ఆల్లగ. శరీరము క్షయమైన్దిగా విత్తబడి
అక్షయమైన్దిగా లేపబడును;
ఘన్హీన్మైన్దిగా విత్తబడి మ్హిమ్గలదిగా లేపబడును; బలహీన్మైన్దిగా
విత్తబడి, బలమైన్దిగా లేపబడును;
పరకృత్రసంబంధమైన్ శరీరముగా విత్తబడి ఆత్ిసంబంధ శరీరముగా
లేపబడును. పరకృత్రసంబంధమైన్ శరీరమున్నది గనుక ఆత్ిసంబంధమైన్
శరీరముకూడ ఉన్నది.
ఇందు విష్యమైఆదామ్ను మొదటి మ్నుషుాడు జీవించ ప్ర
ర ణ ఆయెన్ని
వా
ర యబడియన్నది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయ ఆత్ి ఆయెను.

However that which is spiritual was not first, but that which is natural, and
afterward that which is spiritual.
The first man is of the earth, earthy; the second Man is the Lord from
Heaven.
As is the earthy, such are they also that are earthy; and as is the heavenly,
such are they also that are heavenly.

ఆత్ిసంబంధమైన్ది మొదట కలిగిన్ది కాదు, పరకృత్రసంబంధమైన్దే మొదట
కలిగిన్ది; త్రువాత్ ఆత్ిసంబంధమైన్ది.
మొదటి మ్ను షుాడు భూసంబంధియె
ై మ్ంటినుండి పుటిున్ వాడు, రండవ
మ్నుషుాడు పరలోకమునుండి వచిచన్వాడు.
మ్ంటినుండి పుటిున్వాడెటిువాడో మ్ంటినుండి పుటిున్వారును అటిువారే,
పరలోకసంబంధి యెటిువాడో పరలోకసంబంధులును అటిు వారే.

Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the Kingdom of
God; neither doth corruption inherit incorruption.
Behold, I show you a mystery: We shall not all sleep; but we shall all be
changed
in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet
shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be
changed.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on
immortality.
So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal
shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that
is written: "Death is swallowed up in victory."
"O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?"
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మ్రియ మ్న్ము మ్ంటినుండి పుటిున్వాని పోలికను ధరించిన్ పరకారము
పరలోకసంబంధిపోలికయ ధరింతుము.
సహోదరుల్లరా, నేను చెపుపన్ది ఏమ్న్గా రకిమ్యంస ములు దేవుని
రాజామును సవత్ంత్రించకొన్ నేరవు; క్షయత్ అక్షయత్ను
సవత్ంత్రించకొన్దు.
ఇదిగో మీకు ఒక మ్రిము తెలుపుచనానను; మ్న్ మ్ందరము నిదిరంచము
గాని నిమిష్ములో, ఒక రపప ప్రట్టన్, కడబూర మో
ా గగానే మ్న్మ్ందరము
మ్యరుప పందుదుము.
బూర మో
ా గును; అపుపడు మ్ృతులు అక్షయలుగా లేపబడుదురు, మ్న్ము
మ్యరుప పందుదుము.
క్షయమైన్ యీ శరీరము అక్షయత్ను ధరించకొన్వలసి యన్నది;
మ్రిామైన్ యీ శరీరము అమ్రిాత్ను ధరించ కొన్వలసియన్నది.
ఈ క్షయమైన్ది అక్షయత్ను ధరించకొనిన్పుపడు,ఈ మ్రిా మైన్ది
అమ్రిాత్ను ధరించ కొనిన్పుపడు, విజయమ్ందు మ్రణము
మింగివేయబడెను అని వా
ర యబడిన్ వాకాము నరవేరును.
ఓ మ్రణమ్య, నీ విజయమకకడ? ఓ మ్రణమ్య, నీ ములాకకడ?
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మ్రణపు ములు
ా ప్రపము; ప్రపమున్కున్న బలము ధరిశాసతీమే.
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అయిన్ను మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త మూలముగా మ్న్కు జయము
And when I come, whomever ye shall approve by your letters I will send to
అనుగరహించచన్న దేవునికి సోతత్ిము కలుగును గాక.
bring your liberality unto Jerusalem.
కాగా నా పరయ సహోదరుల్లరా, మీ పరయాసము పరభువున్ందు వారథముకాదని And if it be meet that I go also, they shall go with me.
యెరిగి, సిథరులును, కదలనివారును, పరభువు కారాాభివృదిియందు ఎపపటికిని
ఆసకు
ి లునై యండుడి.

And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image
of the heavenly.

The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.
But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus
Christ!
Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always
abounding in the work of the Lord, for ye know that your labor is not in vain
in the Lord.
Now concerning the collection for the saints: As I have given orders to the
churches of Galatia, even so do ye.
Upon the first day of the week, let every one of you lay aside in store as God
hath prospered him, so that there need be no gatherings when I come.
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పరిశుదు
ి లకొరకెైన్ చందావిష్యమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు
నియమించిన్ పరకారము మీరును చేయడి.
నేను వచిచన్పుపడు చందా పోగుచేయకుండ పరత్ర ఆది వారమున్ మీలో
పరత్రవాడును తాను వరిిలిాన్ కొలది త్న్యొదద కొంత్ సొముి నిలువ
చేయవలను.
నేను వచిచన్పుపడు మీరవరిని యోగుాలని యెంచి పత్రికలితు
త రో, వారిచేత్ మీ
ఉపకార దరవామును యెరూష్లేమున్కు పంపుదును.
నేను కూడ వెళ్ల
ా ట యకిమైన్యెడల వారు నాతో కూడ వతు
త రు.
అయితే మ్యసిదోనియలో సంచార మున్కు వెళానుదేదశించచనానను గనుక
మ్యసిదోనియలో సంచారమున్కు వెళ్లాన్పుపడు మీయొదదకు వచెచదను.

Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia (for I am
passing through Macedonia).
And it may be that I will abide, yea, and winter with you,that ye may send
me on my journey whithersoever I go.

Now if Timothy come, see that he may be with you without fear, for he
worketh the work of the Lord, as I also do.

7

అపుపడు మీయొదద కొంత్కాలము ఆగవచచను, ఒక వేళ శీత్కాలమ్ంత్య
గడుపుదును. అపుపడు నేను వెళ్లాడి సథలమున్కు మీరు న్నున
సాగన్ంపవచచను.
పరభువు సెలవెైతే మీయొదద కొంత్కాలముండ నిరీ కిుంచచనానను

16

8

గనుక ఇపుపడు మ్యరుములో మిముిను చూచటకు నాకు మ్న్సుసలేదు.
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Watch ye; stand fast in the faith; acquit yourselves like men; be strong.
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కారాానుకూలమైన్ మ్ంచి సమ్యము నాకు ప్ర
ర పతంచియన్నది; మ్రియ
ఎదిరించవారు అనేకులునానరు గనుక పంతెకొసు
త వరకు ఎఫెసులో
నిలిచియందును.
త్రమోత్ర వచిచన్యెడల అత్డు మీయొదద నిరభయడెై యండున్ట్ట
ా
చూచకొనుడి, నావలనే అత్డు పరభువు పనిచేయచనానడు
గనుక ఎవడెైన్ అత్నిని త్ృణీకరింప వదు
ద . నా యొదదకు వచచటకు అత్నిని
సమ్యధాన్ముతో సాగన్ంపుడి; అత్డు సహోదరులతో కూడ వచచన్ని
యెదురు చూచచనానను.
సహోదరుడెైన్ అపలో
ా ను గూరిచన్ సంగత్ర ఏమ్న్గా, అత్డ్ర సహోదరులతో
కూడ మీయొదదకు వెళావలన్ని నేన్త్ని చాల బత్రమ్యలుకొంటిని గాని,
యిపుపడు వచచటకు అత్నికి ఎంత్మ్యత్ిమును మ్న్సుసలేదు,
వీలైన్పుపడత్డు వచచను.
మలకువగా ఉండుడి, విశావసమ్ందు నిలుకడగా ఉండుడి, పౌరుష్ముగలవారై
యండుడి, బలవంతులై యండుడి;
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మీరు చేయ కారాములనినయ పేరమ్తో చేయడి.
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For they have refreshed my spirit and yours; therefore acknowledge ye
those who are such.
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the
Lord, with the church that is in their house.
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సెతఫను ఇంటివారు అకయయొకక పరథమ్ఫలమై యనానరనియ, వారు
పరిశుదు
ి లకు పరిచరా చేయటకు త్ముిను తాము అపపగించకొని
యనానరనియ మీకు తెలియను.
కాబటిు సహోదరుల్లరా, అటిువారికిని, పనిలో సహాయముచేయచ
All the brethren greet you. Greet ye one another with a holy kiss.
పరయాసపడుచ ఉండు వారికందరికిని మీరు విధేయలై యండవలన్ని
మిముిను బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

1 Corinthians

16

1

1 Corinthians

16

2

1 Corinthians

16

3

1 Corinthians
1 Corinthians

16
16

4
5

1 Corinthians

16

6

1 Corinthians

16

1 Corinthians

For I will not see you now on my way, but I trust to tarry a while with you, if
the Lord permit.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
For a great door, and effectual, has opened unto me, and there are many
adversaries.

Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he
may come unto me; for I look for him with the brethren.
Now concerning our brother Apollos: I greatly desired that he should come
unto you with the brethren, but it was not at all his will to come at this time;
but he will come when it shall be convenient.

Let all your things be done with charity.
I beseech you, brethren (ye know the household of Stephanas and that it is
the firstfruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the
ministry of the saints),
that ye submit yourselves unto such and to everyone that helpeth with us
and laboreth.

I am glad about the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for
that which was lacking on your part they have supplied.

సెతఫను, ఫొరూినాతు, అకా యికు అనువారు వచిచన్ందున్
సంతోష్ంచచనానను.
మీరులేని కొరత్ను వీరు నాకు తీరిచ నా ఆత్ికును మీ ఆత్ికును సుఖము
కలుగజేసిరి గనుక అటిువారిని సనాి నించడి.
ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు. అకుల
పరసికలా అనువారును, వారి యింటనున్న సంఘమును, పరభువున్ందు మీకు
అనేక వందన్ములు చెపుపచనానరు.
సహోదరులందరు మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు. పవిత్ిమైన్
ముదు
ద పట్ట
ు కొని, మీరు ఒకరికి ఒకరు వందన్ములు చేసికొనుడి.
పౌలను నేను నా చేత్రతోనే వందన్ వచన్ము వా
ర య చనానను.
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The salutation of me, Paul, with mine own hand.
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ఎవడెైన్ను పరభువును పేరమింపకుంటే వాడు శపంపబడునుగాక; పరభువు
వచచచనానడు
పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీకు తోడెైయండును గాక.
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కీరసు
త యేసున్ందలి నా పేరమ్ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన్.
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దేవుని చిత్తమువలన్ కీరసు
త యేసుయొకక అపసతలుడెైన్ పౌలును, మ్న్
సహోదరుడెైన్ త్రమోత్రయను, కొరింథులో నున్న దేవుని సంఘమున్కును,
అకయయందంత్టనున్న పరిశుదు
ి లకందరికిని శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.
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మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ కృపయ
సమ్యధాన్మును మీకు కలుగును గాక.

And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which
is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer; or
whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.
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కనికరము చూపు త్ండిర, సమ్సతమైన్ ఆదరణను అనుగర హించ దేవుడు, మ్న్
పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త త్ండిరయనైన్ దేవుడు సు
త త్రంపబడునుగాక.

And our hope for you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the
sufferings, so shall ye be also of the consolation.
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దేవుడు మ్ముిను ఏ ఆదరణతో ఆదరించచనానడో, ఆ ఆదరణతో ఎటిు
శర మ్లలో ఉన్నవారినైన్ను ఆదరించటకు శకిిగలవార మ్గున్ట్ట
ా , ఆయన్
మ్యశర మ్ అంత్టిలో మ్ముిను ఆదరించ చనానడు.

For we would not have you ignorant, brethren, of our trouble which came to
us in Asia: that we were pressed beyond measure, beyond strength,
insomuch that we despaired even of life.
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కీరసు
త యొకక శర మ్లు మ్యయందేల్లగు విసతరించచన్నవో, ఆల్లగ కీరసు
త దావరా
But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in
ఆదరణయ మ్యకు విసతరించచన్నది.
ourselves but in God who raiseth the dead,
మేము శర మ్ పందిన్ను మీ ఆదరణకొరకును రక్షణకొరకును పందుదుము;
who delivered us from so great a death, and doth deliver us, in whom we
మేమ్యదరణ పందిన్ను మీ ఆదరణకొరకెై పందుదుము. ఈ ఆదరణ,
trust that He will yet deliver us.
మేముకూడ పందుచన్నటిు ఆ శర మ్లను ఓపకతో సహించటకు కారాసాధకమై
యన్నది.
మీరు శర మ్లలో ఏల్లగు ప్రలివారైయనానరో, ఆల్లగ ఆదరణలోను
Ye also helped by praying together for us, so that for the gift bestowed upon
ప్రలివారైయనానరని యెరుగుదుము గనుక మిముినుగూరిచన్ మ్య నిరీక్షణ us by means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.
సిథరమైయన్నది.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha!
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.

My love be with you all in Christ Jesus. Amen.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,
Unto the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all
Achaia:
Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus
Christ.
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of
mercies and the God of all comfort,
who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort
those who are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are
comforted by God.
For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also
aboundeth by Christ.

సహో దరుల్లరా, ఆసియలో మ్యకు త్టసిథంచిన్ శర మ్నుగూరిచ మీకు
తెలియకుండుట మ్యకిష్ుములేదు; అదేదన్గా మేము బరదుకుదుమ్ను
న్మ్ికములేక యండున్ట్ట
ా గా, మ్య శకిికి మించిన్ అత్ాధిక భారమువలన్
కు
ర ంగిపోత్రవిిు.
మ్రియ మ్ృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మ్యయందే మేము న్మిిక
యంచకుండున్ట్ట
ా మ్రణమ్గుదుమ్ను నిశచయము మ్యమ్ట్ట
ు కు మ్యకు
కలిగియండెను.
ఆయన్ అటిు గొపప మ్రణమునుండి మ్ముిను త్పపంచెను, ఇక ముందుకును
త్పపంచను. మ్రియ మ్యకొరకు ప్ర
ర రథన్చేయటవలన్ మీరు కూడ
సహాయము చేయచండగా, ఆయన్ ఇక ముందుకును మ్ముిను
త్పపంచన్ని ఆయన్యందు నిరీక్షణ గలవారమై యనానము.

For our rejoicing is this, the testimony of our conscience: that we have had
our discourse in the world, and more abundantly toward you, not with
fleshly wisdom, but by the grace of God in simplicity and godly sincerity.
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అందువలన్ అనేకుల ప్ర
ర రథన్ దావరా, మ్యకు కలిగిన్ కృప్రవరముకొరకు
అనేకులచేత్ మ్య విష్యమై కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంపబడును.

And in this confidence, I was minded to come unto you before this, that ye
might have a second benefit:

1

12

మ్య అత్రశయమేదన్గా, లౌకిక జా
ా న్ము న్నుసరింపక, దేవుడనుగరహించ
పరిశుదిత్తోను నిషాకపటాముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో
న్డుచకొంటి మ్నియ, విశ్రష్ముగా మీయెడలను న్డుచకొంటిమ్నియ,
మ్య మ్న్సాసకిు సాక్షామిచచటయే

to visit you on my way to Macedonia, and to come again to you on my way
out of Macedonia, and be sent by you on my way toward Judea.
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మీరు చదువుకొని పూరిిగా గరహించిన్ సంగతులు త్పప, మ్రేవియ మీకు
వా
ర యట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒపుపకొందురని నిరీ కిుంచచనానము.
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మ్రియ మ్న్ పరభువెైన్ యేసుయొకక దిన్మ్ందు మీరు మ్యకేల్లగో, ఆల్లగ
మేము మీకును అత్రశయకారణమై యందుమ్ని, మీరు కొంత్ మ్ట్ట
ు కు
మ్ముిను ఒపుపకొనియనానరు.
మ్రియ ఈ న్మిికగలవాడనై మీకు రండవ కృప్ర వరము లభించన్ట్ట
ా
మొదట మీయొదదకు వచిచ,

When therefore I was thus minded, did I decide lightly? Or the things which
I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be
"yea, yea" and "nay, nay"?
But as God is true, our word toward you was not "yea" and "nay."
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మీ యొదదనుండి మ్యసిదోనియకు వెళ్లా మ్యసిదోనియనుండి మ్రల మీయొదదకు
వచిచ, మీచేత్ యూదయకు సాగన్ంప బడవలన్ని ఉదేదశించిత్రని.
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కావున్ నేనీల్లగు ఉదేదశించి చపలచితు
త డనుగా న్డుచకొంటినా? అవును
Now He who establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God,
అవున్ని చెపుపచ, కాదు కాదనున్ట్ట
ు పరవరిింపవలన్ని నా యోచన్లను
శరీరానుసారముగా యోచించచనాననా?
దేవుడు న్మ్ిదగిన్వాడు గనుక మేము మీకు చెపపన్ వాకాము అవున్ని చెపప who hath also put His seal upon us, and given us the pledge of the Spirit in
కాదనున్ట్ట
ు గా ఉండలేదు.
our hearts.
మ్యచేత్, అన్గా నా చేత్ను సిల్లవను చేత్ను త్రమోత్రచేత్ను, మీలో
Moreover I call God for a record upon my soul, that it was to spare you that
పరకటింపబడిన్ దేవుని కుమ్యరుడగు యేసుకీరసు
త అవున్ని చెపప కాదనువాడెై
I came not as yet unto Corinth,
యండలేదు గాని ఆయన్ అవున్నువాడెై యనానడు.
దేవుని వాగా
ద న్ములు ఎనినయె
ై న్ను అనినయ కీరసు
త న్ందు అవున్న్నట్ట
ు గానే
not that we have dominion over your faith, but are helpers for your joy. For
యన్నవి గనుక మ్న్దావరా దేవునికి మ్హిమ్ కలుగుటకెై అవి ఆయన్వలన్ by faith ye stand.
నిశచయములై యన్నవి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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For we write no other things unto you than what ye read or acknowledge;
and I trust ye shall acknowledge even to the end,
as ye also have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as
ye also are ours in the Day of the Lord Jesus.

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even
by me and Silvanus and Timothy, was not "yea" and "nay," but in Him was
"yea."
For all the promises of God in Him are "yea"; and in Him "amen" unto the
glory of God by us.
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మీతో కూడ కీరసు
త న్ందు నిలిచియండున్ట్ట
ా గా మ్ముిను సిథరపరచి
అభిషేకించిన్వాడు దేవుడ.
ఆయన్ మ్న్కు ముదరవేసి, మ్న్ హృదయములలో మ్న్కు ఆత్ి అను
సంచకరువును అనుగరహించి యనానడు.
మీయందు కనికరము3 కలిగిన్ందున్ నేను మ్రల కొరింథున్కు రాలేదు. నా
ప్ర
ర ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిుగా పట్ట
ు చనానను.

But I determined this within myself, that I would not come again to you in
heaviness.
For if I make you sorrowful, who is he then who maketh me glad, but the
same who is made sorrowful by me?
And I wrote as I did unto you lest, when I came, I should have sorrow from
those of whom I ought to rejoice, having confidence in you all that my joy is
the joy of you all.
మీ విశావసము మీద మేము పరభువులమ్ని యీల్లగు చెపుపటలేదు గాని మీ For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many
ఆన్ందమున్కు సహకారులమై యనానము; విశావ సముచేత్నే మీరు
tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I
నిలుకడగా ఉనానరు.
have more abundantly for you.
మ్రియ నేను దుుఃఖముతో మీయొదదకు త్రరిగిరాన్ని నామ్ట్ట
ు కు నేను
But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part" that I may
నిశచయించకొంటిని.
not overburden you all.
నేను మిముిను దుుఃఖపరచనడల నాచేత్ దుుఃఖపరచబడిన్వాడు త్పప మ్రి Sufficient to such a man is this censure, which was inflicted by many,
ఎవడు న్నున సంతోష్పరచను?
నేను వచిచ న్పుపడు ఎవరివలన్ నేను సంతోష్ము పందత్గిన్దో, వారివలన్
so that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest
నాకు దుుఃఖము కలుగకుండవలన్ని యీ సంగత్ర మీకు వా
ర సిత్రని. మ్రియ నా perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.
సంతోష్ము మీ అందరి సంతోష్మేయని మీ అందరియందు న్మ్ికము కలిగి
యీల్లగు వా
ర సిత్రని.
మీకు దుుఃఖము కలుగవలన్ని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియన్న
Therefore I beseech you that you would confirm your love toward him.
అత్ాధికమైన్ పేరమ్ను మీరు తెలిసికొన్వలన్ని, నిండు శర మ్తోను
మ్నోవేదన్తోను ఎంతో కనీనరు విడుచచ మీకు వా
ర సిత్రని.
ఎవడెైన్ను దుుఃఖము కలుగజేసి యండిన్యెడల,నాకు మ్యత్ిము కాదు
కొంత్మ్ట్ట
ు కు మీకందరికిని దుుఃఖము కలుగజేసియనానడు. నేను
విశ్రష్భారము వానిమీద మోపగోరక యీ మ్యట చెపుపచనానను.
అటిువానికి మీలో ఎకుకవమ్ందివలన్ కలిగిన్ యీ శిక్షయే చాలును

For to this end also did I write, that I might have proof from you, whether ye
be obedient in all things.

గనుక మీరిక వానిని శికిుంపక క్షమించి ఆదరించట మ్ంచిది. లేనియెడల
ఒకవేళ వాడు అత్ాధికమైన్ దుుఃఖములో మునిగిపోవును.
కావున్ వాని యెడల మీ పేరమ్ను సిథరపరచవలన్ని మిముిను బత్రమ్యలుకొను
చనానను.
మీరనిన విష్యములందు విధేయలై యనానరేమో అని మీ యోగాత్
తెలిసికొనుటకే గదా పూరవము వా
ర సిత్రని.
మీరు దేనిగూరిచయె
ై న్ను ఎవని క్షమించచనానరో నేనును వానిని
క్షమించచనానను.

lest Satan should get an advantage over us. For we are not ignorant of his
devices.
Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's Gospel, and a door
was opened unto me by the Lord,
I had no rest in my spirit because I found not Titus my brother; but taking
my leave of them, I went from thence into Macedonia.
Now thanks be unto God, who always causeth us to triumph in Christ and
who maketh manifest through us the savor of His knowledge in every place.

నేనేమైన్ను క్షమించియంటే సాతాను మ్న్లను మోస పరచకుండున్ట్ట
ా , మీ
నిమిత్తము, కీరసు
త సముఖమున్ందు క్షమించియనానను; సాతాను
త్ంత్ిములను మ్న్ము ఎరుగనివారము కాము.

For we are unto God a sweet savor of Christ, in those who are saved and in
those who perish:

To whom ye forgive anything, I forgive also; for if I forgave anything, to
whom I forgave it, I forgave it for your sakes in the person of Christ,
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కీరసు
త సువారి పరకటించటకు నేను తో
ి యకు వచిచ న్పుపడు, పరభువున్ందు
నాకు మ్ంచి సమ్యము ప్ర
ర పతంచి యండగా సహోదరుడెైన్ తీతు నాకు కన్
బడన్ందున్
నా మ్న్సుసలో నమ్ిది లేక వారియొదద సెలవు తీసికొని అకకడనుండి
మ్యసిదోనియకు బయలుదేరిత్రని.
మ్య దావరా పరత్ర సథలమ్ందును కీరసు
త ను గూరిచన్ జా
ా న్ముయొకక సువాసన్ను
కనుపరచచ ఆయన్యందు మ్ముిను ఎలాపుపడు విజయోత్సవముతో
ఊరేగించచన్న దేవునికి సోతత్ిము.
రకిుంపబడువారి పటాను న్శించవారి పటాను మేము దేవునికి కీరసు
త సువాసన్యె
ై
యనానము.
న్శించవారికి మ్రణారథమైన్ మ్రణపు వాసన్గాను రకిుంప బడువారికి
జీవారథమైన్ జీవపు వాసన్గాను ఉనానము.
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రాత్రపలకమీదగాని సిరాతోగాని వా
ర యబడక, మత్తని హృదయములు అను
పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆత్ితో, మ్య పరిచరామూలముగా
వా
ర యబడిన్ కీరసు
త పత్రికయె
ై యనానరని మీరు తేటపరచబడుచనానరు.
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కీరసు
త దావరా దేవునియెడల మ్యకిటిు న్మ్ికము కలదు.
మ్యవలన్ ఏదైన్ అయిన్ట్ట
ా గా ఆలోచించటకు మ్యయంత్ట మేమే
సమ్రు
థ లమ్ని కాదు; మ్య సామ్రథాము దేవుని వలన్నే కలిగియన్నది.
ఆయనే మ్ముిను కొరత్త నిబంధన్కు, అన్గా అక్షరమున్కు కాదు గాని ఆత్ికే
పరి చారకులమ్వుటకు మ్యకు సామ్రథాము కలిగించియనానడు. అక్షరము
చంపునుగాని ఆత్ి జీవింపచేయను.
మ్రణ కారణమ్గు పరిచరా, రాళామీద చెకకబడిన్ అక్షరములకు
సంబంధించిన్దైన్ను, మ్హి మ్తో కూడిన్దాయెను. అందుకే మోషే
ముఖముమీద పరకాశించచండిన్ ఆ మ్హిమ్
త్గిుపోవున్దైన్ను,ఇశారయేలీయలు అత్ని ముఖము తేరిచూడలేక పోయిరి.
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ఇట్ట
ా ండగా ఆత్ిసంబంధ మైన్ పరిచరా యెంత్ మ్హిమ్గలదై యండును?

Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech--
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శికాు విధికి కారణమైన్ పరిచరాయే మ్హిమ్ కలిగిన్దైతే నీత్రకి కారణమైన్
పరిచరా యెంతో అధికమైన్ మ్హిమ్ కల దగును.

and not as Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel
could not steadfastly look to the end of that which was being abolished.

కావున్ ఇటిు సంగతులకు చాలిన్వాడెవడు? మేము దేవుని వాకామును కలిప
చెరిపడు అనేకులవల ఉండక, నిషాకపటాముగలవారమును దేవునివలన్
నియమింపబడిన్ వారమునైయండి, కీరసు
త న్ందు దేవునియెదుట బోధించ
చనానము.
మ్ముిను మేమే త్రరిగి మపపంచకొన్ మొదలు పట్ట
ు చనానమ్య? కొందరికి
కావలసిన్ట్ట
ు మీయొదదకెైన్ను మీ యొదదనుండియె
ై న్ను సిఫారసు పత్రికలు
మ్యకు అవసరమ్య?
మ్య హృదయములమీద వా
ర యబడియండి, మ్నుషుా లందరు తెలిసికొనుచ
చదువుకొనుచన్న మ్య పత్రిక మీరేకారా?

to the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor
of life unto life. And who is sufficient for these things?
For we are not as many who corrupt the Word of God; but as out of
sincerity, but as from God, in the sight of God speak we in Christ.
Do we begin again to commend ourselves? Or need we, as some others,
epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Ye are our epistle written in our hearts, known and read by all men;
for ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us,
written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of
stone but in fleshy tablets of the heart.
And such is the trust we have through Christ to Godward.

Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as coming from
ourselves, but our sufficiency is from God,
who also hath made us able ministers of the new testament -- not of the
letter, but of the Spirit; for the letter killeth, but the Spirit giveth life.
But if the ministration of death, written and engraved in stones was
glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face
of Moses because of the glory of his countenance, which glory was to be
done away with,
how shall not the ministration of the Spirit be more glorious?
For if the ministration of condemnation is glory, much more doth the
ministration of righteousness exceed in glory!
For even that which was made glorious had no glory in this respect, by
reason of the glory that excelleth.
For if that which is done away with was glorious, much more that which
remaineth is glorious.
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అత్ాధికమైన్ మ్హిమ్ దీనికుండుటవలన్ ఇంత్కు మునుపు మ్హిమ్ కలదిగా
చేయబడిన్ది యీ విష్యములో మ్హిమ్లేనిదాయెను.
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త్గిుపోవున్ద మ్హిమ్గలదై యండిన్యెడల,నిలుచన్ది మ్రి యెకుకవ
మ్హిమ్గలదై యండును గదా.
త్గిుపోవుచన్న మ్హిమ్యొకక అంత్మును ఇశార యేలీయలు
తేరిచూడకుండున్ట్ట
ా మోషే త్న్ ముఖము మీద ముసుకు వేసికొనను.
మేమ్ట్ట
ా చేయక,యిటిు నిరీక్షణ గలవారమై బహు ధైరాముగా మ్యటల్లడు
చనానము.
మ్రియ వారి మ్న్సుసలు కఠిన్ముల్లయెను గనుక నేటివరకును
ప్రత్నిబంధన్ చదువబడున్పుపడు, అది కీరసు
త న్ందు కొటిువేయ బడెన్ని వారికి
తేటపరచబడక, ఆ ముసుకే నిలిచియన్నది.
నేటి వరకును మోషే గరంథము వారు చదువున్పుపడెలా ముసుకు వారి
హృదయముల మీదనున్నది గాని
వారి హృదయము పరభువువెైపున్కు ఎపుపడు త్రరుగునో అపుపడు ముసుకు
తీసివేయబడును.
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3

2 Corinthians

But their minds were blinded; for until this day the same veil remaineth
untaken away in the reading of the old testament, which veil is done away
with in Christ.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their hearts.
Nevertheless, when they shall turn to the Lord, the veil shall be taken away.
Now the Lord is that Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is
liberty.
But we all, with uncovered face beholding as in a glass the glory of the Lord,
are changed into the same image, from glory to glory, even as by the Spirit
of the Lord.
Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy we faint
not,
but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in
craftiness, nor handling the Word of God deceitfully; but by manifesting the
truth we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God.
But if our Gospel be hid, it is hid to those who are lost,

18

పరభువే ఆత్ి పరభువుయొకక ఆత్ియెకకడ నుండునో అకకడ సావత్ంత్ిాము
నుండును.
మ్న్ మ్ందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో పరభువుయొకక మ్హిమ్ను
అదదమువల పరత్రఫలింపజేయచ, మ్హిమ్నుండి అధిక మ్హిమ్ను పందుచ,
పరభువగు ఆత్ిచేత్ ఆ పోలిక గానే మ్యరచబడుచనానము.

4

1

కాబటిు ఈ పరిచరా పందిన్ందున్ కరుణంపబడిన్ వారమై అధైరాపడము.
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4
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4
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4

అయితే కుయకిిగా న్డుచ కొన్కయ, దేవుని వాకామును వంచన్గా
బోధింపకయ, సత్ామును పరత్ాక్షపరచటవలన్ పరత్ర మ్నుషుాని మ్న్సాసకిు
యెదుట మ్ముిను మేమే దేవుని
మ్య సువారి మ్రుగుచేయబడిన్ యెడల న్శించచన్నవారి విష్యములోనే
మ్రుగుచేయ బడియన్నది.
దేవుని సవరూపయె
ై యన్న కీరసు
త మ్హిమ్ను కనుపరచ సువారి పరకాశము
వారికి పరకా శింపకుండు నిమిత్తము, ఈ యగ సంబంధమైన్ దేవత్
అవిశావసులైన్వారి మ్నో నేత్ిములకు గు
ర డిిత్న్ము కలుగ జేసెను.

For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your
servants for Jesus' sake.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in
our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face
of Jesus Christ.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the
power may be of God, and not of us.
We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not
in despair;
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అంధకారములోనుండి వెలుగు పరకాశించను గాక అని పలికిన్ దేవుడ త్న్
మ్హిమ్ను గూరిచన్ జా
ా న్ము యేసుకీరసు
త న్ందు వెలాడిపరచటకు మ్య
హృదయములలో పరకాశించెను.
గనుక మేము మ్ముినుగూరిచ పరకటించ కొనుటలేదు గాని,
కీరసు
త యేసునుగూరిచ ఆయన్ పరభు వనియ, మ్ముినుగూరిచ, యేసు
నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమ్నియ పరకటించచనానము.

whose unbelieving minds the god of this world hath blinded, lest the light of
the glorious Gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto
them.

persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life
also of Jesus might be made manifest in our body.
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అయిన్ను ఆ బల్లధికాము మ్య మూలమైన్ది కాక దేవునిదైయండున్ట్ట
ా
మ్ంటి ఘటములలో ఈ ఐశవరాము మ్యకు కలదు.

For we who live are always being delivered unto death for Jesus' sake, that
the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
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So then death worketh in us, but life in you.
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ఎట్టబోయిన్ను శర మ్పడుచన్నను ఇరికింపబడువారము కాము;
అప్రయములో నున్నను కేవలము ఉప్రయము లేనివారము కాము;
త్రుమ్బడు చన్నను దికుకలేనివారము కాము; పడదోరయబడిన్ను
న్శించవారము కాము.
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knowing that He who raised up the Lord Jesus shall raise us up also by Jesus,
and shall present us with you.
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యేసుయొకక జీవము మ్య శరీరమ్ందు పరత్ాక్షపరచబడుటకెై యేసుయొకక
మ్రణానుభ్వమును మ్య శరీరమ్ందు ఎలాపుపడును వహించ కొని
పోవుచనానము.
ఏలయన్గా, యేసుయొకక జీవముకూడ మ్య మ్రిా శరీరమున్ందు పరత్ాక్ష
పరచ బడిన్ట్ట
ా , సజీవులమైన్ మేము ఎలాపుపడు యేసు నిమిత్తము
మ్రణమున్కు అపపగింపబడుచనానము.
కావున్ మ్యలో మ్రణ మును మీలో జీవమును కారాసాధకమ్గుచన్నవి.
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కృప యెకుకవమ్ంది దావరా పరబలి దేవుని మ్హిమ్ నిమిత్తము
కృత్జాతాసు
త తులు విసతరింపజేయల్లగున్, సమ్సత మైన్వి మీకొరకెై యన్నవి.
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కాగా విశవసించిత్రని గనుక మ్యటల్లడిత్రని అని వా
ర యబడిన్ పరకారము అటిు
విశావసముతో కూడిన్ ఆత్ిగలవారమై,
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We, having the same spirit of faith, according as it is written: "I believed and
therefore have I spoken" -- we also believe and therefore speak,

For all things are for your sakes, that, through the thanksgiving of many, the
abundant grace might redound to the glory of God.
For this cause we faint not, but though our outward man perish, yet the
inward man is renewed day by day.
For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more
exceeding and eternal weight of glory,

while we look not at the things which are seen, but at the things which are
not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which
are not seen are eternal.
పరభువెైన్ యేసును లేపన్వాడు యేసుతో మ్ముినుకూడ లేప, మీతోకూడ
For we know that if our earthly house, this tabernacle, were dissolved, we
త్న్ యెదుట నిలువ బెట్ట
ు న్ని యెరిగి,మేమును విశవసించచనానము గనుక have a building of God, a house not made with hands, eternal in the
మ్యటల్లడుచనానము.
heavens.
కావున్ మేము అధైరాపడము; మ్య బాహా పురుషుడు కృశించచన్నను,
For in this we groan, earnestly desiring to be clothed about with our house
ఆంత్రాపురుషుడు దిన్దిన్ము నూత్న్ పరచబడుచనానడు.
which is from Heaven,
మేము దృశామైన్వాటిని చూడక అదృశామైన్వాటినే నిదానించి
చూచచనానము గనుక క్షణమ్యత్ిముండు మ్య చలకని శర మ్ మ్యకొరకు
అంత్ కంత్కు ఎకుకవగా నిత్ామైన్ మ్హిమ్ భారమును కలుగ
జేయచన్నది.
ఏలయన్గా దృశామైన్వి అనిత్ాములు; అదృశామైన్వి నిత్ాములు.

that, being so clothed, we shall not be found naked.

For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not because we
would be unclothed, but clothed about, that mortality might be swallowed
up by life.
భూమిమీద మ్న్ గుడారమైన్ యీ నివాసము శిథిలమైపోయిన్ను, చేత్రపనికాక Now He that hath wrought us for this selfsame thing is God, who also hath
దేవునిచేత్ కటు బడిన్దియ నిత్ామైన్దియనైన్ నివాసము పరలోకమ్ందు
given unto us the pledge of the Spirit.
మ్న్కున్నదని యెరుగుదుము.
మ్న్ము దిగంబరులము కాక వసతీము ధరించకొనిన్వారముగా
Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in
కన్బడుదుము. కాబటిు పరలోకమునుండివచచ మ్న్ నివాసము దీనిపైని
the body, we are absent from the Lord;
ధరించకొన్ న్పేకిుంచచ దీనిలో మూలు
ు చనానము.
ఈ గుడారములోనున్న మ్న్ము భారము మోసికొని మూలు
ు చనానము.
for we walk by faith, not by sight.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఇది తీసివేయవలన్ని కాదు గాని మ్రిామైన్ది జీవముచేత్
మింగివేయబడున్ట్ట
ా , ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించకొన్ గోరుచనానము.

We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and
to be present with the Lord.
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దీని నిమిత్తము మ్న్లను సిదిపరచిన్వాడు దేవుడ;మ్రియ ఆయన్ త్న్
ఆత్ి అను సంచకరువును మ్న్ కనుగరహించియనానడు.
వెలి చూపువలన్ కాక విశావసమువలన్నే న్డుచకొను చనానము
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Therefore we labor, that, whether present or absent, we may be accepted
by Him.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one
may receive the things done in his body, according to what he hath done,
whether it be good or bad.
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are
made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your
consciences.
For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to
glory on our behalf, that ye may have something to answer those who glory
in appearance and not in heart.
For if we be beside ourselves, it is for God; if we be soberminded, it is for
your cause.
For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if One
died for all, then all were dead;
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మ్ముిను మేమే మీ యెదుట త్రరిగి మపపంచకొనుట లేదు గాని,
హృదయమున్ందు అత్రశయపడక పైరూపమున్ందే అత్రశయపడువారికి
పరతుాత్తర మిచచటకు మీకు ఆధారము కలుగవలన్ని మ్య విష్యమై మీకు
అత్రశయ కారణము కలిగించచనానము.

Therefore, henceforth know we no man according to the flesh; yea, though
we have known Christ according to the flesh, yet now henceforth we know
Him so no more.
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ఏలయన్గా మేము వెఱ్ఱివారమైత్రమ్య దేవుని నిమిత్తమే;
సవసథబుదిిగలవారమైత్రమ్య మీ నిమిత్తమే.
కీరసు
త పేరమ్ మ్ముిను బలవంత్ము చేయచన్నది; ఏల్లగన్గా అందరికొరకు
ఒకడు మ్ృత్రపందను గనుక అందరును మ్ృత్రపందిరనియ,

Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed
away; behold, all things have become new.
And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ
and hath given to us the ministry of reconciliation,
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జీవించవారికమీదట త్మ్కొరకు కాక, త్మ్ నిమిత్తము మ్ృత్రపంది త్రరిగి
లేచిన్వానికొరకే జీవించటకు ఆయన్ అందరికొరకు మ్ృత్రపందన్నియ
నిశచయించ కొనుచనానము.
కావున్ ఇకమీదట మేము శరీరరీత్రగా ఎవనినైన్ను ఎరుగము; మేము కీరసు
త ను
శరీరరీత్రగా ఎరిగియండిన్ను ఇకమీదట ఆయన్ను ఆల్లగు ఎరుగము.

to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not
imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the Word
of reconciliation.
Now then we are ambassadors for Christ, as though God were beseeching
you by us: we pray you on Christ's stead, be ye reconciled to God.
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గనుక ఈ దేహములో నివసించచన్నంత్ కాలము పరభువున్కు దూరముగా
ఉనానమ్నియెరిగి యండియ, ఎలాపుపడును ధైరాముగలవారమై
యనానము.
ఇట్ట
ా ధైరాము గలిగి యీ దేహమును విడిచి పటిు పరభువునొదద నివసించటకు
ఇష్ుపడుచనానము.
కావున్ దేహమ్ందున్నను దేహమును విడిచిన్ను, ఆయన్ కిషు
ు లమై
యండవలన్ని మిగుల అపేకిుంచచనానము.
ఎందుకన్గా తాను జరిగించిన్ కిరయలచొపుపన్, అవి మ్ంచివెైన్ను సరే
చెడివెైన్ను సరే, దేహముతో జరిగించిన్ వాటి ఫలమును పరత్రవాడును
పందున్ట్ట
ా మ్న్మ్ందరమును కీరసు
త నాాయపీఠము ఎదుట పరత్ాక్షము
కావలయను.
కావున్ మేము పరభువు విష్యమైన్ భ్యము నరిగి మ్నుషుాలను
పేరరేపంచచనానము. మేము దేవునికి పరత్ాక్షపరచబడిన్వారము; మీ
మ్న్సాసకు
ు లకు కూడ పరత్ాక్షపరచబడియనానమ్ని న్ముిచనానను.

and that He died for all, that those who live should not henceforth live unto
themselves, but unto Him who died for them and rose again.

కాగా ఎవడెైన్ను కీరసు
త న్ందున్నయెడల వాడు నూత్న్ సృష్ు; ప్రత్వి గత్రంచెను, For He hath made Him who knew no sin to be sin for us, that we might be
ఇదిగో కొరత్త వాయెను;
made the righteousness of God in Him.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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సమ్సతమును దేవుని వలన్నైన్వి; ఆయన్ మ్న్లను కీరసు
త దావరా త్న్తో
We then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive
సమ్యధాన్పరచకొని, ఆ సమ్యధాన్పరచ పరిచరాను మ్యకు అనుగరహించెను. not the grace of God in vain.
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అదేమ్న్గా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, కీరసు
త న్ందు
లోకమును త్న్తో సమ్యధాన్పరచకొనుచ, ఆ సమ్యధాన్వాకామును మ్యకు
అపపగించెను.
కావున్ దేవుడు మ్య దావరా వేడుకొనిన్ట్ట
ు మేము కీరసు
త కు
రాయబారులమైదేవునితో సమ్యధాన్పడుడని కీరసు
త పక్షముగా మిముిను
బత్రమ్యలుకొనుచనానము.
ఎందుకన్గా మ్న్మ్యయన్యందు దేవుని నీత్ర అగున్ట్ట
ా ప్రపమరుగని
ఆయన్ను మ్న్కోసము ప్రపముగాచేసెను.
కాగా మేమ్యయన్తోడి పనివారమై మీరు పందిన్ దేవుని కృపను వారథము
చేసికొన్వదదని మిముిను వేడుకొను చనానము.
అనుకూల సమ్యమ్ందు నీ మొర నాలకించిత్రని; రక్షణ దిన్మ్ందు నినున
ఆదుకొంటిని అని ఆయన్ చెపుపచనానడు గదా!
ఇదిగో ఇపుపడ మికికలి అనుకూలమైన్ సమ్యము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ దిన్ము.

2 Corinthians

6

4

2 Corinthians

6

5

2 Corinthians

6

6

2 Corinthians

6

7

2 Corinthians

6

8

2 Corinthians

6

9

2 Corinthians

6

10

2 Corinthians

6

11

2 Corinthians

6

12

మ్య పరిచరా నిందింపబడకుండు నిమిత్తము ఏ విష్యములోనైన్ను
అభ్ాంత్రమేమియ కలుగజేయక
శర మ్లయందును ఇబబందులయందును ఇరుకులయందునుఒ
దబబలయందును చెరసాలలలోను అలారులలోను పరయాస ములలోను
జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుపగలవారమై,

(For He saith, "I have heard thee at an accepted time, and in the day of
salvation have I succored thee." Behold, now is the accepted time! Behold,
now is the day of salvation!)
Give no offense in anything, that the ministry be not blamed;

but in all things commending ourselves as the ministers of God in much
patience: in afflictions, in necessities, in distresses,
in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in
fastings;
by pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy
Ghost, by love unfeigned,
by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on
the right hand and on the left;
through honor and dishonor, through evil report and good report; though
counted as deceivers and yet true,
as unknown and yet well known, as dying and yet behold we live, as
chastened and not killed,

పవిత్ిత్తోను జా
ా న్ముతోను దీరా శాంత్ముతోను దయతోను
పరిశుదా
ి త్ివలన్ను నిష్కపటమైన్ పేరమ్తోను
సత్ావాకాము చెపుపటవలన్ను దేవుని బలమువలన్ను కుడియెడమ్ల నీత్ర
ఆయధములు కలిగి,
ఘన్తా ఘన్త్లవలన్ను సుకీరిి దుషీకరు
ి లవలన్ను దేవుని పరిచారకులమై
యండి అనిన సిథతులలో మ్ముిను మేమే మపపంచకొనుచనానము.

as sorrowful yet always rejoicing; as poor yet making many rich, as having
nothing and yet possessing all things.
O ye Corinthians, our mouth is opened unto you, and our heart is enlarged.

మేము మోసగాండరమై న్ట్ట
ా ండియ సత్ావంతులము;
తెలియబడనివారమైన్ట్ట
ా ం డియ బాగుగ తెలియబడిన్వారము;
చనిపోవుచన్న వారమైన్ట్ట
ా ండియ ఇదిగో బరదుకుచన్నవారము; శికిుంప
బడిన్వారమైన్ట్ట
ా ండియ చంపబడనివారము;
దుుఃఖపడిన్ వారమైన్ట్ట
ా ండియ ఎలాపుపడు సంతోష్ంచవారము;
దరిదు
ర లమైన్ట్ట
ా ండియ అనేకులకు ఐశవరాము కలిగించ వారము; ఏమియ
లేనివారమైన్ట్ట
ా ండియ సమ్సతమును కలిగిన్వారము.
ఓ కొరింథ్రయల్లరా, అరమ్రలేకుండ మీతో మ్యట ల్లడుచనానను, మ్య
హృదయము విశాలపరచబడి యన్నది.
మీయెడల మ్య అంత్ుఃకరణము సంకుచిత్మై యండలేదు గాని మీ
అంత్ుఃకరణమే సంకుచిత్మై యన్నది.

Now as a recompense for this (I speak as unto my children), be ye also
enlarged.

Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own affections.

Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship
hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light
with darkness?
And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that
believeth with an infidel?
And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the
temple of the living God. As God hath said: "I will dwell in them and walk in
them; and I will be their God, and they shall be My people."
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మీయెడల మ్యకున్న అంత్ుఃకరణమున్కు పరత్ర ఫలముగా మీరును మీ
హృదయములను విశాలపరచ కొనుడి; మీరు నా పలాలని మీతో ఈల్లగు
చెపుపచనానను.
మీరు అవిశావసులతో జ్యడుగా ఉండకుడి. నీత్రకి దురీణత్రతో ఏమి సాంగత్ాము?
వెలుగున్కు చీకటితో ఏమిపతు
త ?
కీరసు
త న్కు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావసితో విశావసికి
ప్రలకకడిది?
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మ్ముిను మీ హృదయములలో చేరుచకొనుడి; మే మవనికి అనాాయము
చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు.

Nevertheless God, who comforteth those that are cast down, comforted us
by the coming of Titus;
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మీకు శికాువిధి కలుగవలన్ని నేనీల్లగు చెపపలేదు. చని పోయిన్గాని జీవించిన్
గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలన్నియ మీరు మ్య హృదయములలో
ఉనానరనియ నేను లోగడ చెపపత్రని గదా

and not by his coming only, but also by the consolation wherewith he was
comforted in you when he told us of your earnest desire, your mourning,
your fervent mind toward me, so that I rejoiced the more.
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మీ యెడల నేను బహు ధైరాముగా మ్యట ల్లడుచనానను, మిముిను గూరిచ For though I caused you sorrow with a letter, I do not now repent, though I
నాకు చాల అత్రశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియనానను, మ్య
did repent; for I perceive that the same epistle hath caused you sorrow,
శర మ్యంత్టికి మించిన్ అత్ాధికమైన్ ఆన్ందముతో ఉపపంగు చనానను.
though it were but for a season.
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మేము మ్యసిదోనియకు వచిచన్పుపడును మ్య శరీరము ఏమ్యత్ిమును విశారంత్ర
పందలేదు. ఎట్టబోయిన్ను మ్యకు శర మ్యే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు
లోపట భ్యములు ఉండెను.
అయిన్ను దీనులను ఆదరించ దేవుడు తీతు రాకవలన్ మ్ముిను
ఆదరించెను.
తీతు రాకవలన్మ్యత్ిమే కాకుండ, అత్డు మీ అత్ాభిల్లష్ను మీ
అంగల్లరుపను నా విష్యమై మీకు కలిగిన్ అతాాసకిిని మ్యకు తెలుపుచ,
తాను మీ విష్యమై పందిన్ ఆదరణవలన్ కూడ మ్ముిను ఆదరించెను
గనుక నేను మ్రి ఎకుకవగ సంతోష్ంచిత్రని.

దేవుని ఆలయ మున్కు విగరహములతో ఏమిపందిక? మ్న్ము జీవముగల
దేవుని ఆలయమై యనానము; అందుకు దేవుడ్రల్లగు సెల
విచచచనానడు.నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనై
యందును వారు నా పరజలైయందురు.
కావున్ మీరు వారి మ్ధానుండి బయలువెడలి పరతేాకముగా ఉండుడి;
అపవిత్ిమైన్దానిని ముటుకుడని పరభువు చెపుపచనానడు.
మ్రియ నేను మిముిను చేరుచకొందును, మీకు త్ండిరనై యందును, మీరు
నాకు కుమ్యరులును కుమ్యరిలునై యందురని సరవశకిిగల పరభువు
చెపుపచనానడు.
పరయల్లరా, మ్న్కు ఈ వాగా
ద న్ములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భ్యముతో
పరిశుదిత్ను సంపూరిిచేసి కొనుచ, శరీరమున్కును ఆత్ికును కలిగిన్ సమ్సత
కలిష్ము నుండి మ్న్లను పవితు
ి లనుగా చేసికొందము.

Therefore, "Come out from among them, and be ye separate," saith the
Lord. "And touch not the unclean thing, and I will receive you,
and will be a Father unto you, and ye shall be My sons and daughters," saith
the Lord Almighty.
Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves
from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of
God.
Receive us: we have wronged no man, we have corrupted no man, we have
defrauded no man.

I speak this not to condemn you, for I have said before that ye are in our
hearts, to die and live with you.
Great is my boldness of speech toward you; great is my glorying of you. I am
filled with comfort; I am exceedingly joyful in all our tribulation.
For when we had come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were
troubled on every side: without were fightings, within were fears.

Now I rejoice, not that ye were made sorrowful, but that your sorrow led to
repentance. For ye were made sorrowful in a godly manner, that ye might
receive injury from us in nothing.
For godly sorrow is not to be repented of, but worketh repentance unto
salvation; but the sorrow of the world worketh death.
For behold this selfsame thing, when ye sorrowed in a godly manner: what
earnest concern it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea,
what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what
zeal, yea, what requital! In all these things ye have proved yourselves to be
clear in this matter.
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నేను వా
ర సిన్ పత్రికవలన్ మిముిను దుుఃఖపటిున్ందున్ విచారపడను; నాకు
విచారము కలిగిన్ను ఆ పత్రిక మిముిను సవలపకాలముమ్ట్ట
ు కే దుుఃఖ
పట్టున్ని తెలిసికొనియనానను.

Therefore, though I wrote unto you, I did not do so for the sake of him who
had done the wrong, nor for his sake who suffered wrong, but that our
concern for you in the sight of God might appear unto you.
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Therefore we were comforted in your comfort. Yea, we rejoiced exceedingly
more for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all.
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మీరు దుుఃఖపడిత్రరని సంతోష్ంచట లేదుగాని మీరు దుుఃఖపడి
మ్యరుమ్న్సుస పందిత్రరని యిపుపడు సంతోష్ంచచనానను. ఏలయన్గా ఏ
విష్యములోనైన్ను మ్యవలన్ మీరు న్ష్ుము పందకుండుటకెై,
దైవచితా
త నుసారముగా దుుఃఖపడిత్రరి.
దైవచితా
త ను సారమైన్ దుుఃఖము రక్షణారథమైన్ మ్యరు మ్న్సుసను
కలుగజేయను; ఈ మ్యరుమ్న్సుస దుుఃఖమును పుటిుంచదు. అయితే
లోకసంబంధమైన్ దుుఃఖము మ్రణమును కలుగజేయను.
మీరు దేవుని చిత్త పరకారము పందిన్ యీ దుుఃఖము ఎటిు జాగరత్ను ఎటిుదోష్
నివారణకెైన్ పరత్రవాదమును ఎటిు ఆగరహ మును ఎటిు భ్యమును ఎటిు
అభిల్లష్ను ఎటిు ఆసకిిని ఎటిు పరత్రదండన్ను మీలో పుటిుంచెనో చూడుడి. ఆ
కారామునుగూరిచ సమ్సత విష్యములలోను మీరు నిరోదషులై యనానరని
ఋజువు పరచకొంటిరి.
నేను మీకు వా
ర సిన్ను ఆ దుషాకరాము చేసిన్వాని నిమిత్తము వా
ర యలేదు;
వానివలన్ అనాాయము పందిన్ వాని నిమిత్తమైన్ను వా
ర యలేదు; మ్యయెడల
మీ కున్న ఆసకిి దేవునియెదుట మీ మ్ధా బాహాటమ్గుటకే వా
ర సిత్రని.
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ఇందుచేత్ మేము ఆదరింపబడిత్రవిిు. అంతే కాదు,మ్యకు ఈ ఆదరణ
కలిగిన్పుపడు తీతుయొకక ఆత్ి మీ అందరివలన్ విశారంత్రపందిన్ందున్
అత్ని సంతోష్మును చూచి మ్రి యెకుకవగా మేము సంతోష్ంచిత్రవిిు.

Moreover, brethren, we want you to know of the grace of God bestowed on
the churches of Macedonia:
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how in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep
poverty abounded unto the riches of their liberality.
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ఏలయన్గా, నేన్త్ని యెదుట మీ విష్యమై ఏ అత్రశయపు మ్యటలు
చెపపన్ను నేను సిగు
ు పరచబడలేదు మేమేల్లగు అనినటిని మీతో నిజముగా
చెపపత్రమో ఆల్లగ మేము తీతు ఎదుట మీ విష్యమై చెపపన్ అత్రశయపు
మ్యటలు నిజమ్ని కన్బడెను.
మ్రియ మీరు భ్యముతోను వణకుతోను త్నున చేరుచకొంటిరని అత్డు
మీయందరి విధేయత్ను జా
ా పకముచేసికొనుచండగా, అత్ని అంత్ుఃకరణము
మ్రి యెకుకవగా మీ యెడల ఉన్నది.
పరత్రవిష్యములోను మీవలన్ నాకు ధైరాము కలుగుచన్నది గనుక
న్ంతోష్ంచచనానను.
సహోదరుల్లరా, మ్యసిదోనియ సంఘములకు అను గరహింపబడియన్న దేవుని
కృపనుగూరిచ మీకు తెలియ జేయచనానము.
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insomuch that we urged Titus that, as he had begun, so he would finish in
you the same grace also.
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ఏల్లగన్గా, వారు బహు శర మ్వలన్ పరీకిుంపబడగా, అత్ాధికముగా
సంతోష్ంచిరి. మ్రియ వారు నిరుపేదలైన్ను వారి దాత్ృత్వము బహుగా విసత
రించెను.
ఈ కృపవిష్యములోను, పరిశుదు
ి లకొరకెైన్ పరిచరాలో ప్రలుపందు
విష్యములోను, మ్న్ుఃపూరవక ముగా మ్ముిను వేడుకొనుచ,

For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we
spoke all things to you in truth, even so our boasting, which I made before
Titus, is found to be true.
And his inward affection is more abundant toward you whilst he
remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye
received him.

I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.

For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were
willing to give of themselves,
praying us with earnest entreaty that we would receive the gift, and take
upon us the fellowship of ministering to the saints.
And this they did, not as we had hoped, but first they gave themselves to
the Lord and unto us by the will of God,

Therefore as ye abound in everything -- in faith, and utterance, and
knowledge, in all diligence, and in your love for us -- see that ye abound in
this grace also.
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2 Corinthians

8

4

వారు త్మ్ సామ్రథాము కొలదియే గాక సామ్రథాముకంట్ట ఎకుకవగాను
త్మ్ంత్ట తామే యిచిచరని మీకు సాక్షామిచచచనానను.

I speak not by commandment, but by occasion of the forthcoming of others,
and to prove the sincerity of your love.
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8
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For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though He was rich, yet
for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich.
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6

ఇదియగాక మొదట పరభువున్కును, దేవుని చిత్తమువలన్ మ్యకును,
త్ముిను తామే అపపగించకొనిరి; యింత్గా చేయదురని
మేమ్నుకొన్లేదు.
కావున్ తీతు ఈ కృపను ఏల్లగు పూరవము మొదలుపట్టునో ఆల్లగున్ దానిని
మీలో సంపూరణము చేయమ్ని మేమ్త్ని వేడు కొంటిమి.
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Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will,
so there may be a performance also out of that which ye have.
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మీరు పరత్రవిష్యములో, అన్గా విశావస మ్ందును ఉపదేశమ్ందును
జా
ా న్మ్ందును సమ్సత జాగరత్త యందును మీకు మ్యయెడలనున్న
పేరమ్యందును ఏల్లగు అభివృదిిపందుచనానరో ఆల్లగ మీరు ఈ
కృపయందు కూడ అభివృదిిపందున్ట్ట
ా చూచకొనుడి.
ఆజా
ా పూరవ కముగా మీతో చెపుపటలేదు; ఇత్రుల జాగరత్తను మీకు
చూపుటచేత్ మీ పేరమ్ యెంత్ యథారథమైన్దో పరీకిుంపవలన్ని
చెపుపచనానను.
మీరు మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృపను ఎరుగుదురుగదా? ఆయన్ ధన్
వంతుడెై యండియ మీరు త్న్ దారిదరామువలన్ ధన్వంతులు కావలన్ని, మీ
నిమిత్తము దరిదు
ర డాయెను.
ఇందును గూరిచ నా తాత్పరాము చెపుపచనానను; సంవత్స రము కిరందటనే
యీ కారాము చేయట యందే గాక చేయ త్లపట్ట
ు టయందు కూడ మొదటి
వారై యండిన్ మీకు మేలు
కావున్ త్లపట్ట
ు టకు సిదిమైన్ మ్న్సుస మీలో ఏల్లగు కలిగెనో, ఆల్లగ మీ
కలిమికొలది సంపూరిియగున్ట్ట
ా మీరు ఆ కారామును ఇపుపడు నర వేరుచడి.
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But thanks be to God who put the same earnest care into the heart of Titus
for you.
For indeed he accepted the exhortation, but being even more zealous, of his
own accord he went unto you.
And we have sent with him the brother, whose praise is in the Gospel
throughout all the churches.

2 Corinthians
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మొదట ఒకడు సిదిమైన్ మ్న్సుస కలిగియంటే శకిికి మించి కాదు గాని కలిమి
కొలదియే యిచిచన్ది పీరత్రకరమ్వును.
ఇత్రులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలన్ని ఇది చెపుపటలేదు
గాని
హెచచగా కూరుచకొనిన్వానికి ఎకుకవ మిగులలేదనియ త్కుకవగా
కూరుచకొనిన్వానికి త్కుకవ కాలేదనియవా
ర యబడిన్ పరకారము అందరికి
సమ్యన్ముగా ఉండు నిమిత్తము,
పరసు
త త్మ్ందు మీ సమ్ృదిి వారి అకకరకును మ్రియొకపుపడు వారి సమ్ృదిి
మీ యకకరకును సహాయమై యండవలన్ని ఈల్లగు చెపుపచనానను.
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మీ విష్యమై నాకు కలిగిన్ యీ ఆసకిినే తీతు హృదయములో పుటిుంచిన్
దేవునికి సోతత్ిము.
అత్డు నా హెచచరికను అంగీకరించెను గాని అత్నికే విశ్రషాసకిి కలిగిన్ందున్
త్న్ యిష్ుముచొపుపన్నే మీయొదదకు బయలు దేరి వచచచనానడు.
మ్రియ సువారి విష్యము సంఘములనినటిలో పరసిదిిచెందిన్ సహోదరుని
అత్నితో కూడ పంపుచనానము.

And herein I give my advice, for this is expedient for you, who began earlier
not only to do, but also to be in the forefront a year ago.

For if there be first a willing mind, it is accepted according to what a man
hath, and not according to what he hath not.
For I do not mean that other men should be eased and ye burdened,

but that there be an equality: that now at this time your abundance may
supply their want, that their abundance may also supply your want, that
there may be equality.
As it is written: "He that had gathered much had nothing left over, and he
that had gathered little had no lack."

And not that only, but he was also chosen by the churches to travel with us
with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord,
and to declare your ready mind.
For we are avoiding having any man blame us in this abundance which is
administered by us,
providing for honest things, not only in the sight of the Lord but also in the
sight of men.

And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved
to be diligent in many things, but now much more diligent because of the
great confidence which I have in you.
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అంతేకాక మ్న్ పరభువున్కు మ్హిమ్ కలుగు నిమిత్తమును మ్య సిదిమైన్
మ్న్సుస కనుపరచ నిమిత్తమును ఈ ఉపకారదరవాము విష్యమై
పరిచారకులమైన్ మ్యతోకూడ అత్డు పర¸
మ్రియ మేమింత్ విసాతరమైన్ ధరిము విష్యమై పరిచారకులమై
యనానము గనుక దానినిగూరిచ మ్యమీద ఎవడును త్పుప మోపకుండ
మేము జాగరత్తగా చూచకొనుచ అత్నిని పంపుచనానము.

If any should inquire about Titus, he is my partner and fellow helper
concerning you. Or if our brethren be inquired about, they are the
messengers of the churches and the glory of Christ.
Therefore show ye to them, and before the churches, the proof of your love
and of our boasting on your behalf.

21

ఏలయన్గా పరభువు దృష్ుయందు మ్యత్ిమే గాక మ్నుషుాల దృష్ుయందును
యోగామైన్ వాటిని గూరిచ శర దిగా ఆలోచించకొనుచనానము.

Now concerning the ministering to the saints, it is superfluous for me to
write to you.

8

22

మ్రియ వారితోకూడ మేము మ్య సహోదరుని పంపుచనానము. చాల
సంగతులలో అనేక పరాాయములు అత్నిని పరీకిుంచి అత్డు ఆసకిిగల
వాడనియ, ఇపుపడును మీ యెడల అత్నికి కలిగిన్ విశ్రష్మైన్ న్మిికవలన్
మ్రి యెకుకవెైన్ ఆసకిిగలవాడనియ తెలిసికొనియనానము.

For I know the forwardness of your thinking, for which I boast of you to
those of Macedonia that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath
called forth very many.
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Yet I have sent the brethren, lest our boasting of you on this account should
be in vain, that, as I said, ye may be ready;
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తీతు ఎవడని యెవరైన్ అడిగిన్యెడల అత్డు నా ప్రలివాడును మీ
విష్యములో నా జత్ పనివాడునై యనానడనియ; మ్న్ సహోదరులవరని
అడిగిన్ యెడల వారు సంఘముల దూత్లును కీరస
కాబటిు మీ పేరమ్ యథారథమైన్దనియ మీ విష్యమైన్ మ్య అత్రశయము
వారథముకాదనియ వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచడి.
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పరిశుదు
ి లకొరకెైన్ యీ పరిచరానుగూరిచ మీ పేరు వా
ర యటకు నా
కగత్ాములేదు.
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మీ మ్న్సుస సిదిమై యన్నదని నేనరుగుదును.
అందువలన్సంవత్సరమునుండి అకయ సిదిపడియన్నదని చెపప, నేను
మిముిను గూరిచ మ్యసిదోనియవారియెదుట అత్రశయపడుచనానను; మీ
ఆసకిిని చూచి అనేకులు పేరరేపంపబడిరి.
అయితే మిముినుగూరిచన్ మ్య అత్రశయము ఈ విష్యములో
వారథముకాకుండున్ట్ట
ా , నేను చెపపన్ పరకారము మీరు సిదిముగా ఉండుటకెై
యీ సహోదరులను పంపత్రని.
మీరు సిదిపడని యెడల ఒకవేళ మ్యసిదోనియవారవరైన్ను నాతోకూడ వచిచ
మీరు సిదిముగా ఉండకపోవుట చూచిన్యెడల, ఈ న్మిిక
కలిగియన్నందుకు మేము సిగు
ు పరచబడుదుము; మీరును
సిగు
ు పరచబడుదురని యిక చెపపనేల?
కావున్ లోగడ ఇచెచదమ్ని మీరు చెపపన్ ధరిము పసినిత్న్ముగా ఇయాక
ధారాళముగా ఇయా వలన్ని చెపప, సహోదరులు మీ యొదదకు
ముందుగావచిచ దానిని జమ్చేయటకెై వారిని హెచచరించట అవసరమ్ని
త్లంచిత్రని.
కొంచెముగా వితు
త వాడు కొంచె ముగా పంటకోయను, సమ్ృదిిగా3 వితు
త వాడు
సమ్ృదిిగా3 పంటకోయను అని యీ విష్యమై చెపపవచచను.
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2 Corinthians

8

2 Corinthians

lest it might happen, if those of Macedonia come with me and find you
unprepared, that we (that we say not "ye") should be ashamed in this same
confident boasting.
Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go ahead unto
you and make up your bounty beforehand (whereof ye had notice
beforehand), that the same might be ready as a matter of bounty, and not
as of covetousness.
But this I say: He who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who
soweth bountifully shall reap also bountifully.

As every man purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or out
of compulsion; for God loveth the cheerful giver.
And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always
having all sufficiency in all things, may abound in every good work.

As it is written: "He hath dispersed abroad, he hath given to the poor; his
righteousness remaineth for ever."

Now may He that ministereth seed to the sower both minister bread for
your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your
righteousness,
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సణుగుకొన్కయ బలవంత్ముగా కాకయ పరత్రవాడును త్న్ హృదయములో
నిశచ యించకొనిన్ పరకారము ఇయా వలను; దేవుడు ఉతాసహముగా
ఇచచవానిని పేరమించను.
మ్రియ అనినటియందు ఎలాపుపడును మీలో మీరు సరవసమ్ృదిిగలవారై
ఉత్తమ్మైన్ పరత్రకారాము చేయటకు దేవుడు మీయెడల సమ్సత విధములైన్
కృపను విసతరింపచేయగలడు.
ఇందు విష్యమై అత్డు వెదజలిా దరిదు
ర లకిచెచను అత్ని నీత్ర నిరంత్రము
నిలుచను అని వా
ర యబడియన్నది.
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ye being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through
us thanksgiving to God.
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వితు
త వానికి విత్తన్మును త్రనుటకు ఆహారమును దయచేయ దేవుడు మీకు
విత్తన్ము దయచేసి విసతరింపచేసి, మీరు పరత్ర విష్యములో పూరౌణదారా
భాగాముగలవారగున్ట్ట
ా , మీ నీత్రఫలములు వృదిిపం దించను.
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ఇటిు, ఔదారామువలన్ మ్యదావరా దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంపబడును. Thanks be unto God for His unspeakable gift!
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ఏలయన్గా ఈ సేవనుగూరిచన్ పరిచరా పరిశుదు
ి ల అకకరలకు సహాయము
కలుగజేయట మ్యత్ిము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిాంచ
కృత్జాతాసు
త తుల మూలముగా విసతరించచన్నది.
ఏల్లగన్గా కీరసు
త సువారిను అంగీకరింతుమ్ని ఒపుపకొనుట యందు మీరు
విధేయలైన్ందుచేత్ను, వారి విష్యమును అందరి విష్యమును ఇంత్
ఔదారాముగా ధరిము చేసి న్ందుచేత్ను, ఈ పరిచరా మూలముగా మీ
యోగాత్ కన్బడిన్ందున్ వారు దేవుని మ్హిమ్పరచచనానరు.

Now I, Paul, myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ -I, who in your presence am lowly among you, but being absent am bold
toward you -I beseech you that when I am present I need not be bold with that
confidence with which I have in mind to be bold against some, who think of
us as though we walked according to the flesh.
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For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
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మ్రియ మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన్ అత్ాధికమైన్ కృపను చూచి, వారు
మీ నిమిత్తమై ప్ర
ర రథన్ చేయచ, మిముిను చూడవలన్ని ఎకుకవ కోరిక
గలవారై యనానరు.
చెపప శకాము కాని ఆయన్ వరమును గూరిచ దేవునికి సోతత్ిము.
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For the administration of this service not only supplieth the want of the
saints, but is abundant also in much thanksgiving unto God,
while by the experience of this ministration they glorify God for your freely
declared subjection unto the Gospel of Christ, and for your liberal
distribution unto them and unto all men,
and by their prayer for you, they who long after you for the exceeding grace
of God in you.

For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God for
the pulling down of strongholds,
మీ ఎదుట నున్నపుపడు మీలో అణకువగలవాడనైన్టిుయ, ఎదుట
casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against
లేన్పుపడు మీయెడల ధైరాము గలవాడనైన్టిుయ, పౌలను నేనే
the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the
యేసుకీరసు
త యొకక సాత్రవకమును మ్ృదుత్వమునుబటిు మిముిను వేడుకొను obedience of Christ,
చనానను.
శరీరపరకారము న్డుచకొనువారమ్ని మ్ముినుగూరిచ
and being in readiness to avenge all disobedience when your obedience is
కొందరనుకొనుచనానరు కారా? అటిు వారియెడల నేను తెగించి కాఠిన్ాము
fulfilled.
చూపవలన్ని త్లంచకొనుచనానను గాని, నేను వచిచన్పుపడు అట్ట
ా
కాఠిన్ామును చూపకుండున్ట్ట
ా చేయడని నేను మిముిను
బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
మేము శరీరధారులమై న్డుచ కొనుచన్నను శరీరపరకారము
Do ye look on things according to the outward appearance? If any man trust
యదిముచేయము.
himself that he is Christ's, let him of himself think this again, that, as he is
Christ's, even so are we Christ's.
మ్య యదోిపకరణములు శరీరసంబంధమైన్వి కావుగాని, దేవుని యెదుట
For though I should boast somewhat more of our authority (which the Lord
దురుములను పడదోరయజాలిన్ంత్ బలముకలవెై యన్నవి.
hath given us for edification, and not for your destruction), I should not be
ashamed,
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మేము విత్రకములను, దేవునిగూరిచన్ జా
ా న్మును అడిగించ పరత్ర
ఆటంకమును పడదోరసి, పరత్ర ఆలోచన్ను కీరసు
త కు లోబడున్ట్ట
ా చెరపటిు
మీరు సంపూరణ విధేయత్ను కనుపరచిన్పుపడు సమ్సతమైన్ అవి ధేయత్కు
పరత్రదండన్చేయ సిదిపడి యనానము.
సంగతులను పైపైన్నే మీరు చూచచనానరు, ఎవడెైన్ను తాను కీరసు
త వాడన్ని
న్ముికొనిన్యెడల, అత్డల్లగు కీరసు
త వాడో ఆల్లగ మేమును కీరసు
త వారమ్ని
త్న్ మ్న్సుసలో తాను త్రరిగి ఆలోచించకొన్వలను.

that I may not seem as if I would terrify you by letters.

8

పడ దోరయటకు కాక మిముిను కట్ట
ు టకే పరభువు మ్యకు అనుగరహించిన్
అధికారమునుగూరిచ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అత్రశయపడిన్ను నేను
సిగు
ు పరచబడను.

For we dare not number ourselves, or compare ourselves, with some who
commend themselves. For in measuring themselves by themselves, and
comparing themselves among themselves, they are not wise.

10

9

నేను వా
ర య పత్రికలవలన్ మిముిను భ్యపటువలన్ని యన్నట్ట
ు
కన్బడకుండ ఈ మ్యట చెపుపచనానను.
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అత్ని పత్రికలు ఘన్మైన్వియ బలీయమైన్వియ నైయన్నవి గాని అత్డు
శరీరరూపమున్కు బలహీనుడు, అత్ని పరసంగము కొరగానిదని యొకడు
అనును.
మేమదుటలేన్పుపడు పత్రికల దావరా మ్యటలయందటిు వారమైయనానమో,
యెదుట ఉన్నపుపడు కిరయయందు అటిువారమై యందుమ్ని అటానువాడు
త్లంచకొన్వలను.
త్ముిను తామే మచచకొను కొందరితో జత్పరచకొనుట కెైన్ను వారితో
సరిచూచకొనుటకెైన్ను మేము తెగింప జాలము గాని, వారు త్మ్లోనే
యొకరిని బటిు యొకరు ఎనినకచేసికొని యొకరితోనొకరు సరి చూచకొను
చన్నందున్, గరహింపులేక యనానరు.
మేమైతే మేరకు మించి అత్రశయపడము గాని మీరున్న సథలము వరకును
రావలన్ని దేవుడు మ్యకు కొలిచి యిచిచన్ మేరకు లోబడియండి
అత్రశయించచనానము.
మేము కీరసు
త సువారి పరకటించచ, మీవరకును వచిచయంటిమి గనుక
మీయొదదకు రానివారమైన్ట్ట
ు మేము మ్య మేర దాటి వెళ్ల
ా చన్న వారము
కాము.
మేము మేరకు మించి యిత్రుల పరయాసఫలములలో భాగసు
థ లమ్నుకొని
అత్రశయ పడము. మీ విశావసము అభివృదిియె
ై న్కొలది మ్యకనుగర హింపబడిన్
మేరలకు లోపలనే సువారి మ్రి విశ్రష్ముగా వాాపంపజేయచ,

But we will not boast of things beyond our measure, but according to the
measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach
even unto you.
For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached
not unto you. For we have come as far as to you also in preaching the
Gospel of Christ,
not boasting of things beyond our own measure, that is, of other men's
labors; but having hope that, when your faith has increased, we shall be
magnified in you according to our rule abundantly,
to preach the Gospel in the regions beyond you, and not to boast in another
man's rule, which he made ready for our hand.
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మీ ఆవలి పరదేశములలో కూడ సువారి పరకటించన్ట్ట
ా గా, మేము మీ
మూలముగా ఘన్పరచబడుదుమ్ని నిరీకిుంచచనానమే గాని, మ్రియొకని
మేరలో చేరి, సిదిమైయన్నవి మ్యవియె
ై న్ట్ట
ు అత్రశయింపగోరము.

For I am jealous over you with godly jealousy; for I have espoused you to
one Husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.

2 Corinthians

10

17

అత్రశయించవాడు పరభువున్ందే అత్రశయింపవలను.

But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his
subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in
Christ.
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"For his letters," say they, "are weighty and powerful, but his bodily
presence is weak, and his speech contemptible."
Let such a one think this: that as we are in word by letters when we are
absent, so will we be also in deed when we are present.

But "he that glorieth, let him glory in the Lord."

For it is not he that commendeth himself who is approved, but whom the
Lord commendeth.
Would to God you could bear with me a little in my folly -- and indeed you
do bear with me.
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పరభువు మచచకొనువాడ యోగుాడు గాని త్నున తానే మచచకొనువాడు
యోగుాడుకాడు.

For if he that cometh preacheth another Jesus whom we have not preached,
or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel
which ye have not accepted, ye might well bear with him.
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For I consider myself not a whit lower than the very chiefest apostles.
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కొంచెమ్వివేకముగా నేను మ్యటల్లడిన్ను మీరు సహింపవలన్ని
కోరుచనానను, న్నునగూరిచ మీరేల్ల గెైన్ను సహించడి.
దేవాసకిితో మీ యెడల ఆసకిి కలిగి యనానను; ఎందుకన్గా పవితు
ి రాలైన్
కన్ాకనుగా ఒకకడ పురుషునికి, అన్గా కీరసు
త కు సమ్రిపంపవలన్ని, మిముిను
పరధాన్ము చేసిత్రని గాని,
సరపము త్న్ కుయకిిచేత్ హవవను మోసపరచిన్ట్ట
ా మీ మ్న్సుసలును
చెరుపబడి, కీరసు
త ఎడలనున్న సరళత్నుండియ పవిత్ిత్ నుండియ
ఎటాయిన్ను తొలగిపోవునేమో అని భ్యపడు చనానను.
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కీరసు
త సత్ాము నాయందు ఉండుటవలన్ అకయ ప్ర
ర ంత్ములయందు నేనీల్లగు And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light.
అత్రశయ పడకుండ, న్నున ఆటంకపరచటకు ఎవరి త్రముకాదు.
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ఎందువలన్? నేను మిముిను పేరమింపన్ందువలన్నా? దేవునికే తెలియను.

Though I am rude in speech, yet I am not in knowledge; for we have been
made thoroughly manifest among you in all things.
Have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted,
because I have preached to you the Gospel of God without charge?

ఏలయన్గా వచిచన్వాడెవడెైన్ను మేము పరకటింపని మ్రియొక యేసును
I robbed other churches, taking wages from them to do you service.
పరకటించిన్ను, లేక మీరు పందని మ్రియొక ఆత్ిను మీరు పందిన్ను,మీరు
అంగీ కరింపని మ్రియొక సువారి మీరు అంగీకరించిన్ను, మీరు వానినిగూరిచ
సహించట యకిమే.
నేనైతే మికికలి శ్రరషు
ఠ లైన్ యీ అపసతలులకంట్ట లేశమ్యత్ిమును త్కుకవవాడను And when I was present with you and was in want, I was burdensome to no
కాన్ని త్లంచకొనుచనానను.
man, for that which I lacked the brethren who came from Macedonia
supplied; and in all things I have kept myself from being burdensome to
you, and so will I keep myself.
మ్యటల యందు నేను నేరుపలేనివాడనైన్ను జా
ా న్మ్ందు నేరుపలేని వాడను
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me from this boasting in
కాను. పరత్ర సంగత్రలోను అందరి మ్ధాను మీ నిమిత్తము మేము ఆ జా
ా న్మును the regions of Achaia.
కనుపరచియనానము.
మిముిను హెచిచంపవలన్ని మీకు దేవుని సువారిను ఉచిత్ముగా
Why so? Because I love you not? God knoweth!
పరకటించచ న్నున నేనే త్గిుంచకొనిన్ందున్ ప్రపము చేసిత్రనా?
మీకు పరిచరా చేయటకెై నేనిత్ర సంఘములవలన్ జీత్ము పుచచకొని, వారి But what I do, that I will continue to do, that I may cut off occasion from
ధన్ము దొంగిలిన్వాడనైత్రని.
those who desire occasion, that wherein they glory they may be found even
as we.
మ్రియ నేను మీయొదదనున్నపుపడు నాకకకర కలిగియండగా
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into
నేనవనిమీదను భారము మోపలేదు; మ్యసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ
the apostles of Christ.
నా అకకర తీరిచరి. పరత్ర విష్యములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ
జాగరత్తపడిత్రని, ఇక ముందుకును జాగరత్త పడుదును

Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the
ministers of righteousness, whose end shall be according to their works.
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అత్రశయకారణము వెదకువారు ఏవిష్యములో అత్రశయించచనానరో, ఆ
విష్యములో వారును మ్యవలనే యనానరని కన్బడునిమిత్తము వారికి
కారణము దొరకకుండ కొటిువేయటకు, నేను చే¸

I say again, let no man think me a fool. But if otherwise, yet as a fool receive
me, that I may boast of myself a little.
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ఏలయన్గా అటిు వారు కీరసు
త యొకక అపసతలుల వేష్ము ధరించకొనువారై
యండి, దొంగ అపసతలులును మోసగాండరగు పనివారునై యనానరు.

(That which I now speak, I speak it not from the Lord, but as it were
foolishly, in this confidence as boasting.
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Since many glory in the flesh, I will glory also.)
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ఇది ఆశచరాము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత్ వేష్ము
ధరించకొనుచనానడు
గనుక వాని పరిచారకులును నీత్ర పరిచారకుల వేష్ము ధరించకొనుట గొపప
సంగత్రకాదు. వారి కిరయల చొపుపన్ వారి కంత్ము కలుగును.
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For ye suffer if a man bring you into bondage, or if a man devour you, if a
man take from you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
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నేను అవివేకిన్ని యెవడును త్లంచవదదని మ్రల చెపుప చనానను. అట్ట
ా
త్లంచిన్యెడల నేను కొంచెము అత్రశయపడున్ట్ట
ా న్నున అవివేకినైన్ట్ట
ు
గానే చేరుచ కొనుడి.
నేను చెపుపచన్నది పరభువు మ్యట పరకారము చెపుపటలేదు గాని ఇట్ట
ా
అత్రశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివల చెపుపచనానను.
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మేము బలహీనులమై యన్నట్ట
ు అవమ్యన్ముగా మ్యటల్లడుచనానను. ఏ Thrice was I beaten with rods, once was I stoned; thrice I suffered
విష్యమ్ందు ఎవడెైన్ ధైరాము కలిగి యనానడో, ఆ విష్యమ్ందు
shipwreck, a night and a day adrift in the deep;
నేనుకూడ ధైరాము కలిగిన్వాడను; అవివేకముగా మ్యటల్లడుచనాననుసుమ్య.
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వారు హెబీరయల్ల? నేనును హెబీరయడనే. వారు ఇశారయేలీయల్ల? నేనును
ఇశారయేలీయడనే. వారు అబా
ర హాము సంతాన్మ్య? నేనును అటిువాడనే.

in journeyings often, in perils from waters, in perils from robbers, in perils
from mine own countrymen, in perils from the heathen, in perils in the city,
in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
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వారు కీరసు
త పరిచారకుల్ల? వెఱ్ఱఱవానివల మ్యటల్లడు చనానను, నేనును మ్రి
యెకుకవగా కీరసు
త పరిచారకుడను. మ్రి విశ్రష్ముగా పరయాసపడిత్రని, మ్రి
అనేక పరాా యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమిత్ముగా దబబలు
త్రంటిని, అనేకమ్యరులు ప్ర
ర ణాప్రయములలో ఉంటిని.

in weariness and painfulness, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in
fastings often, in cold and nakedness.
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యూదులచేత్ అయిదుమ్యరులు ఒకటి త్కుకవ న్లువది దబబలు త్రంటిని;

Besides those things which are external, there is that which cometh upon
me daily: the care for all the churches!

For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise!

I speak as reproached, as though we had been weak. However it be,
whereinsoever anyone is bold (I speak foolishly), I am bold also.

అనేకులు శరీర విష్యములో అత్రశయపడుచనానరు గనుక నేనును ఆల్లగ
అత్రశయపడుదును.
మీరు వివేకులైయండి సంతోష్ముతో అవివేకులను సహించచనానరు.

Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of
Abraham? So am I.
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more -- in labors more
abundant, in stripes beyond measure, in prisons more frequent, in deaths
often.
ఒకడు మిముిను దాసామున్కు లోపరచిన్ను, ఒకడు మిముి మింగివేసిన్ను, From the Jews five times I received forty stripes less one.
ఒకడు మిముి వశపరచకొనిన్ను, ఒకడు త్నున గొపపచేసి కొనిన్ను, ఒకడు
ముఖముమీద మిముిను కొటిున్ను మీరు సహించచనానరు.
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ముమ్యిరు బెత్తములతో కొటుబడిత్రని; ఒకసారి రాళాతో కొటుబడిత్రని;
Who is weak, and I am not weak? Who is offended, and I burn not?
ముమ్యిరు ఓడ పగిలి శర మ్పడిత్రని; ఒక రాత్రింబగళ్ల
ా సముదరములో గడిపత్రని.
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అనేక పరాాయములు పరయాణములలోను, న్దులవలన్నైన్ ఆపదలలోను,
దొంగలవలన్నైన్ ఆపదలలోను, నా సవజనులవలన్నైన్ ఆపదలలోను,
అన్ాజనుల వలన్నైన్ ఆపదలలోను, పటుణములో ఆ

If I must glory, I will glory in the things which concern mine infirmities.
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పరయాస తోను, కష్ుములతోను, త్రచగా జాగరణములతోను, ఆకలి
దపుపలతోను, త్రచగా ఉపవాసములతోను, చలి తోను,
దిగంబరత్వముతోను ఉంటిని, ఇంకను చెపప వలసిన్వి అనేకములున్నవి.

The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed for evermore,
knoweth that I lie not.
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ఇవియను గాక సంఘము లనినటినిగూరిచన్ చింత్య కలదు. ఈ భారము
దిన్ దిన్మును నాకు కలుగుచన్నది.
ఎవడెైన్ను బలహీను డాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? ఎవడెైన్ను
తొట్ట
ి పడెనా? నాకును మ్ంట కలుగదా?
అత్రశయ పడవలసియంటే నేను నా బలహీన్త్ విష్యమైన్ సంగ
తులనుగూరిచయే అత్రశయపడుదును.
నేన్బదిమ్యడుటలేదని నిరంత్రము సు
త త్రంపబడుచన్న మ్న్ పరభువగు
యేసుయొకక త్ండిరయె
ై న్ దేవుడు ఎరుగును.
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In Damascus, the governor under Aretas the king guarded the city of the
Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me;
but I was let down by the wall in a basket through a window, and escaped
his hands.
It is doubtless not expedient for me to glory. I will come to visions and
revelations of the Lord:
I knew a man in Christ more than fourteen years ago (whether in the body I
cannot tell, or whether out of the body I cannot tell -- God knoweth). Such a
one was caught up to the third Heaven.
And I knew such a man (whether in the body or out of the body I cannot tell - God knoweth),
and how he was caught up into Paradise, and heard unspeakable words
which it is not lawful for a man to utter.
Of such a one will I glory, yet of myself I will not glory, except in mine
infirmities.
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దమ్సుకలో అరత్ అను రాజుకిరంద ఉన్న అధిపత్ర న్నున పటుగోరి
కావలియంచి దమ్స్త్కయల పటుణమును భ్దరము చేసెను.
అపుపడు నేను కిటికీగుండ గోడ మీదనుండి గంపలో దింపబడి అత్ని
చేత్రలోనుండి త్పపంచకొనిపోత్రని.
అత్రశయపడుట నాకు త్గదు గాని అత్రశయ పడవలసివచిచన్ది. పరభువు
దరశన్ములను గూరిచయ పరత్ాక్షత్లను గూరిచయ చెపుపదును.
కీరసు
త న్ందున్న యొక మ్నుషుాని నేనరుగుదును. అత్డు పదునాలుగు
సంవత్సరములకిరందట మూడవ ఆకాశమున్కు కొనిపోబడెను; అత్డు
శరీరముతో కొనిపోబడెనో నేనరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనరుగను,
అది దేవునికే తెలియను.
అటిు మ్నుషుాని నేనరుగుదును. అత్డు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, వచింప
శకాము కాని మ్యటలు వినను; ఆ మ్యటలు మ్నుషుాడు పలుకకూడదు.

For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the
truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which
he seeth me to be, or than he heareth of me.

అత్డు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొని పోబడెనో నేనరుగను, అది
దేవునికే తెలియను.
అటిువాని గూరిచ అత్రశయింతును; నా విష్యమైతేనో నా బలహీన్త్యందే
గాక వేరువిధముగా అత్రశయింపను.

For this thing, I besought the Lord thrice, that it might depart from me.

And lest I should be exalted above measure through the abundance of the
revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of
Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.

And He said unto me, "My grace is sufficent for thee, for My strength is
made perfect in weakness." Most gladly therefore will I glory rather in my
infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
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అత్రశయపడుటకు ఇచఛయించిన్ను నేను సత్ామే పలుకుదును గనుక
అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడెైన్ను చూచిన్దానికన్నను
నావలన్ వినిన్దానికన్నను న్నున ఎకుకవ ఘన్ముగ

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in privations, in
persecutions, in distresses for Christ's sake; for when I am weak, then am I
strong.
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I have become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have
been commended by you. For in nothing am I inferior to the very chiefest
apostles, though I am nothing.
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నాకు కలిగిన్ పరత్ాక్షత్లు బహు విశ్రష్ముగా ఉన్నందున్ నేను అత్ాధికముగా
హెచిచపోకుండు నిమిత్తము నాకు శరీరములో ఒక ములు
ా , నేను అత్ాధికముగా
హెచిచపోకుండు నిమిత్తము, న్నున న్లగగొట్ట
ు టకు సాతానుయొకక దూత్గా
ఉంచబడెను.
అది నాయొదదనుండి తొలగిపోవలన్ని దాని విష్యమై ముమ్యిరు పరభువును
వేడుకొంటిని.
అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీన్త్యందు నాశకిి
పరిపూరణమ్గుచన్నదని ఆయన్ నాతో చెపపను. కాగా కీరసు
త శకిి నామీద
నిలిచియండు నిమిత్తము, విశ్రష్ముగా నా బలహీన్త్లయంద
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నేనపుపడు బలహీనుడనో అపుపడ బలవంతుడను గనుక కీరసు
త నిమిత్తము
నాకు కలిగిన్ బలహీన్త్లలోను నిందలలోను ఇబబందులలోను హింసలలోను
ఉపదరవముల లోను నేను సంతోష్ంచచనానను.

Behold, for the third time I am ready to come to you, and I will not be
burdensome to you, for I seek not yours, but you. For the children ought not
to lay up for the parents, but the parents for the children.
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And I will very gladly spend and be spent for you, though the more
abundantly I love you, the less I am loved.
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నేన్వివేకినైత్రని, మీరే న్నున బలవంత్ము చేసిత్రరి. నేను మీచేత్ మపుప
పందవలసిన్వాడను, ఏలయన్గా నేను ఏమ్యత్ిపువాడను కాకపోయిన్ను
మికికలి శ్రరషు
ఠ లైన్ యీ అపసతలులకంట్ట నేను ఏ విష్యములోను త్కుకవ
వాడను కాను.
సూచక కిరయలను అదుభత్ములను మ్హతాకరాములను చేయటవలన్,
అపసతలునియొకక చిహనములు పూరణమైన్ ఓరిమితో మీ మ్ధాను నిజముగా
కనుపరచబడెను.
నేను మీకు భారముగా ఉండకపోత్రన్ను విష్యములో త్పప, మ్రి ఏ
విష్యములో మీరిత్ర సంఘములకంట్ట త్కుకవ వారైత్రరి? నేను చేసిన్ యీ
అనాాయమును క్షమించడి.
ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదదకు వచచటకు సిదిముగా ఉనానను;
వచిచన్పుపడు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతు
త ను కాదు మిముినే
కోరుచనానను. పలాలు త్లిదండు
ర లకొరకు కాదు త్లి దండు
ర లే పలాలకొరకు
ఆసిత కూరచత్గిన్ది గదా
కాబటిు నాకు కలిగిన్ది యావతు
త మీ ఆత్ిలకొరకు బహు సంతోష్ముగా
వాయ పరచెదను; న్నునను నేను వాయపరచకొందును. నేను మిముిను
ఎంత్ యెకుకవగా పేరమించచనాననో అంత్ త్కుకవగా మీరు న్నున
పేరమింతురా?
అది ఆల్ల గుండనియాడి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని
యకిిగలవాడనై మిముిను త్ంత్ిము చేత్ పట్ట
ు కొంటిని అని చెపుపదురేమో.

Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in
signs and wonders and mighty deeds.
For in what are ye inferior to other churches, unless it be that I myself was
not burdensome to you? Forgive me this wrong!

But be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you
with guile.
Did I gain from you by any of those whom I sent unto you?

I desired Titus to go, and with him I sent a brother. Did Titus make any gain
from you? Walked we not in the same spirit? Walked we not in the same
steps?
Again, think you that we excuse ourselves to you? We speak before God in
Christ; but we do all things, dearly beloved, for your edifying.

For I fear lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I
shall be found by you as ye would not, lest there be debates, envyings,
wrath, strifes, backbitings, whisperings, boastings, tumults;
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2 Corinthians
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నేను మీ యొదదకు పంపన్వారిలో ఎవనివలన్నైన్ను మిముిను మోసపుచిచ
ఆరిజంచకొంటినా?

and lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I
shall bewail many who have sinned already, and have not repented of the
uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.

2 Corinthians

12
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మీయొదదకు వెళ్ల
ా టకు తీతును హెచచరించి అత్నితోకూడ ఒక సహోదరుని
పంపత్రని. తీతు మిముిను మోసపుచిచ యేమైన్ ఆరిజంచకొననా? మేమొకక
ఆత్ివలన్నే ఒకక అడుగు జాడలయందే న్డుచకొన్లేదా?

This is the third time I am coming to you. "In the mouth of two or three
witnesses shall every word be established."

2 Corinthians
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19

మేమింత్వరకు మ్య విష్యమై మీకు సమ్యధాన్ము చెపుపకొనుచనానమ్ని
మీకు తోచనేమో. దేవుని యెదుటనే కీరసు
త న్ందు మ్యటల్లడుచనానము;
పరయల్లరా, మీ కేుమ్యభివృదిికొరకు ఇవనినయ చెపుప చనానము.

I told you before, and fortell you as if I were present the second time and,
being absent, now I write to those who heretofore have sinned, and to all
others, that, if I come again, I will not spare --

2 Corinthians
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ఎందుకన్గా ఒకవేళ నేను వచిచన్పుపడు మీరు నాకిషు
ు లుగా ఉండరేమో
అనియ, నేను మీకిషు
ు డనుగా ఉండనేమో అనియ, ఒకవేళ కలహమును
అసూయయ కోరధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసల్లడుటలును
ఉపపంగుటలును అలారులును ఉండు నేమో అనియ,

since ye seek a proof of Christ speaking in me, which toward you is not
weak, but is mighty in you.
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నేను మ్రల వచిచన్పుపడు నా దేవుడు మీ మ్ధా న్నున చిన్నబుచచనేమో
అనియ, మునుపు ప్రపముచేసి తాము జరిగించిన్ అపవిత్ిత్ జారత్వము
పోకిరి చేష్ుల నిమిత్తము మ్యరుమ్న్సుస పందని అనేకులను గూరిచ
దుుఃఖపడవలసి వచచనేమో అనియ భ్యపడుచనానను.

For though He was crucified through weakness, yet He liveth by the power
of God. For we also are weak in Him, but we shall live with Him by the
power of God toward you.
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ఈ మూడవ సారి నేను మీయొదదకు వచచచనానను ఇదదరు ముగు
ు రు సాకు
ు ల
నోట పరత్ర మ్యటయ సిథరపరచ బడవలను.

Examine yourselves whether ye be in the faith. Test your own selves. Know
ye not yourselves how Jesus Christ is in you, unless ye be reprobates?

2 Corinthians

13
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నేను మునుపు చెపపత్రని; నేనిపుపడు మీయొదద లేకున్నను రండవసారి
మీయొదదనున్నట్ట
ు గానే, మునుపటినుండి ప్రపము చేయచండిన్ వారికిని
మిగిలిన్ వారికందరికిని ముందుగా తెలియజేయన్దేమ్న్గా, నేను త్రరిగి
వచిచన్యెడల కనికరము చూపను.

But I trust that ye shall know that we are not reprobates.
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కీరసు
త నాయందు పలుకుచనానడని ఋజువు కోరుచనానరా? ఆయన్
మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిిమ్ంతుడెై యనానడు.
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బలహీన్త్నుబటిు ఆయన్ సిలువవేయబడెను గాని, దేవుని శకిినిబటిు
జీవించచనానడు. మేమును ఆయన్యందుండి బలహీనులమై యనానము
గాని, మీ యెడల దేవుని శకిినిబటిు, ఆయన్తో కూడ జీవముగల వారము.

Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear to be
approved, but that ye should do that which is honest, though we be as
reprobates.
For we can do nothing against the truth, but only for the truth.

2 Corinthians
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మీరు విశావసముగలవారై యనానరో లేదో మిముిను మీరే శోధించకొని
చూచ కొనుడి; మిముిను మీరే పరీకిుంచకొనుడి; మీరు భ్రషు
ు లు కానియెడల
యేసుకీరసు
త మీలో నునానడని మిముిను గూరిచ మీరే యెరుగరా?

For we are glad when we are weak and ye are strong. And this also we wish:
even your perfection.
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మేము భ్రషు
ు లము కామ్ని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిుంచచనానను.

Therefore I write these things being absent, lest, were I present, I should use
sharpness, according to the power which the Lord hath given me for
edification, and not for destruction.
మీరు ఏ దుషాకరామైన్ను చేయకుండవలన్ని దేవుని ప్ర
ర రిథంచ చనానము; Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind,
మేము యోగుాలమైన్ట్ట
ు కన్బడవలన్నికాదు గాని, మేము భ్రషు
ు లమైన్ట్ట
ు
live in peace; and the God of love and peace shall be with you.
కన్బడిన్ను మీరు మేలైన్దే చేయవలన్ని ప్ర
ర రిథంచచనానము.
మేము సత్ామున్కు విరోధముగా ఏమియ చేయనేరము గాని, సత్ాము
నిమిత్తమే సమ్సతమును చేయచనానము.
మేము బల హీనులమై యన్నను మీరు బలవంతులై యండిన్యెడల
సంతోష్ంచెదము. దీని నిమిత్తమే, అన్గా మీరు సంపూరు
ణ లు కావలన్నియే
ప్ర
ర రిథంచచనానము.
కాబటిు నేను మీయొదదకు వచిచన్పుపడు పడదోరయటకు కాక, మిముిను
కట్ట
ు టకే పరభువు నాకు అనుగరహించిన్ అధికారముచొపుపన్ కాఠిన్ాము
కన్పరచకుండున్ట్ట
ా దూర ముగా ఉండగానే యీ సంగతులు
వా
ర యచనానను.
తుదకు సహోదరుల్లరా, సంతోష్ంచడి, సంపూరు
ణ లై యండుడి, ఆదరణ
కలిగియండుడి, ఏకమ్న్సుసగలవారై యండుడి సమ్యధాన్ముగా ఉండుడి;
పేరమ్ సమ్యధాన్ ములకు కరియగు దేవుడు మీకు తోడెైయండును.

Greet one another with a holy kiss.
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పవిత్ిమైన్ ముదు
ద పట్ట
ు కొని యొకరికి ఒకరు వందన్ములు చేసికొనుడి.
పరిశుదు
ి లందరు మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.
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పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృపయ దేవుని పేరమ్య పరిశుదా
ి త్ి సహవాసమును
మీకందరికిని తోడెైయండును గాక.
మ్నుషుాల మూలముగానైన్ను ఏ మ్నుషుానివలన్నైన్ను కాక, యేసుకీరసు
త
వలన్ను, ఆయన్ను మ్ృతులలోనుండి లేపన్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునివలన్ను
అపసతలుడుగా నియ మింపబడిన్ పౌలను నేనును,
నాతో కూడనున్న సహో దరులందరును, గలతీయలోనున్న సంఘములకు
శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.
త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ మీకు
కృపయ సమ్య ధాన్మును కలుగును గాక.
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవుని చిత్త పరకారము కీరసు
త మ్న్లను పరసు
త త్పు
దుష్ుకాలములోనుండి విమోచింపవలన్ని మ్న్ ప్రపముల నిమిత్తము త్నున
తాను అపపగించకొనను.
దేవునికి యగయగములకు మ్హిమ్ కలుగును గాక. ఆమేన్.

and all the brethren who are with me, Unto the churches of Galatia:
Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus
Christ,
who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present
evil world, according to the will of God and our Father,
to whom be glory for ever and ever. Amen.
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కీరసు
త కృపనుబటిు మిముిను పలిచిన్వానిని విడిచి, భిన్నమైన్ సువారిత్ట్ట
ు కు
మీరింత్ త్వరగా త్రరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచరామ్గుచన్నది.
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అది మ్రియొక సువారి కాదుగాని, కీరసు
త సువారిను చెరుపగోరి మిముిను
But I certify to you, brethren, that the Gospel which was preached by me is
కలవరపరచవారు కొందరునానరు.
not according to man;
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All the saints salute you.

The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion
of the Holy Ghost, be with you all. Amen.

Paul, an apostle (not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God
the Father, who raised Him from the dead),

I marvel that ye are so soon removed from Him, that called you into the
grace of Christ, for another gospel.
For this is not another; but there are some who trouble you and would
pervert the Gospel of Christ.
But should we, or an angel from Heaven, preach any other gospel unto you
than that which we have preached to you, let him be accursed.
As we said before, so say I now again: If any man preach any other gospel
unto you than that which ye have received, let him be accursed!
For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I yet
sought to please men, I should not be the servant of Christ.
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మేము మీకు పరక టించిన్ సువారిగాక మ్రియొక సువారిను మేమైన్ను పర
లోకమునుండి వచిచన్ యొక దూత్యె
ై న్ను మీకు పరక టించిన్యెడల అత్డు
శాపగరసు
త డవును గాక.
మేమిది వరకు చెపపన్పరకారమిపుపడును మ్రల చెపుపచనానము; మీరు
అంగీకరించిన్ సువారి గాక మ్రియొకటి యెవడెైన్ను మీకు పరకటించిన్ యెడల
వాడు శాపగరసు
త డవును గాక.
ఇపుపడు నేను మ్నుషుాల దయను సంప్రదించ కొన్ జూచచనాననా దేవుని
దయను సంప్రదించకొన్ జూచచనాననా? నేను మ్నుషుాలను
సంతోష్పటుగోరుచ నాననా? నేనిపపటికిని మ్నుషుాలను సంతోష్
పట్ట
ు వాడనైతే కీరసు
త దాసుడను కాకయేపోవుదును.

for I neither received it from man, neither was I taught it, but by the
revelation of Jesus Christ.

సహోదరుల్లరా, నేను పరకటించిన్ సువారి మ్ను షుాని యోచన్పరకారమైన్ది
కాదని మీకు తెలియ జపుప చనానను.
మ్నుషుానివలన్ దానిని నేను పందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపనులేదు
గాని యేసుకీరసు
త బయలుపరచటవలన్నే అది నాకు లభించిన్ది.

But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and
called me by His grace,
to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, I
conferred not immediately with flesh and blood,

పూరవ మ్ందు యూదమ్త్సు
థ డనై యన్నపుపడు నేను దేవుని సంఘమును
అపరిమిత్ముగా హింసించి నాశన్ముచేయచ
నా పత్రుల ప్రరంపరాాచారమ్ందు విశ్రషాసకిి గలవాడనై, నా
సవజాతీయలలో నా సమ్యన్వయసుకలైన్ అనేకులకంట్ట యూదుల
మ్త్ములో ఆధికాత్నొందిత్రన్ని నా న్డవడినిగూరిచ మీరు వింటిరి.
అయిన్ను త్లిాగరభము న్ందు పడిన్ది మొదలుకొని న్నున పరతేాకపరచి, త్న్
కృపచేత్ న్నున పలిచిన్ దేవుడు నేను అన్ా జనులలో త్న్ కుమ్యరుని
పరకటింపవలన్ని
ఆయన్ను నాయందు బయలుపరప న్నుగరహించిన్పుపడు
మ్నుష్ామ్యతు
ి లతో నేను సంపరత్రంపలేదు.
నాకంట్ట ముందుగా అపసతలులైన్ వారియొదదకు యెరూష్లేమున్కెైన్ను
వెళానులేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళ్లాత్రని;పమ్ిట దమ్సుక
పటుణమున్కు త్రరిగి వచిచత్రని.
అట్టపైని మూడు సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ కేఫాను పరిచయము
చేసికొన్వలన్ని యెరూష్లేమున్కు వచిచ అత్నితోకూడ పదున్యిదు
దిన్ములుంటిని.
అత్నిని త్పప అపసతలులలో మ్రి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని,
పరభువుయొకక సహోదరుడెైన్ యాకోబును మ్యత్ిము చూచిత్రని.
నేను మీకు వా
ర యచన్న యీ సంగతుల విష్యమై, యిదిగో దేవుని యెదుట
నేను అబదిమ్యడుట లేదు.
పమ్ిట సిరియ, కిలికియ ప్ర
ర ంత్ములలోనికి వచిచ త్రని.

nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I
went into Arabia and returned again unto Damascus.
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with
him fifteen days.

కీరసు
త న్ందున్న యూదయసంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము లేకుండెను
గాని

For ye have heard of my participation in times past in the Jews' religion,
how I persecuted the church of God beyond measure and wasted it.
I profited in the Jews' religion beyond many of my equals in mine own
nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

But I saw none of the other apostles save James, the Lord's brother.

(Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.)
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia,

and was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ;

but they had heard only that, "He who persecuted us in times past now
preacheth the faith which once he destroyed."
And they glorified God in me.
Then fourteen years later I went up again to Jerusalem with Barnabas, and
took Titus with me also.
And I went up by revelation, and communicated unto them that Gospel
which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of
reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Galatians

1

23

మునుపు మ్న్లను హింసపటిున్వాడు తాను పూరవమ్ందు ప్రడుచేయచ
వచిచన్ మ్త్మును పరకటించచనానడను సంగత్రమ్యత్ిమే విని,

But neither was Titus, who was with me, being a Greek, compelled to be
circumcised;
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వారు న్నున బటిు దేవుని మ్హిమ్ పరచిరి.
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అట్టపమ్ిట పదునాలుగు సంవత్సరములైన్ త్రువాత్ నేను తీతును
వెంటబెట్ట
ు కొని బరనబాతోకూడ యెరూష్ లేమున్కు త్రరిగి వెళ్లాత్రని.

and that because false brethren were brought in by stealth, who came in
privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might
bring us into bondage.
To them we gave place by submission not even for an hour, that the truth of
the Gospel might continue with you.
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దేవదరశన్ పరకా రమే వెళ్లాత్రని. మ్రియ నా పరయాసము వారథమ్వు నేమో, లేక But of those who seemed to be something (whosoever they were, it maketh
వారథమై పోయిన్దేమో అని నేను అన్ాజనులలో పరకటించచన్న సువారిను
no difference to me: God accepteth no man's person) -- those who seemed
వారికిని పరతేాకముగా ఎనినకెైన్వారికిని విశదపరచిత్రని.
to be somewhat in consultation added nothing to me;
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అయిన్ను నాతోకూడనున్న తీతు గీరసు దేశసు
థ డెైన్ను అత్డు సున్నత్ర
పందుటకు బలవంత్పటు బడలేదు.

but contrariwise, when they saw that the Gospel to the Uncircumcision was
committed unto me, as the Gospel to the Circumcision was unto Peter
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(for He that wrought effectually in Peter to the apostleship of the
Circumcision, that Same was mighty in me toward the Gentiles),
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మ్న్లను దాసులుగా చేసికొన్వలన్ని కీరసు
త యేసువలన్ మ్న్కు కలిగిన్ మ్న్
సావత్ంత్ిామును వేగు చూచటకు, రహసాముగా తేబడి దొంగత్న్ముగా
పరవేశించిన్ కపట సహోదరులవలన్ జరిగిన్ది.
సువారి సత్ాము మీ మ్ధాను నిలుచన్ట్ట
ా మేము వారికి ఒకకగడియయె
ై న్ను
లోబడుటకు ఒపుపకొన్లేదు.
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and when James, Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the
grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right
hands of fellowship, that we should go unto the heathen and they unto the
Circumcision.
ఎనినకెైన్ వారుగా ఎంచబడిన్వారియొదద నేనేమియ నేరుచకొన్లేదు;
Only they would that we should remember the poor, the same as I also was
వారంత్టివారైన్ను నాకు లక్షాము లేదు, దేవుడు న్రునివేష్ము చూడడు. ఆ eager to do.
యెనినకెైన్వారు నాకేమియ ఉపదేశింపలేదు.
అయితే సున్నత్ర పందిన్వారికి బోధించటకెై సువారి పేతురుకేల్లగు
But when Peter came to Antioch, I withstood him to his face, because he
అపపగింపబడెనో ఆల్లగు సున్నత్ర పందనివారికి బోధించటకెై నా కపప
was to be blamed.
గింపబడెన్ని వారు చూచిన్పుపడు,
అన్గా సున్నత్ర పందిన్వారికి అపసతలుడవుటకు పేతురున్కు సామ్రథాము
For before certain ones came from James, he ate with the Gentiles; but
కలుగజేసిన్ వాడ అన్ాజనులకు అపసతలుడన్వుటకు నాకును సామ్రథాము
when they had come, he withdrew and separated himself from them,
కలుగజేసెన్ని వారు గరహించిన్పుపడు,
fearing those who were of the Circumcision.
సతంభ్ములుగా ఎంచబడిన్ యాకోబు కేఫా యోహాను అను వారు నాకు
And the other Jews dissembled likewise with him, so much that Barnabas
అనుగరహింపబడిన్ కృపను కనుగొని, మేము అన్ాజనులకును తాము
also was carried away by their dissimulation.
సున్నత్రపందిన్వారికిని అప సతలులుగా ఉండవలన్ని చెపప, త్మ్తో
ప్రలివారమ్నుటకు సూచన్గా నాకును బరనబాకును కుడిచేత్రని ఇచిచరి.
మేము బీదలను జా
ా పకము చేసికొన్వలన్ని మ్యత్ిమే వారు కోరిరి; ఆల్లగు
చేయటకు నేనును ఆసకిి కలిగి యంటిని.

But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the
Gospel, I said unto Peter before them all, "If thou, being a Jew, livest after
the manner of Gentiles and not as do the Jews, why compellest thou the
Gentiles to live as do the Jews?
అయితే కేఫా అంత్రయొకయకు వచిచన్పుపడు అత్డు అపరాధిగా తీరచబడెను We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,
గనుక నేను ముఖాముఖిగా అత్నిని ఎదిరించిత్రని;
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ఏలయన్గా యాకోబు నొదదనుండి కొందరు రాకమునుపు అత్డు
knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith
అన్ాజనులతో భోజన్ము చేయచండెను గాని వారు రాగానే సున్నత్ర పందిన్ of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be
వారికి భ్యపడి వెనుకతీసి వేరై పోయెను.
justified by the faith of Christ, and not by the works of the law; for by the
works of the law shall no flesh be justified.
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త్కికన్ యూదులును అత్నితో కలిసి మ్యయవేష్ము వేసికొనిరి గనుక
బరనబాకూడ వారి వేష్ధారణముచేత్ మోస పోయెను.

But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found
sinners, is Christ therefore the minister of sin? God forbid!

Galatians

2

14

For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor.
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వారు సువారి సత్ాము చొపుపన్ కరమ్ముగా న్డుచకొన్కపోవుట నేను
చూచిన్పుపడు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపపన్దేమ్న్గానీవు
యూదుడవెై యండియ యూదులవల కాక అన్ాజనులవలనే పరవరిించ
చండగా, అన్ాజనులు యూదులవల పరవరిింప వలన్ని యెందుకు
బలవంత్ము చేయచనానవు?
మ్న్ము జన్ిమువలన్ యూదులమే గాని అన్ా జనులలో చేరిన్ ప్రపులము
కాము. మ్నుషుాడు యేసు కీరసు
త న్ందలి విశావ సమువలన్నేగాని ధరిశాసతీ
సంబంధమైన్ కిరయలమూల మున్ నీత్రమ్ంతుడుగా తీరచబడడని యెరిగి
మ్న్మును ధరి శాసతీసంబంధ మైన్ కిరయలమూలమున్ గాక కీరసు
త న్ందలి
విశావసము వలన్నే నీత్రమ్ంతులమ్ని తీరచబడుటకెై యేసు కీరసు
త న్ందు
విశావసముంచి యనానము;
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ధరిశాసతీ సంబంధ కిరయలమూలమున్ ఏ శరీరియ నీత్రమ్ంతుడని
తీరచబడడు గదా.
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కాగా మ్న్ము కీరసు
త న్ందు నీత్ర మ్ంతులమ్ని తీరచబడుటకు వెదకుచండగా
మ్న్ము ప్రపుల ముగా కన్బడిన్యెడల, ఆ పక్షమ్ందు కీరసు
త ప్రపమున్కు
పరిచారకుడాయెనా? అటాన్రాదు.
నేను పడ గొటిున్వాటిని మ్రల కటిున్యెడల న్నున నేనే అపరాధినిగా
కనుపరచకొందును గదా.

I am crucified with Christ, nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in
me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of
God, who loved me and gave Himself for me.
I do not frustrate the grace of God; for if righteousness come by the law,
then Christ is dead in vain."
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For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.

O foolish Galatians! Who hath bewitched you, that you should not obey the
truth, before whose eyes Jesus Christ hath been clearly set forth, crucified
among you?
నేనైతే దేవుని విష్యమై జీవించ నిమిత్తము ధరిశాసతీమువలన్
This only would I learn of you: Did ye receive the Spirit by the works of the
ధరిశాసతీము విష్యమై చచిచన్వాడనైత్రని.
law, or by the hearing of faith?
నేను కీరసు
త తోకూడ సిలువ వేయబడియనానను; ఇకను జీవించవాడను నేను Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by
కాను, కీరసేత నాయందు జీవించచనానడు. నే నిపుపడు శరీర మ్ందు
the flesh?
జీవించచన్న జీవిత్ము న్నున పేరమించి, నా కొరకు త్నునతాను
అపపగించకొనిన్ దేవుని కుమ్యరునియందలి విశావసమువలన్
జీవించచనానను.
నేను దేవుని కృపను నిరరథకము చేయను; నీత్ర ధరిశాసతీమువలన్నైతే ఆ
Have ye suffered so many things in vain -- if it be yet in vain?
పక్షమ్ందు కీరసు
త చనిపోయిన్ది నిష్పరయోజన్మే.
ఓ అవివేకులైన్ గలతీయల్లరా, మిముిను ఎవడు భ్రమ్పట్టును?
He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among
సిలువవేయబడిన్వాడెైన్ట్ట
ు గా యేసు కీరసు
త మీ కనునలయెదుట
you, doeth He it by the works of the law, or by the hearing of faith?
పరదరిశంపబడెనుగదా!
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ఇది మ్యత్ిమే మీవలన్ తెలిసికొన్గోరుచనానను; ధరిశాసతీ సంబంధ
Even as Abraham "believed God, and it was accounted to him as
కిరయలవలన్ ఆత్ిను పందిత్రరా లేక విశావస ముతో వినుటవలన్ పందిత్రరా? righteousness."
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మీరింత్ అవివేకులైత్రరా? మొదట ఆతాినుసారముగా ఆరంభించి, యిపుపడు
శరీ రానుసారముగా పరిపూరు
ణ లగుదురా?
వారథముగానేయినిన కష్ుములు అనుభ్వించిత్రరా? అది నిజముగా వారథ
మ్గునా?

Galatians

3

5

Galatians

3

6

Galatians

3

7

Galatians

3

8

Galatians

3

9

కాబటిు విశావససంబంధులే విశావసముగల అబా
ర హాముతో కూడ
ఆశీరవదింపబడుదురు.

Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for
us (for it is written, "Cursed is every one who hangeth on a tree"),
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that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus
Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
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ధరిశాసతీము విధించిన్ కిరయలకు సంబంధులందరు శాపమున్కు
లోనైయనానరు. ఎందుకన్గాధరిశాసతీగరంథమ్ందు వా
ర యబడిన్
విధులనినయచేయటయందు నిలుకడగా ఉండని పరత్రవాడును శాపగరసు
త డు
అని వా
ర యబడియన్నది.
ధరిశాసతీముచేత్ ఎవడును దేవునియెదుట నీత్రమ్ంతుడని తీరచబడడను
సంగత్ర సపష్ుమే. ఏలయన్గా నీత్రమ్ంతుడు విశావసమూలముగా జీవించను.
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ధరి శాసతీము విశావససంబంధమైన్ది కాదు గాని దాని విధులను
ఆచరించవాడు వాటివలన్నే జీవించను.
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ఆత్ిను గూరిచన్ వాగా
ద న్ము విశావసమువలన్ మ్న్కు లభించన్ట్ట
ా ,
అబా
ర హాము పందిన్ ఆశీరవచన్ము కీరసు
త యేసుదావరా అన్ాజనులకు
కలుగుటకెై, కీరసు
త మ్న్కోసము శాపమై మ్న్లను ధరిశాసతీముయొకక
శాపమునుండి విమో చించెను;
ఇందునుగూరిచమ్య
ా నుమీద వేరల్లడిన్ పరత్రవాడును శాపగరసు
త డు అని
వా
ర యబడియన్నది.
సహోదరుల్లరా, మ్నుష్ారీత్రగా మ్యటల్లడు చనానను; మ్నుషుాడుచేసిన్
ఒడంబడికయె
ై న్ను సిథరపడిన్ త్రువాత్ ఎవడును దాని కొటిువేయడు, దానితో
మ్రేమియ కలుపడు.

Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, "and
to seeds," as though many; but as though one: "and to thy Seed," who is
Christ.
And this I say, that the Covenant which was confirmed earlier by God in
Christ cannot be annulled by the law, which came four hundred and thirty
years after, so as to make the promise of no effect.

ఆత్ిను మీకు అనుగరహించి, మీలో అదుభత్ ములు చేయించవాడు
ధరిశాసతీసంబంధ కిరయలవలన్నా లేక విశావసముతో వినుటవలన్నా
చేయించచనానడు?
అబా
ర హాము దేవుని న్మిను అది అత్నికి నీత్రగా యెంచ బడెను.

Know ye therefore that those who are of faith, the same are the children of
Abraham.
And the Scripture, foreseeing that God would justify the heathen through
faith, preached beforehand the Gospel unto Abraham, saying, "In thee shall
all nations be blessed."
So then, those who are of faith are blessed with faithful Abraham.

For as many as are of the works of the law are under the curse; for it is
written: "Cursed is every one who continueth not in all things which are
written in the book of the law to do them."
కాబటిు విశావససంబంధులే అబా
ర హాము కుమ్యరులని మీరు తెలిసికొనుడి.
But that no man is justified by the law in the sight of God is evident, for "the
just shall live by faith."
దేవుడు విశావస మూలముగా అన్ాజనులను నీత్రమ్ంతులుగా తీరుచన్ని లేఖ And the law is not of faith, but "The man who doeth them shall live in them."
న్ము ముందుగా చూచినీయందు అన్ాజనులందరును ఆశీరవదింపబడుదురు
అని అబా
ర హామున్కు సువారిను ముందుగా పరకటించెను.

Brethren, I speak after the manner of men: A covenant, though it be but a
man's covenant, yet if it is confirmed, no man annulleth or addeth thereto.

For if the inheritance be of the law, it is no more by promise; but God gave it
to Abraham by promise.
For what then serveth the law? It was added because of transgressions until
the Seed should come to whom the promise was made; and itwas ordained
by angels through the hand of a mediator.
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అబా
ర హామున్కును అత్ని సంతాన్ము న్కును వాగా
ద న్ములు చేయబడెను;
ఆయన్ అనేకులను గూరిచ అన్నట్ట
ు నీ సంతాన్ములకును అని చెపపక ఒకని
గూరిచ అన్నటేునీ సంతాన్మున్కును అనను; ఆ

Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
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నేను చెపుపన్దేమ్న్గానాలుగువందల ముపపది సంవత్సరములైన్ త్రువాత్
వచిచన్ ధరిశాసతీము, వాగా
ద న్మును నిరరథకము చేయన్ంత్గా పూరవమ్ందు
దేవునిచేత్ సిథరపరచబడిన్ నిబంధన్ను కొటిువేయదు.

Is the law then against the promises of God? God forbid! For if there had
been a law given which could have given life, verily righteousness should
then have come by the law.
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But the Scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of
Jesus Christ might be given to those who believe.
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ఆ సావసథాము ధరిశాసతీమూలముగా కలిగిన్యెడల ఇక వాగా
ద న్మూలముగా
కలిగిన్ది కాదు. అయితే దేవుడు అబా
ర హామున్కు వాగా
ద న్ము వలన్నే దానిని
అనుగరహిం చెను.
ఆల్లగెైతే ధరిశాసతీ మందుకు? ఎవనికి ఆ వాగా
ద న్ము చేయబడెనో ఆ
సంతాన్ము వచచవరకు అది అత్ర కరమ్ములనుబటిు దానికి త్రువాత్
ఇయాబడెను; అది మ్ధావరిిచేత్ దేవదూత్ల దావరా నియమింపబడెను.
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మ్ధావరిి యొకనికి మ్ధావరిి కాడు గాని దేవుడొకకడ.
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ధరిశాసతీము దేవుని వాగా
ద న్ములకు విరోధమైన్దా? అటాన్రాదు.
జీవింపచేయ శకిిగల ధరిశాసతీము ఇయాబడి యన్నయెడల వాసతవముగా
నీత్రధరిశాసతీమూలముగానే కలుగును గాని
యేసుకీరసు
త న్ందలి విశావస మూలముగా కలిగిన్ వాగా
ద న్ము విశవసించవారికి
అనుగరహింపబడున్ట్ట
ా , లేఖన్ము అందరిని ప్రపములో బంధించెను.

Therefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we
might be justified by faith.
But after faith has come, we are no longer under a schoolmaster.
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But before faith came, we were kept under the law, being shut apart from
the faith which should afterwards be revealed.

For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.

విశావసము వెలాడికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలు పరచబడబోవు
విశావసమ్వలంబింపవలసిన్ వారముగా చెరలో ఉంచబడిన్ట్ట
ు మ్న్ము
ధరిశాసతీమున్కు లోనైన్ వారమైత్రవిిు.
కాబటిు మ్న్ము విశావసమూలమున్ నీత్ర మ్ంతులమ్ని తీరచబడున్ట్ట
ా కీరసు
త
నొదదకు మ్న్లను న్డి పంచటకు ధరిశాసతీము మ్న్కు బాలశిక్షకుడాయెను.

For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ.

25

అయితే విశావసము వెలాడియాయెను గనుక ఇక బాలశిక్షకుని కిరంద ఉండము.
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యేసుకీరసు
త న్ందు మీరందరు విశావసమువలన్ దేవుని కుమ్యరులై యనానరు.
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కీరసు
త లోనికి బాపతసిముపందిన్ మీరందరు కీరసు
త ను ధరించకొనియనానరు.

And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the
promise.
Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth in nothing from a
servant, though he be lord of all.
But he is under tutors and governors until the time appointed by the father.
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ఇందులో యూదుడని గీరసుదేశసు
థ డని లేదు, దాసుడని సవత్ంతు
ి డని లేదు,
Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of
పురుషుడని స్త్తీ అని లేదు; యేసుకీరసు
త న్ందు మీరందరును ఏకముగా ఉనానరు. the world.
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మీరు కీరసు
త సంబంధులైతే3 ఆ పక్షమ్ందు అబా
ర హాముయొకక
సంతాన్మైయండి వాగా
ద న్ పరకారము వారసులైయనానరు.
మ్రియ నేను చెపుపన్దేమ్న్గా, వారసుడు అనినటికిని కరియె
ై యన్నను
బాలుడెైయన్నంత్కాలము అత్నికిని దాసునికిని ఏ భేదమును లేదు.

There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is
neither male nor female; for ye are all one in Christ Jesus.

But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, made
of a woman, made under the law,
to redeem those who were under the law, that we might receive the
adoption of sons.
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త్ండిరచేత్ నిరణయింపబడిన్ దిన్ము వచచవరకు అత్డు సంరక్షకుల
యొకకయ గృహనిరావహకులయొకకయ అధీన్ములో ఉండును.
అట్టవల మ్న్మును బాలురమై యన్నపుపడు లోక సంబంధమైన్
మూలప్రఠములకు లోబడి దాసులమై యంటిమి;
అయితే కాలము పరిపూరణమైన్పుపడు దేవుడు త్న్ కుమ్యరుని
పంపను;ఆయన్ స్త్తీయందు పుటిు,
మ్న్ము దత్తపుతు
ి లము కావలన్ని ధరిశాసతీమున్కు లోబడి యన్నవారిని
విమోచించటకెై ధరిశాసతీమున్కు లోబడిన్వాడాయెను.
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And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your
hearts, crying, "Abba, Father."
Therefore thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of
God through Christ.
However that be, then when ye knew not God, ye did service unto those
which by nature are not gods.
But now after ye have known God, or rather are known by God, how turn ye
again to the weak and beggarly elements unto which ye desire again to be in
bondage?
Ye observe days and months and times and years.
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మ్రియ మీరు కుమ్యరులై యన్నందున్నాయనా త్ండ్రర, అని మొఱ్ఱపట్ట
ు
త్న్ కుమ్యరుని ఆత్ిను దేవుడు మ్న్ హృదయములలోనికి పంపను.
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I am afraid for you, lest I have bestowed upon you labor in vain.
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కాబటిు నీవిక దాసుడవు కావు కుమ్యరుడవే. కుమ్యరుడవెైతే దేవునిదావరా
వారసుడవు.
ఆ కాలమ్ందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమున్కు దేవుళ్ల
ా కానివారికి
దాసులై యంటిరి గాని
యిపుపడు మీరు దేవునిని ఎరిగిన్వారును, మ్రి విశ్రష్ముగా దేవునిచేత్
ఎరుగబడిన్వారునై యనానరు గనుక, బల హీన్మైన్వియ
నిష్పరయోజన్మైన్వియనైన్ మూల ప్రఠములత్ట్ట
ు మ్రల త్రరుగనేల?
మునుపటివల మ్రల వాటికి దాసులైయండ గోరనేల?
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మీరు దిన్ములను, మ్యసములను,ఉత్సవకాలములను,సంవత్సరములను
ఆచరించచనానరు.

And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected, but
received me as an angel of God, even as Christ Jesus.
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మీ విష్యమై నేను పడిన్ కష్ుము వారథమై పోవునేమో అని మిముిను గూరిచ
భ్యపడుచనానను.
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సహోదరుల్లరా, నేను మీవంటివాడనైత్రని గనుక మీరును నావంటివారు
కావలన్ని మిముిను వేడు కొనుచనానను.
మీరు నాకు అనాాయము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీరదౌరబలాము
కలిగిన్ను నేను సువారి మీకు పరకటించిత్రన్ని మీరరుగుదురు.
అపుపడు నా శరీరములో మీకు శోధన్గా ఉండిన్ దానినిబటిు న్నున మీరు
త్ృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైన్ను లేదు గాని దేవుని దూత్నువలను,
కీరసు
త యేసునువలను న్నున అంగీక రిం
మీరు చెపుపకొనిన్ ధన్ాత్ ఏమైన్ది? శకామైతే మీ కనునలు ఊడబీకి
నాకిచిచవేసి యందురని మీ పక్షమున్ సాక్షాము పలుకుచనానను.
నేను మీతో నిజమ్యడిన్ందున్ మీకు శతు
ి వునైత్రనా?

Where is then the blessedness ye spoke of? For I bear you record that, if it
had been possible, ye would have plucked out your own eyes and have
given them to me.
Have I therefore become your enemy because I tell you the truth?
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Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are. Ye have not injured
me at all.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the Gospel unto you
at the first.

They zealously seek after you, but for no good; yea, they would exclude you,
that ye might seek after them.
But it is good to be zealously sought after, always in a good thing, and not
only when I am present with you.

My little children, over whom I travail in birth again until Christ be formed in
you,
I desire to be present with you now and to change my tone; for I stand in
doubt of you.
వారు మీ మేలుకోరి మిముిను ఆసకిితో వెంటాడువారు కారు; మీరే త్ముిను Tell me, ye who desire to be under the law, do ye not hear the law?
వెంటాడవలన్ని మిముిను బయటికి తో
ి సి వేయ6 గోరుచనానరు.
నేను మీయొదద ఉన్నపుపడు మ్యత్ిమే గాక యెలాపుపడును మ్ంచి
For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the
విష్యములో ఆసకిిగానుండుట యకిమే.
other by a freewoman.
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నా పలాల్లరా, కీరసు
త సవరూపము మీయందేరపడు వరకు మీ విష్యమై మ్రల
నాకు పరసవవేదన్ కలుగుచన్నది.
మిముినుగూరిచ యెట్టతోచక యనానను; నేనిపుపడ మీ మ్ధాకు వచిచ
మ్రియొక విధముగా మీతో మ్యటల్లడ గోరుచనానను.

But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, but he
of the freewoman was by promise.
These things are an allegory, for these are the two covenants: The one is
from Mount Sinai, which engendereth bondage; this is Hagar.

ధరిశాసతీమున్కు లోబడియండ గోరువారల్లరా, మీరు ధరిశాసతీము
వినుటలేదా? నాతో చెపుపడి.
దాసివలన్ ఒకడును సవత్ంతు
ి రాలివలన్ ఒకడును ఇదదరు కుమ్యరులు
అబా
ర హామున్కు కలిగిరని వా
ర యబడియన్నది గదా?
అయిన్ను దాసివలన్ పుటిున్వాడు శరీరపరకారము పుట్టును,
సవత్ంతు
ి రాలివలన్ పుటిున్వాడు వాగా
ద న్ మునుబటిు పుట్టును.

For this Hagar is Mount Sinai in Arabia and answereth to Jerusalem as it is
now, and is in bondage with her children.
But the Jerusalem which is above is free, and is the mother of us all.
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ఇందుకుకన్ని గొడా
ర ల్ల సంతోష్ంచము, పరసవవేదన్పడని దానా, బిగురగా
కేకలువేయము; ఏలయన్గా పనిమిటిగలదాని పలాలకంట్ట పనిమిటి లేనిదాని
పలాలు ఎకుకవమ్ంది ఉనానరు అని వా
ర యబడియన్నది.
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సహోదరుల్లరా, మ్న్మును ఇసాసకువల వాగా
ద న్మునుబటిు పుటిున్
కుమ్యరులమై యనానము.
అపుపడు శరీరమునుబటిు పుటిున్వాడు ఆత్ినుబటిు పుటిున్వానిని ఏల్లగు
హింసపట్టునో యిపుపడును ఆల్లగ జరుగుచన్నది.
ఇందును గూరిచ లేఖన్మేమి చెపుపచన్నది?దాసిని దాని కుమ్యరుని
వెళాగొట్ట
ు ము, దాసి కుమ్యరుడు సవత్ంతు
ి రాలి కుమ్యరునితోప్రట్ట వారసుడెై
యండడు.
కాగా సహోదరుల్లరా, మ్న్ము సవత్ంతు
ి రాలి కుమ్య రులమే గాని దాసి
కుమ్యరులము కాము.
ఈ సావత్ంత్ిాము అనుగరహించి, కీరసు
త మ్న్లను సవత్ంతు
ి లనుగా
చేసియనానడు. కాబటిు, మీరు సిథరముగా నిలిచి మ్రల దాసామ్ను కాడికిరంద
చికుక కొన్కుడి.
చూడుడి; మీరు సున్నత్ర పందిన్యెడల కీరసు
త వలన్ మీకు పరయోజన్మేమియ
కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుపచనానను.
ధరిశాసతీము యావతు
త ఆచరింప బదు
ి డెై యనానడని సున్నత్రపందిన్ పరత్ర
మ్ను షుానికి నేను మ్రల దృఢముగ చెపుపచనానను.

ఈ సంగతులు అలంకార రూపకముగా చెపపబడియన్నవి. ఈ స్త్తీలు రండు
నిబంధన్లై యనానరు; వాటిలో ఒకటి స్త్నాయి కొండ సంబంధమైన్దై
దాసాములో ఉండుటకు పలాలు కనును; ఇది హాగరు.
ఈ హాగరు అనున్ది అరేబియాదేశములోఉన్న స్త్నాయి కొండయే.
పరసు
త త్మ్ందున్న యెరూష్లేము దాని పలాలతో కూడ దాసామ్ందున్నది
గనుక ఆ నిబంధన్ దానికి దీటయియన్నది.
అయితే పైనున్న యెరూష్లేము సవత్ంత్ిముగా ఉన్నది; అది మ్న్కుత్లిా.

For it is written: "Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry,
thou that travailest not; for the desolate hath many more children than she
who hath a husband."
Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.

But as then, he that was born according to the flesh persecuted him that
was born according to the Spirit, even so it is now.
Nevertheless what saith the Scripture? "Cast out the bondwoman and her
son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the
freewoman."
So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and
be not entangled again with the yoke of bondage.
Behold, I, Paul, say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you
nothing.
For I testify again to every man who is circumcised, that he is a debtor to
keep the whole law.
Christ then becomes of no effect unto you, whosoever of you claim
justification by the law; ye are fallen from grace.
For we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith.

For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor
uncircumcision, but faith which worketh by love.
Ye were running well; who hindered you, that ye should not obey the truth?
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మీలో ధరిశాసతీమువలన్ నీత్రమ్ంతులని తీరచబడువారవరో వారు
కీరసు
త లోనుండి బత్రతగా వేరుచేయబడియనానరు, కృప లోనుండి తొలగిపోయి
యనానరు.
ఏలయన్గా, మ్న్ము విశావసముగలవారమై నీత్ర కలుగున్ను నిరీక్షణ
సఫలమ్గున్ని ఆత్ిదావరా ఎదురుచూచచనానము.
యేసుకీరసు
త న్ందుండువారికి సున్నత్రపందుటయందేమియ లేదు,
పందకపోవుటయందేమియ లేదు గాని పేరమ్వలన్ కారాసాధకమ్గు విశావసమే
పరయోజన్కరమ్గును.
మీరు బాగుగా పరుగెతు
త చంటిరి; సత్ామున్కు విధే యలు కాకుండ
మిముిను ఎవడు అడిగించెను?
ఈ పేరరేపణ మిముిను పలుచచన్న వానివలన్ కలుగలేదు.
పులిసిన్ పండి కొంచెమైన్ను ముదద అంత్య పులియ చేయను.
మీరంత్ మ్యత్ిమును వేరుగా ఆలోచింపరని పరభువున్ందు మిముినుగూరిచ
నేను రూఢిగా న్ముికొను చనానను. మిముిను కలవరపట్ట
ు చన్నవాడు
ఎవడెైన్ను వాడు త్గిన్ శిక్షను భ్రించను.
సహోదరుల్లరా, సున్నత్ర పందవలన్ని నే నింకను పరకటించచన్నయెడల
ఇపపటికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున్ సిలువవిష్యమైన్ అభ్ాంత్రము
తీసివేయబడునుగదా?
మిముిను కలవరపట్ట
ు వారు త్ముిను తాము ఛేదించకొనుట మేలు.
సహోదరుల్లరా, మీరు సవత్ంతు
ి లుగా ఉండుటకు పలువబడిత్రరి. అయితే
ఒక మ్యట, ఆ సావత్ంత్ిామును శారీరకిరయలకు హేతువు చేసికొన్క, పేరమ్
కలిగిన్వారై యొకనికొకడు దాసులైయండుడి.
ధరిశాసతీ మ్ంత్యనినునవల నీ పరుగువానిని పేరమించము అను ఒకక
మ్యటలో సంపూరణమైయన్నది.
అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచకొని భ్కిుంచిన్యెడల మీరు ఒకనివలన్
ఒకడు బత్రతగా న్శించిపోదురేమో చూచకొనుడి.
నేను చెపుపన్దేమ్న్గా ఆతాినుసారముగా న్డుచ కొనుడి, అపుపడు మీరు
శరీరేచఛను నరవేరచరు.
శరీరము ఆత్ికును ఆత్ి శరీరమున్కును విరోధముగా అపేకిుం చను. ఇవి
యొకదానికొకటి వాత్రరేక ముగా ఉన్నవి గనుక మీరేవిచేయ నిచఛయింతురో
వాటిని చేయకుందురు.
మీరు ఆత్ిచేత్ న్డిపంపబడిన్యెడల ధరి శాసతీమున్కు లోనైన్వారు కారు.

This persuasion cometh not from Him that calleth you.

A little leaven leaveneth the whole lump.
I have confidence in you through the Lord that ye will be not otherwise
minded; but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he
be.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why then do I yet suffer
persecution? Then would the offense of the cross cease.
I would that they were even cut off which trouble you!
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an
occasion of the flesh, but by love serve one another.
For all the law is fulfilled in one word, even in this: "Thou shalt love thy
neighbor as thyself."
But if ye bite and devour one another, take heed that ye not be consumed
one by another.
This I say then: Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and
these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that
ye would.
But if ye are led by the Spirit, ye are not under the law.
Now the works of the flesh are manifest, and they are these: adultery,
fornication, uncleanness, lasciviousness,
idolatry, witchcraft, hatred, quarreling, rivalry, wrath, strife, seditions,
heresies,
envying, murders, drunkenness, revelings, and such like. About these things
I tell you again, as I have also told you in times past, that those who do such
things shall not inherit the Kingdom of God.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness,
goodness, faith,
meekness, temperance: against such there is no law.

శరీరకారాములు సపష్ుమైయన్నవి; అవేవన్గా, జారత్వము, అపవిత్ిత్,
కాముకత్వము,
విగరహారాధన్, అభిచారము, దేవష్ములు, కలహము, మ్త్సరములు,
And those who are Christ's have crucified the flesh with its affections and
కోరధములు, కక్షలు,
lusts.
భేదములు, విమ్త్ములు, అసూయలు, మ్త్తత్లు, అలారితో కూడిన్
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
ఆటప్రటలు మొదలైన్వి. వీటినిగూరిచ నేనుమునుపు చెపపన్ పరకారము ఇటిు
వాటిని చేయవారు దేవుని రాజామును సవత్ంత్రించకొన్రని మీతో
సపష్ుముగా చెపుపచనానను.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అయితే ఆత్ి ఫలమేమ్న్గా, పేరమ్, సంతోష్ము, సమ్యధాన్ము, దీరాశాంత్ము, Let us not be desirous of vainglory, provoking one another and envying one
దయా ళ్లత్వము, మ్ంచిత్న్ము, విశావసము, సాత్రవకము, ఆశా నిగరహము.
another.
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ఇటిువాటికి విరోధమైన్ నియమ్మేదియలేదు.
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కీరసు
త యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛల తోను దురాశలతోను
సిలువవేసి యనానరు.
మ్న్ము ఆత్ి న్నుసరించి జీవించవారమైత్రమ్య ఆత్ిను అనుసరించి
కరమ్ముగా న్డుచకొందము.
ఒకరి నొకరము వివాదమున్కు రేపకయ, ఒకరి యందొకరము
అసూయపడకయ వృథాగా అత్రశయపడకయ ఉందము.
సహోదరుల్లరా, ఒకడు ఏ త్పపత్ములోనైన్ను చికుకకొనిన్యెడల
ఆత్ిసంబంధులైన్ మీలో పరత్రవాడు తానును శోధింపబడుదు నేమో అని త్న్
విష్యమై చూచ కొనుచ, సాత్రవకమైన్ మ్న్సుసతో అటిువానిని మ్ంచిదారికి
తీసికొని రావలను.
ఒకని భారముల నొకడుభ్రించి, యీల్లగు కీరసు
త నియమ్మును పూరిిగా నర
వేరుచడి.
ఎవడెైన్ను వటిువాడెైయండి తాను ఎనినకెైన్ వాడన్ని యెంచకొనిన్యెడల
త్నునతానే మోసపరచ కొనును.
పరత్రవాడును తాను చేయపనిని పరీకిుంచి చూచకొన్వలను; అపుపడు
ఇత్రునిబటిు కాక త్న్నుబటిుయే అత్నికి అత్రశయము కలుగును.
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పరత్రవాడును త్న్ బరువు తానే భ్రించకొన్వలను గదా?
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వాకోాపదేశము పందువాడు ఉపదేశించవానికి మ్ంచి పదారథములనినటిలో
భాగమియావలను.
మోస పోకుడి, దేవుడు వెకికరింపబడడు; మ్నుషుాడు ఏమివితు
త నో ఆ పంటనే
కోయను.
ఏల్లగన్గా త్న్ శరీ రేచఛలనుబటిు వితు
త వాడు త్న్ శరీరమునుండి క్షయమ్ను
పంట కోయను,ఆత్ినుబటిు వితు
త వాడు ఆత్ినుండి నిత్ా జీవమ్ను పంట
కోయను.
మ్న్ము మేలుచేయటయందు విసుకక యందము. మ్న్ము అలయక మేలు
చేసిత్రమేని త్గిన్కాలమ్ందు పంట కోతుము.
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కాబటిు మ్న్కు సమ్యము దొరకిన్కొలది అందరియెడలను, విశ్రష్ ముగా
విశావసగృహమున్కు చేరిన్వారియెడలను మేలు చేయదము.

But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ,
by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
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నా సవహసతముతో మీకెంత్ పదద అక్షరములతో వా
ర యచనాననో చూడుడి.
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For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor
uncircumcision, but a new creature.
And as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy,
and upon the Israel of God.

శరీరవిష్యమ్ందు చకకగా అగపడగోరువారవరో వారు తాము కీరసు
త యొకక
సిలువవిష్యమై హింసపందకుండుటకు మ్యత్ిమే సున్నత్రపందవలన్ని
మిముిను బలవంత్ము చేయచనానరు
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye who are spiritual restore such
a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be
tempted.
Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth
himself.
But let every man put to the proof his own work, and then shall he have
rejoicing in himself alone, and not in another.
For every man shall bear his own burden.

Let him that is taught in the Word share with him that teacheth, in all good
things.
Be not deceived, God is not mocked; for whatsoever a man soweth, that
shall he also reap.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that
soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
And let us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap, if we
faint not.
As we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially
unto those who are of the household of faith.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
As many as desire to make a fair showing in the flesh, they constrain you to
be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of
Christ.
For not even they themselves who are circumcised keep the law, but they
desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

Galatians

6

13

Galatians

6

14

Galatians

6

15

Galatians

6

16

Galatians

6

17

Galatians

6

18

Ephesians

1

1

Ephesians

1

2

Ephesians

1

3

Ephesians

1

4

Ephesians

1

5

Ephesians

1

6

Ephesians

1

7

Ephesians

1

8

Ephesians

1

9

Ephesians

1

10

అయితే వారు సున్నత్రపందిన్ వారైన్ను ధరిశాసతీము ఆచరింపరు; తాము
మీ శరీరవిష్యమ్ందు అత్రశయించ నిమిత్తము మీరు సున్నత్ర పందవలన్ని
కోరుచనానరు.
అయితే మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త సిలువయందు త్పప మ్రి దేనియందును
అత్రశయించట నాకు దూరమ్వును గాక; దానివలన్ నాకు లోకమును
లోకమున్కు నేనును సిలువవేయబడి
కొరత్తసృష్ు పందుటయే గాని సున్నత్రపందుటయందేమియ లేదు,
పందకపోవుట యందేమియ లేదు.
ఈ పదిత్రచొపుపన్ న్డుచకొను వారికందరికి, అన్గా దేవుని ఇశారయేలున్కు
సమ్యధాన్ మును కృపయ కలుగును గాక.
నేను యేసుయొకక ముదరలు నా శరీరమ్ందు ధరించి యనానను, ఇకమీదట
ఎవడును న్నున శర మ్ పటువదు
ద .

From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of
the Lord Jesus.

సహోదరుల్లరా, మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీ ఆత్ితో ఉండును గాక.
ఆమేన్.
దేవుని చిత్తమువలన్ కీరసు
త యేసు అపసతలుడెైన్ పౌలు ఎఫెసులోనున్న
పరిశుదు
ి లును కీరసు
త యేసున్ందు విశావ సులునైన్వారికి శుభ్మ్ని చెపప
వా
ర యన్ది
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ మీకు
కృపయ సమ్యధాన్మును కలుగును గాక.
మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త యొకక త్ండిరయగు దేవుడు సు
త త్రంపబడును గాక.
ఆయన్ కీరసు
త న్ందు పరలోకవిష్యములలో ఆత్ిసంబంధమైన్ పరత్ర ఆశీ
రావదమును మ్న్కనుగరహించెను.
ఎటాన్గా త్న్ పరయనియందు తాను ఉచిత్ముగా మ్న్కనుగరహించిన్ త్న్
కృప్రమ్హిమ్కుకీరిి కలుగున్ట్ట
ా ,
త్న్ చిత్త పరకారమైన్ దయాసంకలపముచొపుపన్,యేసుకీరసు
త దావరా త్న్కు
కుమ్యరులనుగా స్త్వకరించటకెై,మ్న్లను ముందుగా త్న్ కోసము
నిరణయించకొని,
మ్న్ము త్న్ యెదుట పరిశుదు
ి ల మును నిరోదషులమునై యండవలన్ని
జగతు
త పునాది వేయబడకమునుపే, పేరమ్చేత్ ఆయన్ కీరసు
త లో మ్న్లను
ఏరపరచకొనను.
దేవుని కృప్రమ్హదైశవరామునుబటిు ఆ పరయనియందు ఆయన్ రకిమువలన్
మ్న్కు విమో చన్ము, అన్గా మ్న్ అపరాధములకు క్షమ్యపణ మ్న్కు
కలిగియన్నది.
కాలము సంపూరణమైన్పుపడు జరుగవలసిన్ యేరాపట్టనుబటిు, ఆయన్ త్న్
దయాసంకలపముచొపుపన్ త్న్ చిత్తమునుగూరిచన్ మ్రిమును మ్న్కు
తెలియజేసి,
మ్న్కు సంపూరణమైన్ జా
ా న్వివేచన్ కలుగుటకు, ఆ కృపను మ్న్యెడల
విసతరింపజేసెను.

He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we
should be holy and without blame before Him in love,
having predestined us to be His own adopted children by Jesus Christ,
according to the good pleasure of His will,

Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are at
Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus
Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us
with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, even as

to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in
His Beloved:
in Whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins,
according to the riches of His grace,
wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence.
He hath made known unto us the mystery of His will, according to His good
pleasure which He hath purposed in Himself,
that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in
one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth,
even in Him.
In Christ also we have obtained an inheritance, being predestined according
to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own
will,
that we, who first trusted in Christ, should be to the praise of His glory.

In Christ ye also trusted after ye heard the word of truth, the Gospel of your
salvation, in Whom also after ye believed, ye were sealed with that holy
Spirit of promise,
which is the pledge of our inheritance until the redemption of the
purchased possession, unto the praise of His glory.

ఈ సంకలపమునుబటిు ఆయన్ పరలోకములో ఉన్నవేగాని, భూమిమీద
ఉన్నవేగాని, సమ్సతమును కీరసు
త న్ందు ఏకముగా సమ్కూరచవలన్ని
త్న్లోతాను నిరణయించకొనను.
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మ్రియ కీరసు
త న్ందు ముందుగా నిరీకిుంచిన్ మ్న్ము త్న్ మ్హిమ్కు
Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love
కీరిికలుగజేయవలన్ని,
for all the saints,
దేవుడు త్న్ చిత్తపరకారమైన్ సంకలపమునుబటిు మ్న్లను ముందుగా
cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers.
నిరణయించి, ఆయన్ యందు సావసథాముగా ఏరపరచెను. ఆయన్ త్న్ చితా
త ను
సారముగా చేసిన్ నిరణయముచొపుపన్ సమ్సతకారాములను జరిగించచనానడు.
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మీరును సత్ావాకామును, అన్గా మీ రక్షణ సువారిను విని, కీరసు
త న్ందు
విశావసముంచి, వాగా
ద న్ము చేయబడిన్ ఆత్ిచేత్ ముదిరంపబడిత్రరి.

I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give
unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him,
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the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what
is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His
inheritance in the saints,
and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe,
according to the working of His mighty power,
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దేవుని మ్హిమ్కు కీరిి కలుగుటకెై ఆయన్ సంప్రదించకొనిన్3 పరజలకు
విమోచన్ము కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్ి మ్న్ సావసథామున్కు సంచకరువుగా
ఉనానడు.
ఈ హేతువుచేత్, పరభువెైన్ యేసున్ందలి మీ విశావస మునుగూరిచయ,
పరిశుదు
ి లందరియెడల మీరు చూపుచన్న విశావసమును గూరిచయ, నేను
వినిన్పపటినుండి
మీ విష్యమై మ్యన్క దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచ చనానను.
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మ్రియ మీ మ్నో నేత్ిములు వెలిగింప బడిన్ందున్, ఆయన్ మిముిను
పలిచిన్ పలుపువలానైన్ నిరీక్షణ యెటిుదో, పరిశుదు
ి లలో ఆయన్
సావసథాముయొకక మ్హిమైశవరామటిుదో,
ఆయన్ కీరసు
త న్ందు వినియోగపరచిన్ బల్లత్రశయమునుబటిు విశవసించ మ్న్
యందు ఆయన్ చూపుచన్న త్న్ శకిియొకక అపరి మిత్మైన్
మ్హాత్ిామటిుదో, మీరు తెలిసికొన్వలన్ని,
మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త యొకక దేవుడెైన్ మ్హిమ్ సవరూపయగు త్ండిర,
త్నున తెలిసికొనుటయందు మీకు జా
ా న్మును పరత్ాక్షత్యనుగల మ్న్సుస
అనుగరహించన్ట్ట
ా , నేను నా ప్ర
ర రథన్లయందు మిముినుగూరిచ విజా
ా పన్
చేయచనానను.
ఆయన్ ఆ బల్లత్రశయముచేత్ కీరసు
త ను మ్ృతులలోనుండి లేప, సమ్సతమైన్
ఆధిపత్ాముకంట్టను అధికారముకంట్టను శకిికంట్టను పరభుత్వముకంట్టను, ఈ
యగమున్ందుమ్యత్ిమే
గాక రాబోవు యగము న్ందును పేరుపందిన్ పరత్ర నామ్ముకంట్టను, ఎంతో
హెచచగా పరలోకమున్ందు ఆయన్ను త్న్ కుడిప్రరశవ మున్
కూరుచండబెట్ట
ు కొనియనానడు.
మ్రియ సమ్సత మును ఆయన్ ప్రదములకిరంద ఉంచి, సమ్సతముపైని
ఆయన్ను సంఘమున్కు శిరసుసగా నియమించెను.

which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him
at His own right hand in the heavenly places,
far above all principality and power and might and dominion, and every
name that is named, not only in this world, but also in that which is to come.
And God hath put all things under His feet, and hath given Him to be the
head over all things to the church,
which is His body, the fullness of Him that filleth all in all.

And you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins,

wherein in times past ye walked according to the course of this world,
according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh
in the children of disobedience.
Among these also we all had our manner of living in times past in the lusts
of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by
nature the children of wrath, even as others.
But God, who is rich in mercy, because of His great love wherewith He loved
us,
even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ (by
grace ye are saved),
and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places
in Christ Jesus,

ఆ సంఘము ఆయన్ శరీరము; సమ్సతమును పూరిిగా నింపు చన్న వాని
సంపూరణత్యె
ై యన్నది.
మీ అపరాధములచేత్ను ప్రపములచేత్ను మీరు చచిచన్వారై యండగా,
ఆయన్ మిముిను కీరసు
త తో కూడ బరదికించెను.
మీరు వాటిని చేయచ, వాయ మ్ండల సంబంధమైన్ అధిపత్రని, అన్గా
అవిధేయలైన్ వారిని ఇపుపడు పేరరేపంచ శకిికి అధిపత్రని అనుసరించి, యీ
పరపంచ ధరిముచొపుపన్ మునుపు న్డుచకొంటిరి.
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వారితో కలిసి మ్న్మ్ందరమును శరీరముయొకకయ మ్న్సుసయొకకయ
కోరికలను నరవేరుచకొనుచ, మ్న్ శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు
పరవరిించచ, కడమ్ వారివలనే సవభావసిదిముగా దైవోగరత్కు ప్రతు
ి లమై
యంటిమి.
అయిన్ను దేవుడు కరుణాసంపనునడెై యండి, మ్న్ము మ్న్
అపరాధములచేత్ చచిచన్వారమై యండిన్పుపడు సయిత్ము మ్న్యెడల
చూపన్ త్న్ మ్హా పేరమ్చేత్ మ్న్లను కీరసు
కృపచేత్ మీరు రకిుంపబడియనానరు.
కీరసు
త యేసున్ందు ఆయన్ మ్న్కు చేసిన్ ఉపకారముదావరా అత్ాధికమైన్ త్న్
కృప్ర మ్హదైశవరామును రాబోవు యగములలో కనుపరచనిమిత్తము,

that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in
His kindness toward us through Christ Jesus.

7

కీరసు
త యేసున్ందు మ్న్లను ఆయన్తోకూడ లేప, పరలోకమ్ందు
ఆయన్తోకూడ కూరుచండబెట్టును.

2

8

మీరు విశావసముదావరా కృపచేత్నే రకిుంపబడియనానరు; ఇది మీవలన్
కలిగిన్ది కాదు, దేవుని వరమే.

Therefore, remember that ye, being in times past Gentiles in the flesh, who
are called Uncircumcision by those who are called the Circumcision in the
flesh so made by hands-remember that at that time ye were without Christ, being aliens from the
commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise,
having no hope and without God in the world.
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అది కిరయలవలన్ కలిగిన్దికాదు గనుక ఎవడును అత్రశయపడ వీలులేదు.
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మ్రియ వాటియందు మ్న్ము న్డుచకొన్వలన్ని దేవుడు ముందుగా
సిదిపరచిన్ సత్కిరయలు చేయటకెై, మ్న్ము కీరసు
త యేసున్ందు
సృష్ఠంపబడిన్వారమై ఆయన్ చేసిన్ పనియె
ై యనానము.
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having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments
contained in ordinances, that He might make in Himself one new man out of
the two, so making peace,
and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having
slain the enmity thereby.
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కాబటిు మునుపు శరీరవిష్యములో అన్ాజనులైయండి, శరీరమ్ందు చేత్రతో
చేయబడిన్ సున్నత్ర గలవారు అన్బడిన్ వారిచేత్ సున్నత్రలేనివారన్బడిన్
మీరు
ఆ కాలమ్ందు ఇశారయేలుతో సహపౌరులుకాక, పరదేశులును, వాగా
ద న్
నిబంధన్లు లేని పరజనులును, నిరీక్షణలేనివారును, లోక మ్ందు
దేవుడులేనివారునైయండి, కీరసు
త కు దూరసు
థ లై యంటిరని మీరు జా
ా పకము
చేసికొనుడి.
అయిన్ను మునుపు దూరసు
థ లైన్ మీరు ఇపుపడు కీరసు
త యేసున్ందు కీరసు
త
రకిమువలన్ సమీపసు
థ లై యనానరు.
ఆయన్ మ్న్ సమ్యధాన్మైయండి మీకును మ్యకును ఉండిన్ దేవష్మును,
అన్గా విధిరూపకమైన్ ఆజాలుగల ధరిశాసతీ మును త్న్ శరీరమ్ందు
కొటిువేయటచేత్ మ్ధాగోడను పడగొటిు, మ్న్ ఉభ్యలను ఏకముచేసెను.
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ఇట్ట
ా సంధిచేయచ, ఈ యిదదరిని త్న్యందు ఒకక నూత్న్ పురుషునిగా
సృష్ుంచి,
త్న్ సిలువవలన్ ఆ దేవష్మును సంహరించి, దాని దావరా వీరిదదరిని
ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమ్యధాన్పరచవలన్ని యీల్లగు చేసెను
గనుక ఆయన్యే మ్న్కు సమ్యధాన్కారకుడెై యనానడు.

Now therefore, ye are strangers and foreigners no more, but fellow citizens
with the saints, and of the household of God.
Ye are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ
Himself being the chief cornerstone,
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For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves: it is the
gift of God-not by works, lest any man should boast.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which
God hath beforehand ordained, that we should walk in them.

But now in Christ Jesus, ye who once were far off have been brought nigh by
the blood of Christ.
For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the
middle wall of partition between us,

He came and preached peace to you who were afar off and to those who
were nigh;
for through Him we both have access by one Spirit unto the Father.
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మ్రియ ఆయన్ వచిచ దూరసు
థ లైన్ మీకును సమీపసు
థ లైన్ వారికిని సమ్యధాన్
సువారిను పరకటించెను.
ఆయన్ దావరానే మ్న్ము ఉభ్యలము ఒకక ఆత్ియందు త్ండిరసనినధికి
చేరగలిగియనానము.
కాబటిు మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యండక, పరిశుదు
ి లతో ఏక
పటుణసు
థ లును దేవుని యింటివారునై యనానరు.
కీరసు
త యేసే ముఖామైన్ మూలరాయియె
ై యండగా అపసతలులును పరవకిలును
వేసిన్ పునాదిమీద మీరు కటుబడియనానరు.
పరత్ర కటుడమును ఆయన్లో చకకగా అమ్రచబడి, పరభువున్ందు పరిశుదిమైన్
దేవాలయ మ్గుటకు వృదిిపందుచన్నది.
ఆయన్లో మీరు కూడ ఆత్ిమూలముగా దేవునికి నివాససథలమై యండుటకు
కటుబడుచనానరు.
ఈ హేతువుచేత్ అన్ాజనులైన్ మీనిమిత్తము కీరసు
త యేసుయొకక ఖైదీనైన్
పౌలను నేను ప్ర
ర రిథంచచనానను.
మీకొరకు నాకనుగరహింపబడిన్ దేవుని కృపవిష్యమైన్ యేరాపట్టను గూరిచ
మీరు వినియనానరు.
ఎటాన్గాకీరసు
త మ్రిము దేవదరశన్మువలన్ నాకు తెలియపరచ బడిన్దను
సంగత్రనిగూరిచ మునుపు సంకేుపముగా వా
ర సి త్రని.
మీరు దానిని చదివిన్యెడల దానినిబటిు ఆ కీరసు
త మ్రిమునుగూరిచ నాకు
కలిగిన్ జా
ా న్ము గరహించకొన్ గలరు.

in whom all the building, fitly framed together, groweth unto a holy temple
in the Lord,
in Whom ye also are built together for a habitation of God through the Spirit.

ఈ మ్రిమిపుపడు ఆత్ిమూలముగా దేవుని పరిశుదు
ి లగు అపసతలులకును
పరవకిలకును బయలుపరచబడి యన్నట్ట
ు గా పూరవకాలములయందు
మ్నుషుాలకు తెలియ పరచబడలేదు.
ఈ మ్రిమేదన్గా అన్ాజనులు, సువారివలన్ కీరసు
త యేసున్ందు,
యూదులతోప్రట్ట సమ్యన్వారసులును, ఒక శరీరమ్ందలి సాటి అవయవ
ములును, వాగా
ద న్ములో ప్రలివారలునై యనానరను న్దియే.

and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from
the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by
Jesus Christ,
with the intent that now unto the principalities and powers in heavenly
places might be known through the church the manifold wisdom of God,

దేవుడు కారాకారియగు త్న్ శకిినిబటిు నాకు అనుగరహించిన్ కృప్రవరము
చొపుపన్ నేను ఆ సువారికు పరిచారకుడనైత్రని.
దేవుడు మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసున్ందు చేసిన్ నిత్ాసంకలపము చొపుపన్,

according to the eternal purpose which He hath purposed in Christ Jesus our
Lord,
in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him.

9

పరలోకములో పరధానులకును అధికారులకును, సంఘముదావరా త్న్యొకక
నానావిధమైన్ జా
ా న్ము ఇపుపడు తెలియబడ వలన్ని ఉదేదశించి,

Therefore, I desire that ye faint not at my tribulations for you, which are
your glory.

3

10

శోధింపశకాము కాని కీరసు
త ఐశవరా మును అన్ాజనులలో పరకటించటకును,

For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

Ephesians
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సమ్సతమును సృష్ుంచిన్ దేవునియందు పూరవకాలమునుండి మ్రుగెై యన్న from whom the whole family in Heaven and earth is named,
ఆ మ్రిమునుగూరిచన్ యేరాపట్ట ఎటిుదో అందరి కిని తేటపరచటకును,
పరిశుదు
ి లందరిలో అత్ాలుపడనైన్ నాకు ఈ కృప అనుగరహించెను.

Ephesians

3

12

ఆయన్యందలి విశావ సముచేత్ ధైరామును నిరభయమైన్ పరవేశమును
that He would grant you, according to the riches of His glory, to be
ఆయన్నుబటిు మ్న్కు కలిగియన్నవి.
strengthened with might by His Spirit in the inner man;
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For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles-if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me
toward you,
how by revelation He made known unto me the mystery (as I wrote before
in a few words,
whereby when ye read this, ye may understand my knowledge of the
mystery of Christ),
which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now
revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit:
that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and
partakers of His promise in Christ by the Gospel,
for which I was made a minister according to the gift of the grace of God
given unto me by the effectual working of His power.
Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I
should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
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కాబటిు మీ నిమిత్తమై నాకు వచిచన్ శర మ్లను చూచి మీరు అధైరాపడవదదని
వేడుకొనుచనానను, ఇవి మీకు మ్హిమ్ కరములైయన్నవి.

that Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and
grounded in love,
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may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length
and depth and height,
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ఈ హేతువుచేత్ పరలోకమున్ందును, భూమిమీదను ఉన్న పరత్ర కుట్టంబము
ఏ త్ండిరనిబటిు కుట్టంబమ్ని పలువబడుచన్నదో ఆ త్ండిరయెదుట నేను
మోకాళ్ల
ా ని
మీరు అంత్రంగ పురుషునియందు శకిికలిగి ఆయన్ ఆత్ి వలన్
బలపరచబడున్ట్ట
ా గాను,
కీరసు
త మీ హృదయములలో విశావసముదావరా నివసించన్ట్ట
ా గాను,
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కీరసు
త యేసు మూలముగా సంఘములో త్రత్రములు సదాకాలము మ్హిమ్
కలుగునుగాక. ఆమేన్.
కాబటిు, మీరు సమ్యధాన్మ్ను బంధముచేత్ ఆత్ి కలిగించ ఐకామును
కాప్రడుకొనుటయందు శర ది కలిగిన్ వారై, పేరమ్తో ఒకనినొకడు సహించచ,

There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your
calling;
one Lord, one faith, one baptism,
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4
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one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
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4
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మీరు పలువబడిన్ పలుపున్కు త్గిన్ట్ట
ా గా దీరాశాంత్ముతో కూడిన్
సంపూరణవిన్యముతోను సాత్రవకముతోను న్డుచకొన్వలన్ని,
పరభువునుబటిు ఖైదీనైన్ నేను మిముిను బత్రమ్యలు కొనుచనానను.
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and to know the love of Christ, which surpasseth knowledge, that ye might
be filled with all the fullness of God.
Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask
or think, according to the power that worketh in us,
త్న్ మ్హిమైశవ రాముచొపుపన్ మీకు దయచేయవలన్నియ,
unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world
without end. Amen.
మీరు దేవుని సంపూరణత్యందు పూరు
ణ లగున్ట్ట
ా గా, పేరమ్యందు వేరు ప్రరి
I therefore, the prisoner in the Lord, beseech you that ye walk worthy of the
సిథరపడి, సమ్సత పరిశుదు
ి లతో కూడ దాని వెడలుప పడుగు లోతు ఎతు
త ఎంతో vocation wherewith ye are called,
గరహించకొనుటకును,
జా
ా న్మున్కు మించిన్ కీరసు
త పేరమ్ను తెలిసికొనుటకును త్గిన్ శకిిగలవారు
with all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another
కావలన్నియ ప్ర
ర రిథంచచనానను.
in love,
మ్న్లో కారాసాధకమైన్ త్న్ శకిి చొపుపన్ మ్న్ము అడుగువాటనినటికంట్టను, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
ఊహించవాటనినటికంట్టను అత్ాధికముగా చేయ శకిిగల దేవునికి,

శరీర మొకకటే, ఆత్ియ ఒకకడ; ఆ పరకారమే మీ పలుపువిష్యమై
యొకకటే నిరీక్షణ యందుండుటకు పలువబడిత్రరి.
పరభువు ఒకకడ, విశావస మొకకటే, బాపతసి మొకకటే,
అందరికి త్ండిరయె
ై న్ దేవుడు ఒకకడ. ఆయన్ అందరికిపైగా ఉన్నవాడెై
అందరిలోను వాాపంచి అందరిలోఉనానడు.
అయితే మ్న్లో పరత్రవానికిని కీరసు
త అనుగరహించ వరము యొకక
పరిమ్యణముచొపుపన్ కృప యియాబడెను.
అందుచేత్ ఆయన్ ఆరోహణమైన్పుపడు, చెరను చెరగా పట్ట
ు కొనిపోయి
మ్న్షుాలకు ఈవులను అనుగరహించెన్ని చెపపబడియన్నది.
ఆరోహణమ్యయెన్న్గా ఆయన్ భూమియొకక కిరంది భాగములకు దిగెన్నియ
అరథమిచచ చన్నదిగదా.

But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift
of Christ.
Therefore He saith, "When He ascended up on high, He led captivity captive,
and gave gifts unto men."
(Now the saying, "He ascended" -- what does it mean but that He also
descended first into the lower parts of the earth?
He that descended is the same who also ascended up far above all heavens,
that He might fill all things.)
And He gave some to be apostles, and some prophets, and some
evangelists, and some pastors and teachers,
for the perfecting of the saints for the work of the ministry, and for the
edifying of the body of Christ,

until we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son
of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness
of Christ;
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దిగిన్వాడు తానే సమ్సతమును నింపున్ట్ట
ా ఆకాశమ్ండలము లనినటికంట్ట మ్రి that we henceforth be no longer children, tossed to and fro and carried
పైకి ఆరోహణమైన్ వాడునై యనానడు.
about with every wind of doctrine by the sleight of men and their cunning
and craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
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మ్న్మ్ందరము విశావసవిష్యములోను దేవుని కువ ్హరునిగూరిచన్
జా
ా న్విష్యములోను ఏకత్వముపంది సంపూరణపురుషులమ్గువరకు,

but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, who is the
Head, even Christ,
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అన్గా కీరసు
త న్కు కలిగిన్ సంపూరణత్కు సమ్యన్మైన్ సంపూరణత్
కలవారమ్గువరకు, ఆయన్ ఈల్లగు నియమించెను.
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పరిశుదు
ి లు సంపూరు
ణ లగున్ట్ట
ా కీరసు
త శరీరము కేుమ్యభివృదిి చెందుటకును,
పరిచరా ధరిము జరుగుటకును, ఆయన్ కొందరిని అపసతలులనుగాను,
కొందరిని పరవకిలనుగాను, కొందరిని సువారిికులనుగాను, కొందరిని
కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను.

from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that
which every joint supplieth, according to the effectual working in the
measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of
itself in love.
This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as
other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
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అందువలన్ మ్న్మిక మీదట పసిపలాలమై యండి, మ్నుషుాల మ్యయో
ప్రయములచేత్ వంచన్తోను, త్పుపమ్యరుమున్కు ల్లగు కుయకిితోను,
గాలికి కొట్ట
ు కొనిపోవున్ట్ట
ా , కలిపంపబడిన్పరత్ర
పేరమ్గలిగి సత్ాము చెపుపచ కీరసు
త వల ఉండుటకు, మ్న్మ్నిన
విష్యములలో ఎదుగుదము.
ఆయన్ శిరససయి యనానడు, ఆయన్నుండి సరవశరీరము చకకగా అమ్రచ
బడి, త్న్లోనున్న పరత్ర అవయవము త్న్ త్న్ పరిమ్యణము చొపుపన్
పనిచేయచండగా పరత్ర కీలువలన్ గలిగిన్ బలముచేత్ అతుకబడి,
పేరమ్యందు త్న్కు కేుమ్యభివృదిి కలుగున్ట్ట
ా శరీరమున్కు అభివృదిి
కలుగజేసికొనుచన్నది.
కాబటిు అన్ాజనులు న్డుచకొనున్ట్ట
ా మీరికమీదట న్డుచకొన్వలదని
పరభువున్ందు సాక్షామిచచచనానను.
వారైతే అంధకారమైన్ మ్న్సుసగలవారై, త్మ్ హృదయ కాఠిన్ామువలన్
త్మ్లోనున్న అజా
ా న్ముచేత్ దేవునివలన్ కలుగు జీవములోనుండి
వేరుపరచబడిన్వారై, త్మ్ మ్న్సుస న్కు కలిగిన్ వారథత్ అనుసరించి
న్డుచకొనుచనానరు.
వారు సిగు
ు లేనివారైయండి నానావిధమైన్ అపవిత్ిత్ను అతాాశతో
జరిగించటకు త్ముినుతామే కాముకత్వమున్కు అపపగించకొనిరి.
అయితే మీరు యేసునుగూరిచ విని,
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ఆయన్యందలి సత్ాము ఉన్నది ఉన్నట్ట
ు గానే ఆయన్ యందు
ఉపదేశింపబడిన్వారైన్యెడల, మీరాల్లగు కీరసు
త ను నేరుచకొన్నవారుకారు.
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కావున్ మునుపటి పరవరిన్ విష్యములోనైతే, మోసకరమైన్ దురాశవలన్
చెడిపోవు మీ ప్ర
ర చీన్సవభావమును వదలుకొని
మీ చిత్తవృత్రతయందు నూత్న్పరచబడిన్వారై,

having the understanding darkened, being alienated from the life of God
through the ignorance that is in them because of the blindness of their
heart,
who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness to
work all uncleanness with greediness.
But ye have not so learned Christ,

if so it be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth
is in Jesus:
that ye put off, concerning your former manner of living, the old man which
is corrupt according to the deceitful lusts,

and be renewed in the spirit of your mind,
and that ye put on that new man, which after God is created in
righteousness and true holiness.
Therefore, putting away lying, let every man speak truth with his neighbor,
for we are members one of another.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down on your wrath,
neither give place to the devil.
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నీత్రయ యథారథమైన్ భ్కిియగలవారై, దేవుని పోలికగా సృష్ుంప బడిన్
న్వీన్సవభావమును ధరించకొన్వలను.

Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his
hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
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Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is
good to use in edifying, that it may minister grace unto the hearers.
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మ్న్ము ఒకరికొకరము అవయవములై యనానము గనుక మీరు
అబదిమ్యడుట మ్యని పరత్రవాడును త్న్ పరుగువానితో సత్ామే
మ్యటల్లడవలను.
కోపపడుడి గాని ప్రపము చేయకుడి; సూరుాడసతమించవరకు మీ
కోపమునిలిచియండకూడదు.
అపవాదికి చోటియాకుడి;
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దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకకరగలవానికి పంచిపట్ట
ు టకు
వీలుకలుగు నిమిత్తము త్న్ చేతులతో మ్ంచి పనిచేయచ కష్ుపడవలను.
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వినువారికి మేలు కలుగున్ట్ట
ా అవసరమునుబటిు కేుమ్యభివృదిికరమైన్ అను
కూలవచన్మే పలుకుడి గాని దురాభష్యేదైన్ను మీనోట రానియాకుడి.

Be ye therefore followers of God, as dear children;
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దేవుని పరిశుదా
ి త్ిను దుుఃఖపరచకుడి; విమోచన్దిన్మువరకు
ఆయన్యందు మీరు ముదిరంపబడి యనానరు.

and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us
as an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savor.
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సమ్సతమైన్ దేవష్ము, కోపము, కోరధము, అలారి, దూష్ణ, సకలమైన్
దుష్ుత్వము మీరు విసరిజంచడి.
ఒకని యెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయలై కీరసు
త న్ందు దేవుడు
మిముిను క్షమించిన్ పరకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించడి.

But fornication and all uncleanness or covetousness, let them not once be
named among you, as becometh saints;
neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not befitting, but
rather giving of thanks.
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కావున్ మీరు పరయలైన్ పలాలవల దేవునిపోలి న్డుచకొనుడి.
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For this ye know: that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous
man who is an idolater, hath any inheritance in the Kingdom of Christ and of
God.
Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh
the wrath of God upon the children of disobedience.
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కీరసు
త మిముిను పేరమించి, పరిమ్ళ వాసన్గా ఉండుటకు మ్న్కొరకు
త్నునతాను దేవునికి అరపణముగాను బలిగాను అపపగించకొనను;
ఆల్లగున్నే మీరును పేరమ్గలిగి న్డుచకొనుడి.
మీలో జారత్వమే గాని, యే విధమైన్ అపవిత్ిత్యే గాని, లోభ్త్వమేగాని, వీటి Be ye not therefore partakers with them.
పేరైన్ను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుదు
ి లకు త్గిన్ది.
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కృత్జాతావచన్మే మీరుచచరింపవలను గాని మీరు బూతులైన్ను,
పోకిరిమ్యటలైన్ను, సరసోకు
ి లైన్ను ఉచచరింపకూడదు; ఇవి మీకు త్గవు.

For ye were sometimes darkness, but now ye are light in the Lord. Walk as
children of light
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వాభిచారియె
ై న్ను, అపవితు
ి డెైన్ను, విగరహారాధికుడెై యన్నలోభియె
ై న్ను,
కీరసు
త యొకకయ దేవునియొకకయరాజామున్కు హకుకదారుడు కాడను
సంగత్ర మీకు నిశచయముగా తెలియను.

(for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth),
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వారథమైన్ మ్యటలవలన్ ఎవడును మిముిను మోసపరచ నియాకుడి; ఇటిు
కిరయల వలన్ దేవుని ఉగరత్ అవిధేయలైన్వారిమీదికి వచచను

proving what is acceptable unto the Lord.

And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of
redemption.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put
away from you, with all malice;
and be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even
as God for Christ's sake hath forgiven you.
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గనుక మీరు అటిువారితో ప్రలివారై యండకుడి.
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మీరు పూరవమ్ందు చీకటియె
ై యంటిరి, ఇపుపడెైతే పరభువున్ందు
వెలుగెైయనానరు.
వెలుగు ఫలము సమ్సతవిధములైన్ మ్ంచిత్న్ము, నీత్ర, సత్ామ్ను వాటిలో
కన్బడుచన్నది.
గనుక పరభువుకేది పీరత్రకరమైన్దో దానిని పరీకిుంచచ, వెలుగు సంబంధులవల
న్డుచ కొనుడి
నిష్ులమైన్ అంధకార కిరయలలో ప్రలి వారైయండక వాటిని ఖండించడి.
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త పేరట సమ్సతమునుగూరిచ త్ండిరయె
ై న్ దేవునికి
ఎలాపుపడును కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచ,
కీరసు
త న్ందలి భ్యముతో ఒకనికొకడు లోబడియండుడి.
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స్త్తీల్లరా, పరభువున్కువల మీ సొంత్పురుషులకు లోబడియండుడి.

Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their
own husbands in every thing.
Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave
Himself for it,
that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word,
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కీరసు
త సంఘమున్కు శిరసెైస యన్న ల్లగున్ పురుషుడు భారాకు శిరసెైస
యనానడు. కీరసేత శరీరమున్కు రక్షకుడెైయనానడు.

that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or
wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish.
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సంఘము కీరసు
త న్కు లోబడిన్ట్ట
ు గా భారాలుకూడ పరత్ర విష్యములోను త్మ్
పురుషులకు లోబడవలను.
పురుషుల్లరా, మీరును మీ భారాలను పేరమించడి. అట్టవల కీరసు
త కూడ
సంఘమును పేరమించి,
అది కళంకమైన్ను ముడత్యె
ై న్ను అటిుది మ్రి ఏదైన్ను లేక,
పరిశుదిమైన్దిగాను,

So ought men to love their wives as their own bodies. He hat loveth his wife
loveth himself.
For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it,
even as the Lord the church.
For we are members of His body, of His flesh, and of His bones.

ఏలయన్గా అటిు కిరయలు చేయవారు రహసామ్ందు జరిగించ పనులను
గూరిచ మ్యటల్లడుటయె
ై న్ను అవమ్యన్కరమై యన్నది.
సమ్సతమును ఖండింపబడి వెలుగుచేత్ పరత్ాక్షపరచబడును;
పరత్ాక్షపరచన్ది ఏదో అది వెలుగగదా
అందుచేత్ నిదిరంచచన్న నీవు మేలొకని మ్ృతులలోనుండి లముి, కీరసు
త
నీమీద పరకాశించన్ని ఆయన్ చెపుప చనానడు.
దిన్ములు చెడివి గనుక, మీరు సమ్యమును పోనియాక సదివనియోగము
చేసికొనుచ,
అజా
ా నులవల కాక, జా
ా నులవల న్డుచకొనున్ట్ట
ా జాగరత్తగా చూచకొనుడి.

And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather
reprove them,
for it is shameful even to speak of those things which are done by them in
secret.
But all things that are reproved are made manifest by the light, for
whatsoever doth make manifest is light.
Therefore He saith: "Awake, thou that sleepest, and arise from the dead,
and Christ shall give thee light."
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
redeeming the time, because the days are evil.
Therefore, be ye not unwise, but understand what the will of the Lord is.
And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit,
speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing
and making melody in your heart to the Lord,
giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of
our Lord Jesus Christ,
submitting yourselves one to another in the fear of God.

ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక పరభువుయొకక చిత్తమేమిటో
గరహించకొనుడి.
మ్రియ మ్దాముతో మ్తు
త లైయండకుడి, దానిలో దురావాప్రరము కలదు; Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord;
అయితే ఆత్ి పూరు
ణ లైయండుడి.
ఒకనినొకడు కీరిన్ల తోను సంగీత్ములతోను ఆత్ిసంబంధమైన్ ప్రటలతోను for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the
హెచచరించచ, మీ హృదయములలో పరభువునుగూరిచ ప్రడుచ కీరిించచ, church, and He is the savior of the body.
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నిరోదష్ మైన్దిగాను మ్హిమ్గల సంఘముగాను ఆయన్ త్న్యెదుట దానిని
నిలువబెట్ట
ు కొన్వలన్ని, వాకాముతో ఉదకసానన్ముచేత్ దానిని పవిత్ిపరచి,
పరిశుదిపరచటకెై దానికొరకు త్నున తాను అపపగించకొనను.

"For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined
unto his wife, and they two shall be one flesh."
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This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
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అట్టవలనే పురుషులుకూడ త్మ్ సొంత్శరీరములనువల త్మ్ భారాలను
పేరమింప బదు
ి లైయనానరు. త్న్ భారాను పేరమించవాడు త్నున
పేరమించకొనుచనానడు.
త్న్ శరీరమును దేవష్ంచిన్వాడెవడును లేడు గాని పరత్రవాడును దానిని
పోష్ంచి సంర కిుంచకొనును.
మ్న్ము కీరసు
త శరీరమున్కు అవయవములమై యనానము గనుక అల్లగ
కీరసు
త కూడ సంఘమును పోష్ంచి సంరకిుంచచనానడు.
ఈ హేతువుచేత్ పురుషుడు త్న్ త్ండిరని త్లిాని విడిచి త్న్ భారాను
హతు
త కొనును; వారిదదరును ఏకశరీరమ్గుదురు.
ఈ మ్రిము గొపపది; అయితే నేను కీరసు
త నుగూరిచయ
సంఘమునుగూరిచయ చెపుపచనానను.
మట్ట
ు కు మీలో పరత్ర పురుషుడును త్న్నువల త్న్ భారాను పేరమింప వలను,
భారాయె
ై తే త్న్ భ్రియందు భ్యము కలిగి యండున్ట్ట
ా చూచకొన్వలను.
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పలాల్లరా, పరభువున్ందు మీ త్లిదండు
ర లకు విధే యలైయండుడి; ఇది
ధరిమే.

Servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh,
with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ,
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నీకు మేలు కలుగున్ట్ట
ా నీ త్ండిరని త్లిాని సనాినింపుము,
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అపుపడు నీవు భూమిమీద దీరా
ా యష్ింతుడ వగువుదు, ఇది వాగా
ద న్ముతో
కూడిన్ ఆజాలలో మొదటిది.
త్ండు
ర ల్లరా, మీ పలాలకు కోపము రేపక పరభువు యొకక శిక్షలోను బోధలోను
వారిని పంచడి.
దాసుల్లరా, యథారథమైన్ హృదయముగలవారై భ్యముతోను వణకుతోను
కీరసు
త న్కువల, శరీర విష్యమై మీ యజమ్యనులైన్వారికి విధేయలై యండుడి.

not with eyeservice as menpleasers, but as the servants of Christ, doing the
will of God from the heart,
with good will doing service, as to the Lord and not to men,
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మ్ను షుాలను సంతోష్పట్ట
ు వారు చేయ న్ట్ట
ా , కంటికి కన్బడుటకే కాక, కీరసు
త
దాసులమ్ని యెరిగి, దేవుని చిత్తమును మ్న్ుఃపూరవకముగా జరి గించచ,
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మ్నుషుాలకు చేసిన్ట్ట
ు కాక పరభువున్కు చేసిన్టేు యిష్ుపూరవకముగా
సేవచేయడి.
దాసుడెైన్ను సవత్ంతు
ి డెైన్ను మీలో పరత్రవాడును ఏ సతాకరాముచేయనో
దాని ఫలము పరభువువలన్ పందున్ని మీరరుగుదురు.
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Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as
himself, and the wife see that she reverence her husband.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
"Honor thy father and mother," which is the first commandment with
promise:
"that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth."
And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the
nurture and admonition of the Lord.

knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he
receive from the Lord, whether he be bond or free.
And ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening,
knowing that your Master also is in Heaven; neither is there respect of
persons with Him.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.

Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the
wiles of the devil.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against
powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual
wickedness in high places.
Therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to
withstand in the evil day and, having done all, to stand.

యజమ్యను ల్లరా, మీకును వారికిని యజమ్యనుడెైన్వాడు పరలోక
మ్ందునానడనియ, ఆయన్కు పక్షప్రత్ము లేదనియ ఎరిగిన్వారై, వారిని
బెదరించట మ్యని, ఆ పరకారమే వారియెడల పరవరిించడి.
తుదకు పరభువుయొకక మ్హాశకిినిబటిు ఆయన్యందు బలవంతులై
Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on
యండుడి.
the breastplate of righteousness,
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మీరు అపవాది త్ంత్ిములను ఎదిరించటకు శకిిమ్ంతులగున్ట్ట
ా
and your feet shod with the preparation of the Gospel of peace.
దేవుడిచచ సరావంగ కవచమును ధరించకొనుడి.
ఏలయన్గా మ్న్ము పోరాడున్ది శరీరులతో కాదు, గాని పరధానులతోను,
Above all, take the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all
అధికారులతోను, పరసు
త త్ అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను,
the fiery darts of the wicked.
ఆకాశమ్ండలమ్ందున్న దురాత్ిల సమూహ ములతోను పోరాడుచనానము.
అందుచేత్ను మీరు ఆపదిదన్మ్ందు వారిని ఎదిరించటకును, సమ్సతము
నరవేరిచన్వారై నిలువ బడుటకును శకిిమ్ంతులగున్ట్ట
ా , దేవుడిచచ సరావంగ
కవచమును ధరించకొనుడి
ఏల్ల గన్గా మీ న్డుమున్కు సత్ామ్ను దటిు కట్ట
ు కొని నీత్రయను మైమ్రువు
తొడుగుకొని

And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the
Word of God,

ప్రదములకు సమ్యధాన్ సువారివలన్నైన్ సిదిమ్న్ససను జ్యడుతొడుగుకొని
నిలువ బడుడి.
ఇవనినయగాక విశావసమ్ను డాలు పట్ట
ు కొనుడి; దానితో మీరు దుషు
ు ని
అగినబాణములనినటిని ఆరుపటకు శకిిమ్ంతులవుదురు.
మ్రియ రక్షణయను శిరసాతీణమును,దేవుని వాకామ్ను ఆత్ిఖడుమును
ధరించ కొనుడి.

And pray for me, that utterance may be given unto me, that I may open my
mouth boldly to make known the mystery of the Gospel,
for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly, as I
ought to speak.
But that ye also may know my affairs and how I do, Tychicus, a beloved
brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things.

ఆత్ివలన్ పరత్ర సమ్యమున్ందును పరత్ర విధమైన్ ప్ర
ర రథన్ను విజా
ా పన్ను
చేయచ, ఆ విష్యమై సమ్సత పరిశుదు
ి ల నిమిత్తమును పూరణమైన్
పట్ట
ు దలతో విజా
ా పన్చేయచ మలకువగా ఉండుడి.
మ్రియ నేను దేనినిమిత్తము రాయబారినై సంకెళాలో ఉనాననో, ఆ సువారి
మ్రిమును ధైరాముగా తెలియజేయటకు నేను మ్యటల్లడ
నోరుతెరచన్పుపడు
దానినిగూరిచ నేను మ్యట ల్లడవలసిన్ట్ట
ు గా ధైరాముతో మ్యటల్లడుటకెై
వాకచకిి నాకు అనుగరహింపబడున్ట్ట
ా నా నిమిత్తమును పూరణమైన్ పట్ట
ు దలతో
విజా
ా పన్చేయచ మలకువగా ఉండుడి.

I have sent him unto you for the same purpose, that ye might know our
affairs, and that he might comfort your hearts.

మీరును నా కేుమ్సమ్యచారమ్ంత్య తెలిసికొనుటకు పరయసహోదరుడును
పరభువున్ందు న్మ్ికమైన్ పరి చారకుడునైన్ తుకికు నా సంగతులనినయ
మీకు తెలియ జేయను.
మీరు మ్య సమ్యచారము తెలిసికొనుటకును అత్డు మీ హృదయములను
ఓదారుచటకును అత్నిని మీయొదదకు పంపత్రని.
త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ సమ్యధాన్మును
విశావసముతోకూడిన్ పేరమ్యను సహోదరులకు కలుగును గాక.

Paul and Timothy, the servants of Jesus Christ, To all the saints in Christ
Jesus who are at Philippi, with the bishops and deacons:

మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త ను శాశవత్మైన్ పేరమ్తో పేరమించ వారికందరికిని
కృప కలుగును గాక.
ఫిలిపీపలో ఉన్నకీరసు
త యేసున్ందలి సకల పరిశుదు
ి ల కును అధాకు
ు లకును
పరిచారకులకును కీరసు
త యేసు దాసులైన్ పౌలును త్రమోత్రయను శుభ్మ్ని
చెపప వా
ర య న్ది.

always in my every prayer for you all making request with joy,

praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching
thereunto with all perseverance and supplication for all saints.

Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the
Lord Jesus Christ.
Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity.

Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus
Christ.
I thank my God upon every remembrance of you,

for your fellowship in the Gospel from the first day until now,
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మ్న్ త్ండిరయగు దేవునినుండియ పరభువగు యేసుకీరసు
త నుండియ మీకు
కృపయ సమ్యధాన్మును కలుగును గాక.
ముదటి దిన్మునుండి ఇదివరకు సువారి విష్యములో మీరు నాతో ప్రలివారై
యండుట చూచి,
మీలో ఈ సత్కిరయ నారంభించిన్వాడు యేసుకీరసు
త దిన్ము వరకు దానిని
కొన్సాగించన్ని రూఢిగా న్ముిచనానను.
గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయ పరత్ర ప్ర
ర రథన్లో ఎలాపుపడును
సంతోష్ముతో ప్ర
ర రథన్చేయచ,
నేను మిముిను జా
ా పకము చేసికొనిన్పుపడెలాను నా దేవునికి
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానను.
నా బంధకముల యందును, నేను సువారిపక్షమున్ వాదించటయందును,
దానిని సిథరపరచటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతోకూడ ప్రలివారై
యనానరు గనుక నేను మిముిను నా హృదయములో ఉంచకొని
యనానను. ఇందుచేత్ మిముిన్ందరినిగూరిచ యీల్లగు భావించట నాకు
ధరిమే.
కీరసు
త యేసుయొకక దయారసమునుబటిు, మీ అందరిమీద నేనంత్ అపేక్ష
కలిగియనాననో దేవుడ నాకు సాకిు.

being confident of this very thing, that He who hath begun a good work in
you will perform it until the Day of Jesus Christ.
It is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart,
inasmuch as, both in my bonds and in the defense and confirmation of the
Gospel, ye are all partakers of my grace.
For God is my record how greatly I long for you all in the compassion of
Jesus Christ.
And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge
and in all judgment,
that ye may approve things that are excellent, and that ye may be sincere
and without offense until the Day of Christ,
being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, unto
the glory and praise of God.

But I would ye should understand, brethren, that the things which have
happened unto me have turned out unto the furtherance of the Gospel,

మీరు శ్రరష్ఠమైన్ కారాములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేరమ్ తెలివితోను,
సకలవిధములైన్ అనుభ్వజా
ా న్ముతోను కూడిన్దై, అంత్కంత్కు
అభివృదిిపందవలన్నియ,
ఇందువలన్ దేవునికి మ్హిమ్య సోతత్ిమును కలుగున్ట్ట
ా , మీరు యేసు
కీరసు
త వలన్నైన్ నీత్రఫలములతో నిండికొనిన్
వారై కీరసు
త దిన్మున్కు నిష్కపట్టలును నిరోదషులును కావలన్నియ
ప్ర
ర రిథంచచనానను.
సహోదరుల్లరా, నాకు సంభ్వించిన్వి సువారి మ్రి యెకుకవగా
పరబలమ్గుటకే సమ్కూడెన్ని మీరు తెలిసికొన్గోరుచనానను.
ఏల్లగన్గా నా బంధకములు కీరసు
త నిమిత్తమే కలిగిన్వని పేరతోరామ్ను సేన్లోని
వారి కందరికిని త్కికన్వారి కందరికిని సపష్ు మ్యయెను.
మ్రియ సహోదరులైన్ వారిలో ఎకుకవమ్ంది నా బంధకముల మూలముగా
పరభువున్ందు సిథర విశావసము గలవారై, నిరభయముగా దేవుని వాకాము
బోధించటకు మ్రి విశ్రష్ధైరాము తెచచకొనిరి.
కొందరు అసూయచేత్ను కలహబుదిిచేత్ను, మ్రికొందరు మ్ంచిబుదిి చేత్ను
కీరసు
త ను పరకటించచనానరు.
వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర మ్ తోడుచేయవలన్ని త్లంచకొని,
శుదిమ్న్సుసతో కాక కక్షతో కీరసు
త ను పరకటించచనానరు;

so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other
places;

వీరైతే నేను సువారిపక్షమున్ వాదించటకు
నియమింపబడియనానన్నియెరిగి, పేరమ్తో పరకటించచనానరు.

For to me to live is Christ, and to die is gain.

and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are
much bolder to speak the Word without fear.
Some indeed preach Christ even out of envy and strife, and some also out of
good will.
The one preaches Christ out of contention and not sincerely, supposing to
add affliction to my bonds;
but the other out of love, knowing that I am set for the defense of the
Gospel.
What then? Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth,
Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
For I know that this shall turn out to my salvation through your prayer and
the support of the Spirit of Jesus Christ,
according to my earnest expectation and my hope that in nothing shall I be
ashamed, but that with all boldness, as always so now also, Christ shall be
magnified in my body, whether it be by life or by death.
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అయిన్నేమి? మిష్చేత్నేగాని సత్ాముచేత్నే గాని, యేవిధముచేత్నైన్ను కీరసు
త
పరక టింపబడుచనానడు. అందుకు నేను సంతోష్ంచచనానను. ఇక
ముందును సంతోష్ంతును.
మ్రియ నేను ఏ విష్యములోను సిగు
ు పడక యెపపటివలనే యిపుపడును
పూరణధైరాముతో బోధించటవలన్ నా బరదుకు మూలముగా నైన్ను సరే, చావు
మూలముగానైన్ను సరే, కీరసు
త నా శరీరమ్ందు ఘన్పరచబడున్ని

But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor; yet what I shall choose, I
know not.

20

నేను మిగుల అపేకిుంచచ నిరీకిుంచచన్న పరకారముగా మీ ప్ర
ర రథన్వలన్ను,
యేసుకీరసు
త యొకక ఆత్ినాకు సమ్ృదిిగా కలుగుటవలన్ను, ఆ పరకటన్ నాకు
రక్షణారథముగా పరిణ మించన్ని నేనరుగుదును.

nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.

1
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నామ్ట్ట
ు కెైతే బరదుకుట కీరసేత, చావెైతే ల్లభ్ము.

Philippians

1
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Philippians

1
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అయిన్ను శరీరముతో నేను జీవించటయే నాకున్న పనికి ఫలసాధన్మైన్
యెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు.
ఈ రంటి మ్ధాను ఇరుకున్బడియనానను. నేను వెడలిపోయి కీరసు
త తోకూడ
నుండవలన్ని నాకు ఆశయన్నది, అదినాకు మ్రి మేలు.

Philippians

1
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అయిన్ను నేను శరీరమున్ందు నిలిచి యండుట మిముినుబటిు మ్రి
అవసరమైయన్నది.

And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you
all for your furtherance and joy in faith,
that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my
coming to you again.
Only let your manner of living be as becometh the Gospel of Christ, that
whether I come and see you or else am absent, I may hear of your affairs
that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith
of the Gospel,
and terrified in nothing by your adversaries, which is to them an evident
token of perdition, but to you of salvation, and that from God.

Philippians

1

25

మ్రియ ఇటిు న్మ్ికము కలిగి, నేను మ్రల మీతో కలిసి యండుటచేత్
న్నునగూరిచ కీరసు
త యేసున్ందు మీకున్న అత్రశయము అధికమ్గున్ట్ట
ా .

For unto you it is given on behalf of Christ, not only to believe in Him, but
also to suffer for His sake,

Philippians

1
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మీరు విశావసమున్ందు అభి వృదిియ ఆన్ందమును పందు నిమిత్తము, నేను having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియందున్ని నాకు తెలియను.

Philippians

1
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నేను వచిచ మిముిను చూచిన్ను, రాకపోయిన్ను, మీరు ఏ విష్యములోను If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any
ఎదిరించవారికి బెదరక, అందరును ఒకక భావమ్ఇిుతో సువారి
fellowship of the Spirit, if any tenderness and mercies,
విశావసపక్షమున్ పోరాడుచ, ఏక మ్న్సుసగలవారై నిలిచియనానరని నేను
మిముిను గూరిచ వినుల్లగున్, మీరు కీరసు
త సువారికు త్గిన్ట్ట
ా గా పరవరిించడి.
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1

28

Philippians

1

29

అట్ట
ా మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశన్మును మీకు రక్షణయను
కలుగున్నుటకు సూచన్యె
ై యన్నది. ఇది దేవునివలన్ కలుగున్దే.
ఏలయన్గా మీరు నాయందు చూచిన్టిుయ, నాయందున్నదని మీరిపుపడు
వినుచన్నటిుయ పోరాటము మీకును కలిగి యన్నందున్
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Philippians
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Philippians

1
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Philippians

1

Philippians

For I am in a strait between the two, having a desire to depart and to be
with Christ, which is far better;

fulfill ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one
accord and of one mind.
Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let
each esteem the other better than himself.

కీరసు
త న్ందు విశావసముంచటమ్యత్ిమే గాక ఆయన్ పక్షమున్ శర మ్పడుటయ Look not every man to his own things, but every man also to the things of
ఆయన్ పక్షమున్ మీకు అనుగరహింపబడెను.
others.
కావున్ కీరసు
త న్ందు ఏ హెచచరికయె
ై న్ను, పేరమ్ వలన్ ఆదరణయె
ై న్ను,
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus,
ఆత్ియందు ఏ సహవాసమైన్ను, ఏ దయారసమైన్ను, వాత్సలామైన్ను
ఉన్నయెడల
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Philippians
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మీరు ఏకమ్న్సుకలగున్ట్ట
ా గా ఏకపేరమ్కలిగి, యేక భావముగలవారుగా ఉండి, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God,
ఒకకదానియందే మ్న్సుసంచచ నా సంతోష్మును సంపూరణము చేయడి.

Philippians

2
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కక్షచేత్నైన్ను వృథాత్రశయముచేత్నైన్ను ఏమియ చేయక, విన్యమైన్
మ్న్సుసగలవారై యొకనినొకడు త్న్కంట్ట యోగుాడని యెంచచ

but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a
servant, and was made in the likeness of men.
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మీలో పరత్రవాడును త్న్ సొంత్కారాములను మ్యత్ిమేగాక యిత్రుల
కారాములను కూడ చూడవలను.
కీరసు
త యేసున్కు కలిగిన్ యీ మ్న్సుస మీరును కలిగియండుడి.

Philippians

2
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ఆయన్ దేవుని సవరూ పము కలిగిన్వాడెైయండి, దేవునితో సమ్యన్ముగా
ఉండుట విడిచిపటుకూడని భాగామ్ని యెంచకొన్లేదు గాని

And being found in the fashion of a man, He humbled Himself and became
obedient unto death--even the death of the cross.
Therefore God also hath highly exalted Him, and given Him a name which is
above every name,
that at the name of Jesus every knee should bow, of things in Heaven and
things on earth and things under the earth,

Philippians

2
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Philippians

2
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మ్నుషుాల పోలికగా పుటిు, దాసుని సవరూపమును ధరించకొని, త్నున తానే
రికు
ి నిగా చేసికొనను.
మ్రియ, ఆయన్ ఆకారమ్ందు మ్నుషుాడుగా కన్బడి, మ్రణము
పందున్ంత్గా, అన్గా సిలువమ్రణము పందు న్ంత్గా విధేయత్ చూపన్వాడెై,
త్నునతాను త్గిుంచకొనను.
అందుచేత్ను పరలోకమ్ందున్నవారిలో గాని, భూమిమీద ఉన్నవారిలో గాని,

and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory
of God the Father.
Therefore, my beloved, as ye have always obeyed, not only in my presence,
but now much more in my absence, work out your own salvation with fear
and trembling.
For it is God who worketh in you, both to will and to do of His good pleasure.

Philippians

2
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Do all things without murmuring and disputing,

Philippians
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భూమి కిరంద ఉన్నవారిలో గాని, పరత్రవాని మోకాలును యేసునామ్మున్
వంగున్ట్ట
ా ను,
పరత్రవాని నాలుకయ త్ండిరయె
ై న్ దేవుని మ్హిమ్యరథమై యేసుకీరసు
త పరభువని
ఒపుపకొనున్ట్ట
ా ను, దేవుడు ఆయన్ను అధికముగా హెచిచంచి, పరత్ర నామ్
మున్కు పైనామ్మును ఆయన్కు అనుగరహించెను.
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holding forth the Word of Life, that I may rejoice in the Day of Christ that I
have not run in vain, neither labored in vain.
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కాగా నా పరయల్లరా, మీరలాపుపడును విధేయలై యన్న పరకారము,
నాయెదుట ఉన్నపుపడు మ్యత్ిమే గాక మ్రి యెకుకవగా నేను మీతో లేని
యీ కాలమ్ందును, భ్యముతోను వణకుతోను మీ సొంత్రక్షణను
కొన్సాగించకొనుడి.
ఎందుకన్గా మీరు ఇచఛయించట కును కారాసిదిి కలుగజేసికొనుటకును, త్న్
దయాసంకలపము నరవేరుటకెై మీలో కారాసిదిి కలుగజేయవాడు దేవుడ.
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For the same cause also be ye joyful, and rejoice with me.
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మీరు మూరఖమైన్ వకరజన్ము మ్ధా, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును
అనిందుాలునైన్ దేవుని కుమ్యరులగున్ట్ట
ా ,
సణుగులును సంశయములును మ్యని, సమ్సత కారాములను చేయడి.
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that ye may be blameless and unoffending, the sons of God, without rebuke
in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as
lights in the world,

Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I am
joyful and rejoice with you all.

But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you, that I also
may be comforted when I know of your state;
for I have no man likeminded, who will naturally care for your state.

అటిు జన్ము మ్ధాను మీరు జీవవాకామును చేత్పట్ట
ు కొని, లోకమ్ందు
జ్యాతులవల కన్బడు చనానరు. అందువలన్ నేను వారథముగా పరుగెత్త
లేదనియ, నేను పడిన్ కష్ుము నిష్పర
మ్రియ మీ విశావసయాగములోను దాని సంబంధమైన్ సేవలోను నేను
For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
ప్రనారపణముగా పోయబడిన్ను, నేనా న్ందించి మీ యందరితోకూడ
సంతోష్ంతును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఇట్టవలనే మీరును ఆన్ందించి నాతోకూడ సంతోష్ంచడి.
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But ye know the proof of him, how as a son with a father he hath served
with me in the Gospel.
నేనును మీ కేుమ్ము తెలిసికొని ధైరాము తెచచ కొను నిమిత్తము త్రమోత్రని
Him therefore I hope to send presently, as soon as I shall see how it will go
శీఘాముగా మీయొదదకు పంపుటకు పరభువెైన్ యేసున్ందు నిరీకిుంచచనానను. with me.
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అత్ని యోగాత్ మీరరుగు దురు. త్ండిరకి కుమ్యరుడల్లగు సేవచేయనో
ఆల్లగ అత్డు నాతోకూడ సువారి వాాపకము నిమిత్తము సేవ చేసెను.

Yet I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and
companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that
ministered to my wants.
For he longed after you all and was full of heaviness, because ye had heard
that he had been sick.
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కాబటిు నాకేమి సంభ్వింపనైయన్నదో చూచిన్వెంటనే అత్నిని పంపవలన్ని
అనుకొనుచనానను.

For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not
on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
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నేనును శీఘాముగా వచెచదన్ని పరభువునుబటిు న్ముి చనానను.
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మ్రియ నా సహోదరుడును, జత్పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ
దూత్య, నా అవసరమున్కు ఉపచరించిన్ వాడునైన్ ఎపఫొరదితును మీ
యొదదకు పంపుట అగత్ామ్ని అనుకొంటిని.

I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again ye may
rejoice, and I may be the less sorrowful.
Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in high
honor,
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అత్డురోగి యాయెన్ని మీరు వింటిరి గనుక అత్డు మిముిన్ందరిని చూడ
మిగుల అపేక్షగలవాడెై విచారపడుచండెను.

because for the work of Christ he was nigh unto death, not having regard for
his own life, to supply what was lacking in your service toward me.
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Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you
indeed is not grievous to me, but it is a safeguard for you.
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నిజముగా అత్డు రోగియె
ై చావున్కు సిదిమై యండెను గాని దేవుడత్నిని
కనికరించెను; అత్నిమ్యత్ిమే గాక నాకు దుుఃఖముమీద దుుఃఖము
కలుగకుండుటకెై న్నునను కనికరించెను.
కాబటిు మీరు అత్నిని చూచి మ్రల సంతోష్ంచనిమిత్తమును నా కున్న
దుుఃఖము త్గు
ు నిమిత్తమును అత్నిని మ్రి శీఘాముగా పంపత్రని.
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For we are the Circumcision who worship God in the spirit, and rejoice in
Christ Jesus, and have no confidence in the flesh--
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నాయెడల మీ ఉపచరాలో ఉన్న కొదువను తీరుచటకెై అత్డు త్న్
ప్ర
ర ణమునైన్ను లక్షాపటుక కీరసు
త యొకక పని నిమిత్తము చావున్కు
సిదిమైయండెను
గనుక పూరా
ణ న్ందముతో పరభువున్ందు అత్నిని చేరుచకొని అటిువారిని
ఘన్పరచడి.
మట్ట
ు కు నా సహోదరుల్లరా, పరభువున్ందు ఆన్ం దించడి. అదేసంగతులను
మీకు వా
ర యట నాకు కష్ుమైన్ది కాదు, మీకు అది కేుమ్కరము.
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2

మీ కేుమ్విష్యమై నిజముగా చింత్రంచవాడు అత్ని వంటివాడెవడును
నాయొదద లేడు.
అందరును త్మ్ సొంత్ కారాములనే చూచకొనుచనానరు గాని, యేసుకీరసు
త
కారాములను చూడరు.

But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.

Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the Concision.

though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh
that he hath grounds to trust in the flesh, I have more:
circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a
Hebrew of the Hebrews; according to the law, a Pharisee;

కుకకల విష్యమై జాగరత్తగా ఉండుడి. దుషు
ు లైన్ పని వారి విష్యమై జాగరత్తగా concerning zeal, persecuting the church; as to the righteousness before the
ఉండుడి, ఈ ఛేదన్ నాచరించ వారి విష్యమై జాగరత్తగా ఉండుడి.
law, blameless.
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ఎందుకన్గా శరీరమును ఆసపదము చేసికొన్క దేవునియొకక ఆత్ివలన్
ఆరాధించచ, కీరసు
త యేసున్ందు అత్రశయపడుచన్న మ్న్మే సున్నత్ర
ఆచరించవారము.
కావలయన్ంటే నేను శరీరమును ఆసపదము చేసికొన్వచచను; మ్రి
ఎవడెైన్ను శరీరమును ఆసపదము చేసికొన్దలచిన్యెడల నేను మ్రి
యెకుకవగా చేసికొన్వచచను.
ఎనిమిదవదిన్మున్ సున్నత్ర పందిత్రని, ఇశారయేలు వంశపువాడనై, బెనాామీను
గోత్ిములో పుటిు హెబీరయల సంతాన్మైన్ హెబీరయడనై, ధరిశాసతీవిష్యము
పరిసయాడనై,
ఆసకిివిష్యము సంఘమును హింసించవాడనై , ధరి శాసతీమువలని
నీత్రవిష్యము అనిందుాడనై యంటిని.

But what things were gain to me, those I counted as loss for Christ.

అయిన్ను ఏవేవి నాకు ల్లభ్కరములై యండెనో వాటిని కీరసు
త నిమిత్తము
న్ష్ుముగా ఎంచకొంటిని.
నిశచ యముగా నా పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుగూరిచన్ అత్రశ్రరష్ఠమైన్ జా
ా న్ము
నిమిత్తమై సమ్సతమును న్ష్ుముగా ఎంచకొనుచనానను.

that if by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
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కీరసు
త ను సంప్రదించకొని, ధరిశాసతీమూలమైన్ నా నీత్రనిగాక, కీరసు
త న్ందలి
విశావసమువలన్నైన్ నీత్ర, అన్గా విశావసమునుబటిు దేవుడు అనుగరహించ
నీత్రగలవాడనై ఆయన్యందు అగపడు నిమిత్తమును,
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ఏ విధముచేత్నైన్ను మ్ృతులలోనుండి నాకు పున్రుతా
థ న్ము కలుగవలన్ని,
ఆయన్ మ్రణవిష్య ములో సమ్యనానుభ్వముగలవాడనై, ఆయన్ను
ఆయన్ పున్రుతా
థ న్బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును,

I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ
Jesus.
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Let us therefore, as many as would be perfect, be thus minded; and if in
anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
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ఆయన్ శర మ్లలో ప్రలివాడన్గుట యెటిుదో యెరుగు నిమిత్తమును,
సమ్సతమును న్ష్ుపరచకొని వాటిని పంటతో సమ్యన్ముగా
ఎంచకొనుచనానను.
ఇదివరకే నేను గెలిచిత్ర న్నియె
ై న్ను, ఇదివరకే సంపూరణ సిదిి
పందిత్రన్నియె
ై న్ను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమిత్తము కీరసు
త
యేసుచేత్ పటుబడిత్రనో దానిని పట్ట
ు కొన్వలన్ని పరుగెతు
త చనానను.
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Brethren, be followers together of me, and mark those who so walk, as ye
have us for an example.
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సహోదరుల్లరా, నేనిదివరకే పట్ట
ు కొని యనానన్ని త్లంచకొన్ను. అయితే
ఒకటి చేయచనానను; వెనుక ఉన్నవి మ్రచి ముందున్న వాటికొరకెై
వేగిరపడుచ
కీరసు
త యేసున్ందు దేవుని ఉన్నత్మైన్ పలుపున్కు కలుగు బహుమ్యన్మును
పందవలన్ని, గురి యొదదకే పరుగెతు
త చనానను.
కాబటిు మ్న్లో సంపూరు
ణ లమైన్ వారమ్ందరము ఈ తాత్పరామే
కలిగియందము. అపుపడు దేనిగూరిచయె
ై న్ను మీకు వేరు తాత్పరాము
కలిగియన్నయెడల, అదియ దేవుడు మీకు బయలు పరచను.
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Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the
knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all
things and count them but dung, that I may win Christ
and be found in Him, not having mine own righteousness which is of the
law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is
of God by faith,
that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship
of His sufferings, being made conformable unto His death,

It is not as though I had already attained it, nor were already perfect; but I
follow after, that I may apprehend that for which Christ Jesus also
apprehended me.
Brethren, I count not myself to have apprehended it, but this one thing I do:
forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those
things which are before,

Nevertheless, however much we have already attained, let us walk by the
same rule, let us mind the same thing.

(For many walk, of whom I have told you often and now tell you even with
weeping, as the enemies of the cross of Christ.
Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is in their
shame, who mind earthly things.)

అయిన్ను ఇపపటివరకు మ్న్కు లభించిన్ దానినిబటిుయే కరమ్ముగా
For our abiding is in Heaven, from whence also we look for the Savior, the
న్డుచకొందము.
Lord Jesus Christ,
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

సహోదరుల్లరా, మీరు న్నున పోలి న్డుచకొనుడి; మేము మీకు
మ్యదిరియె
ై యన్న పరకారము న్డుచకొను వారిని గురిపటిు చూడుడి.

Philippians

3

17

who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His
glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue
all things unto Himself.
అనేకులు కీరసు
త సిలువకు శతు
ి వులుగా న్డుచకొనుచనానరు; వీరిని గూరిచ
Therefore, my dearly beloved and longedfor brethren, my joy and crown, so
మీతో అనేక పరాాయములు చెపప యిపుపడును ఏడుచచ చెపుప చనానను. stand fast in the Lord, my dearly beloved.
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పరభువున్ందు ఏకమ్న్సుసగలవారై యండుడని యవొదియను, సుంట్టకేను
బత్రమ్యలుకొనుచనానను.
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అవును, నిజమైన్ సహకారీ ఆ స్త్తీలు కెామంతుతోను నా యిత్ర
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your
సహకారులతోను సువారిపనిలో నాతోకూడ పరయాసపడిన్వారు గనుక వారికి hearts and minds through Christ Jesus.
సహా యము చేయమ్ని నినున వేడుకొనుచనానన్
ఎలాపుపడును పరభువున్ందు ఆన్ందించడి,మ్రల చెపుప దును ఆన్ందించడి. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest,
whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things
are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if
there be any praise, think on these things.
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నాశన్మే వారి అంత్ము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము
సిగు
ు పడవలసిన్ సంగతులయందు అత్రశయపడుచనానరు,
భూసంబంధమైన్వాటి యందే మ్న్సుస నుంచచనానరు.
మ్న్ పౌరసిథత్ర పర లోకమున్ందున్నది; అకకడనుండి పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త
అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపట్ట
ు కొనియనానము.
సమ్సతమును త్న్కు లోపరచకొన్జాలిన్ శకిినిబటిు ఆయన్ మ్న్
దీన్శరీరమును త్న్ మ్హిమ్గల శరీరమున్కు సమ్ రూపము గలదానిగా
మ్యరుచను.
కావున్ నేన్పేకిుంచ నా పరయ సహోదరుల్లరా, నా ఆన్ందమును నా
కిరీటమునైయన్ననా పరయల్లరా, యిట్ట
ా పరభువున్ందు సిథరులై యండుడి.

మీ సహన్మును సకల జనులకు తెలియబడనియాడి. పరభువు సమీపముగా
ఉనానడు.
దేనినిగూరిచయ చింత్పడకుడి గాని పరత్ర విష్యములోను ప్ర
ర రథన్
విజా
ా పన్ములచేత్ కృత్జాతాపూరవకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి
తెలియజేయడి.
అపుపడు సమ్సత జా
ా న్మున్కు మించిన్ దేవుని సమ్యధాన్ము యేసుకీరసు
త వలన్
మీ హృదయములకును మీ త్లంపులకును కావలి యండును.

I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in
the Lord.
And I entreat thee also, true yokefellow, help those women who labored
with me in the Gospel, with Clement also and with my other fellow laborers,
whose names are in the Book of Life.
Rejoice in the Lord always; and again I say, "Rejoice!"

Let your moderation be known to all men. The Lord is at hand.

Fret not about anything, but in everything, by prayer and supplication with
thanksgiving, let your requests be made known unto God.

Those things which ye have both learned and received and heard and seen
in me, do; and the God of peace shall be with you.
But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me hath
flourished again; though ye always cared, ye lacked opportunity.
Not that I speak in respect to want, for I have learned in whatsoever state I
am, therewith to be content.

మట్ట
ు కు సహోదరుల్లరా, యే యోగాత్యె
ై న్ను మపైపన్ను ఉండిన్యెడల,
I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and
ఏవి సత్ామైన్వో, ఏవి మ్యన్ా మైన్వో, ఏవి నాాయమైన్వో, ఏవి పవిత్ిమైన్వో, in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound
ఏవి రమ్ామైన్వో, ఏవి ఖాాత్రగలవో, వాటిమీద ధాాన్ ముంచకొనుడి.
and to suffer need.
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మ్రియ మీరు నావలన్ ఏవి నేరుచకొని అంగీకరించిత్రరో, నాయందున్నట్ట
ు గా
ఏవి వింటిరో ఏవి చూచిత్రరో, అటిువాటిని చేయడి; అపుపడు సమ్యధాన్
కరియగు దేవుడు మీకు తోడెైయండును.

I can do all things through Christ who strengtheneth me.
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Notwithstanding, ye have done well that ye participated in my affliction.
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న్నునగూరిచ మీరినానళాకు మ్రల యోచన్ చేయ సాగిత్రరని పరభువున్ందు
మికికలి సంతోష్ంచిత్రని. ఆ విష్యములో మీరు యోచన్చేసియంటిరి గాని
త్గిన్ సమ్యము దొరకకపోయెను.
నాకు కొదువ కలిగిన్ందున్ నేనీల్లగు చెపుపటలేదు; నేనేసిథత్రలో ఉన్నను
ఆసిథత్రలో సంత్ృపత కలిగియండ నేరుచకొని యనానను.
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దీన్సిథత్రలో ఉండ నరుగుదును, సంపన్న సిథత్రలో ఉండ నరుగుదును;
పరత్రవిష్యములోను అనిన కారాములలోను కడుపు నిండియండుటకును
ఆకలిగొనియండుటకును, సమ్ృదిికలిగియండుటకును లేమిలో
ఉండుటకును నేరుచ కొనియనానను.
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న్నున బలపరచవానియందే నేను సమ్సతమును చేయగలను.
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అయిన్ను నా శర మ్లో మీరు ప్రలుపుచచకొనిన్ది మ్ంచిపని.
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ఫిలిపీపయల్లరా, సువారిను నేను బోధింప నారంభించి మ్యసిదోనియలోనుండి
వచిచన్పుపడు ఇచచ విష్యములోను పుచచకొను విష్యములోను మీరు
త్పప మ్రి ఏ సంఘపువారును నాతో ప్రలివారు కాలేదని మీకే తెలియను.
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Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
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ఏలయన్గా థెససలొనీకలోకూడ మీరు మ్యటిమ్యటికి నా అవసరము
తీరుచటకు సహాయము చేసిత్రరి.
నేను యీవిని అపేకిుంచి యీల్లగు చెపుపటలేదు గాని మీ లకకకు
విసాతరఫలము రావలన్ని అపేకిుంచి చెపుప చనానను.
నాకు సమ్సతమును సమ్ృదిిగా కలిగియన్నది. మీరు పంపన్ వసు
త వులు
ఎపఫొరదితువలన్ పుచచకొని యేమియ త్కుకవలేక యనానను; అవి
మ్నోహరమైన్ సువాసన్య, దేవునికి పీరత్రకరమును ఇష్ుమునైన్ యాగమునై
యన్నవి.
కాగా దేవుడు త్న్ ఐశవరాము చొపుపన్ కీరసు
త యేసున్ందు మ్హిమ్లో మీ పరత్ర
అవసరమును తీరుచను.
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునికి యగ యగములకు మ్హిమ్ కలుగును గాక.
ఆమేన్.
పరత్ర పరిశుదు
ి నికి కీరసు
త యేసున్ందు వందన్ములు చెపుపడి.
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నాతోకూడ ఉన్న సహోదరులందరు మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.
పరిశుదు
ి లందరును ముఖా ముగా కెైసరు ఇంటివారిలో ఉన్న పరిశుదు
ి లును
మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.

We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying
always for you,

Now ye Philippians know also that in the beginning of the Gospel, when I
departed from Macedonia, no church communicated with me concerning
giving and receiving, but ye only.
For even in Thessalonica, ye sent time and again unto my needs.

Not that I desire a gift, but I desire the fruit that may abound to your
account.
But I have all, and abound; I am full, having received from Epaphroditus the
things which were sent from you, a sweet fragrance, a sacrifice acceptable,
well-pleasing to God.
But my God shall supply all your need, according to His riches in glory by
Christ Jesus.

Salute every saint in Christ Jesus. The brethren who are with me greet you.
All the saints salute you, chiefly those who are of Caesar's household.

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,
To the saints and faithful brethren in Christ, who are at Colossae: Grace be
unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
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పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీ ఆత్ితో ఉండునుగాక.
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కొలొససయిలో ఉన్న పరిశుదు
ి లకు, అన్గా కీరసు
త న్ందు విశావసులైన్
సహోదరులకు.
దేవుని చిత్తమువలన్ కీరసు
త యేసు అపసతలుడెైన్ పౌలును సహోదరుడెైన్ త్రమోత్ర
యను శుభ్మ్నిచెపప వా
ర యన్ది. మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవుని నుండి కృపయ
సమ్యధాన్మును మీకు కలుగును గాక.
పరలోకమ్ందు మీకొరకు ఉంచబడిన్ నిరీక్షణనుబటిు, కీరసు
త యేసున్ందు మీకు
కలిగియన్న విశావసమును గూరిచయ, పరిశుదు
ి లందరిమీద మీకున్న
పేరమ్ను గూరిచయ, మేము విని యెలాపుపడు మీ నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్చేయచ,
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మ్న్ పరభువగు యేసు కీరసు
త యొకక త్ండిరయె
ై న్ దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచచనానము.
మీయొదదకు వచిచన్ సువారి సత్ామునుగూరిచన్ బోధవలన్ ఆ
నిరీక్షణనుగూరిచ మీరు ఇంత్కుముందు వింటిరి.
ఈ సువారి సరవలోకములో ఫలించచ, వాాపంచచన్నట్ట
ు గా మీరు దేవుని
కృపనుగూరిచ విని సత్ాముగా గరహించిన్ నాటనుండి మీలో సయిత్ము
ఫలించచ వాాపంచచన్నది.
ఎపఫా
ర అను మ్య పరయడెైన్ తోడిదాసునివలన్ మీరు ఈ సంగతులను
నేరుచకొంటిరి.
అత్డు మ్య విష్యములో న్మ్ికమైన్ కీరసు
త పరిచారకుడు; అత్డు
ఆత్ియందలి మీ పేరమ్ను మ్యకు తెలిపన్వాడు.
అందుచేత్ ఈ సంగత్ర వినిన్నాటనుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్
చేయట మ్యన్క, మీరు సంపూరణ జా
ా న్మును ఆత్ి సంబంధమైన్
వివేకముగనులవారును,
ఆయన్ చిత్తమును పూరణముగా గరహించిన్వారునై, పరత్ర సతాకరాములో
సఫలులగుచ, దేవుని విష్యమైన్ జా
ా న్ మ్ందు అభివృదిి పందుచ, అనిన
విష్యములలో పరభువును సంతోష్పట్ట
ు న్ట్ట
ా ,

since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have for
all the saints,
for the hope which is laid up for you in Heaven, of which ye heard before in
the word of the truth of the Gospel,
which has come unto you, as it has in all the world, and bringeth forth fruit,
as it doth also in you since the day ye heard of it and knew the grace of God
in truth.
Ye also learned of it from Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a
faithful minister of Christ,

who also declared unto us your love in the Spirit.
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for
you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all
wisdom and spiritual understanding;
that ye might walk worthy of the Lord, in all pleasing Him, being fruitful in
every good work, and increasing in the knowledge of God;
strengthened with all might according to His glorious power, unto all
patience and longsuffering with joyfulness;
giving thanks unto the Father, who hath made us meet to be partakers of
the inheritance of the saints in light.
He hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us
into the Kingdom of His dear Son,
in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of
sins.

ఆయన్కు త్గిన్ట్ట
ు గా న్డుచకొన్వలన్నియ, ఆన్ందముతో కూడిన్
పూరణమైన్ ఓరుపను దీరాశాంత్మును కనుపరచన్ట్ట
ా ఆయన్ మ్హిమ్
శకిినిబటిు సంపూరణ బలముతో బలపరచబడవలన్నియ,
తేజ్యవాసులైన్ పరిశుదు
ి ల సావసథాములో ప్రలివారమ్గుటకు మ్న్లను
ప్రతు
ి లనుగాచేసిన్ త్ండిరకి మీరు కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంపవలన్నియ
దేవుని బత్రమ్యలు చనానము.

He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.

13

ఆయన్ మ్న్లను అంధకారసంబంధమైన్ అధికారములోనుండి విడుదలచేసి,
తాను పేరమించిన్ త్న్ కుమ్యరునియొకక రాజానివాసులనుగా చేసెను.

And He is before all things, and by Him all things consist.

14

ఆ కుమ్యరునియందు మ్న్కు విమోచన్ము, అన్గా ప్రపక్షమ్యపణ
కలుగుచన్నది.

And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the
firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence.

For by Him were all things created that are in heaven and that are on earth,
visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities
or powers: all things were created by Him and for Him.
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ఆయన్ అదృశాదేవుని సవరూపయె
ై సరవసృష్ుకి ఆదిసంభూతుడెై యనానడు. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell,
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and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile
all things unto Himself -- by Him, I say, whether they be things on earth or
things in heaven.
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ఏలయన్గా ఆకాశమ్ందున్నవియ భూమియందున్న వియ,
దృశామైన్విగాని, అదృశామైన్విగాని, అవి సింహాసన్ములైన్ను
పరభుత్వములైన్ను పరధానులైన్ను అధికారములైన్ను, సరవమును
ఆయన్యందు సృజంప బడెను, సరవమును ఆయన్దావరాను
ఆయన్నుబటిుయ సృజంపబడెను.
ఆయన్ అనినటికంట్ట ముందుగా ఉన్న వాడు; ఆయనే సమ్సతమున్కు
ఆధారభూతుడు.
సంఘము అను శరీరమున్కు ఆయనే శిరసుస; ఆయన్కు అనినటిలో
ప్ర
ర ముఖాము కలుగు నిమిత్తము, ఆయన్ ఆదియె
ై యండి మ్ృతులలోనుండి
లేచటలో ఆదిసంభూతుడాయెను.
ఆయన్యందు సరవసంపూరణత్ నివసింపవలన్నియ,
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I now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is lacking of the
afflictions of Christ in my flesh, for His body's sake, which is the church,
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ఆయన్ సిలువరకిముచేత్ సంధిచేసి, ఆయన్దావరా సమ్సతమును, అవి
భూలోకమ్ందున్నవెైన్ను పరలోక మ్ందున్నవెైన్ను, వాటిన్నినటిని
ఆయన్దావరా త్న్తో సమ్యధాన్పరచకొన్ వలన్నియ త్ండిర
అభీష్ుమ్యయెను.
మ్రియ గత్కాల మ్ందు దేవునికి దూరసు
థ లును, మీ దుష్కిరయలవలన్ మీ
మ్న్సుసలో విరోధభావముగలవారునై యండిన్ మిముిను కూడ
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even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but
now is made manifest to His saints.
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త్న్ సనినధిని పరిశుదు
ి లుగాను నిరోదషులుగాను నిరపరాధులుగాను
నిలువబెట్ట
ు టకు ఆయన్ మ్యంసయకిమైన్ దేహమ్ందు మ్రణమువలన్
ఇపుపడు మిముిను సమ్యధాన్పరచెను.
పునాదిమీద కటుబడిన్వారై సిథరముగా ఉండి, మీరు విన్నటిుయ,
ఆకాశముకిరంద ఉన్న సమ్సతసృష్ుకి పరకటింపబడిన్టిుయ ఈ సువారివలన్
కలుగు నిరీక్షణనుండి తొలగిపోక, విశావసమ్ందు నిలిచి యండిన్యెడల ఇది
మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారికు పరిచారకుడనైత్రని.
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ఇపుపడు మీకొరకు నేను అనుభ్వించచన్న శర మ్ల యందు సంతోష్ంచచ,
సంఘము అను ఆయన్ శరీరము కొరకు కీరసు
త పడిన్ప్రటాలో కొదువెైన్
వాటియందు నా వంతు నా శరీరమ్ందు సంపూరణము చేయచనానను.

Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom,
that we may present every man perfect in Christ Jesus,
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దేవుని వాకామును, అన్గా యగములలోను త్రములలోను మ్రుగు
చేయబడియన్న మ్రిమును సంపూరణముగా పరక టించటకు,
మీ నిమిత్తము నాకు అపపగింపబడిన్ దేవుని యేరాపట్ట5 పరకారము, నేను ఆ
సంఘమున్కు పరిచార కుడనైత్రని.

for which I also labor, striving according to His working, which worketh in
me mightily.
For I would that ye knew how great is my conflict for you and for those at
Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh,

And you, who were once alienated and enemies in your mind by wicked
works, even now hath He reconciled
in the body of His flesh through death, to present you holy and unblamable
and unreprovable in His sight,
if ye continue grounded and settled in the faith, and be not moved away
from the hope of the Gospel, which ye have heard and which was preached
to every creature under heaven, of which I, Paul, am made a minister.

of which I am made a minister according to the dispensation of God, which
is given to me for you, to fulfill the Word of God--

To them God would make known what are the riches of the glory of this
mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
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అన్ాజనులలో ఈ మ్రిముయొకక మ్హి మైశవరాము ఎటిుదో అది, అన్గా
మీ యందున్న కీరసు
త , మ్హిమ్ నిరీక్షణయె
ై యనానడను6 సంగత్రని దేవుడు
త్న్ పరిశుదు
ి లకు తెలియపరచగోరి ్ం

that their hearts might be comforted, being knit together in love unto all the
riches of the full assurance of understanding, that they may acknowledge
the mystery of God, and of the Father, and of Christ,
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in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
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పరత్ర మ్నుషుాని కీరసు
త న్ందు సంపూరు
ణ నిగా చేసి ఆయన్యెదుట
నిలువబెటువలన్ని, సమ్సతవిధములైన్ జా
ా న్ముతో మేము పరత్ర మ్నుషుానికి
బుదిిచెపుపచ, పరత్ర మ్నుషుానికి బోధించచ, ఆయన్ను
పరకటించచనానము.
అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా, కారాసిదిికలుగజేయ ఆయన్ కిరయాశకిిని
బటిు నేను పోరాడుచ పరయాసపడుచనానను.
మీ కొరకును, లవొదికయ వారి కొరకును, శరీర రీత్రగా నా ముఖము
చూడనివారందరికొరకును
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నేను ఎంత్గా పోరాడుచనాననో మీరు తెలిసికొన్గోరు చనానను. వారు
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him,
పేరమ్యందు అతుకబడి, సంపూరణ గరహింపుయొకక సకలైశవరాము కలిగిన్వారై,
దేవుని మ్రిమైయన్న కీరసు
త ను, సపష్ుముగా తెలిసికొన్నవారై, త్మ్
హృదయములలో ఆదరణపందవలన్ని వారందరి కొరకు పోరాడుచనానను.
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బుదిి జా
ా న్ముల సరవ సంపదలు ఆయన్యందే గుపతములైయన్నవి.
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ఎవడెైన్ను చకకని మ్యటలచేత్ మిముిను మోసపరచకుండున్ట్ట
ా ఈ
సంగత్రని చెపుపచనానను.
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నేను శరీరవిష్యములో దూరముగా ఉన్నను ఆత్ివిష్యములో మీతోకూడ
ఉండి, మీ యోగామైన్ పరవరిన్ను కీరసు
త న్ందలి మీ సిథరవిశావసమును చూచి
ఆన్ందించచనానను.
కావున్ మీరు పరభువెైన్ కీరసు
త యేసును అంగీకరించిన్ విధముగా ఆయన్యందు
వేరుప్రరిన్వారై, యింటివల కటుబడుచ,
మీరు నేరుచకొనిన్ పరకారముగా విశావసమ్ందు సిథరపరచబడుచ,
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచటయందు విసతరించచ, ఆయన్యందుండి
న్డుచకొనుడి.
ఆయన్ను అనుసరింపక మ్నుషుాల ప్రరంపరాాచార మును, అన్గా ఈ
లోకసంబంధమైన్ మూలప్రఠములను అనుసరించి మోసకరమైన్ నిరరథక త్త్వ
జా
ా న్ముచేత్ మిముిను చెరపట్ట
ు కొని పోవువాడెవడెైన్ ఉండునేమో అని
జాగరత్తగా ఉండుడి.
ఏలయన్గా దేవత్వముయొకక సరవపరిపూరణత్ శరీరముగా కీరసు
త న్ందు
నివసించ చన్నది;
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మ్రియ ఆయన్యందు మీరును సంపూరు
ణ లై యనానరు; ఆయన్ సమ్సత
పరధానులకును అధికారులకును శిరసెైస యనానడు;
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మీరును, కీరసు
త సున్నత్రయందు, శరీరేచఛలతో కూడిన్ సవభావమును విసరిజంచి and having despoiled principalities and powers, He made a show of them
ఆయన్యందు చేతులతో చేయబడని సున్నత్ర పందిత్రరి.
openly, triumphing over them in it.
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And this I say, lest any man should beguile you with enticing words;
for though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, rejoicing
and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ.

rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been
taught, abounding therein with thanksgiving.
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit,
following the tradition of men according to the rudiments of the world, and
not in accordance with Christ.
For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily.

And ye are complete in Him, who is the head of all principality and power,
and in whom also ye are circumcised with the circumcision made without
hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of
Christ.
Ye are buried with Him in baptism, wherein ye also are risen with Him
through the faith wrought by the operation of God, who hath raised Him
from the dead.
And you, being dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh,
hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses,
blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was
contrary to us. He took it out of the way, nailing it to His cross;

మీరు బాపతసి మ్ందు ఆయన్తో కూడ ప్రత్రపటుబడిన్వారై ఆయన్ను
మ్ృతులలోనుండి లేపన్ దేవుని పరభావమ్ందు విశవసించట దావరా
ఆయన్తోకూడ లేచిత్రరి.
మ్రియ అపరాధముల వలన్ను, శరీరమ్ందు సున్నత్రపందక
యండుటవలన్ను, మీరు మ్ృతులై యండగా,
దేవుడు వా
ర త్రూపకమైన్ ఆజాలవలన్ మ్న్మీద ఋణముగాను మ్న్కు
విరోధముగాను నుండిన్ పత్ిమును మేకులతో సిలువకు కొటిు, దానిమీది
చేవా
ర త్ను తుడిచివేసి,మ్న్కు అడిములేకుండ దానిని ఎత్రత వేసి మ్న్
అపరాధములన్నినటిని క్షమించి,
ఆయన్తోకూడ మిముిను జీవింపచేసెను;ఆయన్ పరధానులను అధికారులను
నిరాయధులనుగాచేసి, సిలువచేత్ జయోత్సవముతో వారిని పటిు తెచిచ
బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.
కాబటిు అన్నప్రన్ముల విష్యములోనైన్ను, పండుగ అమ్యవాసా
విశారంత్రదిన్ము అనువాటి విష్యములోనైన్ను, మీకు తీరుప తీరచ నవనికిని
అవకాశమియాకుడి.
ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని నిజ సవరూపము కీరసు
త లో ఉన్నది
అత్ర విన్యాసకు
ి డెై దేవదూతా రాధన్యందు ఇచఛకలిగి, తాను
చూచిన్వాటినిగూరిచ గొపపగా చెపుపకొనుచ, త్న్ శరీరసంబంధమైన్
మ్న్సుసవలన్ ఊరక ఉపపంగుచ,
శిరసుసను హతు
త కొన్ని వాడెవడును మీ బహుమ్యన్మును
అపహరింపనియాకుడి; ఆ శిరసుసమూలముగా సరవశరీరము కీళాచేత్ను
న్రముల చేత్ను పోష్ంపబడి అతుకబడిన్దై, దేవునివలన్ కలుగు వృదిితో
అభివృదిి పందుచన్నది.
మీరు కీరసు
త తోకూడ లోకముయొకక మూలప్రఠ ముల విష్యమై
మ్ృత్రపందిన్వారైతే లోకములో బరదుకు చన్నట్ట
ు గా
మ్నుషుాల ఆజాలను పదితులను అనుసరించిచేత్
పట్ట
ు కొన్వదు
ద ,రుచిచూడవదు
ద , ముటువదు
ద అను విధు లకు మీరు లోబడనేల?

Let no man therefore judge you in meat or drink, or in respect to a holy day
or the new moon or the Sabbath days,

22
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అవనినయ వాడుకొనుటచేత్ న్శించిపోవును.
అటిువి సేవచాఛరాధన్ విష్యములోను విన్య విష్యములోను, దేహశిక్ష
విష్యములోను జా
ా న్ రూపకమైన్వనియెంచబడుచన్నవేగాని,
శరీరేచాఛనిగరహ విష్యములో ఏమ్యత్ిమును ఎనినక

For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with
Him in glory.

3

1

మీరు కీరసు
త తోకూడ లేపబడిన్వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి, అకకడ కీరసు
త
దేవుని కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండియనానడు.

Colossians

3

2

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన్వాటిమీద మ్న్సుస పట్ట
ు కొన్కుడి;

Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication,
uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness
which is idolatry.
Because of these, the wrath of God cometh on the children of disobedience,

Colossians

3

3
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ఏలయన్గా మీరు మ్ృత్రపందిత్రరి, మీ జీవము కీరసు
త తోకూడ దేవునియందు
దాచబడియన్నది.
మ్న్కు జీవమై యన్న కీరసు
త పరత్ాక్షమైన్పుపడు మీరును ఆయన్తోకూడ
మ్హిమ్యందు పరత్ాక్షపరచబడుదురు.
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Colossians
Colossians

2
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Colossians

which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.
Let no man beguile you of your reward by feigned humility and worshiping
of angels, intruding into those things which he hath not seen, being vainly
puffed up by his fleshly mind,
and not holding to the Head, from whom all the body, having nourishment
ministered and knit together by joints and bands, increaseth with the
increase from God.
Therefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as
though living in the world, are ye subject to its ordinances
("Touch not, taste not, handle not,"
which all are to perish with the using), according to the commandments and
doctrines of men?
These things have indeed a show of wisdom in willworship and humility and
neglecting of the body, but are not in any honor against the satisfying of the
flesh.
If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where
Christ sitteth at the right hand of God.
Set your affection on things above, not on things on the earth.

in which ye also once walked, when ye lived in them.
But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy
communication out of your mouth.
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కావున్ భూమిమీదనున్న మీ అవయవములను, అన్గా జారత్వమును,
అపవిత్ిత్ను, కామ్యతురత్ను, దురాశను, విగరహారాధన్యె
ై న్ ధనాపేక్షను6
చంప వేయడి.
వాటివలన్ దేవుని ఉగరత్ అవిధేయల మీదికి వచచను.
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Do not lie one to another, seeing that ye have put off the old man with his
deeds,

Colossians
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పూరవము వారి మ్ధా జీవించిన్పుపడు మీరును వీటిని అనుసరించి
న్డుచకొంటిరి.
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Colossians

3
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Therefore, holy and beloved, as the elect of God, put on hearts of mercies,
kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering,
forbearing one another and forgiving one another if any man have a quarrel
against another: even as Christ forgave you, so also do ye.
And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
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ఇపుపడెైతే మీరు, కోపము, ఆగరహము, దుష్ుత్వము, దూష్ణ, మీనోట బూతులు
అను వీటిన్నినటిని విసరిజంచడి.
ఒకనితో ఒకడు అబది మ్యడకుడి;ఏలయన్గా ప్ర
ర చీన్సవభావమును దాని
కిరయలతో కూడ
మీరు పరిత్ాజంచి, జా
ా న్ము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్ుంచిన్వాని
పోలికచొపుపన్ నూత్న్ పరచబడుచన్న న్వీన్సవభావమును ధరించకొని
యనానరు.
ఇటిువారిలో గీరసుదేశసు
థ డని యూదుడని భేదము లేదు; సున్నత్ర పందుటయని
సున్నత్ర పందక పోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని
దాసుడని సవత్ంతు
ి డని లేదుగాని, కీరసేత సరవమును అందరిలో ఉన్నవాడునై
యనానడు.
కాగా, దేవునిచేత్ ఏరపరచబడిన్వారును పరిశుదు
ి లును పరయలునైన్వారికి
త్గిన్ట్ట
ా , మీరు జాలిగల మ్న్సుసను, దయాళ్లత్వమును, విన్యమును,
సాత్రవకమును, దీరాశాంత్ మును ధరించకొనుడి.
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And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus,
giving thanks to God the Father by Him.

Colossians

3

14

ఎవడెైన్ను త్న్కు హానిచేసెన్ని యొకడనుకొనిన్ యెడల ఒకని నొకడు
సహించచ ఒకని నొకడు క్షమించడి, పరభువు మిముిను క్షమించిన్ల్లగున్
మీరును క్షమించడి.
వీటనినటిపైన్ పరిపూరణత్కు అను బంధమైన్ పేరమ్ను ధరించకొనుడి.
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3
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and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the
image of Him that created him,
where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision,
barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all.

And let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in
one body, and be ye thankful.

Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and
admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs,singing
with grace in your hearts to the Lord.

Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.

కీరసు
త అను గరహించ సమ్యధాన్ము మీ హృదయములలో ఏలు చండ
Husbands, love your wives and be not bitter against them.
నియాడి; ఇందుకొరకే మీర్కకక శరీరముగా పలువబడిత్రరి; మ్రియ కృత్జుాలై
యండుడి.
సంగీత్ ములతోను కీరిన్లతోను ఆత్ిసంబంధమైన్ పదాములతోను ఒకనికి Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the
ఒకడు బోధించచ, బుదిి చెపుపచ కృప్ర సహి త్ముగా మీ హృదయములలో Lord.
దేవునిగూరిచ గాన్ము చేయచ, సమ్సతవిధములైన్ జా
ా న్ముతో కీరసు
త వాకాము
మీలో సమ్ృదిిగా నివసింపనియాడి.
మ్రియ మ్యటచేత్ గాని కిరయచేత్ గాని, మీరేమి చేసిన్ను పరభువెైన్
యేసుదావరా త్ండిరయె
ై న్ దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచ,
సమ్సతమును ఆయన్ పేరట చేయడి.
భారాల్లరా, మీ భ్రిలకు విధేయలై యండుడి; ఇది పరభువునుబటిు
యకిమైయన్నది.

Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.

Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with
eyeservice as menpleasers, but in singleness of heart, fearing God.
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భ్రిల్లరా, మీ భారాలను పేరమించడి, వారిని నిషు
ఠ రపటుకుడి.
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పలాల్లరా, అనిన విష్యములలో మీ త్లిదండు
ర ల మ్యట వినుడి; ఇది
knowing that from the Lord ye shall receive the reward of the inheritance,
పరభువునుబటిు మచచకొన్త్గిన్ది.
for ye serve the Lord Christ.
త్ండు
ర ల్లరా, మీ పలాల మ్న్సుస కు
ా వారికి కోపము పుటిుంపకుడి. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done,
ర ంగకుండున్ట్ట
and there is no respect of persons.
దాసుల్లరా, మ్నుషుాలను సంతోష్పట్ట
ు వారైన్ట్ట
ు కంటికి కన్బడవలన్ని కాక, Masters, give unto your servants that which is just and equitable, knowing
పరభువున్కు భ్యపడుచ శుదా
ి ంత్ుఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిు మీ
that ye also have a Master in Heaven.
యజమ్యనులైన్వారికి అనిన విష్యములలో విధేయలై యండుడి.
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పరభువువలన్ సావసథామును పరత్రఫలముగా పందుదుమ్ని యెరుగుదురు గనుక, Continue in prayer and watch therein with thanksgiving,

Colossians
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మీరేమి చేసిన్ను అది మ్నుషుాల నిమిత్తము కాక పరభువు నిమిత్తమ్ని మ్న్
సూురిిగా చేయడి, మీరు పరభువెైన్ కీరసు
త న్కు దాసులై యనానరు.

besides praying also for us that God would open unto us a door of utterance
to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds,
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that I may make it manifest, as I ought to speak.

Colossians
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అనాాయము చేసిన్వానికి తాను చేసిన్ అనాాయముకొలది మ్రల
లభించను, పక్షప్రత్ముండదు.
యజమ్యనుల్లరా, పరలోకములో మీకును యజ మ్యనుడునానడని యెరిగి,
నాాయమైన్దియ ధరాిను సార మైన్దియ మీ దాసులయెడల చేయడి.
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ప్ర
ర రథన్యందు నిలుకడగా ఉండి కృత్జాత్గలవారై దానియందు మలకువగా
ఉండుడి.
మ్రియ నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన్ కీరసు
త మ్రిమును
గూరిచ నేను బోధింపవలసిన్ విధముగానే

Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know
how ye ought to answer every man.
Tychicus, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant
in the Lord, shall declare unto you all my circumstances.

Colossians

4
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ఆ మ్రిమును వెలాడిపరచన్ట్ట
ా వాకాము చెపుపటకు అనుకూలమైన్ సమ్
యము దేవుడు దయచేయవలన్ని3 మ్యకొరకు ప్ర
ర రిథంచడి.

I have sent him unto you for the same purpose, that he might know your
state and comfort your hearts,

Colossians
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సమ్యము పోనియాక సదివనియోగము చేసికొనుచ, సంఘమున్కు వెలుపటి and with him Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you.
వారియెడల జా
ా న్ము కలిగి న్డుచ కొనుడి.
They shall make known unto you all things which are done here.
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పరత్ర మ్నుషుానికి ఏల్లగు పరతుాత్తరమియా వలనో అది మీరు తెలిసికొనుటకెై
మీ సంభాష్ణ ఉపుప వేసిన్ట్ట
ు ఎలాపుపడు రుచిగలదిగాను
కృప్రసహిత్ముగాను ఉండనియాడి.
పరయసహోదరుడును, పరభువున్ందు న్మ్ికమైన్ పరి చారకుడును, నా తోడి
సేవకుడునైన్ తుకికు న్నునగూరిచన్ సంగతులనినయ మీకు తెలియజేయను.

Colossians
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మీరు మ్య సిథత్ర తెలిసికొనున్ట్ట
ా ను మీ హృదయములను అత్డు ఆదరించ
న్ట్ట
ా ను,
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అత్నిని అత్నితోకూడ న్మ్ికమైన్ పరయసహో దరుడెైన్ ఒనేసిమును
మీయొదదకు పంపుచనానను; ఇత్డు మీ యొదదనుండి వచిచన్వాడ; వీరికకడి
సంగతులనినయ మీకు తెలియజేతురు.
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And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men,

Walk in wisdom toward those who are outsiders, redeeming the time.

Aristarchus my fellow prisoner saluteth you, and also Mark, Barnabas'
sister's son (concerning whom ye received instructions that if he come unto
you, receive him),
and Jesus who is called Justus, who are of the Circumcision. These only are
my fellow workers for the Kingdom of God, who have been a comfort unto
me.
Epaphras, a servant of Christ who is one of you, saluteth you, always
laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and
complete in all the will of God.
For I bear him record that he hath a great zeal for you and for those who are
in Laodicea and those in Hierapolis.
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నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిసాతరుకను, బరనబాకు సమీపజా
ా త్రయె
ై న్
Luke, the beloved physician, and Demas greet you.
మ్యరుకను మీకు వందన్ములు చెపుప చనానరు; ఈ మ్యరుకనుగూరిచ మీరు
ఆజాలు పందిత్రరి, ఇత్డు మీయొదదకు వచిచన్యెడల ఇత్ని చేరుచకొనుడి.
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మ్రియ యూసు
త అను యేసుకూడ మీకు వందన్ములు చెపుపచనానడు.
వీరు సున్నత్ర పందిన్వారిలో చేరిన్ వారు, వీరుమ్యత్ిమే దేవుని రాజాము
నిమిత్తము నా జత్ పనివారై యనానరు, వీరివలన్ నాకు ఆదరణ కలిగెను.

Salute the brethren who are in Laodicea, and Nymphas and the church
which is in his house.

Colossians

4

12

మీలో ఒకడును కీరసు
త యేసు దాసుడునైన్ ఎపఫా
ర మీకు వందన్ములు
చెపుపచనానడు; మీరు సంపూరు
ణ లును, పరత్ర విష్యములో దేవుని
చిత్తమునుగూరిచ సంపూరా
ణ త్ి నిశచయత్గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలన్ని
యిత్డెలాపుప డును మీకొరకు త్న్ ప్ర
ర రథన్లలో పోరాడుచనానడు.

And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the
church of the Laodiceans, and likewise read the epistle from Laodicea.
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ఇత్డు మీకొరకును, లవొదికయవారి కొరకును, హియెరా పలివారికొరకును
బహు పరయాసపడుచనానడని యిత్నినిగూరిచ సాక్షామిచచచనానను.

And say to Archippus, "Take heed to the ministry which thou hast received
in the Lord, that thou fulfill it."
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లూకా అను పరయడెైన్ వెైదుాడును, దేమ్యయ మీకు వందన్ములు
చెపుపచనానరు.
లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉన్న
సంఘమున్కును వందన్ములు చెపుపడి.

The salutation by the hand of me, Paul. Remember my bonds. Grace be with
you. Amen.
Paul, and Silvanus, and Timothy, Unto the church of the Thessalonians
which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you
and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
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ఈ పత్రిక మీరు చదివించకొనిన్ త్రువాత్ లవొదికయ వారి సంఘములోను
చదివించడి; లవొదికయకు వా
ర సి పంపన్ పత్రికను మీరును చదివించకొనుడి.

We give thanks to God always for you all, making mention of you in our
prayers,
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మ్రియ పరభువున్ందు నీకు అపప గింపబడిన్ పరిచరాను నరవేరుచటకు
దానిగూరిచ జాగరత్త పడుమ్ని అరిఖపుపతో చెపుపడి.

remembering without ceasing your work of faith, and labor of love, and
patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father,

Colossians

4

18

పౌలను నేను సవహసతముతో నా వందన్ములు వా
ర యచనానను; నా
బంధకములను జా
ా పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడెైయండును గాక.

knowing, brethren beloved, of your election by God.

1 Thessalonians
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త్ండిరయె
ై న్ దేవునియందును పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త న్ందును ఉన్న
థెససలొనీకయల సంఘమున్కు పౌలును, సిల్లవనును, త్రమోత్రయను
శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది. కృపయ సమ్యధాన్మును మీకు కలుగును గాక.

For our Gospel came unto you not in word only, but also in power and in the
Holy Ghost and in much assurance, as ye know what manner of men we
were among you for your sake.

1 Thessalonians
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విశావసముతోకూడిన్ మీ పనిని, పేరమ్తోకూడిన్ మీ పరయాసమును, మ్న్
పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త న్ందలి నిరీక్షణతోకూడిన్ మీ ఓరుపను, మేము మ్న్
త్ండిరయె
ై న్ దేవుని యెదుట మ్యన్క జా
ా పకము చేసికొనుచ, మ్య
ప్ర
ర రథన్లయందు మీ విష్యమై విజా
ా పన్ము చేయచ,

And ye became followers of us and of the Lord, having received the Word in
much affliction, with the joy of the Holy Ghost,

1 Thessalonians
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మీ అందరి నిమిత్తము ఎలాపుపడును దేవు నికి కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచచనానము.

so that ye were examples to all who believe in Macedonia and Achaia.
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ఏలయన్గా దేవునివలన్ పేరమింపబడిన్ సహోదరుల్లరా, మీరు ఏరపరచబడిన్
సంగత్ర, అన్గా మ్య సువారి, మ్యటతో మ్యత్ిముగాక శకిితోను,
పరిశుదా
ి త్ితోను, సంపూరణ నిశచయత్తోను మీయొదదకు వచిచయన్న
సంగత్ర మ్యకు తెలియను.
మీ నిమిత్తము మేము మీయెడల ఎటిువారమై యంటిమో మీరరుగుదురు.

1 Thessalonians

1
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For from you sounded forth the Word of the Lord, not only in Macedonia
and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad,
so that we need not speak anything.
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పరిశుదా
ి త్ివలన్ కలుగు ఆన్ందముతో గొపప ఉపదరవమ్ందు మీరు వాకాము and to wait for His Son from Heaven, whom He raised from the dead, even
న్ంగీకరించి, మ్ముిను పరభువును పోలి న్డుచకొనిన్వారైత్రరి.
Jesus, who delivered us from the wrath to come.
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For you yourselves, brethren, know that our coming among you was not in
vain.
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కాబటిు మ్యసిదోనియలోను అకయలోను విశావసులందరికిని మ్యదిరియె
ై త్రరి;
ఎందుకన్గా మీయొదదనుండి పరభువు వాకాము మ్యసిదోనియలోను అకయలోను
మో
ా గెను;
అకకడమ్యత్ిమే గాక పరత్ర సథలమ్ందును దేవునియెడల ఉన్న మీ విశావసము
వెలాడాయెను గనుక, మేమేమియ చెపపవలసిన్ అవశాములేదు.
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1 Thessalonians
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but as we were allowed by God to be entrusted with the Gospel, even so we
speak not as pleasing men, but God, who trieth our hearts.
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దేవుడు మ్ృతులలోనుండి లేపన్ యేసు, అన్గా రాబోవు ఉగరత్నుండి
మ్న్లను త్పపంచచన్న ఆయన్ కుమ్యరుడెైన్ యేసు, పరలోకమునుండి
వచచన్ని యెదురు చూచటకును, మీరేల్లగు దేవుని వెైపున్కు త్రరిగిత్రరో ఆ
సంగత్ర వారే తెలియజేయచనానరు.
సహోదరుల్లరా, మీయొదద మ్య పరవేశము వారథము కాలేదు గాని

1 Thessalonians

2

2

1 Thessalonians

2

3

1 Thessalonians

2

4

1 Thessalonians

2

5

మీరరిగియన్నట్ట
ు మేము ఇచచకపు మ్యటలనైన్ను, ధనాపేక్షను కపపపట్ట
ు
వేష్మునైన్ను ఎన్నడును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడ సాకిు.
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మ్రియ మేము కీరసు
త యొకక అపసత లులమై యన్నందున్
అధికారముచేయటకు సమ్రు
థ లమై యన్నను,మీవలన్నే గాని యిత్రుల
వలన్నే గాని, మ్ను షుాలవలన్ కలుగు ఘన్త్ను మేము కోరలేదు.

For they themselves show of us what manner of entering in we had unto
you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God,

But even after we had suffered before and were shamefully treated at
Philippi, as ye know, we were bold in our God to speak unto you the Gospel
of God amidst much contention.
మీయొదద మ్యకెటిు పరవేశము కలిగెనో, అకకడి జనులు మ్ముినుగూరిచ తెలియ For our exhortation was not from deceit, nor from uncleanness, nor from
జపుపచనానరు. మ్రియ మీరు విగరహములను విడిచిపటిు,
guile;
జీవముగలవాడును సత్ావంతుడున్గు దేవునికి దాసు లగుటకును,

మీరరిగిన్టేు మేము ఫిలిపీపలో ముందు శర మ్పడి అవమ్యన్ముపంది, యెంతో
పోరాటముతో దేవుని సువారిను మీకు బోధించటకెై మ్న్ దేవునియందు
ధైరాము తెచచకొంటిమ్ని మీకు తెలియను.
ఏల యన్గా మ్య బోధ కపటమైన్ది కాదు, అపవిత్ిమైన్ది కాదు,
మోసయకిమైన్ది కాదుగాని
సువారిను మ్యకు అపపగించటకు యోగుాలమ్ని దేవునివలన్ ఎంచబడిన్
వారమై, మ్నుషుాలను సంతోష్పట్ట
ు వారము కాక మ్న్ హృదయములను
పరీకిుంచ దేవునినే సంతోష్పట్ట
ు వారమై బోధించచనానము.

For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of
covetousness (God is our witness),
nor sought we glory from men, neither from you nor yet from others, when
we might have been burdensome, as the apostles of Christ.
But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children.
So being affectionately desirous for you, we were willing to have imparted
unto you not the Gospel of God only, but also our own souls, because ye
were dear unto us.
For ye remember, brethren, our labor and travail; for laboring night and
day, because we would not be a burden unto any of you, we preached unto
you the Gospel of God.
Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and blamelessly we
behaved ourselves among you that believe.
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అయితే సతన్ామిచచ త్లిా త్న్ సొంత్ బిడిలను గారవించన్ట్ట
ా గా, మేము మీ
మ్ధాను సాధువులమై యంటిమి.
మీరు మ్యకు బహు పరయలైయంటిరి గనుక మీయందు విశ్రషా పేక్ష గలవారమై
దేవుని సువారిను మ్యత్ిము గాక మ్య ప్ర
ర ణములనుకూడ మీకిచచటకు
సిదిపడియంటిమి.
అవును సహోదరుల్లరా, మ్య పరయాసమును కష్ుమును మీకు జా
ా పకమున్నది
గదా. మేము మీలో ఎవనికెైన్ను భారముగా ఉండకూడదని రాత్రింబగళ్ల
ా
కష్ుముచేసి జీవన్ము చేయచ మీ

Ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as
a father doth his children,
that ye would walk worthy of God, who hath called you unto His Kingdom
and glory.

త్న్ రాజామున్కును మ్హిమ్ కును మిముిను పలుచచన్న దేవునికి
త్గిన్ట్ట
ు గా మీరు న్డుచకొన్వలన్ని మేము మీలో పరత్రవానిని హెచచ
రించచ, ధైరాపరచచ సాక్షామిచచచ,
త్ండిర త్న్ బిడిల యెడల న్డుచకొనురీత్రగా మీలో పరత్రవానియెడల మేము
న్డుచకొంటిమ్ని మీకు తెలియను.

who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted
us. They please not God and are contrary to all men,
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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1 Thessalonians
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కాబటిు మేము మీయొదదకు రావలన్ని యంటిమి;పౌలను నేను పలుమ్యరు
రావలన్ని యంటిని గాని సాతాను మ్ముిను అభ్ాంత్రపరచెను.
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ఏలయన్గా మ్య నిరీక్షణయె
ై న్ను ఆన్ందమైన్ను అత్రశయకీరీటమైన్ను ఏది?
మ్న్ పరభువెైన్ యేసుయొకక రాకడ సమ్యమున్ ఆయన్ యెదుట మీరే
గదా.

For this cause also we thank God without ceasing: because when ye
received the Word of God, which ye heard from us, ye received it not as the
word of men, but as it is in truth, the Word of God, which also worketh
effectually in you that believe.
మేము విశావసులైన్ మీయెదుట ఎంత్ భ్కిిగాను, నీత్ర గాను, అనిందాముగాను For ye, brethren, became followers of the churches of God in Judea which
పరవ రిించిత్రమో దానికి మీరు సాకు
ు లు, దేవుడును సాకిు
are in Christ Jesus; for ye also have suffered like things from your own
countrymen, even as they have from the Jews,

ఆ హేతువుచేత్ను, మీరు దేవునిగూరిచన్ వరిమ్యన్ వాకాము మ్యవలన్
అంగీకరించిన్పుపడు, మ్నుషుాల వాకా మ్ని యెంచక అది నిజముగా
ఉన్నట్ట
ు దేవుని వాకామ్ని దానిని అంగీకరించిత్రరి గనుక మేమును మ్యన్క
దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానము. ఆ వాకామే విశావసులైన్
మీలో కారాసిదిి కలుగజేయచన్నది.
అవును సహోదరుల్లరా, మీరు యూదయలో కీరసు
త యేసున్ందున్న దేవుని
సంఘములను పోలి న్డుచకొనిన్ వారైత్రరి. వారుయూదులవలన్
అనుభ్వించిన్టిు శర మ్లే మీరును మీ సొంత్దేశ
ఆ యూదులు త్మ్ ప్రపములను ఎలాపుపడు సంపూరిి చేయ టకెై పరభువెైన్
యేసును పరవకిలను చంప మ్ముిను హింసించి,
అన్ాజనులు రక్షణపందుటకెై వారితో మేము మ్యటల్లడకుండ మ్ముిను
ఆటంకపరచచ,దేవునికి ఇషు
ు లు కానివారును మ్నుషుాలకందరికి విరోధులునై
యనానరు; దేవుని ఉగరత్ తుదముటు
సహోదరుల్లరా, మేము శరీరమునుబటిు కొదిద కాలము మిముిను
ఎడబాసియన్నను, మ్న్సుసను బటిు మీదగుర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ
ముఖము చూడవలన్ని మ్రి యెకుకవగా పరయత్నము చేసిత్రవిిు.

forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, thus
heaping up their sins always. But the wrath has come upon them to the
uttermost!
But we, brethren, being taken away from you for a short time (in presence,
but not in heart), endeavored the more abundantly and with great desire to
see your face.

Therefore we would have come unto you -- even I, Paul, time and again -but Satan hindered us.
For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the
presence of our Lord Jesus Christ at His coming?
For ye are our glory and joy.

Therefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left in
Athens alone,

and sent Timothy, our brother and minister of God and our fellow laborer in
the Gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your
faith,
that no man should be moved by these afflictions; for you yourselves know
that thereunto we are appointed.
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నిశచయముగా మీరే మ్య మ్హిమ్య ఆన్ంద మునై యనానరు.

For verily, when we were with you, we told you beforehand that we should
suffer tribulation, even as it came to pass, as ye know.
కాబటిు ఇక సహింపజాలక ఏథెనుసలో మేమొంటిగా నైన్ను ఉండుట మ్ంచిదని For this cause, when I could no longer forbear it, I sent to know your faith,
యెంచి,
lest by some means the tempter might have tempted you, and our labor be
in vain.
యీ శర మ్లవలన్ ఎవడును కదిలింపబడకుండున్ట్ట
ా మిముిను
But now when Timothy came from you unto us, and brought us good tidings
సిథరపరచటకును, మీ విశావసవిష్యమై మిముిను హెచచరించటకును, మ్న్ of your faith and charity, and that ye have a good remembrance of us
సహోదరుడును కీరసు
త సువారి విష్యములో దేవుని పరి చారకుడునైన్
always and desire greatly to see us (as we also desire to see you),
త్రమోత్రని పంపత్రవిిు. మేము మీయొదద ఉన్నపుపడు,
మ్న్ము శర మ్ను అనుభ్వింపవలసియన్నదని మీతో ముందుగా చెపపత్రవిిు
గదా? ఆల్లగ జరిగిన్ది. ఇది మీకును తెలియను;
అటిు శర మ్లను అనుభ్వించటకు మ్న్ము నియమింపబడిన్ వారమ్ని
మీరరుగుదురు.
ఇందుచేత్ నేనును ఇకను న్హింపజాలక, శోధకుడు మిముిను ఒకవేళ
శోధించెనేమో అనియ, మ్య పరయాసము వారథమై పోయెనేమో అనియ, మీ
విశావసమును తెలిసికొన్వలన్ని అత్ని పంపత్రని.
త్రమోత్రయ ఇపుపడు మీ యొదదనుండి మ్యయొదదకు వచిచ,మేము మిముిను
ఏల్లగు చూడ న్పేకిుంచచనానమో ఆల్లగ మీరును మ్ముిను చూడ
న్పేకిుంచచ, ఎలాపుపడును మ్ముిను పేరమ్తో జా
ా పకము
చేసికొనుచనానరని, మీ విశావసమును గూరిచయ మీ పేరమ్ను గూరిచయ
సంతోష్కరమైన్ సమ్యచారమును మ్యకు తెచెచను.
అందుచేత్ సహోదరు ల్లరా, మ్య యిబబంది అంత్టి లోను శర మ్ అంత్టిలోను
మీ విశావసమును చూచి మీ విష్యములో ఆదరణ పందిత్రవిిు.

therefore brethren, we were comforted concerning you in all our affliction
and distress by your faith;
for now we live, if ye stand fast in the Lord.
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ఏలయన్గా, మీరు పరభువున్ందు సిథరముగా నిలిచిత్రరా మేమును బరదికిన్టేు.
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మేము మీ ముఖముచూచి మీ విశావసములో ఉన్న లోపమును తీరుచన్ట్ట
ా
అనుగరహించమ్ని రాత్రింబగళ్ల
ా అత్ాధికముగా దేవుని వేడుకొనుచండగా,
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మ్న్ దేవునియెదుట మిముినుబటిు మేము పందుచన్న యావతు
త
ఆన్ందము నిమిత్తము దేవునికి త్గిన్ట్ట
ు గా కృత్జాతాసు
త తులు ఏల్లగు
చెలిాంపగలము?
మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవుడును మ్న్ పరభువెైన్ యేసును మ్ముిను
నిరాటంకముగా మీయొదదకు తీసికొని వచచను గాక.
మ్రియ మ్న్ పరభువెైన్ యేసు త్న్ పరిశుదు
ి లందరితో వచిచన్పుపడు, మ్న్
త్ండిరయె
ై న్ దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదిత్ విష్యమై
అనిందామైన్విగా ఆయన్ సిథరపరచటకెై,

And may the Lord make you to increase and abound in love one toward
another and toward all men, even as we do toward you,
to the end that He may establish your hearts unblamable in holiness before
God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His
saints.
Furthermore then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord
Jesus, that as ye have received from us how ye ought to walk and to please
God, so ye would abound more and more.
For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
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మేము మీయెడల ఏల్లగు పేరమ్లో అభివృదిిపంది వరిిలు
ా చనానమో, ఆల్లగ
మీరును ఒకని యెడల ఒకడును మ్నుషుాలందరి యెడలను,పేరమ్లో అభి
వృదిిపంది వరిిలు
ా న్ట్ట
ా పరభువు దయచేయను గాక.

For what thanks can we render to God again for you for all the joy
wherewith we rejoice for your sakes before our God,
as we pray earnestly night and day that we might see your face, and might
perfect that which is lacking in your faith?

Now may God Himself and our Father, and our Lord Jesus Christ direct our
way unto you.

For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain
from fornication:

that every one of you should know how to possess his vessel in
sanctification and honor,
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మట్ట
ు కు సహోదరుల్లరా, మేము పరభువెైన్ యేసు దావరా మీకిచిచన్ ఆజాను
మీరరుగుదురు.
కాగా మీరేల్లగు న్డుచకొని దేవుని సంతోష్పరచవలనో మ్యవలన్ నేరుచకొనిన్
పరకారముగా మీరు న్డుచకొనుచనానరు. ఈ విష్యములో మీరు
అంత్కంత్కు అభివృదిి నొందవలన్ని మిముిను వేడుకొని పరభువెైన్
యేసున్ందు హెచచ రించచనానము.
మీరు పరిశుదు
ి లగుటయే, అన్గా మీరు జారత్వమున్కు దూరముగా
ఉండుటయే దేవుని చిత్తము.
మీలో పరత్రవాడును, దేవుని ఎరుగని అన్ాజనులవల కామ్యభిల్లష్యందు కాక,
పరిశుదిత్యందును ఘన్త్యందును త్న్ త్న్ ఘటమును ఎట్ట
ా
కాప్రడుకొన్వలనో అది యెరిగియండుటయే దేవుని చిత్తము.
ఈ విష్యమ్ందవడును అత్రకరమించి త్న్ సహోదరునికి మోసము
చేయకుండవలను; ఎందుకన్గా మేము పూరవము మీతో చెపప సాక్షామిచిచన్
పరకారము పరభువు వీటనినటి విష్యమై పరత్రదండన్ చేయవాడు.

not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles who know not God;
that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because the
Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
He therefore that despiseth this, despiseth not man but God, who hath also
given unto us His holy Spirit.
But concerning brotherly love, ye have no need that I write unto you, for ye
yourselves are taught by God to love one another;
and indeed ye do it toward all the brethren who are in all Macedonia. But
we beseech you, brethren, that ye increase more and more,

పరిశుదు
ి లగుటకే దేవుడు మ్న్లను పలిచెనుగాని అపవితు
ి లుగా
ఉండుటకు పలువలేదు.
కాబటిు ఉపేకిుంచవాడు మ్నుషుాని ఉపేకిుంపడు గాని మీకు త్న్ పరిశుదా
ి త్ిను
అనుగరహించిన్ దేవునినే ఉపేకిుంచచనానడు.
సహోదరపేరమ్నుగూరిచ మీకు వా
ర యన్కకరలేదు; మీరు ఒకని నొకడు
పేరమించటకు దేవుని చేత్నే నేరప బడిత్రరి.

and that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work
with your own hands, as we commanded you,
that ye may walk honestly toward those who are outsiders, and that ye may
have need of nothing.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning those who
are asleep, that ye sorrow not, even as others who have no hope.

ఆల్లగున్నే మ్యసిదోనియ యందంత్ట ఉన్న సహోదరులందరిని మీరు
పేరమించచనానరు. సహో దరుల్లరా, మీరు పేరమ్యందు మ్రియొకుకవగా
అభి వృదిినొందుచండవలన్నియ,
సంఘమున్కు వెలుపటివారి యెడల మ్రాాదగా న్డుచకొనుచ, మీకేమియ
కొదువ లేకుండున్ట్ట
ా మేము మీకు ఆజా
ా పంచిన్ పరకారము మీరు పరులజ్యలికి
పోక,
మీ సొంత్కారాములను జరుపుకొనుట యందును మీ చేతులతో
పనిచేయటయందును ఆశకలిగి యండవలన్నియ, మిముిను
హెచచరించచనానము.
సహోదరుల్లరా, నిరీక్షణలేని యిత్రులవల మీరు దుుఃఖపడకుండు నిమిత్తము,
నిదిరంచచన్నవారిని గూరిచ మీకు తెలియకుండుట మ్యకిష్ుములేదు.

For if we believe that Jesus died and rose again, even so will God bring with
Him those also who sleep in Jesus.

14

యేసు మ్ృత్ర పంది త్రరిగి లేచెన్ని మ్న్ము న్మిిన్యెడల, అదే పరకారము
యేసున్ందు నిదిరంచిన్వారిని దేవుడాయన్తో కూడ వెంటబెట్ట
ు కొని వచచను.

Therefore comfort one another with these words.

15

మేము పరభువుమ్యటను బటిు మీతో చెపుపన్దేమ్న్గా, పరభువు రాకడవరకు
సజీవులమై నిలిచియండు మ్న్ము నిదిరంచిన్వారికంట్ట ముందుగా ఆయన్
సనినధి చేరము.

But as to the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write
unto you.

For this we say unto you by the Word of the Lord: that we who are alive and
remain unto the coming of the Lord, shall not precede those who are asleep.
For the Lord Himself shall descend from Heaven with a shout, with the voice
of the archangel and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall
rise first;
then we who are alive and remain shall be caught up together with them in
the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord.
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ఆరాభటముతోను, పరధాన్దూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను
పరలోకమునుండి పరభువు దిగివచచను; కీరసు
త న్ందుండి మ్ృతులైన్ వారు
మొదట లేతురు.
ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియండు మ్న్ము వారితోకూడ ఏకముగా
పరభువును ఎదుర్కకనుటకు ఆకాశమ్ండలమున్కు మేఘములమీద
కొనిపోబడుదుము. కాగా మ్న్ము సదాకాలము పరభువుతో కూడ ఉందుము.

For you yourselves know perfectly that the Day of the Lord so cometh as a
thief in the night.
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కాబటిు మీరు ఈ మ్యటలచేత్ ఒకనినొకడు ఆదరించకొనుడి.

5
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1 Thessalonians

5

2

1 Thessalonians
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3

సహోదరుల్లరా, ఆ కాలములనుగూరిచయ ఆ సమ్ యములనుగూరిచయ
మీకు వా
ర యన్కకరలేదు.
రాత్రివేళ దొంగ ఏల్లగు వచచనో ఆల్లగ పరభువు దిన్ము వచచన్ని మీకు
బాగుగా తెలియను.
లోకులు నమ్ిదిగా ఉన్నది, భ్యమేమియలేదని చెపుపకొను చండగా,
గరిభణస్త్తీకి పరసవవేదన్ వచచన్ట్ట
ా వారికి ఆకసిికముగా నాశన్ము
త్టసిథంచను గనుక వారంత్ మ్యత్ిమును త్పపంచకొన్లేరు

But ye, brethren, are not in darkness, that that Day should overtake you as a
thief.
Ye are all the children of light and the children of the day; we are not of the
night, nor of darkness.
Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober.
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1 Thessalonians

4

1 Thessalonians

సహోదరుల్లరా, ఆ దిన్ము దొంగవల మీమీదికి వచచటకు మీరు చీకటిలో
ఉన్నవారుకారు.
మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యనానరు; మ్న్ము
రాత్రివారము కాము, చీకటివారము కాము.
కావున్ ఇత్రులవల నిదరపోక మలకువగా ఉండి మ్తు
త లముకాక యందము.
నిదరపోవువారు రాత్రివేళ నిదరపోవుదురు, మ్తు
త గా ఉండువారు రాత్రివేళ
మ్తు
త గా ఉందురు.
మ్న్ము పగటివారమై యనానము గనుక మ్తు
త లమై యండక, విశావస
పేరమ్లను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాతీణ మును ధరించకొందము.
ఎందుకన్గా మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త దావరా రక్షణపందుటకే దేవుడు
మ్న్లను నియమించెను గాని ఉగరత్ప్రలగుటకు నియమింపలేదు.
మ్న్ము మేలుకొనియన్నను నిదరపోవుచన్నను త్న్తోకూడ
జీవించనిమిత్తము ఆయన్ మ్న్కొరకు మ్ృత్రపందను.
కాబటిు మీరిపుపడు చేయచన్నట్ట
ు గానే యొకనినొకడు ఆదరించి
యొకనికొకడు కేుమ్యభివృదిి కలుగజేయడి.
మ్రియ సహోదరుల్లరా, మీలో పరయాసపడుచ పరభువున్ందు మీకు
పైవారైయండి మీకు బుదిి చెపుపవారిని మ్న్నన్చేసి
వారి పనినిబటిు వారిని పేరమ్తో మికికలి ఘన్ముగా ఎంచవలన్ని
వేడుకొనుచనానము; మ్రియ ఒకనితో నొకడు సమ్యధాన్ముగా ఉండుడి.

For when they are saying, "Peace and safety," then sudden destruction
cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not
escape.

For those who sleep, sleep in the night; and those who are drunken are
drunken in the night.

But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith
and love, and for a helmet, the hope of salvation.
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord
Jesus Christ
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together
with Him.
Therefore comfort yourselves together and edify one another, even as also
ye do.
And we beseech you, brethren, that you come to know those who labor
among you, and are over you in the Lord and admonish you,
and to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at
peace among yourselves.
Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the
feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which
is good, both among yourselves and with all men.
Rejoice evermore.
Pray without ceasing.

సహోదరుల్లరా, మేము మీకు బోధించన్ది ఏమ్న్గా అకరమ్ముగా
In every thing give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus
న్డుచకొనువారికి బుదిి చెపుపడి, ధైరాము చెడిన్వారిని దైరాపరచడి,
concerning you.
బలహీనులకు ఊత్ నియాడి, అందరియెడల దీరా శాంత్ముగలవారై
యండుడి.
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ఎవడును కీడున్కు పరత్రకీడు ఎవనికెైన్ను చేయకుండ చూచకొనుడి;మీరు
ఒకని యెడల ఒకడును మ్నుషుాలందరి యెడలను ఎలాపుపడు మేలైన్దానిని
అనుసరించి న్డుచకొనుడి.
ఎలాపుపడును సంతోష్ముగా ఉండుడి;
యెడతెగక ప్ర
ర రథన్చేయడి;
పరత్ర విష్యమున్ందును కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచడి. ఈల్లగు చేయట
యేసుకీరసు
త న్ందు మీ విష్యములో దేవుని చిత్తము.
ఆత్ిను ఆరపకుడి.
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Quench not the Spirit.
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పరవచించటను నిరాక్షాము చేయకుడి.
సమ్సతమును పరీకిుంచి మేలైన్దానిని చేపట్ట
ు డి.
పరత్ర విధమైన్ కీడున్కును దూరముగా ఉండుడి.
సమ్యధాన్కరియగు దేవుడ మిముిను సంపూరణముగా పరిశుదిపరచను గాక.
మీ ఆత్ియ, జీవమును శరీరమును మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త రాకడయందు
నిందా రహి త్ముగాను, సంపూరణముగాను ఉండున్ట్ట
ా కాప్రడబడును గాక.
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మిముిను పలుచవాడు న్మ్ికమైన్వాడు గనుక ఆల్లగు చేయను.
సహోదరుల్లరా, మ్యకొరకు ప్ర
ర రథన్చేయడి.
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పవిత్ిమైన్ ముదు
ద పట్ట
ు కొని సహోదరులకందరికిని వందన్ములు చేయడి.
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సహోదరులకందరికిని యీ పత్రిక చదివి వినిపంపవలన్ని పరభువుపేర మీకు
ఆన్ బెట్ట
ు చనానను.

1 Thessalonians

5

28

మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీకు తోడెై యండును గాక.
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which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be
counted worthy of the Kingdom of God, for which ye also suffer.
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మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునియందును పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త న్ందును ఉన్న
థెససలొనీకయల సంఘమున్కు పౌలును, సిల్లవనును, త్రమోత్రయను
శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.
త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ కృపయ
సమ్యధాన్మును మీకు కలుగును గాక.
సహోదరుల్లరా, మేమలాపుపడు మిముినుగూరిచ దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు
చెలిాంచటకు బదు
ి లమై యనానము. ఇది యకిమే; ఏలయన్గా మీ
విశావసము బహుగా అభివృదిిపందుచన్నది. మీ అందరిలో పరత్ర వాడును
ఎదుటివానియెడల చూపు పేరమ్ విసతరించ చన్నది.
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అందువలన్ మీ హింసలనినటిలోను, మీరు సహించచన్న శర మ్లలోను, మీ
ఓరుపను విశావసమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు
అత్రశయ పడుచనానము.

in flaming fire taking vengeance on those who know not God, and who obey
not the Gospel of our Lord Jesus Christ.

Despise not prophesyings.
Test all things; hold fast to that which is good.
Abstain from all appearance of evil.
And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole
spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our
Lord Jesus Christ.
Faithful is He that calleth you; He also will do it.
Brethren, pray for us.
Greet all the brethren with a holy kiss.
I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.

The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
Paul, and Silvanus, and Timothy, Unto the church of the Thessalonians in
God our Father and the Lord Jesus Christ:
Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because
your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all
toward each other aboundeth,
so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience
and faith in all persecutions and tribulations that ye endure,

For it is a righteous thing with God to recompense with tribulation those
who trouble you;
and to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be
revealed from Heaven with His mighty angels,
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దేనికొరకు మీరు శర మ్పడుచనానరో ఆ దేవుని రాజామున్కు మీరు
యోగుాలని యెంచబడు నిమిత్తము, మీరిట్ట
ా ఓరుచకొనుట దేవుని
నాాయమైన్ తీరుపన్కు సపష్ుమైన్ సూచన్యె
ై యన్నది.
పరభువెైన్ యేసు త్న్ పరభావమును కనుపరచ దూత్లతోకూడ
పరలోకమునుండి అగినజావలలలో పరత్ాక్షమై,
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These shall be punished with everlasting destruction from the presence of
the Lord and from the glory of His power,
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దేవుని నరుగనివారికిని, మ్న్ పరభువెైన్ యేసు సువారికు లోబడని వారికిని
పరత్రదండన్ చేయన్పుపడు
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మిముిను శర మ్పరచ వారికి శర మ్య, శర మ్పందుచన్న మీకు మ్యతోకూడ
విశారంత్రయ అనుగరహించట దేవునికి నాాయమే.
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Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and
by our gathering together unto Him,
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ఆ దిన్మున్ త్న్ పరిశుదు
ి లయందు మ్హిమ్పరచబడుటకును,
విశవసించిన్వారందరి యందు పరశంసింపబడుటకును,పరభువు వచిచన్పుపడు
అటిువారు
ఆయన్ సముఖము నుండియ ఆయన్ పరభావమ్ందలి మ్హిమ్నుండియ
ప్రరదోలబడి, నిత్ానాశన్మ్ను దండన్ పందుదురు. ఏల యన్గా మేము
మీకిచిచన్ సాక్షాము మీరు న్మిిత్రరి.
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Let no man deceive you by any means, for that Day shall not come, unless
there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of
perdition,
who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is
worshiped, so that he sitteth as God in the temple of God, showing himself
to be God.
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అందువలన్ మ్న్ దేవునియొకకయ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త యొకకయ
కృపచొపుపన్ మీయందు మ్న్ పరభువెైన్ యేసు నామ్మును, ఆయన్యందు
మీరును మ్హిమ్నొందున్ట్ట
ా ,
మేలు చేయవలన్ని మీలో కలుగు పరత్ర యాలోచన్ను, విశావసయకిమైన్ పరత్ర
కారామును బలముతో సంపూరణము చేయచ, మ్న్దేవుడు త్న్ పలుపున్కు
మిముిను యోగుాలుగా ఎంచన్ట్ట
ా మీకొరకు ఎలాపుపడును
ప్ర
ర రిథంచచనానము.
సహోదరుల్లరా, పరభువుదిన్మిపుపడ వచిచ యన్నట్ట
ు గా ఆత్ి వలన్నైన్ను,
మ్యటవలన్నైన్ను, మ్య యొదదనుండి వచిచన్దని చెపపన్ పత్రికవలన్నైన్ను,
ఎవడెైన్ను చెపపన్యెడల
మీరు త్వరపడి చంచలమ్న్సుకలు కాకుండవలన్నియ,
బెదరకుండవలన్నియ, మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త రాకడనుబటిుయ, మ్న్ము
ఆయన్యొదద కూడుకొనుటను బటిుయ, మిముిను వేడుకొనుచనానము.
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మొదట భ్రష్ుత్వము సంభ్వించి నాశన్ ప్రతు
ి డగుప్రపపురుషుడు
బయలుపడితేనేగాని ఆ దిన్ము రాదు.
ఏది దేవుడన్బడునో, ఏది పూజంపబడునో, దానిన్ంత్టిని ఎదిరించచ,
దానికంత్టికిపైగా వాడు త్నునతానే హెచిచంచకొనుచ, తాను దేవుడన్ని
త్నున కనుపరచ కొనుచ, దేవుని ఆలయములో కూరుచండును గనుక
ఏవిధముగానైన్ను ఎవడును మిముిను మోసపరచ నియాకుడి.

For the mystery of iniquity doth already work: only he who now holdeth
back will hold him back, until he is taken out of the way.
And then shall that wicked one be revealed, whom the Lord shall consume
with the spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His
coming--
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నేనింకను మీయొదద ఉన్నపుపడు ఈ సంగతులను మీతో చెపపన్ది మీకు
జా
ా పకములేదా?

even him, whose coming is according to the working of Satan, with all
power and signs and lying wonders,

when He shall come on that Day to be glorified in His saints and to be
admired in all those who believe, because our testimony among you was
believed.
Therefore also we pray always for you, that our God would count you
worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness and
the work of faith with power,
that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in
Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by
word, nor by letter as if from us that the Day of Christ is at hand.

Remember ye not that, when I was yet with you, I told you these things?

And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time.
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కాగా వాడు త్న్ సొంత్కాలమ్ందు బయలుపరచబడవలన్ని వానిని అడి
గించన్ది ఏదో అది మీరరుగుదురు.

and with all the deceit of unrighteousness in those who perish, because
they received not the love of the truth, that they might be saved.
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And for this cause God shall send them strong delusion, that they should
believe a lie,
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ధరివిరోధ సంబంధమైన్ మ్రిము ఇపపటికే కిరయచేయచన్నది గాని,
యిదివరకు అడిగించచన్నవాడు మ్ధానుండి తీసి వేయబడు వరకే
అడిగించను.
అపుపడా ధరివిరోధి బయలుపరచబడును. పరభువెైన్ యేసు త్న్
నోటియూపరిచేత్ వానిని సంహరించి త్న్ ఆగమ్న్ పరకాశముచేత్ నాశన్ము
చేయను.
న్శించచన్నవారు తాము రకిుంప బడుటకెై సత్ావిష్యమైన్ పేరమ్ను
అవలంబింపక పోయిరి గనుక, వారి రాక అబది విష్యమైన్ సమ్సత
బలముతోను, నానావిధములైన్ సూచకకిరయలతోను, మ్హతాకరాములతోను
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దురీనత్రని పుటిుంచ సమ్సత మోసముతోను, న్శించచన్న వారిలో సాతాను
కనుపరచ బలమును అనుసరించియండును
ఇందుచేత్ సత్ామును న్మ్ిక దురీనత్రయందు అభిల్లష్గల వారందరును
శికాువిధి పందుటకెై,
అబదిమును న్ముిన్ట్ట
ా మోసముచేయ శకిిని దేవుడు వారికి
పంపుచనానడు.
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whereunto He called you by our Gospel, for the obtaining of the glory of our
Lord Jesus Christ.
Therefore, brethren, stand fast and hold to the traditions which ye have
been taught, whether by word or our epistle.
Now may our Lord Jesus Christ Himself, and God even our Father, who hath
loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through
grace,
comfort your hearts and establish you in every good word and work.
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that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure
in unrighteousness.
But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved
of the Lord, because God hath from the beginning chosen you for salvation,
through sanctification by the Spirit and belief in the truth,

పరభువువలన్ పేరమింపబడిన్ సహోదరుల్లరా, ఆత్ి మిముిను
పరిశుదిపరచటవలన్ను, మీరు సత్ామును న్ముిటవలన్ను,
రక్షణపందుటకు దేవుడు ఆదినుండి మిముిను ఏరపరచకొనను గనుక మేము
మిముినుబటిు యెలాపుపడును దేవునికి కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంప
బదు
ి లమైయనానము.
మీరీల్లగున్ రకిుంపబడి మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త యొకక మ్హిమ్ను
Finally, brethren, pray for us, that the Word of the Lord may have free
పందవలన్ని, ఆయన్ మ్య సువారి వలన్ మిముిను పలిచెను.
course and be glorified, even as it is with you,
కాబటిు సహోదరుల్లరా, నిలుకడగా ఉండి మ్య నోటిమ్యటవలన్నైన్ను మ్య
పత్రిక వలన్నైన్ను మీకు బోధింపబడిన్ విధులను చేపట్ట
ు డి.
మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త ను, మ్న్లను పేరమించి, కృపచేత్ నిత్ామైన్
ఆదరణయ, శుభ్ నిరీక్షణయ అనుగరహించిన్ మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవుడును,

and that we may be delivered from unreasonable and wicked men; for not
all men have faith.
But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil.

మీ హృదయ ములను ఆదరించి, పరత్రసతాకరామ్ందును పరత్రసదావకా
మ్ందును మిముిను సిథరపరచను గాక.
తుదకు సహోదరుల్లరా, మీలో జరుగుచన్న పరకారము పరభువువాకాము
శీఘాముగా వాాపంచి మ్హిమ్ పరచబడు నిమిత్తమును,

And we have confidence in the Lord concerning you, that ye both do, and
will do, the things which we command you.
And may the Lord direct your hearts into the love of God, and into the
patient waiting for Christ.

మేము మూరు
ఖ లైన్ దుష్ుమ్నుషుాల చేత్రలోనుండి త్పపంపబడు నిమిత్తమును, Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that
మ్యకొరకు ప్ర
ర రిథంచడి; విశావసము అందరికి లేదు.
ye withdraw yourselves from every brother who walketh disorderly and not
according to the tradition which he received from us.
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అయితే పరభువు న్మ్ిదగిన్వాడు; ఆయన్ మిముిను సిథరపరచి
దుష్ుత్వమునుండి3 కాప్రడును.
మేము మీకు ఆజా
ా పంచవాటిని మీరు చేయచనానరనియ, ఇక చేయదు
రనియ పరభువున్ందు మిముినుగూరిచ న్మ్ికము కలిగి యనానము.

For you yourselves know how ye ought to follow us, for we did not behave
disorderly among you;
neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and
travail night and day, that we might not be chargeable to any of you,

దేవునియందలి పేరమ్య కీరసు
త చూపన్ ఓరుపను మీకు కలుగున్ట్ట
ా పరభువు
మీ హృదయములను పేరరేపంచను గాక.
సహోదరుల్లరా, మ్యవలన్ పందిన్ బోధన్ పరకా రముకాక అకరమ్ముగా
న్డుచకొను పరత్ర సహోదరుని యొదదనుండి తొలగిపోవలన్ని మ్న్ పరభువెైన్
యేసు కీరసు
త పేరట మీకు ఆజా
ా పంచచనానము.
ఏల్లగు మ్ముిను పోలి న్డుచకొన్వలనో మీకే తెలియను. మేము మీ
మ్ధాను అకరమ్ముగా న్డుచకొన్లేదు;
ఎవనియొదదను ఉచిత్ముగా ఆహారము పుచచకొన్లేదు; మేము మీలో
ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పరయాసముతోను కష్ుముతోను
రాత్రింబగళ్ల
ా పనిచేయచ జీవన్ము చేసిత్రవిిు.
మీరు మ్ముిను పోలి న్డుచకొన్వలన్ని మ్ముిను మేము మ్యదిరిగా
కనుపరచకొనుటకే యీల్లగు చేసిత్రవిిు గాని, మ్యకు
అధికారములేదనిచేయలేదు.
మ్రియ మేము మీ యొదద ఉన్నపుపడు--ఎవడెైన్ను పనిచేయ నొలాని యెడల
వాడు భోజన్ము చేయకూడదని మీకు ఆజా
ా పంచిత్రవిిు గదా.

not because we have not power, but to make ourselves an example unto
you to follow us.
For even when we were with you, this we commanded you: that if any
would not work, neither should he eat.

మీలోకొందరు ఏ పనియ చేయక పరులజ్యలికి పోవుచ, అకరమ్ముగా
న్డుచకొనుచనానరని వినుచనానము.
అటిువారు నమ్ిదిగా పని చేయచ, సొంత్ముగా సంప్రదించకొనిన్ ఆహారము
భుజంపవలన్ని మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త పేరట వారిని ఆజా
ా పూరవకముగా
హెచచరించచనానము.
సహోదరు ల్లరా, మీరైతే మేలుచేయటలో విసుకవదు
ద .

Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
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పౌలను నేను నా చేవా
ర త్తో వందన్మ్ని వా
ర య చనానను; పరత్ర
పత్రికయందును అదే గురుతు, నేను వా
ర యట ఈల్లగ.

As I besought thee when I went into Macedonia to abide still at Ephesus,
that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీకందరికి తోడెై యండును గాక.

neither give heed to fables and endless genealogies, which promote
questions rather than godly edifying in the faith, so do!

For we hear that there are some among you who walk disorderly, working
not at all, but are busybodies.
Now those who are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ
that they work with quietness and eat their own bread.
But ye, brethren, be not weary in well-doing.

And if any man obey not our word in this epistle, note that man and have no
company with him, that he may be ashamed.

Now the Lord of peace Himself give you peace always by all means. The Lord
be with you all.
This salutation of Paul is with mine own hand, which is the token in every
epistle: so I write.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

ఈ పత్రిక మూలముగా మేము చెపపన్ మ్యటకు ఎవడెైన్ను లోబడని యెడల
అత్నిని కనిపటిు, అత్డు సిగు
ు పడు నిమిత్తము అత్నితో సాంగత్ాము
చేయకుడి.
అయిన్ను అత్నిని శతు
ి వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి బుదిి చెపుపడి. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior, and
Lord Jesus Christ, who is our hope,
సమ్యధాన్కరియగు పరభువు తానే యెలాపుపడును పరత్ర విధముచేత్ను మీకు Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace from God
సమ్యధాన్ము అనుగరహించను గాక. పరభువు మీకందరికి తోడెైయండును గాక. our Father and Jesus Christ our Lord.
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మ్న్ రక్షకుడెైన్ దేవునియొకకయ మ్న్ నిరీక్షణయె
ై న్ కీరసు
త యేసుయొకకయ
ఆజాపరకారము కీరసు
త యేసు యొకక అపసతలుడెైన్ పౌలు,
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విశావసమునుబటిు నా నిజ మైన్ కుమ్యరుడగు త్రమోత్రకి శుభ్మ్ని చెపప
from which some have swerved and have turned aside unto vain jangling,
వా
ర యన్ది. త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసు నుండియ
కృపయ కనికరమును సమ్యధాన్మును నీకు కలుగును గాక.
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desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor
whereof they affirm.
But we know that the law is good if a man use it lawfully,
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నేను మ్యసిదోనియకు వెళ్ల
ా చండగా సత్ామున్కు భిన్నమైన్ బోధ
చేయవదదనియ, కలపనాకథలును మిత్ము లేని వంశావళ్లలును,
విశావససంబంధమైన్ దేవుని యేరాప ట్టతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము
కలిగియన్నవి గనుక, వాటిని లక్షాపటువదదనియ, కొందరికి ఆజా
ా పంచ టకు
నీవు ఎఫెసులో నిలిచియండవలన్ని నినున హెచచ రించిన్ పరకారము
ఇపుపడును హెచచరించచనానను.
ఉపదేశసారమేదన్గా, పవిత్ి హృదయమునుండియ, మ్ంచి
మ్న్సాసకిునుండియ, నిష్కపటమైన్ విశావసము నుండియ కలుగు పేరమ్యే.
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కొందరు వీటిని మ్యనుకొని తొలగిపోయి, తాము చెపుపవాటినైన్ను,
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నిశచయమైన్ట్ట
ు రూఢిగా పలుకువాటినైన్ను గరహింపక పోయిన్ను
ధరిశాసోతీపదేశకులై యండగోరి విష్పరయోజన్మైన్ ముచచటలకు త్రరిగిరి.

for whoremongers, for those who defile themselves with mankind, for
menstealers, for liars, for perjurers, and for whatever else is contrary to
sound doctrine
according to the glorious Gospel of the blessed God, which was committed
to my trust.
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And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, that He counted
me faithful, putting me into the ministry-I, who was once a blasphemer and a persecutor and injurious. But I
obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief;
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అయిన్ను శీరమ్ంతుడగు దేవుడు నాకు అపపగించిన్ ఆయన్ మ్హిమ్గల
సువారిపరకారము,
ధరిశాసతీము ధరివిరోధులకును అవిధేయలకును భ్కిి హీనులకును
ప్రపషు
ు లకును అపవితు
ి లకును మ్త్దూష్ కులకును పత్ృహంత్కులకును
మ్యత్ృహంత్కులకును న్ర హంత్కులకును వాభిచారులకును
పురుష్సంయోగులకును మ్నుష్ా చోరులకును అబదిికులకును
అపరమ్యణకులకును,
హిత్బోధకు విరోధియె
ై న్వాడు మ్రి ఎవడెైన్ను ఉండిన్ యెడల, అటిువానికిని
నియమింపబడెనుగాని,
నీత్రమ్ంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడెైన్ను ఎరిగి, ధరాినుకూలముగా
దానిని ఉపయోగించిన్యెడల ధరిశాసతీము మేలైన్దని మ్న్మరుగుదుము.
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పూరవము దూష్కుడను హింసకుడను హానికరుడనైన్ న్నున, త్న్ పరిచరాకు
నియమించి న్మ్ికమైన్ వానిగా ఎంచిన్ందుకు,
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న్నున బలపరచిన్ మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసుకు కృత్జుాడనై యనానను.
తెలియక అవిశావసము వలన్ చేసిత్రని గనుక కనికరింపబడిత్రని.

Nonetheless, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ
might show forth all longsuffering as a pattern for those who should
hereafter believe in Him to life everlasting.
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor
and glory for ever and ever. Amen.

Now the aim of the commandment is charity out of a pure heart, with a
good conscience and with faith unfeigned,

knowing this: that the law is not made for a righteous man, but for the
lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for the unholy and
profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,

and the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love,
which are in Christ Jesus.
This is a faithful saying and worthy of all acceptance: that Christ Jesus came
into the world to save sinners, of whom I am chief.
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మ్రియ మ్న్ పరభువుయొకక కృపయ, కీరసు
త యేసున్ందున్న విశావ సమును This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies
పేరమ్య, అత్ాధికముగా విసతరించెను.
which went before concerning thee, that thou by them mightest wage a
good warfare,
ప్రపులను రకిుంచటకు కీరసు
త యేసు లోకమున్కు వచెచన్ను వాకాము
holding faith and a good conscience which some, having put aside, have
న్మ్ిత్గిన్దియ పూరా
ణ ంగీకారమున్కు యోగా మైన్దియనై యన్నది. అటిు suffered shipwreck concerning faith.
వారిలో నేను పరధానుడను.
అయిన్ను నిత్ాజీవము నిమిత్తము త్న్ను విశవసింప బోవువారికి నేను
Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto
మ్యదిరిగా ఉండుల్లగున్ యేసుకీరసు
త త్న్ పూరణమైన్ దీరాశాంత్మును ఆ
Satan, that they may learn not to blaspheme.
పరధాన్ప్రపనైన్ నాయందు కనుపరచన్ట్ట
ా నేను కనికరింపబడిత్రని.
సకల యగములలో రాజైయండి, అక్షయడును అదృ శుాడున్గు
అదివతీయ దేవునికి ఘన్త్య మ్హిమ్య యగయగములు కలుగును
గాక. ఆమేన్.
నా కుమ్యరుడువెైన్ త్రమోతీ, నీవు విశావసమును మ్ంచి మ్న్సాసకిుయ
కలిగిన్వాడవెై, నినునగూరిచ ముందుగా చెపపబడిన్ పరవచన్ముల చొపుపన్ ఈ
మ్ంచి పోరాటము పోరాడవలన్ని వాటినిబటిు యీ ఆజాను నీకు
అపపగించచనానను.
అటిు మ్న్సాసకిుని కొందరు తో
ి సివేసి, విశావసవిష్యమై ఓడ బదదలై
పోయిన్వారివల చెడియనానరు.
వారిలో హుమనైయను అలకసందు
ర ను ఉనానరు; వీరు దూష్ంపకుండ
శికిుంపబడుటకెై వీరిని సాతానున్కు అపపగించిత్రని.
మ్న్ము సంపూరణభ్కిియ మ్యన్ాత్య కలిగి, నమ్ిది గాను సుఖముగాను
బరదుకు నిమిత్తము, అనినటికంట్ట ముఖాముగా మ్నుషుాలందరికొరకును

I exhort therefore, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and
giving of thanks be made for all men,

2

రాజులకొరకును అధికారులందరికొరకును విజా
ా పన్ములును ప్ర
ర రథన్లును
యాచన్లును కృత్జాతాసు
త తులును చేయవలన్ని హెచచ రించచనానను.

who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time,

2

3

ఇది మ్ంచిదియ మ్న్ రక్షకుడగు దేవుని దృష్ుకి అనుకూలమైన్దియనై
యన్నది.

for which I am ordained a preacher and an apostle (I speak the truth in
Christ and lie not), a teacher of the Gentiles in faith and verity.
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ఆయన్, మ్నుషుాలందరు రక్షణపంది సత్ామునుగూరిచన్
అనుభ్వజా
ా న్ముగలవారై యండవలన్ని యిచఛయించ చనానడు.
దేవుడొకకడ, దేవునికిని న్రులకును మ్ధా వరిియ ఒకకడ; ఆయన్
కీరసు
త యేసను న్రుడు.
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It is my will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands
without wrath and doubting.
In like manner also, that women should adorn themselves in modest
apparel, with shamefacedness and sobermindedness, not with braided hair
or gold or pearls or costly array,
but, as becometh women professing godliness, with good works.
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ఈయన్ అందరికొరకు విమోచన్ కరయధన్ముగా త్నునతానే
సమ్రిపంచకొనను. దీనినిగూరిచన్ సాక్షాము యకి కాలములయందు
ఇయాబడును.
ఈ సాక్షామిచచటకెై నేను పరకటించవాడనుగాను, అపసతలుడనుగాను, విశావస
సత్ాముల విష్యములో అన్ాజనులకు బోధకుడను గాను
నియమింపబడిత్రని. నేను సత్ామే చెపుపచనానను, అబదిమ్యడుటలేదు.

for kings and for all who are in authority, that we may lead a quiet and
peaceable life in all godliness and honesty.

For this is good and acceptable in the sight of God our Savior,
who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the
truth.
For there is one God and one mediator between God and men, the man
Christ Jesus,

Let the woman learn in silence with all subjection.
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కావున్ పరత్రసథలమ్ందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై,
పవిత్ిమైన్ చేతులత్రత ప్ర
ర రథన్ చేయవలన్ని కోరుచనానను.
మ్రియ స్త్తీలును అణుకువయ సవసథబుదిియ గలవారై యండి,
త్గుమ్యత్ిపు వసతీముల చేత్నేగాని జడలతోనైన్ను బంగారముతోనైన్ను
ముత్ా ములతోనైన్ను మిగుల వెలగల వసతీములతోనైన్ను అలం
కరించకొన్క,
దైవభ్కిిగలవారమ్ని చెపుపకొను స్త్తీలకు త్గిన్ట్ట
ు గా సత్కిరయలచేత్
త్ముిను తాము అలంకరించ కొన్వలను.
స్త్తీలు మౌన్ముగా ఉండి, సంపూరణ విధే యత్తో నేరుచకొన్వలను.
స్త్తీ మౌన్ముగా ఉండవలసిన్దేగాని, ఉపదేశించటకెైన్ను, పురుషునిమీద అధి
కారము చేయటకెైన్ను ఆమకు సెలవియాను.
మొదట ఆదామును త్రువాత్ హవవయను నిరిింపబడిరి కారా?

But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but
to be in silence.
For Adam was first formed, then Eve.

And Adam was not deceived; but the woman, being deceived, was in the
transgression.
Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith
and charity and holiness with sobermindedness.
This is a true saying: If a man desire the office of bishop, he desireth a good
work.
A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober,
of good behavior, given to hospitality, apt at teaching;

మ్రియ ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, స్త్తీ మోస పరచబడి
అపరాధములో పడెను.
అయిన్ను వారు సవసథబుదిికలిగి, విశావసపేరమ్ పరిశుదిత్లయందు నిలు కడగా
ఉండిన్యెడల శిశుపరసూత్రదావరా ఆమ రకిుంప బడును.
ఎవడెైన్ను అధాక్షపదవిని ఆశించిన్యెడల అటిువాడు దొడిపనిని
అపేకిుంచచనానడను మ్యట న్మ్ిదగిన్ది.
అధాకు
ు డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన పురుషు డును,
మితానుభ్వుడును, సవసథబుదిిగలవాడును, మ్రాా దసు
థ డును,
అత్రథిపరయడును, బోధింపత్గిన్వాడునై యండి,
మ్దాప్రనియ కొట్ట
ు వాడునుకాక, సాత్రవ కుడును, జగడమ్యడనివాడును,
ధనాపేక్షలేనివాడునై,
సంపూరణమ్యన్ాత్ కలిగి త్న్ పలాలను సావధీన్పరచకొనుచ, త్న్
యింటివారిని బాగుగా ఏలువాడునై యండవలను.
ఎవడెైన్ను త్న్ యింటివారిని ఏలనేరక పోయిన్యెడల అత్డు దేవుని
సంఘమును ఏల్లగు ప్రలించను?
అత్డు గరావంధుడెై అపవాదికి కలిగిన్ శికాువిధికి లోబడకుండు న్ట్ట
ా కొరత్తగా
చేరిన్వాడెై యండకూడదు.
మ్రియ అత్డు నిందప్రలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండున్ట్ట
ా సంఘమున్కు
వెలుపటివారిచేత్ మ్ంచి సాక్షాము పందిన్ వాడెైయండవలను.

not given to wine, not violent, not greedy for filthy lucre, but patient, not a
brawler, not covetous;
one who ruleth well his own house, having his children in subjection with all
dignity.
(For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of
the church of God?)
He must not be a novice in the faith, lest being lifted up with pride, he fall
into the condemnation of the devil.

ఆల్లగున్నే పరిచారకులు మ్యనుాలై యండి, దివమ్న్సుకలును, మిగుల
మ్దాప్రనాసకు
ి లును, దురా
ా భ్ము న్ పేకిుంచవారునైయండక
విశావసమ్రిమును పవిత్ిమైన్ మ్న్సాసకిుతో గెైకొనువారై యండవలను.

Let each deacon be the husband of one wife, ruling his children and his own
house well.
For those who have ministered the office of deacon well purchase for
themselves a good standing and great boldness in the faith, which is in
Christ Jesus.
These things I write unto thee, hoping to come unto thee shortly,

మ్రియ వారు మొదట పరీకిుంపబడవలను; త్రువాత్ వారు అనిందుాలైతే
పరిచారకులుగా ఉండవచచను.

Moreover he must have a good reputation with those who are outsiders,
lest he fall into reproach and the snare of the devil.
Likewise must the deacons be serious, not doubletongued, not given to
much wine, not greedy for filthy lucre,
holding the mystery of the faith with a pure conscience.
And let these also first be proved; then, being found blameless, let them
make use of the office of a deacon.
So also must their wives be serious, not slanderers, sober, faithful in all
things.
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అట్టవల పరిచరాచేయ స్త్తీలును మ్యనుాలై3 కొండెములు చెపపనివారును,4
మితాను భ్వముగలవారును, అనిన విష్య ములలో న్మ్ికమైన్వారునై
యండవలను.
పరిచారకులు ఏకపతీన పురుషులును, త్మ్ పలాలను త్మ్ యింటివారిని
బాగుగా ఏలువారునై యండవలను.

but if I tarry long, that thou mayest know how thou ought to behave thyself
in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and
ground of the truth.
And beyond controversy, great is the mystery of godliness: God was
manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen by angels, preached unto
the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

పరిచారకులైయండి ఆ పనిని బాగుగా నరవేరిచన్వారు మ్ంచి పదవిని
సంప్రదించకొని కీరసు
త యేసున్ందలి విశావసమ్ందు బహు ధైరాము
గలవారగుదురు.
శీఘాముగా నీయొదదకు వతు
త న్ని నిరీకిుంచచనానను;

Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart
from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils,

అయిన్ను నేను ఆలసాముచేసిన్యెడల దేవుని మ్ందిర ములో, అన్గా
జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేల్లగు పరవరిింపవలనో అది నీకు
తెలియవలన్ని యీ సంగతులను నీకు వా
ర ¸
నిరా కేుపముగా దైవభ్కిిని గూరిచన్ మ్రిము గొపపదైయన్నది;ఆయన్
సశరీరుడుగా పరత్ాకు
ు డయెాను.ఆత్ివిష్యమున్ నీత్రపరుడని
తీరుపనొందనుదేవదూత్లకు కన్బడెను రక్షకుడని జన్ములలో
పరకటింపబడెను లోకమ్ందు న్మ్ిబడెను ఆరోహణుడెై తేజ్యమ్యడయెాను.

forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God
hath created to be received with thanksgiving by those who believe and
know the truth.
For every creature of God is good, and nothing to be refused if it be received
with thanksgiving;
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దేవుడు సృజంచిన్ పరత్ర వసు
త వును మ్ంచిది. కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచి
పుచచకొనిన్యెడల ఏదియ నిషేధింపత్గిన్ది కాదు;

For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things,
having promise of the life that now is, and of that which is to come.
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This is a faithful saying and worthy of all acceptance.
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ఏలయన్గా అది దేవుని వాకాము వలన్ను ప్ర
ర రథన్వలన్ను పవిత్ిపరచ
బడుచన్నది.
ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించిన్యెడల,నీవు అనుసరించచ
వచిచన్ విశావస సుబోధ సంబంధమైన్ వాకాములచేత్ పంప్రరుచ
కీరసు
త యేసున్కు మ్ంచి పరిచారకుడవెై యందువు.
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అపవిత్ిములైన్ ముసలమ్ి ముచచటలను విసరిజంచి, దేవభ్కిి విష్యములో
నీకు నీవే సాధకము చేసికొనుము.

These things command and teach.

speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron,

అయితే కడవరి దిన్ములలో కొందరు అబదిికుల వేష్ధారణవలన్ మోసపరచ for it is sanctified by the Word of God and prayer.
ఆత్ిలయందును
దయాముల బోధయందును లక్షాముంచి, విశావస భ్రషు
ు లగుదురని ఆత్ి
If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a
తేటగా చెపుపచనానడు.
good minister of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of good
doctrine unto which thou hast attained.
ఆ అబదిికులు, వాత్ వేయబడిన్ మ్న్సాసకిుగలవారై, వివాహమునిషేధించచ, But reject profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto
సత్ావిష్యమై అనుభ్వజా
ా న్ముగల విశావసులు కృత్జా తాసు
త తులు
godliness.
చెలిాంచిపుచచకొనునిమిత్తము దేవుడు సృజంచిన్ ఆహారవసు
త వులను
కొనినటిని త్రనుట మ్యన్వలన్ని చెపుప చందురు.

For therefor we both labor and suffer reproach, because we trust in the
living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe.
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శరీర సంబంధమైన్ సాధకము కొంచెముమ్ట్ట
ు కే పరయోజన్కరమ్వును గాని
Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers, in
దైవభ్కిియిపపటి జీవము విష్యములోను రాబోవు జీవము విష్యములోను
word, in manner of living, in charity, in spirit, in faith, in purity.
వాగా
ద న్ముతో కూడిన్దైన్ందున్ అది అనిన విష్యములలో
పరయోజన్కరమ్వును.
ఈ వాకాము న్మ్ిదగిన్దియ పూరా
ణ ంగీకారమున్కు యోగా మునైయన్నది. Until I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
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మ్నుషుాలకందరికి రక్షకుడును, మ్రి విశ్రష్ముగా విశావసులకు రక్షకుడునైన్
జీవముగల దేవుని యందు మ్న్ము నిరీక్షణనుంచియనానము గనుక ఇందు
నిమిత్తము పరయాసముతో ప్రట్టపడుచనానము.

Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with
the laying on of hands by the presbytery.
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ఈ సంగతుల నాజా
ా పంచి బోధించము.
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నీ ¸యవన్మునుబటిు ఎవడును నినున త్ృణీకరింపనియాకుము గాని,
మ్యటలోను, పరవరిన్లోను, పేరమ్లోను, విశావసములోను, పవిత్ిత్లోను,
విశావసులకు మ్యదిరిగా ఉండుము.
నేను వచచవరకు చదువుటయందును, హెచచరించటయందును,
బోధించటయందును జాగరత్తగా ఉండుము.
పదదలు హసతనికేుపణముచేయగా పరవచన్మూలమున్ నీకు అనుగరహింపబడి
నీలో ఉన్న వరమును అలక్షాము చేయకుము.
నీ అభివృదిి అందరికి తేటగా కన్బడు నిమిత్తము వీటిని మ్న్సకరించము,
వీటియందే సాధకము చేసికొనుము.
నినునగూరిచయ నీ బోధను గూరిచయ జాగరత్త కలిగియండుము, వీటిలో
నిలుకడగా ఉండుము; నీవీల్లగుచేసి నినునను నీ బోధ వినువారిని
రకిుంచకొందువు.
వృదు
ి ని గదిదంపక త్ండిరగా భావించి అత్ని హెచచ రించము.

Meditate upon these things; give thyself wholly to them, that thy profiting
may appear to all.
Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing
this thou shalt both save thyself and those who hear thee.
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అన్నదముిలని ¸యవనులను, త్లు
ా లని వృది స్త్తీలను, అకకచెలాండరని
పూరణపవిత్ిత్తో ¸యవన్స్త్తీలను హెచచరించము.
నిజముగా అనాథలైన్ విధవరాండరను సనాినింపుము.
అయితే ఏ విధవరాలికెైన్ను పలాలు గాని మ్నుమ్లు గాని యండిన్ యెడల,
వీరు మొదట త్మ్ యింటివారియెడల భ్కిి కనుపరచటకును, త్మ్
త్లిదండు
ర లకు పరతుాపకారము చేయటకు
అయితే నిజముగా అనాథయె
ై న్ విధవరాలు ఏకాకియె
ై యండి, దేవునిమీదనే
త్న్ నిరీక్షణనుంచకొని, విజా
ా ప న్లయందును ప్ర
ర రథన్లయందును
రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును.
సుఖభోగములయందు పరవరిించన్ది బరదుకు చండియ చచిచన్దైయండును.

1 Timothy

5

7

వారు నిందారహితులై యండున్ట్ట
ా ఈల్లగు ఆజా
ా పంచము.

Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as
brethren,
the elder women as mothers, the younger as sisters, in all purity.
Honor widows who are truly widows.
But if any widow has children or grandchildren, let them learn first to show
piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable
before God.
Now she that is indeed a widow, and desolate, trusteth in God and
continueth in supplications and prayers night and day.
But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
And these things charge them, that they may be blameless.
But if any provide not for his own, and especially for those of his own house,
he hath denied the faith and is worse than an infidel.
Let not a widow be taken into the number under three score years old,
having been the wife of one man,
well reported of for good works: if she has brought up children, if she has
lodged strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the
afflicted, if she has diligently followed every good work.
But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton
against Christ, they will marry,
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ఎవడెైన్ను సవకీయలను, విశ్రష్ముగా త్న్ యింటివారిని, సంరకిుంపక
having damnation because they have cast off their first faith.
పోయిన్యెడల వాడు విశావసతాాగము చేసిన్వాడెై అవిశావసికన్న చెడివాడెై
యండును.
అరువది ఏండా కంట్ట త్కుకవవయసుస లేక, ఒకక పురుషునికే భారాయె
ై ,
And besides they learn to be idle, wandering about from house to house;
and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which
they ought not.
సత్కిరయలకు పేరుపందిన్ విధవరాలు పలాలను పంచి, పరదేశులకు
It is my will therefore that the younger women marry, bear children, guide
అత్రథామిచిచ, పరిశుదు
ి ల ప్రదములు కడిగి, శర మ్పడువారికి సహాయముచేసి, the house, give no occasion to the adversary to speak reproachfully.
పరత్ర సతాకరాముచేయ బూనుకొనిన్దైతే ఆమను విధవరాండర లకకలో
చేరచవచచను.
¸యవన్సు
థ లైన్ విధవ రాండరను లకకలో చేరచవదు
ద ;
For some have already turned aside after Satan.
వారు కీరసు
త న్కు విరోధముగా నిరంకుశలైన్పుపడు త్మ్ మొదటి విశావసమును If any man or woman who believeth have widows, let them relieve them
వదలుకొనిరను తీరుపపందిన్వారై పండా
ా డగోరుదురు.
and let not the church be burdened, that it may assist those who are
widows indeed.
మ్రియ వారు ఇంటింట త్రరుగుల్లడుచ, బదికురాం డరగుటకు మ్యత్ిమేగాక, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially
ఆడరాని మ్యటల్లడుచ, వదరు బోతులును పరులజ్యలికి
those who labor in the Word and doctrine.
పోవువారున్గుటకును నేరుచ కొందురు.
కాబటిు ¸యవన్ స్త్తీలు వివాహము చేసికొని పలాలను కని గృహపరిప్రలన్
For the Scripture saith, "Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the
జరిగించచ, నిందించటకు విరోధికి అవకాశమియాకుండవలన్ని కోరు
corn," and, "The laborer is worthy of his reward."
చనానను.
ఇంత్కుముందే కొందరు తో
ి వనుండి తొలగి పోయి సాతానును
Against an elder receive not an accusation, except before two or three
వెంబడించిన్వారైరి.
witnesses.
విశావసురాలైన్ యే స్త్తీ యింటనైన్ను విధవరాండు
ర ండిన్యెడల, సంఘము
Those who sin rebuke before all, that others also may fear.
నిజముగా అనాథలైన్ విధవరాండరకు సహాయము చేయటకెై దానిమీద
భారములేకుండ ఆమయే వీరికి సహాయము చేయవలను.
బాగుగా ప్రలన్చేయ పదదలను, విశ్రష్ముగా వాకా మ్ందును ఉపదేశమ్ందును I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that
పరయాసపడువారిని, రటిుంపు సనాిన్మున్కు ప్రతు
ి లనుగా ఎంచవలను.
thou observe these things without preferring one before another, doing
nothing by partiality.
ఇందుకు నూరచడి యెదు
ద మూత్రకి చికకము వేయవదు
ద అని లేఖన్ము
Lay hands hastily on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep
చెపుపచన్నది.
thyself pure.
మ్రియ పనివాడు త్న్ జీత్మున్కు ప్రతు
ి డు ఇదదరు ముగు
ు రు
Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thy
సాకు
ు లుంటేనేగాని పదదమీద దోషా రోపణ అంగీకరింపకుము
frequent infirmities.
ఇత్రులు భ్యపడునిమిత్తము ప్రపము చేయవారిని అందరియెదుట
Some men's sins are open beforehand, going on to judgment; and in some
గదిదంపుము.
men they follow after.
విరోధ బుదిితోనైన్ను పక్షప్రత్ముతోనైన్ను ఏమియచేయక, నేను చెపపన్
Likewise also the good works of some are manifest beforehand, but they
ఈ సంగతులను గెైకొన్వలన్ని దేవుని యెదుటను, కీరసు
త యేసు ఎదుటను,
that are otherwise cannot be hid.
ఏరపరచబడిన్ దేవ దూత్లయెదుటను నీకు ఆన్బెట్ట
ు చనానను.
త్వరపడి యెవనిమీదనైన్ను హసతనికేుపణము చేయకుము. పరులప్రప ములలో Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy
ప్రలివాడవెై యండకుము. నీవు పవితు
ి డవుగా ఉండున్ట్ట
ా చూచకొనుము.
of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed.
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ఇకమీదట నీళేాతా
ి గక నీ కడుపు జబుబనిమిత్తమును త్రచగా వచచ
బలహీన్త్ల కోసరమును దా
ర కాురసము కొంచెముగా పుచచకొనుము.

And those who have believing masters must not despise them because they
are brethren, but rather do them service, because they are faithful and
beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.
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కొందరి ప్రపములు తేటగా బయలుపడి నాాయపు తీరుపన్కు ముందుగా
న్డుచచన్నవి, మ్రికొందరి ప్రప ములు వారివెంట వెళ్ల
ా చన్నవి.
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అట్టవల మ్ంచికారాములు తేటగా బయలుపడుచన్నవి, బయలుపడనివి
దాచబడనేరవు.

If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the
words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to
godliness,
he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes over
words, from which cometh envy, strife, railings, evil suspicions,
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perverse disputings by men of corrupt minds and destitute of the truth,
supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself.
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దేవుని నామ్మును ఆయన్ బోధయ దూష్ంపబడ కుండున్ట్ట
ా దాసత్వమ్ను
కాడికిరంద ఉన్నవారందరును, త్మ్ యజమ్యనులు పూరణమైన్ ఘన్త్కు
ప్రతు
ి లని యెంచ వలను.
విశావసులైన్ యజమ్యనులుగల దాసులు త్మ్ యజమ్యనులు సహోదరులని
వారిని త్ృణీకరింపక, త్మ్ సేవాఫలము పందువారు విశావసులును పరయలునై
యనానరని మ్రి యెకుకవగా వారికి సేవచేయవలను; ఈ సంగతులు
బోధించచ వారిని హెచచరించము.
ఎవడెైన్ను మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త యొకక హిత్ వాకాములను దైవభ్కిికి
అనుగుణామైన్ బోధను అంగీక రింపక, భిన్నమైన్బోధనుపదేశించిన్యెడల
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వాడమియ ఎరుగక త్రకములనుగూరిచయ వాగావదములను గూరిచయ
వారథముగా పరయాసపడుచ గరావంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ
కలహము దూష్ణలు దురను మ్యన్ములును,

And having food and raiment, let us be therewith content.
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చెడిపోయిన్ మ్న్సుసకలిగి సత్ాహీనులై దైవభ్కిి ల్లభ్సాధన్మ్నుకొను
మ్నుషుాల వారథవివాదములును కలుగుచన్నవి.

But those who would be rich fall into temptation and a snare and into many
foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
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సంతుష్ు సహిత్మైన్ దైవభ్కిి గొపపల్లభ్సాధన్మై యన్నది.
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మ్న్మీలోకములోనికి ఏమియ తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియ తీసికొని
పోలేము.
కాగా అన్నవసతీములు గలవారమై యండి వాటితో త్ృపతపందియందము.

For the love of money is the root of all evil; and while some have coveted
after it, they have erred from the faith and pierced themselves through with
many sorrows.
But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness,
godliness, faith, love, patience, meekness.
Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art
also called and hast professed a good profession before many witnesses.
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ధన్వంతులగుటకు అపేకిుంచ వారు శోధన్లోను, ఉరిలోను, అవివేక
యకిములును హానికరములునైన్ అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిువి
మ్నుషుాలను న్ష్ుములోను నాశన్ములోను ముంచివేయను.
ఎందుకన్గా ధనాపేక్షసమ్సతమైన్ కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి
విశావసమునుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో త్ముిను తామే పడుచకొనిరి.

But godliness with contentment is great gain.

For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry
nothing out.

In the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who
before Pontius Pilate witnessed a good confession, I give thee this charge:
that thou keep this commandment without spot, unrebukable until the
appearing of our Lord Jesus Christ,
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దైవజనుడా, నీవెైతే వీటివి విసరిజంచి, నీత్రని భ్కిిని విశావసమును పేరమ్ను
ఓరుపను సాత్రవకమును సంప్ర దించకొనుటకు పరయాసపడుము.

which He in His times shall show -- He who is the blessed and only
Potentate, the King of kings and Lord of lords,
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విశావససంబంధమైన్ మ్ంచి పోరాటము పోరాడుము, నిత్ాజీవమును
చేపట్ట
ు ము. దాని పందుటకు నీవు పలువబడి అనేక సాకు
ు లయెదుట మ్ంచి
ఒపుపకోలు ఒపుపకొంటివి.
సమ్సతమున్కు జీవా ధారకుడెైన్ దేవుని యెదుటను, పంత్రపల్లతునొదద ధైరా
ముగా ఒపుపకొని సాక్షామిచిచన్ కీరసు
త యేసు ఎదుటను,
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త పరత్ాక్షమ్గు వరకు నీవు నిష్కళంకముగాను
అనిందాముగాను ఈ ఆజాను గెైకొన్ వలన్ని నీకు ఆజా
ా పంచచనానను.

who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach
unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power
everlasting. Amen.
Charge those who are rich in this world that they be not haughty, nor trust
in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to
enjoy;
that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute,
willing to communicate,
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laying up in store for themselves a good foundation against the time to
come, that they may lay hold on eternal life.
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శీరమ్ంతుడును అదివతీయడున్గు సరావధిపత్ర యకికాలములయందు ఆ
పరత్ాక్షత్ను కనుపరచను. ఆ సరావధిపత్ర రాజులకు రాజును పరభువులకు
పరభువునై యనానడు.
సమీపంపరాని తేజసుసలో ఆయన్ మ్యత్ిమే వసించచ అమ్రత్వ
ముగలవాడెైయనానడు. మ్నుషుాలలో ఎవడును ఆయన్ను చూడలేదు,
ఎవడును చూడనేరడు; ఆయన్కు ఘన్త్య శాశవత్మైన్ పరభావమును
కలిగియండును గాక. ఆమేన్.
ఇహమ్ందు ధన్వంతులైన్వారు గరివషు
ు లు కాక, అసిథరమైన్ ధన్మున్ందు
న్మిికయంచక,సుఖముగా అనుభ్ వించటకు సమ్సతమును మ్న్కు
ధారాళముగ దయ చేయ దేవునియందే న్మిికయంచడని ఆజా
ా పంచము.
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వారు వాసతవమైన్ జీవమును సంప్రదించకొను నిమిత్తము, రాబోవు
కాలమున్కు మ్ంచి పునాది త్మ్కొరకు వేసి కొనుచ, మేలుచేయవారును,

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise
of life which is in Christ Jesus,
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సత్కిరయలు అను ధన్ము గలవారును, ఔదారాముగలవారును, త్మ్
To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace from God the
ధన్ములో ఇత్రులకు ప్రలిచచవారునై యండవలన్ని వారికి ఆజా
ా పంచము. Father and Christ Jesus our Lord.
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ఓ త్రమోత్ర, నీకు అపపగింపబడిన్దానిని కాప్రడి, అప విత్ిమైన్ వటిు
మ్యటలకును, జా
ా న్మ్ని అబదిముగా చెపపబడిన్ విపరీత్వాదములకును
దూరముగా ఉండుము.
ఆ విష్యములో పరవీణులమ్ని కొందరనుకొని విశావస విష్ యము
త్పపపోయిరి. కృప మీకు తోడెైయండునుగాక.
కీరసు
త యేసున్ందున్న జీవమునుగూరిచన్ వాగా
ద న్మును బటిు దేవుని
చిత్తమువలన్ కీరసు
త యేసు అపసతలుడెైన్ పౌలు పరయకుమ్యరుడగు త్రమోత్రకి
శుభ్మ్ని చెపప వా
ర య న్ది.
త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ మ్న్ పరభువెైన్ కీరసు
త యేసునుండియ కృపయ
కనికరమును సమ్యధాన్ మును కలుగును గాక.
నా ప్ర
ర రథన్లయందు ఎడతెగక నినున జా
ా పకము చేసికొనుచ, నీ కనీనళాను
త్లచకొని, నాకు సంపూరా
ణ న్ందము కలుగుటకెై నినున చూడవలన్ని
రేయింబగలు అపేకిుంచచ,

O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and
vain babblings, and oppositions of science, falsely so called,

which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee.
Amen.

I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that I
have thee in remembrance in my prayers night and day without ceasing.
I greatly desire to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled
with joy
when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt
first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice and,I am persuaded, is
in thee also.
Therefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which
is in thee through the putting on of my hands.
For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of
a sound mind.
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నీయందున్న నిష్కపటమైన్ విశావసమును జా
ా పకము చేసికొని, నా
పతురాచారపరకారము నిరిలమైన్ మ్న్సాసకిుతో నేను సేవించచన్న
దేవునియెడల కృత్జుా డనై యనానను.
ఆ విశావసము మొదట నీ అవవయె
ై న్ లోయిలోను నీ త్లిాయె
ై న్ యనీకేలోను
వసించెను, అది నీయందు సహవసించచన్నదని నేను రూఢిగా న్ముి
చనానను.
ఆ హేతువుచేత్ నా హసతనికేుపణమువలన్ నీకు కలిగిన్ దేవుని కృప్రవరము
పరజవలింప చేయవలన్ని నీకు జా
ా పకము చేయచనానను.
దేవుడు మ్న్కు శకిియ పేరమ్య, ఇందిరయ నిగరహమునుగల ఆత్ినే
యిచెచను గాని పరికిత్న్ముగల ఆత్ి నియాలేదు.
కాబటిు నీవు మ్న్ పరభువు విష్యమైన్ సాక్షామును గూరిచయె
ై న్ను, ఆయన్
ఖైదీనైన్ న్నునగూరిచయె
ై న్ను సిగు
ు పడక, దేవుని శకిినిబటిు సువారినిమిత్తమైన్
శర మ్యనుభ్వములో ప్రలివాడవెై యండుము.

Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me His
prisoner; but be thou a partaker of the afflictions of the Gospel according to
the power of God,
who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our
works, but in accordance with His own purpose and grace, which was given
to us in Christ Jesus before the world began,
but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who
hath abolished death and hath brought life and immortality to light through
the Gospel.
For this I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the
Gentiles,
for which cause I also suffer these things; nevertheless I am not ashamed.
For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep
that which I have committed unto Him against that Day.

మ్న్ కిరయలనుబటిు కాక త్న్ సవకీయ సంకలపమును బటిుయ,
అనాదికాలమున్నే కీరసు
త యేసున్ందు మ్న్కు అనుగరహింపబడిన్దియ,
కీరసు
త యేసను మ్న్ రక్షకుని పరత్ాక్షత్వలన్ బయలుపరచబడి న్దియనైన్
త్న్ కృపనుబటిుయ, మ్న్లను రకిుంచి పరిశుదిమైన్ పలుపుతో ఆయన్
మ్న్లను పలిచెను. ఆ కీరసు
త యేసు, మ్రణమును నిరరథకము చేసి జీవమును
అక్షయత్ను సువారివలన్ వెలుగులోనికి తెచెచను.

Hold fast to the form of sound words, which thou hast heard from me, in
faith and love which is in Christ Jesus.
That good thing which was committed unto thee, keep, by the Holy Ghost
who dwelleth in us.

ఆ సువారి విష్యములో నేను పరకటించవాడనుగాను అపసతలుడనుగాను,
బోధకుడనుగాను, నియమింపబడి త్రని.
ఆ హేతువుచేత్ ఈ శర మ్లను అనుభ్వించచనానను గాని, నేను న్మిిన్వాని
ఎరుగుదును గనుక సిగు
ు పడను; నేను ఆయన్కు అపపగించిన్దానిని రాబోవు
చన్న ఆ దిన్మువరకు ఆయన్ కాప్రడగలడని రూఢిగా న్ముికొనుచనానను.

This thou knowest, that all those who are in Asia have turned away from
me, among whom are Phygellus and Hermogenes.
The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he often refreshed
me and was not ashamed of my chains;

కీరసు
త యేసున్ందుంచవలసిన్ విశావస పేరమ్లు కలిగిన్వాడవెై, నీవు నావలన్
వినిన్ హిత్వాకా పరమ్యణమును గెైకొనుము;
నీకు అపపగింపబడిన్ ఆ మ్ంచి పదారథమును మ్న్లో నివసించ
పరిశుదా
ి త్ివలన్ కాప్రడుము.

but when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me.

ఆసియలోని వారందరు న్నున విడిచిపోయిరను సంగత్ర నీ వెరుగుదువు;
వారిలో ఫుగెలు
ా హెర్కిగెనే అనువా రునానరు.
పరభువు ఒనేసిఫ్తరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.

The Lord grant unto him that he may find mercy from the Lord in that Day!
And in how many things he ministered unto me in Ephesus,thou knowest
very well.
Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
And the things that thou hast heard from me among many witnesses,
commit thou the same to faithful men who shall be able to teach others
also.
Endure thou therefore hardship as a good soldier of Jesus Christ.

అత్డు రోమ్యకు వచిచన్పుపడు నా సంకెళానుగూరిచ సిగు
ు పడక శర దిగా న్నున
వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాాయములు ఆదరించెను.
మ్రియ అత్డు ఎఫెసులో ఎంత్గా ఉపచారముచేసెనో అది నీవు బాగుగా
No man who warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he
ఎరుగుదువు. ఆ దిన్మున్ందు అత్డు పరభువువలన్ కనికరము పందున్ట్ట
ా
may please him who hath chosen him to be a soldier.
పరభువు అనుగరహించను గాక.
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నా కుమ్యరుడా, కీరసు
త యేసున్ందున్న కృపచేత్ బలవంతుడవు కముి.
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నీవు అనేక సాకు
ు లయెదుట నావలన్ వినిన్ సంగతులను ఇత్రులకును
బోధించటకు సామ్రథాముగల న్మ్ికమైన్ మ్నుషుాలకు అపపగింపుము,
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కీరసు
త యేసుయొకక మ్ంచి సెైనికునివల నాతోకూడ శర మ్ను అనుభ్వించము.

Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things.
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Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead
according to my Gospel,
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సెైనికుడెవడును యదిమున్కు పోవున్పుపడు, త్నున దండులో
చేరుచకొనిన్వానిని సంతోష్పటువలన్ని యీ జీవన్ వాాప్రరములలో చికుక
కొన్డు.
మ్రియ జటిుయె
ై న్వాడు పోరాడున్పుపడు, నియమ్పరకారము పోరాడకుంటే
వానికి కిరీటము దొరకదు.
ప్రట్టపడిన్ వావసాయకుడ మొదట ఫల ములలో ప్రలు
పుచచకొన్వలసిన్వాడు.
నేను చెపుప మ్యటలు ఆలోచించకొనుము; అనిన విష్యములయందు
పరభువు నీకు వివేకమ్ను గరహించను.
నా సువారి పరకారము, దావీదు సంతాన్ములో పుటిు మ్ృతులలో నుండి లేచిన్
యేసుకీరసు
త ను జా
ా పకముచేసికొనుము.
నేను నేరసు
థ డనై యన్నట్ట
ు ఆ సువారివిష్యమై సంకెళాతో బంధింపబడి
శర మ్పడుచనానను, అయిన్ను దేవుని వాకాము బంధింపబడి యండలేదు.
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అందుచేత్ ఏరపరచబడిన్వారు నిత్ామైన్ మ్హిమ్తోకూడ కీరసు
త
యేసున్ందలి రక్షణ పందవలన్ని నేను వారికొరకు సమ్సతము
ఓరుచకొనుచనానను.
ఈ మ్యట న్మ్ిదగిన్ది, ఏదన్గామ్న్ మ్యయన్తోకూడ చనిపోయిన్వారమైతే
ఆయన్తోకూడ బరదుకుదుము.
సహించిన్ వారమైతే ఆయన్తో కూడ ఏలుదుము. ఆయన్ను ఎరుగమ్ంటే
మ్న్లను ఆయన్ యెరుగన్నును.
మ్న్ము న్మ్ిదగని వారమైన్ను, ఆయన్ న్మ్ిదగిన్వాడుగా ఉండును;
ఆయన్ త్న్ సవభావమున్కు విరోధముగా ఏదియ చేయలేడు.

Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord
that they strive not about words to no profit but to the subverting of the
hearers.
Study to show thyself approved unto God, a workman who needeth not to
be ashamed, rightly dividing the word of truth.
But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more
ungodliness,
and their word will eat as doth a canker -- among whom are Hymenaeus and
Philetus,
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who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past
already, and overthrowing the faith of some.
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వినువారిని చెరుపుటకే గాని మ్రి దేనికిని పనికిరాని మ్యటలనుగూరిచ వాదము
పట్ట
ు కొన్వదదని, పరభువు ఎదుట వారికి సాక్షామిచచచ ఈ సంగతులను వారికి
జా
ా పకము చేయము.
దేవునియెదుట యోగుానిగాను, సిగు
ు పడ న్కకరలేని పనివానిగాను,
సత్ావాకామును సరిగా ఉపదేశించవానిగాను3 నినున నీవే దేవునికి కనుపరచ
కొనుటకు జాగరత్తపడుము.
అపవిత్ిమైన్ వటిు మ్యటలకు విముఖుడవెై యండుము. అటిు
మ్యటల్లడువారు మ్రి యెకుకవగా భ్కిిహీనులగుదురు.
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కొరుకుపుండు ప్ర
ర కిన్ట్ట
ు వారిమ్యటలు ప్ర
ర కును, వారిలో హుమనైయను
ఫిలేతును ఉనానరు;

And if also a man strive for masteries, yet he is not crowned unless he strive
lawfully.
The husbandman who laboreth must be the first partaker of the fruits.

wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. But the Word of
God is not bound.
Therefore I endure all things for the elect's sake, that they also may obtain
the salvation which is in Christ Jesus, with eternal glory.
It is a faithful saying: For if we be dead with Him, we shall also live with Him;
if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny
us;
if we believe not, yet He abideth faithful; He cannot deny Himself.

Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal: "The
Lord knoweth those who are His," and, "Let every one who nameth the
name of Christ depart from iniquity."
But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also
of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor.

If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto
honor, sanctified and meet for the Master's use, and prepared for every
good work.
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వారుపున్రుతా
థ న్ము గత్రంచెన్ని చెపుపచ సత్ాము విష్యము త్పపపోయి,
కొందరి విశావస మును చెరుపుచనానరు.
అయిన్ను దేవునియొకక సిథరమైన్ పునాది నిలుకడగా ఉన్నది.పరభువు
త్న్వారిని ఎరుగును అనున్దియ పరభువు నామ్మును ఒపుపకొను
పరత్రవాడును దురీనత్రనుండి తొలగిపోవలను అనున్ది

Flee also youthful lusts; but follow righteousness, faith, charity, and peace
with those who call on the Lord out of a pure heart.
But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they engender
strifes.

గొపపయింటిలో వెండి ప్రత్ిలును బంగారు ప్రత్ిలును మ్యత్ిమే గాక కఱ్ఱవియ
మ్ంటివియ కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన ఘన్త్కును కొనిన
ఘన్హీన్త్కును వినియోగింప బడును.
ఎవడెైన్ను వీటిలో చేరక త్నునతాను పవిత్ి పరచకొనిన్యెడల వాడు
పరిశుదిపరచబడి, యజమ్యనుడు వాడుకొనుటకు అరామై పరత్ర
సతాకరామున్కు సిదిపరచబడి, ఘన్త్ నిమిత్తమైన్ ప్రత్ియె
ై యండును.

And the servant of the Lord must not engender strife, but be gentle unto all
men, apt to teach, patient,

నీవు ¸యవనేచఛలనుండి ప్రరిపముి, పవిత్ి హృదయలై పరభువున్కు ప్ర
ర రథన్
చేయవారితోకూడ నీత్రని విశావసమును పేరమ్ను సమ్యధాన్మును
వెంటాడుము.
నేరుపలేని మూఢ్యల విత్రకములు జగడములను పుటిుంచన్ని యెరిగి
అటిువాటిని విసరిజంచము.
సత్ావిష్యమైన్ అనుభ్వజా
ా న్ము వారికి కలుగుటకెై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు
వారికి మ్యరుమ్న్సుస దయచేయను;
అందువలన్ సాతాను త్న్ యిష్ుము చొపుపన్ చెరపటిున్ వీరు వాని
యరిలోనుండి త్పపంచకొని మేలుకొనదరేమో అని,
పరభువుయొకక దాసుడు అటిువారిని సాత్రవకముతో శికిుంచచ, జగడమ్యడక
అందరి యెడల సాధువుగాను బోధింప సమ్రు
థ డుగాను, కీడును
సహించవాడుగాను ఉండవలను.
అంత్ాదిన్ములలో అప్రయకరమైన్ కాలములు వచచన్ని తెలిసికొనుము.

and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are
taken captive by him at his will.

ఏల్లగన్గా మ్నుషుాలు సావరథ పరయలు ధనాపేకు
ు లు బింకముల్లడువారు
అహంకారులు దూష్కులు త్లిాదండు
ర లకు అవిధేయలు కృత్జాత్ లేనివారు
అపవితు
ి లు
అనురాగరహితులు అత్రదేవషులు అపవాదకులు అజతేందిరయలు కూ
ర రులు
సజజన్దేవషులు
దోరహులు మూరు
ఖ లు గరావంధులు దేవునికంట్ట సుఖాను భ్వము నకుకవగా
పేరమించవారు,
పైకి భ్కిిగలవారివల ఉండియ దాని శకిిని ఆశర యించనివారునై యందురు.
ఇటిువారికి విముఖుడవెై యండుము.
ప్రపభ్రితులై నానావిధములైన్ దురాశలవలన్ న్డిపంపబడి, యెలాపుపడును
నేరుచకొనుచన్నను,
సత్ావిష్యమైన్ అనుభ్వజా
ా న్ము ఎపుపడును పందలేని అవివేక
స్త్తీలయొకక యిండాలో చొచిచ, వారిని చెరపట్ట
ు కొని పోవువారు వీరిలో
చేరిన్వారు.

in meekness instructing those in opposition. Perhaps God will give them
repentance, that they may acknowledge the truth,

This know also: that in the last days perilous times shall come.
For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud,
blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
without natural affection, trucebreakers, false accusers, without selfcontrol,
fierce, despisers of those who are good,
traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures more than lovers of God,

having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn
away.
For of this sort are those who creep into houses and lead captive silly
women laden with sins, led away with divers lusts,
ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the
truth -- men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all
men, as theirs also was.
But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith,
longsuffering, charity, patience,
persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at
Lystra -- what persecutions I endured. But out of them all, the Lord
delivered me.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

2 Timothy

3

8

యనేన, యంబేర అనువారు మోషేను ఎదిరించిన్ట్ట
ు వీరును చెడిన్ మ్న్సుస
కలిగి విశావసవిష్యములో భ్రషు
ు లై సత్ామును ఎది రింతురు.

Yea, and all who will live a godly life in Christ Jesus shall suffer persecution.
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అయిన్ను వారి అవివేకమేల్లగు తేటపడెనో ఆల్లగ వీరిదికూడ అందరికి
తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు.
అయితే నీవు నా బోధను నా పరవరిన్ను నా ఉదేదశమును నా విశావసమును నా
దీరాశాంత్మును నా పేరమ్ను నా ఓరుపను,
అంత్ర యొకయ ఈకొనియ లుసతీ అను పటుణములలో నాకు కలిగిన్టిు
హింసలను ఉపదరవములను, తెలిసికొనిన్వాడవై్ై్ న్నున వెంబడించిత్రవి.
అటిు హింసలను సహించిత్రని గాని, వాటనినటిలోనుండి పర

But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being
deceived.
But continue thou in the things which thou hast learned and hast been
assured of, knowing from whom thou hast learned them,
and that from childhood thou hast known the Holy Scriptures, which are
able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
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కీరసు
త యేసున్ందు సదభకిితో బరదకనుదేదశించవారందరు హింసపందుదురు.

All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for
reproof, for correction, for instruction in righteousness,
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that the man of God may be perfect, thoroughly equipped for all good
works.
I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall
judge the quick and the dead at His appearing and His Kingdom:
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అయితే దురజనులును వంచకులును ఇత్రులను మోసపరచచ తామును
మోసపోవుచ అంత్ కంత్కు చెడిపోవుదురు.
కీరసు
త యేసున్ందుంచవలసిన్ విశావసముదావరా రక్షణారథమైన్ జా
ా న్ము నీకు
కలిగించటకు శకిిగల పరిశుదిలేఖన్ములను బాలామునుండి నీ వెరుగుదువు
గనుక,
నీవు నేరుచకొని రూఢియని తెలిసికొన్నవి యెవరివలన్ నేరుచకొంటివో ఆ
సంగత్ర తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము.
దైవజనుడు సన్నదు
ి డెై పరత్ర సతాకరామున్కు పూరణముగా సిదిపడి
యండున్ట్ట
ా దైవావేశమువలన్ కలిగిన్ పరత్రలేఖన్ము ఉపదేశించటకును,
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సత్ామున్కు చెవినియాక కలపనాకథలవెైపున్కు త్రరుగుకాలము వచచను.
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అయితే నీవు అనినవిష్యములలో మిత్ముగా ఉండుము, శర మ్పడుము,
సువారిికుని పనిచేయము, నీ పరిచరాను సంపూరణముగా జరిగించము.

ఖండించటకును, త్పుప దిదు
ద టకును, నీత్రయందు శిక్షచేయటకును
పరయోజన్కరమై యన్నది.
దేవునియెదుటను సజీవులకును మ్ృతులకును తీరుప తీరుచ కీరసు
త యేసు
ఎదుటను, ఆయన్ పరత్ాక్షత్తోడు ఆయన్ రాజాముతోడు, నేను ఆన్బెటిు
చెపుపన్దేమ్న్గా
వాకామును పరకటించము; సమ్యమ్ందును అసమ్య మ్ందును
పరయాసపడుము; సంపూరణమైన్ దీరాశాంత్ముతో ఉపదేశించచ ఖండించము
గదిదంచము బుదిి చెపుపము.
ఎందుకన్గా జనులు హిత్బోధను6 సహింపక, దురద చెవులు గలవారై త్మ్
సవకీయ దురాశలకు అను కూలమైన్ బోధకులను త్మ్కొరకు పోగుచేసికొని,

preach the Word; be instant in season and out of season; reprove, rebuke,
exhort with all longsuffering and doctrine.
For the time will come when they will not endure sound doctrine; but
having itching ears, they shall heap to themselves teachers in accordance
with their own lusts.
And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned
toward fables.
But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist,
fulfill thy ministry.
For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.

I have fought a good fight; I have finished my course; I have kept the faith.

Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord,
the righteous Judge, shall give me on that Day -- and not to me only, but
unto all those also who love His appearing.
Use diligence to come shortly unto me,
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నేనిపుపడ ప్రనారపణముగ పోయబడుచనానను, నేను వెడలిపోవు కాలము
సమీపమై యన్నది.

for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and has
departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.
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Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable
to me for the ministry.
And Tychicus have I sent to Ephesus.
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మ్ంచి పోరాటము పోరాడిత్రని, నా పరుగు కడ ముటిుంచిత్రని, విశావసము
కాప్రడుకొంటిని.
ఇకమీదట నా కొరకు నీత్రకిరీట ముంచబడియన్నది. ఆ దిన్మ్ందు నీత్రగల
నాాయాధి పత్రయె
ై న్ పరభువు అది నాకును, నాకు మ్యత్ిమే కాకుండ త్న్
పరత్ాక్షత్ను అపేకిుంచ వారికందరికిని అనుగర హించను.
నాయొదదకు త్వరగా వచచటకు పరయత్నము చేయము.
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అలకసందు
ర అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అత్ని కిరయలచొపుపన్
పరభువత్నికి పరత్రఫల మిచచను;

And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me
unto His heavenly Kingdom, to whom be glory for ever and ever. Amen.
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Salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus.
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అత్ని విష్యమై నీవును జాగరత్తగా ఉండుము, అత్డు మ్య మ్యటలను
బహుగా ఎదిరించెను.
నేను మొదట సమ్యధాన్ము చెపపన్పుపడు ఎవడును నా పక్షముగా
నిలువలేదు, అందరు న్నున విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా
ఎంచబడకుండును గాక.
అయితే నా దావరా సువారి పూరణముగా పరకటింపబడు నిమిత్తమును, అన్ా
జనులందరును దాని విను నిమిత్తమును, పరభువు నా పరకక నిలిచి న్నున
బలపరచెను గనుక నేను సింహము నోటనుం
పరభువు పరత్ర దుషాకరామునుండి న్నున త్పపంచి త్న్ పరలోక రాజామున్కు
చేరున్ట్ట
ా న్నున రకిుంచను. యగయగములు ఆయన్కు మ్హిమ్ కలుగును
గాక, ఆమేన్.
పరసకకును అకులకును ఒనేసిఫొరు ఇంటివారికిని నా వందన్ములు.
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దేమ్య యిహలోకమును సేనహించి న్నున విడిచి థెససలొనీకకు వెళ్లాను, కేరసేక
గలతీయకును తీతు దలిత్రయకును వెళ్లారి;
లూకా మ్యత్ిమే నా యొదద ఉనానడు. మ్యరుకను వెంటబెట్ట
ు కొని రముి,
అత్డు పరిచారము నిమిత్తము నాకు పరయోజన్కరమైన్వాడు. తుకికును
ఎఫెసున్కు పంపత్రని.
నీవు వచచన్పుపడు నేను తో
ి యలో కరుపనొదద ఉంచి వచిచన్ అంగీని
పుసతకములను,
ముఖాముగా చరిపు కాగిత్ములను తీసికొని రముి.

The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with
thee, and the books, but especially the parchments.
Alexander the coppersmith did me much evil; the Lord reward him
according to his works.
Beware thou also of him, for he hath greatly withstood our words.

At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray
God that it may not be laid to their charge.
Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me
the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear.
And I was delivered out of the mouth of the lion.

Erastus remained at Corinth, but Trophimus I have left sick at Miletus.

Try with diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and
Pudens and Linus and Claudia and all the brethren.
The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen.

Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith
of God's elect, and the acknowledging of the truth which is according to
godliness,
ఎరసు
త కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తో
ి ఫిము రోగియె
ై న్ందున్ అత్ని మిలేతులో in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the
విడిచివచిచ త్రని.
world began,
శీత్కాలము రాకమునుపు నీవు వచచటకు పరయ త్నముచేయము.
but hath in due times manifested His Word through preaching which is
యబూలు, పుదే, లిను, కౌాదియయ సహోదరులందరును నీకు వందన్ములు committed unto me according to the commandment of God our Savior,
చెపుపచనానరు.
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పరభువు నీ ఆత్ికు తోడెై యండును గాక. కృప మీకు తోడెై యండును గాక.
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దేవుడు ఏరపరచకొనిన్వారి విశావసము నిమిత్తమును,
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if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not
accused of riot or unruly.
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నిత్ాజీవమునుగూరిచన్ నిరీక్షణతోకూడిన్ భ్కిికి ఆధారమ్గు
సత్ావిష్యమైన్ అనుభ్వజా
ా న్ము నిమిత్తమును, దేవుని దాసుడును
యేసుకీరసు
త అపసతలుడునైన్ పౌలు, మ్న్ అందరి విశావస విష్యములో
నా నిజమైన్ కుమ్యరుడగు తీతుకు శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది. ఆ
నిత్ాజీవమును అబదిమ్యడనేరని దేవుడు అనాదికాలమ్ందే వాగా
ద న్ము
చేసెను గాని, యిపుపడు మ్న్ రక్షకుడెైన్ దేవుని ఆజాపరకా రము నాకు
అపపగింపబడిన్ సువారి పరకటన్వలన్ త్న్ వాకామును
యకికాలములయందు బయలుపరచెను
త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ మ్న్ రక్షకుడెైన్ కీరసు
త యేసు నుండియ కృపయ
కనికరమును సమ్యధాన్మును నీకు కలుగును గాక.
నేను నీ కాజా
ా పంచిన్ పరకారము నీవు లోపముగా ఉన్నవాటిని దిదిద, పరత్ర
పటుణములోను పదదలను నియ మించ నిమిత్తమే నేను కేరతులో నినున విడిచి
వచిచత్రని.
ఎవడెైన్ను నిందారహితుడును, ఏకపతీనపురుషుడును,
దురావాప్రరవిష్యము నేరము మోపబడనివారై అవిధే యలు కాక
విశావసులైన్ పలాలుగలవాడునై యన్నయెడల అటిువానిని పదదగా
నియమింపవచచను.
ఎందు కన్గా అధాకు
ు డు దేవుని గృహనిరావహకునివల నిందా రహితుడెై
యండవలను. అత్డు సేవచాఛపరుడును, ముకోకపయ, మ్దాప్రనియ,
కొట్ట
ు వాడును, దురా
ా భ్ము అపేకిుంచవాడును కాక,
అత్రథిపరయడును, సజజన్ పరయడును సవసథబుదిిగలవాడును,
నీత్రమ్ంతుడును, పవి తు
ి డును, ఆశానిగరహముగలవాడునై యండి,
తాను హిత్బోధవిష్యమై జనులను హెచచరించటకును, ఎదు రాడువారి
మ్యట ఖండించటకును శకిిగలవాడగున్ట్ట
ా , ఉపదేశమును అనుసరించి
న్మ్ిదగిన్ బోధను గటిుగా చేపట్ట
ు కొనువాడునై యండవలను.
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not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from
the truth.
Unto the pure, all things are pure; but unto those who are defiled and
unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience is defiled.
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అనేకులు, విశ్రష్ముగా సున్నత్ర సంబంధులును, అవిధేయలును
వదరుబోతులును మోసపుచచవారునై యనానరు.
వారి నోళ్ల
ా మూయింపవలను. అటిువారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని
దురా
ా భ్ముకొరకు ఉప దేశించచ, కుట్టంబములకు కుట్టంబములనే
ప్రడుచేయ చనానరు.
వారిలో ఒకడు, అన్గా వారి సొంత్ పరవకిలలో ఒకడు ఇటాననుకేరతీయలు
ఎలాపుపడు అబదిికులును, దుష్ుమ్ృగములును, సోమ్రులగు త్రండి పోతులునై
యనానరు.
ఈ సాక్షాము నిజమే. ఈ హేతువుచేత్ వారు యూదుల కలపనాకథలను,
సత్ాము నుండి తొలగిపోవున్టిు మ్నుషుాల కటుడలను లక్షాపటుక,

To Titus, my own son in the common faith: Grace, mercy, and peace from
God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior.
For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things
that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:

For a bishop must be blameless, as the steward of God, not selfwilled, not
quick to anger, not given to wine, not violent, not given to filthy lucre;

but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate,
holding fast the faithful Word as he hath been taught, that he may be able
by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially those of
the Circumcision,

whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching
things which they ought not for the sake of filthy lucre.
One among themselves, even a prophet of their own, said, "The Cretans are
always liars, evil beasts, slothful gluttons."
This witness is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound
in the faith,

They profess that they know God, but in their works they deny Him, being
abominable and disobedient, and unto every good work reprobate.
But speak thou the things which befit sound doctrine:
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విశావసవిష్యమున్ సవసు
థ లగు నిమిత్తము వారిని కఠిన్ముగా గదిదంపుము.
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పవితు
ి లకు అనినయ పవిత్ిములే గాని అపవితు
ి లకును అవిశావ సులకును
ఏదియ పవిత్ిమైన్ది కాదు; వారి మ్న్సుసను వారి మ్న్సాసకిుయ
అపవిత్ిపరచబడి యన్నవి.
దేవుని ఎరుగుదుమ్ని వారు చెపుపకొందురు గాని, అసహుాలును
అవిధేయలును పరత్ర సతాకరాము విష్యము భ్రషు
ు లునైయండి, త్మ్
కిరయలవలన్ ఆయన్ను ఎరుగమ్న్నట్ట
ు నానరు.
నీవు హిత్బోధకనుకూలమైన్ సంగతులను బోధిం చము.
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మ్ంచి ఉపదేశముచేయవారునై యండవల న్నియ బోధించము.
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అట్టవలనే సవసథబుదిదగలవారై యండవలన్ని ¸యవన్పురుషులను
హెచచరించము.
పరపక్షమ్ందుండువాడు మ్న్లనుగూరిచ చెడుమ్యట యేదియ చెపపనేరక
సిగు
ు పడున్ట్ట
ా అనినటియందు నినున నీవే సతాకరాములవిష్యమై
మ్యదిరిగా కనుపరచకొనుము.
నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మ్యన్ా మైన్దిగాను నిరాకేుపమైన్
హిత్వాకాముతో కూడిన్దిగాను ఉండవలను.
దాసులైన్వారు అనిన విష్యముల యందు మ్న్ రక్షకుడగు దేవుని
ఉపదేశమును అలంక రించన్ట్ట
ా , త్మ్ యజమ్యనులకు ఎదురుమ్యట చెపపక,

Titus

2

10

Titus

2

11

Titus

2

12

Titus

2

13

ఏల్లగన్గా వృదు
ి లు మితానుభ్వముగలవారును, మ్యనుాలును,
సవసథబుదిిగలవారును, విశావస పేరమ్ సహన్ములయందు లోపములేనివారునై
యండవల న్నియ,
ఆల్లగున్నే వృదిస్త్తీలు కొండెకతెతలును,మిగుల మ్దాప్రనాసకు
ి లునై6
యండక, పరవరిన్యందు భ్యభ్కు
ి లుగలవారై యండవలన్నియ,
దేవునివాకాము దూష్ంపబడకుండున్ట్ట
ా ,
¸యవన్స్త్తీలు త్మ్ భ్రిలకు లోబడియండి త్మ్ భ్రిలను శిశువులను
పేరమించ వారును సవసథబుదిిగలవారును పవితు
ి లును ఇంట ఉండి
పనిచేసికొనువారును మ్ంచివారునై యండవలన్ని బుదిి చెపుపచ,

ఏమియ అపహరింపక, సంపూరణమైన్ మ్ంచి న్మ్ికమును కనుపరచచ,
అనిన కారాములయందు వారిని సంతోష్ పట్ట
ు చ, వారికి
లోబడియండవలన్ని వారిని హెచచ రించము.
ఏలయన్గా సమ్సత మ్నుషుాలకు రక్షణకరమైన్ దేవుని కృప పరత్ాక్షమై

that the older men be sober, serious, temperate, sound in faith, in charity,
in patience;
the older women likewise, that they be in behavior as becometh holiness,
not false accusers, not given to much wine, teachers of good things,
that they may teach the young women to be sober, to love their husbands,
to love their children,
to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own
husbands, that the Word of God be not blasphemed.
Likewise exhort the young men to be soberminded,

in all things showing thyself to be a pattern of good works; in doctrine
showing uncorruptness, seriousness, sincerity,
sound speech which cannot be condemned, that he that is of a contrary
mind may be ashamed, having no evil thing to say of you.

Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them
well in all things, not gainsaying,
not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the
doctrine of God our Savior in all things.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live
soberly, righteously, and godly in this present world,
looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God
and our Savior Jesus Christ,
who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and
purify unto Himself a peculiar people, zealous for good works.

These things speak and exhort, and rebuke with all authority. Let no man
despise thee.
మ్న్ము భ్కిిహీన్త్ను, ఇహలోక సంబంధమైన్ దురాశలను విసరిజంచి,
Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey
శుభ్పరదమైన్ నిరీక్షణ నిమిత్తము,
magistrates, to be ready for every good work,
అన్గా మ్హా దేవుడును మ్న్ రక్షకుడునైన్ యేసుకీరసు
త మ్హిమ్యొకక
to speak evil of no man, not to be brawlers, but gentle, showing all
పరత్ాక్షత్ కొరకు ఎదురుచూచచ, ఈ లోకములో సవసథబుదిితోను నీత్రతోను, meekness unto all men.
భ్కిితోను బరదుకుచండవలన్
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆయన్ సమ్సతమైన్ దురీనత్రనుండి మ్న్లను విమోచించి,
సత్కిరయలయందాసకిిగల పరజలను త్న్ కోసరము పవిత్ిపరచకొని త్న్
సొతు
త గా చేసికొనుటకు త్నునతానే మ్న్కొరకు అరిపంచకొనను.
వీటినిగూరిచ బోధించచ, హెచచరించచ సంపూ రా
ణ ధికారముతో దురోభధను
ఖండించచనుండుము నిననవనిని త్ృణీకరింపనీయకుము.

For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived,
serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and
hating one another.
But after the kindness and love of God our Savior toward man appeared,
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అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయలుగా ఉండవలన్నియ,
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పరత్ర సతాకరాము చేయటకు సిది పడియండవలన్నియ,
మ్నుషుాలందరియెడల సంపూరణ మైన్ సాత్రవకమును కనుపరచచ, ఎవనిని
దూష్ంపక, జగడమ్యడనివారును శాంతులునై యండవలన్నియ, వారికి
జా
ా పకము చేయము.
ఎందుకన్గా మ్న్ము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయలమును
మోసపోయిన్ వారమును నానావిధములైన్ దురాశలకును భోగములకును
దాసులమునైయండి, దుష్ుత్వమున్ందును అసూయ యందును
కాలముగడుపుచ, అసహుాలమై యొకని నొకడు దేవష్ంచచ ఉంటిమి గాని

He saved us not by works of righteousness which we had done, but
according to His mercy, by the washing of regeneration, and by the
renewing of the Holy Ghost,
which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior,
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మ్న్ రక్షకుడెైన్ దేవునియొకక దయయ, మ్యన్వులయెడల ఆయన్కున్న
పేరమ్య పరత్ాక్షమైన్పుపడు

This is a faithful saying, and these things I enjoin that thou affirm constantly,
that those who have believed in God might be careful to maintain good
works. These things are good and profitable unto men.
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మ్న్ము నీత్రని అనుసరించి చేసిన్ కిరయలమూలముగా కాక, త్న్
కనికరముచొపుపన్నే పున్రజన్ిసంబంధమైన్ సానన్ము దావరాను, పరిశుదా
ి త్ి
మ్న్కు నూత్న్ సవభావము కలుగజేయట దావరాను మ్న్లను రకిుంచెను.

But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings
about the law, for they are unprofitable and vain.
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మ్న్మ్యయన్ కృపవలన్ నీత్రమ్ంతులమ్ని తీరచబడి,

If a man is a heretic, after the first and second admonition reject him,
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knowing that such as he is subverted and sinneth, being condemned by
himself.
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నిత్ాజీవమునుగూరిచన్ నిరీక్షణను బటిు దానికి వారసులమ్గుటకెై ఆ
పరిశుదా
ి త్ిను మ్న్ రక్షకుడెైన్ యేసుకీరసు
త దావరా ఆయన్ మ్న్మీద
సమ్ృదిిగా కుమ్ిరించెను.
ఈ మ్యట న్మ్ిదగిన్ది గనుక దేవునియందు విశావసముంచిన్వారు
సత్కిరయలను శర దిగా చేయటయందు మ్న్సుసంచన్ట్ట
ా నీవీసంగతు
లనుగూరిచ దృఢముగా చెపుపచండవలన్ని కోరుచనానను. ఇవి మ్ంచివియ
మ్నుషుాలకు పరయోజన్కరమైన్వియనై యన్నవి గాని,
అవివేకత్రకములును వంశావళ్లలును కలహములును
ధరిశాసతీమునుగూరిచన్ వివాదములును నిష్పరయోజన్మును వారథమునై
యన్నవి గనుక వాటికి దూరముగా ఉండుము.
మ్త్భేదములు కలిగించ మ్ను షుానికి ఒకటి రండుమ్యరులు బుదిిచెపపన్
త్రువాత్ వానిని విసరిజంచము.
అటిువాడు మ్యరుము త్పప త్న్కు తానేశిక్ష విధించకొనిన్వాడెై ప్రపము
చేయచనానడని నీ వెరుగుదువు.
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that, being justified by His grace, we should be made heirs according to the
hope of eternal life.

When I send Artemas unto thee or Tychicus, be diligent to come unto me in
Nicopolis, for I have determined to winter there.

Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing
be wanting unto them.
And let our own also learn to perform good works for necessary uses, that
they be not unfruitful.
All that are with me salute thee. Greet those who love us in the faith. Grace
be with you all. Amen.
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నికొపలిలో శీత్కాలము గడపవలన్ని నేను నిరణయించ కొనానను గనుక నేను
అరిమ్యనైన్ను తుకికునైన్ను నీ యొదదకు పంపన్పుపడు అకకడికి నాయొదదకు
వచచటకెై పరయత్నము చేయము.
ధరిశాసతీవేదియె
ై న్ జేనాను అపలో
ా నును శీఘాముగా సాగన్ంపుము;
వారికేమియ త్కుకవ లేకుండ చూడుము.
మ్న్ వారును నిష్ులులు కాకుండు నిమిత్తము అవసరమునుబటిు
సమ్యోచిత్ముగా సత్కిరయలను శర దిగా చేయటకు నేరుచకొన్వలను.

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, Unto Philemon our
dearly beloved, and fellow laborer,

నాయొదద ఉన్నవారందరు నీకు వందన్ములు చెపుప చనానరు.
విశావసమునుబటిు మ్ముిను పేరమించవారికి మ్య వందన్ములు చెపుపము.
కృప మీ అందరికి తోడెై యండును గాక.
కీరసు
త యేసు ఖైదీయె
ై న్ పౌలును, సహోదరుడెైన్ త్రమోత్రయను మ్య పరయడును
జత్పనివాడునైన్ ఫిలే మోనుకును
మ్న్ సహోదరియె
ై న్ అపుయకును, తోడి యోధుడెైన్ అరిఖపుపన్కును, నీ
యింట ఉన్న సంఘమున్కును శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.

I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

మ్న్ త్ండిరయె
ై న్ దేవునినుండియ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ కృపయ
సమ్యధాన్మును మీకు కలుగును గాక.
నీ పేరమ్నుగూరిచయ, పరభువెైన్ యేసు ఎడలను సమ్సత పరిశుదు
ి లయెడలను
నీకు కలిగియన్న విశావసమును గూరిచయ నేను విని

For we have great joy and consolation in thy love, because the hearts of the
saints are refreshed by thee, brother.
Therefore, though I might be bold enough in Christ to enjoin thee to do that
which is befitting,

నా ప్ర
ర రథన్లయందు నీ నిమిత్తము విజా
ా పన్ముచేయచ, ఎలాపుపడు నా
దేవునికి కృత్జాతా సు
త తులు చెలిాంచచ,
కీరసు
త నుబటిు మీయందున్న పరత్ర శ్రరష్ఠమైన్ వరము విష్యమై నీవు
అనుభ్వపూరవకముగా ఎరుగుటవలన్ ఇత్రులు నీ విశావసమ్ందు
ప్రలివారగుట అనున్ది కారాకారి కావలయన్ని వేడుకొనుచనానను.
సహోదరుడా, పరిశుదు
ి ల హృదయములు నీ మూలముగా విశారంత్ర
పందిన్ందున్ నీ పేరమ్నుబటిు నాకు విశ్రష్మైన్ ఆన్ందమును ఆదరణయ
కలిగెను.
కావున్ యకిమైన్దానినిగూరిచ నీ కాజా
ా పంచటకు కీరసు
త న్ందు నాకు బహు
ధైరాము కలిగియన్నను,
వృదు
ి డను ఇపుపడు కీరసు
త యేసు ఖైదీనైయన్న పౌలను నేను పేరమ్నుబటిు
వేడుకొనుట మ్రి మ్ంచిదను కొని,
నా బంధకములలో నేను కనిన్ నా కుమ్యరుడగు2 ఒనేసిము3 కోసరము నినున
వేడుకొనుచనానను.
అత్డు మునుపు నీకు నిష్పరయోజన్మైన్వాడ గాని, యిపుపడు నీకును
నాకును పరయోజన్కరమైన్వాడాయెను.
నా ప్ర
ర ణము వంటివాడెైన్ అత్నిని నీయొదదకు త్రరిగి పంపయనానను.

yet for love's sake rather I beseech thee, being such a one as Paul the aged,
and now also a prisoner of Jesus Christ.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds.

and to our beloved Apphia, and Archippus our fellow soldier, and to the
church in thy house:
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

having heard of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus
and toward all saints,
that the communication of thy faith may become effectual by the
acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

In time past he was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to
me.
I am sending him back. Thou therefore receive him, who is mine own heart.
I would have retained him with me, that in thy stead he might have
ministered unto me in the bonds of the Gospel;
but without thy mind would I do nothing, that thy goodness should not be,
as it were, of necessity but willingly.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive
him back for ever-not now as a servant, but more than a servant: as a brother beloved,
especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the
Lord.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.

నేను సువారికొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పరత్రగా అత్డు నాకు
పరిచారముచేయ నిమిత్తము నాయొదద అత్ని నుంచకొన్వలన్ని యంటిని
గాని
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నీ ఉపకారము బలవంత్ముచేత్నైన్ట్ట
ు కాక సేవచాఛపూరవకమైన్దిగా
ఉండవలన్ని, నీ సమ్ిత్రలేక యేమియ చేయటకు నాకిష్ుములేదు.
అత్డికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంట్ట ఎకుకవవాడుగాను, పరయ
సహోదరుడు
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If he hath wronged thee, or oweth thee aught, put that on mine account.
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గాను, విశ్రష్ముగా నాకును, శరీరవిష్యమును పరభువు విష్యమును మ్రి
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord; refresh my soul in the Lord.
విశ్రష్ముగా నీకును, పరయ సహో దరుడుగాను, నీయొదద ఎలాపుపడు ఉండుటకే
కాబోలు అత్డు కొదిదకాలము నినున ఎడబాసి యండెను.
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Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou
wilt also do more than I say.
But besides prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I
shall be given unto you.
There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus;
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కాబటిు నీవు న్నున నీతో ప్రలివానిగా ఎంచిన్యెడల న్నున చేరుచ కొన్నట్ట
ు
అత్నిని చేరుచకొనుము.
అత్డు నీకు ఏ న్ష్ుమైన్ను కలుగజేసిన్ యెడలను, నీకు ఏమైన్ ఋణమున్న
యెడలను, అది నా లకకలో చేరుచము;
పౌలను నేను నా సవహసతముతో ఈ మ్యట వా
ర యచనానను అది నేనే తీరు
ి ను.
అయిన్ను నీ ఆత్ివిష్యములో నీవే నాకు ఋణపడియనానవని నేను
చెపపనేల?
అవును సహోదరుడా, పరభువున్ందు నీవలన్ నాకు ఆన్ందము కలుగనిముి,
కీరసు
త న్ందు నా హృదయమున్కు విశారంత్ర కలుగజేయము.
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The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
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నేను చెపపన్దానికంట్ట నీవు ఎకుకవగా చేతువని యెరిగి నా మ్యట విందువని
న్మిి నీకు వా
ర యచనానను.
అంతేకాదు, నీ ప్ర
ర రథన్ల మూలముగా నేను నీకు అనుగరహింపబడుదున్ని
నిరీకిుంచచనానను గనుక నా నిమిత్తము బస సిదిము చేయము.
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కీరసు
త యేసున్ందు నాతోడి ఖైదీయె
ై న్ ఎపఫా
ర ,
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నా జత్పనివారైన్ మ్యరుక, అరిసాతరుక, దేమ్య, లూకా వందన్ములు
చెపుపచనానరు.

hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed
Heir of all things, by whom also He made the worlds,
who being the brightness of His glory and the express image of His person,
upholding all things by the word of His power, when He had by Himself
purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,
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మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త కృప మీ ఆత్ికు తోడెై యండును గాక. అమేన్.

Hebrews

1

1

Hebrews

1

2

Hebrews

1

3

I, Paul, have written this with mine own hand: I will repay it; albeit I do not
say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.

also Marcus, Aristarchus, Demas and Luke, my fellow laborers.

God, who at sundry times and in divers manners spoke in times past unto
the fathers by the prophets,

being made so much better than the angels, as He hath by inheritance
obtained a more excellent name than they.
పూరవకాలమ్ందు నానాసమ్యములలోను నానా విధములుగాను
For unto which of the angels said God at any time, "Thou art My Son; this
పరవకిలదావరా మ్న్ పత్రులతో మ్యటల్లడిన్ దేవుడు
day have I begotten Thee"? And again, "I will be to Him a Father, and He
shall be to Me a Son"?
ఈ దిన్ముల అంత్మ్ందు కుమ్యరుని దావరా మ్న్తో మ్యటల్లడెను. ఆయన్ And again, when He bringeth in the First-Begotten into the world, He saith,
ఆ కుమ్యరుని సమ్సతమున్కును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన్ దావరా
"And let all the angels of God worship Him."
పరపంచములను నిరిించెను.
ఆయన్ దేవుని మ్హిమ్ యొకక తేజసుసను,3 ఆయన్ త్త్వముయొకక
And of the angels He saith, "Who maketh His angels spirits and His ministers
మూరిి మ్ంత్మునైయండి, త్న్ మ్హతు
త గల మ్యటచేత్ సమ్సతమును
a flame of fire."
నిరవహించచ, ప్రపముల విష్యములో శుదీికరణము తానే చేసి,
దేవదూత్లకంట్ట ఎంత్ శ్రరష్ఠమైన్ నామ్ము పందనో వారికంట్ట అంత్ శ్రరషు
ఠ డెై,
ఉన్నత్ లోక
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మ్ందు మ్హామ్హుడగు దేవుని కుడిప్రరశవమున్ కూరుచం డెను.
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Hebrews
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ఏలయన్గా నీవు నా కుమ్యరుడవు, నేను నేడు నినున కని యనానను
అనియ, ఇదియగాక నేను ఆయన్కు త్ండిరనైయందును, ఆయన్ నాకు
కుమ్యరుడెైయండును అనియ ఆ దూత్లలో ఎవనితోనైన్ ఎపుపడెైన్ను
చెపపనా ?
మ్రియ ఆయన్ భూలోకమున్కు ఆదిసంభూతుని మ్రల రపపంచిన్పుపడు
And, "Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and
దేవుని దూత్లందరు ఆయన్కు న్మ్సాకరము చేయవలన్ని చెపుపచనానడు. the heavens are the works of Thine hands.
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త్న్ దూత్లను వాయవులుగాను త్న్ సేవకులను అగిన జావలలుగాను
చేసికొనువాడు అని త్న్ దూత్లనుగూరిచ చెపుపచనానడు

They shall perish, but Thou remainest; and they all shall wax old as doth a
garment.
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గాని త్న్ కుమ్యరునిగూరిచయె
ై తే దేవా, నీ సింహాసన్ము నిరంత్రము
నిలుచన్ది;నీ రాజదండము నాాయారథమ్యిన్ది.
నీవు నీత్రని పేరమించిత్రవి దురీనత్రని దేవష్ంచిత్రవి అందుచేత్ దేవుడు
నీతోడివారికంట్ట నినున హెచిచంచన్ట్ట
ా గా ఆన్ందతెైలముతో అభిషేకించెను.

And as a vesture shalt Thou fold them up, and they shall be changed. But
Thou art the same, and Thy years shall not fail."
But to which of the angels said He at any time, "Sit on My right hand until I
make Thine enemies Thy footstool"?
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But unto the Son He saith, "Thy throne, O God, is for ever and ever; a
scepter of righteousness is the scepter of Thy Kingdom.
Thou hast loved righteousness and hated iniquity; therefore God, even Thy
God, hath anointed Thee with the oil of gladness above Thy fellows."

మ్రియ పరభువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసిత్రవి

Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for those who shall
be heirs of salvation?
ఆకాశములుకూడ నీ చేత్రపనులే అవి న్శించను గాని నీవు నిలిచియందువు Therefore we ought to give even more earnest heed to the things which we
అవనినయ వసతీమువల ప్రత్గిలును
have heard, lest at any time we should let them slip.
ఉత్తరీయమువల వాటిని మ్డిచివేతువు అవి వసతీమువల మ్యరచబడును గాని For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and
నీవు ఏకరీత్రగానే యనానవు నీ సంవత్సరములు త్రుగవు అని
disobedience received a just recompense of reward,
చెపుపచనానడు.
అయితే నేను నీ శతు
ి వులను నీ ప్రదములకు ప్రదపీఠముగా చేయ వరకు నా how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first
కుడిప్రరశవమున్ కూరుచండుము అని దూత్లలో
began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by those who
ఎవనినిగూరిచయె
ై న్యెపుపడెైన్ను చెపపనా?
heard Him,
వీరందరు రక్షణయను సావసథాము పందబోవువారికి పరి చారము చేయటకెై
God also bearing them witness, both with signs and wonders and with
పంపబడిన్ సేవకులైన్ ఆత్ిలు కారా?
divers miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will?
కావున్ మ్న్ము వినిన్ సంగతులను విడిచిపటిు కొట్ట
ు కొనిపోకుండున్ట్ట
ా
వాటియందు మ్రి విశ్రష్ జాగరత్త కలిగియండవలను.
ఎందుకన్గా దేవదూత్ల దావరా పలుకబడిన్ వాకాము సిథరపరచబడిన్ందున్,
పరత్ర అత్ర కరమ్మును అవిధేయత్య నాాయమైన్ పరత్రఫలము
పందియండగా
ఇంత్ గొపప రక్షణను మ్న్ము నిరా క్షాముచేసిన్యెడల ఏల్లగు
త్పపంచకొందుము? అటిు రక్షణ పరభువు భోధించటచేత్ ఆరంభ్మై ,
దేవుడు త్న్ చితా
త నుసారముగా సూచకకిరయలచేత్ను, మ్హతాకరా
ములచేత్ను,నానావిధములైన్ అదుభత్ములచేత్ను, వివిధము లైన్
పరిశుదా
ి త్ి వరములను అనుగరహించటచేత్ను, వారితో కూడ
సాక్షామిచచచండగా వినిన్వారిచేత్ మ్న్కు దృఢ పరచబడెను.

For it was not unto angels that He put in subjection the world to come, of
which we speak.
But one at a certain place testified, saying, "What is man, that Thou art
mindful of him? Or the son of man, that Thou visitest him?
Thou madest him a little lower than the angels; Thou crowned him with
glory and honor and set him over the works of Thy hands.
Thou hast put all things in subjection under his feet." For in putting all in
subjection under him, He left nothing that is not put under him. But now as
yet we see not all things put under him.
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మ్న్ము మ్యటల్లడుచన్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన్ దూత్లకు
లోపరచలేదు.
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అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈల్లగున్ దృఢముగా సాక్షామిచచచనానడు నీవు
మ్నుషుాని జా
ా పకము చేసికొనుటకు వాడ ప్రటివాడు?
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నీవు దేవదూత్లకంట్ట వానిని కొంచెము త్కుకవవానిగా చేసిత్రవి
మ్హిమ్యపరభావములతో వానికి కిరీటము ధరింప జేసిత్రవి నీ చేత్ర పనులమీద
వానికధికారము అనుగరహించిత్రవి వాని ప్రదములకిరంద సమ్సతమును ఉంచిత్రవి.
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saying, "I will declare Thy name unto My brethren; in the midst of the
church will I sing praise unto Thee."
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ఆయన్ సమ్సతమును లోపరచిన్పుపడు వానికి లోపరచకుండ దేనిని
విడిచిపటులేదు. పరసు
త త్మ్ందు మ్న్ము సమ్సతమును వానికిలోపరచబడుట
ఇంకను చూడ లేదుగాని
దేవుని కృపవలన్ ఆయన్ పరత్ర మ్నుషుాని కొరకు మ్రణము
అనుభ్వించన్ట్ట
ా ,దూత్లకంట్ట కొంచెము త్కుకవవాడుగా చేయబడిన్ యేసు
మ్రణము పంది న్ందున్, మ్హిమ్యపరభావములతో కిరీటము ధరించిన్ వానిగా
ఆయన్ను చూచచనానము
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ఎవని నిమిత్తము సమ్సతమును ఉన్నవో, యెవనివలన్ సమ్సతమును కలుగు
చన్నవో, ఆయన్ అనేకులైన్ కుమ్యరులను మ్హిమ్కు తెచచచండగా వారి
రక్షణకరిను శర మ్లదావరా సంపూ రు
ణ నిగా చేయట ఆయన్కు త్గును.

Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, He also
Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy
him that had the power of death -- that is, the devil --
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and deliver those who all their lifetime were subject to bondage through
fear of death.
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పరిశుది పరచవారి కిని పరిశుదిపరచబడువారికిని అందరికి ఒకకటే1
మూలము. ఈ హేతువుచేత్ను వారిని సహోదరులని పలుచటకు ఆయన్
సిగు
ు పడక
నీ నామ్మును నా సహోదరులకు పరచరపరతును, సమ్యజముమ్ధా2 నీ కీరిిని
గాన్ము చేతును అనను.
మ్రియ నే నాయన్ను న్ముికొనియందును అనియ ఇదిగో నేనును
దేవుడు నాకిచిచన్ పలాలును అనియ చెపుపచనానడు.
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For in that He Himself hath suffered, being tempted, He is able to succor
those who are tempted.
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కాబటిు ఆ పలాలు రకిమ్యంస ములు గలవారైన్ందున్ ఆ పరకారమే
మ్రణముయొకక బలముగలవానిని, అన్గా అపవాదిని మ్రణముదావరా
న్శింపజేయటకును,
జీవిత్కాలమ్ంత్య మ్రణభ్యము చేత్ దాసామున్కు లోబడిన్వారిని
విడిపంచటకును, ఆయన్కూడ రకిమ్యంసములలో ప్రలివాడాయెను.
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ఏల యన్గా ఆయన్ ఎంత్మ్యత్ిమును దేవదూత్ల సవభావమును
ధరించకొన్క, అబా
ర హాము సంతాన్ సవభావమును ధరించకొనియనానడు.

who was faithful to Him that appointed Him, as also Moses was faithful in
all His house.

But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the
suffering of death, crowned with glory and honor, that He by the grace of
God should taste death for every man.
For it became Him, for whom are all things, and by whom are all things, in
bringing many sons unto glory, to make the Captain of their salvation
perfect through sufferings.
For both He that sanctifieth and they who are sanctified are all of One, for
which cause He is not ashamed to call them brethren,

And again, "I will put My trust in Him." And again, "Behold I and the children
whom God hath given Me."

For verily He took not on Himself the nature of angels, but He took on Him
the seed of Abraham.
Therefore in all things it behooved Him to be made like unto His brethren,
that He might be a merciful and faithful High Priest in things pertaining to
God, to make reconciliation for the sins of the people.

Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the
Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus,
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కావున్ పరజల ప్రపములకు పరిహారము కలుగజేయటకెై, దేవుని సంబంధమైన్ For this Man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as
కారా ములలో కనికరమును న్మ్ికమునుగల పరధాన్యాజకుడగు నిమిత్తము, He who hath built the house hath more honor than the house.
అనినవిష్యములలో ఆయన్ త్న్ సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచను.
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For every house is built by some man, but He that built all things is God.
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2

తాను శోధింపబడి శర మ్ పందను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము చేయ
గలవాడెై యనానడు.
ఇందువలన్, పరలోకసంబంధమైన్ పలుపులో ప్రలు పందిన్ పరిశుది
సహోదరుల్లరా, మ్న్ము ఒపుపకొనిన్ దానికి అపసతలుడును
పరధాన్యాజకుడునైన్ యేసుమీద లక్షాముంచడి.
దేవుని యిలాంత్టిలో మోషే న్మ్ికముగా ఉండిన్ట్ట
ు , ఈయన్కూడ త్నున
నియమించిన్ వానికి న్మ్ికముగా ఉండెను.
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3

3

పరత్ర యిలు
ా ను ఎవడెైన్ ఒకనిచేత్ కటుబడును; సమ్సతమును కటిున్వాడు
దేవుడ. ఇంటికంట్ట దానిని కటిున్ వాడెకుకవ ఘన్త్పందిన్ట్ట
ు ,

Therefore as the Holy Ghost saith: "Today if ye will hear His voice,

Hebrews

3

4

ఈయన్ మోషేకంట్ట ఎకుకవ మ్హిమ్కు అరు
ా డుగా ఎంచబడెను.
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3

6

Hebrews
Hebrews

3
3
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8

ముందు చెపపబోవు సంగతులకు సాకాుారథ ముగా మోషే పరిచారకుడెైయండి
దేవుని యిలాంత్టిలో న్మ్ికముగా ఉండెను.
అయితే కీరసు
త కుమ్యరుడెైయండి, ఆయన్ యింటిమీద న్మ్ికముగా
ఉనానడు; ధైరామును నిరీక్షణవలని ఉతాసహమును తుదమ్ట్ట
ు కు సిథరముగా
చేపటిున్యెడల మ్న్మే ఆయన్ యిలు
ా .
మ్రియ పరి శుదా
ి త్ియిట్ట
ా చెపుపచనానడు.
నేడు మీరాయన్ శబదమును వినిన్యెడల, అరణాములో శోధన్ దిన్మ్ందు
కోపము పుటిుంచిన్పపటివల మీ హృదయములను కఠిన్పరచకొన్కుడి.

harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation in
the wilderness,
when your fathers tempted Me, proved Me, and saw My works forty years.
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And Moses verily was faithful in all His house as a servant, as a testimony of
those things which were to be spoken thereafter;
but Christ was faithful as a Son over His own house, whose house are we if
we hold fast the confidence and rejoicing of the hope, firm unto the end.

Therefore I was grieved with that generation, and said, `They do always err
in their heart, and they have not known My ways.'
So I swore in My wrath, `They shall not enter into My rest.'"
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in
departing from the living God.

న్లువది సంవత్సరములు నా కారాములను చూచి మీ పత్రులు న్నున
పరీకిుంచి శోధించిరి.
కావున్ నేను ఆ త్రమువారివలన్ విసిగి వీరలాపుపడును త్మ్
హృదయాలోచన్లలో త్పపపోవుచనానరు నా మ్యరుములను తెలిసికొన్లేదు.

But exhort one another daily, while it is still called "today," lest any of you
be hardened through the deceitfulness of sin.
For we are made partakers of Christ if we hold the confidence we had in the
beginning steadfast unto the end,

గనుక నేను కోపముతో పరమ్యణము చేసిన్ట్ట
ు వారు నా విశారంత్రలో పరవేశింపరని
చెపపత్రని.
సహోదరుల్లరా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవున్టిు విశావసములేని
దుష్ుహృదయము మీలో ఎవనియందైన్ను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగరత్తగా
చూచకొనుడి.
నేడు మీరాయన్ శబదమును వినిన్యెడల, కోపము పుటిుంచి న్పపటివల మీ
హృదయములను కఠిన్పరచకొన్కుడని ఆయన్ చెపపను గనుక,

while it is said, "Today if ye will hear His voice, harden not your hearts as in
the provocation."
For some, when they had heard, did provoke, however not all that came out
of Egypt by Moses.

ప్రపమువలన్ కలుగు భ్రమ్చేత్ మీలో ఎవడును
కఠిన్పరచబడకుండున్ట్ట
ా నేడు అన్బడు సమ్యముండగానే, పరత్రదిన్మును
ఒకనికొకడు బుదిి చెపుపకొనుడి.

And to whom did He swear that they should not enter into His rest, but to
those who believed not?

But with whom was He grieved forty years? Was it not with those who had
sinned, whose carcasses fell in the wilderness?
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ఏలయన్గా మొదటనుండి మ్న్కున్న దృఢ విశావసము అంత్ముమ్ట్ట
ు కు
గటిుగా చేపటిున్యెడలనే కీరసు
త లో ప్రలివారమై యందుము.

Hebrews
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Hebrews

3
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విని కోపము పుటిుంచిన్వారవరు? మోషేచేత్ న్డిపంపబడి ఐగుపు
త లో నుండి
బయలుదేరి వచిచన్వారందరే గదా
ఎవరిమీద న్లువది ఏండు
ా ఆయన్ కోపగించెను? ప్రపము చేసిన్వారి మీదనే
గదా? వారి శవములు6 అరణాములో రాలి పోయెను.
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Hebrews
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నేడు మీ రాయన్ మ్యట వినిన్యెడల మీ హృదయములను
కఠిన్పరచకొన్కుడని వెనుక చెపపబడిన్ పరకారము, ఇంత్ కాలమైన్ త్రువాత్
దావీదు గరంథములోనేడని యొక దిన్మును నిరణయించచనానడు.

Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall according to
the same example of unbelief.
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యెహోషువ వారికి విశారంత్ర కలుగజేసిన్యెడల ఆ త్రువాత్ మ్రియొక
దిన్మునుగూరిచ ఆయన్ చెపపకపోవును.

Hebrews

4
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కాబటిు దేవుని పరజలకు విశారంత్ర నిలిచియన్నది.

For the Word of God is living and powerful and sharper than any twoedged
sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the
joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the
heart.
Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things
are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do.

So we see that they could not enter in because of unbelief.

Let us therefore fear, lest, a promise being left to us of entering into His rest,
any of you should seem to come short of it.
For unto us was the Gospel preached, as well as unto them; but the Word
preached did not profit them, not being mixed with faith in those who heard
it.
త్న్ విశారంత్రలో పరవేశింపరని యెవరిని గూరిచ పరమ్యణము చేసెను?
For we who have believed do enter into rest, as He said, "As I have sworn in
అవిధేయలైన్వారినిగూరిచయే గదా
My wrath, `If they shall enter into My rest'"--although the works were
finished from the foundation of the world.
కాగా అవిశావసముచేత్నే వారు పరవేశింపలేక పోయిరని గరహించచనానము.
For He spoke in a certain place of the seventh day in this way: "And God
rested on the seventh day from all His works."
ఆయన్యొకక విశారంత్రలో పరవేశించదుమ్ను వాగా
ద న్ము ఇంక నిలిచియండగా, And again in this place: "If they shall enter into My rest"--.
మీలో ఎవడెైన్ను ఒకవేళ ఆ వాగా
ద న్ము పందకుండ త్పపపోవునేమో అని
భ్యము కలిగియందము.
వారికి పరకటింపబడిన్ట్ట
ా మ్న్కును సువారి పరకటింపబడెను, గాని వారు వినిన్ Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and those to
వారితో విశావసముగలవారై కలిసియండలేదు గనుక విన్న వాకాము వారికి
whom it was first preached did not enter in because of unbelief,
నిష్పరయోజన్మైన్దాయెను.
కాగా జగతుపనాది వేయబడిన్పుపడ ఆయన్ కారాము లనినయ
again He designates a certain day, saying in David "today," after so long a
సంపూరిియె
ై యన్నను ఈ విశారంత్రనిగూరిచనేను కోపముతో
time, as it is said, "Today if you will hear His voice, harden not your hearts."
పరమ్యణముచేసిన్ట్ట
ు వారు నా విశారంత్రలో పరవేశింపరు అని ఆయన్ చెపపన్
మ్యట అనుసరించి, విశావసులమైన్ మ్న్ము ఆ విశారంత్రలో
పరవేశించచనానము.
మ్రియ దేవుడు ఏడవ దిన్మ్ందు త్న్ కారాములనినటిని ముగించి
For if Joshua had given them rest, then He would not afterwards have
విశర మించెను అని యేడవ దిన్మునుగూరిచ ఆయన్ యొకచోట చెపప
spoken of another day.
యనానడు.
ఇదియనుగాక ఈ చోట్టన్నే వారు నా విశారంత్రలో పరవేశింపరు అని
There remaineth therefore a rest for the people of God.
చెపపయనానడు.
కాగా ఎవరో కొందరు విశారంత్రలో పరవేశించ దురను మ్యట నిశచయము
For he that has entered into His rest, he also hath ceased from his own
గనుకను, ముందు సువారి వినిన్వారు అవిధేయత్చేత్ పరవేశింపలేదు గనుకను, works, as God did from His.
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ఎందుకన్గా దేవుడు త్న్ కారాములను ముగించి విశర మించిన్ పరకారము,
ఆయన్యొకక విశారంత్రలో పరవేశించిన్వాడు కూడ త్న్ కారాములను ముగించి
విశర మించను.
కాబటిు అవిధే యత్వలన్ వారు పడిపోయిన్ట్ట
ా గా మ్న్లో ఎవడును
పడిపోకుండ ఆ విశారంత్రలో పరవేశించటకు జాగరత్త పడుదము.

Seeing then that we have a great High Priest who has passed into the
Heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast to our profession.

ఎందుకన్గా దేవుని వాకాము సజీవమై బలముగలదై రండంచలుగల
యెట్టవంటి ఖడుముకంట్టను వాడిగా ఉండి, ప్ర
ర ణాత్ిలను కీళాను మూలుగను
విభ్ జంచన్ంత్మ్ట్ట
ు కు దూరుచ, హృదయముయొకక త్లం పులను
ఆలోచన్లను శోధించచన్నది.
మ్రియ ఆయన్ దృష్ుకి కన్బడని సృష్ఠము ఏదియ లేదు. మ్న్మవనికిలకక
యొపపచెపపవలసియన్నదో ఆ దేవుని కనునలకు సమ్సతమును మ్రుగులేక
తేటగా ఉన్నది.
ఆకాశమ్ండలముగుండ వెళ్లాన్ దేవుని కుమ్యరుడెైన్ యేసు అను గొపప
పరధాన్యాజకుడు మ్న్కు ఉనానడు గనుక మ్న్ము ఒపుపకొనిన్దానిని గటిుగా
చేపట్ట
ు దము.
మ్న్ పరధాన్యాజకుడు మ్న్ బలహీన్త్లయందు మ్న్తో సహానుభ్వము
లేనివాడు కాడు గాని, సమ్సత విష్యములలోను మ్న్వలనే శోధింపబడిన్ను,
ఆయన్ ప్రపము లేనివాడుగా ఉండెను.
గనుక మ్న్ము కనికరింపబడి సమ్యోచిత్మైన్ సహాయముకొరకు కృప
పందున్ట్ట
ా ధైరాముతో కృప్రసన్మునొదదకు చేరుదము.
పరత్ర పరధాన్యాజకుడును మ్నుషుాలలోనుండి యేరపరచబడిన్వాడెై,
ప్రపములకొరకు అరపణలను బలులను అరిపంచటకు దేవుని విష్యమైన్
కారాములు జరిగించటకెై మ్నుషుాలనిమిత్తము నియమింపబడును.

Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain
mercy and find grace to help in time of need.

తానుకూడ బలహీన్త్చేత్ ఆవరింపబడియన్నందున్ అత్డు ఏమియ
తెలియనివారియెడలను తో
ి వత్పపన్ వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడెై
యనానడు.
ఆ హేతువుచేత్ పరజల కొరకేల్లగో ఆల్లగ త్న్కొరకును ప్రపములనిమిత్తము
అరపణము చేయవలసిన్వాడెై యనానడు.

And He saith also in another place, "Thou art a priest for ever after the order
of Melchizedek."
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మ్రియ ఎవడును ఈ ఘన్త్ త్న్కుతానే వహించకొన్డు గాని, అహరోను
పలువబడిన్ట్ట
ు గా దేవునిచేత్ పలువబడిన్వాడెై యీ ఘన్త్పందును.
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అట్టవల కీరసు
త కూడ పరధాన్ యాజకుడగుటకు త్నునతానే
మ్హిమ్పరచకొన్లేదు గాని నీవు నా కుమ్యరుడవు, నేను నేడు నినున
కనియనానను. అని ఆయన్తో చెపపన్వాడ అయన్ను మ్హి
ఆ పరకారమే నీవు మలీకసెదకుయొకక కరమ్ము చొపుపన్ నిరంత్రము
యాజకుడవెై యనానవు అని మ్రియొకచోట చెపుపచనానడు.
శరీరధారియె
ై యన్న దిన్ములలో మ్హా రోదన్ముతోను కనీనళాతోను, త్నున
మ్రణమునుండి రకిుంపగలవానికి ప్ర
ర రథన్లను యాచన్లను
సమ్రిపంచి,భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యన్నందున్ ఆయన్ అంగీకరింపబడెను.

For we do not have a High Priest who cannot be touched with the feelings of
our infirmities, but was in all points tempted as we are, yet without sin.

For every high priest taken from among men is ordained for men in things
pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins;
who can have compassion on the ignorant and on those who are outside of
the Way, since he himself is also encompassed by infirmity.
And by reason hereof, he ought, both for the people and also for himself, to
make offering for sins.
And no man taketh this honor unto himself, except he that is called by God,
as was Aaron.
So also Christ glorified not Himself to be made a high priest, but He that said
unto Him, "Thou art My Son; today have I begotten Thee."

Christ, in the days of His flesh, when He had offered up prayers and
supplications with strong crying and tears unto Him that was able to save
Him from death, and was heard in that He feared,
though He were a Son, yet learned He obedience by the things which He
suffered.
And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all
those who obey Him,
being called by God as a high priest after the order of Melchizedek,
of whom we have many things to say, which are hard to utter seeing ye are
dull of hearing.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆయన్,కుమ్యరుడెైయండియ తాను పందిన్ శర మ్లవలన్ విధేయత్ను
నేరుచకొనను.
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మ్రియ ఆయన్ సంపూరణసిదిి పందిన్వాడెై, మలీక సెదకుయొకక
కరమ్ములోచేరిన్ పరధాన్యాజకుడని దేవునిచేత్ పలువబడి,
త్న్కు విధేయలైన్ వారికందరికిని నిత్ా రక్షణకు కారకుడాయెను.
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ఇందునుగూరిచ మేము చెపపవలసిన్వి అనేక సంగతు లున్నవి గాని, మీరు
వినుటకు మ్ందులైన్ందున్ వాటిని విశదపరచట కష్ుము.
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కాలమునుబటిు చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన్వారై యండగా,
దేవోకు
ి లలో మొదటి మూలప్రఠములను ఒకడు మీకు మ్రల బోధింపవలసి
వచెచను. మీరు ప్రలుతా
ి గవలసిన్వారే గాని బలమైన్ ఆహారము
త్రన్గలవారుకారు.
మ్రియ ప్రలు తా
ి గు పరత్రవాడును శిశువేగనుక నీత్ర వాకావిష్యములో
అనుభ్వములేనివాడెై యనానడు.
వయసుస వచిచన్ వారు అభాాసముచేత్ మేలు కీడులను వివేచించటకు
సాధకముచేయబడిన్ జా
ా నేందిరయములు కలిగియనానరు గనుక బలమైన్
అహారము వారికే త్గును.
కాబటిు నిరీజవకిరయలను విడిచి, మ్యరుమ్న్సుస పందు టయ,
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దేవునియందలి విశావసమును బాపతసిములను గూరిచన్ బోధయ,
హసతనికేుపణమును, మ్ృతుల పున్రు తా
థ న్మును, నిత్ామైన్తీరుపను అను
పునాది మ్రల వేయక, కీరసు
త నుగూరిచన్ మూలోపదేశము మ్యని, సంపూరు
ణ ల
మ్గుటకు సాగిపోదము.
దేవుడు సెలవిచిచన్యెడల మ్న్మ్యల్లగు చేయదము.

For at the time when ye ought to be teachers, ye have need that one teach
you again the first principles of the oracles of God, and have become such as
have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilled in the word of righteousness, for
he is a babe.
But strong meat belongeth to those who are of full age, even those who by
reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto
perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works
and of faith toward God,
of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of resurrection of
the dead and of eternal judgment.

And this we will do, if God permit.
For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of
the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost,
and have tasted the good Word of God and the powers of the world to
come,
if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing that
they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to open
shame.

For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and
bringeth forth herbs meet for those by whom it is dressed, receiveth
blessing from God.
ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోకసంబంధమైన్ వరమును రుచిచూచి,
But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto being
పరిశుదా
ి త్ిలో ప్రలివారై
cursed, whose end is to be burned.
దేవుని దివావాకామును రాబోవు యగ సంబంధమైన్ శకు
ి ల పరభావమును
But, beloved, though we thus speak, we are persuaded that there are better
అనుభ్వించిన్ త్రువాత్ త్పపపోయిన్వారు,
things for you, things that accompany salvation.
త్మ్ విష్యములో దేవుని కుమ్యరుని మ్రల సిలువవేయచ, బాహాటముగా For God is not unrighteous so as to forget your work and labor of love,
ఆయన్ను అవమ్యన్ పరచచనానరు గనుక మ్యరుమ్న్సుస పందున్ట్ట
ా
which ye have shown toward His name, in that ye have ministeredto the
అటిు వారిని మ్రల నూత్న్పరచట అసాధాము.
saints, and do minister.
ఎటాన్గా, భూమి త్న్మీద త్రుచగా కురియ వరుమును తా
ి గి, యెవరికొరకు And we desire that every one of you show the same diligence to the full
వావసాయము చేయబడునో వారికి అను కూలమైన్ పైరులను ఫలించచ
assurance of hope unto the end,
దేవుని ఆశీరవచన్ము పందును.
అయితే ముండాతుపపలును గచచ తీగెలును దానిమీద పరిగిన్యెడల అది
that ye be not slothful, but followers of those who through faith and
పనికిరానిదని విసరిజంపబడి శాపము పందత్గిన్దగును. తుదకది
patience inherit the promises.
కాలిచవేయబడును.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అయితే పరయల్లరా, మేమీల్లగు చెపుపచన్నను, మీరింత్కంట్ట మ్ంచిదియ
రక్షణకరమైన్దియనైన్ సిథత్రలోనే యనానరని రూఢిగా న్ముిచనానము.

For when God made promise to Abraham, because He could swear by no
greater, He swore by Himself,
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saying, "Surely in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply
thee."
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మీరు చేసిన్ కారామును, మీరు పరిశుదు
ి లకు ఉపచారముచేసి యింకను
ఉపచారము చేయచండుటచేత్ త్న్ నామ్మును బటిు చూపన్ పేరమ్ను
మ్రచటకు, దేవుడు అనాాయసు
థ డు కాడు.
మీరు మ్ందులు కాక, విశావసము చేత్ను ఓరుపచేత్ను వాగా
ద న్ములను
సవత్ంత్రించకొను వారిని పోలి న్డుచకొనున్ట్ట
ా గా మీలో పరత్రవాడును
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మీ నిరీక్షణ పరిపూరణమ్గు నిమిత్తము మీరిదివరకు కనుపరచిన్ ఆసకిిని
తుదమ్ట్ట
ు కు కనుపరచవలన్ని అపేకిుంచ చనానము.
దేవుడు అబా
ర హామున్కు వాగా
ద న్ము చేసిన్పుపడు త్న్కంట్ట ఏ
గొపపవానితోడు అని పరమ్యణము చేయలేక పోయెను గనుక
త్న్తోడు అని పరమ్యణముచేసి నిశచయముగా నేను నినున ఆశీరవదింతును
నిశచయముగా నినున విసతరింపజేతును అని చెపపను.
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ఆ మ్యట న్మిి అత్డు ఓరుపతో సహించి ఆ వాగా
ద న్ఫలము పందను.
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మ్నుషుాలు త్మ్కంట్ట గొపపవానితోడు అని పరమ్యణము చేతురు; వారి పరత్ర
వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాకరము చేయన్ది పరమ్యణమే.

For men verily swear by the greater, and an oath of confirmation is to them
an end to all strife.
Thereby God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise
the immutability of His counsel, confirmed it by an oath,
that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we,
who have fled for refuge, might have strong consolation to lay hold upon
the hope set before us.
This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and
which entereth into that within the veil,
where the Forerunner has entered for us, even Jesus, who is made a high
priest forever, after the order of Melchizedek.
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ఈ విధముగా దేవుడు త్న్ సంకలపము నిశచలమైన్దని ఆ వాగా
ద న్మున్కు
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met
వారసులైన్వారికి మ్రి నిశచయముగా కనుపరచవలన్ని ఉదేదశించిన్వాడెై,తాను Abraham, who was returning from the slaughter of the kings, and blessed
అబదిమ్యడజాలని నిశచలమైన్ రండు సంగతులనుబటిు,
him.
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మ్న్యెదుట ఉంచబడిన్ నిరీక్షణను చేపట్ట
ు టకు శరణా గతులమైన్ మ్న్కు
బలమైన్ ధైరాము కలుగున్ట్ట
ా పరమ్యణము చేసి వాగా
ద న్మును దృఢపరచెను.

Hebrews

6

19

ఈ నిరీక్షణ నిశచలమును, సిథరమునై, మ్న్ ఆత్ికు లంగరువలనుండి
తెరలోపల పరవేశించచన్నది.

Hebrews
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Hebrews

7

1

నిరంత్రము మలీకసెదకు కరమ్ము చొపుపన్ పరధాన్యాజకుడెైన్ యేసు
అందులోనికి మ్న్కంట్ట ముందుగా మ్న్ పక్షమున్ పరవే శించెను.
రాజులను సంహారముచేసి, త్రరిగి వచచచన్న అబా
ర హామును

Hebrews

7

2

ఎవడు కలిసికొని అత్నిని ఆశీరవదించెనో, యెవనికి అబా
ర హాము అనినటిలో
పదియవవంతు ఇచెచనో, ఆ షాలేమురాజును మ్హోన్నతుడగు దేవుని
యాజకుడునైన్ మలీకసెదకు నిరంత్రము యాజకుడుగా ఉనానడు. అత్ని
పేరుకు మొదట నీత్రకి రాజనియ, త్రువాత్ సమ్యధాన్పు రాజనియ అరథ
మిచచన్టిు షాలేము రాజని అరథము.

And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.

To him also Abraham gave a tenth part of all, Melchizedek first being by
interpretation "king of righteousness," and after that also king of Salem,
which means "king of peace."
Without father, without mother and without descent, having neither
beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, he
abideth a priest continually.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch
Abraham gave a tenth of the spoils.
And verily, those who are of the sons of Levi, who receive the office of the
priesthood, have a commandment to take tithes from the people according
to the law -- that is, from their brethren -- though they come out of the loins
of Abraham.
But Melchizedek, whose descent is not counted from them, received tithes
from Abraham and blessed him that had the promises.
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అత్డు త్ండిరలేనివాడును త్లిాలేని వాడును వంశావళ్ల లేనివాడును,
జీవిత్కాలమున్కు ఆది యె
ై న్ను జీవన్మున్కు అంత్మైన్ను
లేనివాడునైయండి దేవుని కుమ్యరుని పోలియనానడు.
ఇత్డెంత్ ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడెైన్ అబా
ర హాము అత్నికి
కొలాగొన్న శ్రరష్ఠమైన్ వసు
త వులలో పదియవ వంతు ఇచెచను.
మ్రియ లేవి కుమ్యళాలోనుండి యాజ కత్వము పందువారు, త్మ్
సహోదరులు అబా
ర హాము గరభవాసమునుండి పుటిున్ను, ధరిశాసతీము
చొపుపన్ వారి యొదద, అన్గా పరజలయొదద పదియవవంతును పుచచ
కొనుటకు ఆజాను పందియనానరు గాని
వారితో సంబంధించిన్ వంశావళ్ల లేనివాడెైన్ మలీకసెదకు అబా
ర హామునొదద
పదియవవంతు పుచచకొని వాగా
ద న్ములను పందిన్వానిని ఆశీరవదించెను.

And beyond all contradiction, the lesser is blessed by the greater.

7

త్కుకవవాడు ఎకుకవ వానిచేత్ ఆశీరవదింపబడున్ను మ్యట కేవలము
నిరాకేుపమై యన్నది.

7

8

మ్రియ లేవికరమ్ము చూడగా చావున్కు లోనైన్వారు పదియవవంతులను
పుచచకొనుచనానరు. అయితే ఈ కరమ్ము చూడగా, జీవించచనానడని
సాక్షాము పందిన్వాడు పుచచకొనుచనానడు.

If therefore perfection were through the Levitical priesthood (for under it
the people received the law), what further need was there that another
priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called
according to the order of Aaron?
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also
of the law.

Hebrews
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Hebrews

7
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Hebrews

7
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అంతే కాక ఒక విధమున్ చెపపన్యెడల పదియవవంతులను పుచచకొను
లేవియ అబా
ర హాముదావరా దశమ్యంశములను ఇచెచను.
ఏల్లగన్గా మలీకసెదకు అత్ని పత్రుని కలిసికొనిన్పుపడు లేవి త్న్ పత్రుని
గరభములో ఉండెను.
ఆ లేవీయలు యాజకులై యండగా పరజలకు ధరి శాసతీమియాబడెను
గనుక ఆ యాజకులవలన్ సంపూరణ సిదిి కలిగిన్యెడల అహరోను కరమ్ములో
చేరిన్వాడని చెపపబడక మలీకసెదకు కరమ్ము చొపుపన్ వేర్కక యాజకుడు
రావలసిన్ అవసరమేమి?

For He of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of
which no man gave attendance at the altar.
For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses
spoke nothing concerning priesthood.
And this is yet far more evident when there ariseth another priest according
to the similitude of Melchizedek,

Hebrews

7

12

Hebrews

7
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ఇదియగాక యాజకులు మ్యరచబడిన్యెడల అవశాకముగా యాజక
ధరిము సహా మ్యరచబడును.
ఎవనిగూరిచ యీ సంగతులు చెపపబడెనో ఆయన్ వేర్కక గోత్ిములో పుట్టును.
ఆ గోత్ిములోనివాడెవ డును బలిపీఠమునొదద పరిచరాచేయ లేదు.

who is made not according to the law of a carnal commandment, but
according to the power of an endless life.
For He testifieth: "Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek."

Hebrews
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Hebrews

7

15

మ్న్ పరభువు యూదా సంతాన్మ్ందు జనిించె న్నుట సపష్ుమే; ఆ
గోత్ివిష్యములో యాజకులను గూరిచ మోషే యేమియ చెపపలేదు.
మ్రియ శరీరాను సారముగా నరవేరచబడు ఆజాగల ధరిశాసతీమునుబటిు కాక,
నాశన్ములేని జీవమున్కున్న శకిినిబటిు నియమింపబడి,

For there is verily an annulling of the former commandment because of the
weakness and unprofitableness thereof.
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did,
by which we draw nigh unto God.

Hebrews

7

16

మలీకసెదకును పోలిన్వాడెైన్ వేర్కక యాజకుడు వచిచయనానడు. కావున్
మేము చెపపన్ సంగత్ర మ్రింత్ విశదమైయన్నది.

And inasmuch as it was not without an oath that He was made priest

Hebrews

7

3

Hebrews

7

4

Hebrews

7

5

Hebrews

7

6

Hebrews

7

Hebrews

And here men who die receive tithes; but there he receiveth them, of whom
it is witnessed that he liveth.
And, as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, paid tithes through
Abraham,

for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met Abraham.
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Hebrews

7

17

ఏలయన్గా నీవు నిరంత్రము మలీకసెదకు కరమ్ము చొపుపన్ యాజకుడవెై
యనానవు అని ఆయన్విష్యమై సాక్షాము చెపపబడెను.

Hebrews

7
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Hebrews

7
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Hebrews

7
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Hebrews

7
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ఆ ధరిశాసతీము దేనికిని సంపూరణసిదిి కలుగజేయలేదు గనుక
ముందియాబడిన్ ఆజా బలహీన్మైన్ందున్ను నిష్పరయోజన్ మైన్ందున్ను
అది నివారణ చేయబడియన్నది;
అంత్ కంట్ట శ్రరష్ఠమైన్ నిరీక్షణ దానివెంట పరవేశపటుబడెను. దీనిదావరా,
దేవునియొదదకు మ్న్ము చేరుచనానము.
మ్రియ పరమ్యణములేకుండ యేసు యాజకుడు కాలేదు గనుక ఆయన్ మ్రి
శ్రరష్ఠమైన్ నిబంధన్కు పూటకాప్రయెను.
వారైతే పరమ్యణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన్ నీవు
నిరంత్రము యాజకుడవెై యనానవని పరభువు పరమ్యణము చేసెను;

Hebrews
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ఆయన్ పశాచతా
త పపడడు అనియీయన్తో చెపపన్వానివలన్
పరమ్యణపూరవకముగా యాజకుడాయెను.

For such a High Priest who is befitting for us, holy, undisposed to harm,
undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens,

Hebrews

7
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మ్రియ ఆ యాజకులు మ్రణము పందుటచేత్ ఎలాపుపడును ఉండ
సాధాము కాన్ందున్, అనేకులైరి గాని

Hebrews
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ఈయన్ నిరంత్రము ఉన్నవాడు గనుక మ్యరుపలేని యాజకత్వము కలిగిన్
వాడాయెను.
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Hebrews
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ఈయన్ త్న్దావరా దేవునియొదదకు వచచవారి పక్షమున్, విజా
ా పన్ము
చేయటకు నిరంత్రము జీవించచనానడు గనుక వారిని సంపూరణముగా
రకిుంచటకు శకిిమ్ంతుడెై యనానడు.
పవితు
ి డును, నిరోదష్య, నిష్కలిషుడును, ప్రపు లలో చేరక పరతేాకముగా
ఉన్నవాడును. ఆకాశ మ్ండలముకంట్ట మికికలి హెచచయిన్వాడునైన్ యిటిు
పరధాన్యాజకుడు మ్న్కు సరిపోయిన్వాడు.

who needeth not, as those high priests, to offer up sacrifice daily first for His
own sins and then for the people's; for this He did once when He offered up
Himself.
For the law maketh men high priests who have infirmity; but the word of
the oath, which came since the law, maketh the Son, who is consecrated for
evermore.
Now of the things of which we have spoken, this is the sum: We have such a
High Priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the
heavens,
a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord
pitched and not man.
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Hebrews
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ధరి శాసతీము బలహీన్త్గల మ్నుషుాలను యాజకులనుగా
నియమించను గాని ధరిశాసతీమున్కు త్రువాత్ వచిచన్ పరమ్యణపూరవకమైన్
వాకాము నిరంత్రమును సంపూరణ సిదిిపందిన్ కుమ్యరుని నియమించెను
గనుక,
ఈయన్ ఆ పరధాన్యాజకులవల మొదట త్న్ సొంత్ ప్రపములకొరకు
త్రువాత్ పరజల ప్రపములకొరకును దిన్దిన్ము బలులను అరిపంపవలసిన్
అవసరము గలవాడు కాడు; త్నున తాను అరిపంచ కొన్నపుపడు ఒకకసారే
యీ పనిచేసి ముగించెను.
మేము వివరించచన్న సంగతులలోని సారాంశ మేదన్గా.

(for those priests were made without an oath, but He with an oath by Him
who said unto Him: "The Lord swore and will not repent, `Thou art a priest
for ever after the order of Melchizedek.'"),
by so much more was Jesus made a surety of a better testament.

And those priests truly were many, because they were not suffered to
continue by reason of death;
but this Man, because He continueth forever, hath an unchangeable
priesthood.
Therefore He is able also to save to the uttermost those who come unto
God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them.

For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices; therefore it is of
necessity that this Man have something also to offer.

For if He were on earth, He should not be a priest, seeing that there are
priests who offer gifts according to the law,

and who serve unto the copy and shadow of heavenly things, as Moses was
admonished by God when he was about to make the tabernacle. For,"See,"
saith He, "that thou make all things according to the pattern shown to thee
on the mount."
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మ్న్కు అటిు పరధాన్యాజకుడు ఒకడునానడు. ఆయన్ పరిశుదా
ి లయమున్కు,
అన్గా మ్నుషుాడుకాక పరభువే సాథపంచిన్ నిజమైన్ గుడారమున్కు
పరిచారకుడెై యండి, పరలోకమ్ందు మ్హామ్హుని సింహాసమున్కు
కుడిప్రరశవమున్ ఆస్త్నుడాయెను.
పరత్ర పరధాన్యాజకుడు అరపణలను బలులను అరిపంచటకు నియమింప
బడును. అందుచేత్ అరిపంచటకు ఈయన్కు ఏమైన్ ఉండుట అవశాము.

But now hath He obtained a more excellent ministry, by how much also He
is the Mediator of a better covenant, which was established upon better
promises.

4

ధరిశాసతీపరకారము అరపణలు అరిపంచవారునానరు గనుక ఈయన్
భూమిమీద ఉన్న యెడల యాజకుడెై యండడు.
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మోషే గుడారము అమ్రచబోయిన్పుపడు కొండమీద నీకు చూపబడిన్
మ్యదిరిచొపుపన్ సమ్సతమును చేయటకు జాగరత్తపడుము అని దేవునిచేత్
హెచచరింపబడిన్ పరకారము ఈ యాజకులు పరలోకసంబంధమ్గు వసు
త వుల
ఛాయా రూపకమైన్ గుడారమున్ందు సేవచేయదురు.

For finding fault with them, He saith, "Behold, the days come," saith the
Lord, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with
the house of Judah-not according to the covenant that I made with their fathers in the day
when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt,
because they continued not in My covenant, and I regarded them not, saith
the Lord.
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ఈయన్ యె
ై తే ఇపుపడు మ్రియెకుకవెైన్ వాగా
ద న్ములనుబటిు నియ
మింపబడిన్ మ్రి యెకుకవెైన్ నిబంధన్కు మ్ధావరిియె
ై యనానడు గనుక
మ్రి శ్రరష్ఠమైన్ సేవకత్వము పంది యనానడు.

For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those
days, saith the Lord: I will put My laws into their minds and write them in
their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to Me a people.
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ఏలయన్గా ఆ మొదటి నిబంధన్ లోపము లేనిదైతే రండవదానికి
అవకాశముండనేరదు.

And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother,
saying, `Know the Lord,' for all shall know Me, from the least to the greatest.
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For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their
iniquities will I remember no more."
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అయితే ఆయన్ ఆకేుపంచి వారితో ఈల్లగు చెపుపచనానడు పరభువు
ఇటాననుఇదిగో యొక కాలము వచచ చన్నది. అపపటిలో ఇశారయేలు
ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను నేను కొరత్తనిబంధన్ చే¸
అది నేను ఐగుపు
త దేశములోనుండివీరి పత్రులను వెలుపలికి
రపపంచటకెైవారిని చెయిా పట్ట
ు కొనిన్ దిన్మున్వారితో నేను చేసిన్
నిబంధన్వంటిది కాదు.ఏమ్న్గావారు నా నిబంధన్లో నిల
ఆ దిన్ములైన్ త్రువాత్ ఇశారయేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు నిబంధన్
యేదన్గా,వారి మ్న్సుసలో నా ధరివిధులను ఉంచెదను వారి
హృదయములమీద వాటిని వా
ర యదును నేను వారికి దేవుడునై యందును
వారు నాకు పరజలై యందురు.
వారిలో ఎవడును పరభువును తెలిసికొనుడని త్న్ పటుణసు
థ నికెైన్ను త్న్
సహోదరునికెైన్ను ఉపదేశముచేయడు వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పదదల
వరకు అందరును న్నున తెలిసికొందురు.
నేను వారి దోష్ముల విష్యమై దయగలిగి వారి ప్రపములను ఇకను
ఎన్నడును జా
ా పకము చేసికొన్న్ని పరభువు సెలవిచచచనానడు.
ఆయన్ కొరత్తనిబంధన్ అని చెపుపటచేత్ మొదటిది ప్రత్దిగా చేసియనానడు.
ఏది ప్రత్గిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశామ్గుటకు సిదిముగా ఉన్నది.
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For if that first covenant had been faultless, then should no place have been
sought for the second.

In that He saith "a new covenant," He hath made the first old. Now that
which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.
Then verily, the first covenant also had ordinances of divine service and a
worldly sanctuary.

For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and
the table and the showbread, which is called the sanctuary.
And after the second veil was the tabernacle which is called the Holiest of
All,
which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round
about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's
rod that budded, and the tablets of the covenant;

మొదటి నిబంధన్కెైతే సేవానియమ్ములును ఈ లోక సంబంధమైన్
and over it were the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which
పరిశుదిసథలమును ఉండెను.
we cannot now speak particularly.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఏల్లగన్గా మొదట ఒక గుడారమేరపరచబడెను. అందులో దీపసతంభ్మును,
బలాయ, దానిమీద ఉంచబడిన్ ర్కట్టులును ఉండెను, దానికి పరిశుదిసథలమ్ని
పేరు.
రండవ తెరకు ఆవల అత్రపరిశుదిసథలమ్ను గుడారముండెను.

Now when these things were thus ordained, the priests went always into
the first tabernacle, accomplishing the service to God.

4

అందులో సువరణధూప్రరిియ, అంత్టను బంగారురేకులతో తాపబడిన్
నిబంధన్మ్ందసమును ఉండెను. ఆ మ్ందసములో మ్నానగల బంగారు
ప్రత్ియ, చిగిరించిన్ అహరోను చేత్రకఱ్ఱయ, నిబంధ

the Holy Ghost by this signifying that the way into the Holiest of All was not
yet made manifest so long as the first tabernacle was yet standing.

9

5

దానిపైని కరుణాపీఠమును కముికొనుచన్న మ్హిమ్గల కెరూబులుండెను.
వీటినిగూరిచ యిపుపడు వివరముగా చెపప వలాపడదు.
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But into the second went the high priest alone once every year, not without
blood, which he offered for himself and for the errors of the people,

It was a figure for the time then present in which were offered both gifts
and sacrifices, which could not make him that did the service perfect, as
pertaining to the conscience,
ఇవి ఈల్లగు ఏరపరచబడి న్పుపడు యాజకులు సేవచేయచ, నిత్ామును since it concerned only meats and drinks and divers washings and carnal
ఈ మొదటి గుడారములోనికి వెళ్ల
ా దురు గాని
ordinances imposed on them until the time of reformation.
సంవత్సరమున్కు ఒకక సారి మ్యత్ిమే పరధాన్ యాజకుడొకకడ రకిముచేత్
But Christ, having come a High Priest of good things to come, by a greater
పట్ట
ు కొని రండవ గుడారములోనికి పరవేశించను. ఆ రకిము త్న్కొరకును పరజల and more perfect tabernacle, not made with hands (that is to say, not of this
అజా
ా న్కృత్ముల కొరకును అత్డరిపంచను.
building),
దీనినిబటిు ఆ మొదటి గుడార మింక నిలుచచండగా అత్రపరిశుదిసథలములో
neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered
పరవేశించ మ్యరుము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదా
ి త్ి తెలియజేయ
in once into the Holy Place, having obtained eternal redemption for us.
చనానడు.
ఆ గుడారము పరసు
త త్కాలమున్కు ఉపమ్యన్ ముగా ఉన్నది. ఈ
For if sprinkling the unclean with the blood of bulls and goats and the ashes
ఉపమ్యనారథమునుబటిు మ్న్సాసకిు విష్యములో ఆరాధకునికి సంపూరణసిదిి
of a heifer sanctifieth to the purifying of the flesh,
కలుగజేయలేని అరపణలును బలులును అరిపంపబడుచన్నవి.
ఇవి దిదు
ద బాట్ట జరుగుకాలము వచచవరకు విధింపబడి, అన్నప్రన్
ములతోను నానావిధములైన్ పరకాుళన్ములతోను సంబం ధించిన్
శరీరాచారములు మ్యత్ిమైయన్నవి.
అయితే కీరసు
త రాబోవుచన్న మేలులవిష్యమై పరధాన్యాజకుడుగా వచిచ,
తానే నిత్ామైన్ విమోచన్ సంప్రదించి, హసతకృత్ము కానిది, అన్గా ఈ సృష్ు
సంబంధము కానిదియ, మ్రి ఘన్మై

how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit
offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead
works to serve the living God?
And for this cause He is the Mediator of the new testament, that by means
of death, for the redemption of the transgressions that were covered under
the first testament, those who are called might receive the promise of
eternal inheritance.
For where a testament is, there must also of necessity be the death of the
testator.
For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength
at all while the testator liveth.

మేకలయొకకయ కోడెలయొకకయ రకిముతో కాక, త్న్ సవరకిముతో
ఒకకసారే పరిశుదిసథలములో పరవేశించెను.
ఏలయన్గా మేకలయొకకయ, ఎడాయొకకయ రకిమును, మైలపడిన్
వారిమీద ఆవుదూడ బూడిద చలు
ా టయ, శరీరశుదిి కలుగున్ట్ట
ా వారిని
పరిశుదిపర చిన్యెడల,
నితుాడగు ఆత్ిదావరా త్నునతాను దేవునికి నిరోదష్నిగా అరిపంచ కొనిన్
And so not even the first testament was dedicated without blood.
కీరసు
త యొకక రకిము, నిరీజవకిరయలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించటకు మీ
మ్న్సాసకిుని ఎంతో యెకుకవగా శుదిిచేయను.
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ఈ హేతువుచేత్ మొదటి నిబంధన్ కాలములో జరిగిన్ అపరాధములనుండి
విమోచన్ము కలుగుటకెై ఆయన్ మ్రణము పందిన్ందున్, పలువబడిన్
వారు నిత్ామైన్ సావసథామును గూరిచన్ వాగా
ద న్మును పందు నిమిత్తము
ఆయన్ కొరత్తనిబంధన్కు మ్ధావరిియె
ై యనానడు.
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మ్రణశాసన్మకకడ ఉండునో అకకడ మ్రణశాసన్ము వా
ర సిన్వాని మ్రణము
అవశాము.
ఆ శాసన్మును వా
ర సిన్వాడు మ్రణము పందితేనే అదిచెలు
ా ను; అది
వా
ర సిన్వాడు జీవించచండగా అది ఎపుపడెైన్ను చెలు
ా నా?
ఇందుచేత్ మొదటి నిబంధన్కూడ రకిములేకుండ పరత్రష్ఠంపబడలేదు.
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For when Moses had spoken every precept to all the people according to
the law, he took the blood of calves and of goats, with water and scarlet
wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people,

saying, "This is the blood of the testament which God hath enjoined unto
you."
Moreover he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of
the ministry.
And by the law almost all things are purged with blood, and without
shedding of blood there is no remission.
ధరిశాసతీపరకారము మోషే పరత్ర యాజాను పరజలతో చెపపన్త్రువాత్, ఆయన్ It was therefore necessary that the copies of things in the heavens should
నీళాతోను, రకివరణముగల గొఱ్ఱబచచతోను, హిసోసపుతోను,కోడెలయొకకయ be purified with these, but the heavenly things themselves with better
మేకలయొకకయ రకిమును తీసికొని
sacrifices than these.
దేవుడు మీకొరకు విధించిన్ నిబంధన్ రకిమిదే అని చెపుపచ, గరంథముమీదను For Christ has not entered into the holy places made with hands, which are
పరజలందరి మీదను పోరకిుంచెను.
copies of the true, but into Heaven itself, now to appear in the presence of
God for us.
అదేవిధముగా గుడారముమీదను సేవాప్రత్ిలనినటి మీదను ఆ రకిమును
Nor yet should He offer Himself often, as the high priest entereth into the
పోరకిుంచెను.
holy place with blood of others every year;
మ్రియ ధరిశాసతీ పరకారము సమ్సత వసు
త వులును రకిముచేత్
for then would He have had to suffer often since the foundation of the
శుదిిచేయబడున్నియ, రకిము చిందింపకుండ ప్రప క్షమ్యపణ కలుగదనియ world; but now once, in the end of the world, hath He appeared to put away
సామ్యన్ాముగా చెపపవచచను.
sin by the sacrifice of Himself.
పరలోకమ్ందున్న వాటిని పోలిన్ వసు
త వులు ఇటిు బలుల వలన్
And as it is appointed unto men once to die, but after this the Judgment,
శుదిిచేయబడవలసియండెను గాని పరలోక సంబంధ మైన్వి వీటికంట్ట
శ్రరష్ఠమైన్ బలులవలన్ శుదిిచేయబడ వలసియండెను.
అందువలన్ నిజమైన్ పరిశుదిసథలమును పోలి హసతకృత్మైన్
so Christ was once offered to bear the sins of many; and unto those who
పరిశుదిసథలములలో కీరసు
త పరవేశింపలేదు గాని, యిపుపడు మ్న్కొరకు దేవుని look for Him shall He appear the second time without sin, unto salvation.
సముఖమ్ందు కన్బడుటకు పరలొ
అంతేకాదు, పరధాన్యాజకుడు పరత్ర సంవత్సరము త్న్దికాని రకిము తీసికొని For the law, having a shadow of the good things to come and not the very
పరిశుదిసథలములోనికి పరవేశించిన్ట్ట
ా , ఆయన్ అనేక పరాాయములు
image of those things, can never, with those sacrifices which they offered
త్నునతాను అరిపంచకొనుటకు పరవేశిం
continually year by year, make those who come unto it perfect.
అటాయిన్యెడల జగతు
త పునాది వేయబడిన్ది మొదలుకొని ఆయన్ అనేక
పరాాయములు శర మ్పడవలసివచచను. అయితే ఆయన్ యగముల
సమ్యపతయందు త్నునతానే బలిగా అరిపంచకొనుటవల
మ్నుషుాలొకకసారే మ్ృత్రపందవలన్ని నియమింపబడెను; ఆ త్రువాత్
తీరుప జరుగును.
ఆల్లగున్నే కీరసు
త కూడ అనేకుల ప్రపములను భ్రించటకు ఒకకసారే
అరిపంపబడి, త్న్కొరకు కనిపట్ట
ు కొని యండువారి రక్షణ నిమిత్తము
ప్రపములేకుండ రండవసారి పరత్ాక్ష మ్గును.

For then would not sacrifices have ceased to be offered? For worshipers
once purged should have had no more consciousness of sins.
But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year,
for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away
sins.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ధరిశాసతీము రాబోవుచన్న మేలుల ఛాయగలదియే గాని ఆ వసు
త వుల
నిజసవరూపము గలదికాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ
అరిపంచ ఒకకటే విధమైన్ బలులు వాటిని తెచచవారికి ఎన్నడును
సంపూరణసిదిి కలుగజేయ నేరవు.
ఆల్లగు చేయగలిగిన్యెడల సేవించవార్కకకసారే శుదిపరచబడిన్ త్రువాత్
వారి మ్న్సాసకిుకి ప్రపజాపత ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిపంచట
మ్యనుదురు గదా.
అయితే ఆ బలులు అరిపం చటచేత్ ఏటేట ప్రపములు జా
ా పకమున్కు
వచచచన్నవి
ఏలయన్గా ఎడాయొకకయ మేకలయొకకయ రకిము ప్రపములను
తీసివేయట అసాధాము.
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ఆయన్ నీ చిత్తము నరవేరుచటకు ఇదిగో నేను వచిచయనానన్ని
చెపుపచనానడు. ఇవనినయ ధరిశాసతీముచొపుపన్ అరిపంప బడుచన్నవి.
ఆ రండవదానిని సిథరపరచటకు మొదటి దానిని కొటిువేయచనానడు.

from henceforth to wait until His enemies be made His footstool.
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For by one offering He hath perfected for ever those who are sanctified.
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యేసుకీరసు
త యొకక శరీరము ఒకకసారియే అరిపంపబడుటచేత్ ఆ చిత్తమును
బటిు మ్న్ము పరిశుదిపరచబడియనానము.
మ్రియ పరత్ర యాజకుడు దిన్దిన్ము సేవచేయచ, ప్రపములను
ఎన్నటికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మ్యటిమ్యటికి అరిపం చచ ఉండును.

Hebrews
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ఈయన్యె
ై తే ప్రపములనిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచ ఒకక బలిని అరిపంచి, "This is the covenant that I will make with them after those days, saith the
Lord: I will put My laws into their hearts, and in their minds will I write them;
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అపపటినుండి త్న్ శతు
ి వులు త్న్ ప్రదములకు ప్రదపీఠముగా చేయబడు
వరకు కనిపట్ట
ు చ దేవుని కుడిప్రరశామున్ ఆస్త్నుడాయెను.

and their sins and iniquities will I remember no more."
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Now where remission of these is, there is no more offering for sin.
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ఒకక అరపణచేత్ ఈయన్ పరిశుదిపరచబడు వారిని సదాకాలమున్కు
సంపూరు
ణ లనుగా చేసియనానడు.
ఈ విష్యమై పరిశుదా
ి త్ికూడ మ్న్కు సాక్షామిచచ చనానడు.

కాబటిు ఆయన్ ఈ లోకమ్ందు పరవేశించన్పుపడు ఈల్లగు చెపుప
చనానడు.బలియ అరపణయ నీవు కోరలేదుగానినాకొక శరీరమును
అమ్రిచత్రవి.
పూరణహోమ్ములును ప్రపపరిహారారథబలులును నీకిష్ఠమైన్వికావు.
అపుపడు నేనుగరంథపుచటులో న్నునగూరిచ వా
ర యబడిన్ పరకారము, దేవా, నీ
చిత్తము నరవేరుచటకు ఇదిగో నేను వచిచయనానన్ంటిని.
బలులు అరపణలు పూరణహోమ్ములు ప్రపపరి హారారథబలులును నీవు
కోరలేదనియ, అవి నీకిష్ఠమైన్వి కావనియ పైని చెపపన్ త్రువాత్

Therefore when He cometh into the world, He saith, "Sacrifice and offering
Thou wouldest not have, but a body hast Thou prepared for Me.

In burnt offerings and sacrifices for sin Thou hast had no pleasure.

Then said I, `Lo, I come (in the volume of the Book it is written of Me) to do
Thy will, O God.'"
Above when He said, "Sacrifice and offering and burnt offerings, and
offering for sin Thou wouldest not have, neither hadst pleasure therein"
(which are offered in accordance with the law),
then said He, "Lo, I come to do Thy will, O God," He taketh away the first,
that He may establish the second.
By this will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ
once for all.
And every priest standeth daily ministering and offering time and again the
same sacrifices, which can never take away sins.
But this Man, after He had offered one sacrifice for sins for ever, sat down at
the right hand of God,

Of this the Holy Ghost also is a witness to us; for after He had said before,

Having therefore boldness, brethren, to enter into the Holiest by the blood
of Jesus,
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ఏల్లగన్గా ఆ దిన్ములైన్ త్రువాత్ నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన్
ఇదేనా ధరివిధులను వారి హృదయము న్ందుంచి వారి మ్న్సుసమీద వాటిని
వా
ర య దును అని చెపపన్ త్రువాత్
వారి ప్రపములను వారి అకరమ్ములను ఇకను ఎన్నటికిని జా
ా పకముచేసికొన్ను
అని పరభువు చెపుపచనానడు.
వీటి క్షమ్యపణ ఎకకడ కలుగునో అకకడ ప్రపపరి హారారథబలి యికను
ఎన్నడును ఉండదు.
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మ్న్సాసకిుకి కలిష్ము తోచకుండున్ట్ట
ా పోరకిుంపబడిన్ హృదయములు
గలవారమును, నిరిలమైన్ ఉదకముతో సానన్ముచేసిన్ శరీరములు
గలవారమునై యండి, విశావసవిష్యములో సంపూరణ నిశచయత్ కలిగి,
యథారథమైన్ హృదయముతో మ్న్ము దేవుని సనిన ధాన్మున్కు చేరుదము.
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వాగా
ద న్ము చేసిన్వాడు న్మ్ిదగిన్ వాడు గనుక మ్న్ నిరీక్షణ విష్యమై మ్న్
మొపుపకొనిన్ది నిశచలముగా పట్ట
ు కొందము.
కొందరు మ్యనుకొను చన్నట్ట
ు గా, సమ్యజముగా కూడుట మ్యన్క, ఒకనినొకడు
హెచచరించచ,
ఆ దిన్ము సమీపంచట మీరు చూచిన్కొలది మ్రి యెకుకవగా ఆల్లగు
చేయచ, పేరమ్ చూపుటకును సతాకరాములు చేయటకును ఒకనినొకడు
పురికొలపవలన్ని ఆలోచింత్ము.
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సహోదరుల్లరా, యేసు మ్న్కొరకు పరత్రష్ఠంచిన్ మ్యరుమున్, అన్గా
నూత్న్మైన్దియ, జీవముగలదియ, ఆయన్ శరీరము అను తెరదావరా
యేరపరచబడిన్దియనైన్ మ్యరుమున్,
ఆయన్ రకిమువలన్ పరిశుదిసథలమున్ందు పరవే శించటకు మ్న్కు ధైరాము
కలిగియన్నది గనుకను,
దేవుని యింటిపైన్ మ్న్కు గొపప యాజకుడునానడు గనుకను,

by a new and living Way, which He hath consecrated for us through the veil
(that is to say, His flesh),
and having a High Priest over the house of God,
let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our
hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure
water.
Let us hold fast to the profession of our faith without wavering (for He is
faithful who promised),
and let us consider one another to provoke unto love and to good works,
not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of
some, but exhorting one another, and so much the more as ye see the Day
approaching.
For if we sin willfully after having received the knowledge of the truth, there
remaineth no more sacrifice for sins,

but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation, which
shall devour the adversaries.
He that despised Moses' law died without mercy on the testimony of two or
three witnesses.
Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy
who hath trodden under foot the Son of God, and hath accounted the blood
of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath
despised the Spirit of grace?
మ్న్ము సత్ామునుగూరిచ అనుభ్వజా
ా న్ము పందిన్ త్రువాత్
For we know Him that hath said, "Vengeance belongeth unto Me; I will
బుదిిపూరవకముగా ప్రపము చేసిన్యెడల ప్రప ములకు బలి యికను ఉండదు recompense," saith the Lord. And again, "The Lord shall judge His people."
గాని
నాాయపు తీరుపన్కు భ్యముతో ఎదురుచూచటయ, విరోధులను
It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
దహింపబోవు తీక్షణమైన్ అగినయ నికను ఉండును.
ఎవడెైన్ను మోషే ధరిశాసతీమును నిరాకరించిన్యెడల ఇదదరు ముగు
ు రు
But call to remembrance the former days in which, after ye were
సాకు
ు ల మ్యటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపంచదురు.
illuminated, ye endured a great fight of afflictions,
ఇట్ట
ా ండగా దేవుని కుమ్యరుని, ప్రదములతో తొ
ి కిక, తాను
partly while ye were being made a gazingstock both by reproaches and
పరిశుదిపరచబడుటకు సాధన్మైన్ నిబంధన్ రకిమును అపవిత్ిమైన్దిగా
afflictions, and partly while ye became companions of those who were so
ఎంచి, కృపకు మూలమ్గు ఆత్ిను త్రరసకరించిన్వాడు ఎంత్ ఎకుకవెైన్
used.
దండన్కు ప్రతు
ి డుగా ఎంచబడున్ని మీకు తోచను?
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పగతీరుచట నా పని, నేనే పరత్రఫలమితు
త న్నియ మ్రియ పరభువు త్న్
పరజలకు తీరుప తీరుచను అనియ చెపపన్వానిని ఎరుగుదుము గదా.
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జీవముగల దేవుని చేత్రలో పడుట భ్యంకరము.
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అయితే మీరు వెలిగింపబడిన్మీదట, శర మ్లతో కూడిన్ గొపప పోరాటము
సహించిన్ పూరవపుదిన్ములు జా
ా పకము తెచచకొనుడి.
ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభ్వించటచేత్
పదిమ్ందిలో ఆరడిపడిత్రరి; మ్రియొక విధముగా చూచితే, వాటి న్నుభ్
వించిన్వారితో ప్రలివారలైత్రరి.
ఏల్లగన్గా మీరు ఖైదులో ఉన్నవారిని కరుణంచి, మీకు మ్రి శ్రరష్ఠమైన్దియ
సిథరమైన్దియనైన్ సావసథామున్నదని యెరిగి, మీ ఆసిత కోలుపోవుటకు
సంతోష్ముగా ఒపుపకొంటిరి.
కాబటిు మీ ధైరామును విడిచిపటుకుడి; దానికి పరత్రఫలముగా గొపప
బహుమ్యన్ము కలుగును.
మీరు దేవుని చిత్తమును నరవేరిచన్వారై , వాగా
ద న్ముపందు నిమిత్తము మీకు
ఓరిమి అవసరమై యన్నది.
ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉన్నది, వచచచన్నవాడు ఆలసాముచేయక
వచచను.
నా యెదుట నీత్రమ్ంతుడెైన్వాడు విశావసమూలముగా జీవించను గాని
అత్డు వెనుకతీసిన్ యెడల అత్ని యందు నా ఆత్ికు సంతోష్ముండదు.
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For ye had compassion on me in my bonds and took joyfully the despoiling
of your goods, knowing in yourselves that ye have in Heaven a better and an
enduring substance.
Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of
reward.
For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye
might receive the promise.
"For yet a little while, and He that shall come will come, and will not tarry.

Now the just shall live by faith; but if any man draw back, My soul shall have
no pleasure in him."
But we are not of those who draw back unto perdition, but of those who
believe, to the saving of the soul.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not
seen.
For by it the elders obtained a good report.

Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of
God, so that things which are seen were not made of things which do
appear.
అయితే మ్న్ము న్శించటకు వెనుకతీయవారము కాము గాని ఆత్ిను
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by
రకిుంచకొనుటకు విశావసము కలిగిన్వారమై యనానము.
which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts;
and by it he, being dead, yet speaketh.
విశావసమ్నున్ది నిరీకిుంపబడువాటియొకక నిజ సవరూపమును,
By faith Enoch was translated, that he should not see death, "and was not
అదృశామైన్వి యన్నవనుటకు రుజువునై యన్నది.
found because God had translated him." For before his translation he had
this testimony: that he pleased God.
దానినిబటిుయే పదదలు సాక్షాముపందిరి.
But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God
must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently
seek Him.
పరపంచములు దేవుని వాకామువలన్ నిరాిణమైన్వనియ, అందునుబటిు
By faith Noah, being warned by God of things not yet seen, moved with fear,
దృశామైన్ది కన్బడెడు పదారథములచే నిరిింప బడలేదనియ విశావసముచేత్ prepared an ark for the saving of his house, by which he condemned the
గరహించకొనుచనానము.
world and became heir of the righteousness which is by faith.
విశావసమునుబటిు హేబెలు కయీనుకంట్ట శ్రరష్ఠమైన్ బలి దేవునికి అరిపంచెను.
దేవుడత్ని అరపణలనుగూరిచ సాక్షామిచిచన్పుపడు అత్డు ఆ
విశావసమునుబటిు నీత్ర మ్ంతుడని సాక్షాము పందను. అత్డు
మ్ృత్రనొందియ ఆ విశావసముదావరా మ్యటల్లడుచనానడు.
విశావసమునుబటిు హనోకు మ్రణము చూడకుండున్ట్ట
ా కొని పోబడెను;
అత్డు కొనిపోబడకమునుపు దేవునికి ఇషు
ు డెై యండెన్ని సాక్షాము పందను;
కాగా దేవుడత్ని కొని పోయెను గనుక అత్డు కన్బడలేదు.

By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he
should later receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not
knowing whither he went.
By faith he sojourned in the land of promise as in a strange country,
dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same
promise.
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విశావసములేకుండ దేవునికి ఇషు
ు డెైయండుట అసాధాము; దేవునియొదదకు
వచచవాడు ఆయన్ యనానడనియ, త్నున వెదకువారికి ఫలము
దయచేయవాడనియ న్మ్ివలను గదా.
విశావస మునుబటిు నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ దేవునిచేత్
హెచచరింపబడి భ్యభ్కు
ి లు గలవాడెై, త్న్ యింటివారి రక్షణకొరకు ఒక
ఓడను సిదిముచేసెను; అందువలన్ అత్డు లోకముమీద నేరసాథపన్చేసి విశావస
మునుబటిు కలుగు నీత్రకి వారసుడాయెను.

For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is
God.

అబా
ర హాము పలువ బడిన్పుపడు విశావసమునుబటిు ఆ పలుపున్కు లోబడి,
తాను సావసథాముగా పందనైయన్న పరదేశమున్కు బయలువెళ్లాను. మ్రియ
ఎకకడికి వెళావలనో అది ఎరుగక బయల
విశావసమునుబటిు అత్డును, అత్నితో ఆ వాగా
ద న్మున్కు సమ్యన్వారసులైన్
ఇసాసకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించచ, అనుాల దేశ
ములో ఉన్నట్ట
ు గా వాగదత్తదేశములో పరవాసులైరి.

Therefore there sprang even from one, and him as good as dead, as many as
the stars of the sky in multitude, and innumerable as the sand which is by
the seashore.
These all died in faith, not having received the promises but having seen
them afar off, and were persuaded by them and embraced them, and
confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.

10

ఏలయన్గా దేవుడు దేనికి శిలిపయ నిరాిణకుడునై యనానడో,
పునాదులుగల ఆ పటుణముకొరకు అబా
ర హాము ఎదురుచూచచండెను.

For those who say such things declare plainly that they are seeking a
fatherland.
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11

And truly, if they had been mindful of that country from whence they came
out, they might have had opportunity to have returned.
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విశావసమునుబటిు శారాయ వాగా
ద న్ము చేసిన్వాడు న్మ్ిదగిన్వాడని
యెంచ కొనను గనుక తాను వయసుస గత్రంచిన్దైన్ను గరభము ధరించటకు
శకిిపందను.
అందుచేత్ మ్ృత్తులుాడెైన్ ఆ యొకనినుండి, సంఖాకు
ఆకాశన్క్షత్ిములవలను, సముదరతీరమ్ందలి లకికంప శకాముకాని
యిసుకవలను సంతాన్ము కలిగెను.
వీరందరు ఆ వాగా
ద న్ముల ఫలము అనుభ్వింపక పోయి న్ను, దూరమునుండి
చూచి వందన్ముచేసి, తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై
యనానమ్ని ఒపపకొని, విశావసముగలవారై మ్ృత్రనొందిరి.
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of whom it was said, "In Isaac shall thy seed be called,"

Hebrews

11

15

ఈల్లగు చెపుపవారు త్మ్ సవదేశమును వెదకుచనానమ్ని విశద
పరచచనానరు కారా?
వారు ఏదేశమునుండి వచిచరో ఆ దేశమును జా
ా పకమ్ందుంచకొన్నయెడల
మ్రల వెళ్ల
ా టకు వారికి వీలు కలిగియండును.
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Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was
delivered of a child when she was past the age, because she judged Him
faithful who had promised.

But now they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God
is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a City.
By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac; and he that had
received the promises offered up his only begotten son,

accounting that God was able to raise him up even from the dead, from
whence he also received him, in a figurative sense.

అయితే వారు మ్రి శ్రరష్ఠమైన్ దేశమును, అన్గా పరలోకసంబంధమైన్ దేశమును By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.
కోరుచనానరు. అందుచేత్ తాను వారి దేవుడన్ని అనిపంచకొనుటకు దేవుడు
వారినిగూరిచ సిగు
ు పడడ
అబా
ర హాము శోధింపబడి విశావసమునుబటిు ఇసాస కును బలిగా అరిపంచెను.
By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and
worshiped, leaning upon the top of his staff.
ఎవడు ఆ వాగా
ద న్ములు సంతోష్ముతో అంగీకరించెనో,ఇసాసకువలన్నైన్ది నీ By faith Joseph, when he was dying, made mention of the departing of the
సంతాన్మ్న్బడును అని యెవనితో చెపపబడెనో, ఆ అబా
ర హాము, మ్ృతులను children of Israel, and gave commandment concerning his bones.
సహిత్ము లేపుటకు దేవుడు శకిిమ్ంతుడని యెంచిన్వాడెై,
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త్న్ యేకకుమ్యరుని అరిపంచి, ఉపమ్యన్రూపముగా అత్నిని
మ్ృతులలోనుండి మ్రల పందను.

Hebrews

11

20

Hebrews

11

21

Hebrews

11

22

Hebrews

11

23

Hebrews

11

24

Hebrews

11

25

Hebrews

11

26

Hebrews

11

27

విశావసమునుబటిు ఇసాసకు జరుగబోవు సంగతుల విష్యమై యాకోబును
ఏశావును ఆశీరవదించెను.
విశావసమునుబటిు యాకోబు అవసాన్కాలమ్ందు యోసేపు కుమ్యరులలో
ఒకొకకకని ఆశీరవదించి త్న్ చేత్రకఱ్ఱ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి
న్మ్సాకరము చేసెను.
యోసేపు త్న్కు అవసాన్కాలము సమీపంచిన్పపడు విశావసమునుబటిు
ఇశారయేలు కుమ్యరుల నిరుమ్న్మునుగూరిచ పరశంసించి త్న్ శలాములను
గూరిచ వారికి ఆజా
ా పంచెను.
మోషే పుటిున్పుపడు అత్ని త్లిదండు
ర లు ఆ శిశువు సుందరుడెై యండుట
చూచి, విశావసమునుబటిు రాజాజాకు భ్యపడక, మూడు మ్యసములు అత్ని
దాచిపటిురి.
మోషే పదదవాడెైన్పుపడు విశావసమునుబటిు ఐగుపు
త ధన్ముకంట్ట
కీరసు
త విష్యమైన్ నింద గొపప భాగామ్ని యెంచకొని,
అలపకాలము ప్రప భోగము అనుభ్వించటకంట్ట దేవుని పరజలతో శర మ్
అనుభ్వించట మేలని యోచించి,
ఫరో కుమ్యరియొకక కుమ్యరుడని అనిపంచకొనుటకు
ఒపుపకొన్లేదు;ఏలయన్గా అత్డు పరత్రఫలముగా కలుగబోవు
బహుమ్యన్మ్ందు దృష్ు యంచెను.
విశావసమునుబటిు అత్డు అదృశుాడెైన్వానిని చూచచన్నట్ట
ు
సిథరబుదిిగలవాడెై, రాజాగరహమున్కు భ్యపడక ఐగుపు
త ను విడిచిపోయెను.
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విశావసమునుబటిు రాహాబను వేశా వేగులవారిని సమ్యధాన్ ముగా
చేరుచకొనిన్ందున్ అవిధేయలతోప్రట్ట న్శింపక పోయెను.
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ఇకను ఏమి చెపుపదును? గిదోాను, బారాకు, సమోసను, యెఫా
త , దావీదు,
సమూయేలను వారిని గూరిచయ, పరవకిలనుగూరిచయ వివరించటకు
సమ్యము చాలదు.
వారు విశావసముదావరా రాజాములను జయించిరి; నీత్రకారాములను
జరిగించిరి; వాగా
ద న్ములను పందిరి; సింహముల నోళాను మూసిరి;

తొలిచూలు పలాలను నాశన్ము చేయవాడు ఇశారయేలీయలను ముటుకుండు
నిమిత్తము అత్డు విశావసమునుబటిు పసాకను, రకిపోరక్షణ ఆచారమును
ఆచరించెను.
విశావసమునుబటిు వారు పడి నేలమీద న్డిచిన్ట్ట
ా ఎఱ్ఱసముదరములో బడి
న్డచిపోయిరి. ఐగుపీతయలు ఆల్లగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి.
విశావసమునుబటిు యేడు దిన్ములవరకు పరదకిుణము చేయబడిన్ త్రువాత్
యెరికో గోడలు కూలను.

By faith Moses, when he was born, was hidden three months by his parents,
because they saw he was a handsome child; and they were not afraid of the
king's edict.
By faith Moses, when he had come of age, refused to be called the son of
Pharaoh's daughter,
choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the
pleasures of sin for a season,
esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt;
for he had respect unto the recompense of the reward.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king; for he endured
as seeing Him who is invisible.
Through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that
destroyed the firstborn should touch them.
By faith they passed through the Red Sea as by dry land, but the Egyptians,
in attempting to do so, were drowned.
By faith the walls of Jericho fell down, after they had been compassed about
for seven days.
By faith the harlot Rahab perished not with those who believed not, having
received the spies with peace.
And what shall I say more? For the time would fail me to tell of Gideon and
of Barak and of Samson and of Jephthah, of David also and Samuel and of
the prophets,
who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained
promises, stopped the mouths of lions,
quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword. Out of
weakness they were made strong, waxed valiant in battle, and turned to
flight the armies of the aliens.
Women received their dead raised to life again, and others were tortured,
not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection.
And others endured the trial of cruel mockings and scourgings, yea
moreover, of bonds and imprisonment.
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with
the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being
destitute, afflicted, tormented
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అగినబలమును చల్ల
ా రిచరి; ఖడుధారను త్పపంచకొనిరి; బలహీనులుగా ఉండి (of whom the world was not worthy). They wandered in deserts and in
బలపరచబడిరి; యదిములో పరాకరమ్శాలులైరి; అనుాల సేన్లను ప్రరదోలిరి. mountains, and in dens and caves of the earth.
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స్త్తీలు మ్ృతులైన్ త్మ్ వారిని పున్రుతా
థ న్మువలన్ మ్రల పందిరి. కొందరైతే
మ్రి శ్రరష్ఠమైన్ పున్రుతా
థ న్ము పందగోరి విడుదల పందనొలాక
యాత్న్పటుబడిరి.
మ్రికొందరు త్రరసాకరములను కొరడాదబబలను, మ్రి బంధకములను
ఖైదును అనుభ్ వించిరి.
రాళాతో కొటుబడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడుముతో
చంపబడిరి,గొఱ్ఱచరి ములను మేకచరిములను వేసికొని, దరిదు
ర లైయండి
శర మ్పడి హింసపందుచ,
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And these all, having obtained a good report through faith, received not the
promise,
God having provided some better thing for us, that they without us should
not be made perfect.
Therefore, seeing we also are compassed about by so great a cloud of
witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily
beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను
త్రరుగుల్లడుచ సంచరించిరి. అటిువారికి ఈ లోకము యోగామైన్ది కాదు.

looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that
was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down
at the right hand of the throne of God.
వీరందరు త్మ్ విశావసముదావరా సాక్షాము పందిన్ వారైన్ను. మ్న్ము
For consider Him that endured such contradiction from sinners against
లేకుండ సంపూరు
ణ లుకాకుండు నిమిత్తము,
Himself, lest ye be wearied and faint in your minds.
దేవుడు మ్న్కొరకు మ్రి శ్రరష్ఠమైన్దానిని ముందుగా సిది పరచెను గనుక వీరు In striving against sin, ye have not yet resisted unto bloodshed.
వాగా
ద న్ఫలము అనుభ్వింప లేదు.
ఇంత్ గొపప సాకిు సమూహము మేఘమువల మ్న్లను ఆవరించియన్నందున్ And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto
children: "My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint
when thou art rebuked by Him;
మ్న్ముకూడ పరత్రభారమును, సుళ్లవుగా చికుకలబెట్ట
ు ప్రపమును
for whom the Lord loveth He chasteneth, and scourgeth every son whom He
విడిచిపటిు, విశావసమున్కు కరియ దానిని కొన్సాగించవాడునైన్ యేసువెైపు receiveth."
చూచచ, మ్న్ యెదుట ఉంచబడిన్ పందములో ఓపకతో పరుగెతు
త దము.
ఆయన్ త్న్యెదుట ఉంచబడిన్ ఆన్ందముకొరకెై అవమ్యన్మును నిరాక్షాపటిు,
సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసన్ముయొకక కుడి ప్రరశవమున్
ఆస్త్నుడెైయనానడు.
మీరు అలసట పడకయ మీ ప్ర
ర ణములు విసుకకయ ఉండున్ట్ట
ా ,
If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is
ప్రప్రతుిలు త్న్కు వాత్రరేకముగ చేసిన్ త్రరసాకర మ్ంత్య ఓరుచకొనిన్
he whom the father chasteneth not?
ఆయన్ను త్లంచకొనుడి.
మీరు ప్రపముతో పోరాడుటలో రకిము కారున్ంత్గా ఇంక దానిని ఎదిరింపలేదు. But if ye be without chastisement, whereof all arepartakers, then ye are
bastards and not sons.
మ్రియ నా కుమ్యరుడా, పరభువు చేయ శిక్షను త్ృణీకరించకుము ఆయన్
Furthermore we have had fathers of our flesh who corrected us, and we
నినున గదిదంచిన్పుపడు విసుకకుము
gave them reverence. Shall we not far rather be in subjection unto the
Father of Spirits, and live?
పరభువు తాను పేరమించవానిని శికిుంచి తాను స్త్వకరించ పరత్ర కుమ్యరుని
For verily they chastened us for a few days according to their own pleasure,
దండించను అని కుమ్యరులతో సంభాష్ంచిన్ట్ట
ా మీతో సంభాంష్ంచ ఆయన్ but He for our profit, that we might be partakers of His holiness.
హెచచరికను మ్రచిత్రరి.
శికాుఫలము పందుటకెై మీరు సహించచనానరు; దేవుడు కుమ్యరులనుగా
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous;
మిముిను చూచచనానడు. త్ండిర శికిుంపని కుమ్యరుడెవడు?
nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto
those who are exercised thereby.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

కుమ్యళాయిన్వారందరు శిక్షలో ప్రలుపందుచనానరు, మీరు పందనియెడల
దురీబజులేగాని కుమ్యరులు కారు.
మ్రియ శరీర సంబంధులైన్ త్ండు
ర లు మ్న్కు శిక్షకులై యండిరి. వారి
యందు భ్యభ్కు
ి లు కలిగి యంటిమి; అటాయితే ఆత్ిలకు త్ండిరయె
ై న్
వానికి మ్రి యెకుకవగా లోబడి బరదుక వలనుగదా?
వారు కొనినదిన్ములమ్ట్ట
ు కు త్మ్ కిష్ుము వచిచన్ట్ట
ు మ్న్లను శికిుంచిరిగాని
మ్న్ము త్న్ పరిశుదిత్లో ప్రలుపందవలన్ని మ్న్ మేలుకొరకే ఆయన్ శికిుంచ
చనానడు.
మ్రియ పరసు
త త్మ్ందు సమ్సతశిక్షయ దుుఃఖకరముగా కన్బడునేగాని
సంతోష్కరముగా కన్ బడదు. అయిన్ను దానియందు అభాాసము
కలిగిన్వారికి అది నీత్రయను సమ్యధాన్కరమైన్ ఫలమిచచను.
కాబటిు వడలిన్ చేతులను సడలిన్ మోకాళాను బలపరచడి.
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మ్రియ కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమిత్తము మీ ప్రదములకు
మ్యరుములను సరళము చేసికొనుడి.
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అందరితో సమ్యధాన్మును పరిశుదిత్య కలిగి యండుటకు
పరయత్రనంచడి. పరిశుదిత్లేకుండ ఎవడును పరభువును చూడడు.
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మీలో ఎవడెైన్ను దేవుని కృపను పందకుండ త్పపపోవునేమో అనియ, చేదైన్
వేరు ఏదైన్ను మొలిచి కలవరపరచటవలన్ అనేకులు అపవితు
ి లై
పోవుదురేమో అనియ,
ఒక పూట కూటి కొరకు త్న్ జేాష్ఠత్వపు హకుకను అమిివేసిన్ ఏశావువంటి
భ్రషు
ు డెైన్ను వాభిచారియె
ై న్ను ఉండునేమో అనియ, జాగరత్తగా చూచకొనుడి.
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ఏశావు ఆ త్రువాత్ ఆశీరావదము పందగోరి కనీనళ్ల
ా విడుచచ
దానికోసరము శర దితో వెదకిన్ను, మ్యరుమ్న్సుసపంద న్వకాశము దొరకక
విసరిజంపబడెన్ని మీరరుగుదురు.
సపృశించి తెలిసికొన్దగిన్టిుయ, మ్ండుచన్నటిుయ కొండకును, అగినకిని,
కారు మేఘమున్కును, గాఢంధ కారమున్కును, తుప్రనుకును,
బూరధవనికిని, మ్యటల ధవనికిని మీరు వచిచయండలేదు. ఒక జంతువెైన్ను
ఆ కొండను తాకిన్యెడల రాళాతో కొటుబడవలన్ని ఆజా
ా పంచిన్ మ్యటకు
వారు తాళలేక,
ఆ ధవని వినిన్వారు మ్రి ఏ మ్యటయ త్మ్తో చెపపవలదని బత్రమ్యలు
కొనిరి.
మ్రియ ఆ దరశన్మంతో భ్యంకరముగా ఉన్నందున్ మోషేనేను మికికలి
భ్యపడి వణకు చనానన్నను.
ఇపుపడెైతే స్త్యోన్ను కొండకును జీవముగల దేవుని పటుణమున్కు, అన్గా
పరలోకపు యెరూష్లేమున్కును, వేవేలకొలది దేవదూత్లయొదదకును,

Therefore, lift up the hands which hang down and the feeble knees,
and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out
of the way, but let it rather be healed.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the
Lord,
looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of
bitterness spring up to trouble you, and thereby many be defiled;
lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel
of meat sold his birthright.
For ye know how afterward, when he would have inherited the blessing, he
was rejected; for he found no place of repentance, though he sought it
diligently with tears.
For ye have not come unto the mount which might be touched and that
burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest,
and the sound of a trumpet and the voice of words, which voice those who
heard entreated that the Word should not be spoken to them any more.
(For they could not endure that which was commanded, that: "if even so
much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through
with a dart."
And so terrible was the sight that Moses said, "I fear exceedingly and
quake.")
But ye have come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the
heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels,
to the general assembly and church of the firstborn, who are written in
Heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made
perfect,
and to Jesus the Mediator of the new covenant, and to the blood of
sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.
See that ye refuse not Him that speaketh, for if they escaped not who
refused Him that spoke on earth, much more shall we not escape if we turn
away from Him that speaketh from Heaven,
whose voice then shook the earth. But now He hath promised, saying, "Yet
once more I shake not the earth only, but also heaven."
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పరలోకమ్ందు వా
ర యబడియన్న జేాషు
ు ల సంఘమున్కును, వారి
మ్హోత్సవమున్కును, అందరి నాాయాధి పత్రయె
ై న్ దేవుని యొదదకును,
సంపూరణసిదిి పందిన్ నీత్ర మ్ంతుల ఆత్ిల యొదదకును,

And these words, "yet once more," signifieth the removing of those things
which can be shaken, such as things that are made, that those things which
cannot be shaken may remain.
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కొరత్తనిబంధన్కు మ్ధా వరిియె
ై న్ యేసునొదదకును హేబెలుకంట్ట మ్రి శ్రరష్ఠముగ
పలుకు పోరక్షణ రకిమున్కును మీరు వచిచయనానరు.

Therefore, we receiving a Kingdom which cannot be moved, let us have
grace whereby we may serve God acceptably, with reverence and godly fear.
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మీకు బుదిి చెపుపచన్నవానిని నిరాకరింపకుండున్ట్ట
ా చూచకొనుడి. వారు
భూమిమీదనుండి బుదిిచెపపన్ వానిని నిరాకరించిన్పుపడు
త్పపంచకొన్కపోయిన్యెడల, పరలోకమునుండి బుదిిచెపుపచన్న వానిని
విసరిజంచ మ్న్ము త్పపంచకొన్కపోవుట మ్రి నిశచయముగదా.

For our God is a consuming fire.
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Let brotherly love continue.
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అపుప డాయన్ శబదము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుపడు నే నింకొకసారి
భూమిని మ్యత్ిమేకాక ఆకాశమును కూడ కంపంపచేతును అని మ్యట
యిచిచయనానడు.
ఇంకొకసారి అను మ్యట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము అవి
సృష్ుంపబడిన్వన్నట్ట
ు చలింపచేయబడిన్వి బత్రతగా తీసి వేయబడున్ని
అరిమిచచచన్నది.
అందువలన్ మ్న్ము నిశచలమైన్ రాజామును పంది, దైవ కృప
కలిగియందము. ఆ కృప కలిగి విన్య భ్యభ్కు
ి లతో దేవునికి పీరత్రకరమైన్
సేవచేయదము,
ఏలయన్గా మ్న్ దేవుడు దహించ అగినయె
ై యనానడు.
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కాబటిు పరభువు నాకు సహాయడు, నేను భ్యపడను, న్రమ్యతు
ి డు నాకేమి
చేయగలడు? అనిమ్ంచి ధైరాముతో చెపపగలవారమై యనానము.

We have an altar from which they have no right to eat, who serve the
tabernacle.

Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained
angels unawares.
Remember those who are in bonds as though you were bound with them,
and thse who suffer adversity, as being yourselves also in the body.

Marriage is honorable in all, and the bed undefiled; but whoremongers and
adulterers God will judge.
సహోదరపేరమ్ నిలువరముగా ఉండనీయడి
Let your manner of living be without covetousness, and be content with
such things as ye have. For He hath said, "I will never leave thee, nor forsake
thee";
ఆత్రథాము చేయ మ్రవకుడి; దానివలన్ కొందరు ఎరుగకయే దేవదూత్లకు so that we may boldly say, "The Lord is my helper, and I will not fear what
ఆత్రథాముచేసిరి.
man shall do unto me."
మీరును వారితోకూడ బంధింపబడిన్ట్ట
ు బంధకములోనున్న వారిని జా
ా పకము Remember those who have the rule over you, who have spoken unto you
చేసికొనుడి.మీరును శరీరముతో ఉనానరు గనుక కష్ుముల న్నుభ్వించచన్న the Word of God. Follow their faith, considering the outcome of their
వారిని జా
ా పకము చేసికొనుడి.
manner of living.
వివాహము అనిన విష్యములలో ఘన్మైన్దిగాను, ప్రనుపు నిష్కలిష్మైన్ది Jesus Christ is the same yesterday, and today, and for ever.
గాను ఉండవలను; వేశాా సంగులకును వాభిచారులకును దేవుడు తీరుప
తీరుచను.
ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగిన్వాటితో త్ృపతపందియండుడి.నినున
Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing
ఏమ్యత్ిమును విడువను, నినున ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయన్యే
that the heart be established with grace, not with meats which have not
చెపపను గదా.
profited those who have been occupied therewith.
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మీకు దేవుని వాకాము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారిని జా
ా పకము
చేసికొని, వారి పరవరిన్ ఫలమును శర దిగా త్లంచకొనుచ, వారి విశావసమును
అనుసరించడి.
యేసుకీరసు
త నిన్న, నేడు, ఒకకటేరీత్రగా ఉనానడు; అవును
యగయగములకును ఒకకటే రీత్రగా ఉండును.
నానా విధములైన్ అన్ా బోధలచేత్ త్రిపపబడకుడి. భోజన్పదారథములనుబటిు
కాక, కృపను బటిుయే హృదయము సిథరపరచకొనుట మ్ంచిది; భోజన్ము
లనుబటిు పరవరిించిన్వారికి ఏమియ పరయోజన్ము కలుగ లేదు.

Hebrews

13

7

For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary
by the high priest for sin, are burned outside the camp.
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మ్రియ నేను మ్రి త్వరగా మీయొదదకు మ్రల వచచన్ట్ట
ా ఈల్లగు
చేయవలన్ని మ్రి యెకుకవగా మిముిను బత్ర మ్యలుకొనుచనానను.

Know ye that our brother Timothy is set at liberty, with whom, if he come
shortly, I will see you.
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గొఱ్ఱల గొపప కాపరియె
ై న్ యేసు అను మ్న్ పరభువును నిత్ామైన్ నిబంధన్
సంబంధమ్గు రకిమునుబటిు మ్ృతులలోనుండి లేపన్ సమ్యధాన్కరియగు
దేవుడు,

Salute all those who have the rule over you, and all the saints. Those from
Italy salute you.

Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood,
suffered outside the gate.
Let us go forth therefore unto Him outside the camp, bearing His reproach.

మ్న్కొక బలిపీఠమున్నది; దాని సంబంధమైన్వాటిని త్రనుటకు గుడారములో For here we have no continuing city, but we seek one to come.
సేవచేయవారికి అధికారములేదు.
వేటిరకిము ప్రపపరిహారారథముగ పరిశుదిసథలములోనికి పరధాన్యాజకునిచేత్
By Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that
తేబడునో, ఆ జంతువులకళేబరములు శిబిరమున్కు వెలుపట దహింపబడును. is, the fruit of our lips giving thanks to His name.
కావున్ యేసుకూడ త్న్ సవరకిముచేత్ పరజలను పరిశుదిపరచటకెై గవిని
వెలుపట శర మ్పందను.
కాబటిు మ్న్మ్యయన్ నిందను భ్రించచ శిబిరము వెలుపలికి
ఆయన్యొదదకు వెళ్ల
ా దము.

But to do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God
is well pleased.
Obey those who have the rule over you and submit yourselves, for they
keep watch over your souls as ones who must give an account, that they
may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you.

నిలువరమైన్ పటుణము మ్న్కికకడ లేదు గాని, ఉండబోవుచన్నదాని కోసము
ఎదురుచూచ చనానము.
కాబటిు ఆయన్దావరా మ్న్ము దేవునికి ఎలాపుపడును సు
త త్రయాగము
చేయదము, అన్గా ఆయన్ నామ్మును ఒపుపకొనుచ, జహావఫలము
అరిపంచదము.
ఉపకారమును ధరిమును చేయ మ్రచిపోకుడి, అటిు యాగములు దేవుని
కిష్ుమైన్వి.

Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to
live honestly.
But I beseech you the more earnestly to do this, that I may be restored to
you the sooner.
Now the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus,
that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting
covenant,
make you perfect in every good work to do His will, working in you that
which is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory for
ever and ever. Amen.

మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లకక ఒపపచెపపవలసిన్వారివల మీ
ఆత్ిలను కాయచనానరు; వారు దుుఃఖముతో ఆ పని చేసిన్యెడల మీకు
నిష్పరయోజన్ము గనుక దుుఃఖముతో కాక, ఆన్ందముతో చేయన్ట్ట
ా వారి
మ్యట విని, వారికి లోబడియండుడి.
మ్య నిమిత్తము ప్ర
ర రథన్చేయడి; మేమ్నిన విష్య ములలోను యోగాముగా
And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have
పరవరిింప గోరుచ మ్ంచి మ్న్సాసకిు కలిగియనానమ్ని న్ముికొనుచనానను. written this letter unto you with few words.
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యేసు కీరసు
త దావరా త్న్ దృష్ుకి అనుకూలమైన్దానిని మ్న్లో జరిగించచ,
పరత్ర మ్ంచి విష్యములోను త్న్ చిత్తపరకారము చేయటకు మిముిను
సిదిపరచను గాక. యేసుకీరసు
త కు యగయగములకు మ్హిమ్ కలుగునుగాక.
ఆమేన్.
సహోదరుల్లరా, మీకు సంకేుపముగా వా
ర సియనానను గనుక ఈ
హెచచరికమ్యటను సహించడని మిముిను వేడుకొనుచనానను.
మ్న్ సహోదరుడెైన్ త్రమోత్రకి విడుదల కలిగిన్దని తెలిసికొనుడి. అత్డు
శీఘాముగా వచిచన్యెడల అత్నితోకూడ వచిచ మిముిను చూచెదను.

Grace be with you all. Amen.

మీపైని నాయకులైన్వారికందరికిని పరిశుదు
ి లకందరికిని నా వందన్ములు
చెపుపడి. ఇటలీవారు మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.

knowing this: that the trying of your faith worketh patience.
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మీలో ఎవనికెైన్ను జా
ా న్ము కొదువగా ఉన్నయెడల అత్డు దేవుని
అడుగవలను, అపుపడది అత్నికి అనుగర హింపబడును. ఆయన్ ఎవనిని
గదిదంపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయవాడు.
అయితే అత్డు ఏమ్యత్ిమును సందేహింపక విశావసముతో అడుగవలను;
సందేహించవాడు గాలిచేత్ రేపబడి యెగిరిపడు సముదర త్రంగమును
పోలియండును.
అటిు మ్నుషుాడు దివమ్న్సుకడెై, త్న్ సమ్సత మ్యరుములయందు అసిథరుడు
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గనుక పరభువువలన్ త్న్కేమైన్ను దొరుకున్ని త్లంచ కొన్రాదు.
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దేవునియొకకయ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త యొకకయ దాసుడెైన్ యాకోబు
అన్ాదేశములయందు చెదిరియన్న పండెరండు గోత్ిములవారికి శుభ్మ్ని
చెపప వా
ర యన్ది.
నా సహోదరుల్లరా, మీ విశావసమున్కు కలుగు పరీక్ష ఓరుపను పుటిుంచన్ని
యెరిగి,
మీరు నానా విధములైన్ శోధన్లలో పడున్పుపడు, అది మ్హాన్ందమ్ని
యెంచకొనుడి.
మీరు సంపూరు
ణ లును, అనూ నాంగులును,ఏ విష్యములోనైన్ను
కొదువలేనివారునై యండున్ట్ట
ా ఓరుప త్న్ కిరయను కొన్సాగింపనీయడి.

James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes
which are scattered abroad: Greetings.
My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations,

But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire,
lacking nothing.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally
and upbraideth not, and it shall be given him.
But let him ask in faith, never wavering; for he that wavereth is like a wave
of the sea, driven and tossed by the wind.
For let not that man think that he shall receive anything of the Lord.
A doubleminded man is unstable in all his ways.

Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted,

but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he
shall pass away.
For the sun is no sooner risen with a burning heat than it withereth the
grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it
perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways.

Blessed is the man that endureth temptation; for when he is tried, he shall
receive the crown of life which the Lord hath promised to those who love
Him.
దీనుడెైన్ సహోదరుడు త్న్కు కలిగిన్ ఉన్నత్దశ యందు అత్రశయింపవలను, Let no man say when he is tempted, "I am tempted by God"; for God cannot
ధన్వంతుడెైన్ సహోదరుడు త్న్కు కలిగిన్ దీన్దశయందు అత్రశయింపవలను. be tempted with evil, neither tempteth He any man.
ఏలయన్గా ఇత్డు గడిిపువువవల గత్రంచిపోవును.

But every man is tempted when he is drawn away by his own lust and
enticed.
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సూరుాడు దయించి, వడగాలి కొటిు, గడిిని మ్యడిచవేయగా దాని పువువ
Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin; and sin, when it is
రాలును, దాని సవరూప సందరామును న్శించను; ఆల్లగ ధన్వంతుడును
finished, bringeth forth death.
త్న్ పరయత్నములలో వాడి పోవును.
శోధన్ సహించవాడు ధనుాడు; అత్డు శోధన్కు నిలిచిన్వాడెై పరభువు త్నున Do not err, my beloved brethren.
పేరమించవారికి వాగా
ద న్ము చేసిన్ జీవకిరీటము పందును.
దేవుడు కీడు విష్యమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన్ ఎవనిని శోధింపడు గనుక
ఎవడెైన్ను శోధింపబడిన్పుపడునేను దేవునిచేత్ శోధింప బడుచనానన్ని
అన్కూడదు.
పరత్రవాడును త్న్ సవకీయమైన్ దురాశచేత్ ఈడవబడి మ్రులు కొలపబడిన్
వాడెై శోధింపబడును.
దురాశ గరభము ధరించి ప్రపమును కన్గా, ప్రపము పరిపకవమై
మ్రణమును కనును.
నా పరయ సహోదరుల్లరా, మోసపోకుడి.
శ్రరష్ఠమైన్ పరత్రయీవియ సంపూరణమైన్ పరత్ర వరమును, పరసంబంధమైన్దై ,
జ్యాత్రరియడగు త్ండిరయొదదనుండి వచచను; ఆయన్యందు ఏ
చంచలత్వమైన్ను గమ్నాగమ్న్ములవలన్ కలుగు ఏ ఛాయయె
ై న్ను లేదు.

Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from
the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of
turning.
Of His own will, He begot us by the word of truth, that we should be a kind
of firstfruits of His creatures.
Therefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to
speak, slow to wrath;
for the wrath of man worketh not the righteousness of God.
Therefore lay apart all filthiness and the superfluity of wickedness, and
receive with meekness the engrafted Word, which is able to save your souls.

18

ఆయన్ తాను సృష్ుంచిన్ వాటిలో మ్న్ము పరథమ్ఫలముగా ఉండున్ట్ట
ా
సత్ావాకామువలన్ మ్న్లను త్న్ సంకలప పరకారము కనను.

But be ye doers of the Word and not hearers only, deceiving your own
selves.

1
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For if any be a hearer of the Word and not a doer, he is like unto a man
beholding his natural face in a mirror;
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నా పరయ సహోదరుల్లరా, మీరీసంగత్ర ఎరుగుదురు గనుక పరత్ర మ్నుషుాడు
వినుటకు వేగిరపడువాడును, మ్యటల్లడుటకు నిదానించవాడును,
కోపంచటకు నిదా నించవాడునై యండవలను.
ఎందుకన్గా న్రుని కోపము దేవుని నీత్రని నరవేరచదు.
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for he beholdeth himself, and then goeth his way and straightway
forgetteth what manner of man he was.
అందుచేత్ సమ్సత కలిష్మును, విఱ్ఱవీగుచన్న దుష్ుత్వమును మ్యని, లోపల But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he
నాటబడి మీ ఆత్ిలను రకిుంచటకు శకిిగల వాకామును సాత్రవకముతో
being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be
అంగీకరించడి.
blessed in his deed.
మీరు వినువారు మ్యత్ిమైయండి మిముిను మీరు మోసపుచచకొన్కుండ,
If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but
వాకాపరకారము పరవరిించవారునైయండుడి.
deceiveth his own heart, this man's religion is vain.
ఎవడెైన్ను వాకామును వినువాడెైయండి దానిపరకారము పరవరిింపనివాడెైతే,
Pure religion, undefiled before God and the Father, is this: to visit the
వాడు అదదములో త్న్ సహజముఖమును చూచకొను మ్నుషుాని
fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted
పోలియనానడు.
from the world.
వాడు త్నున చూచకొని అవత్లికి పోయి తానటిువాడో వెంటనే
My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory,
మ్రచిపోవునుగదా
with respect of persons.
అయితే సావత్ంత్ిాము నిచచ సంపూరణమైన్ నియమ్ములో తేరి చూచి
For if there come into your assembly a man with a gold ring, in goodly
నిలుకడగా ఉండువాడెవడో వాడు విని మ్రచవాడు కాక, కిరయను
apparel, and there come in also a poor man in vile raiment,
చేయవాడెైయండి త్న్ కిరయలో ధనుాడగును.
ఎవడెైన్ను నోటికి కళ్లాము పట్ట
ు కొన్క త్న్ హృదయమును మోసపరచకొనుచ and ye have respect for him that weareth the grand clothing and say unto
భ్కిిగలవాడన్ని అనుకొనిన్ యెడల వాని భ్కిి వారథమే.
him, "Sit thou here in a good place," and say to the poor man, "Stand thou
there," or, "Sit here under my footstool,"
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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త్ండిరయె
ై న్ దేవునియెదుట పవిత్ిమును నిష్కళంకమునైన్ భ్కిి యేదన్గా
దికుకలేని పలాలను విధవరాండరను వారి యిబబందిలో పరామ్రిశంచ టయ,
ఇహలోకమ్యలిన్ాము త్న్కంటకుండ త్నునతాను కాప్రడుకొనుటయనే.
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నా సహోదరుల్లరా, మ్హిమ్యసవరూపయగు మ్న్ పరభువెైన్
Hearken, my beloved brethren: Hath not God chosen the poor of this world,
యేసుకీరసు
త నుగూరిచన్ విశావసవిష్యములో మోమ్యటముగలవారై యండకుడి. rich in faith, and heirs of the Kingdom which He hath promised to those who
love Him?
ఏల్లగన్గా బంగారు ఉంగరము పట్ట
ు కొని పరశసత వసతీములు ధరించకొనిన్
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you and drag you
యొకడు మీ సమ్యజమ్ందిరములోనికి వచిచన్పుపడు,మురికి బటులు
before the judgment seats?
కట్ట
ు కొనిన్ దరిదు
ర డును లోపలికి వచిచన్యెడల
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మీరు పరశసత వసతీములు ధరించకొనిన్వానిని చూచి సనాినించినీవికకడ మ్ంచి Do not they blaspheme that worthy name by which ye are called?
సథలమ్ందు కూరుచండుమ్ని చెపప, ఆ దరిదు
ర నితోనీవకకడ నిలువుము, లేక
ఇకకడ నా ప్రదపీఠమున్కు దిగువను కూరుచండుమ్ని చెపపన్యెడల
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మీ మ్న్సుసలలో భేదములు పట్ట
ు కొనిమీరు దురాలోచన్తో
విమ్రశచేసిన్వారగుదురు కారా?
నా పరయ సహోదరుల్లరా, ఆలకించడి; ఈ లోక విష్యములో
దరిదు
ర లైన్వారిని విశావసమ్ందు భాగా వంతులుగాను, త్నున పేరమించవారికి
తాను వాగా
ద న్ముచేసిన్ రాజామున్కు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవు
డరపరచకొన్లేదా?
అయితే మీరు దరిదు
ర లను అవమ్యన్పరచదురు. ధన్వంతులు మీమీద
కఠిన్ముగా అధికారము చూపుదురు; మిముిను నాాయసభ్లకు ఈడుచ
చన్న వారు వీరే గదా?
మీకు పటుబడిన్ శ్రరష్ఠమైన్ నామ్మును దూష్ంచవారు వీరే గదా?
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మట్ట
ు కు నీవల నీ పరుగువాని పేరమించమ్ను లేఖన్ములో ఉన్నటిు
ప్ర
ర ముఖామైన్ యీ ఆజాను మీరు నరవేరిచన్యెడల బాగుగనే
పరవరిించవారగుదురు.
మీరు పక్షప్రత్ము గలవారైతే ధరిశాసతీమువలన్ అపరాధులని తీరచబడి
ప్రపము చేయవారగుదురు.
ఎవడెైన్ను ధరిశాసతీ మ్ంత్య గెైకొనియ, ఒక ఆజావిష్యములో త్పప
పోయిన్యెడల, ఆజాలనినటి విష్యములో అపరాధి యగును;
వాభిచరింపవదదని చెపపన్వాడు న్రహత్ాచేయ వదదనియ చెపపను గనుక
నీవు వాభిచరింపకపోయిన్ను న్రహత్ా చేసిన్యెడల ధరిశాసతీవిష్యములో
న్పరాధి వెైత్రవి.
సావత్ంత్ిాము ఇచచ నియమ్ము చొపుపన్ తీరుపపందబోవువారికి త్గిన్ట్ట
ు గా
మ్యటల్లడుడి; ఆల్లగు న్నే పరవరిించడి.
కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప పందును; కనికరము తీరుపను
మించి అత్రశయ పడును.

are ye not then partial in yourselves and have become judges with evil
thoughts?

If ye fulfill the royal law according to the Scripture, "Thou shalt love thy
neighbor as thyself," ye do well.
But if ye have respect of persons, ye commit sin and are convicted by the
law as transgressors.

For whosoever shall keep the whole law and yet offend on one point, he is
guilty of all.
For He that said, "Do not commit adultery," said also, "Do not kill." Now if
thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of
the law.
So speak ye, and so do, as those who shall be judged by the law of liberty.

For he shall have judgment without mercy, who hath shown no mercy; and
mercy rejoiceth against judgment.
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and hath
not works? Can faith save him?
If a brother or sister be naked and destitute of daily food,

and one of you say unto them, "Depart in peace; be ye warmed and filled,"
without giving them those things which are needful to the body, what doth
it profit?
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
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నా సహోదరుల్లరా, కిరయలు లేన్పుపడు ఎవడెైన్ను త్న్కు విశావసము కలదని Yea, a man may say, "Thou hast faith, and I have works." Show me thy faith
చెపపన్యెడల ఏమి పరయో జన్ము? అటిు విశావసమ్త్ని రకిుంపగలదా?
apart from thy works, and I will show thee my faith by my works.
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సహోదరు డెైన్ను సహోదరియె
ై న్ను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజన్ములేక
యన్నపుపడు.
మీలో ఎవడెైన్ను శరీరమున్కు కావలసిన్వాటిని ఇయాకసమ్యధాన్ముగా
వెళ్ల
ా డి, చలి కాచకొనుడి, త్ృపతపందుడని చెపపన్యెడల ఏమి
పరయోజన్ము?
ఆల్లగ విశావసము కిరయలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మ్ృత్మైన్దగును.
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మ్న్ పత్రుడెైన్ అబా
ర హాము త్న్ కుమ్యరుడెైన్ ఇసాసకును బలిపీఠముమీద
అరిపంచి న్పుపడు అత్డు కిరయలవలన్ నీత్రమ్ంతుడని తీరుప పంద లేదా?

Likewise also, was not Rahab the harlot justified by works when she had
received the messengers and had sent them out another way?
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For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead
also.
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విశావసము అత్ని కిరయలతోకూడి కారాసిదిి కలుగజేసెన్నియ,
కిరయలమూలముగా అత్ని విశావసము పరిపూరణమైన్దనియ
గరహించచనానవుగదా?
కాబటిు అబా
ర హాము దేవుని న్మిను అది అత్నికి నీత్రగా ఎంచబడెను అను
లేఖన్ము నరవేరచబడెను. మ్రియ దేవుని సేనహితు డని అత్నికి
పేరుకలిగెను.
మ్నుషుాడు విశావసమూలమున్ మ్యత్ిముకాక కిరయల మూలమున్ను నీత్ర
మ్ంతుడని యెంచబడున్ని, మీరు దీనివలన్ గరహించిత్రరి.
అట్టవలనే రాహాబను వేశాకూడ దూత్లను చేరుచకొని వేర్కకమ్యరుమున్
వారిని వెలుపలికి పంపవేసిన్పుపడు కిరయలమూలముగా నీత్రమ్ంతురాలని
యెంచబడెను గదా?
ప్ర
ర ణములేని శరీరమేల్లగు మ్ృత్మో ఆల్లగ కిరయలు లేని విశావసమును
మ్ృత్ము.
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అయితే ఒకడు నీకు విశావసమున్నది, నాకు కిరయలున్నవి; కిరయలు లేకుండ
నీ విశావసము నాకు కనుపరచము, నేను నా కిరయలచేత్ నా విశావసము నీకు
కనుపరతున్ని చెపుపను.
దేవుడొకకడ అని నీవు న్ముిచనానవు. ఆల్లగున్ముిట మ్ంచిదే;
దయాములును న్మిి వణకుచన్నవి.

Thou believest that there is one God; thou doest well. The devils also
believe -- and tremble.
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac
his son upon the altar?
Seest thou how faith wrought with his works, and by works faith was made
perfect?

And the Scripture was fulfilled which saith, "Abraham believed God, and it
was imputed unto him for righteousness"; and he was called the friend of
God.
వారు
థ డా, కిరయలులేని విశావసము నిష్ులమైన్దని తెలిసి కొన్గోరుచనానవా? Ye see then how by works a man is justified, and not by faith only.

నా సహోదరుల్లరా, బోధకులమైన్ మ్న్ము మ్రి కఠిన్మైన్ తీరుప
పందుదుమ్ని తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి.
అనేకవిష్యములలో మ్న్ మ్ందరము త్పపపోవుచనానము. ఎవడెైన్ను
మ్యటయందు త్పపనియెడల అటిువాడు లోపము లేనివాడెై,త్న్
సరవశరీరమును సావధీన్మ్ందుంచకొన్ శకిిగలవాడగ
గుఱ్ఱములు మ్న్కు లోబడుటకెై నోటికి కళ్లాముపటిు, వాటి శరీరమ్ంత్య
త్రిపుపదుము గదా

My brethren, let not many be masters, knowing that we shall receive the
greater condemnation.
For in many things we all offend. If any man offend not in word, the same is
a perfect man and able also to bridle the whole body.
Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we
turn about their whole body.
Behold also the ships, which though they be so great and are driven by
fierce winds, yet are they turned about with a very small helm,
whithersoever the helmsman pleases.
Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold,
how great a wood a little fire kindleth!
And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our
members that it defileth the whole body and setteth on fire the course of
nature; and it is set on fire from hell.
For every kind of beast and bird and serpent and thing in the sea is tamed,
and hath been tamed, by mankind.
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ఓడలనుకూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపపవెై పనుగాలికి కొట్ట
ు కొని పోబడిన్ను, But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
ఓడ న్డుపువాని ఉదేదశముచొపుపన్ మికికలి చిన్నదగు చకాకనిచేత్
త్రిపపబడును.
ఆల్లగున్నే నాలుకకూడ చిన్న అవయవమైన్ను బహుగా అదిరి పడును.
Therewith we bless God, even the Father, and therewith we curse men, who
ఎంత్ కొంచెము నిపుప ఎంత్ విసాతరమైన్ అడవిని త్గులబెట్ట
ు ను!
are made in the similitude of God.
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నాలుక అగినయే, నాలుక మ్న్ అవయవములలో ఉంచబడిన్ ప్రపపరపంచమై
సరవశరీర మున్కు మ్యలిన్ాము కలుగజేయచ, పరకృత్ర చకరమున్కు
చిచచపట్ట
ు ను; అది న్రకముచేత్ చిచచ పటుబడును.

Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren,
these things ought not so to be.
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Doth a fountain send forth from the same place sweet water and bitter?
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మ్ృగ పకిు సరప జలచరములలో పరత్రజాత్రయ న్రజాత్రచేత్ సాధుకాజాలును,
సాధు ఆయెను గాని
యే న్రుడును నాలుకను సాధుచేయనేరడు, అది మ్రణకరమైన్ విష్ముతో
నిండిన్ది, అది నిరరుళమైన్ దుష్ుత్వమే.
దీనితో త్ండిరయె
ై న్ పరభువును సు
త త్రంతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిున్
మ్నుషుాలను శపంతుము.
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ఒకకనోటనుండియే ఆశీరవచన్మును శాపవచన్మును బయలువెళ్ల
ా ను; నా
సహోదరుల్లరా, యీల్లగుండ కూడదు.
నీటిబుగులో ఒకక జలనుండియే త్రయాని నీరును చేదునీరును ఊరునా?

But if ye have bitter envy and strife in your hearts, glory not, and lie not
against the truth.
Such wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
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Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, or a vine figs? So no
fountain can yield both salt water and fresh.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show
his works out of good conduct and with the meekness of wisdom.

నా సహోదరుల్లరా, అంజూరపుచెట్ట
ు న్ ఒలీవ పండాయిన్ను దా
ర క్షతీగెను
For where envy and strife are, there is confusion and every evil work.
అంజూరపు పండాయిన్ను కాయనా? అట్టవలనే ఉపుప నీళాలోనుండి త్రయాని
నీళ్ల
ా ను ఊరవు.
మీలో జా
ా న్ వివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జా
ా న్ముతోకూడిన్
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy
సాత్రవకముగలవాడెై, త్న్ యోగా పరవరిన్వలన్ త్న్ కిరయలను కనుపరచవలను. to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without
hypocrisy.
అయితే మీ హృదయములలో సహింపన్లవికాని మ్త్సరమును వివాదమును And the fruit of righteousness is sown in peace of those who make peace.
ఉంచకొనిన్వారైతే అత్రశయపడవదు
ద , సత్ా మున్కు విరోధముగా
అబదిమ్యడవదు
ద .
ఈ జా
ా న్ము పైనుండి దిగివచచన్దికాక భూసంబంధమైన్దియ పరకృత్ర
From whence come wars and fightings among you? Do they not come even
సంబంధమైన్దియ దయాముల జా
ా న్ము వంటిదియనై యన్నది.
from your lusts that war in your members?
ఏలయన్గా, మ్త్సరమును వివాదమును ఎకకడ ఉండునో అకకడ అలారియ
పరత్ర నీచకారామును ఉండును.
అయితే పైనుండివచచ జా
ా న్ము మొటుమొదట పవిత్ిమైన్ది, త్రువాత్
సమ్యధాన్కరమైన్ది, మ్ృదువెైన్ది, సులభ్ముగా లోబడున్ది, కనికరము తోను
మ్ంచి ఫలములతోను నిండుకొనిన్
నీత్రఫలము సమ్యధాన్ము చేయవారికి సమ్యధాన్మ్ందు విత్తబడును.

Ye lust, and have not; ye kill, and desire to have, and cannot obtain. Ye fight
and war, yet ye have not, because ye ask not.
Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon
your lusts.

Ye adulterers and adulteresses, know ye not that friendship with the world
is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the
enemy of God.
మీలో యదిములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచన్నవి? మీ
Do ye think that the Scripture saith in vain, "The spirit that dwelleth in us
అవయవములలో పోరాడు మీ భోగచఛలనుండియే గదా?
lusteth to envy"?
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మీరాశించచనానరు గాని మీకు దొరకుటలేదు; న్రహత్ాచేయదురు
మ్త్సర పడుదురు గాని సంప్రదించకొన్లేరు; పోటా
ా డుదురు యదిము
చేయదురు గాని దేవుని అడుగన్ందున్ మీ కేమియ దొరకదు.

But He giveth more grace; therefore He saith, "God resisteth the proud, but
giveth grace unto the humble."
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Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from
you.
Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye
sinners, and purify your hearts, ye doubleminded.
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మీరడిగిన్ను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించటకెై దురుదేదశముతో
అడుగుదురు గనుక మీకేమియ దొరకుటలేదు.
వాభిచారిణుల్లరా, యీ లోకసేనహము దేవునితో వెైరమ్ని మీరరుగరా?
కాబటిుయెవడు ఈ లోకముతో సేనహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి
శతు
ి వగును.
ఆయన్ మ్న్యందు నివ సింపజేసిన్ ఆత్ి మ్త్సరపడున్ంత్గా అపేకిుంచనా
అను లేఖన్ము చెపుపన్ది వారథమ్ని అనుకొనుచనానరా?
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కాదుగాని, ఆయన్ ఎకుకవ కృప నిచచను; అందుచేత్దేవుడు అహంకారులను Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up.
ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర హించను అని లేఖన్ము చెపుపచన్నది.
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కాబటిు దేవునికి లోబడియండుడి, అపవాదిని ఎదిరించడి, అపుపడు వాడు
మీయొదదనుండి ప్రరిపోవును.

Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother
and judgeth his brother, speaketh evil of the law and judgeth the law. But if
thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.
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There is one Lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that
judgest another?
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దేవునియొదదకు రండి, అపుపడాయన్ మీయొదదకు వచచను, ప్రపుల్లరా, మీ
చేతులను శుభ్రముచేసికొనుడి; దివమ్న్సుకల్లరా, మీ హృదయములను
పరిశుదిపరచకొనుడి.
వాాకుల పడుడి, దుుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ న్వువ దుుఃఖమున్కును మీ
ఆన్ందము చింత్కును మ్యరుచకొనుడి.
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పరభువు దృష్ుకి మిముిను మీరు త్గిుంచకొనుడి. అపుపడాయన్ మిముిను
హెచిచంచను.

whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It
is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
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సహోదరుల్లరా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మ్యట ల్లడకుడి. త్న్
సహోదరునికి విరోధముగా మ్యటల్లడి త్న్ సహోదరునికి తీరుప తీరుచవాడు
ధరిశాసతీమున్కు వాత్రరేకముగా మ్యటల్లడి ధరిశాసతీమున్కు తీరుపతీరుచ
చనానడు. నీవు ధరిశాసతీమున్కు తీరుప తీరిచన్యెడల ధరిశాసతీమును
నరవేరుచవాడవుకాక నాాయము విధించ వాడవెైత్రవి.

Instead ye ought to say, "If the Lord will, we shall live and do this or that."
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ఒకకడ ధరిశాసతీమును నియమించి నాాయము విధించవాడు. ఆయనే
But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil.
రకిుంచటకును న్శింపజేయటకును శకిిమ్ంతుడెై యనానడు; పరునికి తీరుప
తీరుచటకు నీవెవడవు?
నేడెైన్ను రేపైన్ను ఒకానొక పటుణమున్కు వెళ్లా అకకడ ఒక సంవత్సరముండి
Therefore to him that knoweth how to do good and doeth it not, to him it is
వాాప్రరముచేసి ల్లభ్ము సంప్రదింత్ము రండని చెపుపకొనువార ల్లరా,
sin.
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రేపేమి సంభ్వించనో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేప్రటిది? మీరు కొంత్సేపు
కన్బడి అంత్లో మ్యయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే.

Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning,
and your joy to heaviness.

Come now, ye that say, "Today or tomorrow we will go into such and such a
city and continue there a year, and buy and sell and get gain";

Come now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come
upon you.
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కనుకపరభువు చిత్తమైతే మ్న్ము బరదికియండి ఇది అది చేత్మ్ని
చెపుపకొన్వలను.
ఇపుపడెైతే మీరు మీ డంబములయందు అత్రశయపడుచనానరు. ఇటిు
అత్రశయమ్ంత్య చెడిది.
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Your riches are corrupted and your garments motheaten.
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కాబటిు మేలైన్దిచేయ నరిగియ ఆల్లగు చేయనివానికి ప్రపము కలుగును.
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ఇదిగో ధన్వంతుల్లరా, మీమీదికి వచెచడి ఉపదరవ ములను గూరిచ పరల్లపంచి
యేడువుడి.
మీ ధన్ము చెడిపోయెను; మీ వసతీములు చిమ్ిటలు కొటిున్వాయెను.

Your gold and silver are cankered, and the rust of them shall be a witness
against you and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure
together for the last days.
Behold, the hire of the laborers who have reaped your fields, which you
kept back by fraud, crieth; and the cries of those who have reaped have
entered into the ears of the Lord of Sabaoth.
Ye have lived in pleasure on the earth and been wanton. Ye have nourished
your hearts, as in a day of slaughter.
Ye have condemned and killed the just, and he doth not resist you.
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మీ బంగారమును మీ వెండియ తుపుపపటిున్వి; వాటి తుపుప మీమీద
సాక్షాముగా ఉండి అగినవల మీ శరీరములను త్రనివేయను;
అంత్ాదిన్ములయందు ధన్ము కూరుచ కొంటిరి.

Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the
husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long
patience for it, until he receive the early and latter rain.
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Be ye also patient; make firm your hearts, for the coming of the Lord
draweth nigh.
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ఇదిగో మీ చేలు కోసిన్ పనివారికియాక, మీరు మోసముగా బిగపటిున్ కూలి
మొఱ్ఱపట్ట
ు చన్నది. మీ కోత్వారి కేకలు సెైన్ాములకు అధిపత్రయగు పరభువు
యొకక చెవులలో చొచిచయన్నవి.
మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకు
ి లై వధదిన్మున్ందు మీ
హృదయములను పోష్ంచకొంటిరి.
మీరు నీత్ర మ్ంతుడెైన్వానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అత్డు మిముిను
ఎదిరింపడు.
సహోదరుల్లరా, పరభువు రాకడవరకు ఓపక కలిగి యండుడి; చూడుడి;
వావసాయకుడు తొలకరి వరుమును కడవరి వరుమును సమ్కూడు వరకు
విలువెైన్ భూఫలము నిమిత్తము ఓపకతో కాచకొనుచ దానికొరకు కనిపట్ట
ు ను
గదా
పరభువురాక సమీపంచచన్నది గనుక మీరును ఓపక కలిగియండుడి, మీ
హృదయములను సిథరపరచ కొనుడి.
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సహోదరుల్లరా, మీరు తీరుప పందకుండు నిమిత్తము ఒకనిమీదనొకడు
సణగకుడి; ఇదిగో నాాయాధిపత్ర వాకిట నిలిచియనానడు.
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నా సహోదరుల్లరా, పరభువు నామ్మున్ బోధించిన్ పరవకిలను, శర మ్యనుభ్వ
మున్కును ఓపకకును మ్యదిరిగా పట్ట
ు కొనుడి.

Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let
them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
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And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up.
And if he has committed sins, they shall be forgiven him.
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సహించిన్ వారిని ధనుాలనుకొనుచనానము గదా? మీరు యోబు యొకక
సహన్మునుగూరిచ వింటిరి. ఆయన్ ఎంతో జాలియ కనికరమును గలవాడని
మీరు తెలిసికొని యనానరు.
నా సహోదరుల్లరా, ముఖామైన్ సంగత్ర ఏదన్గా, ఆకాశముతోడనిగాని
భూమితోడనిగాని మ్రి దేని తోడనిగాని ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొన్క, మీరు తీరుపప్రలు
కాకుండున్ట్ట
ా అవున్ంటే అవును కాదంటే కాదు అని ఉండవలను.

Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold,
the Judge standeth before the door!
My brethren, take the prophets, who have spoken in the name of the Lord,
as an example of suffering affliction and of patience.
Behold, we count them happy who endure. Ye have heard of the patience of
Job and have seen the end of the Lord, how the Lord is full of pity and of
tender mercy.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by
earth, nor by any other oath; but let your "Yea" be yea, and your "Nay" be
nay, lest ye fall into condemnation.
Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms.

Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may
be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.
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మీలో ఎవనికెైన్ను శర మ్ సంభ్వించెనా? అత్డు ప్ర
ర రథన్చేయవలను; ఎవనికెైన్ను Elijah was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly
సంతోష్ము కలిగెనా? అత్డు కీరిన్లు ప్రడవలను.
that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of three
years and six months.
మీలో ఎవడెైన్ను రోగియె
ై యనానడా? అత్డు సంఘపు పదదలను
And he prayed again, and the heaven gave rain and the earth brought forth
పలిపంపవలను; వారు పరభువు నామ్మున్ అత్నికి నూన రాచి అత్నికొరకు
her fruit.
ప్ర
ర రథన్చేయవలను.
విశావససహిత్మైన్ ప్ర
ర రథన్ ఆ రోగిని సవసథపరచను, పరభువు అత్ని లేపును;
Brethren, if any of you err from the truth and one convert him,
అత్డు ప్రపములు చేసిన్వాడెైతే ప్రపక్షమ్యపణ నొందును.
మీ ప్రపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుపకొనుడి; మీరు సవసథత్పందున్ట్ట
ా
let him know that he who converteth the sinner from the error of his way
ఒకనికొరకు ఒకడు ప్ర
ర రథన్చేయడి. నీత్రమ్ంతుని విజా
ా పన్ మ్న్ుఃపూరవకమైన్దై shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.
బహు బలము గలదై యండును.
ఏలీయా మ్న్వంటి సవభావముగల మ్నుషుాడ; వరిుంపకుండున్ట్ట
ా అత్డు
Peter, an apostle of Jesus Christ, To the strangers scattered throughout
ఆసకిితో ప్ర
ర రథన్ చేయగా మూడున్నర సంవత్సరములవరకు భూమిమీద
Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
వరిుంపలేదు.
అత్డు మ్రల ప్ర
ర రథన్చేయగా ఆకాశము వరు మిచెచను, భూమి త్న్ ఫలము
elect according to the foreknowledge of God the Father through
ఇచెచను.
sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of
Jesus Christ: Grace unto you and peace be multiplied.
నా సహోదరుల్లరా, మీలో ఎవడెైన్ను సత్ాము నుండి తొలగిపోయిన్పుపడు
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His
మ్రియొకడు అత్నిని సత్ా మున్కు మ్ళ్లాంచిన్యెడల
abundant mercy hath begotten us again unto a living hope by the
resurrection of Jesus Christ from the dead,
ప్రపని వాని త్పుపమ్యరుమునుండి మ్ళ్లాంచవాడు మ్రణమునుండి యొక
to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away,
ఆత్ిను రకిుంచి అనేక ప్రపములను కపపవేయన్ని తాను తెలిసికొన్వలను.
reserved in Heaven for you,
యేసుకీరసు
త అపసతలుడెైన్ పేతురు, త్ండిరయె
ై న్ దేవుని భ్విష్ాద్ జా
ా న్మునుబటిు, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be
revealed in the last time.
ఆత్ివలని పరిశుదిత్ పందిన్వారై విధేయలగుటకును, యేసుకీరసు
త
In this ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in
రకిమువలన్ పోరకిుంపబడుటకును ఏరపరచబడిన్వారికి, అన్గా పంతు,
heaviness through manifold temptations,
గలతీయ, కపపదొకియ, ఆసియ, బితునియ అను దేశముల యందు చెదరిన్
వారిలో చేరిన్ యాత్రికులకు శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది. మీకు కృపయ
సమ్యధాన్మును విసతరిలు
ా నుగాక.
మ్న్ పరభువగు యేసుకీరసు
త త్ండిరయె
ై న్ దేవుడు సు
త త్రంపబడునుగాక.
that the trial of your faith (being much more precious than gold that
perisheth, though it be tested with fire) might be found unto praise and
honor and glory at the appearing of Jesus Christ,
మ్ృతులలోనుండి యేసుకీరసు
త త్రరిగి లేచటవలన్ జీవముతో కూడిన్ నిరీక్షణ whom having not seen, ye love. In Him, though now ye see Him not, yet
మ్న్కు కలుగున్ట్ట
ా , అన్గా అక్షయమైన్దియ, నిరిలమైన్దియ, వాడ
believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory,
బారనిదియనైన్ సావసాము మ్న్కు కలుగున్ట్ట
ా , ఆయన్ త్న్ విశ్రష్
కనికరముచొపుపన్ మ్న్లను మ్రల జనిింప జేసెను.
కడవరి కాలమ్ందు బయలుపరచబడుటకు సిది ముగానున్న రక్షణ మీకు
కలుగున్ట్ట
ా , విశావసముదావరా దేవుని శకిిచేత్ కాప్రడబడు మీకొరకు, ఆ
సావసథాము పరలోకమ్ందు భ్దరపరచబడియన్నది.

receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
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ఇందువలన్ మీరు మికికలి ఆన్ందించచనానరు గాని అవసరమునుబటిు
నానా విధములైన్ శోధన్లచేత్, పరసు
త త్మున్ కొంచెము కాలము మీకు
దుుఃఖము కలుగుచన్నది.
న్శించిపోవు సువరణము అగినపరీక్షవలన్ శుదిపరచబడుచన్నది గదా?
దానికంట్ట అమూలామైన్ మీ విశావసము ఈ శోధన్లచేత్ పరీక్షకు నిలిచిన్దై,
యేసుకీరసు
త పరత్ాక్షమైన్పుపడు మీకు మపుపను మ్హిమ్య ఘన్త్య
కలుగుటకు కారణ మ్గును.
మీరాయన్ను చూడకపోయిన్ను ఆయన్ను పేరమించచనానరు; ఇపుపడు
ఆయన్ను కనునల్లర చూడకయే విశవసించచ, మీ విశావసమున్కు
ఫలమును,

Of this salvation the prophets have inquired and searched diligently, and
have prophesied of the grace that should come unto you,

9

అన్గా ఆత్ిరక్షణను పందుచ,చెపపన్శకామును మ్హిమ్య యకిమునైన్
సంతోష్ముగలవారై ఆన్ందించచనానరు.

Therefore gird up the loins of your mind; be sober and hope to the end for
the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ.

1
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As obedient children, do not fashion yourselves according to the former
lusts in your ignorance,
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మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ పరవచించిన్ పరవకిలు ఈ రక్షణనుగూరిచ
పరిశీలించచ, త్మ్యందున్న కీరసు
త ఆత్ి కీరసు
త విష్యమైన్
శర మ్లనుగూరిచయ,
వాటి త్రువాత్ కలుగబోవు మ్హిమ్లనుగూరిచయ ముందుగా
సాక్షామిచచన్పుడు, ఆ ఆత్ి, యే కాలమును ఎటిు కాల మును
సూచించచవచెచనో దానిని విచారించి పరిశో ధించిరి.
పరలోకమునుండి పంపబడిన్ పరిశుదా
ి త్ివలన్ మీకు సువారి
పరకటించిన్వారిదావరా మీకిపుపడు తెలుపబడిన్ యీ సంగతులవిష్యమై,
త్మ్కొరకు కాదు గాని మీకొరకే తాము పరిచరా చేసిరను సంగత్ర వారికి
బయలు పరచబడెను; దేవదూత్లు ఈ కారాములను తొంగిచూడ
గోరుచనానరు.
కాబటిు మీ మ్న్సుస అను న్డుముకట్ట
ు కొని నిబబర మైన్ బుదిిగలవారై,
యేసుకీరసు
త పరత్ాక్షమైన్పుపడు మీకు తేబడు కృపవిష్యమై సంపూరణ నిరీక్షణ
కలిగియండుడి.
నేను పరిశుదు
ి డనై యనానను గనుక మీరును పరిశుదు
ి లై యండుడని
వా
ర యబడియన్నది.
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కాగా మీరు విధేయలగు పలాలై, మీ పూరవపు అజా
ా న్దశలో మీ కుండిన్ ఆశల
న్నుసరించి పరవరిింపక,
మిముిను పలిచిన్ వాడు పరిశుదు
ి డెైయన్న పరకారము మీరును సమ్సత
పరవరిన్యందు పరిశుదు
ి లైయండుడి.
పక్షప్రత్ము లేకుండ కిరయలనుబటిు పరత్రవానిని తీరుపతీరుచవాడు త్ండిర అని
మీరాయన్కు ప్ర
ర రథన్చేయచనానరు గనుక మీరు పరదేశులై
యన్నంత్కాలము భ్యముతో గడుపుడి.
పత్ృప్రరంపరామైన్ మీ వారథపరవరిన్ను విడిచిపట్ట
ు న్ట్ట
ా గా వెండి
బంగారములవంటి క్షయ వసు
త వులచేత్ మీరు విమోచింపబడలేదుగాని

searching what, or what manner of time, the Spirit of Christ who was in
them had signified when He testified beforehand of the sufferings of Christ
and the glory that should follow.
Unto them it was revealed that they ministered, not unto themselves, but
unto us the things which are now reported unto you by those who have
preached the Gospel unto you, with the Holy Ghost sent down from Heaven
-- things which the angels desire to look into.

but as He who hath called you is holy, so be ye holy in all manner of living,

because it is written: "Be ye holy, for I am holy."

And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth
according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear.
For ye know that ye were not redeemed with corruptible things, such as
silver and gold, from your vain way of living which ye received by tradition
from your fathers,
but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and
without spot,
who verily was foreordained before the foundation of the world, but was
manifest in these last times for you.
By Him ye believe in God, who raised Him up from the dead and gave Him
glory, that your faith and hope might be in God.
Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit
unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a
pure heart fervently,
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అమూలామైన్ రకిముచేత్, అన్గా నిరోదష్మును నిష్కళంకమున్గు
గొఱ్ఱపలావంటి కీరసు
త రకిముచేత్, విమోచింపబడిత్రరని మీరరుగుదురు గదా

being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word
of God which liveth and abideth for ever;
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for "all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The
grass withereth, and the flower thereof falleth away;
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ఆయన్ జగతు
త పునాది వేయబడక మునుపే నియ మింపబడెను గాని త్నున
మ్ృతులలోనుండి లేప త్న్కు మ్హిమ్నిచిచన్ దేవునియెడల త్న్ దావరా
విశావసులైన్ మీ నిమిత్తము, కడవరి కాలములయందు ఆయన్ పరత్ాక్ష
పరచబడెను. కాగా మీ విశావసమును నిరీక్షణయ దేవుని యందు
ఉంచబడియన్నవి.
మీరు క్షయబీజమునుండి కాక, శాశవత్మ్గు జీవముగల
దేవునివాకామూలముగా అక్షయబీజమునుండి పుటిుంపబడిన్వారు గనుక
నిష్కపటమైన్ సహోదరపేరమ్ కలుగున్ట్ట
ా ,
మీరు సత్ామున్కు విధేయలవుటచేత్ మీ మ్న్సుసలను పవిత్ిపరచకొనిన్
వారైయండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవకముగాను మికకటము గాను
పేరమించడి.
ఏలయన్గా సరవశరీరులు గడిినిపోలిన్వారు, వారి అంద మ్ంత్య
గడిిపువువవల ఉన్నది;
గడిి ఎండును దాని పువువను రాలును, అయితే పరభువు వాకాము
ఎలాపుపడును నిలుచను.
మీకు పరకటింపబడిన్ సువారి యీ వాకామే.
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పరభువు దయాళ్లడని మీరు రుచిచూచియన్న యెడల
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సమ్సతమైన్ దుష్ుత్వమును, సమ్సతమైన్ కపటమును, వేష్ధారణను,
అసూయను, సమ్సత దూష్ణ మ్యటలను మ్యని,
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కొరత్తగా జనిించిన్ శిశువులను పోలిన్వారై, నిరిల మైన్ వాకామ్ను ప్రలవలన్
రక్షణ విష్యములో ఎదుగు నిమిత్తము, ఆ ప్రలను అపేకిుంచడి.
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మ్నుషుాలచేత్ విసరిజంపబడిన్ను, దేవుని దృష్ుకి ఏరపరచబడిన్దియ
అమూలామును సజీవమునైన్ రాయియగు పరభువునొదదకు వచిచన్ వారై,
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యేసుకీరసు
త దావరా దేవునికి అనుకూలము లగు ఆత్ిసంబంధమైన్
బలులన్రిపంచటకు పరిశుదియాజ కులుగా ఉండున్ట్ట
ా , మీరును సజీవమైన్
రాళావలనుండి ఆత్ి సంబంధమైన్ మ్ందిరముగా కటుబడుచనానరు.
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ఏలయన్గా ఇదిగో నేను ముఖామును ఏరపరచబడిన్దియ
In times past ye were not a people, but are now the people of God; who had
అమూలామున్గు మూలరాత్రని స్త్యోనులొ సాథపంచచనానను;
not obtained mercy, but now have obtained mercy.
ఆయన్యందు విశావసముంచ వాడు ఏమ్యత్ిమును సిగు
ు పడడు అను మ్యట
లేఖన్మ్ందు వా
ర యబడియన్నది.

but the Word of the Lord endureth for ever." And this is the Word which by
the Gospel is preached unto you.
Therefore laying aside all malice and all guile, and hypocrisy and envy and
all evil speaking,
as newborn babes, desire the sincere milk of the Word, that ye may grow
thereby,
if so it be that ye have tasted that the Lord is gracious.
Coming to Him as unto a living stone, disallowed indeed by men, but chosen
by God and precious,
ye also as living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to
offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ.
Therefore it is also contained in the Scripture: "Behold, I lay in Zion a chief
cornerstone, elect, precious; and he that believeth in Him shall not be
confounded."
Unto you therefore who believe, He is precious; but unto those who are
disobedient, "The stone which the builders disallowed, the same is made
the head of the corner,"
and, "A stone of stumbling and a rock of offense," even to those who
stumble at the Word, being disobedient, unto which also they were
appointed.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar
people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you
out of darkness into His marvelous light.
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విశవ సించచన్న మీకు, ఆయన్ అమూలామైన్వాడు; విశవ సింపనివారికెైతే
ఇలు
ా కట్ట
ు వారు ఏ రాత్రని నిషేధించిరో అదే మూలకు త్లరాయి ఆయెను.
మ్రియ అది అడు
ి రాయియ అడు
ి బండయ ఆయెను.

Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly
lusts which war against the soul,
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కట్ట
ు వారు వాకామున్ కవిధేయలై తొటిిలు
ా చనానరు, దానికే వారు
నియమింపబడిరి.
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అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచరాకరమైన్ త్న్ వెలుగులోనికి మిముిను
పలిచిన్ వాని గుణాత్రశయములను పరచరముచేయ నిమిత్తము,
ఏరపరచబడిన్ వంశమును, రాజులైన్ యాజకసవ
ఒకపుపడు పరజగా ఉండక యిపుపడు దేవుని పరజయె
ై త్రరి; ఒకపుపడు
కనికరింపబడక యిపుపడు కనికరింపబడిన్వారైత్రరి.
పరయల్లరా, మీరు పరదేశులును యాత్రికులునై యనానరు గనుక ఆత్ికు
విరోధముగా పోరాడు శరీరాశ లను విసరిజంచి,
అన్ాజనులు మిముిను ఏ విష్యములో దురాిరు
ు లని దూష్ంతురో, ఆ
విష్యములో వారు మీ సత్కిరయలను చూచి, వాటినిబటిు దరశన్దిన్మున్
దేవుని మ్హిమ్పరచన్ట్ట
ా , వారి మ్ధాను మ్ం
మ్నుషుాలు నియమించ పరత్ర కటుడకును పరభువు నిమిత్తమై
లోబడియండుడి.
రాజు అందరికిని అధిపత్ర యనియ, నాయకులు దురాిరు
ు లకు పరత్రదండన్
చేయట కును సనాిరు
ు లకు మపుప కలుగుటకును రాజువలన్ పంప
బడిన్వారనియ వారికి లోబడియండుడి.
ఏలయన్గా మీరిట్ట
ా యకిపరవరిన్ గలవారై, అజా
ా న్ముగా మ్యటల్లడు
మూరు
ఖ ల నోరు మూయట దేవుని చిత్తము.
సవత్ంతు
ి లై యండియ దుష్ుత్వమును కపప పట్ట
ు టకు మీ సావత్ంత్ిా మును
వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమ్ని లోబడి యండుడి.

having your way of life honest among the Gentiles, that, whereas they speak
against you as evildoers, they may by your good works, which they shall
behold, glorify God in the day of visitation.
Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it
be to the king as supreme,
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ఎవడెైన్ను అనాాయ ముగా శర మ్పందుచ, దేవునిగూరిచన్ మ్న్సాసకిుకలిగి,
దుుఃఖము సహించిన్యెడల అది హిత్మ్గును.

who when He was reviled, reviled not in return; when He suffered, He
threatened not, but committed Himself to Him that judgeth righteously;
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త్పపద మున్కెై దబబలు త్రనిన్పుపడు మీరు సహించిన్యెడల మీకేమి
ఘన్ము? మేలుచేసి బాధపడున్పుపడు మీరు సహించిన్యెడల అది దేవునికి
హిత్మ్గును;
ఇందుకు మీరు పలువబడిత్రరి.కీరసు
త కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు త్న్
అడుగుజాడలయందు న్డుచకొనున్ట్ట
ా మీకు మ్యదిరి యంచి పోయెను.

who His own self bore our sins in His own body on the tree, that we, being
dead to sins, should live unto righteousness; by whose stripes ye were
healed.
For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the Shepherd
and Bishop of your souls.

అందరిని సనాినించడి, సహోదరులను పేరమించడి, దేవునికి భ్యపడుడి,
రాజును సనాినించడి.
పనివారల్లరా, మ్ంచివారును సాత్రవకులునైన్వారికి మ్యత్ిము కాక
ముష్కరులైన్ మీ యజమ్యనులకును పూరణభ్యముతో లోబడియండుడి.

or unto governors as unto those who are sent by him for the punishment of
evildoers and for the praise of those who do well.
For so is the will of God, that with welldoing ye may put to silence the
ignorance of foolish men"
as free, and not using your liberty as a cloak for maliciousness, but as the
servants of God.
Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king.
Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and
gentle, but also to the froward.
For this is thankworthy: if a man, because of his conscience toward God,
endure grief, suffering wrongfully.
For what glory is it if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it
patiently? But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is
acceptable with God.
For even unto this were ye called, because Christ also suffered for us,
leaving us an example, that ye should follow His steps,
"who did no sin, neither was guile found in His mouth";
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ఆయన్ దూష్ంప బడియ బదులు దూష్ంపలేదు; ఆయన్ శర మ్పటుబడియ
బెదిరింపక, నాాయముగా తీరుప తీరుచ దేవునికి త్నున తాను
అపపగించకొనను.
మ్న్ము ప్రపముల విష్యమై చనిపోయి, నీత్రవిష్యమై జీవించన్ట్ట
ా ,
ఆయన్ తానే త్న్ శరీరమ్ందు మ్న్ ప్రపములను మ్య
ా నుమీద మోసి కొనను.
ఆయన్ పందిన్ గాయములచేత్ మీరు సవసథత్ నొందిత్రరి.
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మీరు గొఱ్ఱలవల దారిత్పపపోత్రరి గాని యిపుపడు మీ ఆత్ిల కాపరియ
అధాకు
ు డునైన్ ఆయన్ వెైపున్కు మ్ళ్లాయనానరు.
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అట్టవల స్త్తీల్లరా, మీరు మీ సవపురుషులకు లోబడియండుడి;
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even as Sara obeyed Abraham, calling him lord. Ye are her daughters as long
as ye do well and are not afraid with any bewilderment.
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అందువలన్ వారిలో ఎవరైన్ను వాకా మున్కు అవిధేయలైతే, వారు
భ్యముతోకూడిన్ మీ పవిత్ిపరవరిన్ చూచి, వాకాము లేకుండనే త్మ్
భారాల న్డవడివలన్ రాబటుబడవచచను.
జడలు అలు
ా కొనుటయ, బంగారున్గలు పట్ట
ు కొనుటయ, వసతీములు
ధరించ కొనుటయన్ను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకార ముగా ఉండక,
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సాధువెైన్టిుయ, మ్ృదువెైన్టిుయనైన్ గుణమ్ను అక్షయాలంకారముగల మీ
హృదయపు అంత్ రంగ సవభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలను; అది
దేవుని దృష్ుకి మిగుల విలువగలది.

Finally, be ye all of one mind, having compassion one for another. Love each
other as brethren, be sympathetic, be courteous,
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అట్టవల పూరవము దేవుని ఆశర యించిన్ పరిశుది స్త్తీలును త్మ్
సవపురుషులకు లోబడియండుటచేత్ త్ముిను తాము అలంకరించకొనిరి.

not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing,
knowing that ye are called thereto, that ye might inherit a blessing.
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For, "He that would love life and see good days, let him refrain his tongue
from evil, and his lips that they speak no guile.
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ఆ పరకారము శారా అబా
ర హామును యజమ్యనుడని పలుచచ అత్నికి లోబడి
యండెను. మీరును యోగాముగా న్డుచకొనుచ, ఏ భ్యమున్కు
బెదరకయన్నయెడల ఆమకు పలాలగుదురు.
అట్టవలనే పురుషుల్లరా, జీవమ్ను కృప్రవరములో మీ భారాలు మీతో
ప్రలివారైయనానరని యెరిగి, యెకుకవ బలహీన్మైన్ ఘటమ్ని భారాను
సనాినించి, మీ ప్ర
ర రథన్లకు అభ్ాంత్రము కలుగక
తుదకు మీరందరు ఏకమ్న్సుకలై యొకరి సుఖదుుఃఖ ములయందు ఒకరు
ప్రలుపడి, సహోదరపేరమ్ గలవారును, కరుణాచితు
త లును, విన్యమ్న్సుకలునై
యండుడి.
ఆశీరావదమున్కు వారసులవుటకు మీరు పలువబడిత్రరి గనుక కీడుకు
పరత్రకీడెైన్ను దూష్ణకు పరత్ర దూష్ణయె
ై న్ను చేయక దీవించడి.

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey
not the Word, they also may be won without the word by the conduct of
their wives
while they behold your chaste manner of living coupled with fear.

When adorning yourselves, let it not be that outward adorning of plaiting
the hair, and of wearing gold, or of putting on apparel;

but let it be the hidden man of the heart which is not corruptible, even the
ornament of a meek and quiet spirit, which in the sight of God is of great
price.
For in this manner in olden times the holy women also, who trusted in God,
adorned themselves, being in subjection unto their own husbands,

Likewise, ye husbands, dwell with your wives with understanding, giving
honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together
of the grace of life, that your prayers be not hindered.

Let him eschew evil and do good; let him seek peace and pursue it.

For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto
their prayers; but the face of the Lord is against them that do evil."
And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good?
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మీర్కకవేళ నీత్రనిమిత్తము శర మ్ పడిన్ను మీరు ధనుాలే; వారి బెదరింపున్కు
భ్యపడకుడి కలవరపడకుడి;
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నిరిలమైన్ మ్న్సాసకిు కలిగిన్వారై, మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూరిచ మిముిను
హేతువు అడుగు పరత్రవానికిని సాత్రవకముతోను భ్యముతోను సమ్యధాన్ము
చెపుపటకు ఎలాపుపడు సిదిముగా ఉండి,మీ హృదయములయందు కీరసు
త ను
పరభువుగా పరత్రష్ఠంచడి;
అపుపడు మీరు దేనివిష్యమై దురాిరు
ు లని దూష్ంపబడు దురో దాని
విష్యమై కీరసు
త న్ందున్న మీ సత్పరవరిన్ మీద అపనిందవేయవారు
సిగు
ు పడుదురు.
దేవుని చిత్త మ్యల్లగున్నయెడల కీడుచేసి శర మ్పడుటకంట్ట మేలుచేసి
శర మ్పడుటయే బహు మ్ంచిది.
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ఏలయన్గా మ్న్లను దేవునియొదదకు తెచచటకు, అనీత్రమ్ంతులకొరకు
నీత్రమ్ంతు డెైన్ కీరసు
త శరీరవిష్యములో చంపబడియ,
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ఆత్ివిష్య ములో బరదికింపబడి, ప్రపముల విష్యములో ఒకకసారే
శర మ్పడెను.
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పరభువు కనునలు నీత్రమ్ంతుల మీదను, ఆయన్ చెవులు వారి ప్ర
ర రథన్ల
వెైపున్ను ఉన్నవి గాని పరభువు ముఖము కీడు చేయవారికి విరోధముగా
ఉన్నది.
మీరు మ్ంచి విష్యములో ఆసకిిగలవారైతే మీకు హానిచేయవాడెవడు?

But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. "And be not afraid of
their terror; neither be troubled."
But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an
answer to every man who asketh you a reason for the hope that is in you,
with meekness and fear.
Have a good conscience, that, whereas they speak evil of you as of
evildoers, they who falsely accuse may be ashamed by your good manner of
life in Christ.
For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for welldoing than for
evildoing.
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He
might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the
Spirit,
by which also He went and preached unto the spirits in prison,

who one time were disobedient, when once the longsuffering of God waited
in the days of Noah while the ark was being prepared, wherein few, (that is,
eight souls) were saved by water.
The like figure to this, even baptism, doth also now save us (not the putting
away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward
God) by the resurrection of Jesus Christ,
who has gone into Heaven and is at the right hand of God, angels and
authorities and powers being made subject unto Him.

For inasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves
likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath
ceased from sin,
దేవుని దీరాశాంత్ము ఇంక కని పట్ట
ు చండిన్పుపడు పూరవము నోవహు
that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of
దిన్ములలో ఓడ సిదిపరచబడుచండగా, అవిధేయలైన్వారియొదదకు, అన్గా men, but to the will of God.
చెరలో ఉన్న ఆత్ిలయొదదకు, ఆయన్ ఆత్ిరూప గానే వెళ్లా వారికి
పరకటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అన్గా ఎనిమిది మ్ంది నీటిదావరా
రక్షణపందిరి.
దానికి సాదృశామైన్ బాపతసిము ఇపుపడు మిముిను రకిుంచ చన్నది;
For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the
అదేదన్గా శరీరమ్యలిన్ాము తీసివేయట కాదు గాని యేసుకీరసు
త పున్రుతా
థ న్ Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings,
మూలముగా దేవుని విష్ యము నిరిలమైన్ మ్న్సాసకిునిచచ పరతుాత్తరమే.
banquetings, and abominable idolatries;
ఆయన్ పరలోకమున్కు వెళ్లా దూత్లమీదను అధికారుల మీదను శకు
ి లమీదను wherein they think it strange that you run not with them to the same
అధికారము పందిన్వాడెై దేవుని కుడిప్రరశవమున్ ఉనానడు.
dissolute excess, speaking evil of you,
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కీరసు
త శరీరమ్ందు శర మ్పడెను గనుక మీరును అటిు మ్న్సుసను ఆయధముగా
ధరించకొనుడి.
శరీర విష్యములో శర మ్పడిన్వాడు శరీరమ్ందు జీవించ మిగిలిన్కాలము
ఇకమీదట మ్నుజాశలను అనుసరించి న్డుచకొన్క, దేవుని
ఇషా
ు నుసారముగానే న్డుచకొను న్ట్ట
ా ప్రపముతో జ్యలి యిక నేమియలేక
యండును.
మ్న్ము పోకిరిచేష్ులు, దురాశలు, మ్దా ప్రన్ము, అలారితో కూడిన్
ఆటప్రటలు, తా
ి గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగరహపూజలు
మొదలైన్వాటియందు న్డుచకొనుచ, అన్ాజనుల ఇష్ుము
నరవేరుచచండుటకు గత్రంచిన్కాలమే చాలును,
అపరిమిత్మైన్ ఆ దురావాప్రరమున్ందు త్మ్తోకూడ మీరు
పరుగెత్తకపోయిన్ందుకు వారు ఆశచరాపడుచ మిముిను దూష్ంచచనానరు.

who shall give account to Him that is ready to judge the quick and the dead.

సజీవుల కును మ్ృతులకును తీరుపతీరుచటకు సిదిముగా ఉన్నవానికి
వారుత్తరవాదులైయనానరు.
మ్ృతులు శరీరవిష్యములో మ్యన్వరీత్ా తీరుప పందున్ట్ట
ా ను
ఆత్ివిష్యములో దేవుని బటిు జీవించన్ట్ట
ా ను వారికికూడ సువారి
పరకటింపబడెను.
అయితే అనినటి అంత్ము సమీపమైయన్నది. కాగా మీరు సవసథ
బుదిిగలవారై, ప్ర
ర రథన్లు చేయటకు మలకువగా ఉండుడి.

Use hospitality one to another without grudging.

పేరమ్ అనేక ప్రపములను కపుపను గనుక అనినటికంట్ట ముఖాముగా
ఒకనియెడల ఒకడు మికకటమైన్ పేరమ్గలవారై యండుడి.
సణుగుకొన్కుండ ఒకనికి ఒకడు ఆత్రథాము చేయడి.

For, for this cause was the Gospel preached also to those who are dead, that
they might be judged according to men in the flesh, but live according to
God in the spirit.
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober and watch unto
prayer.

And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity
shall cover the multitude of sins.

As every man hath received the gift, even so minister the same one to
another as good stewards of the manifold grace of God.
If any man speak, let him speak according to the oracles of God. If any man
minister, let him do it according to the ability which God giveth, that God in
all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and
dominion for ever and ever. Amen.
Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as
though some strange thing happened unto you;
but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that, when
His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.

దేవుని నానావిధమైన్ కృపవిష్యమై మ్ంచి గృహ నిరావహకులైయండి,
If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of
యొకొకకడు కృప్రవరము పందిన్ కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయడి. glory and of God resteth upon you. On their part evil is spoken of Him, but
on your part He is glorified.
ఒకడు బోధించిన్యెడల దైవోకు
ి లను బోధించన్ట్ట
ు బోధింపవలను; ఒకడు
But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or
ఉపచారము చేసిన్యెడల దేవుడు అను గరహించ సామ్రథామునొంది
as a busybody in other men's matters.
చేయవలను. ఇందువలన్ దేవుడు అనినటిలోను యేసుకీరసు
త దావరా
మ్హిమ్పరచ బడును. యగయగములు మ్హిమ్య పరభావమును
ఆయన్కుండును గాక. ఆమేన్.
పరయల్లరా, మిముిను శోధించటకు మీకు కలుగు చన్న అగినవంటి
Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him
మ్హాశర మ్నుగూరిచ మీకేదో యొక వింత్ సంభ్వించన్ట్ట
ా ఆశచరాపడకుడి.
glorify God on this account.
కీరసు
త మ్హిమ్ బయలుపరచబడిన్పుపడు మీరు మ్హాన్ందముతో సంతో
For the time has come that judgment must begin at the house of God. And if
ష్ంచ నిమిత్తము, కీరసు
త శర మ్లలో మీరు ప్రలివారై యన్నంత్గా సంతోష్ంచడి. it first begin with us, what shall the end be of those who obey not the
Gospel of God?
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కీరసు
త నామ్ము నిమిత్తము మీరు నిందప్రలైన్యెడల మ్హిమ్యసవరూపయె
ై న్
And, "If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the
ఆత్ి, అన్గా దేవుని ఆత్ి, మీమీద నిలుచచనానడు గనుక మీరు ధనుాలు. sinner appear?"
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మీలో ఎవడును న్రహంత్కుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురాిరు
ు డుగా గాని,
పరులజ్యలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభ్వింప త్గదు.

Therefore let those who suffer according to the will of God commit the
keeping of their souls to Him in welldoing, as unto a faithful Creator.
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ఎవడెైన్ను కెైీసతవుడెైన్ందుకు బాధ అనుభ్వించిన్యెడల అత్డు సిగు
ు పడక,
ఆ పేరును బటిుయే దేవుని మ్హిమ్పరచవలను.
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తీరుప దేవుని ఇంటియొదద ఆరంభ్మ్గు కాలము వచిచ యన్నది; అది
మ్న్యొదదనే ఆరంభ్మైతే దేవుని సువారికు అవిధేయలైన్ వారి గత్ర
యేమ్వును?
మ్రియ నీత్ర మ్ంతుడ రకిుంపబడుట దురాభ్మైతే భ్కిిహీనుడును ప్రపయ
ఎకకడ నిలుతురు?
కాబటిు దేవుని చిత్తపరకారము బాధపడువారు సత్పరవరిన్ గలవారై, న్మ్ికమైన్
సృష్ుకరికు త్మ్ ఆత్ిలను అపపగించకొన్వలను.
తోటిపదదను, కీరసు
త శర మ్లనుగూరిచన్ సాకిుని, బయలుపరచబడబోవు మ్హిమ్లో
ప్రలివాడనునైన్ నేను మీలోని పదదలను హెచచరించచనానను.

The elders who are among you I exhort, who am also an elder and a witness
of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be
revealed:
feed the flock of God which is among you, taking the oversight of them, not
by constraint but willingly, not for filthy lucre but out of a ready mind,
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దేవుడు త్గిన్ సమ్యమ్ందు మిముిను హెచిచంచన్ట్ట
ా ఆయన్ బలిష్ఠమైన్
చేత్రకిరంద దీన్మ్న్సుకలై యండుడి.
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ఆయన్ మిముినుగూరిచ చింత్రంచచనానడు గనుక మీ చింత్ యావతు
త
ఆయన్మీద వేయడి.
నిబబరమైన్ బుదిి గలవారై మలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియె
ై న్ అపవాది
By Silvanus, whom I account to be a faithful brother unto you, I have written
గరిజంచ సింహమువల ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచ త్రరుగుచనానడు. briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye
stand.
లోకమ్ందున్న మీ సహో దరులయందు ఈ విధమైన్ శర మ్లే నరవేరుచన్నవని The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and
యెరిగి,విశావసమ్ందు సిథరులై వానిని ఎదిరించడి.
so doth Mark, my son.
త్న్ నిత్ామ్హిమ్కు కీరసు
త న్ందు మిముిను పలిచిన్ సరవకృప్ర నిధియగు
Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all who are in
దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర మ్పడిన్ పమ్ిట,తానే మిముిను
Christ Jesus. Amen.
పూరు
ణ లనుగాచేసి సిథరపరచి బల పరచను.
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బలిమిచేత్ కాక దేవుని చిత్తపరకారము ఇష్ుపూరవకముగాను, దురా
ా భా
పేక్షతోకాక సిదిమ్న్సుసతోను, మీ మ్ధానున్న దేవుని మ్ందను
పైవిచారణచేయచ దానిని కాయడి.
మీకు అపపగింపబడిన్వారిపైన్ పరభువునైన్ట్ట
ు ండక మ్ందకు మ్యది రులుగా
ఉండుడి;
పరధాన్ కాపరి పరత్ాక్షమైన్పుపడు మీరు వాడబారని మ్హిమ్ కిరీటము
పందుదురు.
చిన్నల్లరా, మీరు పదదలకు లోబడియండుడి; మీరందరు ఎదుటివాని యెడల
దీన్మ్న్సుస అను వసతీము ధరించకొని మిముిను అలంకరించకొనుడి;
దేవుడు అహంకారు లను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగరహించను.

neither as being lords over God's heritage, but by being examples to the
flock.
And when the Chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory
that fadeth not away.
Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be
subject one to another, and be clothed with humility; for "God resisteth the
proud, and giveth grace to the humble."
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may
exalt you in due time,
casting all your cares upon Him, for He careth for you.
Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walketh about as a
roaring lion, seeking whom he may devour.
Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are
accomplished in your brethren who are in the world.

But after ye have suffered a while, may the God of all grace, who hath called
us into His eternal glory by Christ Jesus, make you perfect, establish,
strengthen, settle you.
To Him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
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యగయగములకు పరభావమ్యయన్కు కలు గునుగాక. ఆమేన్.
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మిముిను హెచచరించచ, ఇదియే దేవుని సత్ామైన్ కృప అని సాక్షాము
చెపుపచ సంకేుపముగా వా
ర సి, మీకు న్మ్ికమైన్ సహోదరుడని నేనంచిన్
సిల్లవనుచేత్ దీనిని పంపుచనానను. ఈ సత్ాకృపలో నిలుకడగా ఉండుడి.
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బబులోనులో మీవల నేరపరచబడిన్ ఆమయ, నా కుమ్యరుడెైన్ మ్యరుకను,
మీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.
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పేరమ్గల ముదు
ద తో ఒకనికి ఒకడు వందన్ములు చేయడి.కీరసు
త న్ందున్న
మీకందరికిని సమ్యధాన్ము కలుగును గాక. ఆమేన్.
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యేసుకీరసు
త దాసుడును అపసతలుడునైన్ స్త్మోను పేతురు, మ్న్
దేవునియొకకయ రక్షకుడెైన్ యేసుకీరసు
త యొకకయ నీత్రనిబటిు, మ్యవలనే
అమూలామైన్ విశావసము పందిన్వారికి శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.

2 Peter

1

2

త్న్ మ్హిమ్నుబటిుయ, గుణాత్రశయమునుబటిుయ, మ్న్లను పలిచిన్వాని and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to
గూరిచన్ అనుభ్వజా
ా న్మూలముగా ఆయన్ దైవశకిి, జీవమున్కును భ్కిికిని
patience godliness,
కావలసిన్వాటిన్నినటిని మ్న్కు దయచేయచన్నందున్,

2 Peter

1

3

దేవునిగూరిచన్టిుయ మ్న్ పరభువెైన్ యేసునుగూరిచన్టిుయనైన్
అనుభ్వజా
ా న్మువలన్ మీకు కృపయ సమ్యధాన్మును విసతరించను గాక.

and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity.
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For if these things be in you and abound, they make you that ye shall be
neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
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ఆ మ్హిమ్ గుణాత్రశయములనుబటిు ఆయన్ మ్న్కు అమూలా ములును
అత్ాధికములునైన్ వాగా
ద న్ములను అనుగరహించి యనానడు. దురాశను
అనుసరించటవలన్ లోకమ్ందున్న భ్రష్ుత్వమును ఈ వాగా
ద న్ముల
మూలముగా మీరు త్పపంచకొని, దేవసవభావమున్ందు ప్రలివారగున్ట్ట
ా
వాటిని అనుగరహించెను
ఆ హేతువుచేత్నే మీమ్ట్ట
ు కు మీరు పూరణజాగరత్తగలవారై, మీ విశావసమున్ందు
సదు
ు ణ మును,సదు
ు ణమున్ందు జా
ా న్మును,
జా
ా న్మున్ందు ఆశానిగర హమును, ఆశానిగరహమున్ందు సహన్మును,
సహన్ము న్ందు భ్కిిని,
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Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, To those who have
obtained like precious faith with us through the righteousness of God and
our Savior Jesus Christ:
Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and
of Jesus our Lord, according as

His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and
godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and
virtue.
Thereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by
these you might be partakers of the divine nature, having escaped the
corruption that is in the world through lust.
And besides this, using all diligence, add to your faith virtue, and to virtue
knowledge,

But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath
forgotten that he was purged from his old sins.
Therefore brethren, give diligence all the more to make your calling and
election sure, for if ye do these things ye shall never fall.

భ్కిియందు సహోదరపేరమ్ను, సహోదర పేరమ్యందు దయను అమ్రుచకొనుడి. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the
everlasting Kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
ఇవి మీకు కలిగి విసతరించిన్యెడల అవి మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నుగూరిచన్ Therefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these
అనుభ్వజా
ా న్విష్యములో మిముిను సోమ్రులైన్ను నిష్ులు లైన్ను కాకుండ things, though ye know them and are strengthened in the present truth.
చేయను.
ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు త్న్ పూరవప్రపములకు శుదిి కలిగిన్ సంగత్ర
Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by
మ్రచి పోయి, గు
putting you in remembrance,
ర డిివాడును దూరదృష్ులేనివాడున్గును.
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అందువలన్ సహోదరుల్లరా, మీ పలుపును ఏరాపట్టను నిశచయము
చేసికొనుటకు మ్రి జాగరత్తపడుడి.మీరిటిు కిరయలు చేయవారైతే ఎపుపడును
తొటిిలారు.
ఆల్లగున్ మ్న్ పరభువును రక్షకుడునైన్ యేసుకీరసు
త యొకక నిత్ారాజాములో
పరవేశము మీకు సమ్ృదిిగా అనుగరహింపబడును.
కాబటిు మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన్ సత్ామ్ందు
సిథరపరచబడియన్నను, వీటినిగూరిచ ఎలాపుపడును మీకు జా
ా పకము
చేయటకు సిదిముగా ఉనానను.
మ్రియ మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త నాకు సూచించిన్ పరకారము నా
గుడారమును త్వరగా విడిచి పటువలసివచచన్నియెరిగి,
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ఏలయన్గా చమ్తాకరముగా కలిపంచిన్ కథలను అనుసరించి మ్న్ పరభువెైన్
యేసుకీరసు
త యొకక శకిిని ఆయన్ రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని
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ఆయన్ మ్హాత్ిామును మేము కనునల్లర చూచిన్వారమై
తెలిపత్రవిిు.ఈయన్ నా పరయకుమ్యరుడు ఈయన్యందు నేను
ఆన్ందించచనానను అను శబదము మ్హాదివామ్హిమ్నుండి ఆయన్యొదదకు
వచిచ న్పుపడు, త్ండిరయె
ై న్ దేవునివలన్ ఘన్త్య మ్హిమ్య ఆయన్
పందగా
మేము ఆ పరిశుది పరవత్ముమీద ఆయన్తోకూడ ఉండిన్ వారమై, ఆ శబదము
ఆకాశము నుండి రాగా వింటిమి.

2 Peter

1

19

2 Peter

1

20

2 Peter

1

21

2 Peter

2

1

నేను ఈ గుడారములో ఉన్నంత్కాలము ఈ సంగతులను జా
ా పకముచేసి
మిముిను రేపుట నాాయమ్ని యెంచకొనుచనానను.
నేను మ్ృత్రపందిన్ త్రువాత్3 కూడ మీరు నిత్ాము వీటిని
జా
ా పకముచేసికొనున్ట్ట
ా జాగరత్తచేతును.

మ్రియ ఇంత్కంట్ట సిథరమైన్ పరవచన్వాకాము మ్న్కున్నది. తెలావారి
వేకువచకక మీ హృదయములలో ఉదయించవరకు ఆ వాకాము చీకటిగల
చోట్టన్ వెలుగిచచ దీపమైన్ట్ట
ు న్నది; దానియందు మీరు
లక్షాముంచిన్యెడల మీకు మేలు.
ఒకడు త్న్ ఊహనుబటిు చెపుపటవలన్ లేఖన్ములో ఏ పరవచన్మును
పుటుదని మొదట గరహించకొన్వలను.
ఏల యన్గా పరవచన్ము ఎపుపడును మ్నుషుాని ఇచఛనుబటిు కలుగలేదు
గాని మ్నుషుాలు పరిశుదా
ి త్ివలన్ పేరరేపంప బడిన్వారై దేవుని మూలముగ
పలికిరి.
మ్రియ అబదిపరవకిలు పరజలలో ఉండిరి. అట్టవలనే మీలోను
అబదదబోధకులుందురు; వీరు త్ముిను కొనిన్ పరభువునుకూడ విసరిజంచచ,
త్మ్కుతామే శీఘాముగా నాశన్ము కలుగజేసికొనుచ, నాశన్కరమ్గు
భినానభిప్ర
ర యములను రహసాముగా బోధించదురు.

knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord
Jesus Christ hath shown me.
Moreover I will endeavor that you may be able after my decease to have
these things always in remembrance.
For we have not followed cunningly devised fables when we made known
unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were
eyewitnesses of His majesty.
For He received from God the Father honor and glory when there came such
a voice to Him from the Excellent Glory: "This is My beloved Son, in whom I
am well pleased."
And this voice, which came from Heaven, we heard when we were with Him
on the holy mount.
We have also a more sure word of prophecy, unto which ye do well that ye
take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn
and the day star arise in your hearts,
knowing this first: that no prophecy of the Scripture is of any private
interpretation.
For the prophecy came not in olden times by the will of man, but holy men
of God spoke as they were moved by the Holy Ghost.

But there were false prophets also among the people, even as there shall be
false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even
denying the Lord who bought them, and bring upon themselves swift
destruction.
And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of
truth shall be evilly spoken of.

And through covetousness shall they with feigned words make merchandise
of you -- they whose judgment now for a long time lingereth not, and their
damnation slumbereth not.
For if God spared not the angels who sinned, but cast them down to hell
and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment;
and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a
preacher of righteousness, bringing in the Flood upon the world of the
ungodly;
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మ్రియ అనేకులు వారి పోకిరిచేష్ులను అనుసరించి న్డుతురు; వీరినిబటిు
సత్ామ్యరుము దూష్ంపబడును.
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వారు అధిక లోభులై, కలపనావాకాములు చెపుపచ, మీవలన్ ల్లభ్ము
సంప్రదించకొందురు; వారికి పూరవము నుండి విధింపబడిన్ తీరుప ఆలసాము
చేయదు, వారి నాశన్ము కునికి నిదరపోదు.
దేవదూత్లు ప్రపము చేసిన్పుపడు దేవుడు వారిని విడిచిపటుక, ప్రతాళలోక
మ్ందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తో
ి సి, తీరుపకు కావలిలో
ఉంచబడుటకు వారిని అపపగించెను.
మ్రియ ఆయన్ పూరవకాలమ్ందున్న లోకమును విడిచిపటుక, భ్కిిహీనుల
సమూహముమీదికి జలపరళయమును రపపంచి న్పుపడు, నీత్రని పరకటించిన్
నోవహును మ్రి యేడుగురిని కాప్రడెను.
మ్రియ ఆయన్ సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ లను పటుణములను భ్సిముచేసి,
ముందుకు భ్కిిహీనులగువారికి వాటిని దృషా
ు ంత్ముగా ఉంచటకెై వాటికి
నాశన్ము విధించి,
దురాిరు
ు ల కామ్ వికారయకిమైన్ న్డవడిచేత్ బహు బాధపడిన్
నీత్రమ్ంతుడగు లోతును త్పపంచెను.
ఆ నీత్రమ్ంతుడు వారి మ్ధాను కాపురముండి, తాను చూచిన్వాటినిబటిుయ
వినిన్వాటినిబటిుయ, వారి అకరమ్మైన్ కిరయల విష్యములో దిన్దిన్ము
నీత్రగల త్న్ మ్న్సుసను నొపపంచకొనుచ వచెచను.

2 Peter

2

9

భ్కు
ి లను శోధన్లోనుండి త్పపంచటకును, దురీణత్రపరులను ముఖా ముగా
మ్లిన్మైన్ దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా న్డుచ కొనుచ, పరభుత్వమును
నిరాకరించచ,

and shall receive the reward of unrighteousness, as those who count it
pleasure to revel in the daytime. Spots they are and blemishes, sporting
themselves with their own deceptions while they feast with you,
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శి క్షలో ఉంచ బడిన్వారిని తీరుపదిన్మువరకు కావలిలో ఉంచటకును,
పరభువు సమ్రు
థ డు. వీరు తెగువగలవారును సేవచాఛపరులునై మ్హాతుిలను
దూష్ంప వెరువకయనానరు.
దేవదూత్లు వారికంట్ట మ్రి అధికమైన్ బలమును శకిియ గలవారైన్ను,
పరభువు ఎదుట వారిని దూష్ంచి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు.

having eyes full of adultery and who cannot cease from sin, beguiling
unstable souls; their hearts they have exercised with covetous practices;
accursed children!
They have forsaken the right way and have gone astray, following the way
of Balaam the son of Beor, who loved the wages ofunrighteousness,
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వారైతే పటుబడి చంప బడుటకే సవభావసిదిముగా పుటిున్ వివేకశూన్ాములగు but was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with a man's voice
మ్ృగములవల ఉండి, త్మ్కు తెలియని విష్యములను గూరిచ
forbad the madness of the prophet.
దూష్ంచచ, త్మ్ దుష్పరవరిన్కు పరత్రఫలముగా హాని అనుభ్వించచ,
తాము చేయ నాశన్ముతోనే తామే నాశన్ము పందుదురు,
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ఒకనాటి సుఖాను భ్వము సంతోష్మ్ని యెంచకొందురు. వారు కళంక
ములును నిందాసపదములునై త్మ్ పేరమ్విందులలో మీతోకూడ
అన్నప్రన్ములు పుచచకొనుచ త్మ్ భోగ ములయందు సుఖించదురు.

and, turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned
them to be overthrown, making them an example unto those who
thereafter should live ungodly;
and if He delivered righteous Lot, vexed with the filthy conduct of the wicked

(for that righteous man, having dwelt among them seeing and hearing, was
vexed in his righteous soul day after day with their unlawful deeds)-then the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to
reserve the unjust unto the Day of Judgment to be punished,
but chiefly those who walk after the flesh in the lust of uncleanness, and
despise governance. Presumptuous are they and selfwilled; they are not
afraid to speak evil of dignities,
whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing
accusation against them before the Lord.
But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak
evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their
own corruption,

These are wells without water, clouds that are carried by a tempest, for
whom the mist of darkness is reserved for ever.
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వాభిచారిణని చూచి ఆశించచ ప్రపము మ్యన్లేని కనునలు గలవారును,
అసిథరులైన్వారి మ్న్సుసలను మ్రులుకొలుపచ లోభిత్వ మ్ందు
సాధకముచేయబడిన్ హృదయముగలవారును, శాప గరసు
త లునైయండి,

For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the
lusts of the flesh and through much wantonness those who had clean
escaped from those who live in error.
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త్రన్ననిమ్యరుమును విడిచి బెయోరు కుమ్యరుడెైన్ బిల్లము పోయిన్
మ్యరుమునుబటిు తో
ి వ త్పపపోయిరి.
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ఆ బిల్లము దురీనత్రవలన్ కలుగు బహు మ్యన్మును పేరమించెను; అయితే
తాను చేసిన్ అత్రకరమ్ము నిమిత్తము అత్డు గదిదంపబడెను, ఎటాన్గా
నోరులేని గారదభ్ము మ్యన్వసవరముతో మ్యటల్లడి ఆ పరవకియొకక
వెఱ్ఱఱత్న్ము అడిగించెను.
వీరు నీళ్ల
ా లేని బావులును, పనుగాలికి కొట్ట
ు కొనిపోవు మేఘములునై
యనానరు. వీరికొరకు గాఢంధకారము భ్దరము చేయబడియన్నది.

While they promise them liberty, they themselves are the servants of
corruption; for by whom a man is overcome, by the same is he brought into
bondage.
For if, after they have escaped the pollutions of the world through the
knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled
therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.
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కుకకత్న్ వాంత్రకి త్రరిగిన్ట్ట
ు ను, కడుగబడిన్ పంది బురదలో దొరు
ా టకు మ్ళ్లా
న్ట్ట
ు ను అను నిజమైన్ సామితె చొపుపన్ వీరికి సంభ్వించెను.

and saying, "Where is the promise of His coming? For since the fathers fell
asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation."
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పరయల్లరా, యీ రండవ పత్రిక మీకిపుపడు వా
ర యచనానను

For of this they are willfully ignorant: that by the Word of God the heavens
were of old, and the earth standing out of the water and in the water,
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పరిశుది పరవకిలచేత్ పూరవమ్ందు పలుకబడిన్ మ్యటలను, పరభువెైన్ రక్షకుడు whereby the world as it then was, being overflowed with water, perished.
మీ అపసతలుల దావరా ఇచిచన్ ఆజాను మీరు జా
ా పకము చేసికొన్వలన్ను
విష్యమును మీకు జా
ా పకముచేసి, నిరిలమైన్ మీ మ్న్సుసలను
రేపుచనానను.
అంత్ా దిన్ములలో అపహాసకులు అపహసించచవచిచ, త్మ్ సవకీయ
But the heavens and the earth which now are, by the same Word are kept in
దురాశలచొపుపన్ న్డుచకొనుచ,
store, reserved unto fire against the Day of Judgment and perdition of
ungodly men.

వీరు వారథమైన్ డంబపుమ్యటలు పలుకుచ, తామే శరీరసంబంధమైన్
దురాశలుగలవారై, త్పుపమ్యరుమ్ందు న్డుచవారిలోనుండి అపుపడ
త్పపంచ కొనిన్వారిని పోకిరిచేష్ులచేత్ మ్రలుకొలుపచనానరు.
తామే భ్రష్ుత్వమున్కు దాసులైయండియ, అటిువారికి సావత్ంత్ిాము
ఇతు
త మ్ని చెపుపదురు. ఒకడు దేనివలన్ జయింపబడునో దానికి దాసుడగును
గదా
వారు పరభువును రక్షకుడునైన్ యేసుకీరసు
త విష్యమైన్ అనుభ్వ జా
ా న్ముచేత్
ఈ లోకమ్యలిన్ాములను త్పపంచకొనిన్ త్రువాత్ మ్రల వాటిలో చికుకబడి
వాటిచేత్ జయింప బడిన్యెడల, వారి కడవరి సిథత్ర మొదటి సిథత్రకంట్ట మ్రి
చెడిదగును.
వారు నీత్రమ్యరుమును అనుభ్వపూరవకముగా తెలిసి కొని, త్మ్కు
అపపగింపబడిన్ పరిశుదిమైన్ ఆజానుండి తొలగిపోవుటకంట్ట ఆ మ్యరుము
అనుభ్వపూరవకముగా తెలియక యండుటయే వారికి మేలు.

For it would have been better for them not to have known the way of
righteousness, than, after they had known it, to turn from the holy
commandment delivered unto them.
But it has happened unto them according to the true proverb: "The dog
turns to his own vomit again," and, "the sow that was washed, to her
wallowing in the mire."
This second epistle, beloved, I now write unto you, in both of which I stir up
your purity of mind by way of remembrance,
that ye may be mindful of the words which were spoken beforehand by the
holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and
Savior,
knowing this first: that there shall come in the last days scoffers, walking
after their own lusts
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ఆయన్ రాకడను గూరిచన్ వాగా
ద న్ మేమ్యయెను? పత్రులు నిదిరంచిన్ది
మొదలుకొని సమ్సత మును సృష్ు ఆరంభ్మున్నున్నటేు నిలిచి యన్నదే అని
చెపుపదురని మొదట మీరు తెలిసికొన్వ
ఏలయన్గా పూరవమునుండి ఆకాశముండెన్నియ, నీళాలో నుండియ
నీళావలన్ను సమ్కూరచబడిన్ భూమియ దేవుని వాకామువలన్ కలిగెన్నియ
వారు బుదిిపూరవకముగా మ్రతురు.
ఆ నీళావలన్ అపుపడున్న లోకము నీటివరదలో మునిగి న్శించెను.

అయితే ఇపుపడున్న ఆకాశమును భూమియ భ్కిిహీనుల తీరుపను
నాశన్మును జరుగు దిన్మువరకు అగినకొరకు నిలువచేయబడిన్వెై, అదే
వాకామువలన్ భ్దరము చేయబడియన్నవి.
పరయల్లరా, ఒక సంగత్ర మ్రచిపోకుడి. ఏమ్న్గా పరభువు దృష్ుకి ఒక దిన్ము
వెయిాసంవత్సరములవలను, వెయిాసంవత్సరములు ఒక దిన్మువలను
ఉన్నవి.
కొందరు ఆలసామ్ని యెంచకొనున్ట్ట
ా పరభువు త్న్ వాగా
ద న్మును గూరిచ
ఆలసాము చేయవాడు కాడు గాని యెవడును న్శింపవలన్ని యిచఛయింపక,
అందరు మ్యరుమ్న్సుస పందవలన్ని కోరుచ, మీ యెడల
ధీరాశాంత్ముగలవాడెై యనానడు.
అయితే పరభువు దిన్ము దొంగవచిచన్ట్ట
ా వచచను. ఆ దిన్మున్ ఆకాశములు
మ్హాధవనితో గత్రంచి పోవును, పంచభూత్ములు మికకటమైన్ వేండరముతో
లయమైపోవును, భూమియ దానిమీదన్
ఇవనినయ ఇట్ట
ా లయమై పోవున్వి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని
లయమైపోవు న్టిుయ, పంచభూత్ములు మ్హావేండరముతో కరిగిపోవు
న్టిుయ,
దేవుని దిన్పు రాకడకొరకు కనిపట్ట
ు చ, దానిని ఆశతో అపేకిుంచచ, మీరు
పరిశుదిమైన్ పరవరిన్తోను భ్కిితోను ఎంతో జాగరత్తగలవారై యండవలను.

But, beloved, be not ignorant of this one thing: that with the Lord one day is
as a thousand years, and a thousand years as one day.
The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness,
but is longsuffering toward us, not willing that any should perish, but that all
should come to repentance.
But the Day of the Lord will come as a thief in the night, in which the
heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt
with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be
burned up.
Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons
ought ye to be in all holy manner of living and godliness,
looking for and hastening unto the coming of the Day of God, wherein the
heavens, being on fire, shall be dissolved and the elements shall melt with
fervent heat?
Nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new
earth, wherein dwelleth righteousness.

Therefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye
may be found by Him in peace, without spot and blameless.
And account that the longsuffering of our Lord is salvation, even as our
beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath
written unto you,
as also in all his epistles, speaking in them of these things. Therein are some
things hard to understand, which those who are unlearned and unstable
wrest, as they do also the other Scriptures, unto their own destruction.

అయిన్ను మ్న్మ్యయన్ వాగా
ద న్మునుబటిు కొరత్త ఆకాశములకొరకును కొరత్త
భూమికొరకును కనిపట్ట
ు చనానము; వాటియందు నీత్ర నివసించను.

Ye therefore, beloved, seeing that ye know these things beforehand, beware
lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own
steadfastness.
పరయల్లరా, వీటికొరకు మీరు కనిపట్ట
ు వారు గనుక శాంత్ముగలవారై, ఆయన్ But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
దృష్ుకి నిష్కళంకులు గాను నిందారహితులుగాను కన్బడున్ట్ట
ా జాగరత్త పడుడి. To Him be glory both now and for ever. Amen.
మ్రియ మ్న్ పరభువుయొకక దీరాశాంత్ము రక్షణారథమైన్దని యెంచకొనుడి.
ఆల్లగు మ్న్ పరయ సహోదరుడెైన్ పౌలుకూడ త్న్కు అనుగరహింపబడిన్
జా
ా న్ము చొపుపన్ మీకు వా
ర సి యనానడు.

That which was from the beginning, which we have heard, which we have
seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have
handled, concerning the Word of Life
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వీటిని గూరిచ త్న్ పత్రికలనినటిలోను బోధించచనానడు; అయితే వాటిలో (for the Life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and
కొనినసంగతులు గరహించటకు కష్ుమైన్వి. వీటిని విదాావిహీనులును,
show unto you that Eternal Life, which was with the Father and was
అసిథరులైన్వారును, త్కికన్ లేఖన్ములను అప్రరథముచేసిన్ట్ట
ా , త్మ్ సవకీయ manifested unto us);
నాశన్మున్కు అప్రరథము చేయదురు.
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పరయల్లరా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియనానరు గనుక
మీరు నీత్రవిరోధుల త్పుపబోధవలన్ తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన్
సిథరమ్న్సుసను విడిచి పడిపోకుండ కాచ కొనియండుడి.
మ్న్ పరభువును రక్షకుడునైన్ యేసుకీరసు
త అనుగరహించ కృపయందును
జా
ా న్మ్ందును అభి వృదిిపందుడి. ఆయన్కు ఇపుపడును యగాంత్దిన్ము
వరకును మ్హిమ్ కలుగును గాక. ఆమేన్.

that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may
have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father and with
His Son Jesus Christ.
And these things write we unto you, that your joy may be full.

1 John

1
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జీవవాకామునుగూరిచన్ది, ఆదినుండి ఏది యండెనో, మేమేది వింటిమో,
కనునల్లర ఏది చూచిత్రమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మ్య చేతులు
దేనిని తాకి చూచెనో, అది మీకు తెలియజేయచనానము.

This then is the message which we have heard from Him and declare unto
you: that God is light, and in Him is no darkness at all.

1 John
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If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie,
and do not the truth.

1 John

1
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ఆ జీవము పరత్ాక్షమ్యయెను; త్ండిరయొదద ఉండి మ్యకు పరత్ాక్షమైన్ ఆ
నిత్ాజీవమును మేము చూచి, ఆ జీవ మునుగూరిచ సాక్షామిచచచ, దానిని
మీకు తెలియ పరచచనానము.
మ్యతోకూడ మీకును సహవాసము కలుగున్ట్ట
ా మేము చూచిన్దానిని
వినిన్దానిని మీకును తెలియజేయచనానము. మ్న్ సహవాసమైతే త్ండిరతో
కూడను ఆయన్ కుమ్యరుడెైన్ యేసుకీరసు
త తోకూడను ఉన్నది.
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మ్న్ సంతోష్ము పరిపూరణమ్వుటకెై మేమీ సంగతులను వా
ర యచనానము.

If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
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If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to
cleanse us from all unrighteousness.
If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His Word is not
in us.
My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any
man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
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మేమ్యయన్వలన్ విని మీకు పరకటించ వరిమ్యన్ మేమ్న్గాదేవుడు వెలుగెై
యనానడు; ఆయన్యందు చీకటి ఎంత్మ్యత్ిమును లేదు.
ఆయన్తోకూడ సహ వాసముగలవారమ్ని చెపుపకొని చీకటిలో
న్డిచిన్యెడల మ్న్మ్బదిమ్యడుచ సత్ామును జరిగింపకుందుము.
అయితే ఆయన్ వెలుగులోనున్న పరకారము మ్న్మును వెలుగులో
న్డిచిన్యెడల. మ్న్ము అనోాన్ాసహవాసము గలవారమై యందుము;
అపుపడు ఆయన్ కుమ్యరుడెైన్ యేసు రకిము పరత్ర ఎ
మ్న్ము ప్రపములేనివారమ్ని చెపుపకొనిన్ యెడల, మ్న్లను మ్న్మే
మోసపుచచకొందుము; మ్రియ మ్న్లో సత్ా ముండదు.
మ్న్ ప్రపములను మ్న్ము ఒపుపకొనిన్ యెడల, ఆయన్ న్మ్ిదగిన్వాడును
నీత్రమ్ంతుడును గనుక ఆయన్ మ్న్ ప్రపములను క్షమించి సమ్సత
దురీనత్రనుండి మ్న్లను పవితు
ి లనుగా చేయను.
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మ్న్ము ప్రపము చేయలేదని చెపుపకొనిన్యెడల, ఆయన్ను అబదిికునిగా
చేయవార మ్గుదుము; మ్రియ ఆయన్ వాకాము మ్న్లో ఉండదు.

He that saith, "I know Him," and keepeth not His commandments, is a liar
and the truth is not in him.

But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with
another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin.

And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the
sins of the whole world.
And hereby we know that we know Him: if we keep His commandments.
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నా చిన్నపలాల్లరా, మీరు ప్రపము చేయకుండు టకెై యీ సంగతులను మీకు
వా
ర యచనానను. ఎవడెైన్ను ప్రపము చేసిన్యెడల నీత్రమ్ంతుడెైన్
యేసుకీరసు
త అను ఉత్తరవాది త్ండిరయొదద మ్న్కునానడు.

But whoso keepeth His Word, in him verily is the love of God perfected:
hereby know we that we are in Him.
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ఆయనే మ్న్ ప్రపములకు శాంత్రకరమై యనానడు; మ్న్ ప్రప ములకు
మ్యత్ిమేకాదు. సరవలోకమున్కును శాంత్రకరమై యనానడు.
మ్రియ మ్న్మ్యయన్ ఆజాలను గెైకొనిన్ యెడల, దీనివలన్నే ఆయన్ను
ఎరిగియనానమ్ని తెలిసి కొందుము.

He that saith that he abideth in Him, ought himself also so to walk, even as
He walked.
Brethren, I write no new commandment unto you, but an old
commandment which ye have had from the beginning. The old
commandment is the Word which ye have heard from the beginning.
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ఆయన్ను ఎరిగియనానన్ని చెపుపకొనుచ, ఆయన్ ఆజాలను గెైకొన్నివాడు
అబదిికుడు; వానిలో సత్ాములేదు.

Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in Him and
in you, because the darkness is past and the true light now shineth.
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ఆయన్ వాకాము ఎవడు గెైకొనునో వానిలో దేవుని పేరమ్ నిజముగా
పరిపూరణమ్యయెను;
ఆయన్యందు నిలిచియన్నవాడన్ని చెపుపకొనువాడు ఆయన్ ఏల్లగు
న్డుచకొననో ఆల్లగ తానును న్డుచకొన్ బదు
ి డెైయనానడు.
మ్న్మ్యయన్యందునానమ్ని దీనివలన్ తెలిసికొనుచనానము.

He that saith he is in the light and hateth his brother, is in darkness even
until now.
He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion for
stumbling in him.
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పరయల్లరా, మొదటనుండి మీకున్న పూరవపు ఆజానేగాని కొరత్త ఆజాను నేను
మీకు వా
ర యటలేదు; ఈ పూరవపు ఆజా మీరు వినిన్ వాకామే.

But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and
knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.
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I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His
name's sake.
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మ్రియ కొరత్త ఆజాను మీకు వా
ర యచనానను. చీకటి గత్రంచ చన్నది,
సత్ామైన్ వెలుగు ఇపుపడు పరకాశించచన్నది గనుక అది ఆయన్యందును
మీయందును సత్ామే.
వెలుగులో ఉనానన్ని చెపుపకొనుచ, త్న్ సహోదరుని దేవష్ంచవాడు
ఇపపటివరకును చీకటిలోనే యనానడు.
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త్న్ సహోదరుని పేరమించవాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు; అత్నియందు
అభ్ాంత్రకారణమేదియ లేదు.
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Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love
the world, the love of the Father is not in him.
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త్న్ సహోదరుని దేవష్ంచవాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో న్డుచచనానడు;
చీకటి అత్ని కనునలకు గు
ర డిిత్న్ము కలుగజేసెను గనుక తానకకడికి
పోవుచనానడో అత్నికి తెలియదు.
చిన్న పలాల్లరా, ఆయన్ నామ్ముబటిు మీ ప్రప ములు క్షమింపబడిన్వి గనుక
మీకు వా
ర యచనానను.
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త్ండు
ర ల్లరా, మీరు ఆదినుండి యన్నవానిని ఎరిగి యనానరు గనుక మీకు
వా
ర యచనానను. ¸యవన్సు
థ ల్లరా, మీరు దుషు
ు ని జయించియనానరు
గనుక మీకు వా
ర యచనానను.

And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will
of God abideth for ever.

I write unto you, fathers, because ye have known Him that is from the
beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the
wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the
Father.
I have written unto you, fathers, because ye have known Him that is from
the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong,
and the Word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

For all that is in the world -- the lust of the flesh, and the lust of the eyes,
and the pride of life -- is not of the Father, but is of the world.
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చిన్న పలాల్లరా, మీరు త్ండిరని ఎరిగియనానరు గనుక మీకు
వా
ర యచనానను. త్ండు
ర ల్లరా, మీరు ఆదినుండి యన్నవానిని ఎరిగి
యనానరు గనుక మీకు వా
ర యచనానను. ¸యవన్సు
థ ల్లరా, మీరు
బలవంతులు, దేవునివాకాము మీయందు నిలుచచన్నది; మీరు దుషు
ు ని
జయించియనానరు గనుక మీకు వా
ర యచనానను.
ఈ లోకమునైన్ను లోకములో ఉన్నవాటినైన్ను పేరమింపకుడి. ఎవడెైన్ను
లోకమును పేరమించిన్యెడల త్ండిర పేరమ్ వానిలో నుండదు.
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Little children, it is the last time. And as ye have heard that Antichrist shall
come, even now are there many antichrists, whereby we know that this is
the last time.
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లోకములో ఉన్నదంత్య, అన్గా శరీ రాశయ నేతా
ి శయ జీవపుడంబమును But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.
త్ండిరవలన్ పుటిున్వి కావు; అవి లోకసంబంధమైన్వే.
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లోకమును దాని ఆశయ గత్రంచిపోవుచన్నవి గాని, దేవుని చిత్త మును
జరిగించవాడు నిరంత్రమును నిలుచను.
చిన్న పలాల్లరా, యిది కడవరి గడియ. కీరసు
త విరోధి వచచన్ని వింటిరి గదా
ఇపుపడును అనేకులైన్ కీరసు
త విరో ధులు బయలుదేరియనానరు; ఇది కడవరి
గడియ అని దీనిచేత్ తెలిసికొనుచనానము.

I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye
know it, and that no lie is of the truth.
Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist who
denieth the Father and the Son.
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వారు మ్న్లోనుండి బయలువెళ్లారి గాని వారు మ్న్ సంబంధులు కారు; వారు
మ్న్ సంబంధులైతే మ్న్తో కూడ నిలిచియందురు; అయితే వారందరు మ్న్
సంబంధులు కారని పరత్ాక్ష పరచబడున్ట్ట
ా వారు బయలువెళ్లారి.

Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father; he that
acknowledgeth the Son hath the Father also.
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అయితే మీరు పరిశుదు
ి నివలన్ అభిషేకము పందిన్వారు గనుక సమ్సతమును
ఎరుగుదురు.
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మీరు సత్ామరుగనివారైన్ందున్ నేను వా
ర యలేదు గాని, మీరు దానిని
ఎరిగియన్నందున్ను, ఏ అబదిమును సత్ాసంబంధమైన్ది కాదని యెరిగి
యన్నందున్ను మీకు వా
ర యచనానను.
యేసు, కీరసు
త కాడని చెపుపవాడు త్పప ఎవడబదిికుడు? త్ండిరని కుమ్యరుని
ఒపుపకొన్ని వీడ కీరసు
త విరోధి.
కుమ్యరుని ఒపుపకొన్ని పరత్రవాడును త్ండిరని అంగీకరించవాడుకాడు;
కుమ్యరుని ఒపుపకొనువాడు త్ండిరని అంగీకరించ వాడు.

Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. If
that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also
shall continue in the Son and in the Father.
And this is the promise that He hath promised us: even eternal life.
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They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us,
they would no doubt have continued with us. But they went out, that they
might be made manifest that they were not all of us.

These things have I written unto you concerning those who seduce you.

But the anointing which ye have received from Him abideth in you, and ye
have no need that any man teach you. But as the same anointing teacheth
you of all things, and is truth and is no lie, and even as it hath taught you, ye
shall abide in Him.
అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియాడి; మీరు And now, little children, abide in Him, that when He shall appear we may
మొదటనుండి వినిన్ది మీలో నిలిచిన్యెడల, మీరుకూడ కుమ్యరునియందును have confidence, and not be ashamed before Him at His coming.
త్ండిరయందును నిలుతురు.
నిత్ాజీవము అనుగరహింతు న్నున్దియే ఆయన్ తానే మ్న్కు చేసిన్
If ye know that He is righteous, ye know that every one who doeth
వాగా
ద న్ము,
righteousness is born of Him.
మిముిను మోసపరచవారినిబటిు యీ సంగతులు మీకు వా
ర సియనానను.
Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we
should be called the sons of God! Therefore the world knoweth us not,
because it knew Him not.
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అయితే ఆయన్వలన్ మీరు పందిన్ అభిషేకము మీలో నిలుచచన్నది గనుక Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we
ఎవడును మీకు బోధింపన్కకరలేదు; ఆయన్ ఇచిచన్ అభిషేకము సత్ామే గాని shall be; but we know that, when He shall appear, we shall be like Him; for
అబదిము కాదు; అది అనినటినిగూరిచ
we shall see Him as He is.
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And every man that hath this hope in Him purifieth himself,�?®even as He
is pure.
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కాబటిు చిన్న పలాల్లరా, ఆయన్ పరత్ాక్షమ్గున్పుపడు ఆయన్ రాకడయందు
మ్న్ము ఆయన్ యెదుట సిగు
ు పడక ధైరాము కలిగియండున్ట్ట
ా మీరాయన్
యందు నిలిచియండుడి.
ఆయన్ నీత్రమ్ంతుడని మీరరిగి యన్న యెడల నీత్రని జరిగించ
పరత్రవాడును ఆయన్ మూలముగా పుటిుయనానడని యెరుగుదురు.
మ్న్ము దేవుని పలాలమ్ని పలువబడున్ట్ట
ా త్ండిర మ్న్కెటిు పేరమ్
న్నుగరహించెనొ చూడుడి; మ్న్ము దేవుని పలాలమే.ఈ హేతువుచేత్ లోకము
మ్న్లను ఎరుగదు, ఏల యన్గా అది ఆయన్ను ఎరుగలేదు.
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Whosoever abideth in Him sinneth not; whosoever sinneth hath not seen
Him, neither known Him.
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పరయల్లరా, యిపుపడు మ్న్ము దేవుని పలాలమై యనానము. మ్న్మిక
ఏమ్వుదుమో అది ఇంక పరత్ాక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన్
పరత్ాక్షమైన్పుపడు ఆయన్ యన్నట్ట
ా గానే ఆయన్ను చూతుము గనుక
ఆయన్ను పోలియందుమ్ని యెరుగు దుము.
ఆయన్యందు ఈ నిరీక్షణ పట్ట
ు కొనిన్ పరత్రవాడును ఆయన్ పవితు
ి డెై
యన్నట్ట
ు గా త్నున పవితు
ి నిగా చేసికొనును.
ప్రపము చేయ పరత్రవాడును ఆజాను అత్రకరమించను; ఆజా
ా త్రకరమ్మే ప్రపము.
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ప్రపములను తీసివేయటకెై ఆయన్ పరత్ాక్షమ్యయెన్ని మీకు తెలియను;
ఆయన్యందు ప్రపమేమియ లేదు.
ఆయన్యందు నిలిచియండువాడెవడును ప్రపము చేయడు; ప్రపము
చేయవాడెవడును ఆయన్ను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు.
చిన్న పలాల్లరా, యెవనిని మిముిను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన్
నీత్రమ్ంతుడెైయన్నట్ట
ు నీత్రని జరిగించ పరత్రవాడును నీత్రమ్ంతుడు.
అపవాది మొదట నుండి ప్రపము చేయచనానడు గనుక ప్రపము
చేయవాడు అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక కిరయలను లయపరచటకే
దేవుని కుమ్యరుడు పరత్ాక్షమ్యయెను.
దేవుని మూలముగా పుటిున్ పరత్రవానిలో ఆయన్ బీజము నిలుచను గనుక
వాడు ప్రపముచేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిున్వాడు గనుక
ప్రపము చేయజాలడు.
దీనినిబటిు దేవుని పలాలవరో అపవాది పలాలవరో తేటపడును. నీత్రని
జరిగించని పరత్రవాడును, త్న్ సహోదరుని పేరమింపని పరత్రవాడును దేవుని
సంబంధులు కారు.
మ్న్మొకని నొకడు పేరమింపవలన్నున్ది మొదటనుండి మీరు వినిన్
వరిమ్యన్మేగదా

Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the
transgression of the law.
And ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no
sin.

Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is
righteous, even as He is righteous.
He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the
beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might
destroy the works of the devil.
Whosoever is born of God doth not commit sin; for His seed remaineth in
him, and he cannot sin, because he is born of God.
By this the children of God are manifest, and the children of the devil:
whosoever doeth not righteousness is not of God, neither is he that loveth
not his brother.
For this is the message that ye heard from the beginning: that we should
love one another.
Be not as Cain, who was of that wicked one and slew his brother. And why
did he slay him? Because his own works were evil, and his brother's
righteous.
Marvel not, my brethren, if the world hate you.

We know that we have passed from death unto life, because we love the
brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer
hath eternal life abiding in him.
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మ్న్ము కయీను వంటివారమై యండరాదు. వాడు దుషు
ు ని సంబంధియె
ై త్న్ Hereby we perceive the love of God: because He laid down His life for us.
సహోదరుని చంపను; వాడత్నిని ఎందుకు చంపను? త్న్ కిరయలు చెడివియ And we ought to lay down our lives for the brethren.
త్న్ సహోదరుని కిరయలు నీత్ర గలవియనై యండెను గనుకనే గదా?
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సహోదరుల్లరా, లోకము మిముిను దేవష్ంచిన్ యెడల ఆశచరాపడకుడి.
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మ్న్ము సహోదరులను పేరమించచనానము గనుక మ్రణములోనుండి
జీవములోనికి దాటియనానమ్ని యెరుగుదుము. పేరమ్ లేని వాడు
మ్రణమ్ందు నిలిచియనానడు.
త్న్ సహోదరుని దేవష్ంచవాడు న్రహంత్కుడు; ఏ న్రహంత్కునియందును
నిత్ాజీవముండదని మీరరుగుదురు.
ఆయన్ మ్న్ నిమిత్తము త్న్ ప్ర
ర ణముపట్టును గనుక దీనివలన్ పేరమ్ యెటిుదని
తెలిసికొనుచనానము. మ్న్ముకూడ సహోదరులనిమిత్తము మ్న్
ప్ర
ర ణములను పటు బదు
ి లమై యనానము.
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But whoso hath this world's goods and seeth his brother have need, and
shutteth up the compassion of his heart from him, how dwelleth the love of
God in him?
My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and
in truth.
And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts
before Him.
For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all
things.

ఈ లోకపు జీవనోప్రధిగలవాడెైయండి, త్న్ సహోదరునికి లేమి కలుగుట
చూచియ, అత్నియెడల ఎంత్మ్యత్ిమును కనికరము చూపనివానియందు
దేవుని పేరమ్ యేల్లగు నిలుచను?
చిన్న పలాల్లరా, మ్యటతోను నాలుకతోను కాక కిరయతోను సత్ాముతోను
పేరమింత్ము.
ఇందు వలన్ మ్న్ము సత్ాసంబంధులమ్ని యెరుగుదుము. దేవుడు మ్న్
హృదయముకంట్ట అధికుడెై, సమ్సతమును ఎరిగి యనానడు గనుక మ్న్
హృదయము ఏ యే విష్యములలో మ్న్యందు దోషారోపణ చేయనో ఆ
యా విష్ యములలో ఆయన్ యెదుట మ్న్ హృదయములను సమ్ిత్ర
పరచకొందము.
పరయల్లరా, మ్న్ హృదయము మ్న్ యందు దోషారోపణ చేయనియెడల
దేవుని యెదుట ధైరాముగలవారమ్గుదుము.

Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God.

ఆయన్ ఆజా యేదన్గాఆయన్ కుమ్యరుడెైన్ యేసుకీరసు
త నామ్మును
న్ముికొని, ఆయన్ మ్న్కు ఆజానిచిచన్ పరకారముగా ఒకనినొకడు పేరమింప
వలన్నున్దియే.
ఆయన్ ఆజాలను గెైకొనువాడు ఆయన్ యందు నిలిచియండును, ఆయన్
వానియందు నిలిచి యండును; ఆయన్ మ్న్యందు నిలిచియనానడని

Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus
Christ is come in the flesh, is of God.

ఆయన్ మ్న్కనుగరహించిన్ ఆత్ిమూలముగా తెలిసికొను చనానము.

Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is
He that is in you than he that is in the world.

And whatsoever we ask we receive of Him, because we keep His
commandment and do those things that are pleasing in His sight.
And this is His commandment: that we should believe in the name of His
Son Jesus Christ and love one another, as He gave us commandment.

And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him.
And hereby we know that He abideth in us: by the Spirit which He hath
given us.
మ్రియ మ్న్మ్యయన్ ఆజాలను గెైకొనుచ ఆయన్ దృష్ుకి ఇష్ుమైన్వి చేయ Beloved, believe not every spirit, but test the spirits whether they are of
చనానము గనుక, మ్న్మేమి అడిగిన్ను అది ఆయన్వలన్ మ్న్కు దొరుకును. God, because many false prophets have gone out into the world.

And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh, is
not of God; and such is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it
should come, and even now already it is in the world.
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పరయల్లరా, అనేకులైన్ అబది పరవకిలు లోకము లోనికి బయలు
వెళ్లాయనానరు గనుక పరత్ర ఆత్ిను న్మ్ిక, ఆ యా ఆత్ిలు దేవుని
సంబంధమైన్వో కావో పరీకిుంచడి.
యేసుకీరసు
త శరీరధారియె
ై వచెచన్ని, యే ఆత్ి ఒపుపకొనునో అది దేవుని
సంబంధమైన్ది;

They are of the world; therefore they speak of the world, and the world
heareth them.

3

యే ఆత్ి యేసును ఒపుపకొన్దో అది దేవుని సంబంధమైన్ది కాదు;
దీనినిబటిుయే దేవుని ఆత్ిను మీరరుగుదురు. కీరసు
త విరోధి ఆత్ి వచచన్ని
మీరు వినిన్సంగత్ర ఇదే; యిదివరకే అది లోకములో ఉన్నది.

Beloved, let us love one another, for love is of God, and every one that
loveth is born of God and knoweth God.
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4

చిన్నపలాల్లరా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో
ఉన్నవాని కంట్ట గొపపవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియనానరు.

He that loveth not, knoweth not God, for God is love.
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వారు లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులైన్ట్ట
ు మ్యటల్లడుదురు,
లోకము వారి మ్యట వినును.
మ్న్ము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగిన్వాడు మ్న్ మ్యట వినును,
దేవుని సంబంధి కానివాడు మ్న్ మ్యట విన్డు. ఇందువలన్ మ్న్ము సత్ా
సవరూప మైన్ ఆత్ి యేదో, భ్రమ్పరచ ఆత్ి యేదో తెలిసికొను చనానము.

In this was manifested the love of God toward us: that God sent His only
begotten Son into the world, that we might live through Him.
Herein is love: not that we loved God, but that He loved us and sent His Son
to be the propitiation for our sins.
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Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
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పరయల్లరా, మ్న్ము ఒకనినొకడు పేరమింత్ము; ఏలయన్గా పేరమ్
దేవునిమూలముగా కలుగుచన్నది; పేరమించ పరత్రవాడును దేవుని
మూలముగా పుటిున్వాడెై దేవుని ఎరుగును.
దేవుడు పేరమ్యసవరూప, పేరమ్లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు.
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మ్న్ము ఆయన్ దావరా జీవించ న్ట్ట
ా , దేవుడు త్న్ అదివతీయ కుమ్యరుని
లోకములోనికి పంపను; దీనివలన్ దేవుడు మ్న్యందుంచిన్ పేరమ్
పరత్ాక్షపరచబడెను.
మ్న్ము దేవుని పేరమించిత్రమ్ని కాదు, తానే మ్న్లను పేరమించి, మ్న్
ప్రపములకు ప్ర
ర యశిచత్తమై యండుటకు త్న్ కుమ్యరుని పంపను; ఇందులో
పేరమ్యన్నది.
పరయల్లరా, దేవుడు మ్న్లను ఈల్లగు పేరమింపగా మ్న్మొకనినొకడు పేరమింప
బదు
ి లమై యనానము.
ఏ మ్యన్వుడును దేవుని ఎపుపడును చూచియండ లేదు; మ్న్ మొకనినొకడు
పేరమించిన్ యెడల దేవుడు మ్న్యందు నిలిచియండును; ఆయన్ పేరమ్
మ్న్యందు సంపూరణమ్గును.
దీనివలన్ మ్న్ము ఆయన్యందు నిలిచియనానమ్నియ ఆయన్ మ్న్
యందునానడనియ తెలిసికొనుచనానము; ఏలయన్గా ఆయన్ మ్న్కు త్న్
ఆత్ిలో ప్రలు దయచేసియనానడు.
మ్రియ త్ండిర త్న్ కుమ్యరుని లోక రక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపయండుట
మేము చూచి, సాక్షామిచచ చనానము.
యేసు దేవుని కుమ్యరుడని యెవడు ఒపుప కొనునో, వానిలో దేవుడు
నిలిచియనానడు, వాడు దేవునియందునానడు.

We are of God; he that knoweth God heareth us; he that is not of God
heareth not us. Hereby we know the Spirit of truth, and the spirit of error.

No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in
us, and His love is perfected in us.
Hereby we know that we dwell in Him and He in us: because He hath given
us of His Spirit.
And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the
Savior of the world.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him,
and he in God.
And we have known and believed the love that God hath for us. God is love,
and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the Day of
Judgment; because as He is, so are we in this world.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear, because fear hath
torment. He that feareth is not made perfect in love.
We love Him, because He first loved us.
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మ్న్యెడల దేవునికి ఉన్న పేరమ్ను మ్న్మరిగిన్వారమై దాని
న్ముికొనియనానము; దేవుడు పేరమ్యసవరూపయె
ై యనానడు, పేరమ్యందు
నిలిచి యండువాడు దేవునియందు నిలిచియనానడు, దేవుడు వానియందు
నిలిచియనానడు.
తీరుపదిన్మ్ందు మ్న్కు ధైరాము కలుగున్ట్ట
ా దీనివలన్ పేరమ్ మ్న్లో
పరిపూరణము చేయబడి యన్నది; ఏలయన్గా ఆయన్ ఎటిువాడెై యనానడో
మ్న్ముకూడ ఈ లోకములో అటిువారమై యనానము.

If a man say, "I love God," and hateth his brother, he is a liar. For he that
loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he
hath not seen?
And this commandment we have from Him: that he who loveth God love his
brother also.

పేరమ్లో భ్యముండదు; అంతేకాదు; పరిపూరణ పేరమ్ భ్యమును వెళాగొట్ట
ు ను; Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and every one
భ్యము దండన్తో కూడిన్ది; భ్యపడువాడు పేరమ్యందు పరిపూరణము
that loveth Him that begot, loveth Him also that is begotten by Him.
చేయబడిన్వాడు కాడు.
ఆయనే మొదట మ్న్లను పేరమించెను గనుక మ్న్ము పేరమించచనానము.
By this we know that we love the children of God: when we love God and
keep His commandments.
ఎవడెైన్ను నేను దేవుని పేరమించచనానన్ని చెపప, త్న్ సహోదరుని
For this is the love of God: that we keep His commandments; and His
దేవష్ంచిన్యెడల అత్డు అబదిికుడగును; తాను చూచిన్ త్న్ సహోదరుని commandments are not grievous.
పేరమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని పేరమింపలేడు
దేవుని పేరమించవాడు త్న్ సహోదరుని కూడ పేరమింపవల న్ను ఆజాను
For whosoever is born of God overcometh the world. And this is the victory
మ్న్మ్యయన్వలన్ పందియనానము.
that overcometh the world, even our faith.
యేసే కీరసతయి యనానడని న్ముి పరత్రవాడును దేవునిమూలముగా
Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the
పుటిుయనానడు. పుటిుంచిన్వానిని పేరమించ పరత్రవాడును ఆయన్
Son of God?
మూలముగా పుటిున్ వానిని పేరమించను.
మ్న్ము దేవుని పేరమించచ ఆయన్ ఆజాలను నరవేరుచవారమైత్రమ్య దేవుని This is He that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water
పలాలను పేరమించచనానమ్ని దానివలన్నే యెరుగుదుము.
only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness,
because the Spirit is truth.
మ్న్మ్యయన్ ఆజాలను గెైకొనుటయే. దేవుని పేరమించట; ఆయన్ ఆజాలు
For there are three that bear record in Heaven: the Father, the Word, and
భారమైన్వి కావు.
the Holy Ghost; and these three are one.
దేవుని మూలముగా పుటిున్వారందరును లోకమును జయించదురు;
And there are three that bear witness on earth: the Spirit, and the water,
లోకమును జయించిన్ విజయము మ్న్ విశావసమే
and the blood; and these three agree in one.
యేసు దేవుని కుమ్యరుడని న్ముి వాడు త్పప లోకమును జయించవాడు
If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the
మ్రి ఎవడు?
witness of God which He hath testified of His Son.
నీళాదావరాను రకిముదావరాను వచిచన్ వాడు ఈయనే, అన్గా యేసుకీరసేత.
He that believeth in the Son of God hath the witness in himself; he that
ఈయన్ నీళాతో మ్యత్ిమేగాక నీళాతోను రకిముతోను వచెచను. ఆత్ి సత్ాము believeth not God hath made Him a liar, because he believeth not the
గనుక సాక్షామిచచవాడు ఆత్ియే.
record that God gave of His Son.
సాక్షా మిచచవారు ముగు
ు రు, అన్గా ఆత్ియ, నీళ్ల
ా ను,రకిమును, ఈ
And this is the record: that God hath given to us eternal life, and this life is
ముగు
ు రు ఏకీభ్వించి యనానరు.
in His Son.
మ్న్ము మ్నుషుాల సాక్షాము అంగీకరించచనానము గదా! దేవుని సాక్షాము He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life.
మ్రి బలమైన్ది. దేవుని సాక్షాము ఆయన్ త్న్ కుమ్యరుని గూరిచ యిచిచన్దే.
దేవుని కుమ్యరునియందు విశావస ముంచవాడు త్న్లోనే యీ సాక్షాము
కలిగియనానడు; దేవుని న్మ్ినివాడు ఆయన్ త్న్ కుమ్యరునిగూరిచ
యిచిచన్ సాక్షామును న్మ్ిలేదు గనుక అత్డు దేవుని అబదిికునిగా
చేసిన్వాడ.

These things I have written unto you that believe in the name of the Son of
God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in
the name of the Son of God.
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ఆ సాక్షామేమ్న్గాదేవుడు మ్న్కు నిత్ా జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము
ఆయన్ కుమ్యరుని యందున్నది.
దేవుని కుమ్యరుని అంగీకరించవాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమ్యరుని
అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడ.
దేవుని కుమ్యరుని నామ్మ్ందు విశావసముంచ మీరు నిత్ాజీవముగలవారని
తెలిసికొనున్ట్ట
ా నేను ఈ సంగతులను మీకు వా
ర యచనానను.
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And this is the confidence that we have in Him: that if we ask anything
according to His will, He heareth us.
And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have
the petitions that we desired of Him.
If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask and
He shall give him life, for those who sin not unto death. There is a sin unto
death. I do not say that he shall pray about it.
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ఆయన్నుబటిు మ్న్కు కలిగిన్ ధైరామేదన్గా, ఆయన్ చితా
త నుసారముగా మ్న్ All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death.
మేది అడిగిన్ను ఆయన్ మ్న్ మ్న్వి ఆలకించన్నున్దియే.
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We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten
of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
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మ్న్మేమి అడిగిన్ను ఆయన్ మ్న్ మ్న్వి ఆలంకించన్ని మ్న్
మరిగిన్యెడల మ్న్మ్యయన్ను వేడుకొనిన్వి మ్న్కు కలిగిన్ వని
యెరుగుదుము.
త్న్ సహోదరుడు మ్రణకరము కాని ప్రపము చేయగా ఎవడెైన్ను
చూచిన్యెడల అత్డు వేడు కొనును; అత్నిబటిు దేవుడు మ్రణకరముకాని
ప్రపము చేసిన్వారికి జీవము దయచేయను. మ్రణకరమైన్ ప్రపము కలదు.
అటిుదానిగూరిచ వేడుకొన్వలన్ని నేను చెపుపటలేదు.
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సకల దురీణత్రయ ప్రపము; అయితే మ్రణకరము కాని ప్రపము కలదు.

And we know that the Son of God is come and hath given us an
understanding, that we may know Him that is true; and we are in Him that is
true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and Eternal Life.
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Little children, keep yourselves from idols. Amen.
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దేవుని మూలముగా పుటిుయన్న వాడెవడును ప్రపము చేయడని
యెరుగుదుము. దేవునిమూలముగా పుటిున్వాడు త్నున భ్దరముచేసికొనును
గనుక దుషు
ు డు వాని ముటుడు.
మ్న్ము దేవుని సంబంధులమ్నియ,లోకమ్ంత్య దుషు
ు ని
యందున్నదనియ ఎరుగుదుము.
మ్న్ము సత్ావంతుడెైన్ వానిని ఎరుగవలన్ని దేవుని కుమ్యరుడు
వచిచమ్న్కు వివేక మ్నుగరహించియనానడని యెరుగుదుము.
మ్న్ము దేవుని కుమ్యరుడెైన్ యేసుకీరసు
త న్ందున్న వారమై సత్ా వంతుని
యందునానము. ఆయనే నిజమైన్ దేవుడును నిత్ాజీవమునై యనానడు.
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And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

The Elder, Unto the elect lady and her children, whom I love in the truth,
and not I only, but also all those who have known the truth,
for the truth's sake, which dwelleth in us and shall be with us for ever:
Grace, mercy, and peace be with you from God the Father and from the
Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

చిన్న పలాల్లరా, విగరహముల జ్యలికి పోకుండ జాగరత్తగా ఉండుడి.

I rejoiced greatly that I have found of thy children walking in truth, as we
have received a commandment from the Father.
పదదనైన్ నేను, ఏరపరచబడిన్దైన్ అమ్ిగారికిని ఆమ పలాలకును శుభ్మ్ని
And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment
చెపప వా
ర యన్ది.
unto thee, but that which we had from the beginning: that we love one
another.
నేనును, నేను మ్యత్ిమే గాక సత్ాము ఎరిగిన్వారందరును, మ్న్లో నిలుచచ And this is love: that we walk according to His commandments. This is the
మ్న్తో ఎలాపుపడు ఉండు సత్ామునుబటిు మిముిను నిజముగా
commandment, that, as ye have heard from the beginning, ye should walk
పేరమించచనానము.
in it.
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సత్ాపేరమ్లు మ్న్యందుండగా త్ండిరయె
ై న్ దేవుని యొదదనుండియ,
త్ండిరయొకక కుమ్యరుడగు యేసుకీరసు
త నొదదనుండియ కృపయ కనికరమును
సమ్యధాన్మును మ్న్కు తోడగును.
త్ండిరవలన్ మ్న్ము ఆజాను పందిన్పరకారము నీ పలాలలో కొందరు సత్ామును
అనుసరించి1 న్డుచచండుట కనుగొని బహుగా సంతోష్ంచచనానను.

For many deceivers have entered into the world who confess not that Jesus
Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

కాగా అమ్యి, కొరత్త ఆజా నీకు వా
ర సిన్ట్ట
ు కాదు గాని మొదటనుండి మ్న్కు
కలిగిన్ ఆజానే వా
ర యచ, మ్న్ము ఒకరి నొకరము పేరమింపవలన్ని నినున
వేడుకొనుచనానను.
మ్న్మ్యయన్ ఆజాలపరకారము న్డుచటయే పేరమ్; మీరు మొదటనుండి వినిన్
పరకారము పేరమ్లో న్డుచకొన్వలను అనున్దియే ఆ ఆజా.

Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath
not God. He that abideth in the doctrine of Christ hath both the Father and
the Son.
If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into
your house, neither bid him Godspeed;

యేసుకీరసు
త శరీరధారియె
ై వచెచన్ని యొపుపకొన్ని వంచకులు అనేకులు
లోకములో బయలుదేరి యనానరు.
అటిువాడ వంచకుడును కీరసు
త విరోధియనై యనానడు. మేము మీ మ్ధాను
నరవేరిచన్ కారాములను చెడగొట్ట
ు కొన్క మీరు పూరణ ఫలము పందున్ట్ట
ా
జాగరత్తగా చూచకొనుడి.
కీరసు
త బోధ యందు నిలిచియండక దానిని విడిచి ముందున్కుసాగు పరత్రవాడును
దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియండువాడు త్ండిరని
కుమ్యరుని అంగీకరించ వాడు.
ఎవడెైన్ను ఈ బోధను తేక మీ యొదదకు వచిచన్యెడల వానిని మీ యింట
చేరుచకొన్వదు
ద ; శుభ్మ్ని వానితో చెపపను వదు
ద .
శుభ్మ్ని వానితో చెపుపవాడు వాని దుష్ుకిరయలలో ప్రలివాడగును.

for he that biddeth him Godspeed is a partaker of his evil deeds.
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అనేక సంగతులు మీకు వా
ర యవలసియండియ సిరాతోను కాగిత్ముతోను
వా
ర య మ్న్సుసలేక మీ సంతోష్ము పరిపూరణమ్వున్ట్ట
ా మిముిను కలిసికొని
ముఖా ముఖిగా మ్యటల్లడ నిరీకిుంచచ
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ఏరపరచబడిన్ నీ సహోదరి పలాలు నీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు.

I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
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పదదనైన్ నేను సత్ామునుబటిు పేరమించ పరయడెైన్ గాయన్కు శుభ్మ్ని చెపప
వా
ర యన్ది.
పరయడా, నీ ఆత్ి వరిిలు
ా చన్న పరకారము నీవు అనిన విష్యములలోను
వరిిలు
ా చ సఖాముగా ఉండవలన్ని ప్ర
ర రిథంచచనానను.

Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to
strangers,
who have borne witness of thy charity before the church. If thou send them
forward on their journey in a godly manner, thou shalt do well,
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నీవు సత్ామును అనుసరించి న్డుచకొనుచనానవు గనుక సహోదరులు
because for His name's sake they went forth, taking nothing from the
వచిచ నీ సత్ాపరవరిన్నుగూరిచ సాక్షాము చెపపగా విని బహుగా సంతోష్ంచిత్రని. Gentiles.
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నా పలాలు సత్ామును అనుసరించి న్డుచకొనుచనానరని వినుటకంట్ట నాకు
ఎకుకవెైన్ సంతోష్ము లేదు.
పరయడా, వారు పరదేశులైన్ను సహోదరులుగా ఉన్నవారికి నీవు చేసిన్దలా
విశావసికి త్గిన్ట్ట
ు గా చేయ చనానవు.

Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought,
but that we may receive a full reward.

Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink;
but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full.
The children of thy elect sister greet thee. Amen.

The Elder, Unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth:
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health,
even as thy soul prospereth.
For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that
is in thee, even as thou walkest in the truth.

We therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the
truth.
I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have preeminence
among them, receiveth us not.
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వారు నీ పేరమ్నుగూరిచ సంఘము ఎదుట సాక్షామిచిచరి. వారు
అన్ాజనులవలన్ ఏమియ తీసి

Therefore if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating
against us with malicious words. And not content therewith, neither doth he
himself receive the brethren, and forbiddeth those who would, and casteth
them out of the church.
కొన్క ఆయన్ నామ్ము నిమిత్తము బయలు దేరిరి గనుక దేవునికి త్గిన్ట్ట
ు గా Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth
నీవు వారిని సాగన్ంపన్ యెడల నీకు యకిముగా ఉండును.
good is of God, but he that doeth evil hath not seen God.
మ్న్ము సత్ామున్కు సహాయ కులమ్వున్ట్ట
ు 2 అటిువారికి ఉపకారముచేయ
బదు
ి లమై యనానము.
నేను సంఘమున్కు ఒక సంగత్ర వా
ర సిత్రని. అయితే వారిలో పరధాన్త్వము
కోరుచన్న దియొతెిఫే మ్ముిను అంగీకరించటలేదు.

Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself. Yea, of this
we also bear record, and ye know that our record is true.
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee;

10

వాడు మ్ముిను గూరిచ చెడిమ్యటలు వదరుచ, అది చాలన్ట్ట
ు గా,
సహోదరులను తానే చేరుచ కొన్క, వారిని చేరుచకొన్ మ్న్సుసగలవారిని కూడ
ఆటంక పరచచ సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయచనానడు; అందుచేత్
నేను వచిచన్పుపడు వాడు చేయచన్న కిరయ లను జా
ా పకము చేసికొందును.

but I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be
to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

1
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Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, To those who are
sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
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పరయడా, చెడుకారా మును కాక మ్ంచికారాము న్నుసరించి న్డుచకొనుము.
మేలు చేయవాడు దేవుని సంబంధి, కీడుచేయవాడు దేవుని
చూచిన్వాడుకాడు.
దేమేత్రియ అందరివలన్ను సత్ామువలన్ను మ్ంచి సాక్షాము పందిన్వాడు,
మేము కూడ అత్నికి సాక్షామిచచచనానము; మ్య సాక్షాము సత్ామైన్దని నీ
వెరుగుదువు.
అనేక సంగతులు నీకు వా
ర యవలసియన్నది గాని సిరాతోను కలముతోను
నీకు వా
ర య నాకిష్ుము లేదు;
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యేసుకీరసు
త దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడు నైన్ యూదా, త్ండిరయె
ై న్
దేవునియందు పేరమింపబడి, యేసుకీరసు
త న్ందు భ్దరము చేయబడి
పలువబడిన్వారికి శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది.
మీకు కనికరమును సమ్యధాన్మును పేరమ్య విసతరించను గాక.
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I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how the
Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed
those who believed not.
And the angels who kept not their first estate, but left their own habitation,
He hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of
the great Day-even as Sodom and Gomorrah and the cities around them, in like manner
giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set
forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire.

Mercy unto you, and peace and love be multiplied.

Beloved, while I was giving all diligence to write unto you of the common
salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye
should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the
saints.
శీఘాముగా నినున చూడ నిరీకిుంచచనానను; అపుపడు ముఖాముఖిగా
For there are certain men who have crept in unawares, who were
మ్యటల్లడు కొనదము. నీకు సమ్యధాన్ము కలుగును గాక. మ్న్ సేనహితులు foreordained of old for this condemnation, ungodly men, turning the grace
నీకు వందన్ములు చెపుపచనానరు. నీ యొదదనున్న సేనహితులకు పేరు పేరు of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord
వరుసను వందన్ములు చెపుపము.
Jesus Christ.

పరయల్లరా, మ్న్కందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ మీకు వా
ర యవలన్ని
విశ్రషాసకిిగలవాడనై పరయత్నపడు చండగా, పరిశుదు
ి లకు ఒకకసారే
అపపగింపబడిన్ బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలన్ని మిముిను
వేడుకొనుచ మీకు వా
ర యవలసివచెచను.
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ఏలయన్గా కొందరు రహసాముగా జొరబడియనానరు. వారు భ్కిిహీనులై
మ్న్ దేవుని కృపను కామ్యతురత్వమున్కు దురివనియోగ పరచచ, మ్న్
అదివతీయనాధుడును పరభువునైన్ యేసు కీరసు
త ను విసరిజంచచనానరు; ఈ
తీరుపపందుటకు వారు పూరవమ్ందే సూచింపబడిన్వారు.

Likewise also, these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and
speak evil of dignities.
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ఈ సంగతులనినయ మీరు ముందటనే యెరిగి యన్నను, నేను మీకు
జా
ా పకము చేయగోరుచన్న దేమ్న్గా, పరభువు ఐగుపు
త లోనుండి పరజలను
రకిుంచి న్ను, వారిలో న్మ్ికపోయిన్వారిని త్రువాత్ నాశన్ము చేసెను.

Yet Michael the archangel, when contending with the devil and disputing
about the body of Moses, dared not bring against him a railing accusation,
but said, "The Lord rebuke thee!"
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మ్రియ త్మ్ పరధాన్త్వమును నిలుపుకొన్క, త్మ్ నివాససథలమును విడిచిన్
దేవదూత్లను, మ్హాదిన్మున్ జరుగు తీరుపవరకు కటికచీకటిలో
నిత్ాప్రశములతో ఆయన్ బంధించి భ్దరము చేసెను.
ఆ పరకారముగానే సొదొమ్ గొమొఱ్ఱ
ఱ లును వాటి చట్ట
ు పటానున్న పటుణ
ములును వీరివలనే వాభిచారము చేయచ, పరశరీరాను సారులైన్ందున్
నితాాగినదండన్ అనుభ్వించచ దృషా
ు ంత్ ముగా ఉంచబడెను.

But these speak evil of those things which they know not; but what they
come to know naturally as brute beasts, in those things they corrupt
themselves.
Woe unto them! For they have gone in the way of Cain and have run
greedily after the error of Balaam for their reward, and perished in the
gainsaying of Korah.

Jude

1

8

అట్టవలనే వీరును కలలు కనుచ, శరీరమును అపవిత్ిపరచకొనుచ,
పరభుత్వమును నిరాక రించచ, మ్హాతుిలను దూష్ంచచ ఉనానరు.
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అయితే పరధాన్దూత్యె
ై న్ మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించచ
మోషేయొకక శరీరమునుగూరిచ త్రికంచి న్పుపడు, దూష్ంచి తీరుపతీరచ
తెగింపకపరభువు నినున గదిదంచను గాక అనను.
వీరైతే తాము గరహింపని విష్యములనుగూరిచ దూష్ంచవారై,
వివేకశూన్ాములగు మ్ృగములవల వేటిని సావభావికముగా ఎరుగుదురో
వాటివలన్ త్ముినుతాము నాశన్ముచేసికొనుచనానరు.

These are spots on your feasts of charity when they feast with you, feeding
themselves without fear. Clouds they are without water, carried about by
winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by
the roots;
raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars to
whom is reserved the blackness of darkness for ever.
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అయోావారికి శర మ్. వారు కయీను న్డిచిన్ మ్యరుమున్ న్డిచిరి,
బహుమ్యన్ము పందవలన్ని బిల్లము న్డిచిన్ త్పుపతో
ి వలో ఆతురముగా
పరుగెత్రతరి, కోరహు చేసిన్ట్ట
ు త్రరసాకరము చేసి న్
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వీరు నిరభయముగా మీతో సుభోజన్ము చేయచ, త్ముినుతాము నిరభయ These are murmurers and complainers, walking after their own lusts; and
ముగా పోష్ంచకొనుచ, మీ పేరమ్విందులలో దొంగ మటులుగా ఉనానరు. వీరు their mouth speaketh great swelling words, giving admiration to men's
గాలిచేత్ ఇట్ట అట్ట కొట్ట
ు కొనిపోవు నిరజల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి
persons to gain advantage.
ఫలములు లేక, రండు మ్యరులు చచిచ వేళాతో పళాగింప బడిన్ చెట్ట
ా గాను,
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త్మ్ అవమ్యన్మ్ను నురుగు వెళా గరకుకవారై, సముదరముయొకక పరచండమైన్ But, beloved, remember ye the words which were spoken beforehand by
అలలుగాను, మ్యరుము త్పపత్రరుగు చకకలుగాను ఉనానరు; వారికొరకు
the apostles of our Lord Jesus Christ,
గాఢంధకారము నిరంత్రము భ్దరము చేయబడి యన్నది.

And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying,
"Behold, the Lord cometh with ten thousand of His saints

to execute judgment upon all, and to convince all who are ungodly among
them of all their godless deeds which they have godlessly committed, and of
all the harsh speeches which godless sinners have spoken against Him."
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ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడెైన్ హనోకుకూడ వీరినిగూరిచ పరవచించి
యిటానను ఇదిగో అందరికిని తీరుప తీరుచటకును, వారిలో భ్కిి
హీనులందరును భ్కిిహీన్ముగా చేసిన్ వారి భ్కిిహీన్ కిరయలనినటిని
గూరిచయ,
భ్కిిహీనులైన్ ప్రపులు త్న్కు విరోధముగా చెపపన్ కఠిన్మైన్
మ్యటలనినటినిగూరిచయ వారిని ఒపపంచటకును, పరభువు త్న్ వేవేల
పరిశుదు
ి ల పరివారముతో వచెచను.
వారు త్మ్ దురాశలచొపుపన్ న్డుచచ,ల్లభ్మునిమిత్తము మ్నుషుాలను
కొనియాడుచ,6 సణుగువారును త్మ్ గత్రనిగూరిచ నిందించవారునై
యనానరు; వారి నోరు డంబమైన్ మ్యటలు పలుకును.

how they told you that there would be mockers in the last times who would
walk after their own ungodly lusts.

అయితే పరయల్లరా, అంత్ాకాలమున్ందు త్మ్ భ్కిిహీన్మైన్
దురాశలచొపుపన్ న్డుచ పరిహాసకులుం దురని
మ్న్ పరభువెైన్ యేసుకీరసు
త అపసతలులు పూరవ మ్ందు మీతో చెపపన్
మ్యటలను జా
ా పకము చేసికొనుడి.
అటిువారు పరకృత్ర సంబంధులును ఆత్ి లేనివారునైయండి భేదములు
కలుగజేయచనానరు.
పరయల్లరా, మీరు విశవసించ అత్రపరిశుదదమైన్దానిమీద మిముిను మీరు
కట్ట
ు కొనుచ, పరిశుదా
ి త్ిలో ప్ర
ర రథన్చేయచ,
నిత్ా జీవారథమైన్ మ్న్ పరభువగు యేసుకీరసు
త కనికరముకొరకు కనిపట్ట
ు చ,
దేవుని పేరమ్లో నిలుచన్ట్ట
ా కాచకొని యండుడి.
సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి.

keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus
Christ unto eternal life.
And on some have compassion, making a difference;

అత్డు దేవుని వాకామునుగూరిచయ యేసుకీరసు
త సాక్షామునుగూరిచయ
తాను చూచిన్ంత్ మ్ట్ట
ు కు3 సాక్షామిచెచను.
సమ్యము సమీపంచిన్ది గనుక ఈ పరవచన్వాకాములు చదువువాడును,
వాటిని విని యిందులో వా
ర యబడిన్ సంగతులను గెైకొనువారును ధనుాలు.

and hath made us kings and priests unto God and His Father, to Him be
glory and dominion for ever and ever. Amen.
Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also
who pierced Him; and all kindreds of the earth shall wail because of Him.
Even so. Amen.

These are they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.

But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in
the Holy Ghost,

and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the
garment spotted by the flesh.
Now unto Him that is able to keep you from falling, and to present you
faultless before the presence of His glory with exceeding joy,
to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power,
now and ever. Amen.
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His
servants things which must shortly come to pass. And He sent and signified
it by His angel unto His servant John,
అగినలోనుండి ల్లగిన్ట్ట
ు కొందరిని రకిుంచడి, శరీర సంబంధమైన్ వారి అపవిత్ి who bore record of the Word of God, and of the testimony of Jesus Christ,
పరవరిన్కు ఏ మ్యత్ిము నొపుప కొన్క దానిని అసహిాంచకొనుచ భ్యముతో and of all things that he saw.
కొందరిని కరుణంచడి.
తొటిిలాకుండ మిముిను కాప్రడుటకును, త్న్ మ్హిమ్ యెదుట ఆన్ందముతో Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy,
మిముిను నిరోదషులనుగా నిలువ బెట్ట
ు టకును, శకిిగల మ్న్ రక్షకుడెైన్
and keep those things which are written therein; for the time is at hand.
అదివతీయ దేవునికి,
మ్న్ పరభువెైన్ యేసు కీరసు
త దావరా, మ్హిమ్య మ్హాత్ిా మును
John, To the seven churches in Asia: Grace be unto you and peace from Him
ఆధిపత్ామును అధికారమును యగములకు పూరవ మును ఇపుపడును
who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits which
సరవయగములును కలుగును గాక.
are before His throne;
యేసుకీరసు
త త్న్ దాసులకు కనుపరచటకు దేవు డాయన్కు అనుగరహించిన్
and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first-begotten of
పరత్ాక్షత్. ఈ సంగతులు త్వరలో సంభ్వింపనైయన్నవి; ఆయన్ త్న్ దూత్ the dead, and the prince over the kings of the earth. Unto Him that loved us,
దావరా వరిమ్యన్ము పంప త్న్ దాసుడెైన్ యోహానుకు వాటిని సూచించెను.
and washed us from our sins in His own blood,
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యోహాను ఆసియలో ఉన్న యేడు సంఘములకు శుభ్మ్ని చెపప వా
ర యన్ది. "I AM ALPHA AND OMEGA, THE BEGINNING AND THE ENDING," saith the
వరిమ్యన్ భూత్భ్విష్ా తాకలములలో ఉన్నవానినుండియ, ఆయన్ సింహా
Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty.
సన్ము ఎదుటనున్న యేడు ఆత్ిలనుండియ,

Revelation

1

5

న్మ్ికమైన్ సాకిుయ, మ్ృతులలోనుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన్ వాడును, I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the
భూపతులకు అధిపత్రయనైన్ యేసుకీరసు
త నుండియ, కృప్రసమ్యధాన్ములు Kingdom and patience of Jesus Christ, was on the isle that is called Patmos,
మీకు కలుగునుగాక.
for the Word of God and for the testimony of Jesus Christ.
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I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a great voice as
of a trumpet,
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మ్న్లను పేరమించచ త్న్ రకిమువలన్ మ్న్ ప్రపములనుండి మ్న్లను
విడిపంచిన్వానికి మ్హిమ్య పరభావ మును యగయగములు
కలుగునుగాక, ఆమేన్. ఆయన్ మ్న్లను త్న్ త్ండిరయగు దేవునికి ఒక
రాజాముగాను యాజకులనుగాను జేసెను.
ఇదిగో ఆయన్ మేఘ్ర రూఢ్యడెై వచచచనానడు; పరత్ర నేత్ిము ఆయన్ను
చూచను, ఆయన్ను పడిచిన్వారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయన్ను
చూచి ర్కముి కొట్ట
ు కొందురు; అవును ఆమేన్.
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And I turned to see the voice that spoke with me. And being turned, I saw
seven golden candlesticks;

Revelation

1

9

Revelation

1

10

అల్లుయ ఓమగయ నేనే వరిమ్యన్ భూత్ భ్విష్ాతాకలములలో
ఉండువాడను నేనే అని సరావధి కారియ దేవుడున్గు పరభువు
సెలవిచచచనానడు.
మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిు కలుగు శర మ్ లోను రాజాములోను
సహన్ములోను ప్రలివాడనునైన్ యోహాన్ను నేను దేవుని వాకాము
నిమిత్తమును యేసును గూరిచన్ సాక్షాము నిమిత్తమును పతాిసు దీవపమున్
పరవాసినైత్రని.
పరభువు దిన్మ్ందు ఆత్ి వశుడనై యండగా బూరధవనివంటి గొపపసవరము
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ఆయన్ ప్రదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మరయ చన్న
అపరంజతో సమ్యన్మై యండెను; ఆయన్ కంఠ సవరము విసాతర
జలపరవాహముల ధవనివల ఉండెను.

Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the
things which shall be hereafter.

saying, "I am Alpha and Omega, the First and the Last," and, "What thou
seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia:
unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and
unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea."

and in the midst of the seven candlesticks One like unto the Son of Man,
clothed with a garment down to the feet and girded about the breast with a
golden girdle.

His head and His hair were white like wool, as white as snow, and His eyes
were as a flame of fire;
నీవు చూచ చన్నది పుసతకములో వా
ర సి, ఎఫెసు, సుిరన, పరుము, తుయతెైర, and His feet like unto fine brass, as though they burned in a furnace, and His
సారీదస్, ఫిలదలిుయ, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమ్ని
voice as the sound of many waters.
చెపుపట నావెనుక వింటిని.
ఇది విన్గా నాతో మ్యటల్లడుచన్న సవరమేమిటో అని చూడ త్రరిగిత్రని.
And He had in His right hand seven stars, and out of His mouth went a sharp
twoedged sword, and His countenance shone as the sun shineth in his
strength.
త్రరుగగా ఏడు సువరణ దీపసతంభ్ములను, ఆ దీపసతంభ్ములమ్ధాను
And when I saw Him, I fell at His feet as dead. And He laid His right hand
మ్నుష్ాకుమ్యరునిపోలిన్ యొకనిని చూచిత్రని. ఆయన్ త్న్
upon me, saying unto me, "Fear not; I am the First and the Last.
ప్రదములమ్ట్ట
ు న్కు దిగుచన్న వసతీము ధరించకొని ర్కముిన్కు
బంగారుదటిు కట్ట
ు కొనియండెను.
ఆయన్ త్లయ త్లవెండు
ర కలును తెలాని ఉనినని పోలిన్వెై హిమ్మ్ంత్
I am He that liveth, and was dead; and behold, I am alive for evermore,
ధవళముగా ఉండెను. ఆయన్ నేత్ిములు అగిన జావలవల ఉండెను;
Amen, and have the keys of hell and of death.
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ఆయన్ త్న్ కుడిచేత్ ఏడు న్క్షత్ిములు పట్ట
ు కొని యండెను; ఆయన్
నోటినుండి రండంచలుగల వాడియె
ై న్ ఖడుమొకటి బయలు వెడలుచండెను;
ఆయన్ ముఖము మ్హా తేజసుసతో పరకాశించచన్న సూరుానివల ఉండెను.
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నేనాయ న్ను చూడగానే చచిచన్వానివల ఆయన్ ప్రదముల యొదద పడిత్రని.
ఆయన్ త్న్ కుడిచేత్రని నామీద ఉంచి నాతో ఇటాననుభ్యపడకుము;
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నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించవాడను; మ్ృతుడనైత్రని గాని
ఇదిగో యగయగములు సజీవుడనై యనానను. మ్రియ
మ్రణముయొకకయ ప్రతాళ లోకము యొకకయ తాళపుచెవులు నా
సావధీన్ములో ఉన్నవి.
కాగా నీవు చూచిన్వాటిని, ఉన్నవాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,
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అన్గా నా కుడిచేత్రలో నీవు చూచిన్ యేడు న్క్షత్ిములను గూరిచన్
మ్రిమును, ఆ యేడు సువరణ దీపసతంభ్ముల సంగత్రయ వా
ర యము. ఆ
యేడు న్క్షత్ిములు ఏడు సంఘములకు దూత్
ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము ఏడు న్క్షత్ిములు
త్న్ కుడిచేత్ పట్ట
ు కొని యేడు దీపసతంభ్ములమ్ధా సంచరించవాడు చెపుప
సంగతు లేవన్గా
నీ కిరయలను నీ కష్ుమును నీ సహన్మును నేనరుగుదును; నీవు దుషు
ు లను
సహింపలేవనియ, అప సతలులు కాకయే తాము అపసతలులమ్ని చెపుపకొను
వారిని పరీకిుంచి వారు అబదిికు
నీవు సహన్ము కలిగి నా నామ్ము నిమిత్తము భారము భ్రించి
అలయలేదనియ నేనరుగుదును.
అయిన్ను మొదట నీకుండిన్ పేరమ్ను నీవు వదిలిత్రవని నేను నీమీద త్పుప
ఒకటి మోపవలసియన్నది.
నీవు ఏ సిథత్రలోనుండి పడిత్రవో అది జా
ా పకము చేసికొని మ్యరు మ్న్సుసపంది
ఆ మొదటి కిరయలను చేయము. అట్ట
ా చేసి నీవు మ్యరు మ్న్సుస పందితేనే
సరి; లేనియెడల నేను నీయొదదకు వచిచ నీ దీపసతంభ్మును దాని చోటనుండి
తీసివేతును.
అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉన్నది, నీకొల్లయితుల కిరయలు నీవు
దేవష్ంచచనానవు; నేనుకూడ వీటిని దేవష్ంచచనానను.

The mystery of the seven stars which thou sawest in My right hand, and the
seven golden candlesticks: the seven stars are the angels of the seven
churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven
churches.
"Unto the angel of the church of Ephesus write: `These things saith He that
holdeth the seven stars in His right hand, who walketh in the midst of the
seven golden candlesticks:
I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not
bear them that are evil; and how thou hast tried them that say they are
apostles and are not, and hast found them liars;
and hast borne, and hast patience, and for My name's sake hast labored and
hast not fainted.
Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first
love.
Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the
works as at first; or else I will come unto thee quickly and will remove thy
candlestick out of his place, unless thou repent.
But this thou hast: that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I
also hate.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To
him that overcometh will I give to eat of the Tree of Life, which is in the
midst of the Paradise of God.'
"And unto the angel of the church in Smyrna write: `These things saith the
First and the Last, who was dead and is alive:
I know thy works and tribulation and poverty (but thou art rich), and I know
the blasphemy of them that say they are Jews and are not, but are the
synagogue of Satan.

Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall
cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have
tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown
of Life.
చెవిగలవాడు ఆత్ి సంఘములతో చెపుపచన్నమ్యట వినునుగాక. జయించ He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He
వానికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్షఫలములు భుజంప నితు
త ను.
that overcometh shall not be hurt by the second death.'
సుిరనలోఉన్న సంఘపుదూత్కు ఈల్లగు వా
ర యముమొదటివాడును
"And to the angel of the church in Pergamos write: `These things saith He
కడపటివాడునై యండి, మ్ృతుడెై మ్రల బరదికిన్వాడు చెపుప సంగతులేవన్గా that hath the sharp sword with two edges:
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నీ శర మ్ను దరిదరత్ను నేనరుగుదును, అయిన్ను నీవు ధన్వంతుడవే; తాము
యూదులమ్ని చెపుపకొనుచ, యూదులు కాక సాతాను సమ్యజపు వారివలన్
నీకు కలుగు దూష్ణ నే నరుగు

I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is; and
that thou holdest fast My name and hast not denied My faith, even in those
days wherein Antipas was My faithful martyr, who was slain among you,
where Satan dwelleth.
ఇదిగో మీరు శోధింపబడున్ట్ట
ా అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో
But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold
వేయింపబోవుచనానడు; పది దిన్ములు శర మ్ కలుగును; మ్రణమువరకు
the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before
న్మ్ికముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచెచదను.
the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit
fornication.
సంఘములతో ఆత్ిచెపుపచన్న మ్యట చెవిగలవాడు వినును గాక.జయిం
So thou also hast them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing
చవాడు రండవ మ్రణమువలన్ ఏ హానియచెందడు.
I hate.
పరుములోఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము వాడియె
ై న్
Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them
రండంచలుగల ఖడుముగలవాడు చెపుప సంగతులేవన్గా
with the sword of My mouth.
సాతాను సింహాసన్మున్న సథలములో నీవు కాపురమునానవని నేనరుగుదును. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To
మ్రియ సాతాను కాపురమున్న ఆ సథలములో, నాయందు విశావసియె
ై యండి him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give
న్నునగూరిచ సాకిుయె
ై న్ అంత్రపయనువాడ
him a white stone, and on the stone a new name written, which no man
knoweth save he that receiveth it.'
అయిన్ను నేను నీమీద కొనిన త్పపదములు మోపవలసియన్నది. అవేవన్గా, "And unto the angel of the church in Thyatira write: `These things saith the
విగరహములకు బలియిచిచన్ వాటిని త్రనున్ట్ట
ా ను, జారత్వము చేయన్ట్ట
ా ను, Son of God, who hath His eyes like unto a flame of fire, and His feet are like
ఇశారయేలీయలకు ఉరి యొడు
ి మ్ని బాల్లక
fine brass:
అట్టవలనే నీకొల్లయితుల బోధ న్నుసరించ వారును నీలో ఉనానరు.

I know thy works, and charity and service, and faith and thy patience, and
thy works, and the last to be more than the first.
కావున్ మ్యరుమ్న్సుస పందుము; లేనియెడల నేను నీయొదదకు త్వరగా వచిచ Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest
నా నోటనుండి వచచ ఖడుముచేత్ వీరితో యదిముచేసెదను.
that woman Jezebel, who calleth herself a prophetess,to teach and to
seduce My servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto
idols.
సంఘ ములతో ఆత్ి చెపుపచన్న మ్యట చెవిగలవాడు వినును గాక.
And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not.
జయించవానికి మ్రుగెైయన్న మ్నానను భుజంప నితు
త ను. మ్రియ
అత్నికి తెలారాత్రనితు
త ను; ఆ రాత్రమీద చెకకబడిన్ యొక కొరత్తపేరుండును;
పందిన్ వానికే గాని అది మ్రి యెవనికిని తెలియదు.
తుయతెైరలో ఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము అగినజావలవంటి Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her
కనునలును అపరంజనిపోలిన్ ప్రద ములునుగల దేవుని కుమ్యరుడు చెపుప
into great tribulation, unless they repent of their deeds.
సంగతులేవన్గా
నీ కిరయలను, నీ పేరమ్ను, నీ విశావసమును, నీ పరిచరాను, నీ సహన్మును
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I
నేనరుగుదును; నీ మొదటి కిరయల కన్న నీ కడపటి కిరయలు
am He that searcheth the reins and hearts; and I will give unto every one of
మ్రియెకుకవెైన్వని యెరుగు దును.
you according to your works.
అయిన్ను నీమీద త్పుప ఒకటి నేను మోపవలసి యన్నది; ఏమ్న్గా, తాను But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this
పరవకిిీన్ని చెపుపకొనుచన్న యెజబెలను స్త్తీని నీ వుండనిచచచనానవు.
doctrine and who have not known the depths of Satan (as they say) I will
జారత్వము చేయటకును, విగరహములక
put upon you no other burden.
మ్యరుమ్న్సుస పందుటకు నేను దానికి సమ్యమిచిచత్రనిగాని అది త్న్
But that which ye have already, hold fast till I come.
జారత్వము విడిచిపటిు మ్యరుమ్న్సుస పందనొలాదు.
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ఇదిగో నేను దానిని మ్ంచము పటిుంచి దానితోకూడ వాభిచరించ వారు దాని3
కిరయలవిష్యమై మ్యరుమ్న్సుస పందితేనే గాని వారిని బహు శర మ్లప్రలు
చేతును,
దాని పలాలను నిశచయముగా చంపదను. అందువలన్ అంత్రిందిరయములను
హృదయములను పరీకిుంచవాడను నేనే అని సంఘము లనినయ
తెలిసికొనును. మ్రియ మీలో పరత్రవానికి వాని వాని కిరయల చొపుపన్
పరత్రఫలము ఇచెచదను.
అయితే తుయతెైరలో కడమ్వారైన్ మీతో, అన్గా ఈ బోధను అంగీకరింపక
సాతానుయొకక గూఢమైన్ సంగ తులను ఎరుగమ్ని చెపుపకొనువారందరితో
నేను చెపుపచన్నదేమ్న్గా మీపైని వ
నేను వచచవరకు మీకు కలిగియన్నదానిని గటిుగా పట్ట
ు కొనుడి.

And he that overcometh and keepeth My works unto the end, to him will I
give power over the nations,

26

నేను నా త్ండిరవలన్ అధికారము పందిన్ట్ట
ు జయించచ, అంత్మువరకు నా
కిరయలు జాగరత్తగా చేయవానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచదను.

"And unto the angel of the church in Sardis write: `These things saith He
that hath the seven Spirits of God and the seven stars: I know thy works,
and that thou hast a name that thou livest, but thou art dead.
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అత్డు ఇనుపదండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమ్ిరవాని ప్రత్ిలవల
పగులగొటుబడుదురు;
మ్రియ అత్నికి వేకువ చకకను ఇచెచదను.

Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die,
for I have not found thy works perfect before God.
Remember therefore how thou hast received and heard; and hold fast and
repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and
thou shalt not know what hour I will come upon thee.
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సంఘములతో ఆత్ి చెపుపచన్న మ్యట చెవి గలవాడు వినునుగాక.

Thou hast a few names even in Sardis who have not defiled their garments;
and they shall walk with Me in white, for they are worthy.
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He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will
not blot out his name from the Book of Life, but I will confess his name
before My Father and before His angels.
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సారీదస్లో ఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము ఏడు
న్క్షత్ిములును దేవుని యేడాత్ిలును గలవాడు చెపుప సంగతులేవన్గానీ
కిరయలను నేనరుగుదును. ఏమ్న్గా, జీవించచనానవన్న
పేరుమ్యత్ిమున్నది గాని నీవు మ్ృతుడవే
నీ కిరయలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణమైన్విగా నాకు కన్బడలేదు గనుక
జాగరూకుడవెై, చావనైయన్న మిగిలిన్వాటిని బలపరచము.
నీవేల్లగు ఉపదేశము పందిత్రవో యేల్లగు వింటివో జా
ా పకము చేసికొని దానిని
గెైకొనుచ మ్యరుమ్న్సుస పందుము. నీవు జాగరూకుడవెై యండనియెడల
నేను దొంగవల వచెచదను; ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచదనో నీకు తెలియనే
తెలియదు.
అయితే త్మ్ వసతీములను అపవిత్ిపరచకొన్ని కొందరు సారీదస్లో
నీయొదదఉనానరు. వారు అరు
ా లు గనుక తెలాని వసతీములు ధరించకొని
నాతోకూడ సంచరించెదరు.
జయించవాడు ఆల్లగున్ తెలాని వసతీములు ధరించకొనును; జీవ
గరంథములోనుండి అత్ని పేరంత్మ్యత్ిమును తుడుపు పటుక, నాత్ండిర
యెదుటను ఆయన్ దూత్ల యెదుటను అత్ని పేరు ఒపుపకొందును.
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Revelation

and "he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall
they be broken to shivers," even as I have received from My Father.

And I will give him the morning star.

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches!'

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches!'
"And to the angel of the church in Philadelphia write: `These things saith He
that is holy, He that is true, He that hath the key of David, He that openeth
and no man shutteth, and shutteth and no man openeth:
I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man
can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept My Word, and hast
not denied My name.
Behold, I will make them of the synagogue of Satan, who say they are Jews
and are not, but do lie -- behold, I will make them to come and worship at
thy feet, and to know that I have loved thee.
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సంఘములతో ఆత్ి చెపుప చన్న మ్యట చెవిగలవాడు వినునుగాక.
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ఫిలదలిుయలో ఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము దావీదు
తాళపుచెవి కలిగి, యెవడును వేయ లేకుండ తీయవాడును, ఎవడును
తీయలేకుండ వేయవాడునైన్ సత్ాసవరూపయగు పరిశుదు
ి డు చెపుపసంగతు
లేవన్గా
నీ కిరయలను నేనరుగుదును; నీకున్న శకిి కొంచెమై యండిన్ను నీవు నా
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of My God, and he
వాకామును గెైకొని నా నామ్ము ఎరుగన్న్లేదు. ఇదిగో త్లుపు నీయెదుట
shall go out no more; and I will write upon him the name of My God, and
తీసియంచి యనానను; దానిని ఎవడును
the name of the city of My God, which is New Jerusalem, which cometh
down out of heaven from My God, and I will write upon him My new name.
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లవొదికయలో ఉన్న సంఘపు దూత్కు ఈల్లగు వా
ర యము ఆమేన్
అనువాడును న్మ్ికమైన్ సత్ాసాకిుయ దేవుని సృష్ుకి ఆదియనైన్వాడు
చెపుప సంగతులేవన్గా
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నీ కిరయలను నేనరుగుదును, నీవు చలాగానైన్ను వెచచగానైన్ను లేవు; నీవు
చలాగానైన్ను వెచచగానైన్ను ఉండిన్ మేలు.
నీవు వెచచగానైన్ను చలాగానైన్ను ఉండక, నులివెచచన్గా ఉనానవు గనుక నేను Behold, I stand at the door and knock. If any man hear My voice and open
నినున నా నోటనుండి ఉమిివేయ నుదేదశించచనానను.
the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with Me.
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యూదులు కాకయే తాము యూదులమ్ని అబదిమ్యడు సాతాను సమ్యజపు
వారిని రపపంచెదను; వారు వచిచ నీ ప్రదముల యెదుట పడి
న్మ్సాకరముచేసి, ఇదిగో, నేను నినున పేరమించిత్రన్ని తెలిసికొనున్ట్ట
ా
చేసెదను.
నీవు నా ఓరుప విష్యమైన్ వాకామును గెైకొంటివి గనుక భూ నివా సులను
శోధించటకు లోకమ్ంత్టిమీదికి రాబోవు శోధన్ కాలములో నేనును నినున
కాప్రడెదను.
నేను త్వరగా వచచచనానను; ఎవడును నీ కిరీటము న్పహరింపకుండున్ట్ట
ా
నీకు కలిగిన్దానిని గటిుగా పట్ట
ు కొనుము.
జయించ వానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సతంభ్ముగా చేసెదను;
అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎన్నటికిని వెలు పలికిపోడు. మ్రియ నా
దేవుని పేరును, పరలోకములో నా దేవుని యొదదనుండి దిగి వచచచన్న
నూత్న్మైన్ యెరూష్లేమ్ను నా దేవుని పటుణపు పేరును, నా కొరత్త పేరును
వాని మీద వా
ర సెదను.
సంఘములతో ఆత్ి చెపుపచన్న మ్యట చెవిగలవాడు వినునుగాక.

Because thou hast kept the word of My patience, I will also keep thee from
the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them
that dwell upon the earth.
Behold, I come quickly; hold fast that which thou hast, that no man take thy
crown.

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches!'

"And unto the angel of the church of the Laodiceans write: `These things
saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation
of God:
I know thy works, that thou art neither cold nor hot; I would thou wert cold
or hot.
So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew
thee out of My mouth.

Because thou sayest, "I am rich and increased with goods and have need of
nothing," and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor
and blind and naked,
I counsel thee to buy from Me gold tried in the fire, that thou mayest be
rich, and white raiment, that thou mayest be clothed and that the shame of
thy nakedness may not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that
thou mayest see.
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

నీవు దౌరాభగుాడవును దికుకమ్యలిన్ వాడవును దరిదు
ర డవును గు
ర డిివాడవును To him that overcometh, will I grant to sit with Me on My throne, even as I
దిగంబరుడవునై యనానవని యెరుగకనేను ధన్వంతుడను, ధన్వృదిి
also overcame and am set down with My Father on His throne.
చేసియనానను, నాకేమియ కొదువలేదని చెపుపకొనుచనానవు.
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నీవు ధన్వృదిి చేసి కొనున్ట్ట
ా అగినలో పుటమువేయబడిన్ బంగారమును, నీ He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches!'"
దిసమొల సిగు
ు కన్బడకుండున్ట్ట
ా ధరించకొనుటకు తెలాని వసతీములను,
నీకు దృష్ుకలుగున్ట్ట
ా నీ కనున లకు కాట్టకను నాయొదద కొనుమ్ని నీకు బుదిి
చెపుపచనానను.
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నేను పేరమించవారిన్ందరిని గదిదంచి శికిుంచచనానను గనుక నీవు ఆసకిి కలిగి
మ్యరు మ్న్సుస పందుము.

After this I looked, and behold, a door was opened in heaven; and the first
voice which I heard was, as it were, of a trumpet talking with me, which
said, "Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter."

Revelation

3

20

And immediately I was in the Spirit; and behold, a throne was set in Heaven,
and One sat on the throne.
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ఇదిగో నేను త్లుపునొదద నిలుచండి త్ట్ట
ు చనానను. ఎవడెైన్ను నా సవరము
విని త్లుపుతీసిన్ యెడల, నేను అత్నియొదదకు వచిచ అత్నితో నేనును,
నాతోకూడ అత్డును భోజన్ము చేయదుము.
నేను జయించి నా త్ండిరతోకూడ ఆయన్ సింహాసన్మున్ందు కూరుచండి
యన్న పరకారము జయించవానిని నాతోకూడ నా సింహాసన్మున్ందు
కూరుచండనిచెచదను.
సంఘములతో ఆత్ి చెపుపచన్న మ్యట చెవిగలవాడు వినునుగాక.
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ఈ సంగతులు జరిగిన్ త్రువాత్ నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమ్ందు ఒక
త్లుపు తెరువబడియండెను. మ్రియ నేను మొదట వినిన్ సవరము
బూరధవనివల నాతో మ్యటల్లడగా వింటిని. ఆ మ్యటల్లడిన్వాడుఇకకడికి
ఎకికరముి; ఇకమీదట జరుగవలసిన్వాటిని నీకు కనుపరచెదన్నను
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వెంటనే నేను ఆత్ివశుడనైత్రని. అదిగో పరలోకమ్ందు ఒక సింహాసన్ము
వేయబడి యండెను. సింహాసన్మున్ందు ఒకడు ఆస్త్సుడెై యండెను,
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And He that sat thereon was to look upon like a jasper and a sardius stone;
and there was a rainbow round about the throne, in appearance like unto
an emerald.
And round about the throne were four and twenty seats; and upon the
seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment, and
they had on their heads crowns of gold.
And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices.
And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are
the seven Spirits of God;

and before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the
midst of the throne, and round about the throne, were four living beings full
of eyes in front and behind.
ఆస్త్నుడెైన్వాడు, దృష్ుకి సూరాకాంత్ పదిరాగములను పోలిన్వాడు;
And the first being was like a lion, and the second being like a calf, and the
మ్రకత్మువల పరకాశించ ఇందరధనుసుస సింహాసన్మును ఆవరించియండెను. third being had the face of a man, and the fourth being was like a flying
eagle.
సింహాసన్ముచట్ట
ు ఇరువది నాలుగు సింహాసన్ములుండెను, ఈ
And each of the four living beings had six wings about him, and they were
సింహాసన్ములందు ఇరువదిన్లుగురు పదదలు తెలాని వసతీములు ధరించకొని, full of eyes within; and they rested not day and night, saying,"Holy, holy,
త్మ్ త్లలమీద సువరణ కిరీటములు పట్ట
ు కొన్నవారై కూరుచండిరి.
holy, Lord God Almighty, who was, and is, and is to come!"
ఆ సింహాసన్ములో నుండి మరుపులును ధవనులును ఉరుములును బయలు
దేరుచన్నవి. మ్రియ ఆ సింహాసన్ము ఎదుట ఏడు దీపములు
పరజవలించచన్నవి; అవి దేవుని యేడు ఆత్ిలు.
మ్రియ ఆ సింహాసన్ము ఎదుట సుటికమును పోలిన్ గాజువంటి
సముదరమున్నట్ట
ు ండెను. ఆ సింహాసన్ మున్కు మ్ధాను సింహా సన్ము
చట్ట
ు ను, ముందు వెనుక కనునలతోనిండిన్ నాలుగు జీవులుండెను.

And when those living beings give glory and honor and thanks to Him that
sat on the throne, who liveth for ever and ever,
the four and twenty elders fall down before Him that sits on the throne, and
worship Him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the
throne, saying,

మొదటి జీవి సింహమువంటిది; రండవ జీవి దూడవంటిది;మూడవ జీవి
"Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power; for Thou
మ్నుషుాని ముఖము వంటి ముఖముగలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచన్న
hast created all things, and for Thy pleasure they are, and were created."
పకిురాజువంటిది.
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ఈ నాలుగు జీవులలో పరత్ర జీవికి ఆరేసి రకకలుండెను, అవి చట్ట
ు ను రకకల
లోపటను కనునలతో నిండియన్నవి. అవిభూత్వరిమ్యన్
భ్విష్ాతాకలములలో ఉండు సరావధికారియ దేవుడున్గు పరభువు
పరిశుదు
ి డు, పరిశుదు
ి డు, పరిశుదు
ి డు, అని మ్యన్క రాత్రింబగళ్ల
ా
చెపుపచండును.
ఆ సింహాసన్ము న్ందు ఆస్త్నుడెైయండి యగయగములు జీవించచన్న
వానికి మ్హిమ్య ఘన్త్య కృత్జాతాసు
త తులును కలు గునుగాకని ఆ
జీవులు కీరిించచండగా
ఆ యిరువది న్లుగురు పదదలు సింహాసన్మున్ందు ఆస్త్నుడెై యండువాని
యెదుట సాగిలపడి, యగయగములు జీవించచన్న వానికి న్మ్సాకరము
చేయచ
పరభువా, మ్య దేవా, నీవు సమ్సతమును సృష్ుంచిత్రవి; నీ చిత్తమునుబటిు అవి
యండెను; దానిని బటిుయే సృష్ుంపబడెను గనుక నీవే మ్హిమ్ ఘన్త్
పరభావములు పంద న్రు
ా డవని చె
మ్రియ లోపటను వెలుపటను వా
ర త్కలిగి, యేడు ముదరలు గటిుగా
వేసియన్న యొక గరంథము సింహా సన్మున్ందు ఆస్త్సుడెైయండువాని
కుడిచేత్ చూచిత్రని.
మ్రియ దాని ముదరలు తీసి ఆ గరంథము విపుపటకు యోగుాడెైన్వాడెవడని
బలిషు
ఠ డెైన్ యొక దేవదూత్ బిగు రగా పరచరింపగా చూచిత్రని.
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ఆ పదదలలో ఒకడుఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన్ యూదా గోత్ిపు
సింహము ఏడు ముదరలను తీసి ఆ గరంథమును విపుపటకెై జయముపందన్ని
నాతో చెపపను.

And they sang a new song, saying, "Thou art worthy to take the book and to
open the seals thereof; for Thou wast slain, and hast redeemed us to God by
Thy blood, from every kindred and tongue, and people and nation,

Revelation

5

6

and hast made us unto our God kings and priests; and we shall reign on the
earth."
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మ్రియ సింహాసన్మున్కును ఆ నాలుగు జీవుల కును పదదలకును
మ్ధాను, వధింపబడిన్ట్ట
ా ండిన్ గొఱ్ఱపలా నిలిచియండుట చూచిత్రని. ఆ
గొఱ్ఱపలాకు ఏడు కొముిలును ఏడు కనునలు నుండెను. ఆ కనునలు భూమి
యందంత్టికి పంపబడిన్ దేవుని యేడు ఆత్ిలు.
ఆయన్ వచిచ సింహాసన్మున్ందు ఆస్త్నుడెైయండువాని కుడిచేత్రలో నుండి ఆ
గరంథమును తీసికొనను.
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అయితే పరలోకమ్ందు గాని భూమిమీదగాని భూమికిరందగాని ఆ గరంథము
విపుపటకెైన్ను చూచటకెైన్ను ఎవనికిని శకిి లేకపోయెను.
ఆ గరంథము విపుపటకెైన్ను చూచటకెైన్ను యోగుాడెవడును కన్బడన్ందున్
నేను బహుగా ఏడుచచండగా

And I saw in the right hand of Him that sat on the throne a book written
within and on the back, sealed with seven seals.

And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to
open the book and to loose the seals thereof?"
And no man in Heaven, nor on earth, neither under the earth, was able to
open the book, neither to look thereon.
And I wept much, because no man was found worthy to open and to read
the book, neither to look thereon.
And one of the elders said unto me, "Weep not! Behold, the Lion of the
tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to
loose the seven seals thereof."
And I beheld, and lo, in the midst of the throne and the four living beings,
and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having
seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent forth
into all the earth.
And He came and took the book out of the right hand of Him that sat upon
the throne.
And when He had taken the book, the four living beings and the four and
twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps
and golden vials full of incense, which are the prayers of saints.

And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne
and the living beings and the elders; and the number of them was ten
thousand times ten thousand, and thousands of thousands,

ఆయన్ దానిని తీసి కొనిన్పుపడు ఆ నాలుగుజీవులును, వీణలను, ధూప దరవా saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain, to receive
ములతో నిండిన్ సువరణప్రత్ిలను పట్ట
ు కొనియన్న ఆ యిరువదిన్లుగురు
power and riches and wisdom and strength, and honor and glory and
పదదలును, ఆ గొఱ్ఱపలా యెదుట సాగిల పడిరి. ఈ ప్రత్ిలు పరిశుదు
ి ల ప్ర
ర రథన్లు. blessing!"
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ఆ పదదలునీవు ఆ గరంథమును తీసికొని దాని ముదరలను విపుపటకు
యోగుాడవు, నీవు వధింపబడిన్వాడవెై నీ రకిమిచిచ, పరత్ర వంశములోను,
ఆయా భాష్లు మ్యటల్లడువారిలోను, పరత్ర పరజలోను, పరత్ర జన్ములోను,
దేవునికొరకు మ్నుషుాలను కొని,

And I heard every creature which is in heaven and on the earth, and under
the earth and such as are in the sea, and all that are in them, saying,
"Blessing and honor and glory and power be unto Him that sitteth upon the
throne, and unto the Lamb for ever and ever!"
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మ్య దేవునికి వారిని ఒక రాజాముగాను యాజకులనుగాను చేసిత్రవి; గనుక
వారు భూలోకమ్ందు ఏలుదురని కొరత్తప్రట ప్రడుదురు.
మ్రియ నేను చూడగా సింహాసన్మును జీవులను, పదదలను ఆవరించి
యన్న అనేక దూత్ల సవరము విన్బడెను, వారి లకక కోటాకొలదిగా ఉండెను.

And the four living beings said, "Amen." And the four and twenty elders fell
down and worshiped Him that liveth for ever and ever.
And I saw when the Lamb opened one of the seals; and I heard, as it were,
the noise of thunder, one of the four living beings saying, "Come and see!"
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And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow;
and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to
conquer.
And when He had opened the second seal, I heard the second living being
say, "Come and see!"
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వారువధింపబడిన్ గొఱ్ఱపలా, శకిియ ఐశవరామును జా
ా న్మును బలమును
ఘన్త్య మ్హిమ్య సోతత్ిమును పందన్రు
ా డని గొపప సవరముతో
చెపుపచండిరి.
అంత్ట పరలోకమ్ందును భూలోకమ్ందును భూమి కిరందను సముదరములోను
ఉన్న పరత్ర సృష్ుము, అన్గా వాటిలోనున్న సరవమును సింహాసనాస్త్నుడెై
యన్నవానికిని గొఱ్ఱపలాకును సోతత్ి
ఆ నాలుగు జీవులుఆమేన్ అని చెపపగా ఆ పదదలు సాగిలపడి న్మ్సాకరము
చేసిరి.
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ఆ గొఱ్ఱపలా ఆ యేడు ముదరలలో మొదటిదానిని విపపన్పుపడు నేను చూడగా
ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటిరముి అని3 ఉరుమువంటి సవరముతో చెపుపట
వింటిని.
మ్రియ నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలానిగుఱ్ఱము కన్బడెను; దానిమీద
ఒకడు విలు
ా పట్ట
ు కొని కూరుచండి యండెను. అత్నికి ఒక కిరీట మియాబడెను;
అత్డు జయించచ, జయించటకు బయలు వెళ్లాను.

And when He had opened the third seal, I heard the third living being say,
"Come and see!" And I beheld, and lo, a black horse; and he that sat on him
had a pair of balances in his hand.
And I heard a voice in the midst of the four living beings say, "A measure of
wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou
hurt not the oil and the wine!"
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And there went out another horse that was red; and power was given to
him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one
another; and there was given unto him a great sword.

ఆయన్ రండవ ముదరను విపపన్పుపడురముి అని రండవ జీవి చెపుపట
వింటిని
అపుపడు ఎఱ్ఱనిదైన్ వేర్కక గుఱ్ఱము బయలువెళ్లును; మ్నుషుాలు ఒకని
ఒకడు చంపు కొనున్ట్ట
ా భూలోకములో సమ్యధాన్ము లేకుండ చేయటకు ఈ
గుఱ్ఱముమీద కూరుచన్నవానికి అధికార మి¸

And when He had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth
living being say, "Come and see!"
And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was
Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over a
fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death,
and with the beasts of the earth.
ఆయన్ మూడవ ముదరను విపపన్పుపడు రముి అని మూడవ జీవి చెపుపట
And when He had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of
వింటిని. నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక న్లాని గుఱ్ఱము కన్బడెను; దానిమీద ఒకడు them that were slain for the Word of God, and for the testimony which they
తా
ి సుచేత్ పట్ట
ు కొని కూరుచండి యండెను.
held.
మ్రియ దేనార మున్కు6 ఒక సేరు గోధుమ్లనియ, దేనారమున్కు మూడు
సేరా యవలనియ, నూనను దా
ర కాురసమును ప్రడుచేయ వదదనియ, ఆ
నాలుగు జీవులమ్ధా ఒక సవరము పలికిన్ట్ట
ు నాకు విన్బడెను.

And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true,
dost Thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the
earth?"
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ఆయన్ నాలుగవ ముదరను విపపన్పుపడురముి అని నాలుగవ జీవి చెపుపట
వింటిని.
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అపుపడు నేను చూడగా, ఇదిగో ప్రండుర వరణముగల ఒక గుఱ్ఱము కన్బడెను;
దాని మీద కూరుచన్నవాని పేరు మ్ృతుావు. ప్రతాళ లోకము వానిని
వెంబడించెను. ఖడుమువలన్ను కరవువలన్ను వ
ఆయన్ అయిదవ ముదరను విపపన్పుపడు, దేవుని వాకాము నిమిత్తమును,
తాము ఇచిచన్ సాక్షాము నిమిత్తమును వధింపబడిన్వారి ఆత్ిలను
బలిపీఠము కిరంద చూచి త్రని.
వారునాథా, సత్ాసవరూపీ, పరిశుదు
ి డా, యెందాక తీరుప తీరచకయ, మ్య
రకిము నిమిత్తము భూని వాసులకు పరత్రదండన్ చేయకయ ఉందువని బిగురగా
కేకలువేసిరి.
తెలాని వసతీము వారిలో పరత్రవాని కియా బడెను; మ్రియ--వారివలనే
చంపబడబోవువారి సహ దాసులయొకకయ సహోదరులయొకకయ లకక
పూరిియగువరకు ఇంక కొంచెము కాలము విశర మింపవలన్ని వారితో
చెపపబడెను.
ఆయన్ ఆరవ ముదరను విపపన్పుపడు నేను చూడగాపదద భూకంపము కలిగెను.
సూరుాడు కంబళ్లవల న్లు ప్రయెను, చందరబింబమ్ంత్య రకివరణమ్యయెను,
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And white robes were given unto every one of them, and it was said unto
them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants
and also their brethren, who were to be killed as they were, should be
fulfilled.
And I beheld when He had opened the sixth seal, and lo, there was a great
earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon
became as blood;
and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her
untimely figs when she is shaken by a mighty wind.
And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every
mountain and island were moved out of their places.
And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the
chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free
man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;
and they said to the mountains and rocks, "Fall on us, and hide us from the
face of Him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb!

పదద గాలిచేత్ ఊగుల్లడు అంజూరపు చెట్ట
ు నుండి అకాలపు కాయలు రాలిన్ట్ట
ు For the great Day of His wrath is come, and who shall be able to stand?"
ఆకాశ న్క్షత్ిములు భూమిమీదరాలను.
మ్రియ ఆకాశమ్ండలము చటుబడిన్ గరంథము వలనై తొలగిపోయెను.
And after these things I saw four angels standing on the four corners of the
పరత్రకొండయ పరత్రదీవపమును వాటివాటి సాథన్ములు త్పపను.
earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on
the earth, nor on the sea, nor on any tree.
భూరాజులును, ఘనులును, సవాసారధిపతులును, ధనికులును, బలిషు
ఠ లును, And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the
పరత్ర దాసుడును, పరత్ర సవత్ంతు
ి డును కొండ గుహలలోను
living God; and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was
given to hurt the earth and the sea,
బండల సందులలోను దాగుకొనిసింహాసనాస్త్నుడెై యన్న వానియొకకయ
saying, "Hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed
గొఱ్ఱపలాయొకకయ ఉగరత్ మ్హాదిన్ము వచెచను; దానికి
the servants of our God in their foreheads."
తాళజాలిన్వాడెవడు?
మీరు మ్యమీద పడి ఆయన్ సనినధికిని గొఱ్ఱపలా ఉగరత్కును మ్ముిను
And I heard the number of them that were sealed: there were sealed a
మ్రుగు చేయడి అని పరవత్ములతోను బండల తోను చెపుపచనానరు.
hundred and fortyfour thousand of all the tribes of the children of Israel.
అట్టత్రువాత్ భూమియొకక నాలుగు దికుకలలో న్లుగురు దేవదూత్లు
నిలిచియండి, భూమిమీదనైన్ను సముదరముమీదనైన్ను ఏ చెట్ట
ు మీదనైన్ను
గాలి వీచ కుండున్ట్ట
ా భూమియొకక నాలుగ
మ్రియ సజీవుడగు దేవుని ముదరగల వేర్కక దూత్ సూరోాదయ దిశనుండి పైకి
వచచట చూచిత్రని. భూమికిని సముదరమున్కును హాని కలుగజేయటకెై
అధికారముపందిన్ ఆ న్లుగురు దూత్లతో
ఈ దూత్మేము మ్య దేవుని దాసులను వారి నొసళాయందు ముదిరంచవరకు
భూమికెైన్ను సముదరమున్కెైన్ను చెటాకెైన్ను హాని చేయవదదని బిగురగా చెపపను.

Of the tribe of Judah were sealed twelve thousand; of the tribe of Reuben
were sealed twelve thousand; of the tribe of Gad were sealed twelve
thousand;
of the tribe of Asher were sealed twelve thousand; of the tribe of Naphtali
were sealed twelve thousand; of the tribe of Manasseh were sealed twelve
thousand;
of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand; of the tribe of Levi
were sealed twelve thousand; of the tribe of Issachar were sealed twelve
thousand;
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మ్రియ ముదిరంపబడిన్వారి లకక చెపపగా వింటిని. ఇశారయేలీయల
గోత్ిములనినటిలో ముదిరంప బడిన్వారు లక్ష న్లువది నాలుగు వేలమ్ంది.
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యూదా గోత్ిములో ముదిరంపబడిన్వారు పండెరండువేలమ్ంది. రూబేను
గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది, గాదు గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది,
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ఆషేరు గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది, న్ఫా
త లి గోత్ిములో పండెరండు
వేలమ్ంది, మ్న్షేు గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది,
ష్మోాను గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది, లేవి గోత్ిములో పండెరండు
వేలమ్ంది, ఇశాశఖారు గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది,
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జబూలూను గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది, యోసేపు గోత్ిములో పండెరండు
వేలమ్ంది, బెనాామీను గోత్ిములో పండెరండు వేలమ్ంది ముదిరంపబడిరి.
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అట్ట త్రువాత్ నేను చూడగా, ఇదిగో, పరత్ర జన్ములోనుండియ పరత్ర
వంశములోనుండియ పరజలలోనుండియ, ఆయా భాష్లు మ్యటల్లడువారిలో
నుండియ వచిచ, యెవడును లకికంపజాలని యొక గొ

And one of the elders answered, saying unto me, "Who are these that are
arrayed in white robes, and from whence have they come?"
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సింహాసనా స్త్నుడెైన్ మ్య దేవునికిని గొఱ్ఱపలాకును మ్య రక్షణకెై సోతత్ిమ్ని
మ్హాశబదముతో ఎలుగెత్రత చెపపరి.
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దేవదూత్లందరును సింహాసన్ముచట్ట
ు ను పదదలచట్ట
ు ను ఆ నాలుగు
జీవులచట్ట
ు ను నిలువబడియండిరి. వారు సింహాసన్ము ఎదుట
సాషా
ు ంగపడిఆమేన్;
యగయగములవరకు మ్య దేవునికి సోతత్ిమును మ్హిమ్య జా
ా న్మును
కృత్జాతా సు
త త్రయ ఘన్త్య శకిియ బలమును కలుగును గాకని చెపుపచ
దేవునికి న్మ్సాకరము చేసిరి; ఆమేన్.
పదదలలో ఒకడుతెలాని వసతీములు ధరించకొనియన్న వీరవరు? ఎకకడనుండి
వచిచరని న్నున అడిగెను.

And I said unto him, "Sir, thou knowest." And he said to me, "These are they
that came out of great tribulation, and have washed their robes and made
them white in the blood of the Lamb.
Therefore, "they are before the throne of God, and serve Him day and night
in His temple; and He that sitteth on the throne shall dwell among them.
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అందుకు నేను అయాా, నీకే తెలియన్న్గా అత్డు ఈల్లగు నాతో
చెపపనువీరు మ్హాశర మ్లనుండి వచిచన్ వారు; గొఱ్ఱపలా రకిములో త్మ్
వసతీములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపుచేసికొనిరి.
అందువలన్ వారు దేవుని సింహాసన్ము ఎదుట ఉండి రాత్రింబగళ్ల
ా ఆయన్
ఆలయ ములో ఆయన్ను సేవించచనానరు. సింహాసనాస్త్నుడెైన్ వాడు తానే
త్న్ గుడారము వారిమీద కపుపను;
వారికి ఇకమీదట ఆకలియె
ై న్ను దాహమైన్ను ఉండదు, సూరుాని
యెండయె
ై న్ను ఏ వడగాలియె
ై న్ను వారికి త్గులదు,

of the tribe of Zebulun were sealed twelve thousand; of the tribe of Joseph
were sealed twelve thousand; of the tribe of Benjamin were sealed twelve
thousand.
After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number,
of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne
and before the Lamb, clothed in white robes and with palms in their hands.
And they cried with a loud voice, saying, "Salvation to our God who sitteth
upon the throne, and unto the Lamb!"
And all the angels stood round about the throne, and about the elders and
the four living beings, and fell on their faces before the throne and
worshiped God,
saying, "Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving, and honor
and power and might, be unto our God for ever and ever. Amen!"

They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun
light on them, nor any heat.
For the Lamb who is in the midst of the throne shall feed them, and shall
lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears
from their eyes."
And when He had opened the seventh seal, there was silence in Heaven
about the space of half an hour.
And I saw the seven angels who stood before God, and to them were given
seven trumpets.
And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and
there was given unto him much incense, that he should offer it with the
prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne.
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ఏలయన్గా సింహాసన్ మ్ధామ్ందుండు గొఱ్ఱపలా వారికి కాపరియె
ై ,
జీవజలముల బుగులయొదదకు వారిని న్డిపంచను, దేవుడ వారి కనునలనుండి
పరత్ర బాష్పబిందువును తుడిచి వేయను.
ఆయన్ యేడవ ముదరను విపపన్పుపడు పరలోక మ్ందు ఇంచమించ
అరగంటసేపు నిశశబదముగా ఉండెను.

And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints,
ascended up before God out of the angel's hand.

ఆ దూత్ ధూప్రరిిని తీసికొని, బలి పీఠముపైనున్న నిపుపలతో దానిని నింప,
భూమిమీద పడ వేయగా ఉరుములు ధవనులు మరుపులు భూకంపమును
కలిగెను.
అంత్ట ఏడు బూరలు పట్ట
ు కొనియన్న ఆ యేడుగురు దూత్లు ఊదుటకు
సిదిపడిరి.

and a third part of the creatures which were in the sea and had life, died,
and a third part of the ships were destroyed.
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సముదరములోని ప్ర
ర ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచను,
ఓడలలో మూడవ భాగము నాశన్ మ్యయెను.
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మూడవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు దివిటీవల మ్ండుచన్న యొక పదద
న్క్షత్ిము ఆకాశమునుండి రాలి న్దుల మూడవ భాగముమీదను నీటిబుగుల
మీదను పడెను.
ఆ న్క్షత్ిమున్కు మ్యచిపత్రియని పేరు. అందువలన్ నీళాలో మూడవభాగము
మ్యచిపత్రి యాయెను; నీళ్ల
ా చేదై పోయిన్ందున్ వాటివలన్ మ్నుషుాలలో
అనేకులు చచిచరి.

And the angel took the censer, and filled it with fire from the altar, and cast
it onto the earth; and there were voices and thunderings and lightnings, and
an earthquake.
అంత్ట నేను దేవునియెదుట నిలుచ ఏడుగురు దూత్లను చూచిత్రని; వారికి And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to
ఏడు బూరలియాబడెను.
sound.
మ్రియ సువరణధూప్రరిి చేత్ పట్ట
ు కొనియన్న వేర్కక దూత్వచిచ బలిపీఠము The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with
ఎదుట నిలువగా సింహా సన్ము ఎదుట ఉన్న సువరణబలిపీఠముపైన్
blood, and they were cast upon the earth; and a third part of the trees were
పరిశుదు
ి లందరి ప్ర
ర రథన్లతో కలుపుటకెై అత్నికి బహు ధూపదరవాములు
burned up, and all green grass was burned up.
ఇయాబడెను.
అపుపడా ధూపదరవాముల పగ పరిశుదు
ి ల ప్ర
ర రథన్లతో కలిసి దూత్
And the second angel sounded and, as it were, a great mountain burning
చేత్రలోనుండి పైకి లేచి దేవుని సనినధిని చేరను.
with fire was cast into the sea; and a third part of the sea became blood;

మొదటి దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు రకిముతో మిళ్లత్మైన్ వడగండు
ా ను
అగినయ పుటిు భూమిపైన్ పడవేయబడెను; అందువలన్ భూమిలో మూడవ
భాగము కాలి పోయెను, చెటాలో మూడవ భాగమును కాలిపోయెను,
పచచగడిియంత్య కాలిపోయెను.
రండవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు అగినచేత్ మ్ండుచన్న పదద కొండవంటిది
ఒకకటి సముదరములో పడ వేయబడెను. అందువలన్ సముదరములో మూడవ
భాగము రకిమ్యయెను.

And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven,
burning as if it were a lamp, and it fell upon a third part of the rivers and
upon the fountains of waters;
and the name of the star is called Wormwood. And a third part of the
waters became wormwood; and many men died from the waters, because
they were made bitter.
And the fourth angel sounded, and a third part of the sun was smitten, and
a third part of the moon and a third part of the stars, so that a third part of
them was darkened; and a third of the day shone not, and the night likewise.
And I beheld, and heard an angel flying through the midst of heaven, saying
with a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because
of the other voices of the trumpets of the three other angels, which are yet
to sound!"
And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the
earth; and to him was given the key to the bottomless pit.
And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit,
as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by
reason of the smoke of the pit.
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నాలుగవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు సూరా చందర న్క్షత్ిములలో మూడవ
భాగము చీకటి కముిన్ట్ట
ా ను, పగటిలో మూడవ భాగమున్ సూరుాడు
పరకాశింప కుండున్ట్ట
ా ను, రాత్రిలో మూడవ భాగమున్ చందర న్క్షత్ిములు
పరకాశింపకుండున్ట్ట
ా ను వాటిలో మూడవ భాగము కొటుబడెను.

And there came out of the smoke locusts upon the earth; and unto them
was given power, as the scorpions of the earth have power.
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మ్రియ నేను చూడగా ఆకాశమ్ధామున్ ఒక పకిు రాజు ఎగురుచ--బూరలు
ఊదబోవుచన్న ముగు
ు రు దూత్ల బూరల శబదములనుబటిు భూనివాసులకు
అయోా, అయోా, అయోా, అని గొపప సవరముతో చెపుపట వింటిని.

And it was commanded to them that they should not hurt the grass of the
earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men who
have not the seal of God in their foreheads.
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And to them it was given that they should not kill them, but that they
should be tormented five months; and their torment was as the torment of
a scorpion when he striketh a man.
And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall
desire to die, and death shall flee from them.
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అయిదవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన్
యొక న్క్షత్ిమును చూచిత్రని. అగాధముయొకక తాళపుచెవి అత్నికి
ఇయాబడెను.
అత్డు అగాధము తెరవగా పదద కొలిమిలోనుండి లేచ పగవంటి పగ ఆ
అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పగచేత్ సూరుానిని
వాయమ్ండలమున్ చీకటి కమిను.
ఆ పగలోనుండి మిడత్లు భూమి మీదికి వచెచను, భూమిలో ఉండు తేళాకు
బలమున్నట్ట
ు వాటికి బలము ఇయాబడెను.
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మ్రియ నొసళాయందు దేవుని ముదరలేని మ్నుషుాలకే త్పప భూమిపైనున్న
గడిికెైన్ను ఏ మొకకలకెైన్ను మ్రి ఏ వృక్షమున్కెైన్ను హాని
కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజా ఇయాబడెను.
మ్రియ వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయాబడలేదు గాని అయిదు
నలలవరకు బాధించటకు వాటికి అధికారము ఇయాబడెను. వాటివలవ
కలుగు బాధ, తేలు మ్నుషుాని కుటిున్పుపడుండు బాధవల ఉండును.

And the shapes of the locusts were like unto horses prepared for battle; and
on their heads were, as it were, crowns like gold, and their faces were as the
faces of men.
And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of
lions.
And they had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their
wings was as the sound of chariots with many horses running to battle.

ఆ దిన్ములలో మ్నుషుాలు మ్రణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి
దొరకనే దొరకదు; చావవలన్ని ఆశపడుదురు గాని మ్రణము వారియొదదనుండి
ప్రరిపోవును.
ఆ మిడత్ల రూపములు యదిమున్కు సిదిపరచబడిన్ గుఱ్ఱములను పోలి
యన్నవి. బంగారమువల మరయ కిరీటములవంటివి వాటి త్లలమీద
ఉండెను; వాటి ముఖములు మ్నుష్ా ముఖములవంటివి,

And they had tails like unto scorpions, and there were stingers in their tails;
and their power was to hurt men five months.

స్త్తీల త్లవెండు
ర కలవంటి వెండు
ర కలు వాటికుండెను. వాటి పండు
ా సింహపు
కోరలవల ఉండెను.
ఇనుప మైమ్రువులవంటి మైమ్రువులు వాటి కుండెను. వాటి రకకల ధవని
యదిమున్కు పరుగెతు
త న్టిు విసాతరమైన్ గుఱ్ఱపు రథముల ధవనివల ఉండెను.

One woe is past; and behold, there come two more woes hereafter.

10

తేళాతోకలవంటి తోకలును కొండు
ా ను వాటికుండెను. అయిదు నలలవరకు
వాటి తోకలచేత్ మ్నుషుాలకు హాని చేయటకు వాటికి అధికారముండెను.

saying to the sixth angel who had the trumpet, "Loose the four angels who
are bound in the great river Euphrates."

11

ప్రతాళపు దూత్ వాటిపైన్ రాజుగా ఉనానడు; హెబీరభాష్లో వానికి అబదోదన్ని
పేరు, గీరసుదేశపు భాష్లో వానిపేరు అపలు
ా యోను.

And the four angels were loosed, who had been prepared for an hour and a
day and a month and a year, to slay a third part of men.

And they had a king over them, the angel of the bottomless pit, whose
name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is
Apollyon.

And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the
golden altar which stands before God,
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మొదటి శర మ్ గత్రంచెను; ఇదిగో మ్రి రండు శర మ్లు ఇట్టత్రువాత్ వచచను.
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ఆరవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు దేవునియెదుట ఉన్న సువరణ
బలిపీఠముయొకక కొముిలనుండి యొక సవరము యూఫరటీసు
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అను మ్హాన్దియొదద బంధింపబడియన్న న్లుగురు దూత్లను
వదిలిపట్ట
ు మ్ని బూర పట్ట
ు కొని యన్న ఆ యారవ దూత్తో చెపుపట
వింటిని.
మ్ను షుాలలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలన్ని అదే సంవత్సరమున్
అదే నలలో అదే దిన్మున్, అదే గంటకు సిదిపరచబడియండిన్ ఆ న్లుగురు
దూత్లు వదిలిపటు బడిరి.
గుఱ్ఱపురౌతుల సెైన్ాముల లకక యిరువదికోట్ట
ా ; వారి లకక యింత్ అని నేను
వింటిని.
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And the number of the army of horsemen was two hundred thousand
thousand, and I heard the number of them.
And thus I saw the horses in the vision, and they that sat on them had
breastplates of fire and of jacinth and brimstone; and the heads of the
horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and
smoke and brimstone.
By these three was a third part of men killed by the fire and by the smoke
and by the brimstone, which issued out of their mouths.
For their power is in their mouth and in their tails; for their tails were like
unto serpents and had heads, and with them they cause hurt.

And the rest of the men, who were not killed by these plagues, yet repented
not of the works of their hands, that they should not worship devils, and
idols of gold and silver, and brass and stone and of wood, which can neither
see nor hear nor walk;
మ్రియ నాకు కలిగిన్ దరశన్మ్ందు ఈల్లగు చూచిత్రని. ఆ గుఱ్ఱ ములకును neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their
వాటి మీద కూరుచండియన్నవారికిని, నిపుపవల ఎరుపు వరణము, నీలవరణము, fornication, nor of their thefts.
గంధకవరణముల మైమ్రువు లుండెను. ఆ గుఱ్ఱముల త్లలు సింహపు
త్లలవంటివి, వాటి నోళాలోనుండి అగిన ధూమ్గంధకములు బయలు
వెడలుచండెను.
ఈ మూడు దబబలచేత్, అన్గా వీటి నోళాలోనుండి బయలువెడలుచన్న
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a
అగిన ధూమ్గంధక ములచేత్, మ్నుషుాలలో మూడవ భాగము చంపబడెను, cloud; and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the
sun, and his feet as pillars of fire.
ఆ గుఱ్ఱముల బలము వాటి నోళాయందును వాటి తోకల యందును ఉన్నది, And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the
ఎందుకన్గా వాటి తోకలు ప్రములవల ఉండి త్లలు కలిగిన్వెైన్ందున్
sea, and his left foot on the earth,
వాటిచేత్ అవి హాని చేయను.
ఈ దబబలచేత్ చావక మిగిలిన్ జనులు, దయా ములను, చూడను విన్ను
and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried,
న్డువను శకిిలేనివెై, బంగారు వెండి కంచ రాయి కరరలతో చేయబడిన్ త్మ్
seven thunders uttered their voices.
హసతకృత్ములైన్ విగరహములను పూజంపకుండ విడిచిపట్ట
ు న్ట్ట
ా
మ్యరుమ్న్సుస పందలేదు.
మ్రియ తాము చేయ చన్న న్రహత్ాలును మ్యయమ్ంత్ిములును
And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write,
జారచోరత్వ ములును చేయకుండున్ట్ట
ా వారు మ్యరుమ్న్సుస పందిన్ వారు and I heard a voice from Heaven saying unto me, "Seal up those things
కారు.
which the seven thunders uttered, and write them not."
బలిషు
ఠ డెైన్ వేర్కక దూత్ పరలోకమునుండి దిగివచచట చూచిత్రని. ఆయన్
మేఘము ధరించకొని యండెను, ఆయన్ శిరసుసమీద ఇందరధనుసుసండెను;
ఆయన్ ముఖము సూరాబింబమువలను ఆయన్ ప్రదములు
అగినసతంభ్ములవలను ఉండెను.
ఆయన్ చేత్రలో విపప బడియన్న యొక చిన్న పుసతకముండెను. ఆయన్ త్న్
కుడిప్రదము సముదరముమీదను ఎడమ్ ప్రదము భూమి మీదను మోప,

And the angel, whom I saw standing upon the sea and upon the earth, lifted
up his hand to heaven.

And he swore by Him that liveth for ever and ever, who created heaven and
the things that are therein, and the earth and the things that are therein,
and the sea and the things which are therein, that there should be time no
longer,
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సింహము గరిజంచన్ట్ట
ా గొపప శబదముతో ఆరభటించెను. ఆయన్
ఆరభటించిన్పుపడు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబదములు పలికెను.
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ఆ యేడు ఉరుములు పలికిన్పుపడు నేను వా
ర యబోవుచండగాఏడు
ఉరుములు పలికిన్ సంగతులకు ముదరవేయము, వాటిని వా
ర యవదదని
పరలోకమునుండి యొక సవరము పలుకుట వింటిని.
మ్రియ సముదరముమీదను భూమిమీదను నిలిచియండగా నేను చూచిన్ ఆ
దూత్ త్న్ కుడిచెయిా ఆకాశముత్ట్ట
ు ఎత్రత
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పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని, భూమిని అందులో ఉన్నవాటిని,
సముదరమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్ుంచి, యగయగములు
జీవించచన్న వానితోడు ఒట్ట
ు పట్ట
ు కొనిఇక ఆలసాముండదు గాని
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And he said unto me, "Thou must prophesy again before many peoples and
nations, and tongues and kings."
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యేడవ దూత్ పలుకు దిన్ములలో అత్డు బూర ఊదబోవుచండగా, దేవుడు
త్న్ దాసులగు పరవకిలకు తెలిపన్ సువారిపరకారము దేవుని మ్రిము
సమ్యపతమ్గున్ని చెపపను.
అంత్ట పరలోకమునుండి నేను వినిన్ సవరము మ్రల నాతో
మ్యటల్లడుచనీవు వెళ్లా సముదరముమీదను భూమిమీదను నిలిచియన్న ఆ
దూత్ చేత్రలో విపపబడియన్న ఆ చిన్న పుసతకము తీసి కొ
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నేను ఆ దూత్ యొదదకు వెళ్లాఈ చిన్న పుసతకము నాకిమ్ిని అడుగగా
ఆయన్దాని తీసికొని త్రనివేయము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ
నోటికి తేనవల మ్ధురముగా ఉండున్ని నాతో చెపపను.
అంత్ట నేను ఆ చిన్న పుసతకమును దూత్ చేత్రలోనుండి తీసికొని దానిని
త్రనివేసిత్రని; అది నా నోటికి తేనవల మ్ధురముగా ఉండెనుగాని నేను దానిని
త్రని వేసిన్ త్రువాత్ నా కడుపుకు చేదాయెను

But the court which is outside the temple, leave out, and measure it not, for
it is given unto the Gentiles; and the Holy City shall they tread under foot for
forty and two months.
And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a
thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth."
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These are the two olive trees and the two candlesticks, standing before the
God of the earth.
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అపుపడు వారునీవు పరజలనుగూరిచయ, జన్ములనుగూరిచయ, ఆ యా
భాష్లు మ్యటల్లడువారినిగూరిచయ, అనేకమ్ంది రాజులనుగూరిచయ
మ్రల పరవచింప న్గత్ామ్ని నాతో చెపపరి.
మ్రియ ఒకడు చేత్రకఱ్ఱవంటి కొలకఱ్ఱ నాకిచిచనీవు లేచి దేవుని ఆలయమును
బలిపీఠమును కొలత్వేసి, ఆలయములో పూజంచవారిని లకకపట్ట
ు ము.
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ఆలయ మున్కు వెలుపటి ఆవరణమును కొలత్వేయక విడిచి పట్ట
ు ము; అది
అనుాలకియాబడెను, వారు న్లువది రండు నలలు పరిశుదిపటుణమును
కాలితో తొ
ి కుకదురు.
నేను నా యిదదరు సాకు
ు లకు అధికారము ఇచెచదను; వారు గోనపటు
ధరించకొని వెయిానిన రండువందల అరువది దిన్ములు పరవచింతురు.
వీరు భూలోకమున్కు పరభువెైన్ వాని యెదుట నిలుచచన్న రండు
ఒలీవచెట్ట
ా ను దీపసతంభ్ములునై యనానరు.

but that in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to
sound, the mystery of God should be finished, as He hath declared to His
servants the prophets.
And the voice which I heard from Heaven spoke unto me again and said,
"Go and take the little book which is open in the hand of the angel who
standeth upon the sea and upon the earth."
And I went unto the angel and said unto him, "Give me the little book." And
he said unto me, "Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but
it shall be in thy mouth sweet as honey."
And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in
my mouth sweet as honey; and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

And there was given me a reed like unto a rod; and the angel stood, saying,
"Rise, and measure the temple of God and the altar, and them that worship
therein.

And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and
devoureth their enemies; and if any man will hurt them, he must in this
manner be killed.
These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their
prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite
the earth with all plagues, as often as they will.
And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth
out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome
them and kill them.
And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which
spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
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ఎవడెైన్ను వారికి హాని చేయ నుదేదశించిన్యెడల వారి నోటనుండి అగిన
బయలు వెడలి వారి శతు
ి వులను దహించివేయను గనుక ఎవడెైన్ను వారికి
హానిచేయ నుదేదశించిన్యెడల ఆల్లగున్ వాడు చంపబడవలను.

And they of the people and kindreds, and tongues and nations shall see
their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their dead
bodies to be put in graves.
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And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry,
and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented
them that dwelt on the earth.
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తాము పరవచింపు దిన్ములు వరుము కురువ కుండ ఆకాశమును మూయటకు
వారికి అధికారము కలదు. మ్రియ వారికిష్ుమైన్పుపడెలా నీళ్ల
ా రకిముగా
చేయటకును, నానావిధములైన్ తెగుళాతో భూమిని బాధించటకును వారికి
అధికారము కలదు.
వారు సాక్షాము చెపుపట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచచ
కూ
ర రమ్ృగము వారితో యదిముచేసి జయించి వారిని చంపును.
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వారి శవములు ఆ మ్హాపటుణపు సంత్ వీధిలో పడియండును; వానికి
ఉపమ్యన్రూపముగా సొదొమ్ అనియ ఐగుపు
త అనియ పేరు; అచచట వారి
పరభువుకూడ సిలువవేయబడెను.
మ్రియ పరజలకును, వంశములకును, ఆ యా భాష్లు మ్యటల్లడువారికిని,
జన్ము లకును సంబంధించిన్వారు మూడు దిన్ములన్నర వారి శవము లను
చూచచ వారి శవములను సమ్యధిలో పటునియారు.

And they heard a great voice from Heaven, saying unto them, "Come up
hither!" And they ascended up to Heaven in a cloud, and their enemies
beheld them.
And that same hour there was a great earthquake, and a tenth part of the
city fell; and in the earthquake were slain seven thousand men, and the
remnant were seized with fear, and gave glory to the God of Heaven.
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The second woe is past; and behold, the third woe cometh quickly.
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ఈ యిదదరు పరవకిలు భూనివాసులను బాధించిన్ందున్ భూనివాసులు వారి
గత్ర చూచి సంతోష్ంచచ, ఉత్స హించచ, ఒకనికొకడు కటనములు
పంపుకొందురు.
అయితే ఆ మూడుదిన్ములన్నరయె
ై న్ పమ్ిట దేవునియొదద నుండి జీవాత్ి
వచిచ వారిలో పరవేశించెను గనుక వారు ప్రదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని
చూచిన్ వారికి మిగుల భ్యము కలిగెను.
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And the four and twenty elders, who sat before God on their seats, fell upon
their faces and worshiped God,
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అపుపడుఇకకడికి ఎకికరండని పరలోకమునుండి గొపప సవరము త్మ్తో
చెపుపట వారు విని, మేఘ్రరూఢ్యలై పరలోకమున్కు ఆరోహణమైరి; వారు
పోవుచండగా వారి శతు
ి వులు వారిని చూచిరి
ఆ గడియలోనే గొపప భూకంపము కలిగిన్ందున్ ఆ పటుణములో పదియవ
భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన్ ఏడువేలమ్ంది చచిచరి.
మిగిలిన్వారు భ్యాకారంతులై పరలోకపు దేవుని మ్హిమ్పరచిరి.
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రండవ శర మ్ గత్రంచెను; ఇదిగో మూడవ శర మ్ త్వరగా వచచచన్నది.

And the nations were angry; and Thy wrath is come, and the time of the
dead, that they should be judged, and that Thou shouldest give reward unto
Thy servants the prophets, and to the saints and them that fear Thy name,
small and great, and shouldest destroy them that destroy the earth."
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ఏడవ దూత్ బూర ఊదిన్పుపడు పరలోకములో గొపప శబదములు పుట్టును. ఆ And the temple of God was opened in Heaven; and there was seen in His
శబదములుఈ లోక రాజాము మ్న్ పరభువు రాజామును ఆయన్ కీరసు
త రాజాము temple the ark of His testament, and there were lightnings and voices, and
నాయెను; ఆయన్ యగయగముల వరకు ఏలు న్నను.
thunderings and an earthquake, and great hail.

But after three days and a half, the Spirit of life from God entered into them,
and they stood upon their feet; and great fear fellupon them that saw them.

And the seventh angel sounded, and there were great voices in Heaven,
saying, "The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord
and of His Christ, and He shall reign for ever and ever!"

saying, "We give Thee thanks, O Lord God Almighty, who art, and wast, and
art to come, because Thou hast taken to Thee Thy great power, and hast
reigned.

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Revelation

11

16

అంత్ట దేవునియెదుట సింహాసనాస్త్నులగు ఆ యిరువది న్లుగురు పదదలు
సాషా
ు ంగపడి దేవునికి న్మ్ సాకరముచేసి
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వరిమ్యన్భూత్కాలములలో ఉండు దేవుడవెైన్ పరభువా, సరావధికారీ, నీవు నీ
మ్హాబలమును స్త్వకరించి యేలుచనానవు గనుక మేము నీకు
కృత్జాతాసు
త తులు చెలిాంచచనానము.
జన్ములు కోప గించిన్ందున్ నీకు కోపము వచెచను. మ్ృతులు తీరుప
పందుటకును, నీ దాసులగు పరవకిలకును పరిశుదు
ి లకును, నీ నామ్మున్కు
భ్యపడువారికిని త్గిన్ ఫలమునిచచటకును, గొపపవారేమి కొదిదవారేమి
భూమిని న్శింపజేయ వారిని న్శింపజేయటకును సమ్యము
వచిచయన్నదని చెపపరి.
మ్రియ పరలోకమ్ందు దేవుని ఆలయము తెరవ బడగా దేవుని
నిబంధన్మ్ందసము ఆయన్ ఆలయములో కన్బడెను. అపుపడు
మరుపులును ధవనులును ఉరుములును భూకంపమును గొపప వడగండు
ా ను
పుట్టును.
అపుపడు పరలోకమ్ందు ఒక గొపప సూచన్ కన్బడెను. అదేదన్గా సూరుాని
ధరించకొనిన్ యొక స్త్తీ ఆమ ప్రదములకిరందచందు
ర డును శిరసుసమీద
పండెరండు న్క్షత్ిముల కిరీటమును
ఆమ గరిభణయె
ై పరసవవేదన్పడుచ ఆ నొపుపలకు కేకలు వేయచండెను.
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అంత్ట పరలోకమ్ందు ఇంకొక సూచన్ కన్బడెను. ఇదిగో యెఱ్ఱని
మ్హాఘటసరపము; దానికి ఏడు త్లలును పది కొముిలును ఉండెను; దాని
త్లలమీద ఏడు కిరీటము లుండెను.
దాని తోక ఆకాశ న్క్షత్ిములలో మూడవ భాగము నీడిచ వాటిని భూమిమీద
పడవేసెను. కన్నైయన్న ఆ స్త్తీ కన్గానే, ఆమ శిశువును మింగివేయవలన్ని ఆ
ఘటసరపము స్త్తీ యెదుట నిలుచండెను.
సమ్సత జన్ములను ఇనుపదండముతో ఏలనైయన్న యొక మ్గశిశువును
ఆమ కన్గా, ఆమ శిశువు దేవునియొదదకును ఆయన్ సింహాసన్మునొదదకును
కొనిపోబడెను.
ఆ స్త్తీ అరణామున్కు ప్రరిపోయెను; అచచట వారు వెయిానిన రండువందల
అరువది దిన్ములు ఆమను పోష్ంపవలన్ని దేవుడామకు ఒక సథలము
సిదిపరచియంచెను.

And there appeared a great wonder in heaven: a woman clothed with the
sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve
stars.
And she, being with child, cried, travailing in birth and in pain to be
delivered.
And there appeared another wonder in heaven: behold, a great red dragon,
having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.

And his tail drew a third part of the stars of heaven, and cast them to the
earth. And the dragon stood before the woman who was ready to be
delivered to devour her child as soon as it was born.
And she brought forth a manchild, who was to rule all nations with a rod of
iron; and her child was caught up unto God and to His throne.
And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared
by God, that they should feed her there a thousand two hundred and
threescore days.
And there was war in Heaven: Michael and his angels fought against the
dragon; and the dragon fought and his angels,
and prevailed not; neither was their place found any more in Heaven.

And the great dragon was cast out -- that serpent of old called the Devil and
Satan, who deceiveth the whole world. He was cast out onto the earth, and
his angels were cast out with him.
And I heard a loud voice saying in Heaven, "Now have come salvation and
strength, and the Kingdom of our God, and the power of His Christ; for the
accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day
and night.
అంత్ట పరలోకమ్ందు యదిము జరిగెను. మిఖా యేలును అత్ని
And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their
దూత్లును ఆ ఘటసరపముతో యదిము చేయవలన్ని యండగా
testimony, and they loved not their lives unto the death.
ఆ ఘటసరపమును దాని దూత్లును యదిము చేసిరి గాని గెలువ లేకపోయిరి Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them! Woe to the
గనుక పరలోకమ్ందు వారికిక సథలము లేకపోయెను.
inhabitants of the earth and of the sea! For the devil has come down unto
you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time."
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కాగా సరవలోకమును మోస పుచచచ, అపవాదియనియ సాతాన్నియ
పేరుగల ఆదిసరపమైన్ ఆ మ్హా ఘటసరపము పడదోరయబడెను. అది
భూమిమీద పడ దోరయబడెను; దాని దూత్లు దానితో కూడ పడదోరయబడిరి.

And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted
the woman who brought forth the manchild.
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And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly
into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and
times and half a time, from the face of the serpent.
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మ్రియ ఒక గొపప సవరము పరలోక మ్ందు ఈల్లగు చెపుపట
వింటినిరాత్రింబగళ్ల
ా మ్న్ దేవునియెదుట మ్న్ సహోదరులమీద నేరము
మోపువాడెైన్ అపవాది పడదోరయబడి యనానడు గనుక ఇపుపడు రక్షణయ
శకిియ రాజామును మ్న్ దేవుని వాయెను; ఇపుపడు అధికారము ఆయన్
కీరసు
త దాయెను.
వారు గొఱ్ఱపలా రకిమును బటిుయ, తామిచిచన్ సాక్షా మునుబటిుయ వానిని
జయించియనానరు గాని, మ్రణము వరకు త్మ్ ప్ర
ర ణములను పేరమించిన్
వారు కారు.
అందుచేత్ పరలోకమ్య, పరలోకనివాసుల్లరా, ఉత్సహించడి; భూమీ,
సముదరమ్య, మీకు శర మ్; అపవాది త్న్కు సమ్యము కొంచెమే అని తెలిసికొని
బహు కోరధము గలవాడెై మీయొదదకు దిగి
ఆ ఘటసరపము తాను భూమిమీద పడదోరయబడి యండుట చూచి, ఆ
మ్గశిశువును కనిన్ స్త్తీని హింసిం చెను;
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కావున్ ఆ స్త్తీ, పరవాహమున్కు కొట్ట
ు కొని పోవలన్ని ఆ సరపము త్న్
నోటినుండి నీళ్ల
ా న్దీపరవాహముగా ఆమ వెనుక వెళాగరకెకనుగాని

And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the
feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave
him his power, and his seat, and great authority.
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భూమి ఆ స్త్తీకి సహకారియె
ై త్న్ నోరు తెరచి ఆ ఘటసరపము, త్న్
నోటనుండి గరకికన్ పరవాహమును మింగివేసెను.

And I saw that one of his heads was, as it were, wounded to death, and his
deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast.
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అందుచేత్ ఆ ఘటసరపము ఆగరహము తెచచకొని, దేవుని అజాలు గెైకొనుచ
యేసునుగూరిచ సాక్షామిచచచ ఉన్న వారైన్ ఆమ సంతాన్ములో శ్రష్ంచిన్
వారితో యదిము చేయటకెై బయలువెడ
మ్రియ పది కొముిలును ఏడు త్లలును గల యొక కూ
ర రమ్ృగము
సముదరములోనుండి పైకి వచచట చూచిత్రని. దాని కొముిలమీద పది
కిరీటములును దాని త్లలమీద దేవదూష్ణకరమైన్ పేళ్ల
ా ను ఉండెను.

And they worshiped the dragon which gave power unto the beast, and they
worshiped the beast, saying, "Who is like unto the beast? Who is able to
make war with him?"
And there was given unto him a mouth, speaking great things and
blasphemies, and power was given unto him to continue forty and two
months.
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And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman,
that he might cause her to be carried away by the flood.
And the earth helped the woman; and the earth opened her mouth, and
swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.

And the dragon was wroth with the woman, and he went to make war with
the remnant of her seed, who keep the commandments of God, and have
the testimony of Jesus Christ.
అందువలన్ ఆమ అరణాములో ఉన్న త్న్ చోటికి ఎగురున్ట్ట
ా గొపప పకిురాజు And I stood upon the sand of the sea. And I saw a beast rise up out of the
రకకలు రండు ఆమకు ఇయాబడెను. అచచట ఆ సరపముఖమును చూడ
sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and
కుండ ఆమ ఒకకాలము కాలములు అరికాలము పోష్ం
upon his heads the name of blasphemy.

నేను చూచిన్ ఆ మ్ృగము చిరుత్పులిని పోలియండెను. దాని ప్రదములు
And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme His
ఎలుగుబంటి ప్రదములవంటివి, దాని నోరు సింహపునోరువంటిది, దానికి ఆ
name, and His tabernacle, and them that dwell in Heaven.
ఘటసరపము త్న్ బలమును త్న్ సింహాసన్మును గొపప అధికారమును
ఇచెచను.
దాని త్లలలో ఒకదానికి చావుదబబ త్గిలిన్ట్ట
ు ండెను; అయితే ఆ చావుదబబ And it was given unto him to make war with the saints and to overcome
మ్యనిపోయెను గనుక భూజనులందరు మ్ృగము వెంట వెళ్లుచ
them; and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.
ఆశచరాపడుచండిరి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

ఆ మ్ృగమున్కు అధికారమిచిచన్ందున్ వారు ఘటసరప మున్కు
న్మ్సాకరముచేసిరి. మ్రియ వారుఈ మ్ృగ ముతో సాటి యెవడు? దానితో
యదిము చేయగల వాడెవడు? అని చెపుపకొనుచ ఆ మ్ృగమున్కు న్మ్సాక
రముచేసిరి.
డంబపు మ్యటలను దేవదూష్ణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయా బడెను.
మ్రియ న్లువదిరండు నలలు త్న్ కారాము జరుప న్ధికారము దానికి
ఏరాప టాయెను
గనుక దేవుని దూష్ంచటకును, ఆయన్ నామ్మును, ఆయన్ గుడారమును,
పరలోకనివాసులను దూష్ంచటకును అది త్న్ నోరు తెరచెను.

And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not
written in the Book of Life of the Lamb, slain from the foundation of the
world.

భూని వాసులందరును, అన్గా జగదుత్పత్రత మొదలుకొని వధింప బడియన్న
గొఱ్ఱపలాయొకక జీవగరంథమ్ందు ఎవరి పేరు వా
ర యబడలేదో వారు, ఆ
మ్ృగమున్కు న్మ్సాకరము చేయదురు.
ఎవడెైన్ను చెవిగలవాడెైతే వినును గాక;

And he exerciseth all the power of the first beast before him; and he
causeth the earth and them that dwell therein to worship the first beast,
whose deadly wound was healed.
And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from
heaven on the earth in the sight of men.
And he deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles
which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that
dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had
the wound by a sword and lived.
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of
the beast should both speak and cause to be killed as many as would not
worship the image of the beast.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to
receive a mark in their right hand or in their foreheads,
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ఎవడెైన్ను చెరపటువలన్ని యన్నయెడల వాడు చెరలోనికి పోవును,
ఎవడెైన్ను ఖడుముచేత్ చంపన్యెడల వాడు ఖడుముచేత్ చంపబడవలను;
ఈ విష్యములో పరిశుదు
ి ల ఓరుపను విశావసమును కన్బడును.
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మ్రియ భూమిలోనుండి మ్రియొక కూ
ర రమ్ృగము పైకివచచట చూచిత్రని.
గొఱ్ఱపలా కొముివంటి రండు కొముిలు దానికుండెను; అది ఘటసరపమువల
మ్యటల్లడు చండెను;
అది ఆ మొదటి కూ
ర రమ్ృగమున్కున్న అధి కారపు చేష్ులనినయ
దానియెదుట చేయచన్నది; మ్రియ చావుదబబత్గిలి బాగుపడియన్న
ఆ మొదటి మ్ృగమున్కు భూమియ దానిలో నివసించవాం
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If any man have an ear, let him hear:

He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the
sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of
the saints.
మ్రియ పరిశుదు
ి లతో యదిముచేయను వారిని జయింపను దానికి
And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two
అధికారమియాబడెను. పరత్ర వంశముమీదను పరత్ర పరజమీదను ఆ యా భాష్లు horns like a lamb, and he spoke as a dragon.
మ్యటల్లడువారిమీదను పరత్ర జన్ముమీదను అధికారము దానికియాబడెను.

అది ఆకాశమునుండి భూమికి మ్నుషుాలయెదుట అగిన దిగివచచన్ట్ట
ు గా
గొపప సూచన్లు చేయచన్నది.
కత్రత దబబ త్రనియ బరదికిన్ యీ కూ
ర రమ్ృగమున్కు పరత్రమ్ను చేయవలన్ని
అది భూనివాసులతో చెపుపచ, ఆ మ్ృగము ఎదుట చేయటకు
త్న్కియాబడిన్ సూచన్లవలన్ భూనివాసులను మోసపుచచచన్నది.

that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the
beast or the number of his name.
Here is wisdom: Let him that hath understanding count the number of the
beast, for it is the number of a man; and his number is six hundred
threescore and six.

మ్రియ ఆ మ్ృగముయొకక పరత్రమ్ మ్యటల్లడున్ట్ట
ా ను, ఆ మ్ృగము
And I looked and lo, a Lamb stood on Mount Zion, and with Him a hundred
యొకక పరత్రమ్కు న్మ్సాకరము చేయని వారిని హత్ము చేయన్ట్ట
ా ను, ఆ
forty and four thousand, having His Father's name written in their foreheads.
మ్ృగముయొకక పరత్రమ్కు ప్ర
ర ణ మిచచటకెై దానికి అధికారము ఇయాబడెను.
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కాగా కొదిదవారుగాని గొపపవారుగాని, ధనికులుగాని దరిదు
ర లుగాని,
సవత్ంతు
ి లుగాని దాసులుగాని, అందరును త్మ్ కుడిచేత్రమీదనైన్ను త్మ్
నొపటియందైన్ను ముదర వేయించకొనున్ట్ట
ా ను,

And I heard a voice from Heaven as the voice of many waters, and as the
voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their
harps.
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ఆ ముదర, అన్గా ఆ మ్ృగము పేరైన్ను దాని పేరిటి సంఖాయె
ై న్ను గలవాడు
త్పప, కరయ వికరయములు చేయటకు మ్రి యెవనికిని అధికారము
లేకుండున్ట్ట
ా ను అది వారిని బలవంత్ము చేయ చన్నది.
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బుదిిగలవాడు మ్ృగముయొకక సంఖాను లకికంపనిముి; అది యొక
మ్నుషుాని సంఖాయే; ఆ సంఖా ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో
జా
ా న్ము కలదు.

And they sang, as it were, a new song before the throne, and before the
four living beings and the elders; and no man could learn that song, except
the hundred and forty and four thousand who were redeemed from the
earth.
These are they that were not defiled with women, for they are virgins. These
are they that follow the Lamb whithersoever He goeth. These were
redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.
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And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the
throne of God.
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మ్రియ నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱ్ఱపలా స్త్యోను పరవత్ముమీద
నిలువబడియండెను. ఆయన్ నామ్మును ఆయన్ త్ండిర నామ్మును
నొసళాయందు లిఖింపబడియన్న నూట న్లువది నాలుగు వేలమ్ంది
ఆయన్తో కూడ ఉండిరి.
మ్రియ విసాతరమైన్ జలముల ధవనితోను గొపప ఉరుము ధవనితోను
సమ్యన్మైన్ యొక శబదము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన్ ఆ
శబదము వీణలు వాయించచన్న వెైణకుల నాదమును పోలిన్ది.
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saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His
Judgment is come. Worship Him that made heaven and earth, and the sea
and the fountains of waters."
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వారు సింహాసన్ము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను,
పదదలయెదుటను ఒక కొరత్త కీరిన్ ప్రడుచనానరు; భూలోకములోనుండి
కొన్బడిన్ ఆ నూట న్లువది నాలుగువేలమ్ంది త్పప మ్రి ఎవరును ఆ కీరిన్
నేరుచకొన్జాలరు.
వీరు స్త్తీ సాంగత్ామున్ అపవితు
ి లు కానివారును, స్త్తీ సాంగత్ాము ఎరుగని
వారునైయండి, గొఱ్ఱపలా ఎకకడికి పోవునో అకకడికెలా ఆయన్ను
వెంబడింతురు;వీరు దేవుని కొరకును గొఱ్ఱ పలాకొరకును పరథమ్ఫలముగా
ఉండుటకెై మ్నుషుాలలోనుండి కొన్బడిన్వారు.
వీరినోట ఏ అబదిమును కన్బడలేదు; వీరు అనిందుాలు.

Revelation

14

6

Revelation

14

7

Revelation

14

8

And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting
Gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation
and kindred, and tongue and people,

And there followed another angel, saying, "Babylon is fallen! Fallen is that
great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of
her fornication."

And the third angel followed them, saying with a loud voice, "If any man
worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in
his hand,
అపుపడు మ్రియొక దూత్ను చూచిత్రని. అత్డు భూనివాసులకు, అన్గా పరత్ర the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out
జన్మున్కును పరత్ర వంశ మున్కును ఆ యా భాష్లు మ్యటల్లడువారికిని పరత్ర unmixed into the cup of His indignation; and he shall be tormented with fire
పరజకును పరకటించన్ట్ట
ా నిత్ాసువారి త్ర
and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the
Lamb.
అత్డుమీరు దేవునికి భ్యపడి ఆయన్ను మ్హిమ్పరచడి; ఆయన్
And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever; and they
తీరుపతీరుచ గడియ వచెచను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదరమును
have no rest day or night, who worship the beast and his image, and
జలధారలను కలుగజేసిన్ వానికే న్మ్సాకర
whosoever receiveth the mark of his name."
వేర్కక దూత్, అన్గా రండవ దూత్ అత్ని వెంబడి వచిచమోహోదేరకముతో
Here is the patience of the saints: here are they that keep the
కూడిన్ త్న్ వాభిచార మ్దామును సమ్సత జన్ములకు తా
ి గించిన్ యీ
commandments of God, and the faith of Jesus.
మ్హా బబులోను కూలిపోయెను కూలిపోయెను అని చెపపను.
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మ్రియ వేర్కక దూత్, అన్గా మూడవ దూత్ వీరి వెంబడి వచిచ గొపప
సవరముతో ఈల్లగు చెపపను ఆ కూ
ర రమ్ృగమున్కు గాని దాని పరత్రమ్కు గాని
యెవడెైన్ను న్మ్సాకరముచేసి, త్న్ నొసటియందేమి చేత్ర మీదనేమి ఆ ముదర
వేయించకొనిన్యెడల
ఏమియ కలపబడకుండ దేవుని ఉగరత్ప్రత్ిలో పోయబడిన్ దేవుని కోపమ్ను
మ్దామును వాడు తా
ి గును. పరిశుది దూత్ల యెదుటను గొఱ్ఱపలా
యెదుటను అగినగంధకములచేత్ వాడు బాధింపబడును.
వారి బాధసంబంధమైన్ పగ యగయగములు లేచను; ఆ
కూ
ర రమ్ృగమున్కు గాని దాని పరత్రమ్కు గాని న్మ్సాకరముచేయవారును,
దాని పేరుగల ముదర ఎవడెైన్ను వేయించకొనిన్యెడల వాడును రాత్రింబగళ్ల
ా
నమ్ిదిలేనివారై యందురు.

And I heard a voice from Heaven, saying unto me, "Write: 'Blessed are the
dead who die in the Lord from henceforth.'" "Yea," saith the Spirit, "that
they may rest from their labors, and their works do follow them."

దేవుని ఆజాలను యేసునుగూరిచన్ విశావసమును గెైకొనుచన్న పరిశుదు
ి ల
ఓరుప ఇందులో కన్బడును.
అంత్ట ఇపపటినుండి పరభువున్ందు మ్ృత్రనొందు మ్ృతులు ధనుాలని
వా
ర యమ్ని పరలోకమునుండి యొక సవరము చెపపగా వింటిని. నిజమే; వారు
త్మ్ పరయాసములు మ్యని విశారంత్ర పందుదుం
మ్రియ నేను చూడగా, ఇదిగో తెలాని మేఘము కన్పడెను.
మ్నుష్ాకుమ్యరుని పోలిన్ యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆస్త్నుడెైయండెను
ఆయన్ శిరసుసమీద సువరణకిరీటమును, చేత్రలో వాడిగల కొడవలియ ఉండెను.

And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth
was reaped.
And another angel came out of the temple which is in Heaven, he also
having a sharp sickle.

And I looked, and behold, a white cloud; and upon the cloud sat one like
unto the Son of Man, having on his head a golden crown and in his hand a
sharp sickle.
And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him
that sat on the cloud, "Thrust in thy sickle and reap; for the time has come
for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe."

And another angel came out from the altar, who had power over fire, and
cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, "Thrust in thy
sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes
are fully ripe."
అపుపడు మ్రియొక దూత్ దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ భూమి
And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the
పైరుపండి యన్నది, కోత్కాలము వచిచన్ది, నీ కొడవలిపటిు కోయమ్ని గొపప earth, and cast it into the great wine press of the wrath of God.
సవరముతో ఆ మేఘముమీద ఆస్త్నుడెైయన్
మేఘముమీద ఆస్త్నుడెై యన్నవాడు త్న్ కొడవలి భూమిమీద వేయగా
And the wine press was trodden outside the city, and blood came out of the
భూమి పైరు కోయబడెను.
wine press, even unto the horse bridles, for the space of a thousand and six
hundred furlongs.
ఇంకొక దూత్ పరలోకమున్ందున్న ఆలయములోనుండి వెడలివచెచను; ఇత్ని And I saw another sign in Heaven, great and marvelous: seven angels
యొదదను వాడిగల కొడవలి యండెను.
holding the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God.
మ్రియొకదూత్ బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచను. ఇత్డు అగినమీద
అధికారము నొందిన్వాడు; ఇత్డు వాడియె
ై న్ కొడవలిగలవానిని గొపప
సవరముతో పలిచిభూమిమీద ఉన్న దా
ర క్షపండు
ా పరిపకవమైన్వి; వాడియె
ై న్ నీ
కొడవలిపటిు దాని గెలలు కోయమ్ని చెపపను.
కాగా ఆ దూత్ త్న్ కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనున్న దా
ర క్షపండాను
కోసి, దేవుని కోపమ్ను దా
ర క్షల పదద తొటిులో వేసెను

And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had
gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark,
and over the number of his name, standing on the sea of glass and having
the harps of God.
And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the
Lamb, saying, "Great and marvelous are Thy works, Lord God Almighty! Just
and true are Thy ways, Thou King of saints!
ఆ దా
ర క్షలతొటిు పటుణమున్కు వెలుపట తొ
ి కకబడెను; నూరు కోసుల దూరము Who shall not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? For Thou only art
గుఱ్ఱముల కళ్లుముమ్ట్ట
ు కు దా
ర క్షల తొటిులోనుండి రకిము పరవహించెను.
holy. For all nations shall come and worship before Thee, for Thy judgments
are made manifest."

సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com

Revelation

15

1

మ్రియ ఆశచరామైన్ మ్రియొక గొపప సూచన్ పరలోకమ్ందు చూచిత్రని.
అదేమ్న్గా, ఏడు తెగుళ్ల
ా చేత్ పట్ట
ు కొనియన్న యేడుగురు దూత్లు. ఇవే
కడవరి తెగుళ్ల
ా ; వీటితో దేవుని కోపము సమ్యపతమ్యయెను.

And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the
testimony in Heaven was opened;
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మ్రియ అగినతో కలిసియన్న సుటికపు సముదరము వంటిది ఒకటి నేను
చూచిత్రని. ఆ కూ
ర రమ్ృగమున్కును దాని పరత్రమ్కును దాని పేరుగల
సంఖాకును లోబడక వాటిని జయించిన్వారు దేవుని వీణలుగలవారై, ఆ
సుటికపు సముదరమునొదద నిలిచియండుట చూచిత్రని.

and the seven angels, having the seven plagues, came out of the temple,
clothed in pure and white linen and having their breasts girded with golden
girdles.
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And one of the four living beings gave unto the seven angels seven golden
vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Revelation

15

4

Revelation

15

5

వారు పరభువా, దేవా, సరావధికారీ, నీ కిరయలు ఘన్మైన్వి, ఆశచరామైన్వి;
యగములకు రాజా, నీ మ్యరుములు నాాయములును సత్ాములునై
యన్నవి;
పరభువా, నీవు మ్యత్ిము పవితు
ి డవు, నీకు భ్యపడని వాడెవడు? నీ
నామ్మును మ్హిమ్పరచనివాడెవడు? నీ నాాయవిధులు
పరత్ాక్షపరచబడిన్వి గనుక జన్ములందరు వచిచ నీ సనినధిని
న్మ్సాకరముచేసెదరని చెపుపచ, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరిన్య గొఱ్ఱపలా
కీరిన్య ప్రడుచనానరు.
అట్టత్రువాత్ నేను చూడగా, సాక్షాపు గుడార సంబంధమైన్ ఆలయము
పరలోకమ్ందు తెరవబడెను.
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ఏడు తెగుళ్ల
ా చేత్ పట్ట
ు కొనియన్న ఆ యేడుగురు దూత్లు, నిరిలమును
పరకాశమ్యన్మునైన్ రాత్రని3 ధరించ కొని, ర్కముిలమీద బంగారు దటీులు
కట్ట
ు కొనిన్వారై ఆ ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచరి.

And the first went and poured out his vial upon the earth; and there fell a
noisome and grievous sore upon the men who had the mark of the beast
and upon them that worshiped his image.
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And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the
blood of a dead man, and every living soul died in the sea.
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అపుపడా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యగయగములు జీవించ దేవుని
కోపముతో నిండియన్న యేడు బంగారు ప్రత్ిలను ఆ యేడుగురు దూత్ల
కిచెచను.
అంత్ట దేవుని మ్హిమ్నుండియ ఆయన్ శకిినుండియ వచిచన్ పగతో
ఆలయము నింపబడిన్ందున్ ఆ యేడుగురు దూత్లయొదద ఉన్న యేడు
తెగుళ్ల
ా సమ్యపతయగువరకు ఆలయమ్ందు ఎవ
మ్రియమీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన్ ఆ యేడు ప్రత్ిలను
భూమిమీద కుమ్ిరించడని ఆలయ ములోనుండి గొపప సవరము ఆ
యేడుగురు దేవదూత్లతో చెపపగా వింటిని.
అంత్ట మొదటి దూత్ వెలుపలికి వచిచ త్న్ ప్రత్ిను భూమిమీద
కుమ్ిరింపగా ఆ కూ
ర రమ్ృగముయొకక ముదరగలవారికిని దాని పరత్రమ్కు
న్మ్సాకరముచేయవారికిని బాధకరమైన్ చెడి పుం
రండవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను సముదరములో కుమ్ిరింపగా సముదరము పీనుగ
రకిము వంటిదాయెను. అందు వలన్ సముదరములో ఉన్న
జీవజంతువులనినయ చచెచను.
మూడవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను న్దులలోను జలధారలలోను కుమ్ిరింపగా అవి
రకిమ్యయెను.

And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His
power, and no man was able to enter into the temple till the seven plagues
of the seven angels were fulfilled.

And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels, "Go
your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth."

And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of
waters; and they became blood.
And I heard the angel of the waters say, "Thou art righteous, O Lord, who
art, and wast, and shall be, because Thou hast judged thus;
for they have shed the blood of saints and prophets, and Thou hast given
them blood to drink, for they are worthy."
And I heard another out of the altar say, "Even so, Lord God Almighty; true
and righteous are Thy judgments."
And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given
unto him to scorch men with fire.
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అపుపడు వరిమ్యన్ భూత్కాలములలో ఉండు పవితు
ి డా, పరిశుదు
ి ల రకిమును
పరవకిల రకిముమ్ వారు కారిచన్ందుకు తీరుపతీరిచ వారికి రకిము
తా
ి గనిచిచత్రవి;
దీనికి వారు ప్రతు
ి లే. నీవు ఈల్లగు తీరుపతీరిచత్రవి గనుక నీవు
నాాయవంతుడవని జలముల దేవదూత్ చెపపగా వింటిని.

And men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of
God, who hath power over these plagues; and they repented not to give
Him glory.
And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his
kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues from pain;

7

అందుకు అవును పరభువా, దేవా, సరావధికారీ, నీ తీరుపలు సత్ాములును
నాాయములునై యన్నవని బలిపీఠము చెపుపట వింటిని.

and they blasphemed the God of Heaven because of their pains and their
sores, and repented not of their deeds.
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8

నాలుగవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను సూరుానిమీద కుమ్ి రింపగా మ్నుషుాలను
అగినతో కాలుచటకు సూరుానికి అధికారము ఇయాబడెను.
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కాగా మ్నుషుాలు తీవరమైన్ వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళామీద
అధికారముగల దేవుని నామ్మును దూష్ంచిరి గాని, ఆయన్ను మ్హిమ్
పరచన్ట్ట
ా వారు మ్యరుమ్న్సుస పందిన్వారుకారు.
అయిదవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను ఆ కూ
ర రమ్ృగము యొకక సింహాసన్ముమీద
కుమ్ిరింపగా, దాని రాజాము చీకటి కమిను; మ్నుషుాలు త్మ్కు కలిగిన్
వేదన్నుబటిు త్మ్ నాలుకలు కరచకొ
త్మ్కు కలిగిన్ వేదన్లను బటిుయ పుండాను బటిుయ పరలోకమ్ందున్న
దేవుని దూష్ంచిరి గాని త్మ్ కిరయలను మ్యని మ్యరు మ్న్సుస పందిన్వారు
కారు.
ఆరవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను యూఫరటీసు అను మ్హాన్దిమీద కుమ్ిరింపగా
తూరుపనుండి వచచ రాజులకు మ్యరుము సిదిపరచబడున్ట్ట
ా దాని నీళ్ల
ా
యెండి పోయెను.
మ్రియ ఆ ఘటసరపము నోట నుండియ కూ
ర రమ్ృగము నోటనుండియ
అబది పరవకి నోటనుండియ కపపలవంటి మూడు అపవితా
ి త్ిలు
బయలువెడలగా చూచిత్రని.
అవి సూచన్లు చేయన్టిు దయాముల ఆత్ిలే; అవి సరావధికారియె
ై న్
దేవుని మ్హాదిన్మున్ జరుగు యదిమున్కు లోకమ్ంత్ట ఉన్న రాజులను
పోగుచేయవలన్ని వారియొదదకు బయలు వెళ్లా

And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and
the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might
be prepared.
And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the
dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the
false prophet.
For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the
kings of the earth and of the whole world to gather them for the battle of
that great Day of God Almighty.
"Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his
garments, lest he walk naked, and they see his shame."
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హెబీరభాష్లో హార్మగిదోదన్ను చోట్టకు వారిని పోగుచేసెను.

And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations
fell, and great Babylon came to remembrance before God, to give unto her
the cup of the wine of the fierceness of His wrath.

Revelation

16

16

And every island fled away, and the mountains were not found.
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ఇదిగో నేను దొంగవల వచచచనానను; తాను దిగంబరుడుగా
సంచరించచన్నందున్ జనులు త్న్ దిసమొలను చూతురేమో అని
మలకువగా ఉండి త్న్ వసతీము కాప్రడు కొనువాడు ధనుాడు.
ఏడవ దూత్ త్న్ ప్రత్ిను వాయమ్ండలముమీద
కుమ్ిరింపగాసమ్యపతమైన్దని చెపుపచన్నయొక గొపప సవరము
గరాభలయములో ఉన్న సింహాసన్ము నుండి వచెచను.
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And he gathered them together at a place called in the Hebrew tongue,
Armageddon.
And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a
great voice out of the temple of Heaven from the throne, saying, "IT IS
DONE!"
And there were voices and thunders and lightnings; and there was a great
earthquake, such as has not been since men were upon the earth, so mighty
an earthquake and so great.

And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the
weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the
hail, for the plague thereof was exceeding great.
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అపుపడు మరుపులును ధవనులును ఉరుములును పుట్టును, పదద
భూకంపమును కలిగెను. మ్నుషుాలు భూమిమీద పుటిున్ది మొదలుకొని అటిు
మ్హాభూకంపము కలుగలేదు, అది అంత్ గొ

And there came one of the seven angels, who had the seven vials, and
talked with me, saying unto me, "Come hither; I will show unto thee the
judgment upon the great whore who sitteth upon many waters,
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with whom the kings of the earth have committed fornication, and the
inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her
fornication."
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పరసిదిమైన్ మ్హాపటుణము మూడు భాగముల్లయెను, అన్ాజనుల
పటుణములు కూలిపోయెను, త్న్ తీక్షణమైన్ ఉగరత్యను మ్దాముగల
ప్రత్ిను మ్హా బబులోనున్కు ఇయావలన్ని దానిని దేవుని సముఖమ్ందు
జా
ా పకము చేసిరి.
పరత్ర దీవపము ప్రరిపోయెను, పరవత్ములు కన్బడక పోయెను.
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అయిదేసి మ్ణుగుల బరువుగల పదదవడగండు
ా ఆకాశము నుండి
మ్నుషుాలమీద పడెను; ఆ వడగండా దబబ మికికలి గొపపదైన్ందున్
మ్నుషుాలు ఆ దబబనుబటిు దేవుని దూష్ంచిరి.
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ఆ యేడు ప్రత్ిలను పట్ట
ు కొనియన్న యేడుగురుదేవదూత్లలో ఒకడువచిచ
నాతో మ్యటల్లడుచ ఈల్లగు చెపపను. నీవికకడికి రముి, విసాతర
జలములమీద కూరుచన్న మ్హావేశాకు చేయబడు తీరుప నీకు కనుపరచె
దను;
భూరాజులు ఆమతో వాభిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమ వాభిచార
మ్దాములో మ్తు
త లైరి.
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అపుపడత్డు ఆత్ివశుడనైన్ న్నున అరణామున్కు కొనిపోగా, దేవ దూష్ణ
నామ్ములతో నిండుకొని, యేడు త్లలును పది కొముిలునుగల ఎఱ్ఱని
మ్ృగముమీద కూరుచండిన్ యొక స్త్తీని చూచిత్రని

And I saw that the woman was drunk with the blood of the saints and with
the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with
great amazement.
And the angel said unto me, "Why dost thou marvel? I will tell thee the
mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which hath the
seven heads and ten horns.
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ఆ స్త్తీ ధూమ్ారకివరణముగల వసతీము ధరించకొని, బంగారముతోను
రత్నములతోను ముత్ాములతోను అలంకరింపబడిన్దై , ఏహామైన్
కారాములతోను తాను చేయచన్న వాభిచారసంబంధమైన్
అపవిత్ికారాములతోను నిండిన్ యొక సువరణ ప్రత్ిను త్న్చేత్
పట్ట
ు కొనియండెను.
దాని నొసట దాని పేరు ఈల్లగు వా
ర యబడియండెనుమ్రిము, వేశాలకును
భూమిలోని ఏహామైన్వాటికిని త్లిాయె
ై న్ మ్హా బబులోను.

The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the
bottomless pit and go into perdition; and they that dwell on the earth,
whose names were not written in the Book of Life from the foundation of
the world, shall wonder when they behold the beast that was, and is not,
and yet is.
"And here is the mind which hath wisdom: The seven heads are seven
mountains on which the woman sitteth.
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And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other has not
yet come; and when he cometh, he must continue a short space.
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మ్రియ ఆ స్త్తీ పరిశుదు
ి ల రకిముచేత్ను, యేసుయొకక హత్సాకు
ు ల
రకిముచేత్ను మ్త్రతలిాయండుట చూచిత్రని. నేను దాని చూచి బహుగా
ఆశచరాపడగా
ఆ దూత్ నాతో ఇటాననునీవేల ఆశచరాపడిత్రవి? యీ స్త్తీనిగూరిచన్
మ్రిమును, ఏడు త్లలును పది కొముిలును గలిగి దాని మోయచన్న
కూ
ర రమ్ృగమునుగూరిచన్ మ్రిమును నేను నీకు తెలిపదను.

So he carried me away in the Spirit into the wilderness; and I saw a woman
sitting upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, and having
seven heads and ten horns.
And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and bedecked with
gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of
abominations and filthiness of her fornication;
and upon her forehead was a name written: Mystery, Babylon the Great,
Mother of Harlots and Abominations of the Earth.

And the beast that was, and is not, even he is the eighth, yet is one of the
seven and goeth into perdition.
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నీవు చూచిన్ ఆ మ్ృగము ఉండెను గాని యిపుపడు లేదు; అయితే అది
అగాధ జలములోనుండి పైకి వచచటకును నాశన్మున్కు పోవుటకును
సిదిముగా ఉన్నది. భూనివాసులలో జగ దుత్పత్రత మొదలుకొని
జీవగరంథమ్ందు ఎవరి పేరు వా
ర యబడలేదో వారు, ఆ మ్ృగముండెను గాని
యిపుపడు లేదు అయితే ముందుకు వచచన్న్న సంగత్ర తెలిసికొని
అశచరాపడుదురు.
ఇందులో జా
ా న్ముగల మ్న్సుస కన్బడును. ఆ యేడు త్లలు ఆ స్త్తీ
కూరుచన్న యేడు కొండలు;
మ్రియ ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి,
ఒకడునానడు, కడమ్వాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచన్పుపడు అత్డు కొంచెము
కాలముండవలను.
ఉండిన్దియ ఇపుపడు లేనిదియనైన్ యీ కూ
ర రమ్ృగము ఆ యేడుగురితో
ప్రట్ట ఒకడునైయండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచ నాశన్మున్కు పోవును.

And the ten horns which thou sawest are ten kings, who have received no
kingdom as yet, but will receive power as kings for one hour with the beast.

నీవు చూచిన్ ఆ పది కొముిలు పదిమ్ంది రాజులు. వారిదివరకు రాజామును
పందలేదు గాని యొకగడియ కూ
ర రమ్ృగముతోకూడ రాజులవల అధికారము
పందుదురు.
వీరు ఏకాభిప్ర
ర యముగలవారై త్మ్ బలమును అధికారమును ఆ
మ్ృగమున్కు అపపగింతురు.

And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the
whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and
burn her with fire.
For God hath put into their hearts to fulfill His will and to agree, and to give
their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.

14

వీరు గొఱ్ఱపలాతో యదిము చేతురు గాని, గొఱ్ఱపలా పరభువులకు పరభువును
రాజులకు రాజునై యన్నందున్ను, త్న్తోకూడ ఉండిన్వారు
పలువబడిన్వారై, యేరపరచ బడిన్వారై, న్మ్ికమైన్వారై యన్నందున్ను,
ఆయన్ ఆ రాజులను జయించను.

And the woman whom thou sawest is that great city which reigneth over
the kings of the earth."

17

15

And after these things, I saw another angel come down from Heaven, having
great power; and the earth was lightened by his glory.

Revelation

17

16

మ్రియ ఆ దూత్ నాతో ఈల్లగు చెపపనుఆ వేశా కూరుచన్నచోట నీవు
చూచిన్ జలములు పరజలను, జన్సమూహములను, జన్ ములను, ఆ యా
భాష్లు మ్యటల్లడువారిని సూచించను.
నీవు ఆ పది కొముిలుగల ఆ మ్ృగమును చూచిత్రవే, వారు ఆ వేశాను
దేవష్ంచి, దానిని దికుక లేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మ్యంసము
భ్కిుంచి అగినచేత్ దానిని బత్రతగా కాలిచవేతురు.
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These have one mind, and shall give their power and strength unto the
beast.
These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them;
for He is Lord of lords and King of kings, and they that are with Him are
called, and chosen, and faithful."
And he saith unto me, "The waters which thou sawest, where the whore
sitteth, are peoples and multitudes, and nations and tongues.

And he cried mightily with a strong voice, saying, "Babylon the great is
fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every
foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.

దేవుని మ్యటలు నరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్ర
ర యముగలవారై త్మ్
రాజామును ఆ మ్ృగమున్కు అపపగించటవలన్ త్న్ సంకలపము
కొన్సాగించన్ట్ట
ా దేవుడు వారికి బుదిి పుటిుంచెను.

For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication; and
the kings of the earth have committed fornication with her, and the
merchants of the earth have waxed rich through the abundance of her
indulgences pleasures."
మ్రియ నీవు చూచిన్ ఆ స్త్తీ భూరాజులనేలు ఆ మ్హాపటుణమే.
And I heard another voice from Heaven, saying, "Come out of her, my
people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her
plagues;
అట్టత్రువాత్ మ్హాధికారముగల వేర్కక దూత్ పరలోకమునుండి దిగివచచట for her sins have reached unto Heaven, and God hath remembered her
చూచిత్రని. అత్ని మ్హిమ్చేత్ భూమి పరకాశించెను.
iniquities.
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అత్డు గొపప సవరముతో అరభటించి యిటాననుమ్హాబబులోను
కూలిపోయెను కూలిపోయెను. అది దయాములకు నివాససథలమును, పరత్ర
అపవితా
ి త్ికు ఉనికిపట్ట
ు ను, అపవిత్ిమును అసహామునైన్
ఏలయన్గా సమ్సతమైన్ జన్ములు మోహోదేరకముతో కూడిన్ దాని వాభిచార
మ్దామును తా
ి గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వాభిచరించిరి,
భూలోకమ్ందలి వరికులు దాని సుఖభోగములవలన్ ధన్వంతులైరి.
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Reward her even as she has rewarded you, and unto her double according
to her works; in the cup which she hath filled, fill to her double.
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మ్రియ ఇంకొక సవరము పరలోకములోనుండి ఈల్లగు చెపపగా వింటినినా
Therefore shall her plagues come in one day" death and mourning and
పరజల్లరా, మీరు దాని ప్రపములలో ప్రలివారుకాకుండున్ట్ట
ా ను, దాని తెగుళాలో famine, and she shall be utterly burned with fire; for strong is the Lord God
ఏదియ మీకు ప్ర
ర పతంపకుండున్ట్ట
ా ను దానిని విడిచిరండి.
who judgeth her.
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దాని ప్రపములు ఆకాశమున్ంట్టచన్నవి, దాని నేరములను దేవుడు
జా
ా పకము చేసికొనియనానడు.
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How much she hath glorified herself and lived voluptuously! That much
torment and sorrow give back to her; for she saith in her heart,`I sit a queen
and am no widow, and shall see no sorrow.'

"And the kings of the earth, who have committed fornication and lived
wantonly with her, shall bewail her and lament for her when they shall see
the smoke of her burning,
అది యిచిచన్పరకారము దానికి ఇయాడి; దాని కిరయల చొపుపన్ దానికి రటిుంపు standing afar off for the fear of her torment, saying, `Alas! Alas, that great
చేయడి; అది కలిపన్ ప్రత్ిలో దానికొరకు రండంత్లు కలిప పట్ట
ు డి.
city Babylon, that mighty city! For in one hour has thy judgment come.'
అది నేను రాణనిగా కూరుచండుదాన్ను, నేను విధవరాలను కాను, దుుఃఖము
చూడనే చూడన్ని త్న్ మ్న్సుసలో అనుకొనను గనుక, అది త్నునతాను
ఎంత్గా గొపపచేసికొని సుఖ భోగములను అనుభ్
అందుచేత్ ఒకక దిన్మున్నే దాని తెగుళ్ల
ా , అన్గా మ్రణమును దుుఃఖమును
కరవును వచచను; దానికి తీరుపతీరుచచన్న దేవుడెైన్ పరభువు బలిషు
ఠ డు
గనుక అది అగినచేత్ బత్రతగా కాలిచవే¸

"And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man
buyeth their merchandise any more:

దానితో వాభిచారముచేసి సుఖభోగములను అనుభ్వించిన్ భూరాజులు దాని
బాధ చూచి భ్యా కారంతులై దూరమున్ నిలువబడి దాని దహన్ధూమ్మును
చూచన్పుపడు
దాని విష్యమై ర్కముి కొట్ట
ు కొనుచ ఏడుచచ--అయోా, అయోా,
బబులోను మ్హాపటుణమ్య, బలమైన్ పటుణమ్య, ఒకక గడియలోనే నీకు
తీరుపవచెచను గదా అని చెపుపకొందురు.
లోకములోని వరికులును, ఆ పటుణమును చూచి యేడుచచ, త్మ్ సరకులను,
అన్గా బంగారు వెండి రత్నములు ముత్ాములు సన్నపు నార బటులు ఊదా
రంగుబటులు పట్ట
ు బటులు రకివరణపుబటులు మొదలైన్ సరకులను,

and cinnamon, and perfumes, and ointments, and frankincense, and wine,
and oil, and fine flour, and wheat; and cattle, and sheep, and horses, and
chariots; and slaves, and the souls of men.
"And the fruits that thy soul lusted after have departed from thee, and all
things which were dainty and goodly have departed from thee, and thou
shalt find them no more at all.
The merchants of these things, who were made rich by her, shall stand afar
off for the fear of her torment, weeping and wailing

పరత్రవిధమైన్ దబబమ్య
ా నును పరత్ర విధమైన్ దంత్పు వసు
త వులను, మికికలి
విలువగల కఱ్ఱ యిత్తడి యినుము చలువరాళ్ల
ా మొదలైన్వాటితో చేయబడిన్
పరత్రవిధమైన్ వసు
త వులను,
దాలిచనిచెకక ఓమ్ము ధూపదరవాములు అత్తరు సాంబా
ర ణ దా
ర కాురసము నూన
మత్తనిపండి గోదుమ్లు పశువులు గొఱ్ఱలు మొదలగు వాటిని, గుఱ్ఱములను
రథములను దాసులను మ్నుషుాల ప్ర
ర ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొన్డు;

and saying, `Alas! Alas, that great city, that was clothed in fine linen and
purple and scarlet, and bedecked with gold and precious stones and pearls!

the merchandise of gold, and silver, and precious stones, and of pearls; and
fine linen, and purple, and silk, and scarlet; all scented wood, all manner of
vessels of ivory and most precious wood, and of brass, and iron, and marble;

For in one hour such great riches have come to nought!' "And every
shipmaster and all the company in ships, and sailors, and as many as trade
by sea, stood afar off;
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నీ ప్ర
ర ణమున్కు ఇష్ుమైన్ ఫలములు నినున విడిచిపోయెను, రుచా
and they cried when they saw the smoke of her burning, saying, `What city
మైన్వనినయ దివామైన్వనినయ నీకు దొరకకుండ న్శించి పోయిన్వి, అవి
is like unto this great city!'
యికమీదట కన్బడనే కన్బడవని చెపుప కొనుచ, దానిగూరిచ దుుఃఖపడుదురు.
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ఆ పటుణముచేత్ ధన్వంతులైన్ యీ సరకుల వరికులు ఏడుచచ
దుుఃఖపడుచ

And they cast dust on their heads and cried, weeping and wailing, saying,
`Alas! Alas, that great city, wherein all that had ships in the sea were made
rich by reason of her extravagances! For in one hour is she made desolate!'
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అయోా, అయోా, సన్నపు నారబటులను ధూమ్ారకి వరణపు వసతీములను
ధరించకొని, బంగారముతోను రత్నములతోను ముత్ాములతోను
అలంకరింపబడిన్ మ్హాపటుణమ్య, యింత్ ఐశవరాము

Rejoice over her, thou heaven and ye holy apostles and prophets, for God
hath avenged you on her."
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పరత్ర నావికుడును, ఎకకడికెైన్ను సబురుచేయ పరత్రవాడును, ఓడవారును,
సముదరముమీద పనిచేసి జీవన్ముచేయ వారందరును దూరముగా నిలిచి
దాని దహన్ ధూమ్మును చూచి
ఈ మ్హాపటుణముతో సమ్యన్మైన్దేది అని చెపుపకొనుచ కేకలువేసి
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త్మ్ త్లలమీద దుముిపోసి కొని యేడుచచ దుుఃఖించచ అయోా,
అయోా, ఆ మ్హాపటుణము; అందులో సముదరముమీద ఓడలుగల వారందరు,
దానియందలి అధిక వాయముచేత్ ధన్వంతులైరి; అది ఒకక గడియలో
ప్రడెైపోయెనే అని చెపుప కొనుచ కేకలు వేయచండిరి.

Then a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into
the sea, saying, "Thus with violence shall that great city Babylon be thrown
down, and shall be found no more at all.
And the voice of harpers and musicians, and of pipers and trumpeters shall
be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he
be, shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be
heard no more at all in thee;
and the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of
the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For
thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all
nations deceived.
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పరలోకమ్య, పరిశుదు
ి ల్లరా, అపసతలుల్లరా, పరవకిల్లరా, దానిగూరిచ ఆన్ం
దించడి, ఏలయన్గా దానిచేత్ మీకు కలిగిన్ తీరుపకు పరత్రగా దేవుడు ఆ
పటుణమున్కు తీరుప తీరిచయనానడు.
త్రువాత్ బలిషు
ఠ డెైన్ యొక దూత్ గొపప త్రరుగటి రాత్రవంటి రాయి యెత్రత
సముదరములో పడవేసిఈల్లగు మ్హాపటుణమైన్ బబులోను వేగముగా
పడదోరయబడి ఇక ఎన్నటికిని కన్బడకపోవును.
నీ వరికులు భూమిమీద గొపప పరభువులై యండిరి; జన్ములనినయ నీ
మ్యయమ్ంత్ిములచేత్ మోసపోయిరి; కావున్ వెైణకుల యొకకయ,
గాయకులయొకకయ, పలాన్గోరవి ఊదు వారియొకకయ బూరలు
ఊదువారియొకకయ శబదము ఇక ఎన్నడును నీలో విన్బడదు. మ్రి ఏ
శిలపమైన్ చేయ శిలిప యెవడును నీలో ఎంత్మ్యత్ిమును కన్బడడు,
త్రరుగటిధవని యిక ఎన్నడును నీలో విన్బడదు,
దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పరకాశింపనే పరకాశింపదు, పండిా కుమ్యరుని
సవరమును పండిాకుమ్యరి సవరమును నీలో ఇక ఎన్నడును విన్బడవు అని
చెపపను.
మ్రియ పరవకిల యొకకయ, పరిశుదు
ి లయొకకయ, భూమిమీద వధింప
బడిన్వారందరియొకకయ రకిము ఆ పటుణములో కన్బడె న్నను.

And in her was found the blood of prophets and of saints, and of all that
were slain upon the earth."
And after these things I heard a great voice of a multitude of people in
Heaven, saying, "Alleluia! Salvation and glory and honor and power, unto
the Lord our God,
for true and righteous are His judgments: He hath judged the great whore
who corrupted the earth with her fornication, and hath avenged the blood
of His servants at her hand."

And again they said, "Alleluia!" And her smoke rose up for ever and ever.

And the four and twenty elders and the four living beings fell down and
worshiped God who sat on the throne, saying, "Amen! Alleluia!"
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అట్టత్రువాత్ బహు జనులశబదమువంటి గొపపసవరము పరలోకమ్ందు
ఈల్లగు చెపపగా వింటినిపరభువును సు
త త్రంచడి, రక్షణ మ్హిమ్ పరభావములు
మ్న్ దేవునికే చెలు
ా ను;
ఆయన్ తీరుపలు సత్ాములును నాాయములునై యన్నవి; త్న్
వాభిచారముతో భూలోక మును చెరిపన్ గొపప వేశాకు ఆయన్ తీరుప తీరిచ
త్న్ దాసుల రకిమునుబటిు దానికి పరత్రదండన్ చేసెను; మ్రి రండవసారి
వారుపరభువును సు
త త్రంచడి అనిరి.
ఆ పటుణపు పగ యగయగములు పైకి లేచచన్నది.
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ఆయన్ను సు
త త్రంచడి, గొఱ్ఱపలా వివాహోత్సవ సమ్యము వచిచన్ది,ఆయన్
భారా త్నునతాను సిది పరచకొనియన్నది; గనుక మ్న్ము సంతోష్పడి
ఉత్సహించి ఆయన్ను మ్హిమ్ పరచెదమ్ని చెపపగా వింటిని.

And he said unto me, "Write: `Blessed are they that are called unto the
marriage supper of the Lamb.'" And he said unto me, "These are the true
sayings of God."
And I fell at his feet to worship him. But he said unto me, "See that thou do
it not! I am thy fellow servant and one of thy brethren, who hold to the
testimony of Jesus. Worship God! For the testimony of Jesus is the spirit of
prophecy."
And I saw Heaven opened, and behold, a white horse; and He that sat upon
him was called Faithful and True, and in righteousness He doth judge and
make war.
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మ్రియ ఆమ ధరించకొనుటకు పరకాశములును నిరిల ములునైన్ సన్నపు
నారబటులు ఆమకియాబడెను; అవి పరిశుదు
ి ల నీత్రకిరయలు.

His eyes were as a flame of fire, and on His head were many crowns; and He
had a name written that no man knew, but He Himself.
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And He was clothed with a vesture dipped in blood, and His name is called,
The Word of God.
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మ్రియ అత్డు నాతో ఈల్లగు చెపపనుగొఱ్ఱపలా పండిావిందుకు పలువబడిన్
వారు ధనుాలని వా
ర యము; మ్రియ ఈ మ్యటలు దేవుని యథారథ మైన్
మ్యటలని నాతో చెపపను.
అందుకు నేను అత్నికి న్మ్సాకరము చేయటకెై అత్ని ప్రదముల యెదుట
సాగిలపడగా అత్డువదు
ద సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచన్ సాక్షాము
చెపుప నీ సహోదరులతోను సహదాసుడ
మ్రియ పరలోకము తెరువబడియండుట చూచిత్రని. అపుపడిదిగో, తెలాని
గుఱ్ఱమొకటి కన్బడెను. దానిమీద కూరుచండియన్నవాడు
న్మ్ికమైన్వాడును సత్ావంతు డును అను నామ్ము గలవాడు. ఆయన్
నీత్రనిబటిు విమ్రశ చేయచ యదిము జరిగించచనానడు
ఆయన్ నేత్ిములు అగినజావల వంటివి, ఆయన్ శిరసుసమీద అనేక
కిరీటములుండెను. వా
ర యబడిన్యొక నామ్ము ఆయన్కు కలదు, అది
ఆయన్కేగాని మ్రి ఎవనికిని తెలియదు;
రకి ములో ముంచబడిన్ వసతీము ఆయన్ ధరించకొని యండెను. మ్రియ
దేవుని వాకాము అను నామ్ము ఆయన్కు పటుబడియన్నది.

అపుపడు ఆ యిరువది న్లుగురు పదదలును నాలుగు జీవు లును
సాగిలపడిఆమేన్, పరభువును సు
త త్రంచడి అని చెపుపచ సింహాసనాస్త్నుడగు
దేవునికి న్మ్సాకరము చేసిరి.
మ్రియమ్న్ దేవుని దాసుల్లరా, ఆయన్కు భ్యపడువారల్లరా, కొదిదవారేమి
గొపపవారేమి మీరందరు ఆయన్ను సు
త త్రంచడి అని చెపుపచన్న యొక
సవరము సింహాసన్మునొదదనుండి వచెచను.
అపుపడు గొపప జన్ సమూహపు శబదమును, విసాతరమైన్ జలముల శబదమును,
బలమైన్ ఉరుముల శబదమును పోలిన్ యొక సవరముసరావధికారియ
పరభువున్గు మ్న్ దేవుడు ఏలుచనానడు

And a voice came out of the throne, saying, "Praise our God, all ye His
servants, and ye that fear Him, both small and great."
And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and the voice of
many waters, and the voice of mighty thunderings, saying, "Alleluia! For the
Lord God Omnipotent reigneth.
Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the
Lamb is come, and His wife hath made herself ready."
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and
white; for the fine linen is the righteousness of saints.

And the armies which were in Heaven, clothed in fine linen white and clean,
followed Him upon white horses.
And out of His mouth goeth a sharp sword with which He shall smite the
nations, and He shall rule them with a rod of iron; and He treadeth the wine
press of the fierceness and wrath of Almighty God.
And He hath on His vesture and on His thigh a name written: KING OF
KINGS, AND LORD OF LORDS.
And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice,
saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, "Come and gather
yourselves together unto the supper of the great God,
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పరలోకమ్ందున్న సేన్లు శుభ్రమైన్ తెలాని నారబటులు ధరించకొని తెలాని
గుఱ్ఱము లకిక ఆయన్ను వెంబడించచండిరి.

that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of
mighty men, and the flesh of horses and of them that sit on them, and the
flesh of all men, both free and bond, both small and great."
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జన్ములను కొట్ట
ు టకెై ఆయన్ నోటనుండి వాడిగల ఖడుము బయలు వెడలు
చన్నది. ఆయన్ యినుపదండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే
సరావధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన్ ఉగరత్ అను మ్దాపుతొటిు తొ
ి కుకను.

And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies gathered
together to make war against Him that sat on the horse, and against His
army.
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రాజులకు రాజును పరభువులకు పరభువును అను నామ్ము ఆయన్
వసతీముమీదను తొడమీదను వా
ర యబడియన్నది.

And the beast was taken, and with him the false prophet who wrought
miracles in his presence, by which he deceived them that had received the
mark of the beast, and them that worshiped his image. These both were
cast alive into a lake of fire, burning with brimstone.
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మ్రియ ఒక దూత్ సూరాబింబములో నిలిచి యండుట చూచిత్రని.
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అత్డు గొపప శబదముతో ఆరభ éటించిరండి, రాజుల మ్యంసమును
సహసారధిపతుల మ్యంసమును బలిషు
ఠ ల మ్యంసమును గుఱ్ఱముల
మ్యంసమును వాటిమీద కూరుచండువారి మ్యంసమును, సవత్ం
మ్రియ ఆ గుఱ్ఱముమీద కూరుచన్నవానితోను ఆయన్ సేన్తోను
యదిముచేయటకెై ఆ కూ
ర రమ్ృగమును భూరాజులును వారి సేన్లును
కూడియండగా చూచిత్రని.
అపుపడా మ్ృగమును, దానియెదుట సూచక కిరయలు చేసి దాని ముదరను
వేయించకొనిన్ వారిని ఆ మ్ృగపు పరత్రమ్కు న్మ్సకరించిన్వారిని
మోసపరచిన్ ఆ అబదిపరవకియ, పటుబడి వారిదదరు

And the remnant were slain with the sword of Him that sat upon the horse,
whose sword proceeded out of His mouth. And all the fowls were filled with
their flesh.
And I saw an angel come down from Heaven, having the key to the
bottomless pit and a great chain in his hand.

Revelation

19

21

కడమ్ వారు గుఱ్ఱముమీద కూరుచన్న వాని నోటనుండి వచిచన్ ఖడుముచేత్
వధింపబడిరి; వారి మ్యంసమును పకు
ు లనినయ కడుప్రర త్రనను.

And I saw thrones and they that sat upon them, and judgment was given
unto them. And I saw the souls of them that had been beheaded for the
witness of Jesus and for the Word of God, and who had not worshiped the
beast, nor his image, nor had received his mark upon their foreheads or on
their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
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మ్రియ పదదసంకెళాను చేత్ పట్ట
ు కొని అగాధము యొకక తాళపుచెవిగల
యొక దేవదూత్ పరలోకమునుండి దిగివచచట చూచిత్రని.

But the rest of the dead lived not again until the thousand years were
finished. This is the first resurrection.
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అత్డు ఆదిసరపమును, అన్గా అపవాదియ సాతానును అను ఆ
ఘటసరపమును పట్ట
ు కొని వెయిా సంవత్సరములు వానిని బంధించి
అగాధములో పడవేసి,
ఆ వెయిా సంవత్సరములు గడచవరకు ఇక జన్ములను
మోసపరచకుండున్ట్ట
ా అగాధమును మూసి దానికి ముదర వేసెను;
అట్టపమ్ిట వాడు కొంచెము కాలము విడిచి పటుబడవలను.

Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the
second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ,
and shall reign with Him a thousand years.
And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his
prison,

And he laid hold on the dragon, that serpent of old, who is the devil and
Satan, and bound him for a thousand years.
And he cast him into the bottomless pit, and shut him up and set a seal
upon him, that he should deceive the nations no more till the thousand
years should be fulfilled; and after that he must be loosed a little season.
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అంత్ట సింహాసన్ములను చూచిత్రని; వాటిమీద ఆస్త్నులై యండువారికి
విమ్రశచేయటకు అధికారము ఇయాబడెను. మ్రియ
కూ
ర రమ్ృగమున్కెైన్ను దాని పరత్రమ్కెైన్ను న్మ్సాకరముచేయ

and shall go out to deceive the nations to the four quarters of the earth -Gog and Magog -- to gather them together for battle, thenumber of whom
is as the sand of the sea.
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ఆ వెయిా సంవత్సరములు గడచవరకు కడమ్ మ్ృతులు బరదుక లేదు;
ఇదియే మొదటి పున్రుతా
థ న్ము.
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ఈ మొదటి పున్రుతా
థ న్ ములో ప్రలుగలవారు ధనుాలును పరిశుదు
ి లునై
యందురు. ఇటిువారిమీద రండవ మ్రణమున్కు అధికారములేదు; వీరు
దేవునికిని కీరసు
త కును యాజకులై కీరసు
త తోకూడ వెయిా సంవత్సరములు
రాజాము చేయదురు.
వెయిా సంవత్సరములు గడచిన్ త్రువాత్ సాతాను తానున్న చెరలోనుండి
విడిపంపబడును.

And they went out over the breadth of the earth, and compassed the camp
of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out
of heaven, and devoured them.
And the devil who had deceived them was cast into the lake of fire and
brimstone, where the beast and the false prophet are; and they shall be
tormented day and night for ever and ever.
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భూమి న్లు దిశలయందుండు జన్ములను, లకకకుసముదరపు ఇసుకవల
ఉన్న గోగు మ్యగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యదిమున్కు
పోగుచేయటకెై వాడు బయలుదేరును.
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వారు భూమియందంత్ట వాాపంచి, పరిశుదు
ి ల శిబిరమును పరయమైన్
పటుణమును ముటుడివేయగా పరలోకములోనుండి అగిన దిగివచిచ వారిని
దహించెను.
వారిని మోసపరచిన్ అపవాది అగిన గంధకములుగల గుండములో
పడవేయబడెను. అచచట ఆ కూ
ర రమ్ృగమును అబది పరవకియ ఉనానరు;
వారు యగయగములు రాత్రింబగళ్ల
ా బాధింపబడుదురు.
మ్రియ ధవళమైన్ మ్హా సింహాసన్మును దానియందు ఆస్త్నుడెైయన్న
యొకనిని చూచిత్రని; భూమ్యాకాశములు ఆయన్ సముఖమునుండి
ప్రరిపోయెను; వాటికి నిలువ చోట్ట కన్బడకపోయెను.
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మ్రియ గొపపవారేమి కొదిదవారేమి మ్ృతులైన్వారందరు ఆ సింహాసన్ము
And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first
ఎదుట నిలువబడియండుట చూచిత్రని. అపుపడు గరంథములు విపపబడెను; earth had passed away, and there was no more sea.
మ్రియ జీవగరంథమును వేర్కక గరంథము విపపబడెను; ఆ గరంథములయందు
వా
ర యబడియన్న వాటినిబటిు త్మ్ కిరయలచొపుపన్ మ్ృతులు తీరుప పందిరి.
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సముదరము త్న్లో ఉన్న మ్ృతులను అపపగించెను; మ్రణమును
ప్రతాళలోకమును వాటి వశమున్నున్న మ్ృతుల న్పపగించెను; వారిలో
పరత్రవాడు త్న్ కిరయల చొపుపన్ తీరుపపందను.
మ్రణమును మ్ృతుల లోకమును అగినగుండములో పడవేయబడెను; ఈ
అగినగుండము రండవ మ్రణము.
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ఎవని పేరైన్ను4 జీవగరంథమ్ందు వా
ర యబడిన్ట్ట
ు కన్బడనియెడల వాడు
అగినగుండములో పడవేయబడెను.

And I saw a great white throne and Him that sat on it, from whose face the
earth and the heaven fled away, and there was found no place for them.
And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books
were opened; and another book was opened, which is the Book of Life. And
the dead were judged out of those things which were written in the books,
according to their works.
And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered
up the dead which were in them; and they were judged every man
according to their works.
And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.

And whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the
lake of fire.

And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out
of Heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
And I heard a great voice out of Heaven, saying, "Behold, the tabernacle of
God is with men, and He will dwell with them; and they shall be His people,
and God Himself shall be with them and be their God.

And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no
more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more
pain; for the former things are passed away."
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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అంత్ట నేను కొరత్త ఆకాశమును కొరత్త భూమిని చూచిత్రని. మొదటి ఆకాశమును And He that sat upon the throne said, "Behold, I make all things new." And
మొదటి భూమియ గత్రంచిపోయెను. సముదరమును ఇకను లేదు.
He said unto me, "Write, for these words are true and faithful."
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And He said unto me, "It is done! I am Alpha and Omega, the beginning and
the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the Water of
Life freely.
He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall
be my son.
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మ్రియ నేను నూత్న్మైన్ యెరూష్లేము అను ఆ పరిశుదిపటుణము త్న్
భ్రికొరకు అలంకరింపబడిన్ పండిాకుమ్యరివల సిదిపడి పరలోకమ్ందున్న
దేవుని యొదదనుండి దిగి వచచట చూచిత్రని.
అపుపడుఇదిగో దేవుని నివాసము మ్నుషుాలతో కూడ ఉన్నది, ఆయన్
వారితో కాపుర ముండును, వారాయన్ పరజలైయందురు, దేవుడు తానే వారి
దేవుడెైయండి వారికి తోడెైయండును.
ఆయన్ వారి కనునల పరత్ర బాష్పబిందువును తుడిచివేయను, మ్రణము ఇక
ఉండదు, దుుఃఖమైన్ను ఏడెైపన్ను వేదన్యె
ై న్ను ఇక ఉండదు, మొదటి
సంగతులు గత్రంచి పోయెన్ని సింహాసన్ములోనుండి వచిచన్ గొపప సవరము
చెపుపట వింటిని.
అపుపడు సింహాసనాస్త్నుడెైయన్నవాడుఇదిగో సమ్సతమును నూత్న్మైన్విగా
చేయచనానన్ని చెపపను; మ్రియ--ఈ మ్యటలు న్మ్ికమును నిజమునై
యన్నవి గనుక వా
ర యమ్ని ఆయన్ నాతో చె
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మ్రియ ఆయన్ నాతో ఇటాననుసమ్యపతమైన్వి; నేనే అల్లుయ ఓమగయ,
అన్గా ఆదియ అంత్మునై యన్నవాడను; దపపగొను వానికి జీవజలముల
బుగులోని జలమును నేను ఉచిత్ముగా అనుగరహింతును.

And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and
showed me that great city, the Holy Jerusalem, descending out of Heaven
from God,
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having the glory of God. And her light was like unto a stone most precious,
even like a jasper stone, clear as crystal.
It had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve
angels; and names were written thereon, which are the names of the twelve
tribes of the children of Israel:
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జయించవాడు వీటిని సవత్ంత్రించ కొనును; నేన్త్నికి దేవుడనై యందును
అత్డు నాకు కుమ్యరుడెై యండును.
పరికివారును, అవిశావసులును, అసహుాలును, న్రహంత్కులును,
వాభిచారులును, మ్యంత్రి కులును, విగరహారాధకులును, అబదిికులందరును
అగిన గంధకములతో మ్ండు గుండములో ప్రలుపందుదురు; ఇది రండవ
మ్రణము.
అంత్ట ఆ కడపటి యేడు తెగుళాతో నిండిన్ యేడు ప్రత్ిలను
పట్ట
ు కొనియన్న యేడుగురు దేవదూత్లలో ఒకడు వచిచ ఇట్ట రముి,
పండిాకుమ్యరిను, అన్గా గొఱ్ఱపలాయొకక భారాను నీకు చూ
ఆత్ివశుడనైయన్న న్నున యెత్తయిన్ గొపప పరవత్ముమీదికి కొనిపోయి,
యెరూష్లేము అను పరిశుది పటుణము దేవుని మ్హిమ్గలదై పరలోక
మ్ందున్న దేవుని యొదదనుండి దిగివచచట నాకు చూపను.

Revelation

21

11

Revelation

21

12

Revelation

21

13

But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers,and
whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their
part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second
death."
And there came unto me one of the seven angels, who had the seven vials
full of the seven last plagues, and talked with me, saying, "Come hither; I
will show thee the bride, the Lamb's wife."

on the east three gates, on the north three gates, on the south three gates,
and on the west three gates.
And the wall of the city had twelve foundations, and on them the names of
the twelve apostles of the Lamb.

దానియందలి వెలుగు ధగధగ మరయ సూరాకాంత్మువంటి అమూలా
And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the
రత్నమును పోలియన్నది.
gates thereof and the walls thereof.
ఆ పటుణమున్కు ఎత్తయిన్ గొపప ప్ర
ర కారమును పండెరండు గుమ్ిములును
And the city lieth foursquare, and the length is as great as the breadth; and
ఉండెను; ఆ గుమ్ిములయొదద పనినదదరు దేవదూత్లుండిరి, ఇశార
he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs; the length
యేలీయల పండెరండు గోత్ిముల నామ్ములు ఆ గుమ్ిముల మీద
and the breadth and the height of it are equal.
వా
ర యబడియన్నవి.
తూరుపవెైపున్ మూడు గుమ్ిములు, ఉత్తరపువెైపున్ మూడు గుమ్ిములు,
And he measured the wall thereof: a hundred and forty and four cubits,
దకిుణపు వెైపున్ మూడు గుమ్ిములు, పశిచమ్పువెైపున్ మూడు గుమ్ిము
according to the measure of a man, that is, of the angel.
లున్నవి.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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ఆ పటుణపు ప్ర
ర కారము పండెరండు పునాదులుగలది, ఆ పునాదులపైన్గొఱ్ఱ
పలాయొకక పనినదదరు అపసతలుల పండెరండు పేరు
ా కన్బడుచన్నవి.
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ఆ పటుణమును దాని గుమ్ిములను ప్ర
ర కారమును కొలుచటకెై నాతో
మ్యటల్లడు వాని యొదద బంగారు కొలకఱ్ఱ యండెను.
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మ్రియ అత్డు ప్ర
ర కారమును కొలువగా అది మ్నుషుాని కొలత్ చొపుపన్
నూట న్లుబదినాలుగు మూరలైన్ది; ఆ కొలత్ దూత్కొలత్యే.

And the twelve gates were twelve pearls; each separate gate was of one
pearl, and the street of the city was pure gold, as it were, transparent glass.
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ఆ పటుణపు ప్ర
ర కారము సూరాకాంత్ములతో కటుబడెను; పటుణము
సవచఛమ్గు సుటికముతో సమ్యన్మైన్ శుదిసువరణముగా ఉన్నది.
ఆ పటుణపు ప్ర
ర కారపు పునాదులు అమూలామైన్ నానావిధ రత్నములతో
అలంకరింపబడియండెను. మొదటి పునాది సూరాకాంత్పురాయి, రండవది
నీలము, మూడవది యమునారాయి, నాలుగవది పచచ,

And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are
the temple of it.
And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it; for
the glory of God gave it light, and the Lamb is the light thereof.
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And the nations of them that are saved shall walk in the light of it, and the
kings of the earth bring their glory and honor into it.
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అయిదవది వెైడూరాము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణరత్నము,
ఎనిమిదవది గోమేధికము, తొమిిదవది పుష్ారాగము, పదియవది సువరణల
శునీయము, పదకొండవది పదిరాగము,
దాని పండెరండు గుమ్ిములు పండెరండు ముత్ాములు; ఒకొకక గుమ్ిము
ఒకొకక ముత్ాముతో కటుబడియన్నది. పటుణపు రాజవీధి శుది
సువరణమ్యమై సవచఛమైన్ సుటికమును పోలియన్నది.
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and they shall bring the glory and honor of the nations into it.
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దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కన్బడలేదు. సరావధి కారియె
ై న్ దేవుడగు
పరభువును గొఱ్ఱపలాయ దానికి దేవాలయమై యనానరు.
ఆ పటుణములో పరకాశించటకెై సూరుాడెైన్ను చందు
ర డెైన్ను దానికకకరలేదు;
దేవుని మ్హిమ్యే దానిలో పరకాశించచన్నది. గొఱ్ఱపలాయే దానికి దీపము.
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జన్ములు త్మ్ మ్హిమ్ను ఘన్త్ను దానిలోనికి తీసికొని వచెచదరు.
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గొఱ్ఱపలాయొకక జీవగరంథమ్ందు వా
ర య బడిన్వారే దానిలో పరవేశింతురు గాని
నిష్దిమైన్ దేదైన్ను, అసహామైన్దానిని అబదిమైన్దానిని జరిగించ వాడెైన్ను
దానిలోనికి పరవేశింపనే పరవేశింపడు.

And the wall was built of jasper; and the city was pure gold, like unto clear
glass.

And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner
of precious stones: the first foundation was jasper, the second sapphire, the
third chalcedony, the fourth emerald,
ఆ పటుణము చచచవుకమైన్ది, దాని పడుగు దాని వెడలుపతో సమ్యన్ము.
the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl,
అత్డు ఆ కొలకఱ్ఱతో పటుణమును కొలువగా దాని కొలత్ యేడు వందల
the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth
యేబది కోసులైన్ది; దాని పడుగును ఎతు
త ను వెడలుపను సమ్ముగా ఉన్నది. amethyst.

జన్ములు దాని వెలుగున్ందు సంచరింతురు; భూరాజులు త్మ్ మ్హిమ్ను
దానిలోనికి తీసికొనివతు
త రు.
అకకడ రాత్రి లేన్ందున్ దాని గుమ్ిములు పగటివేళ ఏమ్యత్ిమును
వేయబడవు.

And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night
there,

And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither
whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but only they that are
written in the Lamb's Book of Life.
And he showed me a pure river of the Water of Life, clear as crystal,
proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
In the midst of the street of it, and on either side of the river, there was the
Tree of Life, which bore twelve kinds of fruit and yielded her fruit every
month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb
shall be in it, and His servants shall serve Him.
And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads.
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మ్రియ సుటికమువల మరయన్టిు జీవజలముల న్ది దేవునియొకకయ
గొఱ్ఱపలాయొకకయ సింహా సన్మునొదదనుండి
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ఆ పటుణపు రాజవీధిమ్ధాను పరవహించట ఆ దూత్ నాకు చూపను. ఆ
న్దియొకక ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నలనలకు
ఫలించచ పండెరండు కాపులు కాయను. ఆ వృక్షము యొకక ఆకులు
జన్ములను సవసథపరచటకెై వినియో గించను.
ఇకమీదట శాపగరసతమైన్దేదియ దానిలో ఉండదు, దేవునియొకకయ
గొఱ్ఱపలాయొకకయ సింహాసన్ము దానిలో ఉండును.
ఆయన్ దాసులు ఆయన్ను సేవించచ ఆయన్ ముఖదరశన్ము చేయ
చందురు; ఆయన్ నామ్ము వారి నొసళాయందుండును.
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ఇదిగో నేను త్వరగా వచచచనానను, ఈ గరంథములోని పరవచన్వాకాములను
గెైకొనువాడు ధనుాడు.
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యోహాన్ను నేను ఈ సంగతులను వినిన్వాడను చూచిన్వాడను; నేను విని
చూచిన్పుపడు వాటిని నాకు చూపుచన్న దూత్ప్రదముల యెదుట
న్మ్సాకరము చేయటకు సాగిలపడగా,
అత్డు వదు
ద సుమీ, నేను నీతోను, పరవకిలైన్ నీ సహోదరులతోను, ఈ గరంథ
మ్ందున్న వాకాములను గెైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే
న్మ్సాకరము చేయమ్ని చెపపను.
మ్రియ అత్డు నాతో ఈల్లగు చెపపనుఈ గరంథమ్ందున్న
పరవచన్వాకాములకు ముదరవేయవలదు; కాలము సమీపమైయన్నది;
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రాత్రి యికనన్నడు ఉండదు; దీపకాంత్రయె
ై న్ను సూరా కాంత్రయె
ై న్ను
వారికకకరలేదు; దేవుడెైన్ పరభువే వారిమీద పరకాశించను. వారు
యగయగములు రాజాము చేయదురు.
మ్రియ ఆ దూత్ యీల్లగు నాతో చెపపను ఈ మ్యటలు న్మ్ికములును
సత్ాములునై యన్నవి; పరవకిల ఆత్ిలకు దేవుడగు పరభువు, త్వరలో
సంభ్వింప వలసిన్వాటిని త్న్ దాసులకు చూపుటకెై త్న్ దూత్ను పంపను.

అనాాయము చేయవాడు ఇంకను అనాాయమే చేయనిముి, అపవితు
ి డెైన్
వాడు ఇంకను అపవితు
ి డుగానే యండ నిముి, నీత్ర మ్ంతుడు ఇంకను
నీత్రమ్ంతుడుగానే యండనిముి. పరి శుదు
ి డు ఇం
ఇదిగో త్వరగా వచచచనానను. వానివాని కిరయచొపుపన్ పరత్రవాని కిచచటకు
నేను సిదిపరచిన్ జీత్ము నాయొదద ఉన్నది.

And there shall be no night there, and they will need no candle, neither light
of the sun; for the Lord God giveth them light. And they shall reign for ever
and ever.
And he said unto me, "These sayings are faithful and true," and the Lord
God of the holy prophets sent His angel to show unto His servants the things
which must shortly be done.
"Behold, I come quickly." Blessed is he that keepeth the sayings of the
prophecy of this book.
And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and
seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me
these things.
Then said he unto me, "See that thou do it not, for I am thy fellow servant,
and of thy brethren the prophets, and of them that keep the sayings of this
book. Worship God!"
And he said unto me, "Seal not the sayings of the prophecy of this book, for
the time is at hand.

He that is unjust, let him be unjust still; and he that is filthy, let him be filthy
still; and he that is righteous, let him be righteous still; and he that is holy,
let him be holy still."
"And behold, I come quickly, and My reward is with Me, to give to every
man according as his work shall be.
I am Alpha and Omega, the Beginning and the End, the First and the Last."

Blessed are they that do His commandments, that they may have right to
the Tree of Life, and may enter in through the gates into the city.
For outside are dogs and sorcerers, and whoremongers and murderers and
idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

"I, Jesus, have sent Mine angel to testify unto you these things in the
churches. I am the Root and the Offspring of David, and the Bright and
Morning Star."
నేనే అల్లుయ ఓమగయ, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియ
And the Spirit and the bride say, "Come." And let him that heareth say,
అంత్మునై యనానను.
"Come." And let him that is athirst come; and whosoever will, let him take
the Water of Life freely.
జీవ వృక్షమున్కు హకుకగలవారై, గుమ్ిములగుండ ఆ పటుణము లోనికి
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this
పరవేశించన్ట్ట
ా త్మ్ వసతీములను ఉదుకుకొనువారు ధనుాలు.
book: If any man shall add unto these things, God shall add unto him the
plagues that are written in this book.
సజీవ వాహిని. www.sajeevavahini.com
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కుకకలును మ్యంత్రికులును వాభిచారులును న్రహంత్ కులును
విగరహారాధకులును అబదిమును పేరమించి జరిగించ పరత్రవాడును
వెలుపటనుందురు.

And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy,
God shall take away his part out of the Book of Life and out of the Holy City,
and from the things which are written in this book.
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సంఘములకోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ మీకు సాక్షామిచచటకు యేసు
అను నేను నా దూత్ను పంప యనానను. నేను దావీదు వేరుచిగురును
సంతాన్మును, పరకాశమ్యన్మైన్ వేకువ చకకయనై యనానను.

He that testifieth these things saith, "Surely I come quickly." Amen. Even so,
come, Lord Jesus.
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The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
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ఆత్ియ పండిా కుమ్యరియ రముి అని చెపుప చనానరు; వినువాడును
రముి అని చెపపవలను; దపప గొనిన్ వానిని రానిముి; ఇచఛయించవానిని
జీవజలమును ఉచిత్ముగా పుచచకొన్నిముి.
ఈ గరంథమ్ందున్న పరవచన్వాకాములను విను పరత్ర వానికి నేను
సాక్షామిచచన్ది ఏమ్న్గా ఎవడెైన్ను వీటితో మ్రి ఏదైన్ను కలిపన్యెడల,
ఈ గరంథములో వా
ర యబడిన్ తెగుళ్ల
ా దేవుడు వానికి కలుగజేయను;
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ఎవడెైన్ను ఈ పరవచన్ గరంథమ్ందున్న వాకాములలో ఏదైన్ను
తీసివేసిన్యెడల. దేవుడు ఈ గరంథములో వా
ర యబడిన్ జీవవృక్షములోను
పరిశుదిపటుణములోను వానికి ప్రలులేకుండ చేయను.
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ఈ సంగతులనుగూరిచ సాక్షామిచచవాడు అవును, త్వరగా వచచచనానన్ని
చెపుపచనానడు. ఆమేన్; పరభువెైన్ యేసూ, రముి.
పరభువెైన్ యేసు కృప పరిశుదు
ి లకు తోడెై యండును గాక. ఆమేన్.
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